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).حسب الفصل(المائية للحيوانات المستأنسة ا�حتياجات �

.لتحسين نوعية بيانات الثروة الحيوانيةحيوان كوسيلة الرقيم ت�

.استخدام المخلفات الزراعية لتحسين تغذية الحيوان�

.التخطيط 3دارة الثروة الحيوانية ا1مثل� .التخطيط 3دارة الثروة الحيوانية ا1مثل�

للمساھمة في ادارة المحلية ا�ستفادة من النھج التشاركي و المجتمعات �
.الثروة الحيوانية  والمراعي وجمع مياه ا�مطار

الحيوية  التقاناتمن خDل استخدام وتسريعھا  أھمية التحسين الوراثي �
.إنتاجية القطعان والحد من عددھالتحسين 



: مقدمة�
:  وصف ا�جراءات�
":ا�نتاجنظم "1.
: ادراه القطيع2.

):الحيوانتغذية (ادارة التغذية•
): الصحية الحيوانيةالرعاية (ادارة صحة القطيع •
):  التكاثر الحيواني(ادارة موسم التزاوج • ):  التكاثر الحيواني(ادارة موسم التزاوج •

:  للمواليد الجددالرعاية المثلى  •

.التربية أو الوراثة استراتيجية  إدارة•

.سج"ت الحيوان. 3
.تقرير الحيوان او القطيع.4

: المناخمزايا ا�جراءات  التكيف  مع تغيرات �

:ا�جراءات تنفيذ ھذه شروط �

:  ا�جراءات المذكورةالناجحة المتصلة لتجارب ا�

المراجع�



 56.5بـ تقدر الحيوانات من ھائلة حيوانية ثروة العربي الوطن يملك�
 ا%غنام من راسا ميلون 259.4 و والجاموس ا%بقار من مليون

 الدواجن من مليون 1037و ا%بل من مليون14 و والماعز
)FOA,2011(. فريقيةأ عربية بلدان 10 في يوجد منھا %60 نحو.  

 ا%قتصادية القطاعات أكثر بين من ھي الحيوانات وتربية الزراعة�
 المناطق في الفقيرة المحلية المجتمعات فأن ولذا للمناخ الحساسة

.المناخ تغير Jثار عرضة أكثر ھي الريفية
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  الى يحتاج الھائل القطاع ھذا�
  والدعم وتدريب حديثة تقانات

 تغيرات مع للتكيف بالتقانات
.المناخ

 تطوير الى تحتاج فالحكومات� تطوير الى تحتاج فالحكومات�
 المستدامة ل1دارة  افضل سياسات
.الطبيعية للمصادر

 في الحيوانية الثروة قطاع انتاج�
 نتيجة تأذي قد العربية الب7د

 >سيما الطبيعية الموارد ضحالة
  .المياه ومصادر ا>ع7ف
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تزايد الطلب على لحوم �
الحيوانات والبانھا  ومشتقاتھا 

بسبب التزايد السكاني 
المتصاعد في البQد العربية 

وبالتزامن مع تغيرات المناخ وبالتزامن مع تغيرات المناخ 
التي ادت الى نقص معدل 

الھطو%ت المطرية وارتفاع 
درجة الحرارة  وزيادة زحف 

يحتاج الى تنمية . التصحر
.  وتطوير القطاعات



واستجابة لھذه التغيرات يجب �
ان تتحسن  الوحدة ا%نتاجية 

يمكن ان نصلللحيوان، لذلك
الى قيمة ا%نتاج لنفس الحيوان 

.بعدد اقل من الحيوانات.بعدد اقل من الحيوانات



فقد اسس اكساد برنامج تطبيقي لتحسين ورعاية ا�غنام والماعز �
في الب0د العربية حيث تمثل الجز ا*ھم من الثروة الحيوانية  

في ھذه البرامج استخدمت العديد من المعايير في العديد من . العربية
محطات ا*غنام والمعز العربية بحيث تؤدي الى ا*ستعمال ا*مثل محطات ا*غنام والمعز العربية بحيث تؤدي الى ا*ستعمال ا*مثل 

.للمصادر الحيوانية في الب0د العربية المشاركة



الھدف العام لھذا العنوان ھو اكتساب المعرفة والمھارات  لتطبيق المبادئ �
 .'دارة المواشي في الحقلالمثالية 

