
 عوامل التي تؤثر في تربية الحيوانات:ال

 . اإلدارة :1

يجب أن يتصف القائم عليها بالخبرة والدراية التامة بسلوك الحيوانات، وحسن إدارة العمال القائمين بالعمل    
 في المزرعة بحيث يضمن الظروف المشجعة للعمل في هدوء وجدية . 

 التمثيل : . التغذية و2

والتحول الغذائي من أهم العناصر التي تتوقف عليها حياة الماشية وإنتاجها كما ونوعا، ولهذا يجب  يعتبر الغذاء  
أن يحتوي الغذاء على عناصر معينة بنسب محددة تتوقف على أمور كثيرة منها عمر الحيوان، وأطوار حياته  

ى نقص النمو والتعرض لإلصابة  المختلفة، وإنتاجه، ونوع هذا اإلنتاج. فأي نقص في هذه االحتياجات يؤدي إل
 باألمراض المختلفة، وبالتالي خلل في أداء الوظائف العامة للجسم . 

 .درجة حرارة الجو:3

وجد أن ارتفاع درجة الحرارة له تأثير اكبر من انخفاضها على الماشية فكلما ارتفعت الحرارة يؤدي إلى إجهاد  
وان وهذا ينعكس بدوره على إنتاجية الحيوان ومن هنا يوجد ماشية  الحيوانات وقلة كمية الغذاء التي يتناولها الحي

 تعيش في المناطق الباردة وأخرى في المناطق الحارة . 

 . اإلشعاع :4

يتكون ضوء الشمس من إشعاعات مختلفة فيما بينها فإذا حلل ضوء الشمس إلى أطيافه المختلفة نجد أن هناك  
ن البنفسجي إلى اللون األحمر، وان أعلى درجات الحرارة المنبعثة من  ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة من اللو 

الشمس توجد في المنطقة تحت الحمراء، وهي غير المرئية من الطيف. وعليه نجد أن الحيوانات ذات اللون  
 األسود تمتص في أجسامها كمية حرارة أعلى من الحيوانات ذات اللون الفاتح . 

 . ضوء الشمس :5

الطويل المغطي لجسمه،    مس على الغدة النخامية التي تساعد الحيوان على التخلص من الشعريؤثر ضوء الش
الشمس تأثير على تحديد فترة التزاوج في الماشية من حيث   وهذا مرتبط بطول وقصر النهار. كذلك لضــوء

 هذه الفترة .  الموعد وطــول

 
 



 .اإلرتفاع عن سطح البحر:6

البحر اثر كبير على تكوين اإلنسان والحيوان، حيث لوحظ زيادة عدد كرات الدم  الرتفاع المكان عن سطح 
الحمراء في أجسام هذه الحيوانات ليساعد على امتصاص الكمية المناسبة من األكسجين للتغلب على مشكلة  

 نقص األكسجين في المناطق المرتفعة، وذلك على عكس الحيوانات التي تعيش في الوديان .

 :.الرياح  7

وجود الرياح الشديدة في منطقة الحظائر له تأثير سلبي على الحيوانات، ولهذا يجب أن تكون الحظائر مبنية  
 بطريقة تحمي الحيوانات من هذه الرياح . 

 . األمطار والرطوبة :8

ذلك  نجد أن الحيوانات في المناطق ذات األمطار الغزيرة والرطوبة العالية أجسامها صغيرة الحجم بوجه عام، و 
لتكون نسبة مساحة سطح جسم هذه الحيوانات إلـى وزنها كبيرة، األمر الذي يساعد على التخلص من العبء  
 الحراري الزائد عن الحاجة في أجسامها، على عكس الحيوانات كبيرة الحجم والوزن التي تعيش في نفس الظروف 

جو المشبع بالرطوبة إذ يصعب على الحيوان  و يزداد العبء ثقال على عاتق الحيوانات بارتفاع درجة حرارة ال
 التخلص من الحرارة الزائدة و هذا بدوره ينعكس سلبا على نشاط و إنتاجية الحيوانات . 

 . األمراض : 9

تؤثر اإلصابة باألمراض سواء كانت حادة أو مزمنة تأثيرا سيئا على صحة و إنتاجية الحيوانات فمثال إصابة  
ينجم عنه نفوق العجول الرضيعة و إجهاض بعض الماشيةو انخفاض اإلدرار في  الحيوانات بالحمى القالعية 

 البعض اآلخر. 

وقد تنفق بعض األفراد الكبيرة مما يترتب عليه خسارة فادحة للمربـي ومن هنا يجب االهتمام بالتحصين ضد 
 والتهوية. األمراض المستوطنة والتغذية الجيدة باإلضافة إلى نظافة المساكن 

 

 

 
 



 .الطفيليات :10

 و هي نوعان:

  أ. خارجية.

 ب. داخلية.

ولكل منهما تأثير على حيوية الحيوان وإنتاجه، فهي تتطفل عليه وتحرمه من غذائه. وقد تنقل إليه هذه الطفيليات  
و هو مرض قاتل. وللوقاية من هذه  ANTHRAXاألمراض المعدية وخاصة أمراض الدم كالحمى الفحمية

 الطفيليات يجب االهتمام بنظافة السكن، مع رش أماكن تواجد الحيوانات بالمحاليل الطاردة أو المبيدة للحشرات. 

 إحتياجات الحيوان من الماء:

حيث يلزم ) للشرب والنظافة   لتر 150 - 100 كمية الماء الالزم للبقرة الكبيرة الواحدة المنتجة للحليب من
 كغم حليب ناتج (.  1ليتر ماء/  3ليتر ماء باإلضافة إلى  70

 تغذية األبقــــار

األبقار تحتاج إلى العناية بالتغذية حتى تنمو وتنتج الحليب واللحم، ولكي تستطيع هذه األبقار تحويل األعالف  
إلى لحم أو حليب يجب أن تقوم أوال بتحليلها إلى العناصر األساسية المكونة منها وهذه العملية تسمى عملية  

 الهضم. 

 التوازن الغذائي :

ويقصد به احتواء العليقة على جميع العناصر الغذائية ) االعالف المالئة والمركزة ( وبكميات كافية  
 معاحتياجات الحيوان دون زيادة أو نقصان . ومتناسبة

 ومن المعروف ان للحيوان نوعين من االحتياجات الغذائية هما :

زن الحيوان وهي ال تختلف كثيرا بين األبقار حيث تتراوح األوزان  وهذه تتحدد حسب و  االحتياجات الحافظة :
 كغم .  500في المتوسط حوالي 

وهي كمية العناصر الغذائية التي تحتاجها البقرة النتاج الحليب فكلما زادت كمية   االحتياجات اإلنتاجية :
األخذ في االعتبار   كمية العلف المركز معالحليب المنتجة كلما زادت العناصر الغذائية الالزمة وبالتالي زيادة 

 نوعية العلف المالئ المستخدم. 


