
  
  شروط بناء حظائر االبقار

 مقدمة:

ھنالك بعض الشروط الفنیة الضرورية واألساسیة التي يجب اتباعھا ومراعاتھا من قبل المزارع الذي يريد بناء حظیرة أبقار في 
  مزرعته، سواء كانت حظیرة أبقار حلوب ، أو حظیرة عجول يراد تسمینھا.

واإلضاءة المناسبة في الحظیرة كذلك من الضروري جداً حصول الحظیرة ھذه على أكبر فمن الضروري جداً تأمین التھوية الكافیة 
  كمیة من الدفء من أشعة الشمس باإلضافة إلى حماية الحظیرة ھذه من الرياح الشديدة والبرودة في فصل الشتاء خاصة.

   

  اختیار موقع الحظیرة:

  عیدة عن المنطقة السكنیة.أن تختار الحظیرة من حیث موقعھا العام بشكل تكون ب - ١

  أن تفصل الحظائر عن بعضھا منعاً من انتشار األمراض واألوبئة. - ٢

  أن تبنى الحظیرة من الجھة التي تسمح بدخول أشعة الشمس إلى داخلھا لتأمین الضوء واإلنارة إضافة إلى الدفء. - ٣

  ياح وخاصة في حالة اختیار الحظیرة المفتوحة.أن تبنى الحظیرة بشكل معاكس لھبوب الرياح ويفضل إنشاء مصدات للر - ٤

لذلك فعندما يريد المزارع إنشاء حظیرة أبقار في مزرعته وبعد اختیاره للموقع المناسب والمحقق للشروط المطلوبة والتي تؤمن 
الستفادة من موقع البناء من راحة األبقار وتضمن صحتھا وتمنع عنھا األمراض واألوبئة التي كثیراً ما يتعرض لھا البقر، علیه أوالً ا

المواد المحلیة المتواجدة بالجوار والالزمة الستخدامھا في بناء الحظیرة، والتي يمكن أن تكون أحجار وطین، أو بلوك وطوب من أجل 
بیة جدران الحظیرة، ويمكن أن تكون من البیتون والبیتون المسلح، أما بالنسبة ألسقف الحظیرة فیمكن أن تكون من جوائز خش

(مورين) أو من جوائز معدنیة (زوايا، مجاري ،مقاطع مختلفة..) ويمكن االستفادة أيضاً من القساطل المعدنیة من الحديد األسود 
  حیث تغطى بألواح من االترنیت أو التوتیاء أو غیرھا .

  ن أن تبنى من البیتون المسلح.كما يمكن أن تبنى الحظیرة من قساطل معدنیة لألعمدة ولألسقف وتغطى بألواح األترنیت، ويمك

  وتقسم الحظائر إلى نوعین من حیث شكلھا:

وھي الحظائر التي بشكل مظلة مؤلفة من أعمدة معدنیة وأسقف معدنیة وألواح من االترنیت، وفي  الحظائر المفتوحة: - ١
  ھذه الحالة يمكن أن يوجد مسرح لألبقار حیث توجد مشارب المیاه خارج الحظیرة ھذه.

وھي الحظائر التي تبنى من جدران من البلوك أو من األحجار أو غیرھا وتوجد بھا نوافذ للتھوية واإلضاءة  حظائر المغلقة:ال - ٢
ويتم خدمة األبقار داخل الحظیرة ھذه حیث ينفذ معلف ومشرب للمیاه ويتم تنفیذ ممرات داخلیة لتزويد المعالف بالعلف 

  المناسب.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Barns kinds  : أنواع الحظائر

للحظائر اشكال متعددة ومختلفة وحسب حاجة المزرعة، لذلك یتحدد نوع الحظیرة في 
الغالب بالجوانب االقتصادیة ومدى توفر راس المال المخصص لھا ویرتبط بالجوانب البیئیة 



واإلداریة، والطقس وحجم القطیع ونظام التغذیة وما الى ذلك تأثیر في طریقة انشاء 
  لحظائر.وتصمیم ا

  ومن أنواع حظائر األبقار ما یلي:

  Closed barns الحظائر المغلقة: .١
  Opened barns  الحظائر المفتوحة: .٢
  Sheds  الظل او الظالت: .٣

    Closed barns :لحظائر المغلقةا-1

ویقصد بھا الحظائر التي تكون على شكل قاعات مغلقة تختلف مساحاتھا حسب عدد 
ویكون بقاء الحیوان فیھا بصورة دائمة. یمكن ان تكون الحیوانات التي توضع بداخلھا 

الحیوانات طلیقة وخاصة اذا كان عددھا محدود او أن تكون الحظائر بھا مرابط لكل بقرة 
 ٦وھنا یكون عرض الحظیرة من  (Side by side)  وتقف اما بصف واحد جنبا الى جنب

ویكون  (Tail to tail)  یلاو ذیل لذ (Face to face)  أمتار او بصفین اما وجھا لوجھ
متر لسھولة خدمة الحیوان، تكون المعالف امام األبقار على جانبي القاعة  ٨عرضھا 

سم، اما طول الحظیرة فیتحدد بعدد  ٩٠-٧٥سم) وعرضھا من  ٥٠ارتفاعھا بحدود (
أمتار من  ٣م لكل حیوان، بینما جدران الحظائر بارتفاع ١٫٨الحیوانات حیث یخصص 

و أحیاناً اكثر من ذلك ویفضل ان تكون السقوف مخروطیة (جملون) وتكون سطح االرض ا
من صفائح الزنك على ان توضع تحتھا مادة عازلة (مواد مصنوعة من القش او سعف 
النخیل او البردي... الخ) ویفضل ان تكون نوافذ في جدران الحظیرة الطولي بعرض متر 

ي وسط الحظیرة ممر یتوسط مجرى الفضالت واحد لضمان التھویة او االضاءة المناسبة وف
سم لكل متر لجمع الفضالت التي تستخدم  ١بمقدار  (Slope)  ویجب ان یكون منحدر

متر مكعب  ١لتسمید الحقول الملحقة او بیعھا، ویقدر ما یخلفھ الحیوان من الروث بحدود 
 في الشھر.

