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 الخالصت

منن خنبلا اسنتمارة أعندت خصٌصنا لهن ا أجرٌت الدراسة فً محافظة حلب على عٌنة عشوائٌة منن مربنً المناعز 
المناعز مربنً تقٌنٌ  أدا  إلنى هندفت الدراسنة  .جبلنًالشنامً والمناعز ممن ٌقومون بتربٌة ال ا  مربٌ 98قوامها  ، بلغالغرض

الوراثً للقطٌع ال ي ادخا إلٌة الماعز الشامً المحسن. بلغت نسبة الشامً مقارنة مع المحطات البحثٌة وبٌان اثر التحسن 
 –% 96الزٌادة فنً كمٌنة الحلٌنب لندم المناعز الشنامً مقارننة بالمناعز المصنالب والجبلنً الموجنود أصنبل لندم المنربٌن 

ارنة مع المناعز % مق 7829 -%  8921% على التوالً. كما لوحظ ارتفاع نسبة التوائ  فً الماعز الشامً بنسبة  18121
 1;بٌنما للجبلً  ،% 169المصالب والجبلً على التوالً. كما بلغت نسبة اإلنجاب للماعز للشامً لدم المربٌن فً العٌنة 

%. حقنق المناعز الشنامً ;أمنا الجبلنً فوصنلت حتنى  ،%8لشامً فً العٌنة المدروسة ابلغت نسبة اإلجهاض لدم و%. 
زٌادة عن المصالب سننوٌا. هن    ٌرة سورٌة،ل 8661زٌادة عن الجبلً و ٌرة سورٌة، ل 1181الحلٌب بلغت  قٌمة زٌادة فً

 النتائج تؤكد أهمٌة تحسٌن قطٌع المربً بالحٌوانات المحسنة المستجرة من البحوث الزراعٌة.

 .الماعز الجبلً والمصالب ،المحسن الماعز الشامً، : األثر االقتصاديالكلمات الدالة

 .8111/;/11> وقبوله ،18/8/8111 :تارٌخ تسل  البحث

 المقذمت

و و كفا ة إنتاج عالٌة من  ،كونه متعدد اإلنتاجلٌعتبر الماعز الشامً من الحٌوانات الزراعٌة االقتصادٌة جدا نظرا 
وقند أشنار  أشنهر تقرٌبنا. :-8منن  ا  والكفا ة التناسنلٌة. فالسنخلة تندخا مرحلنة الشنٌوع مبكنر ،وارتفاع نسبة التوائ  ،الحلٌب

من أقد  العروق العالمٌة إنتاجٌة للحلٌب لمنا ٌتمتنع بنه منن ٌعتبر  Shami Goatsالماعز الشامً (، إلى أن 99;1الحافظ )

ٌنتشر الماعز الشامً فً . وواألعبلف الخضرا نشأ فً دمشق حٌث تتوفر المراعً الخصبة  ،طاقات وراثٌة إنتاجٌة جٌدة
بٌنما ٌنتشر الماعز الجبلً فً الجباا السناحلٌة الغربٌنة والشنمالٌة منن بنبلد  ،الغوطات والواحات وضفاف األنهار والودٌان

 (. 8;;1)أكساد،  .الشا  )سورٌا، لبنان، شماا فلسطٌن، شماا غرب األردن( وشماا العراق والجبا األخضر فً عمان

(، انه ٌوجد فً سورٌا مجموعتان منن المناعز، مجموعنة المناعز الجبلنً )المحلنً( والتنً لن  8118وأشار سلهب )

كمنا تعط صفة السبللة حتى اآلن نظرا للتباٌن الكبٌر فٌما بٌنها، والشامً التً تتمٌز باإلنتاجٌنة العالٌنة منن اللحن  والحلٌنب. 
االسننتفادة مننن جمٌننع أنننواع النباتننات فننً المراعننً الفقٌننرة وخاصننة فننً غٌننر  مننن الحٌوانننات األخننرم ب عنننٌمتنناز المنناعز 

المناطق الجبلٌة النوعرة الجنردا  التنً ال تسنتطٌع بلوغهنا حٌواننات أخنرم. وإن تربٌتنه ال تتطلنب مسنتلزمات مرتفعنة منن 
مهندد بناالنقراض  (، أن الماعز الشامً مطلوب عربٌا ودولٌا لن ل  فهنو8116وبٌن وردة ) حٌث الحظائر والعلف المركز.

ألسباب ثبلثة أولها تهجٌنه مع الماعز الجبلً لزٌادة أعداد  وتمرٌر  إلى الدوا الراغبنة فنً تربٌتنه، وثانٌهنا التصندٌر غٌنر 
الشرعً بإعداد كبٌرة وثالثهما تحوا المربً من إنتاج حٌوانات  ات مواصفات إنتاجٌة قٌاسٌة إلنى إنتناج مناعز شنامً  ي 

 أسواق خاصة خارج سورٌا. مواصفات شكلٌة ترضً

أي ما نسبته  1064169رأس شكا الحلوب منها  1561256حوالً  8119بلغ عدد رؤوس الماعز فً القطر لعا  
 1أي اقنا منن  89119طنا . أما عدد رؤوس المناعز الشنامً الحلنوب فبلغنت  96967وقد بلغ إنتاجها من الحلٌب  ،% :8

% مننن اإلنتنناج الكلننً مننن الحلٌننب فننً القطننر )المجموعننة  11بنسننبة طننن و 10397% ومننع  لنن  شننكا إنتنناج الحلٌننب 
رأس جبلننً  ;1891% منهنا  1121(، أمنا فنً محافظنة حلنب فشنكلت نسنبة المناعز :811اإلحصنائٌة الزراعٌنة السننوٌة، 

 1629 % من إنتاج القطر أما نسبة المحافظة من إنتاج اللحن  فبلنغ 1629رأس فقط شامً وبلغت نسبة إنتاج الحلٌب  891و

%. من هنا كانت أهمٌة الدراسة فً تسلٌط الضو  على تطنور المناعز الشنامً فنً القطنر ومعنرف مندم مسناهمة المناعز 
  المحسن الشامً فً تطور القطٌع فً محافظة حلب.

 لسبللة الماعز الشنامًتقو  هٌئة البحوث العلمٌة الزراعٌة من خبلا خبرائها ومختصٌها بعملٌات التحسٌن الوراثً 
على المنربٌن منن أجنا تحسنٌن وزٌنادة إنتناج قطعنانه  ورفنع مسنتوم دخلهن  ومعٌشنته ، التٌوس واإلناث المحسنة توزٌع و

ودراسة الخصائص اإلنتاجٌة من حٌث الحلٌب واللح  ونسبة التوائ  عند مربً األغنا  بغٌة تحسٌن اإلنتاجٌة واالستفادة من 
وقد أجرٌت ه   ، الزراعٌة بالتعاون مع الهٌئات والمنظمات العربٌة والدولٌة نتائج التحسٌن الوراثً، ال ي تقو  به البحوث

للمنناعز الشننامً عننند المننربٌن وقٌنناس منندم تحسننن إنتنناجه  مننن اللحنن  والحلٌننب  بهنندف معرفننة األدا  االقتصنناديالدراسننة 
 ٌهدف ه ا البحث إلى: ومقارنتها بنتائج البحث العلمً فً القطر العربً السوري.
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 .محافظة حلبخصائص االقتصادٌة واالجتماعٌة لمربً الماعز فً دراسة ال .1

 .تقٌٌ  أدا  الماعز الشامً عند المربٌن مقارنة مع المحطات البحثٌة التابعة للهٌئة العامة للبحوث العلمٌة الزراعٌة .8

 .العربً السوريقٌاس الفجوة ما بٌن المربٌن والمحطات البحثٌة فً القطر  .1

 .لماعز الشامًمن تربٌة اتقٌٌ  األثر االقتصادي  .6

 مىاد البحث وطرائقه

مربً ماعز شامً وجبلً فً رٌف محافظة حلب ووزعت من  98شملت الدراسة عٌنة قوامها  والعينة: مكان التنفيذ 2-1
قرٌنة بحسنب نسنبة تواجند المنربٌن فنً المحافظنة الن ٌن ٌقومنون بتربٌنة المناعز للموسن   ;1على عشر منناطق إدارٌنة منن 

ونظرا لعد  توفر البٌانات وصنعوبتها فقند تن  اختٌنار المنربٌن بطرٌقنة العٌننة العشنوائٌة البسنٌطة ممنن لندٌه   2009-2010
% منه  ٌتواجدون فً منطقنة  71 أنمن الماعز الشامً وآخرون لدٌه  قطٌع جبلً لتت  المقارنة فٌما بٌنه  وقد تبٌن  ا  طٌعق

% فنً الرابعنة والبقٌنة فنً منطقنة 1127% فنً الثانٌنة و  11االستقرار الثالثة حٌث زراعنة المحاصنٌا وتربٌنة الحٌنوان و
 االستقرار األولى.