للوصول الى ھذا الھدف يمكن ان نشجع المتدربين على �
 *دارةكسب المعرفة البيولوجية وتطوير المفاھيم والقدرات  
ا*نتاج الحيواني ووضع ھذه المبادئ موضع التطبيق ا*نتاج الحيواني ووضع ھذه المبادئ موضع التطبيق 

للتوازن بين متطلبات الثروة الحيوانية وحماية البيئة بشكل 
.يتناسب مع انظمة ا*نتاج البيئي



الطريقة التقليدية ل\نتاج الحيواني تركز على النواحي ا%دارية  مثل التغذية 
ا%يواء وسلوك الحيوان وعمليات ا%نتاج  واقتصادية ووالتناسل والصحة  

.المزرعة

.اجراء التدخQت للوصول الى رعاية الحيوانات المثلى كمصدر طبيعيي

، تحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية فقط إلى  التقاناتأو تؤدي ا%جراءات 

hن ليس كل سوف توصف  وتقييم، الجانب المتعلق بإدارة القطيع في 
.حدةلكل حالة على تقنية أفضل تحديد التكنولوجيا مفيدة، ومن اhھمية بمكان 

المتصلة بنظم تربية الماشية بصورة  التقاناتعديدة من  مختلفة أنواع وھناك 
إلى أنواع مختلفة من الماشية، الموجھة  التقانات، وبصورة خاصة عامة 

).التغذية، التناسل والصحة الحيوانية(وانظمة 

. 



للتطبيقات المتخصصة في التي تكون جاھزة   التقاناتاhمثلة التالية من 
:الظروف القاحلة وشبه القاحلة

. طرق التربية� . طرق التربية�

.  ا%يواءنظم �

.كفاءةأكثر ادارة مصادر  ا%عQف من اجل إنتاج �

.طرق  فحص الحرارة�

.العQجية والوقائية البيطريةواpجراءات طرق التشخيص �

..معالجة ا%عQف والمخلفات على نطاق ضيق او واسع�



التطبيق ما لم التكنولوجيات سوف تكون محدودة ومع ذلك، العديد من ھذه 
.تكن مQئمة للظروف ا%قتصادية وا%جتماعية المحلية، وكذلك لنظام اpنتاج

الحيوانيمجموعة متنوعة واسعة من اhشكال والمھام بين نظم اpنتاج وھناك 

وتحديد المشاكل التي  تربية الماشية، اhنواع الرئيسية لنظم تحديد لذلك يلزم 
.المتوقعةانخفاض اpنتاجية تؤدي إلى 



الخصائص، (اpنتاج لمختلف أنواع الثروة الحيوانية توصيف نظم �
).  الحيوانيةا%حتياجات  العامة واpنتاجية  ).  الحيوانيةا%حتياجات  العامة واpنتاجية 

نظم اpنتاج الحيواني اعتماداً على نوع الحيوان وحجم القطيع، والحياة �
.ا%جتماعية، وحالة المناخ

التي تعتمد (مثل النظام المفتوح  يمكن معالجة أنواع نظام اpنتاج �
الذي يعد عن النظام الحضري فض�  - وشبه المكثف، والمكثفة، )المراعي

.احد ا%نظمة شبه المكثفة 



نظام تربية مفتوح

محطة وادي العذيبنظام مكثف–محطة بحوث ازرع 

نظام تربية مفتوح



ادارة القطيع او الثروة الحيوانية الى محاور مختلفة يوجد لكل محور من يمكن ان تقسم 
.ھذه المحاور العديد من الطريق 'دارتھا

)تغذية الحيوان(ادارة التغذية  - 2-1
:وفقا لـالتغذية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة تختلف استراتيجيات 

ا*نتاج وا)نواع الحيوانية نظام �
. المعيشيةا)سر ودخل �
. والفئات ا2جتماعية� . والفئات ا2جتماعية�

).النقل(المدينة مركز والبعد عن �

المراعي الكلية : اعتمادا على نظام ا2نتاج العديد من انماط التغذية يمكن ان توصف، مثل 
). القش/المركزات/المراعي(، المركزات الكلي ، وبشكل جزئي 

انماط التغذية، تشكل إمكانية  توفير المياه دورا مھيمنا، با*ضافة الى توفير في جميع 
.ا)عKف أو المراعي