كغم/بقرة) تحت  ٣تحتاج ھذه الحظائر الى كمیات كبیرة من الفرشة (التبن او القش بمقدار 
الحیوان ویجب ان تبدل یومیا او ان تكون االرضیة مشبكة، وبھذا تحتاج كمیات كبیرة من 
الماء لغسلھا، لذلك فان ھذا النظام من الحظائر یحتاج الى عمل مستمر للمحافظة على 

ن محاسنھا سھولة مراقبة األبقار واكتشاف حاالت الشبق او األبقار نظافة الحظیرة وم
المریضة. لقد تم انشاء عدة مشاریع لتربیة أبقار الحلیب في العراق صممت حظائرھا بشكل 
مغلق، وبسبب العدید من العوامل فقد واجھت ھذه التصامیم مشاكل عدة من حیث استمرار 

للعدید من المكائن السیما مكائن الحلب والتنظیف  توفر الكھرباء او االدوات االحتیاطیة
  وتقدیم العلف ومن أمثلة ھذه المشاریع ھي مشروع الوحدة والخالص.



  

  الحظائر المغلقة من الخارج

  

  حظیرة مغلقة ذات مرابط بثالثة صفوف صفین منھا وجھاً لوجھ



  

  حظیرة مغلقة ذات مربط بصفین ذیل لذیل

  

  بصفین وجھا لوجھ یفصلھما ممر التغذیةحظیرة مغلقة ذات مرابط 

  Opened barns :الحظائر المفتوحة (نصف مظللة) 2-

ان ھذا النظام معروف منذ القدم ویستخدم في جمیع دول العالم وفي مختلف الظروف 
الحیویة ویستخدم بالذات عندما تكون اعداد األبقار كبیرة وتتغذى باألساس على المراعي، 

) في الوالیات المتحدة االمریكیة ١٩١٣ول مرة في جامعة میرالند (استخدم ھذا النوع أل
وحقق نجاحا واستمر استخدامھ في المناطق الحارة المعتدلة، تتكون ھذه الحظائر من 
جزأین األول مفتوح یسمى المسرح واالخر مسقف ویحاط من ثالث جوانب بالجدران ویبقى 

ء ھذه الحظائر یكون سھال وال یحتاج الى الجانب الرابع مفتوح باتجاه المسرح. ان بنا
متر مربع لكل  ٥-٤مساحات واسعة من االرض وحسب عدد الحیوانات حیث یخصص 

حیوان في الجزء المسقف ویضاعف في المنطقة المكشوفة، كما انھ یحتاج الى كمیات من 
ى كغم للرأس الواحد وتساعد الفرشة عل ١٠القش او التبن لتغطیة االرضیة حیث یخصص 

تدفئة الحظیرة باإلضافة الى روث الحیوان، ال تحتاج ھذه الحظائر الى مخازن للعلف 
ومحالب ملحقة بھا وغرف للوالدة. ان ھذا النظام ھو النظام الناجح في مختلف مناطق 
العراق، اذ یتواجد الحیوان داخل المسقف أثناء النھار في الصیف وفي اللیل شتاءا، في 

ي الجزء المفتوح لیال أثناء الصیف والنھار أثناء الشتاء. ومن حین یتواجد الحیوان ف
 أسباب نجاحھ أیضاً ھو رخص ثمن مواد البناء وسھولة بناءه.

    



  أنواع مختلفة من الحظائر المفتوحة (نصف مظلة)

  

كلیة  –حظیرة األبقار الحلوب في الحقل الحیواني  –حظیرة مفتوحة (نصف مظللة) 
  بغدادجامعة  –الزراعة 

  

كلیة  –حظیرة األبقار الحوامل في الحقل الحیواني  –حظیرة مفتوحة (نصف مظللة) 
  جامعة بغداد –الزراعة 

  Sheds :الظلل او الظالت3-

لیس لھا جدران تحیط  (BRC)  وھي عبارة عن مساحة من االرض مسیجة بسیاج معدني
وأحواض لشرب الماء  بھا والجزء المظلل یكون تقریبا في وسط الحظیرة وفیھا معالف

وتكون األبقار فیھا طلیقة بحیث یكون رقادھا تحت الظلل، ویستعمل ھذا النوع من المساكن 
في المناطق المعتدلة والحارة والتي تناسب أبقار الحلیب. یمكن إضافة مراوح ورشاشات 

 ماء لغرض استخدامھا لتلطیف الجو عند ارتفاع درجات الحرارة كثیرا.



 

 

  

 من الظلل تستخدم في حظائر األبقارأنواع 



 

 

 

 

 

  
 االسكان واالیواء لألبقار

للحصول على اعلى انتاج من االبقار، یجب توفیر االیواء المناسب لھا، واالیواء المناسب 
بین اجزاء المزرعة، ویالحظ  لألبقار ھو الذي یعطیھا الراحة وحریة الحركة وانسیابیتھا

ان المسكن الجید والخالي من اي مسببات اجھاد او ازعاج یؤدي الى الراحة الجسمیة 
والنفسیة لھا مما یجعلھا تركز على االنتاج. كما یجب ان یوفر ھذا المسكن للعاملین 

لبن بالمزرعة سھولة رعایة االبقار وتغذیتھا والعنایة بھا، ویسھل علینا الحصول على 
  نظیف خاصة ان اللبن یعتبر اھم منتج حیواني یعتمد علیھ االنسان.