 :أسلوب جمع البيانات 2-2

I-  تن  جمنع البٌاننات بشنكا مٌندانً بننإجرا  زٌنارات للمنربٌن ومشناهدات واقعٌنة وجمنع كافنة المعلومننات  :األولياةالبياناات
المطلوبة ضمن استمارة خاصة أعدت خصٌصا لهن   الغاٌنة وتن  اسنتبعاد بعنض االسنتمارات كنون بٌاناتهنا غٌنر دقٌقنة وتن  

تمارة علنى مجموعنة منن األسنئلة المرتبطنة بنالمربً والتربٌنة وبتركٌبنة ربط البٌانات مع بعضنها لتحلٌلهنا وقند شنملت االسن
 القطٌع العمرٌة واألعبلف المقدمة والصفات التناسلٌة واإلنتاجٌة.

II - :تنن  االعتمنناد فننً الحصننوا علننى البٌانننات الثانوٌننة علننى التقننارٌر الصننادرة عننن مدٌرٌننة االقتصنناد  البيانااات النانويااة
واإلصننبلا الزراعننً ومدٌرٌننة البحننوث العلمٌننة الزراعٌننة والتقننارٌر السنننوٌة التحنناد الغننرف الزراعننً بننوزارة الزراعننة 

الزراعٌة وقاعدة البٌانات لمركز السٌاسات الزراعٌة باإلضافة للنشرات اإلحصائٌة السنوٌة الصنادرة عنن وزارة الزراعنة 
 واإلصبلا الزراعً ودراسات المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة.

بعنند تفننرب البٌانننات وتحلٌلهننا والمؤشننرات اإلنتاجٌننة إجننرا  التحلٌننا الوصننفً والكمننً للمتغٌننرات المختلفننة وقنند تنن   
 .SPSS;EXCELباستخدا  برنامج 

 النتائج والمناقشت

سننة وتراوحنت  ;6متوسط عمر المربٌن فً العٌننة المندروس بلغ  الخصائص االقتصادية واالجتماعية لعينة الدراسة: -1
 67سننة وتراوحنت خبرتنه بالتربٌنة بنٌن سننتٌن و 88عاما بوسطً خبرة فً تربٌنة المناعز  1:-11األعمار فً العٌنة بٌن 

راعنً التنً عاما مما ٌدا على التباٌن الكبٌرة فً الخبرة ال ي ٌعكس نتائج مختلفة ومتناسبة مع خبرته أٌضنا فنً العمنا الز
% منن أفنراد العٌننة ملمنٌن بنالقرا ة والكتابنة أمنا نسنبة  87أما من حٌث المستوم التعلٌمً فكنان  سنة. 17بلغت بالمتوسط 
% منن أفنراد  87% ٌعمنا فنً تربٌنة الحٌواننات و71أفراد نصنفه   :بلغ حج  األسرة بالمتوسط و ،% 11األمٌٌن فبلغت 

% من أفنراد العٌننة أن الغنرض منن التربٌنة  86وقد بٌن  .ٌة مثا سائق أو حارسبأعماا أخرم غٌر الترب ٌقوموناألسرة 
% أن هندفه  هنو التجنارة والبٌنع السنٌما منن  :1هو الحصوا على الموالٌد لتطوٌر القطٌع وبالتالً زٌادة دخله  فٌمنا بنٌن 
 97فه  التربٌنة والتجنارة معنا. وان % أن هند :1الماعز الشامً  و المواصفات الجٌدة والتً تباع بأسعار عالٌة فٌمنا بنٌن 

% مننن المننربٌن قطعننانه  مسننتقرة والنسننبة الباقٌننة قطعننانه  متنقلننة ضننمن ترحنناا التشننرٌق والتغرٌننب بحثننا عننن المرعننى 
% منه  ه  أعضا  فً جمعٌة تعاونٌة فان اغلبه  ال ٌملكون سجبلت لقطعانه  وه ا ٌجعنا عملٌنة  :9رغ  أن و لقطعانه .

% منن المنربٌن ٌملكنون موجنودات كافٌنة لخدمنة  77أما من حٌث الموجودات فان أكثر منن  ة نوعا ما.جمع البٌانات صعب

هننا  صنعوبة  أنقطعانه  من حظٌرة وصهرٌج ما  ومقطورة وسٌارة لتامٌن احتٌاجاته  من أعنبلف وترحناا وغٌنر . إال 
والبناقً ٌقطنع مسنافات كبٌنرة نوعنا منا  ،عٌنة% من أفراد ال 87 ٌتوفر المصدر المائً لدم فً تامٌن المصدر المائً حٌث

 لتامٌن المٌا .

% منن دخلهن  11% من أفراد العٌنة مصندر دخلهن  منن الزراعنة، شنكلت تربٌنة المناعز أكثنر منن  97إن  مصادر الدخل:
 % والنسبة الباقٌة من تصنٌع المنتجات. 87بٌنما من تربٌة األغنا  

% مناعز أمنا النسنبة المتبقٌنة فهنً أبقنار 81% أغننا  و 98 اقطٌع مختلط، منهنإن اغلب المربٌن لدٌه   القطيع: تركيب -2
وان مصدر تٌوس التلقٌح المحسنة للشامً من مراكز البحوث العلمٌة بالمحافظات أما إناث الماعز الشامً فهنً إمنا شنرا  

الموجنود  % منن المناعز1;مباشر من المربٌن ال ٌن بحوزته  الماعز الشامً النقً أو منن مراكنز البحنوث. وقند تبنٌن أن 

 لدم المربٌن هو من مراكز البحوث أما البقٌة فهو من الجوار والسوق.

 71-11ٌربى الماعز الشامً فً سورٌا فً المناطق القرٌبة من المدن والقرم، فنً قطعنان متوسنط عندد كنا منهنا 
بالمقارنة مع المناعز  تحت ظروف اإلنتاج المكثف الحتٌاجها إلى الرعاٌة الجٌدة ؤوسر 11رأس وفً عٌنتنا بلغ الوسطً 
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% فقنط وقند تزاٌند االهتمنا  منن  :82الجبلً ال ي ٌعٌش تحت الظروف القاسٌة، وٌشكا الماعز الشامً فنً القطنر حنوالً 
كنغ منن الحلٌنب.  711قبا الجهات الحكومٌة والبحثٌة بتحسٌن قطعان الشامً حتى وصلت إنتاجٌتها السنوٌة إلى أكثنر منن 

-8118وتشنٌر اإلحصنائٌات إلنى انخفناض أعنداده  خنبلا  :811رأسنا فنً عنا   619:1امً وقد بلغت أعداد الماعز الش
وٌتمٌنز المناعز الشنامً بمواصنفات  % نتٌجة الجفاف والسٌاسات الحكومٌة فً منع الرعً فً الغابات. 87بمقدار  8118

ئ  طوٌلة، نحٌفة جٌندة الوضنع، الن ٌا القوا ،متناسق األعضا  ،عالً القد ،شكلٌة وإنتاجٌة ممٌزة أهمها: الجس  طوٌا القوا 
 – 1وٌوجد اللون األسود واألبٌض بنسبة بسٌطة من ) ،قصٌر متجه لؤلعلى واألما  غالبا"، اللون العسلً الغامق )الدبسً(

والعنزة الشامٌة هادئنة الطبناع سلسنة القٌنادة وتتمٌنز بعند  وجنود القنرون وتقنوس  ،وك ل  خلٌط بٌن األلوان الثبلثة ،%( 8
الرأس مثلثً الشكا والعٌون واسعة بٌضا  اللون تدا على نقناوة  ،( س 127)نف الف  السفلً متقد  عن األمامً بحوالً األ

( سن . الرقبنة طوٌلنة 11 – 87الجس  وغزارة إنتناج الحلٌنب، البؤبنؤ كحلنً دلٌنا علنى نقناوة العنرق، واآل ان طوٌلنة منن )
س  وإن العنابٌنات الطوٌلنة والرفٌعنة تندا علنى  6-1( س  والمسافة بٌنهما 11 - 9ونحٌفة مزودة بزائدتٌن )عنبتٌن( بطوا )

