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 الفصل الثالث  
 السجالت الحظائر و

  Barns  الحظائر : 

على  نتاجية وقدرتهإلعلى كفاءة الحيوان ا اً تأثيراً كبير تؤثر البيئيةمن المعروف أن العوامل        

لتأثيرها على صحة الحيوان  باإلضافة ، نتاجية إالتعبيرعن قدرته الوراثية وما يحمله من صفات 

لذلك فعند  ، ة الحيوان يتوفيرالحظائرالمالئمة من ضرورات ترب لذلك يجب أن يكون ، ونشاطه 

 : نشاء الحظائر وهيإط عديدة عند اعتبار نقإليجب األخذ با ة الماشيةيتأسيس مشروع ترب

                                          في محطات تربية األبقار السيما في الحقل  الحيوان وعمره وطريقة التربية ع مراعاة نو 1.

 . الكبيرة

ظروف الجوية المتغيرة وتوفرله الراحة التامة الن تكون الحظائرمالئمة للحيوان لحمايته من أ 2.

 .  أفضل ما يكونعلى نتاجه إوتحفظ له صحته و

لذلك يجب  ، نشاء الحظائر يزيد من تكاليف المشروع إقتصادية ألن تكاليف إلاالجوانب مراعاة  3.

من حيث الشكل والتصميم والمواصفات الفنية المختلفة لتقليل النفقات ئمة أن تكون هذه الحظائر مال

 .  أقصى ما يمكن

كون قريبة من طرق المواصالت الرئيسة وقريبة من مراكز جميع الحليب أو معامل تيجب أن  4.

 .  للتلف هولة من دون تعرضسهيصال المنتوج بإلاأللبان 

الزراعية اضي األرمن  ةالمدن على أن تكون قريب ية أوأن تبتعد مسافة كافة عن المناطق السكن 5.

 ي .والمراعالخضراء  لتوفيراألعالف

 . يجب أن تكون في أماكن مرتفعة نسبياً لتسهيل عملية تصريف المياه والمخلفات من المزرعة 6.

الشرب مياه حتياجات المزرعة من إفيها المياه بسهولة لسد  ماكن تتوفرأيجب أن تكون في  7.

 . األخرى حتياجاتإلواتنظيف لوا

ضاءة الشمسية إلاممكنة لضمان  مدة طولأل تجاه الحظائرمواجهة للشمسإيجب أن يكون  8.

 . المستمرةباإلضافة لضمان التهوية غلقة ائرالمظوخاصة الح

عملية  لتسهيلاآلليات لحركة  االحظائرالشروط الصحية ويكون بناؤها مالئم يجب أن تستوفي 9.

 . فضالتالمن  التخلصو التنظيف

   Barns kinds أنواع الحظائر :

الغالب  فيلذلك يتحدد نوع الحظيرة  ،  للحظائرأشكال متعددة ومختلفة وحسب حاجة المزرعة      

 ،دارية إلجوانب البيئية واالقتصادية ومدى توفررأس المال المخصص لها ويرتبط بإلبالجوانب ا

  تأثير في طريقة إنشاء وتصميم الحظائر.وما إلى ذلك طقس وحجم القطيع ونظام التغذية لوا
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 : ما يلي  األبقار حظائر  أنواعومن 

      Closed  barns:  الحظائرالمغلقة  1.

    Opened  barns: الحظائرالمفتوحة  2.

        :   Shedsالظالتو أالظلل  3.

   Closed  barns    :  الحظائر المغلقة. 1

حسب عدد الحيوانات مغلقة تختلف مساحتها  بها الحظائرالتي تكون على شكل قاعات ويقصد       

 كون الحيوانات طليقةت. يمكن أن  ا بصورة دائمةهالتي توضع بداخلها ويكون بقاء الحيوان في

ما بصف واحد إن تكون الحظائر بها مرابط لكل بقرة وتقف أوخاصة إذا كان عددها محدود أو 

     بصفين أما وجهاً لوجه  أومتارأ 6يرة ظوهنا يكون عرض الح( Side by side)جنباً إلى جنب 

(Face to face )أو ذيل لذيل ( (Tail to tailمتر لسهولة خدمة الحيوان ،  8عرضها  يكون