ومن المفید تصمیم وتنفیذ مساكن الحیوانات وما تشتمل علیھ من انشاءات بطریقة 
صحیحة ولذا فسنحاول ھنا ان نوضح ھذا الموضوع المھم عن طریق االجابة عن االسئلة 

  التالیة:

  ما اھداف االیواء؟ -١



  وقع للحظائر؟ما افضل م -٢

  ما ھي العوامل العامة التي یجب مراعاتھا عند تصمیم وانشاء المزرعة؟ -٣

  ما الشروط الصحیة التي یجب توافرھا في الحظائر؟ -٤

  ما ھي انظمة االسكان؟ -٥

  ما ھي اھمیة التصریف الجید للروث؟ وكیف یتم؟ -٦

  ھل ھناك حظائر اخرى غیر حظائر اغاثة االبقار؟ وما ھي؟ -٧

  ما اھداف االیواء؟ -١

  تتمثل اھداف االیواء في:

  حمایة االبقار من الظروف الجویة الصعبة وتقلیل االصابات المرضیة. .١
  توفیر مكان امن لألبقار والعجول. .٢
  انتاج لبن نظیف. .٣
  سھولة جمع الروث الناتج للنظافة من جھة، واستخدامھ للتسمید من جھة اخرى. .٤
  القطیع. اختصار الوقت الالزم للتعامل مع .٥
  مالحظة افضل لألبقار خاصة من ناحیة الشیاع. .٦
  رعایة افضل للعجول الناتجة (حیوان المستقبل). .٧

  ما افضل موقع للحظائر؟ -٢

افضل موقع للحظائر ھو ان تكون بمحاذاة فتحات الخروج لعنبر الحلیب لیسھل فصل 
وھناك میزة اخرى  االبقار بعد الحلب وعودتھا مرة اخرى الى باقي القطیع في زمن قصیر،

لموقع الحظائر المجاورة لبعضھا وھي تجنب عزل االبقار عن بعضھا بمعنى ان تظل االبقار 
  قریبة من اقرانھا بالقطیع، الن االبقار حیوان اجتماعي بطبعة.

  ما العوامل التي یجب مراعاتھا عند تصمیم وانشاء المزرعة؟ -٣

  یجب ان تتناسب مع سلوك الحیوانات. .١
زراعة اشجار ظل في الطرق غیر الممھدة بالمزرعة لحمایة الحیوانات من یفضل  .٢

  الریاح الباردة شتاء ولتلطیف حرارة الجو صیفا.
  یجب ان یكون مستوى مباني المزرعة اعلى من مستوى االرض المحیطة. .٣
یراعي في تخطیط المزرعة سھولة التخلص من الروث وسھولة اجراء عملیات  .٤

  .النظافة وسھولة الصرف
یراعى في مبنى المحلب ان یكون المحور الرئیسي لمكان الحلب في اتجاه شمال  .٥

  جنوب وذلك للحصول على اقصى استفادة من اشعة الشمس.
یجب توافر مصدر میاه نظیف ودائم ومصدر طاقة منتظم. ویجب تفادي استخدام  .٦

  البوابات الضیقة.



خدام االسھل للقطیع یفضل ان تكون مخازن االعالف في موقع یساعد على االست .٧
  وسرعة الوصول للحیوانات.

یفضل انشاء منخفض تدریجي عند باب المزرعة الرئیسي، تكون اعمق نقطة فیھ  .٨
  سم، ویمال ھذا المنخفض وكذلك اقدام الداخلین الى المزرعة.٣٠حوالي 

یراعى ان یكون تخطیط المزرعة یحتوي على الحظائر واالقسام المبینة في الصفحة  .٩
  القادمة:

  التخطیط العام للمباني واالنشاءات

  الخدمات) –المباني االداریة  –المحلب  –(الحظائر 



  

  التخطیط العام للمحلب ومنطقة االنتظار



  ما الشروط الصحیة التي یجب توافرھا في الحظائر؟ -٤

یفضل ان یكون اتجاه مبني الحظائر یسمح بوصول اشعة الشمس الى جانبیھا اطول  .١
  تسقط اشعة الشمس المباشرة على مجرى البول والروث.فترة ممكنة وان 

یراعى ان تكون المساحة المخصصة لكل حیوان في الحظائر (المرابط) مناسبة  .٢
  االبعاد حسب حجمھا ونوعھا وسنھا.

یراعى ان یكون لكل حیوان (مدود) االكل الخاص بھ، وان یكون ذا سعة كافیة،  .٣
  للحیوان.وسھل التنظیف، وعلى ارتفاع مناسب 

  یستحسن ان تكون االرضیة مرتفعة نسبیا، حتى یسھل تصریف الفضالت. .٤
  یجب ان تكون التھویة جیدة مع مراعاة عدم تعرض الحیوان للتیارات الھوائیة. .٥
  یجب ان تكون ابواب الحظائر متسعة بدرجة كافیة تسمح بمرور الحیوان بسھولة. .٦
  یثبت في (المداود) حلقات حدیدیة. .٧
تركب علیھا طلمبات او حنفیات للماء النظیف، ویجب ان تمتد احواض الشرب  .٨

  فوقھا مظلة الحجب اشعة الشمس المباشرة حتى ال ترفع درجة حرارة الماء.
یجب االحتفاظ بجفاف ونظافة االرضیات والحوائط حتى نتفادى الحشرات الضارة  .٩

  والمیكروبات والعفونة الناتجة من مخلفات الحیوان.

  السكان؟ما ھي انظمة ا -٥

  تنقسم انظمة اسكان االبقار الحالبة الى نظامین رئیسیین:

  االول: النظام الحر (االیواء الطلیق).

  الثاني: النظام المربوط.

ویوجد بین ھذین النظامین عدة انظمة تحاول ان تستفید من بعض ممیزات النظامین وذلك 
ن بحیث یسھل بعد ذلك حسب طبیعة كل مزرعة، وسنكتفي ھنا بتوضیح النظامین السابقی

  تطبیق النظام الذي یتناسب مع ظروف كل مزرعة.

