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التعريف بالكتاب
.  يوانات المزرعة منظمة عالمية تھدف إلى تنمية وتحسين التسجيالت والتقييم الجينى لح ICARل تعتبر ا

يوانية من كل أنحاء العالم أعضاء المنظمة ھم فى األصل أعضاء بالمنظمات المعنية بالتسجيالت الح
تنقسم المنظمة إلى ثمانى . وأيضا ھناك مشاركين يؤدون خدمات لتجارة التسجيالت الخاصة بالحيوان

 الحيوانية أو التقييم عشرة مجموعة كل مجموعة تركز على جانب من الجوانب الخاصة بالتسجيالت
يغطى عمل المنظمة من الناحية العامة كال من . الجينى للحيوان وتقوم بالجزء األكبر من عمل المنظمة

كل ما تقوم به . بتكاراتالمعايير واإلرشادات والتواصل وعمل الدراسات اإلستقصائية وأيضا اإل
وكذلك يتم اإلعالن عنه فى المؤتمر )/http://www.icar.org (المنظمة متوفر على الموقع الرسمى 

تھم وخبراتھم تقدر المنظمة بكل اإلمتنان والتقدير للمختصين على ما يقدمونه من وق. السنوى للمنظمة
وكنتيجة لھذا المجھود . وانوبدون مقابل من أجل إصدار معايير عالمية وإرشادات خاصة بتسجيل الحي
لعالم على إتخاذ القرار فإن المعلومات التى تصدرھا المنظمة تساعد مربى الحيوان على مستوى ا

. المناسب من أجل تحسين قطاع اإلنتاج الحيوانى فى العالم
 من المجموعات النشيطة والتى تركز فى عملھا  (ICAR WGFT)تعتبر المجموعة المعنية بالصفات الوظيفية 

خصوبة وصحة الضرع وحديثا األرجل على مجموعة من الصفات الشديدة األھمية بالنسبة لألبقار الحالبة كال
بين كما تساعد فى التحسين يعتبر ھذا العمل جزء من إستراتيجية المنظمة لتقديم خدمات أفضل للمر.  واألظالف

نحن نمتلك اآلن وألول مرة أطلس عالمى ونظام كودى . الجينى لحيوانات المزرعة وخصوصا األبقار الحالبة
ف ويعتبر ھذا العمل خطوة كبيرة لألمام لمعرفة نسبة حدوث إصابات األظال. لصفات األظالف فى األبقار الحالبة

. والتى تؤثر على صحة وإنتاجية الحيوان
ل تعمل ا ICAR شأنھا أن تساعد فى تحسين  دائما على التحسين المستمر لخدماتھا وترحب بكل المقترحات التى من 

. خدماتھا وخاصة جودة المعايير واإلرشادات

Hans Wilmink,
رئيس منظمة ل ا ICAR
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المقدمة
لقد إزدادت فى الفترة األخيرة حول العالم ا تأثيره الدراية بأھمية وجود جھاز حركى سليم ويؤدى بصورة وظيفية كاملة وأيض

 إصابات القوائم واألظالف ھناك العديد من الدول التى تستخدم فى الوقت الحاضر نظام آلى لتسجيل. على صحة ورفاھية األبقار
ھذه  قامت بالفعل بإعداد الخطط أو ستعد الخطط فى القريب العاجل لتسجيل أكثرفى األبقار الحالبة وأيضا ھناك دول 

كل ھذه اإلجراءات حفزت. اإلصابات المجموعة المعنية بالصفات الوظيفية (ICAR WGFT) لتولى أھمية كبرى بصحة القائم 
يھدف ھذا التعاون إلى المساھمة . الت لھذه اإلصاباتوالظلف وتتعاون مع خبرات دولية فى ھذا المجال لتطوير منظومة التسجي
ألبقار الحالبة وكذا التركيز على المعايير المستخدمة فى إجراء األبحاث على مختلف الجوانب الخاصة بالقوائم واألظالف فى ا

ألظالف وكنتيجة للتعاون المثمر بين مختلف الخبرات التى لھا عالقة بدراسة ا. والتوافق فيما بينھا فيما يخص تسجيل البيانات
مبسط الذى يعطى فكرة شبه كاملة عن اإلحتياجات النظرية سواء من الناحية العملية أو الناحية الجينية فقد صدر ھذا األطلس ال