سم    90-75 سم( وعرضها من 50رتفاعها بحدود )إتكون المعالف أمام األبقارعلى جانبي القاعة 

، بينما جدران  م لكل حيوان  1.8الحيوانات حيث يخصص  دبعدتحدد أما طول الحظيرة في ، 

كون السقوف أن تفضل أمتارمن سطح األرض أو أحياناً أكثرمن ذلك وي 3رتفاع إالحظائر ب

وتكون من صفائح الزنك على أن توضع تحتها مادة عازلة )مواد مصنوعة ) جملون (  مخروطية

يرة الطولي ظفي جدران الحذ وافنتكون  أن لخ( ويفضلاخيل أو البردي .... نمن القش او سقف ال

واحد لضمان التهوية واإلضاءة المناسبة وفي وسط الحظيرة ممر يتوسط مجرى  بعرض متر

سم لكل مترلجمع الفضالت التي تستخدم 1 بمقدار (Slope)حدرنالت ويجب أن يكون مضالف

                               .مترمكعب في الشهر 1ن من الروث بحدود فه الحيوالالحقول الملحقة أو بيعها ، ويقدرما يخ يدسمتل

كغم/بقرة( تحت  3القش بمقدار وأتحتاج هذه الحظائر إلى كميات كبيرة من الفرشة )التبن        

وبهذا تحتاج كميات كبيرة من الماء  ، مشبكة  يةألرضال يومياً أو أن تكون دالحيوان ويجب أن تب

يحتاج إلى عمل مستمر للمحافظة على نظافة الحظيرة    ن هذا النظام من الحظائرإفلغسلها ، لذلك 

نشاء عدة  إ لقد تم . كتشاف حاالت الشبق أو األبقارالمريضةإها سهولة مراقبة األبقار ونومن محاس

، وبسبب العديد من العوامل  ظائرها بشكل مغلقحمشاريع لتربية أبقارالحليب في العراق صممت 

للعديد ستمرارتوفرالكهرباء أو اآلدوات األحتياطية إهت هذه التصاميم مشاكل عدة من حيث فقد واج

والتنظيف وتقديم العلف ومن أمثلة هذه المشاريع هي مشروع السيما مكائن الحلب ائن من المك

    . الوحدة والخالص
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 من الخارج الحظائرالمغلقة (  1- 3 )شكل 

 

 

 وجهاً لوجهمنها صفين يرة مغلقة ذات مرابط  بثالثة صفوف ظح ( 2 -3  )شكل 
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 حظيرة مغلقة ذات مربط  بصفين ذيل لذيل(  3 -3  )شكل 

 

 يفصلهما ممرالتغذية جهاً لوجهبصفين ويرة مغلقة ذات مرابط  ظح ( 4 -3  )شكل 
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  Opened  barns   :  ( مظللة نصف ) الحظائر المفتوحة  2.

إن هذا النظام معروف منذ القدم ويستخدم في جميع دول العالم وفي مختلف الظروف الحيوية          

 اذستخدم هإ ، تغذى باألساس على المراعي تاألبقاركبيرة و ويستخدم بالذات عندما تكون أعداد

 ستمرإنجاحاً و حقق واألمريكية ( في الواليات المتحدة 1913) دفي جامعة ميرالن النوع ألول مرة

ح  مسرفتوح يسمى الألول ما ينأجزتتكون هذه الحظائرمن  ، في المناطق الحارة المعتدلة  هستخدامإ

ن  إسرح. جوانب بالجدران ويبقى الجانب الرابع مفتوح بأتجاه الم ة من ثالث واألخرمسقف ويحاط

واليحتاج إلى مساحات واسعة من األرض وحسب عدد الحيوانات   ًبناء هذه الحظائر يكون سهال

،  في الجزء المسقف ويضاعف في المنطقة المكشوفة حيوان مترمربع لكل   5-4  يخصصحيث 

كغم للرأس الواحد   10كما أنه يحتاج إلى كميات من القش أو التبن لتغطية األرضية حيث يخصص

تحتاج هذه الحظائرإلى مخازن ال ، ساعد الفرشة على تدفئة الحظيرة باإلضافة إلى روث الحيوان وت