  اوال: النظام الحر (االبقار كلیقة):

وفي ھذا النظام من االسكان تكون االبقار في حالة حرة تماما فیما عدا اثناء الحلب او 
العالج، وتكون االبقار داخل مساحة من االرض واسعة تسمح بحریة الحركة (حوش)، 

  ان یكون في االحواض مظالت كافیة، وتحلب االبقار في ھذا النظام في المحلب. ویجب

  ممیزات النظام الحر (االسكان الطلیق):

* انخفاض تكالیف االنشاءات المستخدمة حیث انھ یعطینا افضل معدل استثمار لكل بقرة 
  وذلك مقارنة بالنظام المربوط، خاصة مع زیادة عدد االبقار.

  یذ أي توسعات في المزرعة.* امكانیة تنف

  * شعور البقرة بحریتھا یؤدي الى زیادة انتاجیتھا.

  * قلة انتشار االمراض في القطیع، خاصة االمراض الطفیلیة والحشرات والقراد.



  * فرصة اكبر لریاضة االبقار.

  * سھولة التعرف على حاالت الشیاع في القطیع.

  * انخفاض العمالة الیدویة.

  العیوب:

  التأكد من حصول كل بقرة على مقرراتھا الغذائیة.* عدم 

  * زیادة معدل االصابات في حالة وجود افراد شرسة.

  * قد تنتشر العادات الردیئة بین بعض االبقار.

یتم تقسیم القطیع الى مجموعات حسب احتیاجاتھا المختلفة، ویراعى تجانسھا من حیث 
وتتقارب االحتیاجات الغذائیة " حیث تتقارب االوزان Body Scoreدرجة الجسم "

  ومتطلبات الرعایة، ویقترح تقسیم القطیع كالتالي:

  ):١** مجموعة الرضیع (

في بوكسات عقب انتھاء رضاعة السرسوب، ولمدة حوالي شھرین قبل الفطام وحتى 
  كیلو جراما. ٧٠تجاوز الرضیع وزن حوالي 

  ):٢** مجموعة الفطام (

راسا) في حظائر  ١٥-١٠م التجمیع في مجموعات (لمدة اسبوعین في نفس البوكس، ث
  اشھر. ٦ایواء منفصلة، وتستمر حتى یبلغ الفطام عمر 

  ):٣** مجموعة عجول التسمین (

تستمر عجول التسمین بالمزرعة من عمر سبعة اشھر وحتى بلوغھا عمر سنة ویكون 
  كیلو جرام. ٤٠٠وزنھا عند ذلك حوالي 

  ):٤** مجموعة عجالت التربیة (

  جموعة واحدة حتى تبلغ عمر سنة.م

  ):٥** مجموعة عجالت تحت عشار (

شھرا مع مراعاة اال یقل وزنھا عن  ١٥شھرا حیث یتم اخصابھا على عمر  ١٥- ١٣سن 
سم، ویفضل تلقیحھا صناعیا باستخدام  ١٢٥كیلو جراما واال یقل ارتفاعھا عن  ٣٥٠

تلقیحھ في المتوسط حتى یتم  ١٫٥افضل وانسب الطالئق، ومن المتوقع ان تستھلك العجلة 
  اخصابھا.

  ):٦** مجموعة عجالت عشار (

  عقب اخصاب العجالت یتم ضمھا لمجموعة العجالت العشار حتى ما قبل الوالدة بأسبوعین.

  ):٧** مجموعة الجاف (



وعقب انتھاء موسم حلیب البقرة تنتقل الى مجموعة االبقار الجافة وتسمى مجموعھ 
" وتستمر فیھا عادة لمدة شھرین في المتوسط الى ما Early Dry، Far-offالجاف "

  قبل الوالدة بحوالي عشرة ایام الى اسبوعین.

  ):٨** مجموعة جاف متأخر (

تنقل البقرة الجافة الى ھذه المجموعة قبل موعد الوالدة بحوالي عشرة ایام، وتسمى 
  .Transition ،Pre- Fresh ،Close  ،Steam"مجموعة الراخي "

  ):٩* مجموعة حدیث والدة (*

 ٤-٣عقب الوالدة والتأكد من سالمة البقرة وخروجھا من عنبر الوالدة یتم وضعھا لمدة 
  اسابیع في مجموعة حدیث الوالدة.

  ):١٠** حالب موسم اول (

ثم تنقل البقرة الحالبة بعد ذلك الى مجموعة الحالب وتسمى بمجموعة حالب الموسم االول 
  االبقار الحالبة ھي عجالت موسم اول.حیث ان جمیع 

  ):١١** مجموعة عالي االدرار (

بعد العام االول ستتم اضافة مجموعة جدیدة من مجموعات االبقار الحالبة تسمى مجموعة 
  الحالب العالي للمواسم بعد االول.

  ):١٢** مجموعة منخفض االدرار (

اك ضرورة لذلك) مجموعة اخرى وقبل انتھاء موسم حلیب البقرة قد تنتقل (اذا كانت ھن
  تسمى مجموعة االدرار المنخفض.

وبالنسبة لمجموعات االبقار فدائما ھناك استثناءات في االنتماء لمجموعة دون غیرھا على 
  Cow Body Score. اساس تقییم درجة قیاس الحالة الجسمیة للبقرة

یع االعمار اال من حیث وفي ھذا النظام، ال یختلف تصمیم الحظائر عن بعضھا بالنسبة لجم
المساحة المقررة لكل حظیرة، وتشتمل معظم الحظائر على مدود بطول احد الجوانب 
ومدخل الى ممر لألبقار على الجانب المقابل واسوار تفصلھا عن الحظائر المجاورة على 

  الجانبین.

