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   الفرٌزٌان

 مع وخلطت وبٌضاء، سوداء أبقار إلٌها نقلت الهولندٌة، فرٌزالند جزٌرة فً نشأ

 مع األبٌض أو األسود مع األبٌض اللون الفرٌزٌان عرق فشكلت الهولندٌة، األبقار

 الجبهة، على بٌضاء بقعة مع واألبٌض باألسود المبقع هو المفضل واللون األحمر،

 نسبتً وفً الحلٌب إنتاج فً قٌاسٌة أرقاما   سجلت بٌضاء، الذٌل ونهاٌة األرجل

 عالٌة النضج، مبكرة حالبة، موسم 15-12 من بعضها وأعطت والبروتٌن، الدسم

 متحملة جٌدة، موالٌدها االستبدال، معدالت أقل طوٌلة، إنتاجٌة حٌاة الخصوبة،

 لحوم إلنتاج ذكورها تسمن النمو، سرٌعة وزنا ، الحلٌب أبقار أثقل الرعً، لظروف

 إنتاج لعجول مثالٌة بدٌلة كأم الفزٌزٌان بقرة تستخدم قد النوعٌة، عالٌة طرٌة

 العالم فً انتشارا   األكثر تعد .الحلٌب إنتاج زٌادة ألجل المنوي السائل ٌصدر اللحم،

 .المختلفة البٌئٌة الظروف مع لتأقلمها
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 الفرٌزٌان األوربً



 شاٌراإلر

 ومتعرجة متفرقة صغٌرة سوداء أو بنٌة بقع مع أبٌض اللون ،أسكوتلندا فً نشأ

 الداكن، إلى الفاتح من المحمر البنً اللون ٌتفاوت الصدر، ومقدم الرقبة على الحواف

  10.000 تنتج ممٌز، الضرع شكل الحلٌب، إنتاج عالٌة قدٌماً، للساللة ممٌزة القرون

 اإلنتاجٌة الحٌاة سهلة، الوالدة الخشنة، األعالف تحوٌل كفاءة الموسم فً حلٌب كغ

 منخفضة والبروتٌن، الدسم بنسبة معتدل الحلٌب الوراثٌة، األمراض نادرة طوٌلة،

 للبرودة، متحملة الحجم، متوسطة قلٌلة، والساق األقدام مشاكل الجسمٌة، الخالٌا

 الشمالٌة وأمرٌكا روسٌا فً تنتشر .أصفر شحم الذبٌحة فً ٌوجد ال قوٌة، أجسامها

 .أفرٌقٌا وجنوب وأوربا وأفرٌقٌا ونٌوزٌلندا واسترالٌا



 االسكتلندي االرشاٌر

 