إن هذا النظام هو النظام الناجح في مختلف مناطق   . للعلف ومحالب ملحقه بها وغرف للوالدة

، في حين  العراق ، إذ يتواجد الحيوان داخل المسقف أثناء النهارفي الصيف وفي الليل شتاءاً 

سباب نجاحه  أومن  . أثناء الصيف والنهار أثناء الشتاء    يتواجد الحيوان في الجزء المفتوح ليال

 . ايضا هو رخص ثمن مواد البناء وسهولة بناءه

 

 

 نصف مظللة (  الحظائرالمفتوحة )نواع مختلفة من أ ( 5 -  3)شكل 
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21.10.09 جيأل فكتور
 

21.10.09 جيأل فكتور
 

حظيرة األبقارالحلوب في الحقل الحيواني                        - نصف مظللة ( مفتوحة )حظيرة  ( 6 -  3)شكل 

 جامعة بغداد        -كلية الزراعة  -                                         
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28.9.09 جيأل فكتور
 

حظيرة األبقارالحوامل في الحقل الحيواني                        - نصف مظللة ( مفتوحة )حظيرة  ( 7 -  3)شكل 

 جامعة بغداد - كلية الزراعة                                          -

  Sheds    :  و الظالتأالظلل   3.

( ليس لها جدران تحيط بها  BRC) بسياج معدنيوهي عبارة عن مساحة من األرض مسيجة      

وأحواض لشرب الماء وتكون   معالفوفيها يرة ظفي وسط الحا ً والجزء المظلل يكون تقريب

ويستعمل هذا النوع من المساكن في المناطق  ،  االبقارفيها طليقة بحيث يكون رقادها تحت الظلل

ستخدامها إمراوح ورشاشات ماء لغرض  افةإضالمعتدلة والحارة والتي تناسب أبقارالحليب. يمكن 

 . ( 8 - 3شكل )  لتلطيف الجو عند ارتفاع درجات الحرارة كثيراً 
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 ارأنواع من الظلل تستخدم في حظائراألبق ( 8 -  3)الشكل 

 

     Some of barns  extensions ائر :لحقات الحظمبعض 

  Rations  store    :  مخزن العلف 1.

لحفظ  األغلبيواء الحيوانات ويخصص على إيجب أن يكون مخزن العلف قريباً من مكان       

من مواد عازلة للحرارة والرطوبة وعوامل التلف  يبنىلذلك يجب أن ، العلف المركز والدريس 

الغرض ويسقف بمادة  لهذاسمنت ألعادة يستخدم الطابوق أو البلوك وا ، وفي العراق األخرى

حتى اليؤثرعلى المواد العلفية  األخرىس عن المخازن يبعد مخازن الدرتن أالزنك العازل ، يجب 

 . المركزة السيما
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 متنوعة  زن علفامخ ( 9 -  3)شكل 

    Calving  rooms :  غرف الوالدة 2.

لى أن تكون نظيفة ومعقمة وأرضيتها مفروشة أبقارع 10 -8 تخصص غرفة واحدة لكل         

 .   وتحوي على مكان للعلف والماء وتوضع أقفاص العجول الفردية فيها لوضع المولود بعد والدته

 

 

 بقارالحوامل تتضمن غرف الوالدةحظيرة األ ( 10 -  3)شكل 
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 ( أقفاص العجول والعجالت الرضيعة الفردية 11 - 3شكل ) 

     Insemination  bulls  barns  :  حظائر ثيران التلقيح 3.

 اً مربعو  اً متور  17-12 تتكون حظائر الثيران من جزأين أحدهما مسقف تبلغ مساحته حووالي         

ويجوب أن تكوون  اً مربعو ا متور  30-15 واألخرمسرح لرياضة وحركوة الثوروتبلوغ مسواحتها بوين 

 . كما يجب أن تكون مفروشة بفرشة نظيفة ، مجهزة بمعلف ومشرب ماء 

 

 حظائر ثيران التلقيح  ( 12 - 3 ) شكل

     Parlors :  المحالب  4.

توضيحها  وسيجرى أن تكون في حقول ماشية الحليبالمحالب يجب وهناك أنواع عديدة من       

 .   مفصالً في فصل قادم
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    Calves  barns:   حظائر العجول5. 