كما  ویجب ان یتوافر في وسط الحظیرة مظلة عالیة للحمایة من اشعة الشمس المباشرة،
یجب توفر الماء العذب بصفة مستمرة لألبقار داخل الحظیرة مع سھولة الوصول الیھ، 
وتكون ارضیة المزرعة من التراب ما عدا التي حول خزان الماء فیجب ان تكون من 

  %.٣الخرسانة، ویجب عند التصمیم احتساب میل قدرة 

ام موضحة في الجدول وعموما فان المساحة المطلوبة إلسكان كل حیوان في ھذا النظ
  التالي:

  المساحة المخصصة للحیوان بالحظیرة (الحوش) والمظالت والطوایل



  

  واسكان االبقار باستخدام ھذا النظام یكون اما باستخدام:

  التصمیم بدون مھاجع: -١

وھذا التصمیم ال یحتاج الى كمیة كبیرة من االنشاءات فھو یكتفي ببناء حائط ارتفاعھ 
من ثالثة جوانب، وتكون المعلفة في الجانب الرابع. ویمكن بناء حواجز  سم ١٥٠حوالي 

عرضیة في المعلفة لتخصیص بعض الفراغات التي تستخدم كأحواض میاه شرب. وقد یلجا 
سم على طول المعلفة ومواز لكل من  ١٥بعض المربین الى تخصیص فراغ عرضة حوالي 
ب وال یفضل ھذا النظام الن الماء یتلوث حفاتھا االمامیة والخلفیة ویستخدم كحوض للشر

فیھ بسرعة من العلف اثناء وضعھ واثناء تغذیة البقرة علیھ ولذا یفضل عمل احواض ماء 
  منفصلة.



  

  قطاع عرضي للمعلفة وحوض الشرب امامھا

  

  منظر طولي للمعلفة مع حوض شرب بجانبھا

كان ارخص في التكلفة.  كما یمكن عمل المعلفة في احد جوانب الحظیرة من الخشب اذا
سم) طول على معلفة التغذیة وارتفاع المعلفة من ٧٠-٥٥وتحتاج البقرة في المتوسط الى (



 ١٥سم. وفي حالة المعالف المنخفضة یكون االرتفاع قدره حولي ٣٠االمام یكون حوالي 
 سم في مواجھة البقرة. وھذا االرتفاع او الحاجز یعمل على حمایة بعض مواد العلف من

  السقوط في موقف البقرة.

  

  مسقط جانبي لمعلفة ذات واجھة مرتفعة



  

  مسقط جانبي لمعلفة ذات واجھة منخفضة

(كسر الدبش) لعمل االرضیة المواجھة للمعلفة. ویجب ان  ویمكن استخدام الحجر المدكوك
% في ھذه االرضیة ضمانا النسیاب البول بعیدا عن ١یكون ھناك انحدار قدره حوالي 

سم. وخلف ھذه المساحة توجد مساحة  ١٥٠المعلفة، وتكون ھذه المساحة بعرض حوالي 
ماحة على ان تمتد متر، ویجب تظلیل ھذه الس ١٢×١٠اخرى غیر ممھدة تكون حوالي 

لتغطي المعلفة، ویكتفي بعمل مظلة نصف جمالون. یفضل ان تكون االبقار في مواجھة 
الشمال عندما تأكل غذاءھا تحت المظلة. كما ان المساحة بین االعمدة الحاملة للمظلة تكون 

امتار وذلك لسھولة حركة معدات النظافة. ویمكن استخدام االرض الخرسانیة  ٥في حدود 
المساحة التي امام المعلفة على ان تنتھي بمجرى البول والروث الذي قد یكون مغطى  في

  او مكشوفا.

  التصمیم مع وجود مھاجع: -٢

المقصود بالمھاجع ان یكون لكل بقرة في االسكان بالنظام الحر مكان مستقل لجلوسھا 
  وراحتھا.



  

اما بنظام الوجھ للوجھ او وتصمم المھاجع متقابلة في صفین، وفي الصفین تقف االبقار 
الذیل للذیل، ومعرفة مقاییس ھذا المكان من االمور المھمة، حیث انھ یجب اال تكون ضیقة 
فال تحقق الراحة الكاملة للبقرة، ویجب اال تكون متسعة فتسبب اتساخ البقرة. وعموما 

  تتكون الحظیرة في االسكان الحر مع وجود مھاجع من االتي:

  المھاجع:

سم)، وھذه المساحة مناسبة لألبقار  ١٢٠×٢١٠احة للمھجع الواحد ھي (انسب مس
البلدیة، ولكن یجب زیادتھا قلیال بالنسبة لألنواع المستوردة. كما یجب عزل كل مھجع عن 

بوصة، على ان یكون  ٣االخر بواسطة عروق من الخشب او مواسیر حدیدیة مجلفنة قطر 
د رباط حدیدي بین قائمي الفاصل، ویكون سم، ویوج ١٠٠ارتفاعھا الفاصل في حدود 

بوصة، وھو یمنع وصول جسم البقرة الى جارتھا او الدھس علیھا  ٢الرباط من ماسورة 
  بإقدامھا.



  

  تصمیمات المھاجع: مع مالحظة ان االبعاد المكتوبة بالقدم والبوصة

ضیة سم من سطح االرض. ویجب ان تكون ار ٤٠وھذا الرباط یكون على ارتفاع حوالي 
  سم. ١٥الھاجع اعلى من مستوى الحظیرة بحوالي 

  وارضیات المھاجع اما ان تكون:



قش ارز فوق  –خصریة من الكاوتشوك المقوى  –خرسانیة معزولة  –خرسانیة عادیة 
طن قش  ١٫٥ارضیة خرسانیة (فرشة). وھنا یجب ان نعرف ان البقرة الواحدة تستھلك (

یجب ان تكون ارضیة المھجع منحدرة في اتجاه ارز) في السنة تستخدم كفرشة. كذلك 
سم. كذلك یوجد عرضیا وعلى امتداد كل اقسام  ١٠مجرى البول والروث بمقدار حوالي 

بوصة تعمل على منع البقرة من التقدم كثیرا داخل المھجع  ٣المھاجع ماسورة بقطر 
البول  وبالتالي نضمن سقوط كل البول والروث خارج المھجع وعلى االخص في مجرى

والروث المعد لھذا الغرض. ویالحظ ان الماسورة العرضیة یمكن التحكم فیھا للتحرك اماما 
وحلفا وذلك حسب طول البقرة، وبالتالي یتم التحكم في حجم المھجع. كذلك یجب ان تكون 

  المھاجع مسقوفة لحمایة االبقار من الشمس صیفا ومن المطر شتاء.

