
الموعدمع استغالل المؤھالت الوراثية، النتائج كانت في 

إن تحليل طرق التربية عند مربي الماشية تظھر أن ھناك 
عوائق ال زالت قائمة تحد من إبراز كل المؤھالت الوراثية 

 فخالل فترة التسمين. التي تتوفر عليھا الحيوانات المھجنة
في العليقة اليومية عامال  الطاقيبالخصوص، يشكل العجز 

.حاسما في تراجع معدل النمو اليومي للعجول

اللحمكيلوغرام من  70قد يصل التفوق في اإلنتاج لكل عجل 

تظھر البيانات التي تم استقاؤھا من المجازر أن ھناك تحسنا 
ة للعجول المھجن) حالة التسمين–البنية (واضحا في جودة السقيطة 

.مقارنة مع عجول صنف الحليب

تسمح المؤھالت الوراثية لفحول السالالت اللحمية بزيادة واضحة 
بالنسبة % 58: نقط 4في مردودية السقيطة مع معدل فارق 

.لباقي أصناف العجول% 54للعجول المھجنة لحم مقابل 

 40بعد الذبح، يتراوح التفوق في الوزن لكل عجل مھجن ما بين 
).  األكبر من النتائج⅓  (كيلو في السقيطة  70إلى ) كمعدل(كيلو 

من اللحم إضافية وذلك بفضل % 25إلى  15أي ما يعادل 
 .التھجين بسالالت اللحم المتخصصة

.النتائج األولية المشجعة تثبت مالئمة التھجين النھائي من سالالت لحمية في ظروف تربية الماشية بالمغرب

من أجل توصيف أفضل لمسار اإلنتاج  الضيعاتتجدر اإلشارة مستقبال تعميق ھذه الدراسات لتشمل عدد كبير من 
.مدة التسمين، الوزن المستھدف للذبح على أساس تكلفة التغذية على وجه الخصوص: وطرق تحسينه

anpvr2@menara.ma ‐ france‐genetique‐elevage@france‐genetique‐elevage.fr  :   للمزيد من المعلومات

نمو متوسط
)معدل النمو اليومي(

عجل
شھرا 17–يوم  520

يوم/ غرام 965 كيلو حي538
يطةكيلو في السق 290

عجول من صنف الحليب 
)متوسط(

يوم/ غرام 1026 كيلو حي 571
يطةكيلو في السق332

عجول مھجنة لحم 
)متوسط(

يوم/ غرام 1250 كيلو حي615
يطةكيلو في السق359

عجول مھجنة لحم
مرتفع⅓  

أشھر أوزان  7تتجاوز العجول المھجنة لحم عند بلوغھا 
وھذا بالنسبة لمجموع قاعدة % 5عجول الحليب ب 

كيلو وزن  33بعد التسمين، يكون الفارق قد بلغ . المعطيات
إضافي لكل عجل مھجن، الشيء الذي يشكل عند البيع قيمة 

.مضافة مھمة بالنسبة للمربي

دة التي تتوفر على تغطية جي الضيعاتففي 
الثلث األعلى من (لالحتياجات الغذائية 

كيلو حي لكل  80يبلغ معدل الربح ) النتائج
وتتحسن الفائدة بفضل القدرة على  .عجل

استغالل المؤھالت التي يتوفر عليھا 
. الحيوان

يوم / غرام  1250يعتبر  الضيعاتففي ھذه 
كمعدل نمو يومي في الوزن قريب جدا من 
د معدل تجليات ما يحصل عليه في فرنسا عن

.صنف الحيوانات مماثلة
معھد / معھد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة / الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء : المصدر

حيوان 611المواشي قاعدة المعطيات على تربية 
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اقتصاديةخصائص طرق اإلنتاج من أجل تحسين النتائج التكنو 

لعجول ذات أعمار مختلفة وحسب الصنف  الضيعاتتشكل خصائص طرق اإلنتاج في 
.الوراثي والتغذية مفتاحا أساسيا لتثمين جيد للتھجين النھائي

كما تمكن ھذه الخصائص بتحضير النصائح لمربي الماشية حول االستغالل التقني 
الرضاعة، التربية، ما قبل التسمين، (واالقتصادي لمختلف فترات دورة اإلنتاج 

).التسمين

إنتاج الحليب  ضيعاتولإليضاح، فإن المعطيات والبيانات المحصل عليھا من بعض 
مع وحدة للتسمين في منطقة الشاوية، سمحت رغم كونھا الزالت في حاجة ماسة 

–شھرا  15(للتعزيز بضبط خصائص أولية لتجليات وطرق إنتاج عجول مھجنة لحم 
.في المنطقة) كيلو من الوزن الحي 570 . 