وسهل  مكلف مأوى غير إلى توفير دفته الفطام ىحتالميالد يواء العجول من إ حتياجاتإإن         

بدرجات  ةنظيف بيئة نوفريجب أن  . لذلك فوق العجول إلى الحد األدنىنتقليل ل والتطهيرنظيف الت

 حرارة مالئمة لمعيشة هذه المواليد ويمكن تقسيم حظائرالعجول إلى مايلي :

 Nursling calves barns:     حظائرالعجول الرضيعة أ.

 Free  calves  barns   :  الطليقةلعجول ايواء إلحظائر ب.

  Nursling calves barns : حظائر العجول الرضيعة .أ

يجب أن تكون هذه .  ا لحين الفطامهتكون هذه الحظائرخاصة بالعجول الرضيعة التي تبقى في      

 : وهنالك عدة أنواع من هذه الحظائر دائماً نظيفة الحظائرجيدة التهوية و

   Single  cages :   اص الفرديةاألقف:  والأ

سم ومن المعدن أو الخشب وهذه األقفاص تجعل العجل دائما تحت  120 × 90تصمم بقياس         

الحليب أو العلف كان حتياجاتها من المواد الغذائية سواء إالمراقبة والرعاية الصحية وتقدم للعجول 

العالية  قتصاديةإلاكلفتها لجل باإلضافة هذه األقفاص هو محدودية حركة العمساويء من ، الجاف 

 . وقت طويل من العمللوتحتاج 

                      

                                       

 أقفاص عجول فردية ( 13 -  3)شكل 
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28.6.09 جيأل فكتور
 

                                                                   الحيواني في الحقل  أقفاص عجول فردية ( 14 -  3)شكل 

                                              جامعة بغداد -كلية الزراعة  -                                         

 

    Groups  cages  and  single  feeding :   األقفاص جماعية والتغذية فردية:  ثانيا 

القفص   في ال ً عج  15-10 تتراوح بين تسع لعدد كبيرمن العجول توهي عبارة عن أقفاص      

 . منهل لشرب الماءتين وبين كل عجلسطل  أو والعجول تكون مربوطة بجانب حلمة خاصةالواحد 

     

 األقفاص جماعية والتغذية فردية  ( 15 -  3)شكل 

 من محاسنها :

 .   الت في التغذيةآل ستخدام اإمكانية إ 1.

 .  ستخدام اآلالت في التنظيفإمكانية إ 2.

 .  كثيرةالتحتاج إلى أيدي عاملة  3.
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 من مساؤها :

إذا كان الرضاعة بواسطة السيما حتياجاتها من الحليب إعدم التأكد من أن جميع العجول أخذت  1.

 .  صطناعيةإلاالحلمات وساطة ب

 .  تجعل العدوى سريعة بين العجول 2.

يمكن تعويد العجول على تناول العلف بوقت مبكر من عمرها إذا تعودت على تناول الغذاء       

 .  بواسطة الوعاء

وبعد التطور الكبير الذي حصل في إنتاج معدات حقول تربية ماشية الحليب ، فقد صنعت الشركات 

يثبوت  إذيب حديثة مبرمجة ومرتبطة بجهاز كومبيوترخاص بالرضواعة الفرديوة للمواليود مكائن حل

لوه تسومح حيوث خاصة بكل مولود المعلومات تحمل الالرقبة حول جلدي عليه شريحة معدنية طوق 

واليسمح ) الكمية المقررة( الشريحة حسب المعلومات المثبتة على برضاعة الحليب بكميات محددة 

 ( . 16 -  3ليب أكثرمن الكمية المقررة ) شكلله بشرب الح

 

 تغذية المواليد بمكائن حليب مبرمجة حسب إحتياجها ( 16 -  3) شكل
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28.9.09 جيأل فكتور
 

28.9.09

جيأل فكتور

 

في الحقل الحيواني                                       فردية  األقفاص جماعية والتغذية  ( 17 - 3 )شكل 

                                           جامعة بغداد -كلية الزراعة  -                                          

     

 :  ية والتغذية جماعية )مشتركة(األقفاص جماع:   ا ًثالث

Groups  cages  and  collective  feeding  (sharing) 