  

  االیواء الطلیقصف) في ٢نظام الوجھ للوجھ (

  منطقة الریاضة:

وھي تلي منطقة المھاجع وفیھا تكون البقرة اكثر حریة في الحركة عن وجودھا في منطقة 
امتار) وتكون غیر مسقوفة، وارضیتھا  ٤-٣المھاجع. وعرض ھذه المنطقة یكون حوالي (

تزحلق  یجب اال تكون ملساء اكثر من الالزم، ولكن یجب ان تكون قلیلة الخشونة لتمنع
  االبقار.

كذلك فان ھذه المنطقة تحتوي على مجري البول والروث وھو اما ان یكون مكشوفا او 
  مغطى بمواسیر تسمح بنزول الروث والبول.

  المعلفة:



قد تكون المعلفة على االرض مباشرة وخارج الحظیرة (الحوش) او بین حظیرتین، كما انھ 
  المعالف والتحكم في تغذیتھا.یمكن في ھذا النظام فصل االبقار عن 

  

  معلفة مناسبة وبسیطة خارج حظیرة االبقار

  * طرق واسالیب التحكم في تغذیة االبقار:

الوسائل واالكثر شیوعا، ولكن من اھم عیوب ھذه  استخدام المواسیر االفقیة ھو ارخص
الطریقة ھو الفقد الكبیر في مواد العلف الخشنة الناتج من جذب البقرة لھذه االعالف عند 
تغذیتھا علیھا. اما اسلوب استخدام المواسیر الراسیة فھو افضل من الطریقة السابقة ألنھا 

ف، وھذه المواسیر ممكن ان تعمل تمنع البقرة من جذب مواد العلف الى مكان الوقو
كـ(لجامات)، وھي من الناجیة العملیة والتطبیقیة لھا عدة استخدامات مفیدة مثل 
التحصینات والعالج والتلقیح الصناعي وفحص الحمل وخالفة، وھي في الوقت نفسھ توفر 

م في الوقت والجھد وتقلل من مخاطر اصابة الحیوانات. وطواالت التغذیة (المعالف) تنقس
  تصمیمھا الى نظامین:

  نظام ذي فواصل (لجامات) ذاتیة الغلق. -١

  نظام ذي فواصل (لجامات) مائلة او منحرفة. -٢



والنظام ذاتي عادة ما یساعد المربي على سرعة ربط وفك االبقار، وعالوة على ذلك فان 
  ھذا النظام یمكن ان یسمح للحیوان بفتحة سواء كان بمفردة او مع مجموعات.

  ما نظام الفواصل المائلة فغالبا ما یستخدم للعجول.ا

م وذلك لتسھیل ٥٫٥ویجب ان یكون بین الطوالتین (المعلفین) طریق وبعرض حوالي 
  حركة عربة خلط وتوزیع العلف خاصة عند استخدام اسلوب التغذیة على العالئق المتكاملة.

  

  حوض الشرب:

طح االرض ویستحسن ان یعمل بنظام سم) عن س١١٠-١٠٠یجب ان یكون ارتفاعھ من ( -
االمتالء االوتوماتیكي بحیث یجعل المسافة بین سطح الماء وحلقة الحوض دائما في حدود 

  سم. ١٠

  

  یوجد لھ خط صرف. -



  حواف الحوض غیر محددة ولكنھا دائریة. -

یمكن انشاؤه من الخرسانة المغطاة بمواد عازلة الرطوبة، ویمكن استخدام بعض المواد  -
  المحلیة المتوافرة.

  ثانیا: النظام المربوط:

وفي ھذا النظام یكون الحیوان مربوطا الیوم امام معلفة التغذیة، وقد یكون الربط باستخدام 
حبال او سالسل. كذلك قد یكون ھناك مجرى بول او ال یكون حیث یكتفي بوجود انحدار في 

دا عن االبقار مما یضمن انسیاب ارضیة المربط والذي یبدا من امام المعلفة وینتھي بعی
البول والروث بعیدا عن االبقار. وفي ھذا النظام تقسم الحظیرة بحواجز الى عدد من 

  المرابط، ویخصص لكل حیوان مربط حیث یتم حلب الحیوانات وتغذیتھا فیھ.

  

  اھم عیوب النظام المربوط:

 خبرة وبالتالي اكثر تكلفة، باإلضافة الى ان تكالیف انشائھ عالیة. یحتاج لعمالة اكثر  
 .اطالق واعادة ربط االبقار تكون عملیة شاقة  
  ممر التغذیة یكون غیر كاف لمرور جرار یحمل الغذاء وعلیھ تستخدم الوسائل

  الیدویة.
 .عدم نظافة المرقد  
 .عملیة الحلب تكون غیر مریحة سواء للبقرة او الحالب  
 .صعوبة عملیة التحنین واعداد البقرة للحلب  
 .قلة حركة الحیوانات وانخفاض نسبة الخصوبة  



  اھم فوائد النظام المربوط:

امكانیة الرعایة الفردیة لكل بقرة على حدة یعتبر الفائدة االساسیة لھذا النظام خاصة  .١
  ایة.من ناحیة حصول كل بقرة على نصیبھا من الغذاء وكذلك مالحظة كل بقرة بعن

  امكانیة المحافظة على نظافة كل بقرة بالتطمیر الیومي. .٢
  امكانیة المحافظة على نظافة الحظائر بالتنظیف الیومي والتطھیر الدوري. .٣
  امكانیة الحصول على لبن انظف واجود. .٤

ومع ذلك فان كثیرا من المزارع التي تربى االبقار بنظام االیواء الطلیق تحصل على لبن 
الن العبرة باإلدارة الجیدة وبمستوى الرعایة والقدرة على تطبیق  اعلى في الجودة،
  الشروط الصحیة.