 السوٌسري البنً
 وتنتج لحم عرق وهً ،البراونفٌه أبقار عرق من طّور سوٌسرا، فً نشأ

 بنً اللون سوٌس البراون عرق فنشأ الحلٌب، إلنتاج البراونفٌه اُنتخب حلٌب،

 امتداد على فاتحة رمادٌة خطوط مع داكن، بنً أو رمادي أو فضً إلى فاتح

 أبٌض الفم الضرع، قرب بٌضاء بقع أسود، الذٌل ونهاٌة األنف الظهر،

 فً غامقة بٌضاء قصٌرة قرون بعضها لدى زرقاء، العٌون كرٌمً،

 إلى دهن نسبة أفضل والدسم، والبروتٌن الحلٌب إنتاج عالٌة ،األطراف

 أو الخامس الموسم فً اإلنتاج قمة سنة، 15-12 حتى حلٌب تنتج بروتٌن،

 الصدر البٌئٌة، الظروف مع متأقلمة غٌر النضج، متأخرة المزاج، هادئة بعده،

 فً الجسم وقوة الحلٌب إنتاجٌة لتحسٌن بالخلط تستعمل البنٌة، قوٌة عمٌق،

  درتهاقب الثٌران تتمٌز ،األٌضٌة المشاكل نادرة الخصوبة، عالٌة اللحم، أبقار

 العضالت حجم تورث الحجم، متوسطة شهراً، 14-12 بعمر اإلخصاب على

 المنطقة من بلد 60 فً تنتشر .أنسالها إلى العلف تحوٌل وكفاءة النمو ومعدل

 والجنوبٌة الشمالٌة وأمرٌكا أوربا تضم الشمالٌة، القطبٌة حتى المدارٌة

 المتوسط وحوض ونٌوزٌلندا أفرٌقٌا وجنوب وأسترالٌا



 سوٌسريالسوٌس  راونبال



 الجرسً

 تطوٌر فً دور والبرٌطانٌة النورماندي ألبقار ،جٌرزي جزٌرة فً نشأ
ٌّن العرق   جنس إلى وٌنتمً أسٌا من أتى الجٌرسً أب بأنّ  الجٌنً التحلٌل ب
 أسود األنف توتً، إلى رمادي من وٌتدرج فاتح بنً اللون .(Bos) البوس
 عرٌض الوجه لألمراض، مقاومة سوداء، األظالف الفم، على بٌضاء وبقعة

 إلى الكاروتٌن تحوٌل لعدم أصفر الحلٌب لون واألنف، الجبهة بٌن وقصٌر
 ،والكاروتٌن والمعادن بالبروتٌن والغنً الوفٌر بإنتاجها تشتهر ،A فٌتامٌن

 سرعة وقوٌة، سوداء أظالفها لألمراض، عرضة أقل العلف، تحوٌل كفاءة
 بٌن فترة أقل خصوبة، عالٌة الوالدة، عند مشاكل أقل الحلٌب، تدفق

 بطٌئة المناخٌة، الظروف مع متكٌفة القطٌع، فً طوٌلة بقاء فترة ،الوالدتٌن
 فرنسا فً قوي،تنتشر الجسم صغٌر، الحجم النضج، مبكرة النمو،

 والوالٌات أفرٌقٌا وجنوب ونٌوزٌلندا وكندا وأسترالٌا وإٌرلندا والدانمرك
 والفلبٌن والهند وكوستارٌكا والبرازٌل وغواتٌماال وزمبابواي المتحدة
 .والصٌن وسٌالن
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 اإلنكلٌزي الجرسً

 



 الجرنسً

  أجداد والبرٌطانٌة النورماندي أبقار تعد ،جٌرنزي جزٌرة فً نشأ
 إلى األصفر من وٌتفاوت فاتح، برتقالً أو لٌمونً اللون الجٌرنسً

 جبهتها على أبٌض حجاب ٌظهر بٌضاء، بقع مع المحمر البنً
 ،الكاروتٌن نسبة الرتفاع أصفر لونه حلٌب بإنتاج تشتهر العرٌضة،

 متماثلة األرباع لألمام، ممتد قوي الضرع الذهبٌة، األبقار تسمى
 متوسطة العلف، تحوٌل كفاءة الحلٌب، تدفق سرعة ومتوازٌة،

 بطٌئة النضج، متأخرة الحلٌب، إلنتاج أقل علف تستهلك الحجم،
 الثٌران وقوٌة، وعمٌقة عرٌضة األرداف واسعة، الخاصرة النمو،
 المناخٌة، الظروف كل مع متكٌفة الوالدات، عند مشاكل أقل جذابة،
 وكندا المتحدة والوالٌات المتحدة المملكة فً تنتشر .الطباع هادئة

 .والفلبٌن والهند ونٌوزٌلندا وأسترالٌا أفرٌقٌا وجنوب
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 الجرنسً