الضنرع كبٌنر  ،نحٌفنة ،أما العنابٌات القصٌرة والثخٌنة فتدا على إنتاج جٌد منن اللحن . األرجنا طوٌلنة ،إنتاج عالً للحلٌب
دا علنى بطنن متسنع وتحمنا الحلٌمات كبٌرة تختزن كمٌنة كبٌنرة منن الحلٌنب، األضنبلع واسنعة تن ،مكعب الشكا أو كروي

كغ /  (611ـ  171)( كغ ومتوسط إنتاج الحلٌب 91-81( كغ وال كور )71 – 61موالٌد عدٌدة. ٌبلغ متوسط وزن اإلناث )
وتعتبر تربٌة الماعز الجبلً  ،أما الجبلً فٌشكا النسبة العظمى فً القطر ٌو . 8±  171موس  حبلبة. أما مدة الحما فتبلغ 

ة التً تساه  فً الدخا الزراعً لفئة من المزارعٌن ومربً الماشٌة إال أن ه   التربٌة الزالت تعتمد فً من األنشطة الهام
وهنو  ،وٌبلغ أعداد الماعز الجبلً أكثر من ملٌنون ونصنف ،مما ٌفقدها إمكانٌة التطوٌر ،غالبٌتها على أسس تقلٌدٌة متوارثة

رؤوس منن المناعز اغلبهنا  11وتنراوا وسنطً الحٌنازة  ،أحٌاننا ٌربى ضمن قطعنان مختلطنة منع األغننا  عنادة أو مسنتقلة

 تربى ضمن األغنا .

والمبقنع بناألبٌض أحٌاننا  أو األحمنر  ،، واألسود بنجمة بٌضا  علنى الجبهنةا  سود غالباألٌتمٌز الماعز الجبلً باللون 
ث محدبة قلٌبل  فً الن كور،اآل ان طوٌلنة والرأس متوسط الحج ، الجبهة محدبة قلٌبل  وقصبة األنف مستقٌمة فً اإلنا ،نادرا  

وانخفاض إنتاجٌته من  ،وٌتمٌز بوجود القرون والعٌون الصفرا  وعد  وجود الدالٌات تحت الرقبة ،س ( 18 – 87متدلٌة )
 وانخفاض نسبة التوائ  والخصوبة. ،كغ /موس  171حوالً لالحلٌب 

والهندف منن اقتننا  المناعز هنو ثننائً  ،ٌنازة خاصنةح معظ  حٌنازات المنربٌن منن المناعز ضنمن العٌننة المدروسنة
وكن ل   ،الغرض )تربٌة ـ تجارة(، وحالة القطٌع مستقر ضمن حٌازة المربً، وٌوجد لدم بعض المربٌن ماعز شنامً نقنً

، % 87مصننالب المناعز وال، %78شننامً المناعز شنكا الالعٌننة المدروسننة فنً و ٌوجند لندم الننبعض اآلخنر مناعز جبلننً.
وتجندر اإلشنارة إلنى أننه ضنمن العٌننة المدروسنة ٌقصند بمربنً المناعز الشنامً هنو الن ي ٌمتلن   ،% 81جبلنً الماعز وال

و لن  لزٌنادة اإلنتاجٌنة منن الحلٌنب واللحن  والموالٌند، ومربنً  ،الماعز الشامً واقتنى الماعز المحسن المننتج منن البحنوث
وتن  التلقنٌح بالمناعز  ،ى المناعز المحسنن المننتج منن البحنوثالماعز المصالب هو المربً ال ي ٌمتل  الماعز الجبلً واقتنن

المحسن المشار إلٌه و ل  لتحسٌن الصفات الشكلٌة واإلنتاجٌة للمناعز، أمنا مربنً المناعز الجبلنً هنو المربنً الن ي ٌمتلن  
 وت  اعتبار  كشاهد للمقارنة. ،ول  ٌقتنً الماعز المحسن من البحوث ،الماعز الجبلً فقط

وال توجد إحصا ات ونسب تواجند  فنً  ،الهجٌن من خبلا التزاوج بٌن الماعز الشامً والماعز الجبلًنشا الماعز 
 جٌد اإلنتاجٌة. وٌمتاز بأنه ،قطعان الماعز

-8;;1لدراسة االتجا  العا  لتطور أعداد الماعز خنبلا الفتنرة  :في سورياالشامي والجبلي  تطور قطيع الماعزتحليل  -3
 قمنا بإٌجاد المعادلة الخطٌة له ا االتجا  فحصلنا على المعادلة التالٌة: 2010

Y= 891260.1+ 46682.9 X 

         (1128)*        (12;)* 

R = 0.9:     R2 =0.61 

Adjusted R Square =0.57 

Y ًأعداد الماعز الجبلً والشام = 
X  السنوات = 

 %1* تعنً معنوٌة على مستوم داللة 

% أمنا معامنا 1وهو ارتباط موجنب وقنوي ومعننوي إحصنائٌا  عنند مسنتوم معنوٌنة  R=0.78بلغ معاما االرتباط 
R 0.61التحدٌد فكان

2
وه ا ٌعنً أن تمثٌا العبلقة بٌن أعداد الماعز والزمن كان جٌدا ، ومن المعادلة السابقة نستنتج أن  = 
 . ( رأس سنوٌا  46682.9القطٌع ٌزداد بمقدار )
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 (2010-8;;1: تطور أعداد الماعز الشامً والجبلً فً سورٌا )(1شكا )

Figure (1): Evolution of the number of mountain and Shami goat in Syria (1996-2010) 

 

 الجبلً فً سورٌا نجد المعادلة الخطٌة كالتالً:وإ ا قمنا بدراسة االتجا  العا  لتطور الماعز 

Y= 821540.2 + 49523.6X 

          (9.5)*          (4.2) 

R =0.8                   R2 =0.64  

Adjusted R Square =0.61 

Y  الجبلً = أعداد الماعزX السنوات = 
 %1* تعنً معنوٌة على مستوم داللة 

% أمنا معامنا 1وهنو ارتبناط موجنب وقنوي ومعننوي إحصنائٌا  عنند مسنتوم معنوٌنة  R =0.8بلغ معاما االرتباط 
وه ا ٌعنً أن تمثٌا العبلقة بٌن أعداد الماعز الجبلنً والنزمن كنان جٌندا ، ومنن المعادلنة السنابقة  = 1286R2التحدٌد فكان 

 ( رأس سنوٌا.49523.6نستنتج أن القطٌع ٌزداد بمقدار )

 للماعز الشامً مع الزمن والتً عبرنا عنها بالشكا الخطً التالً:أما معادلة االتجا  العا  

Y= 43067.9 - 578.8X 

        (:268)*    (-0.84) 

R = 0.88        R2 = 0.0 9  
Adjusted R Square = - 0.03 

Y ًأعداد الماعز الشام = X السنوات = 

ائٌا  وهن ا ٌعننً أن ال ٌمكنن تمثٌنا العبلقنة وهو ارتباط ضعٌف وغٌر معنوي إحصن = R 1288بلغ معاما االرتباط 
إال أن قندراتها اإلنتاجٌنة  ،رغ  قلنة أعنداد المناعز الشنامً بالمقارننة منع المناعز الجبلنً والزمن. الشامً بٌن أعداد الماعز

تنه منن الكامنة والكبٌرة جعلتها تحظى باهتمنا  البناحثٌن والمنربٌن علنى حند سنوا . تركنزت البحنوث العلمٌنة لتحسنٌن إنتاجٌ
الحلٌب واللح  باالنتخاب وتكوٌن النواة الوراثٌة البلزمة لتطوٌر  وإنتاج ال كور واإلناث المحسننة وتوزٌعهنا علنى المنربٌن 

وٌت  من خبلا البحوث السعً السنتخدا  الطنرق العلمٌنة الحدٌثنة فنً إدارة وتغ ٌنة القطٌنع ورفنع  ،لتحسٌن إنتاجٌة قطعانه 
الصنطناعً والحبلبنة اآللٌنة والرضناعة االصنطناعٌة واسنتعماا تٌنوس تلقنٌح  ات كفنا ة عالٌنة إنتاجٌته واستخدا  التلقنٌح ا

 ومختبرة النسا فً تلقٌح اإلناث العالٌة اإلدرار واستخدا  الخلطات العلفٌة المتزنة ورخٌصة الثمن.