كما يعتبر ھذا الكتيب كدليل إرشادى لتسجيل . ظالفوالعملية وخاصة للممارسين واألطباء الذين يعملون فى مجال تقليم األ
جميع البيانات ويعتبر التعريف الوصفى لإلصابات المختلفة من أھم الطرق التى تضمن ت. مختلف إصابات األظالف فى األبقار

يأمل المؤلفون . فة منھا التقييم الجينى للحيوانبجودة ودقة عالية فى مختلف الدول والذى من شأنه أن يشجع أنشطة مختل
مة تسجيل إصابات القوائم واألظالف وكذا تحسين والمشاركون فى إعداد ھذا األطلس أن يساھم ھذا الكتيب فى تطوير منظو

.الصحة العامة والرفاھية لألبقار الحالبة
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شقوق الحافر المحورية
Axial horn fissures

HFA23شقوق طولية توجد فى الجدار األنسى للحافر

تشقق الحافر
Horn fissure

HFتوجد شقوق فى جدار الظلف

تآكل المادة القرنية لكعب الحافر
Heel horn erosion

HHEت على تآكل المادة القرنية لكعب الحافر وفى الحاالت الشديدة تكون التشققا
 رقم وقد تمتد إلى األدمة الحساسة لكعب الحافر٧شكل 

الكعب الطينى اللزج
تآكل الحوافر

21

تضاعف صحن الحافر
Double sole

DS19تضاعف صحن الحافرتوجد طبقتين أو أكثر من المادة القرنية المكونة لصحن الحافر

اإللتھاب السطحى للجلد بين األظالف
Interdigital / superficial dermatitis

ID18ارهتشمل كل أنواع إلتھاب الجلد البسيط حول األظالف والذى ال يمكن إعتب

إلتھاب جلد اإلصبع
Digital dermatitis

DDمة إصابة جلد اإلصبع أو الجلد بين الظلفين مع حدوث تآكل أو تقرحات مؤل
جدا وفى الحاالت المزمنة توجد زوائد أو زيادة فى سمك الجلد

مرض مورتيالرو
المرض الذى يشبه 

الفراولة

15

الظلف الحلونى
Corkscrew claws

CC حدوث إلتواء فى أى من الظلفين بحيث يكون الجدار العلوى للظلف غير
مستقيم

14

تحدب الجدار العلوى للظلف
Concave dorsal wall

CD13تحدب الجدار العلوى للظلف

عدم تماثل الظلفين
Asymmetric claws

ACأو الطول بين الظلفين فى القدم /إختالف معنوى واضح فى عرض وإرتفاع و
الواحدة والذى ال يمكن تعديله بالتقليم

12

الصفحةالمرادفاتالوصفالكوداإلسم

نظرة عامة على إصابات القدم واألظالف
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نظرة عامة على إصابات القدم واألظالف

10

النزيف بشكل محدود
Circumscribed form

SHC ھناك تفرقة واضحة بين الجزء الطبيعى والمتغير اللون فى صحن
الحافر

32

النزيف بشكل منتشر
Diffuse form

SHD31لون أحمر إلى مصفر منتشر

نزيف صحن الحافر
Sole hemorrhage

SH وجود بقع لونھا أحمر أو أصفر فى صحن الحافر أو عند الخط األبيض
المالصق لصحن الحافر بشكل محدود أو بصورة منتشرة

كدمات صحن الحافر

الظلف المقصى
Scissor claws

SC30مقدمة الظلفين تقاطع بعضھا البعض

عفن الحافر
Interdigital phlegmone

IP ورم متماثل لقدم الحيوان مؤلم جدا ويكون مصحوبا برائحة مميزة مع
بداية مفاجئة للعرج

Foot rot, Foul in the foot, interdigital
necrobacillosis

28

تضخم الجلد بين األظالف
Interdigital hyperplasia

IHوجود ورم ليفى بين األظالفCorns, Tyloma, Interdigital fibroma26

شقوق الحافر الطولية
Vertical horn fissures

HFV25شقوق طولية توجد فى جدار الحافر الوحشى واألمامى

شقوق الحافر األفقية
Horizontal horn fissures

HFH24شقوق عرضية توجد فى جدار الحافر

الصفحةالمرادفاتالوصفالكوداإلسم
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نظرة عامة على إصابات القدم واألظالف