 الهولشتٌن

 القرون، عدٌم وأبٌض، أحمر أو وأبٌض أسود اللون الفرٌزٌان، من هولندا فً نشأ

 بٌن والمسافة كبٌر الضرع أقل، ودسم أكثر حلٌب إنتاج حجماً، الحلٌب أبقار أكبر

 والدسم الحلٌب من كغ 550و 632و 17408 األبقار إنتاج متوسط واسعة، الحلمات

  تلقح حٌوي، سقف بدون اإلنتاج على جٌنٌة مقدرة لدٌها الترتٌب، على والبروتٌن

  غٌر شهراً، 27-24 بعمر العجالت تلد ،كغ 800 بوزن شهراً  15 بعمر العجالت

 مع التكٌٌف على مقدرتها فً متباٌنة واألمراض، الحرارة درجات الرتفاع مقاومة

 قدرة أكثر سٌكون النسل فإن األخرى السالالت مع التهجٌن حالة فً البٌئٌة، الظروف

 مبكرة األخرى، السالالت أنسال مع بالمقارنة حلٌب إنتاج وأكثر الحرارة تحمل على

 والذكور اإلناث تصّدر .عالٌة نمو نسبة الطباع، هادئة سهلة، الرعاٌة النضج،

 البلدان معظم الحلٌب، إنتاج لتحسٌن دولة 50 لـ المنوي والسائل المجمدة واألجنة

  الهولشتٌن فنشأ الحلٌب، وإنتاج األوزان لزٌادة بالهولشتٌن األوربً الفرٌزٌان هجنت

 .العالم بلدان كل فً تنتشر .فرٌزٌان



 األمرٌكً فرٌزٌانالهولشتاٌن 



 الساهٌوال

 .باكستان فً الحلٌب إلنتاج كمصدر ٌربى البنجاب مقاطعة فً نشأ
 على بٌضاء بقع مع األحمر إلى المحمر البنً من ٌتدرج اللون

 واألرجل الرأس فً وضوحاً  أكثر الذكور فً القاتم اللون الرقبة،
 الزٌبو أبقار أكثر وباكستان، الهند فً الحلٌب سالالت أفضل والذٌل،
 مقاومة ،كغ 2270 الحلٌب إنتاج متوسط نامً، الضرع إنتاجاً،

 البٌئٌة للظروف متحملة النمو، سرٌعة والخارجة، الداخلٌة للطفٌلٌات
 ،النفاخ لمرض مقاومة طوٌلة، اإلنتاجٌة الحٌاة سهلة، الوالدة القاسٌة،

 استرالٌا إلى صّدر .الدهن من طبقة مع طري اللحم الطباع، هادئة
 فً دور ولها ،تورس البوس مع الساهٌوال ثٌران بخلط اللحم إلنتاج
 الحلوب االسترالً الزٌبو) االسترالٌة المدارٌة الحلٌب ساللتً تنمٌة

 والكارٌبً أفرٌقٌا فً ٌنتشر .(االسترالً الساهٌوال الفرٌزٌان وخلٌط
 .أسٌا دول وبعض والهند



 الباكستانً الساهٌوال



 الحلٌب شورتهورن

 فً استعمل اللحم، أو الحلٌب إلنتاج العرق تخصص إنجلترا فً نشأ
 سمً عرقاً، 40 تطوٌر فً ساعد الحلٌب، إلنتاج المتحدة المملكة

 أو أحمر اللون .الحلٌب بشورتهورن وكندا المتحدة الوالٌات فً
 الطباع، هادئة ،مقرن بعضها ،كستنائً أو أبٌض أو وأبٌض أحمر
  تحتاج أكثر، أو مواسم 5 تعطً طوٌلة، اإلنتاجٌة الحٌاة البنٌة، قوٌة

 المالئ، العلف تحوٌل كفاءة منخفض، الموالٌد نفوق بٌطرٌة، لعناٌة
 .الجسمٌة الخالٌا منخفضة ٌوم، 305 فً حلٌب كغ 9.000 تنتج

 الوالدتٌن بٌن الفترة عالٌة، تناسلٌة كفاءة متٌنة، واألرجل األقدام
 عالٌة سهلة، الوالدة منخفضة، االستبدال ونسبة المفتوحة واألٌام

 وكندا المتحدة والوالٌات المتحدة المملكة فً تنتشر األمومة،
 .ونٌوزٌلندا وأسترالٌا والبرازٌل واألرجنتٌن



 الحلٌب اإلنكلٌزي هورن شورت



 النورماندي

  منطقة مع وأبٌض أحمر اللون الفرنسٌة نورماند جزٌرة فً نشأ
 بٌن توازن ٌوجد النمر، كجلد المخطط البنً الشعر من عرضانٌة

 أو السمانً أو األشقر واحد، لون ٌسود غالباً  الثالثة، األلوان
 بإنتاج تساهم جداً، غامق بنً الثٌران لون المرقط، أو الرمادي
  مع الموسم فً كغ 14.000 إنتاجها متوسط فرنسا، فً الحلٌب

 عالٌة متوسط، الحجم متناسق، الضرع بروتٌن، %3.5و دسم 4.2
 الجسم سهلة، الوالدة واسع، الحوض طوٌلة، إنتاجٌة حٌاة األمٌة،
 صغٌر، الرأس الخصوبة، عالٌة النضج، مبكرة وقوي، عمٌق