 ،االقتصنادٌة واالجتماعٌنة للمنربٌن: تشكا الثروة الحٌوانٌة جز ا" أساسنٌا وهامنا" منن الحٌناة القطيع والتركيب العمري -4
ٌعتمند  ،فهنا  اهتما  كبٌر باقتنا  الماعز الشامً بهدف الحصوا على مردود مادي مجز، والماعز ضمن العٌنة المدروسنة

لدم جمٌع  ،%111مع قطعان األغنا  بنسبة  وٌربى خلٌطا   ،زراعً رعوي رٌفً –المربٌن على نظا  تقلٌدي شبه مكثف 
% سننوٌا . توضنع تٌنوس التلقنٌح منع اإلنناث فنً شنهري  81وٌت  االستبداا بنسبة  ،تدرج فً أعمار القطٌعالمربٌن وهنا  

وتلند المناعز منرة  ،ومعظ  الوالدات تأتً فً شهري كانون الثانً وشباط ،كغ 61وتكون اإلناث بوزن حوالً  ،آب وأٌلوا
( سننة، وقند تسنتمر العننزة 8 ـن127عادة ألوا مرة وهً بعمنر )وتلد  ،التغ ٌة فتلد مرتٌن فً العا  جٌدةأما  ،واحد فً السنة

( شنهر، وٌخصنص لكننا ; ـ :( سنخبلت جندي واحند بعمنر )8 ـن 7( سننة. ٌخصنص لكنا )18 ـن11بالتناسنا حتنى عمنر )
(سننة. وفنً محطنات البحنوث 7ـن1(عننزة تنٌس واحند بعمنر )71( سننة . ٌخصنص لكنا )8ـن1(عنزة تٌس واحد بعمر )87)
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/ ٌومننا". وتننوزع تٌننوس التلقننٌح علننى  17( كننغ خلطننة مركننزة قبننا موسنن  التلقننٌح بننـ / 1دفننع غنن ائً ) تعطننى تٌننوس التلقننٌح
العنزات بحٌث ٌنت  تلقنٌح عننزتٌن ٌومٌنا". وعلنى مسنتوم العٌننة أفناد كامنا أفنراد العٌننة اننه ال ٌنت  إعطنا  أي دفنع غن ائً 

 ات بحٌث ٌت  تلقٌح عنزتٌن ٌومٌا". لتٌوس التلقٌح عند عٌنة المربٌن . وتوزع تٌوس التلقٌح على العنز

 -الصنننحة الحٌوانٌنننة  -التربٌنننة  –التغ ٌنننة  تقنننو  بنٌنننة اإلنتننناج الحٌنننوانً علنننى خمسنننة دعنننائ  أساسنننٌة وهنننً: :التغذياااة -5
والنوعٌنة وٌعتبر عاما التغ ٌة أه  ه   الدعائ  لتأثٌر  على إنتاج الحٌوان من الناحٌتٌن الكمٌة  إدارة القطٌع. -الفٌزٌولوجٌا 

إ  ال ٌمكن الحصوا على الحد األقصى من اإلنتاج، وال ي تسمح به الصنفات الوراثٌنة للحٌنوان، إال بتنأمٌن ظنروف تمكننه 
 أو إلنتاجه من العناصر الغ ائٌة. ،من الحصوا على كا ما ٌحتاجه لجسمه

والرعنً  ،شنباط )الشنعٌر( – خبلا شهري كانون الثنانً ،تت  التغ ٌة عند المربٌن بالرعً على األعبلف الخضرا 
على بقاٌا الحصاد لمدة شهرٌن بعند الحصناد وتنت  إضنافة المركنزات العلفٌنة لؤلشنهر الباقٌنة منن السننة والتنً تتكنون منن : 

وٌقنند  التننبن بننٌن  ،كننغ خلطننة مركننزة / رأس / ٌننو  1%( بمعنندا  87نخالننة  –% 17كسننبة قطننن  –%  81)حننب شننعٌر 
وتنزداد بالتندرٌج  ،ب 111وٌت  تقدٌ  األعبلف المركزة للموالٌند بعند الفطنا  بمقندار  ،ٌو كغ / رأس /  127الوجبات بمعدا 
 ،إضافة للرعً. وٌت  جنرش الحبنوب للحٌواننات الصنغٌرة النامٌنة ،أشهر( 11كغ بالٌو  لعمر التلقٌح ) 127حتى تصا إلى 

وتضاف األعبلف ضمن معالف خاصة نظٌفة .وٌت  ضمان بقاٌا محاصٌا ال رة والقطن. وقد بلغ وسطً األعبلف المقدمنة 
 وهً واحدة سوا  للشامً أو للجبلً أ  للمصالب. ،لٌرة سورٌة 1711للرأس فً السنة حوالً 

للحٌوان ومستوم اإلنتاج وكمٌنة إدرار  ترتبط احتٌاجات الماعز من الطاقة والعناصر الغ ائٌة بالحالة الفٌزٌولوجٌة 
للهدف من تربٌتنه. وبشنكا عنا  تحنوي العلٌقنة  ا  النمو والجنس؛ وتختلف احتٌاجات الماعز تبع ا  الحلٌب وفترة الحبلبة وأٌض

%. وإن كنا وحندة علفٌنة 19/ كنغ وزن حنً، أمنا محتنوم األلٌناف  1( ب لكا / 71)الجٌدة كمٌة من المادة الجافة تساوي 
ب مننن البننروتٌن المهضننو . أمننا بالنسننبة للحٌوانننات الفتٌننة  (7;)لتٌننوس التلقننٌح خننارج موسنن  التلقننٌح تحننوي حننوالً  مقدمننة

/ ب من البنروتٌن المهضنو .كما أن 117- 111واألمهات المنتجة للحلٌب وتٌوس التلقٌح أثنا  موس  التلقٌح فتحوي العلٌقة /
/ ب على التوالً لكا رأس/ ٌنو  للحٌواننات 6 - 127و  : - 927األغنا /  احتٌاج الماعز من الكالسٌو  والفوسفور أعلى من

الناضجة. كمنا أن إضنافة أمنبلا الٌنود للعلٌقنة ٌسناعد علنى اكتمالهنا. تنـتضمن العلٌقنـة النـملح والكبرٌنت والحدٌند والتوتٌنا  
 . Eو Dو  Aوالكوبالت والمنغنٌـز وفٌتـامٌنـات 

وا على أمهات سمٌنة و ات خصائص إنتاجٌة جٌدة من حٌث إنتناج الحلٌنب. تهدف تغ ٌة األمهات إلى تأمٌن الحص
والكتلننة الحٌننة ومسننتوم  ،فتننرة الحبلبننة( -حاملننة -وأن تتوافننق عملٌننة تنظننٌ  التغ ٌننة مننع الحالننة الفٌزٌولوجٌننة )غٌننر حاملننة 

-11وم التغ ٌـننـة ٌرتفننع بمعنندا فننإن مسننت ،إنتاجٌننة األمهننات. فبالنسننبة لؤلمهننات مرتفعننـة اإلنتاجٌننـة والتننً تمتلنن  مولننـودٌن
17.% 

إن التغ ٌة الصحٌحة لؤلمهات غٌر الملقحة تتعلق بالتطور الطبٌعنً للنسنا وفتنرة الحبلبنة . ففنً الفتنرة األولنى منن 
% من كتلة المولود الكاما عند النوالدة. إن العملٌنات التبادلٌنة عنند المناعز فنً 11فإن كتلة الجنٌن تشكا  ،التلقٌح )الحما(

أي عنندما تنزداد كتلنة  ،لفترة تزداد بصورة ملحوظة. أما فً الفترة التالٌة من الحمنا، وخاصنة فنً الثلنث األخٌنر مننهه   ا
%، كمنا ٌنزداد االحتٌناج منن  61-11الجنٌن بشكا واضح وحاد فٌرتفع احتٌاج األمهات من الطاقة والمنواد الغ ائٌنة بنسنبة 

%، وهنن ا مننا ٌننت  مراعاتننه عننند التغ ٌننة للوصننوا إلننى  811بمعنندا  % والكالسننٌو  والفوسننفور 71-61البننروتٌن بمعنندا 
منع تنوفر العناصنر الصنغرم  ،المستوم المطلوب من التسمٌن وٌت  استخدا  سٌبلج ودرٌس بنوعٌة جٌندة وأعنبلف مركنزة

 درٌجٌا .أما فً الشهر األخٌر من الحما فٌت  تخفٌض كمٌة األعبلف المالئة فً عبلئق األمهات ت والكبرم المعدنٌة .