وهي التختلف عن الطريقة السابقة فقد تكون العجول طليقة داخل األقفاص ويزود كول قفوص        

ب يو بخزان يحتوي على عدد مون الحلموات المطاطيوة وحسوب عودد العجوول ، يجوب أن يكوون الحل
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. يجب أن تجهز هذه الحظائر بمشارب  متى تشاءوالعجول ترضع وبحرارة ثابتة  ائم متوفربشكل د

إلوى وزن  2م 1كون المسافة المخصصة لكل عجل بحدود تللدريس و سم 45عرض بآلية مع معلف 

يمكن تغطيوة أرضوية األقفواص بمشوبكات معدنيوة أو  . كغم 100كثرمن ألوزن  2م 1.3كغم و 100

ويجوب أن تكوون سوهلة التنظيوف بالمواء إذا توفرموع  سب حجم الحيووانخشبية بفتحات صغيرة وح

 . مجاري لتصريف المياه

 هذه الطريقة : يءمن مساو

 . عدم معرفة الكمية التي يتناولها العجل من الحليب 1.

 . نتقال العدوى بين العجولإسرعة  2.

 نها التحتاج إلى جهد كبير.، إومن محاسنها 

    

 ( مشتركة األقفاص جماعية والتغذية جماعية ) ( 18 - 3 )شكل 

 

   Free  calves  barns :   الطليقةالعجول   يواءإحظائر ب. 

ر  شهسبعة أيقرب من تكون الحيوانات في هذه الحظائرطليقة ، وهي خاصة بالعجول لعمر      

بداية الشهرالرابع حيث توزن وتسجل أرقامها وتوضع على شكل وتنتقل إليها بعد الفطام و

 .  مجموعات متقاربة في أوزانها  وأعمارها

 : يوجد نوعان من هذه الحظائر 

 Bedding  barns   :   حظائر مفروشة :  ًال وأ

   Un bedding  barns :   حظائرغير مفروشة : ا ً ثاني

 

  Bedding  barns   : الحظائر المفروشة  :   ًوالأ

وهي الحظائر التي توضع على أرضيتها فرشة من القش سواء كانت أقفاص أو بدون أقفاص       

 أيام ، تكون العجول في هذه الحظائرطليقة ولها  3-2 وتبدل كلما كانت رطبة مرة باليوم أو كل 

أشهر.   6 - 4لكل عجل والتي أعمارها من   2م 2.2 - 2مالئمة في للحركة ويخصص عادة حة مسا
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  حق بها مسرح لحركة العجول لوينظيف ع العجول مع توفيرالماء الييرة بمعلف يكفي جمظزود الحت

من  ، يرة جيدة التهوية ولها أبواب كبيرة تسمح بدخول أليات التنظيف ظيجب أن تكون الح، 

 . كبيرة من الفرشة ، وأيدي عاملة كثيرة للتنظيفمساوئ هذه الحظائر الحاجة إلى كميات 

 Un bedding  barns     : الحظائر غير المفروشة   :   ًثانيا 

شبك معدني أو خشبي بدالً من  معن النموذج السابق بأن أرضية الحظيرة مغطاة بفقط تختلف       

 وتنقللذلك يجب أن يكون التصريف جيداً  ، . تنظف الحظيرة عن طريق الغسل بالماء الفرشة

والتي وزنها  2م 1إلى مساحة  كغم 100ل التي وزنها بحدود الفضالت بشكل مستمر، تحتاج العجو

 . قتصادية العاليةإلها اتمن مساوئ هذه الحظائر تكلف ،    2م1.3كغم إلى  200

 

   Calves  barns :  تحظائر العجال 6.