  انواع النظام المربوط:

  لربط االبقار في الحظائر یمكن استخدام احد النظامین اآلتیین:

  نظام الذیل للذیل. -١

  نظام الوجھ للوجھ. -٢

  اھم فوائد نظام الذیل للذیل:

  الحلب والنظافة.سھولة خدمة الحیوان اثناء  -

  سھولة حصول الحیوان على ھواء نقي في التنفس. -

  تجنب العدوى باألمراض المعدیة. -

  سھولة اكتشاف بعض االمراض مثل االسھال او التھاب الضرع. -

  

  اھم فوائد نظام الوجھ للوجھ:

 .سھولة في عملیة تغذیة االبقار  



 .سھولة في ربط االبقار  
 اشرة على مجرى البول والروث.ضمان سقوط اشعة الشمس المب  
 .شكلھ افضل عند وجود زوار للمزرعة  

  

  تصمیم الحظائر ومكوناتھا:

  الحوائط. -٢             المربط. -١

  المعلفة. -٤             السقف. -٣

  االبواب. -٦       حوض المیاه. -٥

  مجرى البول والروث. -٧

  المربط: -١

او اكثر قلیال وتسمى ھذه المساحة  ٢م٢٫٥ تحتاج البقرة ان تخصص لھا مساحة حوالي
المربط، وان كانت ھناك عدة مقاییس مختلفة للمرابط حسب حجم ووزن وعمر وساللة 

  الحیوانات.

  ویجب مراعاة االتي عند انشاء المربط:

  (أ) تصمیم المربط:

  انواع من وسائل ربط االبقار: ٣ھناك 

  الربط باستخدام حلقة مثبتة في وجھة المعلفة. -

الربط باستخدام سالسل، وفي ھذه الحالة قد یكون الربط راسیا او افقیا وھو یوفر راحة  -
  للحیوان وقدرا اكبر من الحریة.

  الربط باستخدام التراكیب الحدیدیة ذاتیة الغلق. -



  

  (ب) انشاء المربط:

  ارضیة المربط: -١

كیمیائیا بروث وبول  یجب ان تكون ارضیة المربط من مادة صلبة وغیر منفذة وال تتأثر
االبقار، ویجب اال تكون االرضیة ناعمة لتجنب انزالق االبقار. كما یجب ان یكون لھا میل 

% یبدا من امام المعلفة وینتھي عند مجري البول والروث. ویالحظ انھ ٢-١قدره حوالي 
  سم عن مجرى البول والروث. ١٥یجب ان ترتفع ارضیة المربط حوالي 

  الحوائط: -٢

ان تكون الحوائط الداخلیة للمربط ملساء وخالیة من الشروخ والتشققات؛ ویفضل ان  یجب
تكون الزوایا بین الحوائط غیر حادة ولكن دائریة.. ویفضل كذلك استخدام الحوائط غیر 
المرتفعة (مفتوحة من اعلى) مع االعمدة الحاملة للسقف حیث یمكن وصول الضوء 

  .والھواء الى كل مكان في الحظیرة

  سقف الحظیرة: -٣

یفضل ان تصنع االسقف من االسبستس او القرامید، وفي المناطق التي تتوافر فیھا 
االخشاب یمكن استخدامھ في عمل االسقف، وكذلك یمكن استخدام البوص او ما یشبھھ من 
مواد طبیعیة محلیة في حالة ضعف االمكانیات االقتصادیة.. المھم ان یصنع السقف من 

الحرارة الجو. اما استخدام الواح الصاج فھو غیر مرغوب حیث انھا موصلة  مواد عازلة



جیدة للحرارة ولكن یمكن استخدامھا في حالة طالئیة من الخارج بمواد عاكسة وعازلة 
  على ان تبطن من الداخل بالواح من الخشب.

ام والسقف قد یكون على شكل جمالون كامل او نصف جمالون، وفي مصر عادة یستخدم نظ
 ٤م والجانب المنخفض حوالي ٥الجمالون على ان یكون ارتفاع الجانب العالي منھ حوالي 

  م.

  المعلفة: -٤

وھذه تكون اما من الخرسانة المبطنة او قد تكون من االخشاب المدھونة بمواد عازلة، وقد 
سم او تكون ذات واجھة منخفضة في حدود ٤٠تكون المعلفة ذات واجھة مرتفعة في حدود 

سم، والمعلفة ذات الواجھة المنخفضة اكثر راحة  ٩٠سم وعرض المعلفة حوالي ١٥
للبقرة لكن تكون اكثر فقدا للمواد الغذائیة. اما المعلفة ذات الواجھة المرتفعة فھي اقل فقدا. 
ولذا ففي االنظمة الحدیثة تم الغاء المعالف ذات الواجھة المنخفضة، وتم ایضا اقتراح 

سبة لحرف الطوالة حتى تناسب االوزان المختلفة للعجول واالبقار في االرتفاعات المنا
  الحظیرة.

  االبعاد المقترحة الرتفاعات حرف الطوالة واول ماسورة حاجز فوق رقبة البقرة

  



  

  تصمیم وابعاد المعلفة

  حوض میاه الشرب: -٥

عرضیا، على ان یمكن ان یكون حوض میاه خاصا او یمكن ان یحلق بالمعلفة اما طولیا او 
  تكون سعتھ مناسبة لالحتیاجات المائیة للحیوانات في الحظیرة.

  االحتیاجات المائیة للعجول واالبقار



  

  االبواب: -٦

سم، وفي  ١٥٠في حالة وجود االبقار في صف واحد فان عرض االبواب یكون في حدود 
نھ یجب فتح متر). ویالحظ ا ٣- ٢٫٥حالة وجود االبقار في صفین فان العرض یكون (

  االبواب الى الخارج وتكون دورتھا كاملة بحیث تنطبق على الحوائط الخارجیة للحظیرة.