ٌنت  االهتمنا  باسنتخدا  العلنف المناسنب منع تخفنٌض  ،وبشكا عا  فإنه فً الفترة الثانٌة من الحما وفً فترة الوالدة
كمٌة األعبلف الخشنة فنً مرحلنة قبنا النوالدة. وهن ا ٌنطبنق علنى فتنرة النوالدة ألن األعنبلف الغضنة واألعنبلف المركنزة 

أٌا . وٌت  إعطنا   9-7باشرة  تعطى درٌسا  جٌدا  مع بعض الشوندر والجزر ولمدة وبعد والدة األمهات م تعطً نتٌجة جٌدة.
والعلٌقننة الجٌندة فننً فتنرة الحمننا  ،كننغ/ رأس /الٌنو ( 1-827) الندرٌس فنً فتننرة التغ ٌنة فننً الحظٌنرة وٌكننون االحتٌناج منن

حٌند للمناعز فنً فتنرة التغ ٌنة كغ علف مركز. وقد ٌكون الندرٌس الغن ا  الو (127-126)درٌس و  ،كغ (821-128)تتضمن 
 كغ/ رأس /الٌو .( 1-827)فً الحظٌرة وفً ه   الحالة ٌكون االحتٌاج من

علنف مركنز. أمنا فنً فتننرة  ،كنغ (127-126)درٌنس و  ،كنغ (821-128)إن العلٌقنة الجٌندة فنً فتنرة الحمنا تتضنمن 
وضنمن  علنف أخضنر صنٌفا . ،كنغ (9-7)علف مركز و ،كغ (127-126)درٌس و ،كغ (821-127) الحبلبة فتصبح الكمٌات

شنهر  (8 -127)تتوافق التغ ٌة الجٌدة لتٌوس التلقٌح مع الحصوا على تسمٌن متوسط وعاٍا خنبلا الفتنرة  محطات البحوث
 قبا موس  التلقٌح.

منن  ٌعتبر حلٌب السرسوب غ ا   ضرورٌا  للحٌوانات المولودة حدٌثا . وعند عد  كفاٌة حلٌب األ  ٌت  تغ ٌة المولنود
ثن  تندخا  ،أمهات  ات إنتاجٌة عالٌة من الحلٌب. فً الشهرٌن األولٌٌن منن حٌناة المناعز ٌعتبنر حلٌنب األ  الغن ا  الرئٌسنً

أشنهر .تنت  تغ ٌنة المناعز علنى  (6)مع تنظٌ  التغ ٌة مع بداٌنة عمنر  ،فٌما بعد األعبلف الخشنة الغضة واألعبلف المركزة
 ٌو  من الوالدة. (17 -11)لدرٌس والسٌبلج الجٌدٌن فٌقدمان كعلف للموالٌد بعد أما ا ،كسبة/ –أعبلف مركزة / شعٌر 
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لمعظن  النباتنات  فهنو ٌأكنا الثمنار واألوراق ،ٌتمٌز الماعز عن غٌر  من الحٌوانات المجتنرة بأننه أقنا ننزوة للعلنف
منن تغ ٌنة المناعز، فنً بشكا شنر . تسنتخد  األعنبلف الخشننة والغضنة والمركنزة بشنكا جٌند. وبشنكا عنا  ٌوجند ننوعٌن 

 (81 – 71)المراعً المفتوحة وضمن الحظنائر. ففنً المراعنً المفتوحنة ال ٌتجناوز التنوازن فنً األعنبلف المتاحنة نسنبة 
فننً فصننا الشننتا  ٌننت  تغ ٌننة المنناعز بننالعلف الخشننن وخاصننة  %. 1; - 7:أمننا ضننمن الحظننائر فننٌمكن تحقٌننق نسننبة  ،%

منه بالتبن .كما ٌمكن تبدٌا نصف االحتٌاج الٌنومً منن الندرٌس بالسنٌبلج،  ،% (71 – 61)وال ي ٌمكن استبداا ،الدرٌس
علمنا  أن المناعز شندٌد التنأثٌر بالسنٌبلج السنٌ ،  ،جٌدا  على إنتاج الشنعر والحلٌنبوألن السٌبلج الجٌد ٌظهر تأثٌرا  واضحا  

 ،ة كما ٌؤدي أٌضا  إلنى الهنروب منن التلقنٌححٌث أن تغ ٌة الماعز به ولمدة طوٌلة ٌؤثر على الشهٌة وتكون الموالٌد ضعٌف
ممننا ٌقلننا النسننا. وبشننكا عننا  فننإن المنناعز ٌمكننن أن ٌتغنن م علننى محاصننٌا عنندة منهننا الشننوندر، الجننزر، القننرع، الجننبس، 

 البطاطا، السلق وغٌرها من المحاصٌا.

فعلنى  ،ات البحنوثإن تنظٌ  استخدا  األعبلف الخضرا  فً التغ ٌة أمر على جانب كبٌر منن األهمٌنة ضنمن محطن
وعلٌنه أن ٌننوع منن اإلنتناج  ،وٌوزعنه علنى أطنوا فتنرة ممكننة منن السننة ،المربً أن ٌنظ  إنتاج ه   األعبلف الخضنرا 

)بقولٌة ـ نجٌلٌة( فٌت  فً الظروف المحلٌنة البند  باسنتخدا  األعنبلف الخضنرا  النجٌلٌنة فنً الربٌنع البناكر مثنا الشنعٌر أو 
ولٌات. وفً أواخر الربٌع ٌمكن االعتماد على الفصنة الخضنرا  التنً تعتبنر محصنوال  اقتصنادٌا  مخلوط الشعٌر مع أحد البق

  و و قٌمة غ ائٌة محلٌة.

ومنن قبنا  ،ضنمن العٌننة المدروسنة علنى أسنلوب الرعنً النهناري ٌعتمند معظن  المنربٌن نظام التربية وتربياة القطياع: -6
مثننا مسنن  سننجبلت أو اسننتخدا  المكعبننات العلفٌننة ومعاملننة  ،والتغ ٌننة صنناحب القطٌننع وال توجنند تقنٌننات حدٌثننة فننً التربٌننة

وٌعتمد غالبٌة المربون على معاٌٌر وصفات المناعز الشنامً فنً االنتخناب  ،مكثفالإال أن أسلوب اإلدارة  ،األتبان بالٌورٌا
وتجدر اإلشارة إلى انه فً محطات البحوث توجد سجبلت لكافة البٌانات المتعلقة بالماعز وتحما كا  ،)الشكلٌة واإلنتاجٌة(

عنزة رق  ولكا منها بطاقة خاصة بها ولكا تٌس تلقٌح قٌ  تربوٌة وتوجد أسس ومعاٌٌر تربوٌة لبلنتخاب وانتقنا  األمهنات 
وانتقننا  اآلبننا   ات الصننفات المرغوبننة و ات نمننو جٌنند، وٌقننو   ات اإلنتاجٌننة العالٌننة مننن الحلٌننب ونسننبة التننوائ  المرتفعننة 

المربً باستبعاد وتنسٌق الماعز الهزٌا وكبٌر السن وضعٌف اإلنتاج والمنرٌض بشنكا آننً، وٌنت  الفطنا  الجزئنً والفطنا  
اعنة والمقاومنة الكاما بعمر شهرٌن للموالٌد وٌعطً المولود حلٌب السرسوب )اللبأ( بشكا كاما حتنى ٌكتسنب المولنود المن

ضد األمراض كونه ٌحوي على أجسا  مناعٌة، وال ٌقو  المربً بقنص شنعر اإلنناث وإنمنا ٌقنو  بقنص شنعر الن كور أسنفا 
 البطن، وٌقو  المربً بالحبلبة الٌدوٌة لقطٌع الماعز على فترتٌن صباحا  ومسا .

ن انتشنار األمنراض وإعطنا  القطٌنع اللقاحنات ٌت  اتخنا  كافنة اإلجنرا ات الصنحٌة للحند من :الصحة والرعاية البيطرية -7
الوقائٌة: لقاا ضد مرض األنتروتوكسٌمٌا والحمى القبلعٌة والجمرة الخبٌثة والجدري وك ل  مكافحة الطفٌلٌنات الخارجٌنة 

وأٌضنا  مكافحنة الطفٌلٌنات الداخلٌنة ومراقبنة القطٌنع ٌومٌنا  قبنا خروجنه للمرعنى  ،فً فصا الصٌف باسنتخدا  النٌوسنٌدوا
تتخ  إجرا ات وقائٌة خبلا فترة الوالدة وأن تكنون الحظنائر  وعزا الحٌوانات المرٌضة لمعالجتها . وفً محطات البحوث

حسنة التهوٌة واإلضا ة مع الحفاظ على أرضٌة جافة وهن   البنرامج مهمنة جندا  تنؤدي إلنى رفنع معندالت التحوٌنا الغن ائً 
وحدٌثا  أمكن الجمع فً عبلج الدٌندان المعدٌنة  ،مهضومة وسهلة االمتصاصفالطفٌلٌات تستهل  كمٌات كبٌرة من األغ ٌة ال

 المعوٌة والرئوٌة والجرب والطفٌلٌات الخارجٌة بمركبات االٌفرمكتٌن حقنا  تحت الجلد.

