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 2 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

مقدرة على تحويل مواد المزرعية من أكفأ وأكثر الحيوانات اللبن  أبقار إنتاجتعتبر 
من منتجات حيوانية عالية القيمة إلى ومخلفات المحاصيل الحقلية والمخلفات النباتية العلف 

صفات عديدة  اللبنب أن تتوفر في أبقار إنتاج يجو وانات المزرعية مقارنة بباقي الحيولحم  لبن
 ومن أهممن األبقار تميزها عن غيرها في أجزاء جسمها المختلفة وطباعها وسلوكها ومظهرها 

 :هذه الصفات ما يلي
 

 أوال: أجزاء اجلسم 
 :النحو التالي على اللبنيجب أن تكون رأس أبقار إنتاج  :الرأس -2
  األنوثةها عالمات علي تظهرطويلة و. 

 الجبهة واسعةو  تنطبق علية مثلثات قياس عالمات األنوثة. 
 وغير جاف. المخطم عريض مندى  
 تيناألنف واسع تيفتح. 

  وسليمتينالشفتان قويتان. 

  مدالة. والاألذن نظيفة وسليمة من العيوب وليست طويلة وال قصيرة 
 ظمةنموات منت وقوية وذاتألسنان سليمة وا الفكوك عريضة وقويه.  
  وبراقة. ةوالمعكبيرة وواسعة وغير بارزة أو غائرة العيون 

  وذات ألوان طبيعية وال تدمع. الرؤيا علىالعيون قادرة 

  ة اللون.ورديالعيون الداخلية جفون 
 في حالة وجود القرون. القرون سليمة وصحيحة االتجاه 

  

 
 للبنأبقار إنتاج ا شكل يوضح شكل قرون



 3 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

 

  أو بثرات. وال يوجد عليه أي تغيراتوسهلة الحركة اللسان سليم 

 أو بثرات. وال يوجد عليها أي تغيرات ةاللثة سليم 
 

 

 اللبنوضح رأس أبقار إنتاج ي شكل
 

 كما يلي: اللبنرقبة أبقار إنتاج كون تيجب أن  :أو العنق الرقبة -1
 ة نسبيانحيفو  ةطويل. 

 في اتجاه الرأس ةمستدق. 
  غير مترهلالرقبة جلد. 

  الرقبة في الوضع المناسب علىوضع الرأس. 
 

 
 اللبنأبقار إنتاج وضح عنق ي شكل



 4 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

 

 كما يلي: اللبنأبقار إنتاج يجب أن يكون صدر  :الصد  -3
 عميقو  عريض. 
 نتيجة تقوس الضلوع للخارج. كبير همحيط برميل  
 األقل األضالع القصيرة. وعلى يسهل تمييز األضالع 
 .ليس بالصدر أي تشوهات 
 .ليس بالصدر عظام هاربة أو غائبة أو مكسورة 

 عند الغارب االرتفاع المناسب طبقا للساللة. لبقرةارتفاع ا 
 

 

 اللبنأبقار إنتاج صدر وضح ي شكل
 

 التالي:ك األمامية اللبنيجب أن تكون أرجل أبقار إنتاج : األ جل األمتمية -4
 

  متوازية تقريبا  أي عمودية على األرض و مستقيمة و ية قو. 
  وال يوجد بها أي أورام.الركبة طبيعيه 
   متسعة المسافة بين الرجلين نسبيا. 

 .محيط المدفع كبير نسبيا 

  أي وضع راحة الكفين على األرض علىاألظالف قوية وصلبة وسلسة الحركة ومرتاحة ،
 األرض طبيعي.

  ناسقة ومتساوية في الشكل والحجممتاألظالف صغيرة نسبيا و. 

  بطريقة منتظمة.تتحرك األرجل و زاوية القدم عند المستوى الطبيعي 



 5 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

 
 شكل يوضح األرجل األمامية

 

 كما يلي: اللبنظهر أبقار إنتاج أن يكون  بيج :الظهر -5
  وال يوجد به انحناء ألسفل أو ألعلى.مستقيم 
  الدسم.خالي من ترسيبات 
  بسهولة.يمكن تمييز الفقرات 

 

 
 اللبنأبقار إنتاج  رظهوضح ي شكل

 .األتساع النسبي للنتوءات المستعرضة من العمود الفقري 

  العمود الفقري وبمعنى أخر أن تكون موازية  علىأن تكون النتوءات المستعرضة عمودية
 للمستوى األفقي أو األرض. 
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 كما يلي: اللبنبطن أبقار إنتاج يجب أن تكون  :البطن -6
  جم الكرش.د حيحدألنها الحيز الذي واسعة 
  أو مشمورة.غير مكرشة و  مدالةوغير عميقة 
  وقريب من الشكل البرميلي.محيطها كبير 
 وال يوجد بها أورام أو فتاق. السرة طبيعية 
 

 

 اللبنأبقار إنتاج  بطنوضح ي شكل
 

أبقار إنتاج في  للبنذو األهمية النسبية ولكونه العضو المنتج هو العضو الضرع  :الضرع -7
 الضرع كما يلي:ويجب أن يكون الحليب 

  الحجم نسبيا.كبير واسع و 
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 اللبن إنتاجأبقار  إلى فتحة الحيا فيمن السرة امتداد الضرع وضح ت لاشكأ

 

  كما يلي:يجب أن تكون جيدة وسليمة وصحية و الحلمات 

 ومتماثلة في الحجم والشكل. مستقيمة 
 

 
 اللبنأبقار إنتاج وحلمات ضروع مجموعة من وضح ي شكل



 8 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

 ذات أطوال مناسبة.  