التي ذكرت سابقاً وهي المغلقة والمفتوحة  األبقار العجالت عن حظائر التختلف حظائر     

تكون المساحة المخصصة للعجلة  لذلك، حسب العمرعادة الالزمة  المساحة تويخصص للعجال

 حسب عمرها كاآلتي :بأبعاد الواحدة 

 متر   x 0.75 1      اشهر 12 - 6

   متر x 0.90 1.1    اشهر 18 - 13

 متر  x 1 1.3    اشهر 24 - 19

 

21.10.09 جيأل فكتور
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21.10.09

جيأل فكتور

 

حظائرالعجول والعجالت في الحقل الحيواني                                        (19 - 3 )شكل                    

 جامعة بغداد -كلية الزراعة  -                                       

  :   Records الســــجالت   

ها يمكن معرفة الطريقة الصحيحة السجالت أساس نجاح أي مشروع ألنه من خاللد تع       

ن سجالت إوفي مشاريع تربية ماشية الحليب ف ، لإلدارة والوصول إلى الهدف الذي أسس من أجله 

نتاج إنتخاب وتطويرالمشروع والوصول إلى أفضل مايكون من إلالمشروع هي المرجع األساس ل

والمفاضلة بين حيوانات  رتقاء بالصفات الوراثية من خالل الرجوع إلى السجالتإلالحليب وا

 القطيع .

يعتمد مشروع ماشية الحليب على تسجيل كافة ما يجمعه صاحب الحقل من بيانات عن          

( متنوعة لإلطالع عليها كلما لزم األمر، Recordsحيواناته الموجودة في المزرعة في سجالت )

 ،  ستخالص النتائج منهاإيجب أن تكون السجالت منظمة ودقيقة بحيث يمكن دراستها بسهولة و

 : وتقسم السجالت إلى ما يأتي

 .  النسب سجل 1.

 . نتاج الحليبإ سجل 2.

 .  التغذية سجل 3.

 .  التلقيح سجل 4.

 .  الوالدات سجل 5.

 .  العجالت سجل 6.

 .  الحالة الصحية سجل 7.

 .  يقتصادإلا السجل 8.
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 lineage   record     :  سجل النسب  1.

                              ريخ والدتها ونوعها ومنشأها وأوصافهاأسم البقرة وتإعلى السجل مل هذا تيش     

)المظهرالخارجي( ويفضل أخذ صورتها وإضافتها على السجل لضمان معرفتها عند فقدان رقمها 

 .  سميهماإو يشمل السجل رقم األبوينو, 

 

IDENTIFICATION IDENTIFICATION -- PEDIGREE PEDIGREE -- ORIGIN ORIGIN –– REMOVAL    Card No:REMOVAL    Card No:

NameName//No        Date of Birth :          Registration No:No        Date of Birth :          Registration No:

Date of Purchase :           Date of Purchase :           

                    

 
 (1)ل سجل النسب والنس  

 (2)سجل النسب والنسل   

 رقم الحيوان    : 

 سم الحيوان    : إ

 النوع            : 

 :    تأريخ الوالدة 

 

تأريخ  

يد  فالتس

األخير  

ورقم  

 الوثبة 

أسم 

ورقم  

الثور  

 السافد

تأريخ  

الوالدة  

 المنتظرة 

تأريخ  

الوالدة  

 الفعلية 

الفترة بين  

 الوالدتين 

جنس  

 المولود 

نوع  

 المولود 

الوزن  

  عند

الوالدة /  

 كغم

أسم 

 المولود 

 المالحظات 

 

 

 

 

         

 

   Milk  production  record  :  نتاج الحليبإسجل  2.

نتاج الحليب الهدف الرئيس من تربية ماشية الحليب ، لذلك يجب أن يكون سجل لإلنتاج إ يعتبر    

نتاج الشهري وهذه إلجل اسبوعي الذي يعتمد على السجل اليومي ثم سإلنتاج اإللاليومي ثم سجل 

نتاج والذي يسمى )الموسم( ويمكن لهذا السجل إلامدة نتاج الحليب خالل إلتجمع في السجل الكلي 

 :على مل تأن يش
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 . نتاج دورة الحليبإمجموع   أ.

 .   يوم 305نتاج في إلمجموع ا ب.

 . ريخ الجفافأت ج.

 .  نتاجإلعدد أيام ا د.

 . نتاج اليوميإلمعدل ا ه.