لصنحة ا% من أفراد العٌنة لمربً الماعز فً حلب أنه  ٌحصنلون علنى معلومنات إرشنادٌة حنوا  ;:ه ا وقد أفاد 
% منه  أن مصدر معلوماته  هو مركز الصنحة الحٌوانٌنة فنً مشنروع التنمٌنة الزراعٌنة فنً جبنا  78د بٌن وق ،الحٌوانٌة

% ٌحصلون على المعلومات من الوحندات  ;1% أن مصدر معلوماته  من الوحدات اإلرشادٌة و ;1بٌنما أجاب  ،الحص
 (8)لبٌطرٌة أفناد غنالبٌته  أنهنا متنوفرة والشنكا البٌطرٌة الموجودة فً المنطقة. وعند السؤاا عن مدم توفر المستلزمات ا

 ٌبٌن أه  األمراض التً تصٌب الماعز فً المنطقة المدروسة:
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 Figure (2): Indicative goat diseases                                نسب األمراض التً تصٌب الماعز :(8شكا )ال
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% منه  ٌتلقون الخدمات الصنحٌة البٌطرٌنة وأن 821;أظهرت الدراسة أن  لخدمات البيطرية المقدمة للقطيع:في مجال ا -
% مننن هننؤال  ٌتلقننون مثننا هنن   16كمننا أن  ،% منننه  ٌتعنناملون مننع الوحنندات البٌطرٌننة التابعننة لمشننروع جبننا الحننص88

% صننرحوا بننأن جمٌننع المسننتلزمات 111وأن جمٌننع المننربٌن  الخنندمات مننن الوحنندات اإلرشننادٌة المنتشننرة فننً المنطقننة.
الصحٌة والبٌطرٌة متوفرة عند الحاجة إلٌها فنً الوحندات البٌطرٌنة واإلرشنادٌة، ولكنن وجند أن الحاجنة إلٌهنا متفاوتنة بنٌن 

% ٌطلبنون لقاحنات 7126ن معظن  المنربٌن وإ ،% منه  ٌطلبون أدوٌة لمعالجة حناالت التهناب الضنرع1726 فأن ،المربٌن
وأظهرت الدراسة أٌضا  أن برنامج التطعنٌ   .(3كما هو مبٌن فً الشكا) ،وقائٌة ألمراض االنتروتوكسٌما والحمى القبلعٌة

% مننن المننربٌن ٌسننتفٌدون مننن هنن ا 111وأن  ،ٌننةالنندوري للمنناعز ٌعطننى ضنند أمننراض االنتروتوكسننٌما والحمننى القبلع
 -بروسننٌبل  –الحمننى المالطٌننة  –% أن البرنننامج ٌتضننمن لقاحننات ضنند أمننراض الجنندري 17وصننرا بعضننه   ،البرنننامج

د صننرا جمننٌعه  أن الحٌوانننات قننالننوعً الصننحً لنندم مربننً المنناعز جٌنند ف أنلقنند وجنند مننن خننبلا الدراسننة  الباسننترٌبل.
وأن لنندٌه  مكننان خنناص لعننزا هنن   الحٌوانننات المرٌضننة. أمننا مننن ناحٌننة تكننالٌف  ،اقً القطٌننعالمرٌضننة ٌننت  عزلهننا عننن بنن

% من المربٌن أن الخدمات البٌطرٌة للنرأس منن المناعز الشنامً 68فقد أفاد  ،الخدمات البٌطرٌة للرأس الواحد من الماعز
ا أن تكلفنة النرأس الواحند منن المناعز % منه  فقا76أما  ،ا.س (1111 – 611)متساوٌة مع ماعز المربً وتتراوا بٌن 

من ماعز المربنً، وفنً المتوسنط وجند أن تكلفنة النرأس منن الخندمات البٌطرٌنة  ،ا.س (111- 111)الشامً أقا بحوالً 
لٌننرة  1111بٌنمننا تراوحننت التكلفننة للننرأس مننن منناعز المربننً حننوالً  ،لٌننرة سننورٌة 888للمنناعز الشننامً تسنناوي حننوالً 
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 Figure (3): breeders need of veterinary supplies         : حاجة المربٌن من المستلزمات البٌطرٌة(1شكا )ال
 

من المنربٌن ٌحصنلون علنى معلومنات إرشنادٌة % 78أظهرت الدراسة أن في مجال الخدمات اإلرشادية إلدارة القطيع:  -

حوا تغ ٌة القطٌنع و لن  منن المختصنٌن فنً هن ا المجناا العناملٌن فنً مشنروع جبنا الحنص، ونفنس النسنبة أٌضنا  ٌتلقنون 
% مننن المننربٌن  68.كمننا أظهننرت الدراسننة أن (6الشننكا ) معلومننات إرشننادٌة حننوا إدارة تناسننا الحٌوانننات فننً القطٌننع

إرشنادٌة حنوا انتخناب واسنتبعاد الحٌواننات لغنرض التربٌنة والتحسنٌن النوراثً، وهنً معلومنات  ٌحصلون على معلومنات
وحٌن سؤاا المربٌن عن تلقٌح الماعز من  ،مركز الصحة الحٌوانٌة فً مشروع التنمٌة الزراعٌة فً جبا الحصمصدرها 

 % منه  أنه  سٌقومون بتلقٌح حٌواناته  من تٌوس محسنة.99حٌوانات محسنة صرا 
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 الخدمات اإلرشادٌة إلدارة القطٌع :(6شكا )ال
Figure (4): extension services for the management of the herd 
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  :الخصائص والمؤشرات اإلنتاجية والتناسلية -
وقند بلغنت  ،(1جندوا ) اللحن وجود فروق فنً اإلنتاجٌنة منن حٌنث بٌنت نتائج الدراسة للعٌنة المدروسة  من حيث اللحم: -

قرٌبنة منن وسنطً نسنبة النوالدات آلخنر أربنع سننوات فنً  وهن   النسنبة ،% 169نسبة الوالدات فً قطٌع الماعز الشامً 
-% 7:بٌنمنا فنً المناعز الجبلنً والمصنالب  ،%171حٌنث بلغنت  ،مراكز ومحطات البحث العلمٌة الزراعٌنة فنً كودننة

% فنً قطٌنع المناعز الشنامً والمصنالب 11 -% 19 -% 69وقد بلغنت نسنبة النوالدات التوأمٌنة  ،% على التوالً 129;
وبن ل  تفوقنت  ،% فً محطات البحوث حمٌمنة وكودننة علنى التنوال298ً;6 -% 8821بٌنما بلغت  ،التوالً والجبلً على

بالمقارننة منع المناعز الشنامً  ،% فً محطة بحوث حمٌمة وكودنه على التوال7298ً -% 17289محطات البحوث بنسبة 
% فننً عٌنننة  8218أمننا نسننبة اإلجهنناض  ،ٌنندةلنندم المننربٌن ضننمن العٌنننة المدروسننة وٌعننود  لنن  إلننى الرعاٌننة الغ ائٌننة الج

 % علنننى التنننوالً. فنننً حنننٌن لننن   ; -%  28;أمنننا المننناعز المصنننالب والجبلنننً فبلغنننت  ،الدراسنننة لننندم القطٌنننع الشنننامً
وب ل  انخفضت نسنبة اإلجهناض بنسنبة  ،% لمحطتً كودنه وحمٌمة على التوالً 1 – 1;12تتجاوز فً محطات البحوث 

% فً محطتً كودنة وحمٌمة على التوالً بالمقارننة منع المناعز الشنامً الموجنود لندم المنربٌن وٌعنود 116 -% 77:21
 -%  7121 ل  إلى التغ ٌة الجٌدة واإلدارة الجٌدة للقطٌع، كما انخفض اإلجهاض فً المناعز الشنامً لندم المنربٌن بنسنبة 

رنة مع الماعز المصالب والجبلنً علنى التنوالً، أمنا عنند المناعز المصنالب فقند انخفنض اإلجهناض بنسنبة % بالمقا 6921
% عن الماعز الجبلً وٌعود  ل  إلى اقتنا  المربٌن الماعز الشامً المحسن من المحطات البحثٌة. ولوحظ انخفناض 8277

كس أهمٌة الماعز المحسن المنتج من البحوث ودور  % فً الماعز المصالب عن الماعز الجبلً وه ا ٌع929النفوق بنسبة 
و لن   ،% فً المناعز الشنامً عنن المناعز الجبلنً ضنمن العٌننة المدروسنة727فً تحسٌن القطٌع وانخفاض النفوق بنسبة 

 إلدخاا الماعز المحسن إلى المربٌن.

