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 الجاموس فً المملكة الحٌوانٌة:أولا 
 

 ,  Artiodactylaٌنتمً الجاموس إلى رتبة ثنائٌات الظلف    

و إلى عائلة األبقار , Ruminantiaو إلى تحت رتبة المجترات  

Bovidae , و إلى عشٌرة األبقارBovini     

 BOS و إلى جنس الثور

 :عشٌرة األبقار إلى ثالث تحت عشائر وهًMason  (1974  )وقد صنف 

 

وحخويز باى هقطع قسونها هضخديس  :Bovina( Cattle) ححج عشيسة األبقاز – 1

 .أو بيضاوي

 

 Bubalina(Asian Buffalo)ححج عشيسة الجاهىس البسي اآلصيىي     – 2

والري يخويز بقسوى ذاث      Genus: Bubalusوحضن جنش الجاهىس اآلصيىي 

 .  هقطع هثلث الشكل وذو أذى صغيسة و جوجوت طىيلت وضيقت

 :ويضن ثالثت أنىاع هي 



أنوا جاموس نوع  
 Anoa Species: 

 سمبيس جزيرة في البرية بحالتو ينتشر
(Celebes) أنواع اصغر ىو و اندونيسيا في 

 .الراىن الوقت في حجماً  الجاموس

  نوع جاموس تاماراو 
 Mindorensis                :Species 

   
في جزيرة    Buffalo Tamaraoيتواجد 

Mindoro وىو نوع صغير الحجم . بالفمبين
يـعيش في الغـابـات الجبميـة وأوديــة 

 .ومستنقعات األنيـار

 جاهىس أنىا

 جاهىس حاهازاو



 نوع جاموس آرني                           
:Arnee                     Species 

 البري اليندي الجاموس أيضاً  ويسمى  
India Wild Buffalo . في ينتشر 

 اليند ومنطقة سريالنكا في و اليند شمال
 كثيرة المناطق فيIndochina الصينية

 نحو يزن الحجم كبير نوع وىو .المياه
 .كيموغرام ألف

 

 
 تحت عشيرة الجاموس البري األفريقي - 3

African Buffalo)                           )  Syncerina :Sub- Tribe 
مميون رأس و يعيش في غابـات  3 – 2تبمغ أعداد الجامـوس البري األفريقـي 

 .  ويتميز بآذان طويمة وجمجمة كبيرة الحجم, جنوب إقميم الصحراء, السافانا
 

الذي يتواجد منو نوع واحد  :Syncerus Genusوتضم جنس الجاموس األفريقي 
  فقـط ىو نـوع الجـامـوس األفـريقـي

Species: Syncerus caffer                                                    
 .طرازاً  60وعرف منو , رغم المحاوالت العديدة لتوصيفو 
 :ويضم ثالثة تحت أنواع ىي 

 جاهىس آزني



   (األسود الجاموس) الكاب جاموس •
Sub-species: Syncerus 

caffer caffer sparrman.         
       

 و جنوب السافانا مناطق في يعيش
 يصل الحجم كبير وىو .أفريقيا شرق
 قرون ذو و ,كيموغرام لفأ إلى وزنو
 .سم 130 حتى تصل كبيرة

  
 ( األحمر الجاموس ) الكونغو جاموس •

Sub-species: Syncerus caffer  

caffer  nanus.                 
 وىو المطيرة االستوائية الغابات في يعيش

 مخطم و أظالف مع فاتح حمرأ لون ذو
 . اسود لون ذات

 

 جاموس الكاب

 جاموس الكونغو



 

 

   أفريقيا وسط جاموس•
Sub-species: Syncerus caffer aequinoctialis                   

 أفريقيا شرق وشمال ,وتشاد ,السودان و ,إثيوبيا في السافانا مناطق في ينتشر   
 مركزاً  يحتل وكذلك .السابقين النوعين تحت بين وسط حجم ذو وىو .الوسطى