 

أو شوهرياً كوي يوتمكن صواحب المزرعوة مون   ً سوبوعياإيفضل تسجيل نسبة الدهن سواء كانت      

ختصوارعملية تسوجيل الحليوب علوى إيمكون  ،  درارالحليبإحساب كمية الدهن المنتجة خالل موسم 

ولكون يبقوى   ًيوموا 36سوبوعين أو كول أربعوة أسوابيع وأحيانواً كول إسبوع أو كل إلمرة واحدة في ا

  . نتاج الكلي للبقرة خالل الموسم الواحدإليومي هو أدق التسجيالت عند حساب مجموع االتسجيل ال

نتواج الحليوب إنتاج الحليب الحقلية التي قد يقوم بها المربي ، هنالك سجالت إباألضافة الى سجالت 

. يوتم تبويوب وتحليول  ونوعيته تؤخذ من قبل الجمعيات المتخصصة مرة كل شهرعلى مستوى البلد

نتخاب األفضول السويما عجوول التربيوة إومن ثم   ً واقتصاديا  ً ه السجالت لتقييم الحيوانات وراثياهذ

ن سجالت كل بلد بدأت تجموع علوى أ. والبد من ذكر  على مستوى البلد Elite خبة نمن األمهات ال

ل سائلها لمنوي لتقييم الحيوانات السيما الذكورالتي يستعم  ً حصائياإو  ً النطاق العالمي وتحلل وراثيا

 Inter  على المستوى العالمي )عدة أقطوار( وهنواك مجموعوة عالميوة مهتموة بهوذا النشواط تسومى

bull. 

  

     Feeding  and  roughs  record :  سجل التغذية واألعالف  3.

وفيه تسجل كافة األعالف الداخلة للمزرعة للحيوانات سواء كانت أعالف خشنة )خضراء أو     

المراعي  من حيث تسجل فيه كافة الكميات من األعالف الخشنة المنتجة ، و أعالف مركزة جافة( أ

المحضروما قدم للحيوانات ، وفيه  جومساحتها وأنواع األعالف الخضراء وكمية الدريس والسايل

تسجل أيضاً األعالف المركزة المنتجة في الحقل كالحبوب وغيرها باإلضافة إلى المواد العلفية  

ع يكمياتها وأسعارها وكمية األعالف المركزة المقدمة للبقرة أو كل القط. .. راة من األسواقالمشت

من خالل هذا السجل يمكن معرفة كمية العلف الذي   ، لكمية للبقرة الواحدة اومن خالله يمكن تقدير

 . تناولته البقرة خالل فترة الحلب أو الجفاف أو فترة الحمل األخيرة

 

     Insemination  record :  سجل التلقيح 4.

 لريخ الوالدة السابقة ، تأريخ أوأسم ورقم البقرة ثم تإسم ورقم الثور وإعلى مل هذا السجل تيش     

ريخ الوالدة المتوقعة وتأريخ الوالدة الفعلية ، بعدها تنقل المعلومات أوثاني وثالث وثبة للذكر، ثم ت

خالل هذا السجل على الكفاءة التناسلية للقطيع  يمكن التعرف من ، س يإلى سجل البقرة الرئ

 . وخصوبة الذكورواألناث

تعد بدء األهتمام  بهذه السجالت من قبل الجمعيات أو يقوم الملقح بتدوين كافة المعلومات على     

حص حملها وتقدم للمربي جاهزة من خالل برامج الكومبيوتروشبكة المعلومات فاالبقارالتي تلقح وي

 .  معياتلهذه الج
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    Calving  record  :  سجل الوالدات 5.

سم المولود ورقمه الوقتي والدائمي إسم البقرة ومواصفاتها ، بعدها إمل هذا السجل على تيش      

يمكن نقل هذه  ، سم ورقم األب إوالوزن عند الوالدة ونوع الحيوان ،   تأريخ الوالدة ، جنس المولود

 .  ئيس حيث يمكن متابعة حالة البقرة من خاللهالمعلومات إلى السجل الر

 

   Heifers  record :    سجل العجالت 6.