 

 .ة للماعز الشامً والجبلً مقارنة بالمحطاتأه  الفروق فً المؤشرات التناسلٌ :(1الجدوا )
Table (1): The most important differences in reproductive indicators of mountain goats and 

Shami compared stations. 

 المؤشرات المدروسة
Indicators studied 

 المحطات البحثٌة
Research Stations 

 المربٌن
Breeders 

 حمٌمةمحطة 
Hmaimi station 

 محطة كودنه
Kodana station 

 الماعز الشامً
Shami 

 المصالب
Almusalab 

 الماعز الجبلً
Mountain 

 نسبة الخصوبة
fertility rate  %  

- - 88.78 83.08 :1 

 نسبة الوالدات
Proportion of births  %  

- 
171 
 سنة( 6)متوسط 

147.13 90.74 :7 

 ةالتوأمٌنسبة الوالدات 
Proportion of twin births  %  

8821 6;298 69 19 11 

 نسبة النفوق
Mortality  %  

172; 829 13.27 13 14 

 نسبة اإلجهاض
Abortion rate  %  

1 12;1 6.12 9.23 ; 

 نسبة النفوق فً القطٌع األساسً
Mortality rate in the 

primary herd 
- 0 0 3.52 6 

 .البحثٌة: عٌنة الدراسة والمحطات المصدر

 

وتبلنغ متوسنط كمٌنة الحلٌنب  ،ٌعتبر الماعز الشامً أحند أفضنا عنروق المناعز بالنسنبة إلنتناج الحلٌنب من حيث الحليب: -
 ،( كغ فً الموس  الثان711ً( كغ فً الموس  األوا و)887( كغ، وإجمالً الحلٌب )7-8( كغ، وتتراوا بٌن )827الٌومٌة )

. ( ٌنو 871كنغ خنبلا الموسن  البنالغ طولنه ) 1111( كغ وقد ٌصنا اإلنتناج إلنى 11:كما توجد عنزات ٌصا إنتاجها إلى )
كغ حلٌب  11121+69129و ،كغ حلٌب للماعز الشامً فً محطة حمٌمة 98 +187بلغت ه   النسب فً محطات البحوث 

التوالً. أما بالنسنبة لمتوسنط إنتناج الحلٌنب الٌنومً  ٌو  على 8121+861ٌو   11+817بمتوسط إدرار  ،فً محطة كودنه
)التقننارٌر الفنٌننة السنننوٌة إلدارة بحننوث  ،ب 611+11;1وفننً كودنننه  ،ب 891+1811للعنننزة فننً محطننة حمٌمننة فقنند بلننغ 

 188كنغ للشنامً و  ;7± 8:6أما عند المربٌن فقد بلغ متوسط إنتاج العنزة من الحلٌب الكلً فً السننة  الثروة الحٌوانٌة(.
 ب817±  991ب مقابلننه للمصننالب  8;8± 1178وبمتوسننط إدرار ٌننومً  ،كننغ للجبلننً 18:267للمصننالب و كننغ  67 +
ٌنو ، نبلحنظ تفنوق المناعز المصنالب فنً إنتاجٌنة الحلٌنب  811وبوسطً موسن  حبلبنة بلنغ حنوالً  ،ب للجبلً 61±817و

وإنناث المناعز المحسنن المننتج منن البحنوث، وتفنوق  و ل  نتٌجة اقتنا  المربً  كور ،% عن الماعز الجبل88218ًبنسبة 
 ،% علنى التنوالً ضنمن عٌننة المنربٌن المدروسنة9721 -% 18121الماعز الشامً على الماعز الجبلً والمصالب بنسبة 
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 فقد تفوقنت علنى ،وٌعود  ل  إلى اقتنا  المربً الماعز الشامً المحسن المنتج من البحوث وبالمقارنة مع المحطات البحثٌة
 ،% فننً محطتننً حمٌمننة وكودنننه علننى التننوالً خننبلا منندة اإلدرار8821 -% 16266المنناعز الشننامً عننند المننربٌن بنسننبة 

 .(8كما هو مبٌن فً الجدوا ) ،وٌعود  ل  إلى الرعاٌة الغ ائٌة والصحٌة الجٌدة واالهتما  بإدارة وتربٌة القطٌع

 

 بأه  المؤشرات اإلنتاجٌة لقطٌع المربً والبحوث للماعز الشامً والجبلً :(8جدوا )ال

Table (2): the most important indicators of productivity of a herd breeder and research 

 المؤشرات المدروسة
Indicators studied 

 المحطات البحثٌة
Research Stations 

 المربٌن
Breeders 

 محطة حمٌمة
Hmaimi station 

 محطة حمٌمة
Hmaimi station 

 الماعز الشامً
Shami 

 المصالب
Almusalab 

 الماعز الجبلً
Mountain 

متوسننننط إنتنننناج العنننننزة مننننن الحلٌننننب 
 الكلً كغ حلٌب

Average production of goat 

milk total kg of milk 

187+ 98 69129+11121 8:6 ±7; 188 + 67 18:267+ 78 

 /ٌو  حبلبةمدة إدرار 
Generating milk / day 

817+11 861+8121 811 811 811 

ٌنو (/ 81متوسط اإلنتاج بعند الفطنا  )
 كغ حلٌب

Average production after 

weaning (60 days) / kg milk 

- 1682;+ ;821 811 + 69 118+ 71 :1 + 61 

 متوسط اإلنتاج الٌومً ب/ٌو 
Average daily production g 

/ day 
1811+891 1;11+611 1178 + 8;8 991 + 817 12817+ 61 

أعلننى إنتنناج عنننزة/ كننغ حلٌننب خننبلا 
 ٌو  حبلبة 881

the highest Goat Production 

/ kg milk in 220 days 

7682: :1129 611 817 1;7 

 المصدر: المحطات البحثٌة وعٌنة الدراسة

 

وٌسنتمر لمندة سنبعة شنهور حتنى تصنا العننزة  ،الحبلبة فً شهر شباط لكافة األنواع عادة عند المربٌنوٌبدأ موس  
وان عملٌنة  ،إلى مرحلة التجفٌف. ه ا ول  نق  بتقدٌر الفرق بٌن العٌنات المدروسة من حٌث الشعر رغ  أهمٌته االقتصنادٌة

 ن منطقة أسفا البطن للتهوٌة ولتسها عملٌة التلقٌح.وٌت  لل كور خصوصا م ،القص ال تت  فً العادة لئلناث الحلوب

ٌعتبر التقٌٌ  االقتصادي )اللحن  و الحلٌنب للنرأس الواحند(  و أهمٌنة بالغنة  قتصادي من تربية الماعز الشامي:العائد اال -8
ت  حساب العائد  وقد ،لمعرفة أدا  الماعز الشامً تحت ظروف المربٌن مقارنة بالماعز الجبلً الموجود أصبل عند المربٌن

فنارق  أنوقند بنٌنت النتنائج  ،االقتصادي الناتج من خبلا المقارنة بٌن القطٌعٌن المصالب والجبلً من حٌث اللح  والحلٌنب
 .ٌوضح  ل  (1والجدوا رق  ) ،كغ 127الوزن بعمر التسوٌق قد بلغ 

 

 .الشامً والجبلً الفروقات الوزنٌة بٌن الماعز: (1) جدواال

Table (3): weighted differences between mountain goats and Shami. 