  

استخدامات المخلفات الزراعية  والصناعية  التقليدية او المعالجة سوف تذكر في بند خاص 
. بھا



 نتيجة المناخية بالتغيرات كبيرا بشكل الزراعية المحاصيل تتأثر�
 وتصحر التصحر وزحف القاحلة ا%راض زيادة و المياه نقص

 غير باhصل ھي التي العلفية الموارد قلة وبالتالي زراعية مناطق
 واسعة مساحات على تحتوي التي العربية بQدنا في %سيما كافية،

 مما  بھا الملوحة وزيادة التربة تحمض تسبب كما الصحراء من مما  بھا الملوحة وزيادة التربة تحمض تسبب كما الصحراء من
 نمو وايضا الحيوانات، قبل من مستساغة غير نباتات بنمو تسمح
  . السامة النبات بعض

  جيدة حيوانية مراعي تشكل التي الغابات حرائق�

تغير انماط ا%مطار وزيادة ا%عاصير والرياح العاتية�
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Feed Management



الطاقةالمادة الجافة    
)ميغاكالوري(

فيتامين      
)وحدة دولية(

وزن الجسم 
)كغ(

الزيادة 
)غ(الوزنية 

المستھلك 
)كغ(

النسبة المئوية 
من الوزن

TDN DEME

  

البروتين 
)غ(الخام 

كالسيوم 
)غ(

AE)غ(فوسفور 

50101.02.00.552.42.0952.01.8235015

60101.11.80.612.72.21042.32.1282016

70101.21.70.662.92.41132.52.4329018

80101.31.60.723.22.61222.72.8367020

90101.41.50.783.42.81312.93.1423021

)(NRC,1985

90101.41.50.783.42.81312.93.1423021

        )أسابيع 8فطام الحمل (أسابيع من الح$بة وترضع مفرد  8-6اول 

50 -1002.34.61.597.05.73218.76.0500034

60 -1002.54.21.727.66.23369.06.4600036

70 -1002.73.91.858.16.63519.36.9700040

TDN=،العناصر المھضومة الكليةDE=،الطاقة المھضومةME=الطاقة الممثلة.

.DEمن  ME=82%و إن ،DEميغا كالوري  TDN =4.4كل كيلو غرام من 









مو�س�
30 -50%

نخالة قمح�
15 -25% 15 -25%

يوريا�
5-10%

ملح�
2-3%

%4-2فوسفات ثنائي الكالسيوم�

%2-1فيتامينات وأم&ح معدنية�

أسمنت أو كلس�
5-7%

اي مخلفات زراعية متوفرة......�



%تصنيع الكبسو
ت العلفية 

أغنام عواس  اد العلفيةوالم

حلوب

تسمين الخرافتسمين الحيران

3539535554شعير حب

716000حبوب ذرة صفراء  جروشة 716000حبوب ذرة صفراء  جروشة

115454كسبة قطن غير مشورة

882180نخالة قمح

11000يوريا

0.51.5000جبصين

3528203040نواتج تقليم زيتون

110.50.50.5ملح طعام

10111حجر جيري

0.50.50.50.50.5معادن وفيتامينات



تزيد كمية الغذاء المتناول •

تزيد ھضم المادة الجافة •

تحسن التغذيه عند وجود ا#ع"ف الخشنة رديئة النوعية •

تحسن من أنتاج الحليب  •

تحسن الكفاءة التناسلية •

تحفز معد3ت النمو •

تمنع ا;صابة ببعض ا#مراض  •



.حيوان صديق البيئة �

متحمل للعطش �

يوفر بروتين حيواني صحي  �
ل\نسانل\نسان

يتغذى  على ا%عشاب والنبات �
.الجافة والشوكية

يرعى بشكل متنقل بحيث % �
يسبب ا%ذى  للشجيرات 

)غير جائر(الرعوي 
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العديد من ا"مراض التي يكون لھا تأثير سلبي في كل  نظم ا�نتاج الحيواني ھناك 
بعض ا�مراض تصيب ا�نسان . صحة الحيوان أو على إنتاجية الحيواناما على 

المالطية  والحمى الطفيليات ونظير السل،  سبيل المثال، على .والحيوان معا 
.الخبيثة، الحمى الق=عيةوالجمرة 