أساس بناء القطيع وتجديده   د المعلومات الخاصة بالعجالت ألنها تععلى مل هذا السجل تيش     

ان نتخاب الحيوإتخاذ القراربشأن إوكلما كانت المعلومات دقيقة ومتوفرة يكون بناء القطيع سليماً و

سم  إو، ريخ والدتها ورقمها الوقتي والدائمي اسم العجلة وتإ. يدون في هذا السجل  قراراً صائباً 

سنة   أو أوزان العجلة من الوالدة إلى عمرستة أشهرعلى مل أيضاً تورقم أبويها وأصلها ويش

تي وبصورة دورية كل شهر حتى يمكن من خاللها حساب معدل نمو الحيوان والزيادة اليومية ال

حققها ومن خاللها يمكن معرفة أن تغذية الحيوان كانت مناسبة أم ال وعندها يمكن تالفي األخطاء 

 .  التي وقعت سواء كانت في نوعية أو كمية العلف المقدم

 

 :     سجل العجالت   

 :   سم العجلة ورقمهاإ

 :   سم األب ورقمه   إ

 :      سم األم ورقمهاإ

 

 ميالد تأريخ ال
الوزن عند  

 ميالد لا
 ريخ الفطامأت

الوزن عند  

 الفطام

معدل النمو 

 اليومي
 المالحظات

 

 

 

     

 

 Healthy  record     :  سجل الحالة الصحية 7.

  بأين إصابة الحيوان إرتباطاً وثيقاً بالحالة الصحية للحيوان وإب مرتبط ينتاج الحلإن إ       

متابعة حالة الحيوان الصحية ووضع  لذلك يجب، عارض مرضي فأنه يؤدي إلى خفض اإلنتاج 

سجل خاص بذلك وهذا السجل يتضمن كل ما يتعلق بالمرض الذي يصيب الحيوان واألدوية التي 

يتضمن السجل كافة التحصينات والتطعيمات ضد األمراض و ، ريخ شفاءه أستعملت في العالج وتا

سم إويكتب في أعلى السجل  السارية كالسل ، الحمى القالعية ، األجهاض الساري وما إلى ذلك

الحقل األول  ، الحيوان ورقمه ومواصفاته ويقسم السجل إذا كان حيوان واحد إلى ثالثة حقول 

 . ختبارات المرضية والثالث التطعيمات المرضيةإلتسجل فيه الحوادث المرضية والثاني ا
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 سم الحيوان   :إ

 رقم الحيوان   :

 مواصفات الحيوان  :

 

 رضيةالحوادث الم

 

 التطعيمات  االختبارات المرضية

 

 

 

  

 

  Economic  record  : قتصادي إل السجل ا. 8 

مل هذا السجل ما يخص النفقات واإليرادات للمزرعة أو المشروع وهو من السجالت تيش    

أو فشله ألن الربح والخسارة هي ، األساسية التي من خاللها يمكن معرفة مدى نجاح المشروع 

المبرر  ن تالفي الخسارة وضغط النفقات وعدم الصرف الزائد والغيرإحدد بقاء المزرعة والتي ت

 .  يمكن أن يرتقي بالمزرعة نحو األفضل

 

 مل هذا السجل على : تيش     

نتاج الحليب وكل إمل إيرادات تاإليرادات المختلفة التي يحصل عليها صاحب المزرعة وتش -أ 

ويضاف إليها المواليد المباعة كالذكورالزائدة عن  , ن الحليب المنتجات التي يمكن تصنيعها م

   .عد من القطيع سواء كانت عجالت أو أبقارمسنة أومريضة وما إلى ذلكباث التي تستناأل الحاجة أو

 

واإلضاءة والوقود ويضاف إليها  مل مصروفات المباني والتدفئةت: وتش المصروفات -ب

عمال وشراء األعالف )خشنة ، مركزة ، حبوب( وكل ما المصاريف المستمرة مثل مصاريف ال

 . يصرف في الحقل

 

كلما كانت هذه السجالت نظامية ومبسطة يمكن حساب الربح والخسارة بسهولة وإذا كان هناك    

. ومن الرجوع إلى هذا السجل يمكن دراسة  كتشافه وتالفيه بسهولةإخلل في المزرعة فيمكن 

عاد  بستإنتاج وإمكانية رفعه عن طريق إلات الحقل وتقديرالمعدل اليومي لالكفاءة اإلنتاجية لحيوان

نتاج ، العودة إلى الحالة الصحية للقطيع ألن إصابة الحيوانات باألمراض إلالحيوانات المنخفضة ا

 . نتاج الحليبإيزيد من تكاليف الرعاية الصحية باإلضافة إلى خفض 