  مجرى البول والروث: -٧

یجب ان یكون اتساعھ كافیا الستیعاب اي كمیة روث وال یسمح بحدوث انسداد او تجمعات 
عرض حوالي سم، وقد یكون ھذا المجرى مكشوفا ب ٣فیھ، ویكون لھ انحدار قدره حوالي 

سم عند  ٢٠سم عند الجانب الخلفي للبقرة مباشرة وحوالي  ٣٠سم وعمق حوالي  ٦٠
 ١٢٠-١٠٠سم) وعمق حوالي ( ١٠٠-٨٠الجانب البعید، وقد یكون مغطى ولكن بعرض (

  سم).

وعموما یتوقف التصمیم المستخدم على اسلوب جمع الروث اذا ما كان یدویا او میكانیكیا، 
  انتاج غاز). –تسمید وكذلك على الھدف (

  ماھي اھمیة التصریف الجید للروث؟ وكیف یتم؟ -٦

ان التصریف الجید للروث والمخلفات ضروري لحمایة الحیوانات وانتظام سیر العمل 
ونظافة البیئة داخل المزرعة والمنطقة الخارجیة المحیطة بھا، ویالحظ ان عدم االھتمام 

باطن التربة ویسبب تلوث المیاه الجوفیة، كما ان بذلك یؤدي الى تسرب ھذه المخلفات الى 
الحالة الصحیة للحیوانات یمكن ان تتأثر بذلك وتؤثر بدورھا على جودة اللبن ورائحتھ، 

  عالوة على صعوبة التحكم في انتشار الحشرات والطفیلیات الضارة.

ي استشارة ونظرا لتداخل العدید من العوامل مع بعضھا مما یعقد االمور فانة من الضرور
الخبراء المتخصصین في مجال التعامل مع المخلفات، كما ننصح بالحصول على تاریخ 
معتمدة من السلطات المحلیة تتفق مع نظم حمایة البیئة قبل البدء في انشاء نظام للتعامل 

  مع المخلفات والذي یجب ان یتناسب مع مناخ المنطقة، وھل ھو جاف ام رطب.



افضل النتائج في تصریف الروث، عن طریق نظام الكشط او  ومن الممكن الحصول على
الكسح المیكانیكي لألرضیات، وھو اقل تكلفة من العمالة الیدویة واوفر في الوقت، واحسن 
لصحة الحیوانات ولنظافة االلبان.. خاصة عندما تتوالي عملیات الكشط واستمرار ذلك حتى 

نقلل من انبعاث الروائح الكریھة، ومن تبقى ممرات وطرق المزرعة جافة ونظیفة وحتى 
  توالد الذباب والحشرات، ومن انتشار االمراض في المزرعة.

  ھل ھناك حظائر اخرى غیر حظائر اعاشة االبقار؟ وما ھي؟ -٧

نعم توجد حظائر اخرى ویجب مراعاة تصمیمھا وعددھا اثناء تنفیذ مباني المزرعة، 
الكلي لألبقار بالمزرعة، ولتحقیق افضل رعایة  ویعتمد عدد الحظائر المطلوبة على العدد

ممكنة یوجد ثالثة انواع من الحظائر یجب توافرھا بنسب معقولة مقارنة بالعدد الكلي 
  للحظائر وھي:

  ٤حظیرة عزل.%  
  ٣حظیرة والدة.%  
  ٣حظیرة عالج.%  

  (النسب المذكورة امامھا نسب ارشادیة).

حظیرة العزل: وتستخدم لألبقار مرتفعة الحرارة التي بحاجة الى عالج لفترة بسیطة، حیث 
تؤخذ االبقار المراد عالجھا بعد الحلب مباشرة الى حظیرة العزل ثم تعاد بسرعة الى القطیع 

  بعد العالج، ویفید ذلك في توفیر العمالة وتجنب ازعاج القطیع.

یرة الوالدة جیدة التجھیز، ویجب نقل البقرة قبل میعاد حظیرة الوالدة: یراعى ان تكون حظ
الوالدة المتوقع بعدة ایام حتى تتعود على بیئتھا الجدیدة، والبقرة التي على وشك الوالدة 
یجب ان یسمح لھا برؤیة باقي القطیع لما لھذا من تأثیر معنوي علیھا في تسھیل عملیة 

دة قریبا من طوالت التغذیة (المعالف)، ویكون الوالدة، وینصح بان یكون مكان حظائر الوال
كذلك على مسافة قصیرة من عنبر وممر الحلیب حتى یسھل حلب البقرة بعد الوالدة، كما 

  ینصح بان یكون لھا محالب خاصة منفصلة داخل عنبر الحلیب.

حظیرة العالج: وتستخدم لعالج االبقار المریضة والتي یجب عزلھا عن القطیع لفترة 
، مع مالحظة ان وجود حظائر العالج الفردیة المنفصلة مع حظائر الوالدة في مكان طویلة

واحد یسمح بمراقبتھا بصورة جیدة وبسھولة اداء مختلف الخدمات البیطریة والعالجیة 
  لھا.

وعموما.. ففي جمیع انواع الحظائر یجب ان تكون المواصفات البنائیة للحوائط واالرضیات 
  یرھا بسھولة للحصول على افضل مستوى صحي ممكن للقطیع.تسمح بتنظیفھا وتطھ

  وخالصة القول:

ان التصمیم الجید لمساكن ماشیة اللبن یجب ان یكون على اساس توفیر الراحة للقطیع 
وسھولة الرعایة وذلك من خالل دراسة كیفیة التعامل مع المخلفات وتخزینھا بالطرق 

یب وحظائر الرعایة الصحیة باألسلوب الذي المناسبة، وكذلك یجب ان تصمم عنابر الحل



یجعل عملیة ادارة القطعان الحالبة عمال سھال وشیقا، االمر الذي ینعكس على كفاءة 
  االنتاج.
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