.لذلك من المھم جدا السيطرة على ا�مراض الحيوانية و�سيما الوبائية
تتضمن ا�دارة الصحية المثالية للقطيع تنفيذ صارم لبرامج التحصينات الوقائية  تتضمن ا�دارة الصحية المثالية للقطيع تنفيذ صارم لبرامج التحصينات الوقائية  

.  ومعالجة الطفيليات بشكل دوري

الحيوانية العالية الكثافة و ظروف التغذية الخاصة تسبب وع=وة على ذلك، قد 
اجراءات التي يمكن تفاديھا عن طريق اضطرابات ھضمية ومشاكل صحية 

.الخاصة

وا�ضطرابات الھضمية، ا�مر ا�كثر الضروري الكشف المبكر عن المرض ومن 
مع البيئة متوافقة الوراثية بحيث تكون الخصائص  الحيوانات؛ اھمية ھو انتخاب 

.للمزارعينوالمھارات زيادة المعارف  والموارد المتاحة، بما في ذلك 



فمن . نظم ا*نتاج الحيوانيتعد كفاءة ا)داء التناسلي في القطيع مھمة من اجل استدامة 
كما ان .  خKل ا*نتاج المنتظم للمواليد الجددتوفير استبدال الحيوانات من الضروري 

.الحليبأيضا ضروري *نتاج التكاثر الناجح 

التناسلي باستعمال الھرمونات  ومواد اخرى  بھدف تحقيق اhداء تحسين يتم 
باpضافة الى وتعدد المواليد، بتوجيه تزامن الطلب واستحداث الشبق، التزاوج 

تجعل من  المجھدة الحيوانات ولكن . بين الو%داتالزمني تقليل الفاصل  تجعل من  المجھدة الحيوانات ولكن . بين الو%داتالزمني تقليل الفاصل 
محدودة، hنه يجب التوازن بين حالة الجسم  استخدام الھرمونات ذات فائدة 

.والصحة بشكل ايجابي 

الوقت في يحدث التلقيح كفاءة عندما ويمكن تحقيق ا%داء التناسلي بشكل أكثر 
.بسيطةوالتي يمكن أن يحدد بالضبط من خQل أساليب ا%فضل فيزيولوجيا، 



The Vaginal Sponges Method for Controlling Reproduction

Or



مثالي   تزواجالحيوية الحديثة بسھولة عندما يحدد زمن  التقاناتيمكن  ان تنفذ �
بالتلقيح ا�صطناعي حيث تستعمل  لتسريع وتيرة التحسين الوراثي للثروة 

.الحيوانية

من نظم ا^نتاج الحيواني في جميع تقنية ھامة في كثير التلقيح الصناعي ھو �
.شبه الحضريةالمناطق تقريبا، ولكن مناسبة خاصة لتربية الماشية في المناطق 

ھي ان المربين � يرغبون ان  تخضع لتكاليف أو ا�صطناعي من مزايا التلقيح �
إلى مجموعة واسعة جداً من الذكور المخصصة فقط للسفاد الوصول مخاطر تربية 
وع=وة على ذلك، يمكن التحكم في الكثير من ا"مراض التناسلية . الذكور النخبة وع=وة على ذلك، يمكن التحكم في الكثير من ا"مراض التناسلية . الذكور النخبة

.التلقيح ا�صطناعيالمعدية عن طريق استخدام 

نقل ا�جنة التقنية  الحيوية ا�كثر حداثة في التكاثر مازال نظام ا�نتاج السائد في �
كمانحات ) اناث نخبة(المناطق الجافة وا�راضي القاحلة حيث تستخدم اناث معينة 

ھذه تسمح ).  س=لة اقل قيمة تربوية(لgجنة التي يمكن ان تزرع في مستقب=ت 
للحيوانات المرغوبة بھا ان تنتج ذرية واسعة منھا خ=ل فترة حياتھا  اكثر فيما لو 

.كانت تنتج بالحالة  الطبيعية 

حد كبير اعتماداً التناسل إلى إدارة ھمية أالجافة، تختلف في الظروف القاحلة وشبه �
.والمخرجاتعلى أنواع الحيوانات المعنية وحجم المدخ=ت 