 الضرع. علىالتوزيع  منتظمة 

  مناسبة.المسافات بينهما 
 .فتحات الحلمات مناسبة 

 

 
 اللبنتوضح حلمات أبقار إنتاج أشكال 

 كما يلي:اللبن األوردة اللبنية ألبقار إنتاج يجب أن تكون  :األو دة اللبنية -8
 بارزه. 

 

 
 اللبنأبقار إنتاج في  األوردة اللبنيةوضح ي شكل



 9 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

  اضحةو.  
 سميكة. 
 كثيرة التعاريج. 
 .ممتدة 

 

 كما يلي: اللبنة ألبقار إنتاج ع الخلفياألربايجب أن تكون  :األ قبتع اخللاية -22
 

  الشكل.عظام الحوض منتظمة 
  متسعة نسبيا. الحرقفتين العظمتين المسافة بين 
  متسعة نسبيا.المسافة بين عظمتي الفخذ  
  متسعة نسبيا.تين يالدبوسالعظمتين المسافة بين 
  متسعة نسبياالمسافة بين العرقوبين. 
  عيراحة الكفين على األرض طبيوضع.  
 األخص عند الرجوع للخلف.  وعلىاألقدام واألرجل لة حركة و سه 
 .صحة وسالمة وصالبة األظالف  

  .األظالف صغيرة ومتناسقة ومتساوية في الشكل والحجم  

  من األخص  وعلىخفيف لعظام الحوض المستوى المناسب أو المثالي من الميل الوجود
  .تينيالحرقفتين إلى الدبوس

 مستوى المناسب أو المثالي.بال بو قر وجود زاوية الع 
 

 كما يلي: اللبنيجب أن يكون ذيل أبقار إنتاج  :الذيل -12
 

 تين.يبين العظمتين الدبوسوضع منتظم ال 
 .طويل يقترب من األرض 
 .شرابه الذيل كبيرة وبها شعر طويل وكثيف 
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 اللبنأبقار إنتاج الذيل في وضح ي شكل
 

النحو  على اللبنطبع أبقار إنتاج سلوك و يجب أن يكون  :يت ع والسلاوكتثتنيت: الطب
 التالي:

 

 ئة.هاد 
 القيادة ةسلس.  
 عبد للعادة. 

  .سريعة التطبع 
 للظروف المحيطة ةحساس.  
 ماعة. أو جللعيش في قطيع  ةمحب 
 من العادات السيئة ةخالي. 

   السلوكيات الغير مرغوبةخالية من. 
 

 ما يلي:ك اللبنبقار إنتاج المظهر العام أل كونييحب أن  :ثتلثت: املظهر العتم

 

 بعموم الجسم. الدسممن ترسيبات  ة نسبيا وخاليةنحيف 
  األخص األضالع القصيرة. وعلىتميز ووضوح األضالع 



 00 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

  جميع أجزاء الجسم.ويغطي  والمعبراق و  ناعمالشعر 
  وغير مشدود.الجلد طرى  
  العديدة. اللبنينطبق عليه مثلثات إنتاج و الجسم مثلثي الشكل 

  وواضحة. ذو مالمح مفصلةالجسم 

 .الجسم خالي من الجروح واألورام والكدمات وأثارهم 

 .اللون زاهي ومتماثل مع لون الساللة 

  الساللة.الوزن والحجم مناسبين لمتوسط وزن 

  ةوالمشي ةالوقفمنظمة عة الرأس مرفو. 
  حساسة للمؤثرات الخارجيةو ورشيقة وغير كسولة خفيفة الحركة. 
 الجسم بصفه عامه ةتناسقوم مقبولة الشكل. 

 العرض وغيرها(. -الطول –حجم الجسم عند المقاييس المناسبة )االرتفاع  
  طبيعي ولونه ذهبي فاتح.بولها تتبول بطريقة طبيعية و 

 اللون )من األخضر الفاتح إلى الداكن( والرائحة وال وبرازها عادى طبيعية برز بطريقة تت
وال أو التورتة هيئة الكيكة  وعلىيوجد به مواد علفية غير مهضومة وقوام اإلخراج طبيعي 

 .ديدان وغيرهاأو  بقع من الدم أو الصديد علىيحتوي 
 

 
 اللبنأبقار إنتاج نموذج  وضحي شكل



 02 عمرعبد القادر د/ الشافعي 

  ورائحة الفم طبيعية. طبيعيبشكل تتنفس و تجتر 
  تناول األعالف علىوتقبل طبيعية  هتحركالكرش طبيعي و.  
  مات وتبدو عليها عالاألمراض ودرجة حرارة جسمها في الحدود الطبيعية أعراض خالية من

 الصحة والعافية والنشاط بوضوح. 
  الطفيلياتجميع خالية من و  الالزمةتم تحصينها بالتحصينات. 
 تشوهات وعيوب خلقيةأي  خالية من. 

  والتناسليةأن تكون عند العمر المناسب طبقا للحالة اإلنتاجية. 
 

 مت حبمد اهلل وتاوفياه واهلل املاوفق

 مع أطيب التمنيت 

 عمر تفعي عبد الاتد د/ الش

 رئيس بحوث متفرغ
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