   .والمون القرون وشكل الحجم في أيضاً  وسطا

 جاموس وسط أفريقيا



 :أهم سالالت الحلٌب المنتشرة فً العالم

 The Murrah Groupمجموعة الموراه  
 

 تم وقد الهندٌة القارة شبه ؼرب شمال فً الموراه جاموس ٌتواجد  

 وقرونها المرتفع الحلٌب إلنتاج طوٌل لوقت المجموعة انتخاب

 والنٌلً الكوندي و الموراه :المجموعة هذه سالالت واهم الملتوٌة

 -1430 من الحلٌب من عالٌة كمٌة بإنتاج المجموعة وتتمٌز رافً

 .أٌام 306 -276 طوله حالبة موسم فً كػ 1840
 



 جدول ٌبٌن إنتاجٌة الحلٌب لبعض طرز الجاموس فً المنتشرة فً العالم

 موسم/متوسط إنتاج الحلٌب كغ طرز الجاموس

 1600 -900 الجاموس المصري

 2500-800 الجاموس العراقً

 1000-600 الجاموس التركً

   1700-1000 الجاموس البلؽاري

 1950-950 الجاموس الرومانً

 600-400 الجاموس األلبانً

 1700-1400 الجاموس االٌطالً

 1800 (النٌلً رافً -الموراه) الجاموس الهندي

 1650 (السورتً) الجاموس الهندي



   الجاموس السوري: ثانٌاا 

 إشارة أول كانت حيث سورية في االنتشار قديمة الحيوانات من الجاموس ُيعد
 دخول كيفية " المسعودي "  فييا صف و التي تمك العرب كتب في لمجاموس

 في البصرة في الميمب آل طريق عن الشام بالد إلى اليند من الحيوان ىذا
   ." األموية الدولة عيد في" التاسع القرن

 منذ سورية في الموجودة الحيوانات من الجاموس أن بي ن Lush  (1948)أن   إال
 2000 منذ أي ,المسيحي العصر أوائل في إال يستأنس لم و الحجري العصر

 .عام

 

 

 
 
  

 منذ سورية في المستأنسة الحيوانات من ُيعد الجاموس أن ( 1997 ) سويد وأشار
 :منه نمطين ووجود ,عام 800 من أكثر



   River Buffaloجاموس األنهار : النمط األول    
 الفرات و دجمة نيري امتداد عمى السورية الجزيرة منطقة في النمط ىذا ينتشر•

  .رأس 3000 تقارب بأعداد و
 ,القاسية البيئية الظروف مع متأقمم األصل ىندي الجاموس من النوع ىذا•

 إلى المتدرج الرمادي مثل أخرى ألوان أحياناً  فيو وتظير أسود السائد لونو
 عمى كبيرة بيضاء بقعاً  تممك التي الحيوانات بعض وجود مع ,القاتم األحمر
 جاموس ويمتمك .سوداء بقع وعمييا المون بيضاء أفراد تتواجد وقد ,الجسم

 .كروموزوم 50 نياراأل 
 

 

 يصل الثيران ووزن كغ 650-350 اإلناث وزن الحجم متوسط حيوان وىو•
 – 1600 بحدود الحميب من جيدة كمية اإلناث تعطي كغ 700 حتى

 .أيام 210 طولو متوسط إدرار موسم خالل كغ 1800

 جاهىس األنهاز في القاهشلي



  Swamp Buffalo المستنقعات جاموس : الثانً النمط      
 متأقمم بأنه ويتميز .رأس 1100 تقارب وبأعداد الغاب منطقة في ينتشر  •

 يتغذى و ,لألمراض مقاوم وهو ,المنطقة في البيئية الظروف مع جيد بشكل
   .المنطقة في الطبيعية المراعي وعمى الزراعية المحاصيل مخمفات عمى

 
 و أظالف و مخطم مع األسود و الداكن الرمادي بين الغاب جاموس لون يتراوح•

 نياية و الجبية عمى بيضاء بقعاً  تمتمك التي الحيوانات بعض وتوجد .سوداء قرون
 إلى ثم لمخمف تتجو دائرية شبو أو الشكل مغزلية الطول متوسطة القرون .الذيل