كيلو 570/ شھرا  15عجول مھجنة –بعض مؤشرات التجليات 
منطقة الشاوية–إنتاج الحليب مع وجود وحدات التسمين  ضيعات

كيلو 570/ شھرا  15عجول مھجنة –منحنى النمو 
منطقة الشاوية–منتجة للحليب مع وحدة للتسمين  ضيعات

بعد التسمين التسمين  بعد الفطام الرضاعة الفترات
شھرا 15  يوما 250 يوما 120  يوما 90 المدة

كيلو 1620 كيلو 5 كيلو 2 كيلو 1,4 الغذاء المركز - 
استھالك 
الغذاء

كيلو 240 كيلو 2 الجفيف - 
كيلو 1000 كيلو 4 الذرة سلوجة - 
كيلو 500 كيلو 2 التبن - 

يوم/ غرام  1160 يوم/ غرام  1330 يوم/ غرام  1250 يوم/ غرام  660 معدل النمو (تجليات النمو 
)اليومي

كيلو 4,6 مؤشر (تجليات التسمين 
)االستھالك

درھم7280 درھم5400 درھم920 درھم 960 تكلفة  -التجليات االقتصادية 
)2013يناير (الغذاء لكل حيوان 

درھم 16 درھم 22 درھم 8 درھم 11 في كل يوم - 
درھم 14 درھم 17 درھم 6 درھم 16 لكل كيلو حي تم إنتاجه - 



مستويات متعددة في التحليل لتقييم التجليات

ففي إطار األبحاث والدراسات التي يقوم بھا معھد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، قام 
موزعة في عدة مناطق بالمغرب  ضيعاتمن  2011الطلبة بجمع معطيات وقياسات مند 

.تسيير الماشية، التغذية، الوزن، السن والساللة: وتھم

 كما تمت إضافة بيانات وقياسات تشمل وزن السقيطة، البنية، نسبة الدھون للحيوانات التي
.تم ذبحھا بمجازر الرباط والدار البيضاء

وقد سمحت كل ھذه المعطيات بإنجاز تحليل أولي يقارن بين نمو عجول منحدرة من 
.التھجين الصناعي وأخرى من أصل حليبي في الظروف الحقيقية لتربية الماشية بالمغرب

تقاس بالسرعة التي ينمو بھا الحيوان  فالتجليات التقنية للنمو
وكلما زادت ھذه السرعة، كلما تقلصت مدة اإلنتاج . ويسمن

ويتم قياس . الضرورية لبلوغ نفس الھدف عند حيوان جاھز للذبح
.النمو باعتماد معدل النمو اليومي من الوزن الحي

تنوع مستويات التجليات ودالالتھا

ة بمدى فعالية العليقالتجليات التقنية عند التسمين وترتبط 
الغذائية والتطابق الجيد بين احتياجات الحيوان حسب إمكاناته 

ومؤشرھا الرئيسي ھو مؤشر . الوراثية وموارد التغذية المتوفرة
المستھلكة ) كيلو من المواد المجففة(كمية الغذاء : االستھالك

.إلنتاج كيلو من اللحم

عالقة وطيدة بتجليات النمو  للتجليات االقتصاديةكما أن 
أما . والتسمين، إذ تخضع مباشرة لتقلبات األسعار خالل السنة

 مؤشراتھا تبقى التكلفة الغذائية إلنتاج كيلو من اللحم، وھامش
)  ة التغذيةتكلف–المنتوج عند التسويق . (الربح بالنسبة لھذه التكلفة