Tools of Artificial InseminationSemen Collection via 

Artificial Vagina

Applying of Artificial 

Insemination



مع بوني احمر عواس

تنظيم الشبق وزيادة معدل التوائم  �
.باستعمال ا2سفنجات الھرمونية

زيادة عدد الحيوانات ا2كثر كفاءة � زيادة عدد الحيوانات ا2كثر كفاءة �
باستعمال تقنية التلقيح ا2صطناعي 

.وحفظ الموارد الوراثية

.تقنية نقل ا2جنة�
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اكساد  -ادارة الثروة الحيوانية - التغيرات المناخية



التدريب على نشر تقانة التلقيح 
ا2صطناعي

تلقيح قطعان  لحج  بالسائل المنوي 
المجمد

14/05/1437
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كبش عواس محسن

تلقيح بسائل منوي مجمد

x

نعاج بوني أسود

تلقيح بسائل منوي مجمد

x       

نعاج بوني أبيض  ھجينت–  3
الس"�ت 

العربية 

F): بوني اسود  ½و  عواس ½( 
F) : بوني ابيض  ½و  عواس ½( 1

1

العربية 
الواعدة في 

الدول العربية 
بسائل منوي 

:مجمد 



المتعلقة بعملية التكاثر ھو تربية المواليد حديثة الو%دة  وصغار ، الجزء اJخر
طرق  التربية التقليدية . المالي الرئيسي للقطيعتشكل المصدر الحيوانات التي 

.على حد سواءللحيوانات حديثة الو%دات  واليافعة  والبديلة 



 النتائج التطبيقية للمشروع

متوسطات أوزان المواليد عند ا&عمار المختلفة لخطوط 
.  إنتاج نعاج أغنام العواس في مركز بحوث السلمية

متوسطات أوزان مواليد أغنام العواس عند ا&عمار 
ازرعالمختلفة في محطة بحوث 

أوزان مواليد أغنام العواس

 يوم 180وزن  وزن الفطام وزن المي�د
يد 

وال
لم

ن ا
زا

أو
)

 )كغ

2013 2014  المعدل العام

 يوم 180الوزن عند  الوزن عند الفطام وزن المي�د
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ن
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)
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2013 المراحل العمرية 2014  المعدل العام



تحمل التكيف ، اhولية على بشكل عام،  يعتمد انتخاب السQ%ت الحيوانية �
المحلية بغية مع الظروف  الحيوانية تتكيف السQ%ت أن أي انه  ينبغي 

.من حيث المنتجات الحيوانية الحصول على أفضل النتائج 

الى رعاية مكثفة ومركزات علفية عالية ا)داء ا)جنبية المستوردة الس2Kت تتطلب �
أقل حتى على ا2غلب سوف تنتج للظروف المحلية، وعند تعرضھا  ، وحظائر خاصة أقل حتى على ا2غلب سوف تنتج للظروف المحلية، وعند تعرضھا  ، وحظائر خاصة

.من الحيوانات المحلية

ا2نتخاب المكثف ولذلك تمثل الس2Kت المحلية التي يمكن تحسينھا بسھولة عن طريق �
الطريقة المثلى وھي تعد   في القطيع ) ا)م/اختيار ا)ب(المحلية )فضل الحيوانات 
التلقيح ا2صطناعي سوف تجلب أكبر فائدةلذلك ان استخدام . *دارة علم الوراثة

.







 الحليب إنتاج

:  2014و 2013لعامي  أھم النتائج

 محطة في الشامي الماعز وإكثار تحسين- 1
.العربي للمركز التابعة ازرع بحوث

النتائج التطبيقية للمشروع

 التوأمة معدل

.%75-65 نحو التوائم نسبة بلغت

 الحليب إنتاج

 مع كغ 500 نحو الحليب إنتاج متوسط بلغ

   عن إنتاجھا يزيد المتميزة ا)فراد بعض وجود

.كغ 800



تطور إنتاج الحليب في الماعز الشامي بمحطة بحوث ازرع







غالبا ما يتذكر المربين  معلومات إدارية ھامة في القطيع حيث انھم لم �
.يدونھا

تعد السجQت  امر % غنى عنه في ا%دارة  الحديثة لقطعان الحيوانات في �
.انتخاب الحيوانات المتميزةالمزرعة  بھدف 

، الرعاية تحدد احتياجات الحيوانات  من العلفالمQحظات المسجلة بعناية �
.وا%يواء الصحية  .وا%يواء الصحية 