 الخصائص اإلنتاجٌة
 Productivity characteristics 

 الماعز الشامً
Shami 

 المصالب
Almusalab 

 الماعز الجبلً
Mountain 

 إنتاج اللح  كغ / شهر
Meat production kg / month 

3.5 1 2.5 

 متوسط وزن الموالٌد عند التسوٌق
Average birth weight when marketing 

25 23 21.1 

 متوسط وزن الناضجة
Average weight of adult 

50.6 45.2 40.; 

 متوسط كمٌة الحلٌب /كغ
Average amount of milk / kg 

8:6 162 18: 

كننغ / رأس / شننهر لصننالح المنناعز  127أن فننرق الننوزن للحنن  بعمننر التسننوٌق بلننغ  ،(1نبلحننظ مننن الجنندوا رقنن  )
كغ / رأس / شهر مقارنة مع المناعز المصنالب  1 – 127كما تفوق الماعز الشامً بـ  ،المصالب مقارنة مع الماعز الجبلً

سننعار الرائجننة عننا  ا.س/ رأس / شننهر علننى التنوالً حسننب األ 187 – 8827وبنن ل  ٌتحقنق ربننح  ،والجبلنً علننى التننوالً
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كغ /رأس / موس  فنً المناعز المصنالب والجبلنً علنى  178- 188وأن فرق كمٌة الحلٌب بلغ  ،ا.س / كغ( 81الدراسة )
ا.س /رأس / موسن  علنى  1181 – 8661وبن ل  ٌتحقنق ربنح مقندار   ،التوالً مقارنة مع الماعز الشامً لصالح الشنامً

 ،كغ / موسن  لصنالح المصنالب 16لزٌادة بٌن الماعز المصالب والجبلً فً الحلٌب كما أنه بلغت ا ،التوالً لصالح الشامً
%  8921-%  78289وارتفاع نسبة التوائ  فً الماعز الشامً بنسنبة ا.س /رأس / موس . 8:1وب ل  ٌتحقق ربح مقدار  

لمصننالب والجبلننً لصننالح % بالمقارنننة بننٌن المنناعز ا8121وبنسننبة  ،مقارنننة مننع المنناعز الجبلننً والمصننالب علننى التننوالً
% بالمقارنننة مننع المنناعز  6921 -%  7121المصننالب، كمننا انخفننض اإلجهنناض فننً المنناعز الشننامً لنندم المننربٌن بنسننبة 

% عننن المنناعز الجبلننً 8277المصننالب والجبلننً علننى التننوالً، أمننا عننند المنناعز المصننالب فقنند انخفننض اإلجهنناض بنسننبة 

اإلنتناج ٌنرتبط أساسنا ب  بوجنود تغ ٌنة بة حسنب منا أفناد المربنون. وكمنا نعلن  فنان علما بان التغ ٌة متقار ،وانخفاض النفوق
 جٌدة ومراعً خضرا  طبٌعٌة وبخلطة علفٌة متزنة وصفات جٌدة لآلبا  واألمهات ورعاٌة صحٌة دائمة. 

 مما سبق نستنتج ما يأتي:

المصنالب والجبلنً الموجنود أصنبل لندم المنربٌن إن نسبة الزٌادة فً كمٌة الحلٌب لدم الماعز الشنامً مقارننة بالمناعز  -
وهنً  ،% بالمقارننة منع المناعز الجبلن8827ًوبنسبة زٌادة فً الماعز المصالب ،% على التوال18121ً –%96بلغت 

 زٌادة معنوٌة.

 ،كنغ 711فنان إنتاجٌنة العننزة الشنامٌة وصنلت بالمتوسنط إلنى  ،ولمقارنة ه   النتائج مع ما توصلت إلٌه البحوث العلمٌة -
الزٌادة تعزم إلى العناٌنة التنً تولٌهنا البحنوث منن حٌنث اإلدارة والتغ ٌنة   % كغ من الحلٌب. وان ه  6621أي بفارق 

 والطبابة البٌطرٌة.

% مقارنة  (8921 - 78289) فلوحظ ارتفاع نسبة التوائ  فً الماعز الشامً بنسبة ،أما من حٌث نسبة الوالدات التوأمٌة -
 ،% بالمقارنة بٌن الماعز المصالب والجبلً لصنالح المصنالب8121مع الماعز الجبلً والمصالب على التوالً، وبنسبة 

وٌعننزم  لنن  إلننى كننون مصنندر قطٌننع المننربٌن مننن المنناعز الشننامً مننن محطننات البحننوث و ٌلقننح مننن تننٌس محسننن مننن 
 البحوث. 

%. بٌنمنا بلغنت نسنبة اإلجهناض  1;بٌنما للجبلنً  ،% 169ن فً العٌنة بلغت نسبة اإلنجاب للماعز للشامً لدم المربٌ -
 %.;أما الجبلً فوصلت حتى  ،% 8لدم للشامً فً العٌنة المدروسة 

 ه   النتائج تؤكد أهمٌة تحسٌن قطٌع المربً بالحٌوانات المحسنة المستجرة من البحوث الزراعٌة. -

 نوصي بما يأتي: وعليه
راثً للماعز الشامً على نطاق واسع من قبا الهٌئة العامة للبحوث العلمٌنة الزراعٌنة لتنامٌن االستمرار فً التحسٌن الو -

 الطلب المتزاٌد على الماعز الشامً من قبا المربٌن.

من خبلا تكثٌف الندوات واألٌنا  الحقلٌنة  ،نشر الوعً والمعرفة ألهمٌة الماعز الشامً كمصدر جٌد للدخا بٌن المربٌن -
 زٌادة الدخا.اإلرشادٌة بهدف 

واعتبناره  ننواة  ،متابعة العما مع المربٌن الرواد فً تربٌة الماعز الشامً وتنظٌ  عملٌات االنتخاب والتحسٌن الوراثً -
 .إضافة إلى مراكز البحوث ،نشر الماعز المحسن إلى مربٌن آخرٌن
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ABSTRACT 

The study was conducted in the province of Aleppo, a random sample of sheep farmers 

spread over more areas of administrative intensity of the goats in Aleppo, the sample was 76 

farmers and mountain goats Shami who rear goats. 

This study aimed to evaluate the performance of Shami goats when compared to 

educators with research stations and the statement following and Genetic effect of the 

improvement of the herd, which come in to him Shami goats improved. 
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Percentage increase in the amount of milk compared to the Shami goats and mountain 

goats Almassalb already existing educators in 74% - 121.1%, respectively 

It was also noted the high proportion of twins in Shami goats by 27.3% - 56.7% 

compared with goats and mountain Almssalb respectively . The percentage of reproductive-

Shami goats with educators in the sample of 147%, while 90% of the mountain. While the 

percentage of abortions among al-Shami in the sample studied 6%, while the mountain, 

reaching up to 9%. Shami goats achieved an increase in the milk worth for 3120.L .S in 

excess of the mountain and 2440' L.S. Almassalb in excess of the year. These results confirm 

the importance of improving animal breeder flock improved taken of agricultural research. 

Keywords: economic evaluation, Improved Shami goat, mountain goats, Almssalb. 
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، الجمهورٌنة / قس  اإلرشاد الزراعن111ًتربٌة الماعز الشامً، نشرة إرشادٌة رق / .(99;1الحافظ، محمد عٌد )

 العربٌة السورٌة

 -68واقع الثروة الحٌوانٌة وآفاق تطوٌرها فنً سنورٌة، أسنبوع العلن   (.8118)ٌاسٌن، المصري  -سلهب، سلٌمان
 /.817-817سورٌا. ص/–البل قٌة  –جامعة تشرٌن  -مؤتمر التنمٌة الزراعٌة المستدامة واألمن الغ ائً

، المركننز العربننً لدراسننات المننناطق الجافننة موسننوعة عننروق المنناعز فننً النندوا العربٌننة .(8;;1)مجهننوا  

 أكساد اضً القاحلة،واألر

 .التقرٌر الفنً السنوي للمركز العربً لدراسات المناطق الجافة واألراضً القاحلة. أكساد .(8111) مجهوا 

الهٌئنننة العامنننة للبحنننوث العلمٌنننة  – التقنننارٌر الفنٌنننة السننننوٌة إلدارة بحنننوث الثنننروة الحٌوانٌنننة(. 8111مجهنننوا )

 .الزراعٌة، الجمهورٌة العربٌة السورٌة

وزارة الزراعنة واإلصنبلا الزراعنً، الجمهورٌنة  –المجموعة اإلحصنائٌة الزراعٌنة السننوٌة (. 8111ا )مجهو

   العربٌة السورٌة.

 –جامعننة البعننث  – أسننبوع العلنن  الرابننع واألربعننٌن –(. الثننروة الحٌوانٌننة والبٌئننة 8116وردة، محمنند فاضننا )
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