.لكل حيوان أو لكل كيلو من اللحم تم إنتاجه

 وزن/ وزن السقيطة (مردودية السقيطة تجليات الذبيحة  فيما تھم
). تنقيط السقيطة بالمجازر(والبنية ومستوى الغطاء الذھني ) حي

ق إن تحسين مردودية السقيطة والبنية يرفع من كمية اللحم المسو
.لكل حيوان

معدل النمو اليومي تجليات النمو

مؤشر االستھالك   التسمينتجليات 

تجليات الذبيحة 
مردودية السقيطة 

البنية 
الغطاء الذھني

تكلفة التغذية إلنتاج كيلو من اللحم
ھامش الربح من تكلفة التغذية

التجليات االقتصادية



يعد تطور التلقيح االصطناعي أحد المسالك المعتمدة في مخطط المغرب األخضر واالتفاقيات المبرمة مع الفدرالية 
.للحوم الحمراء لدعم عرض اللحوم الحمراء في السوق الداخلية البيمھنية

كما يشكل التھجين النھائي بفحول من السالالت اللحمية أحد الدعامات التقنية المھمة للرفع من إنتاج اللحوم وتطوير 
.السلسلة . 

عجول بأوزان عالية وبنيات جيدة بفضل استعمال السالالت 
اللحمية في التھجين النھائي 

الضيعاتالتجليات االنتاجية في 

خصوصا '' ساللة لحمية''تشكل اإلضافة الوراثية من فحول 
 إلنتاج عجول مھجنة تتميزبع عند أبقار من صنف حليبي، من

.بكفاءة عالية من التسمين ومردودية في إنتاج اللحم

ين كما تظھر النتائج األولى التي تم تحليلھا زيادة في اإلنتاج يتراوح ب
.مقارنة مع عجول من صنف الحليبكيلو من اللحم  70و 40

إن انعكاسات التھجين سريعة، والتلقيح االصطناعي يسمح 
 صغار وكبار المربين(بوضع ھذه التقنية في متناول الجميع 

).المختصين في إنتاج الحليب أو المزدوج

الربح في إنتاج اللحوم ماھي التجليات االنتاجية وھامج 
المحصل عليھما بفضل التھجين النھائي؟ وماھي 

؟الضيعاتالنتائج التكنو اقتصادية في ھذه 

ن في إطار التعاون المغربي الفرنسي، بدأت مند سنتي
ية ترب ضيعاتدراسات تھدف إلى تقييم التجليات داخل 

العجول المنحدرة من التھجين النھائي من السالالت 
.اللحمية

المعھد الفرنسي للخبرة (يقدم معھد تربية المواشي 
مساعدة تقنية لألشغال التي ) في قطاعات المجترات

تضطلع بھا الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم الحمراء 
.بشراكة مع معھد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

الحمراء وباقي جمعيات مربي الماشية بالمملكة ففي ھذا اإلطار، التعبئة دائمة ومستمرة لدى الجمعية الوطنية لمنتجي اللحوم 
ة مكانة وتحتل السالالت الفرنسي. المغربية لنشر استعمال التلقيح االصطناعي على صعيد واسع باعتماد سالالت لحمية

).كاسكون، األكتان، ليموزين، شقراء شارولي(خاصة ضمن السالالت المستغلة 

ھو وضع مقارنة بين النتائج التقنية لعجول مھجنة منحدرة من سالالت  الضيعاتالھدف من جمع المعطيات من 
إضافة إلى ذلك، سمحت ھذه المعطيات من وضع الخاصيات األولية لمسارات اإلنتاج . اللحم مع عجول الحليب

.قصد المساھمة في إشاعة التسيير التكنو اقتصادي لتدبير القطيع والتسمين بالمغرب

رانس اتفاقية التعاون التقني بين ف
أكري مير ووزارة الفالحة 

ار المغربية في مجال تربية األبق
تمت بدعم مالي من فرانس 
أكري مير وفرانس جينيتيك 

.إلفاج

ع التھجين النھائي، فرصة للرف
األبقارمن إنتاج لحوم 

Royaume du Maroc

Ministère de l’Agriculture
et de la Pêche Maritime


