
 وزارة الزراعة واإلصالح الزراعً

 الهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة

 إدارة بحوث الثروة الحٌوانٌة

   العواستوصيف أغنام 



  المنشــــأ واالنتشار

 تعتبر منطقة ما بٌن النهرٌن دجلة والفرات الموطن األصلً ألؼنام العواس
 وهً من أهم عروق األؼنام فً الشرق األوسط 

ولبنان وفلسطٌن واألردن وشمال السعودٌة والعراق وجنوب تركٌا، وقد سورٌا تنتشر فً 

  ؼٌرها من الدول أٌضا   ..أدخلت إلى مصر والمؽرب العربً ودول الخلٌج العربً 



 
 
 
 
 

 رق ومستقبلهـــــــالعمميزات 
 

 ٌتحمل الظروؾ البٌئٌة القاسٌة مثل الحر الشدٌد والبرد ونقص الؽذاء
 .والعطش والسٌر لمسافات طوٌلة سعٌا  وراء المرعى والماء

 ٌمكن أن ٌحقق معدالت إنتاجٌة جٌدة عند تحسن الظروؾ البٌئٌة من
 .تؽذٌة ورعاٌة فً مناطق التربٌة التقلٌدٌة

 (.التحنٌن)ممتازة  اسالعوخاصٌة األمومة لدى األؼنام 

 ،ٌستجٌب للتحسٌن الوراثً لزٌادة إنتاج الحلٌب واللحم والصوؾ
 ن الوراثً لهذا العرق وتشٌر إلى ذلك نتائج التحسٌ

 لحوم األؼنام العواس مرؼوبة فً مناطق انتشاره وفً مختلؾ دول
 الخلٌج العربً

 



 
 
 
 
 
 

   العواس اغنامتصنف 
 .أغنام الصوف ذات الذيل الغليظ

  الصفات الشكلٌة 

 وقد ٌكون أسفل / كرٌمً/ٌؽطً الجسم صوؾ أبٌض مائل لالصفرار : اللون

 البطن عارٌا  من الصوؾ، وٌؽطً الرأس والقوائم شعر قصٌر المع

  تسمى الؽنام فً سورٌا حسب لونها 

 العبساء -3        البرشاء -2ء            الشقرا -1    

         وحسب تداخل ألوان الوجه إلى 

   الرخماء -4       لقرحها -3         السحماء -2        الشعالء-1    

 الرأس: 

كبٌر الحجم وطوٌل نسبٌا ، المقطع الجانبً محدب ما بٌن الجبهة والفك العلوي، 

 .وٌكون أكثر وضوحا  فً الكباش عنه فً النعاج

 

 

 



 

مستدٌرة مكتنزة بالدهن تتدلى  اإللٌة الدهنًالذٌل :  واالليةالذيل 

ذٌل رفٌع وقصٌر ٌتدلى بشكل معقوؾ،  بهاكالوسادة العرٌضة ٌلتصق 

السطح الخارجً مؽطى بالصوؾ والداخلً أملس، قد ٌصل وزن اإللٌة 

 كػ للنعجة 6للكبش و كػ 10إلى 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 جٌدة التركٌب رفٌعة وقوٌة تتحمل المشً الطوٌل فً البادٌة لقوائما

 

 .وإسفنجً الملمس وجٌد االرتباط بالجسمواسع  الضرع

 

متوسط إلى كبٌر الحجم ومندمج وعضلً، الرقبة طوٌلة نسبٌا ، الظهر : م الجس  

 .البطن مستدٌر ومنخفض، طوٌل وعرٌض
 
 

 

 

 

 
 

 قٌاسات الجسم

 
 ٌالحظ عدم وجود اختالفات كبٌرة فً مقاٌٌس الجسم األساسٌة مثل طول الجسم وعمق

 .الخ وذلك ضمن نفس العمر والجنس.. الصدر ومحٌطه
 



 



 العواسيبني اجلدول التايل متوسط بعض قياسات اجلسم والوزن لذكور وإناث 
 البالغة يف حمطة مرج الكرمي

 أنثى ذكر

 70 95 ارتفاع الغارب

 35 45 عمق الصدر

 65 90 طول الجسم

 105 120 محيط الصدر

 24 28 طول الرأس

 9 18 عرض الرأس
 5 10 سماكة اإللية

 55 80 الوزن



  رئسيةثالث خطوط  ااىل العواس اغناميقسم قطيع 
 ) (خط الصوف  -3خط اللحم        -2خط احلليب       -1:
 (حليب +حلم )وقد مت العمل مؤخرا على خط جديد الثنائي -4
 

 

 

 

 حليب لحـم 



   واالنتاجيةالصفات التناسلية 
 ألن  نجاح   العواستعد الكفاءة التناسلٌة أهم المؤشرات اإلنتاجٌة لقطعان األؼنام

 العملٌة التناسلٌة هو أساس نجاح مشروع األؼنام ، 

متكررة على مدار العام إال أن ( دورة شبق)بدورة تناسلٌة  العواستتمتع إناث  --

ما بٌن حزٌران وكانون األول مع تركٌز كبٌر خالل الفترة من بداٌة  ظهوره ذروة  
 .تموز إلى نهاٌة تشرٌن األول

 وٌمكن أن تلقح ألول مرة . أشهر  9-7جنسٌا  بعمر العواسًتنضج إناث األؼنام

و تلد عادة ألول مرة بعمر سنتٌن تحت ظروؾ التربٌة . شهر 12-7بعمر ما بٌن 
 التقلٌدٌة

ٌوم/ 157-148/ ما بٌن" ٌوما 153ٌبلػ متوسط  طول فترة الحمل. 

 تدل الدراسات أن نسب اإلخصاب وإنتاج التوائم تكون فً أدنى معدالتها لدى
 سنوات 6-4النعاج بعمر سنتٌن وتزداد حتى عمر 

 



 أشهر أو أكثر قلٌال  فً بعض األحٌان 7-5ٌتراوح طول موسم اإلدرار عادة بٌن 

 كلي ثنائي لحم حليب

240.4 191.4 247.8 

 الحليب  انتاجمتوسط 

   التواميةنسب 

 ثنائي لحم حليب

 %46.2  %71.2  %43.9  



 (كغ)عند الميالد  كتلة البطن

 كلي ثنائي لحم حليب

5.7 6.3 6.6 6.0 

 كلي ثنائي لحم حليب

20.9 22.9 26.2 22.2 

 (كغ)كتلة البطن عند الفطام 

 ٌوم/غ 286-175ما بٌن  العواستتراوح معدالت النمو لخراؾ 

 

 كػ( 60-50)كػ  ولالنثى البالؽه ( 90-70)ٌتراوح وزن الذكر البالػ  

  

 ٌوم/غ 286-175ما بٌن  العواسًتتراوح معدالت النمو لخراؾ 

 



 



 شكل يوضح القوائم والضرع 