 .كروموزوم 48 المستنقعات جاموس ويمتمك .قميالً  األعمى
 

 الثيران ووزن ,كغ 600 – 400 بين اإلناث وزن يتراوح ,الحجم كبير حيوان وىو•
 – 800 بحدود الحميب من بيا بأس ال كمية اإلناث وتعطي ,كغ 650 -450 بين

 طولو متوسط إدرار موسم خالل % 12 – 6.5 من دسم بنسبة حميب كغ 1400
   .يوم 220
 

 

 

 

  جاهىس الوضخنقعاث بالغاب



 جاموس FAO العالمٌة الزراعة و الؽذاء منظمة وضعت ولقد

 ( FAO, 2000)باالنقراض المهددة السالالت قائمة ضمن الؽاب

أهم المواصفات التناسلٌة و اإلنتاجٌة للجاموس فً محطة •

 (:جاموس مستنقعات) بحوث شطحة 

 ٌوم 10± 315                      :متوسط طول فترة الحمل•

 ٌوم 60 :من الوالدة حتى التلقٌح المخصبالفترة متوسط طول •

 ٌوم 3±  21:                      متوسط طول دورة الشبق•

 ساعة 72 – 48:                                     مدة الشٌاع•

 ٌوم 375:                  متوسط طول الفترة بٌن والدتٌن•

 شهر 18.3:            متوسط عمر النضج الجنسً لإلناث•

 شهر 22:              متوسط عمر النضج الجنسً للذكور•

 شهر 16متوسط العمر عند البلوغ الجنسً للذكور         •

 شهر 28.8:                  متوسط العمر عند أول والدة •



 كػ 365:                   متوسط الوزن عند أول والدة -

 كػ34.56(:      إناث) متوسط وزن الموالٌد عند الوالدة -

 كػ35.08(:     ذكور) متوسط وزن الموالٌد عند الوالدة -

 كػ  83(:                 إناث) متوسط الوزن عند الفطام -

 كػ81.8(:               ذكور) متوسط الوزن عند الفطام -

 

 كغ 285      (:   إناث) متوسط الوزن عند النضج الجنسي  -  
 كغ 320   (:   ذكور) متوسط الوزن عند النضج الجنسي  -
 سنة 18 – 8:               متوسط طول الحياة اإلنتاجية -
 كغ 1061:                موسم /كغمتوسط إنتاج الحميب  -
 يوم  70±  200      :          متوسط طول مدة اإلدرار  -
 والدات 10                       :  متوسط عدد الوالدات  -
 %(12 - 6.5) بحدود %  8.5: متوسط نسبة الدسم بالحميب -



 :أهم مٌزات الجاموس السوري -

تفوق إنتاجٌته من الحلٌب عن األبقار المحلٌة من ناحٌة كمٌة    - 1

 .الحلٌب و نوعٌته

تفوق كفاءة تحوٌل األعالؾ إلى حلٌب آو لحم مقارنة باألبقار  – 2

 .المحلٌة

ارتفاع نسبة الدسم فً الحلٌب باإلضافة إلى لونه األبٌض  - 3 

الناصع لقدرته على تحوٌل الكاروتٌن إلى فٌتامٌن أ مما ٌجعل لبنه 

 . مرؼوبا  

 .تأقلم الجاموس مع الظروؾ البٌئٌة  - 4

 .مقاومة الجاموس لألمراض البٌئة الوافدة – 5

 .طول حٌاته اإلنتاجٌة وعدد الموالٌد الممكن إنتاجها  – 6

 .جودة صفات اللحم من حٌث انخفاض نسبة الكولسترول به – 7



 الحٌوانٌة, الثروة بحوث إلدارة التابعةشطحة, بحوث محطة موقع•

 . الزراعٌة العلمٌة للبحوث العامة الهٌئة

 