خراج فى الخط األبيض
White line abscess

WLA42عبارة عن إلتھاب صديدى فى األدمة الحساسة للحافر

إنشقاق الخط األبيض
White line fissure

WLFن حدوث إنفصال عند الخط األبيض والذى يظل موجودا حتى بعد التقليم لصح
الحافر

41

مرض الخط األبيض
White line disease

WLحدوث إنفصال عند الخط األبيض مع وجود أو عدم وجود صديد

صحن الحافر الرقيق الضعيف
Thin sole

TS40الجزء القرنى لصحن الحافر ملمسه إسفنجى عند الظغط عليه باإلصبع

تآكل مقدم الحافر
Toe necrosis

TN38تآكل مقدم الحافر متضمنة للنسيج العظمى

تقرح مقدم الحافر
Toe ulcer

TU37وجود قرحة فى مقدمة الحافر

تقرح كعب الحافر
Bulb ulcer

BU36وجود قرحة فى كعب الحافر

تقرح صحن الحافر
Sole ulcer

SUن حدوث فقد فى الجزء القرنى لصحن الحافر مع تعرض النسيج الحى سواء كا
سليما أو ميتا للبيئة الخارجية

35

القرحة
Ulcer

Uتقرح صحن الحافر يمكن تقسيمه تبعا للمنطقة المصابة كما يلى

ورم عند منبت الحافر أو بالكعب
Swelling of the coronet and/or 
bulb

SWحدوث ورم بجانب واحد أو بكال جانبى النسيج الموجود فوق علبة الحافر 
ومسبباته مختلفة

33

الصفحةالمرادفاتالوصفالكوداإلسم
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عدم تماثل الظلفين
أو الطول بين الظلفين فى القدم الواحدة والذى ال /إختالف معنوى واضح فى عرض وإرتفاع و

يمكن تعديله بالتقليم
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تحدب الجدار العلوى للظلف 
تحدب الجدار العلوى للظلف



14

الظلف الحلونى 
ستقيمحدوث إلتواء فى أى من الظلفين بحيث يكون الجدار العلوى للظلف غير م
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إلتھاب جلد اإلصبع 
مة جدا وفى الحاالت المزمنة توجد إصابة جلد اإلصبع أو الجلد بين الظلفين مع حدوث تآكل أو تقرحات مؤل

زوائد أو زيادة فى سمك الجلد
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إلتھاب جلد اإلصبع 
مة جدا وفى الحاالت المزمنة توجد زوائد إصابة جلد اإلصبع أو الجلد بين الظلفين مع حدوث تآكل أو تقرحات مؤل

أو زيادة فى سمك الجلد
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إلتھاب جلد اإلصبع 
مة جدا وفى الحاالت المزمنة توجد إصابة جلد اإلصبع أو الجلد بين الظلفين مع حدوث تآكل أو تقرحات مؤل

زوائد أو زيادة فى سمك الجلد



18

اإللتھاب السطحى للجلد بين األظالف
اره كمرضإلتھاب جلد اإلصبعتشمل كل أنواع إلتھاب الجلد البسيط حول األظالف والذى ال يمكن إعتب
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تضاعف صحن الحافر 
توجد طبقتين أو أكثر من المادة القرنية المكونة لصحن الحافر
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تضاعف صحن الحافر 
توجد طبقتين أو أكثر من المادة القرنية المكونة لصحن الحافر
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تآكل المادة القرنية لكعب الحافر
 رقم سبعة وقد تمتد إلى ٧ت على شكل تآكل المادة القرنية لكعب الحافر وفى الحاالت الشديدة تكون التشققا

األدمة الحساسة لكعب الحافر
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تآكل المادة القرنية لكعب الحافر
 وقد تمتد إلى األدمة   رقم٧  ت على شكل تآكل المادة القرنية لكعب الحافر وفى الحاالت الشديدة تكون التشققا

الحساسة لكعب الحافر
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شقوق الحافر المحورية
شقوق طولية توجد فى الجدار األنسى للحافر
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شقوق الحافر األفقية
شقوق عرضية توجد فى جدار الحافر



