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 إدارة حبوث الثروة احليوانية
 

الشامٌة االبل   



,  االردن,تتواجد يف البادية السورية :واالنتشار  االصليالموطن 
 السعوديه و العراق متاقلمة مع البيئة القاسية ومع سنوات اجلفاف 

 
 



 الصفات الشكلية 
 قوائم طوٌلة ,عنق طوٌل ,اذان قصٌرة ,راس قصٌر 

 جسمها مكتنز متوسطة الحجم والرأس صؽٌر مقارنه بباقً الجسم 

 جسم ٌؽطٌه وبر ناعم ٌؽزر على السنم واألطراؾ 

 ذٌلها قصٌر إلى متوسط 

 ( الصفرة )االصفر ( الوضحه )االبٌض : تتواجد بألوان متعددة  منها

 (الملحه )واالسود 

 عٌون سوداء كبٌرة 

 األنؾ مزود بعضالت للتحكم بفتح األنؾ واؼالقة 

العلٌا مشقوقة لسهولة تناول النباتات الشوكٌة  الشفه 

 الضرع مكون من أربعة أرباع 

 



 الوان
  االبل



  الوضحة
   والمهاجيم

 



 الصفـــــــــات التنـــــــــاســـــليـة 
  ًسنوات 3تصل الذكور و اإلناث إلى البلوغ الجنسً  بعمر حوال 

 ًسنوات حٌث تكون  5تصل الذكور إلى قمة نشاطها الجنسً بعمر حوال

 قادرة على اإلخصاب بكفاءة عالٌة 

 سنوات  5-4تصل اإلناث إلى النضوج الجنسً بعمر 

 اإلبل موسمٌة التكاثر حٌث ٌبدأ موسم التزاوج من تشرٌن الثانً إلى آذار 

 ٌوم  6-3ٌوم وٌستمر الشٌاع من (25 -22)طول دورة الشبق 

 (التلقٌح)ال ٌحدث التبوٌض فً إناث اإلبل تلقائٌا  لذلك ٌلزم حدوث التزاوج 

 دقٌقة وقد تستمر لساعة أحٌانا  20-15فترة الجماع من 

 أنثى وٌمكن للذكر أن ٌلقح ثالث إناث فً الٌوم  50ٌخصص ذكر واحد لكل 

 ٌوم  375فترة الحمل بالمتوسط 

 ٌوم  5 -+40فترة النفاس 



 التزاوج  موسمالذكر خالل 



سلوك 
 التزاوج 



   االنتـــــاجيـــةالصفـــــــات 
 شهر  13-9طول موسم اإلدرار عند النوق 

 ًكػ سنوٌا  3000-2500ٌصل إنتاجها إلى حوال 

من وزن الجسم بشكل تقرٌبً  0,0185ٌقدر إنتاج الحلٌب بـ 

ٌحتوي حلٌب اإلبل على نسب عالٌة من فٌتامٌن(C  ) 

 البروتٌن الموجود فً حلٌب النوق ٌحتوي على الؽلوبٌولٌن المناعً بنسب عالٌة 

 كػ  40-35ٌتراوح وزن المولود عند الوالدة من 

كػ  750-600وزن الذكور عند البلوغ 

  كػ  600-450وزن اإلناث عند البلوغ 

 سنه  16سنه تقرٌبا بٌنما للذكر حوالً  25العمر اإلنتاجً للناقة ٌصل إلى 

 نسبة التصافً فً الذبٌحة  حوالً ))مصدر هام للبروتٌن الحٌوانً  االبلٌعتبر لحم

 ((تقرٌبا % 47

 ٌمكن االستفادة من الوبر والجلود فً الصناعة 



 



   واالصغاءشكرا لحسن االستماع 

  الشوافعبد هللا .ب.ط