 .العلف تحوٌل كفاءة عالٌة، التصافً نسبة النوعٌة، عالٌة الذبٌحة
 وبلجٌكا المتحدة والوالٌات ومدغشقر الجنوبٌة أمرٌكا دول فً ٌنتشر

 .واٌرلندا وبرٌطانٌا وسوٌسرا



 الفرنسً النورماندي



 الكٌري

 والقرون أسود اللون .الحلٌب بإنتاج متمٌزة اٌرلندا فً نشأ

 حلٌب تنتج قرون، بدون بعضها سوداء، الداخل ومن بٌضاء

 ،كغ 3650-2950 الحلٌب إنتاج متوسط منخفضة، دسم بنسبة

 الدسم كرٌات ،%4 دسم بنسبة كغ 4535 بعضها إنتاج

-14 عمر حتى الوالدة مستمرة طوٌلة، إنتاجٌة حٌاة صغٌرة،

 تحوٌل كفاءة قوي، الجسم والوالدة، االنقٌاد سهلة سنة، 15

 اٌرلندا فً تنشر .القاسٌة الظروف مع متكٌفة المالئ، العلف

 .المتحدة والوالٌات وكندا المتحدة والمملكة



 االٌرلندي الكٌري



 مونتبلٌرد

 أحمر اللون  األحمر الهولشتٌن منها عروق عدة من فرنسا فً نشأ
  الحلٌب إنتاج متوسط قرون، ذو أبٌض الرأس وأبٌض، فاتح

 فً ٌوم 286 فً 3.36 والبروتٌن 3.83 الدسم ونسبة كغ 5.693
 ،1991 عام فً الموسم فً كغ 6.521 المتوسط بلغ ،1993 عام

 ،كازئٌن بٌتا من عالٌة نسبة على ٌحتوي الحلٌب قوي، الضرع
 إنتاجٌة حٌاة عالٌة، خصوبة الضرع، اللتهاب مقاومة قاسٌة، األقدام
 الذبٌحة جٌد، جسمً تكوٌن عالً، نمو معدل سهلة، الوالدة طوٌلة،

 .القاسٌة المناطق فً متأقلمة منخفضة، الدهن نسبة النوعٌة، عالٌة
 وجزر الجنوبٌة وأمرٌكا أفرٌقٌا دول وبعض أوربا فً تنتشر

 .وروسٌا ونٌوزٌلندا المتحدة والوالٌات والصٌن الكناري



 الفرنسً المونتٌلبرد



 الشامً عرق

 اللون .اآلسٌوي وٌبالز عرق من ٌنحدر دمشق، غوطة فً نشأ

 واألرجل، األكتاف عند الثٌران فً غامق بنً إلى قرمٌدي

 مقرن، بعضها النضج، متأخرة كبٌر، والضرع واللبب الحجم

 1600  نحو الحلٌب إنتاج معدل اإلدرار، جٌدة قصٌرة، القرون

 العرق تعرض باالنقراض، مهددة ٌوم، 170 الموسم طول ،كغ

 األردن فً تنتشر .والفرٌزٌان البلدٌة األبقار مع العشوائً للخلط

 .قطر ودولة وفلسطٌن ولبنان



 الشامً عرق



 الكنانة السودانً

 فضً اللون اآلسٌوي الزبٌو عرق من ٌنحدر السودان، فً نشأ

 الحجم، كبٌرة األسود، إلى الذٌل وٌمٌل األطراف عند غامق

 كبٌر الضرع سوداء، بهالة محاطتان العٌنان ،ولبب سنام ذات

 .التكوٌن وجٌد



 الكنانة السودانً



 البطانة السودانً

 أحمر اللون  اآلسٌوي الزٌبو عرق من ٌنحدر السودان، فً نشأ

 الرأس أو الضرع على أبٌض مع فاتح أصفر أو فاتح أو غامق

 واألرجل، والسنام والكتف العنق حول السوداء البقع وبعض

 قلٌل متوسط اللبب كبٌر، السنام قصٌرة، القرون الحجم، كبٌرة

 .كروي الضرع الثناٌا،



 البطانة السودانً
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