25

شقوق الحافر الطولية
شقوق طولية توجد فى جدار الحافر الوحشى واألمامى
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تضخم الجلد بين األظالف
وجود ورم ليفى بين األظالف
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تضخم الجلد بين األظالف
وجود ورم ليفى بين األظالف
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عفن الحافر
اية مفاجئة للعرجورم متماثل لقدم الحيوان مؤلم جدا ويكون مصحوبا برائحة مميزة مع بد
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عفن الحافر
اية مفاجئة للعرجورم متماثل لقدم الحيوان مؤلم جدا ويكون مصحوبا برائحة مميزة مع بد
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الظلف المقصى
مقدمة الظلفين تقاطع بعضھا البعض
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) بشكل منتشر(نزيف صحن الحافر 

الصق لصحن الحافر وجود بقع لونھا أحمر أو أصفر فى صحن الحافر أو عند الخط األبيض الم
بصورة منتشرة
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) بشكل محدود(نزيف صحن الحافر 

الصق لصحن الحافر بشكل محدود وجود بقع لونھا أحمر أو أصفر فى صحن الحافر أو عند الخط األبيض الم
ن الحافروبالتالى ھناك تفرقة واضحة بين الجزء الطبيعى والمتغير اللون فى صح
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ورم عند منبت الحافر أو بالكعب

 ومسبباته مختلفةحدوث ورم بجانب واحد أو بكال جانبى النسيج الموجود فوق علبة الحافر
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ورم عند منبت الحافر أو بالكعب
 ومسبباته مختلفةحدوث ورم بجانب واحد أو بكال جانبى النسيج الموجود فوق علبة الحافر
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تقرح صحن الحافر 
ن سليما أو متآكال للبيئة الخارجيةحدوث فقد فى الجزء القرنى لصحن الحافر مع تعرض النسيج الحى سواء كا
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تقرح كعب الحافر
وجود قرحة فى كعب الحافر
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تقرح مقدم الحافر
وجود قرحة فى مقدمة الحافر
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تآكل مقدم الحافر
تآكل مقدم الحافر متضمنة للنسيج العظمى
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تآكل مقدم الحافر
تآكل مقدم الحافر متضمنة للنسيج العظمى
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صحن الحافر الرقيق الضعيف 
الجزء القرنى لصحن الحافر ملمسه إسفنجى عند الظغط عليه باإلصبع
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إنشقاق الخط األبيض
ن الحافرحدوث إنفصال عند الخط األبيض والذى يظل موجودا حتى بعد التقليم لصح
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خراج فى الخط األبيض
عبارة عن إلتھاب صديدى فى األدمة الحساسة للحافر عند مستوى الخط األبيض



43

خراج فى الخط األبيض
بيضعبارة عن إلتھاب صديدى فى األدمة الحساسة للحافر عند مستوى الخط األ



44

قائمة الصور
Bergsten, Christer (SWE): ID P18b; DS P19a; SC P30a; 
Blanchard, Joël (FRA): SHC P32a;
Capion, Nynne (DK): AC P12b; SHD P31a; 
Christen, Anne-Marie (CAN): DD P16a;
Clarke, Jonathan (UK): HHE P21b; TN P38a; 
Daniel, Victor (CAN): Trimming P8; 
Delacroix, Marc (FRA): SU P35a; TN P39a,b;
Greenough, Paul (CAN): HFH P24a,b;
Hausegger, Otto (AUT): Cover picture;
Fiedler, Andrea (GER): Trimming P45; AC P12a; CD P13a; DD P17a; IP P28a; TS 
P40a,b; 
Fjeldaas, Terje (NOR): DS P20a; TU P37a; WLA P42b; 
Junni, Reijo (FIN): IP P29b;
Knappe-Poindecker, Maren (NOR): ID P18a; 



45

قائمة الصور
Kofler, Johann (AUT): CC P14a,b; DD P15b; DS P19b; HHE P22b; HFV P25a; IH P26a,b; 
IH P27a; IP P28b; SHC P32b; SW P33a,b; SW P34a,b; BU P36a,b; TU P37b; TN P38b; 
WLF P41a; WLA P42a; WLA P43a; 
Malmo, Jakob (AUS): HFA P23a,b;
Müller, Kerstin (GER): DD P15a; HHE P21a; HHE P22a; IP P29a;
Nielsen, Pia (DK): Trimming P5; WLF P41b; 
Pesenhofer, Robert (AUT): Trimming P3;
Prodhomme, Jean (FRA): SHD P31b; SU P35b; 
Thomas, Gilles (FRA): CD P13b; DD P16b; SU P35b; 