يمكن ان تلعب المرأة دوا ھاما في ھذا النشاط ، فيمكن ان يستعمل نظام �
.بسيط لتعريف الحيوان و تسجيله

السجQت اداة رئيسية pدارة اي نوع  من حيوانات المزرعة او نظام  �
.ا%نتاج

.  انه من الحاجة الى نظام ترقيم مQئم لكل حيوان�





  بالمكونات المذكورة كلھا حيث تتعلق  حيوانية قاعدة بيانات الثروة  أكسادإنشاء �
.سج=ت القطيع وكل 

والحا�ت  وھذا يجعل القطيع ورعاية الحيوانات الفردية ومراقبة ا^نتاج، �
.أسھلالصحية 

كما يساعد على  القطيع بنجاح، يوفر الوقت والجھد  ويسمح للفنيين ^دارة وھذا �
.  تكاليف ا^نتاج وزيادة ا"رباحتخفيض 

.الفرديةالحيوانية يساعد على التحم برعاية وع=وة على ذلك، فإنه � .الفرديةالحيوانية يساعد على التحم برعاية وع=وة على ذلك، فإنه �
تمكن برمجيات المركز العربي في انشاء ، التقارير الفنية وطباعتھا للحيوان او �

اليومية، وأداء ا"م، ا�رباح  ، الفطام ،ا"وزانمثل الو�دة أو مجموعة حيوانية ، 
.معدل التحويل العلفي ، واللقاحات 

.القيمة التربوية و معلومات النسبكما يمكنه عرض �
وتواريخھا عن  حالة القطيع المدخل بسج=ت تفصيلية البرنامج با�حتفاظ يسمح �

الخدمات، وعن السج=ت التفصيلية المدخلة عن الفردية، الحيوانات إلى وصو�ً 
...الفطام ، المخلفات العلفية، الخواللقاحات، والو�دات، 

.نسب القطيعوعرض أيضا يمكن مراقبة ا"حداث الشھرية  بسرعة فإنه �



أو /للمالكين ان يزيدوا مخرجات قطعانھم  باستخدام تقنيات مختلفة ويمكن 
.الدخلا3دارة التي تؤدي إلى زيادة موارد طرق 

حجم القطيع بالحفاظ على نفس مستوى المربين على تقليل وھذا يشجع 
، مما يؤدي إلى تقليل استخدام المواد )الحليب واللحوم: الناتج(ا3نتاج  ، مما يؤدي إلى تقليل استخدام المواد )الحليب واللحوم: الناتج(ا3نتاج 
واJستغناء النسبي عن الموارد الطبيعية  ، )الطبيعية والصناعية(اJولية  

.اJستدامةالتي تسھم في 



كل ا%جراءات المذكورة سابقا يمكن تنفيذھا في انظمة ا%نتاج بدون �

.شروط مسبقة

قطعيا%جراءات المذكورة يجب ان  تكون متوافرة بشكل بعض � قطعيا%جراءات المذكورة يجب ان  تكون متوافرة بشكل بعض �

.للتسجيلنظام في نظام تعريف الحيوان أو �



حقق المركز العربي كل ا�جراءات المذكورة لmدارة  المثالية لقطعان  �
الحيوانات في كل المحطات البحثية وا�نتاجية  مستعملة برامجھا في الدول 

.العربية
و من خ=ل إمكانية استخدام سج=ت المزرعة التي تم جمعھا بشكل روتيني � و من خ=ل إمكانية استخدام سج=ت المزرعة التي تم جمعھا بشكل روتيني �

ساعدت في تحليل البيانات ا^نتاجية والتناسلية   قاعدة البيانات الخاصة 
.والصحية لكل افراد القطيع

العرض، تطبق في الحقلي  وتمثل في ھذا ا�جراءات المذكورة جميع �
التطبيقية التي تبني ا"نشطة الفعلية في برامج المركز العربي للثروة ا^جراءات 

.الحيوانية

.القطيع كلهلكل فرد أو تحديد ا"داء الحقيقي ا^جراءات ساعدت على ھذه �

 العواسا�ستعمال الدقيق والمتابعة �ستراتيجية اكساد في قطعان ا�غنام �
والماعز الشامي قد اوصل الى انتاج عالي من الحليب واللحم 
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