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 لفصل الرابع  ا 
 في حقول ماشية الحليب  يالتي تجر الحقلية العلميات

دارة إمن تلك األعمال تسهل عملية  ا  تحتاج قطعان ماشية الحليب إلى عمل يومي مستمرألن كثير       

صحي وهذه األعمال و نظيفنتاج إنتاجية باإلضافة للحصول على إلالحقل وترفع من كفاءة الحيوان ا

 :كاألتي يمكن تقسيمها 

  Daily  field  operations :  العمليات الحقلية اليومية وتشمل.  1

      cleaning   Barns :  تنظيف الحظائر 1.

ستخدام المكننة في تنظيف إب( 2 - 4و 1- 4 كلش( وهذه العمليات يجب أن تجرى يوميا         
الحظائريمكن أن تؤدي إلى  دة رطوبة الروث وزيا دس تك ألن حظائرتربية العجول السيما الحظائر

واألمراض الجلدية الجهازالتنفسي  إصابة الحيوانات باألمراض المختلفة خاصة في الشتاء كأمراض

ن بقائها إو ، ألنها تصبح بيئة مناسبة لنمو األحياء المجهرية المسببة لتلك لألمراض ،  الفظوتعفن األ

ؤذي الحيوانات وخاصة العجول ويؤدي يالذي نبعاث غازاالمونيا إفي الحظائرفترة طويلة سيؤدي إلى 

ستخدامها  إ  عن الحقل لحين بيعها أوا  يجب أن توضع بعيدلذا  ، إلى إصابتها بأمراض الجهاز التنفسي 

 .  في تسميد الحقول

    

    

 ستخدام المكننة في تنظيف الحظائرإ(  1 - 4 )شكل  
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 خارج الحظائروبيعها كسماد حيواني الفضالتتجميع وتنظيف الحظائر يدويا  (  2- 4 )شكل      

 Animal  drinking     :  سقي الحيوان 2.

غاية في د ن سقي ماشية الحليب من األمورالتي تعإلذلك ف ، الماء أساس الحياة لكل كائن حي د عي      

 87 نتاج الحليب كونه يشكل ما نسبته حواليإدخل في ألنه ي( 5 - 4و 4 - 4 ،  3 - 4شكال أل)ااألهمية 

ويؤدي  ، نتاج إلالماء للحيوان يظهربوضوح على معدالت اتوفيرن أي نقص في إ% من مكوناته و

توفيرالماء  لتالفي تلك المشاكل هو ةأفضل طريق نإ.  عن تناول العلف عزوفطش الحيوان إلى الع

لحيوانات ثالث مرات اسقي  ذلك فيجبتعذرستمراروإذا إاألتوماتيكية أو أحواض الماء ب ببالمشار

ن تكون أيجب ف واضوإذا كان سقي الحيوانات في األح ،  رفع إلى أربع مرات في األيام الحارةت باليوم

حياء المجهرية التي تنتقل الى ألومنع نموا، لمنع تراكم األوساخ واألتربة باستمرار نظيفة األحواض

 . باألمراض إصابته إلىثناء شربه مما يؤدى أالحيوان 

                

                                              

         توماتيكية متنوعةأمشارب (  3 - 4 )شكل  
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 بالستيكي في الحظيرةماء حوض وحوض ماء معدني  ( 4- 4 )شكل              

        

 حظيرةالفي فايبركالس  حوض ماءوحوض ماء في المرعى   ( 5 - 4 ) شكل 

 

     Cow  milking  : حلب األبقار 3.

رضاع المواليد وبيع إلللحصول على الحليب   ء  صباحا  ومسا  في اليوم وتجري هذه العملية مرتين     

ن  ألبمواعيد ثابتة  الحالبة  يجب أن تكون  ، مردود المالي للمزرعة الفائض عن الحاجة للحصول على ال

وذلك يؤدي إلى   (الجفاف) الحليب إعطاء التوقف عن  ترك الحيوانات بدون حالبة يؤدي إلى

. تحلب  الحليب نتاجإل ع هوون أساس إقامة المشرأللمشروع تربية األبقار اقتصادية كبيرةخسائر

كما في القطعان الكبيرة )وهذا ما سنوضحه  ميكانيكيا   أو قطعان الصغيرةوهذا في ال يدويا   األبقارإما

مرات في اليوم وذلك لتخفيف الضغط على الضرع  3نتاج إلوقد تحلب األبقارعالية ا . بالتفصيل الحقا(

 Peak  نتاجإلثناء قمة اأنتاج الحليب من البقرة خالل الموسم سيما إنسجة المفرزة للحليب ولزيادة ألوا

production.  
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 لألبقاروالحلب الميكانيكي الحلب اليـدوي  ( 6 - 4 )شكل                            

   New born  calf  suckling  :  رضاعة العجول الصغيرة 4.

صطناعية وبغض النظرعن الطريقة  إلب طريقة الرضاعة الية الحشاريع ماشيمتعتمد عادة في      

كون بمواعيد  ن تأيجب و ا  ومساء صباحا   ، مرتين يوميا  قل ألعلى ان المواليد يجب أن ترضع إالمتبعة ف

الصحيحة في  دارةإلاطرق من نتظام عملية الرضاعة إبعد عملية حلب أمهاتها ألن  عادة تكونوثابتة 

 . ضافة لجعل المواليد تعطي نموا  أفضلإلبا األبقار حقول

     

 الوالدة للمواليد حديثةصطناعية إلالرضاعة اوالرضاعة الطبيعية ( 7 - 4 )شكل            

   Feeding  animals  :  تقديم العلف لحيوانات الحقل 5. 

إيضا  بوجبتين صباحية كون وت ،  تينية اليومية تقديم العلف لحيوانات الحقلمن العمليات الرو     

ن األبقارالحلوبة يقدم لها أحيانا  العلف المركزأثناء عملية إ.  ومسائية وحسب النظام المتبع في كل محطة

خرى تقدم العلف الخشن والمركزداخل أوتوجد محطات  الحلب والعلف الخشن يقدم داخل الحظائر

ن كميات العلف إو ظمة وبأوقات ثابتةتيجب أن تكون العملية من ءلجميع الحيوانات وأهم شيائرالحظ

خاصة  Ad libitumبقاربصورة حرة ألمام اأيفضل وضع العلف الخشن  . يوانحالمقدمة تسد حاجة ال

 .                                                نتاجإلبقارعالية األا
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                           الماشية إلىالعلف األخضروتقديم الدريس (  8 - 4 ) شكل                   
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 شاحنةبديم العلف المركز تق(  9 - 4 )شكل          

         Grazing :  الرعـي 6.

وغيرهـا لمـا   عي لتتناول العلـف األخضـر كالجـا والبرسـيمارالم إلى تخرج الحيوانات نأيفضل       

وازنـة م. يجـب  وإنتاجهـاحياتهـا  مركبـات وعناصـرغذائية ضـرورية إلدامـة من األعالفتحتويه هذه 

ــع األعــالف الخضــراء ــف المركزم ــة لضــمان ســد  العل ــاتإالمتناول ــات  حتياج ــات الحيوان ــن المركب م

 . والعناصرالغذائية

                                 
                 ىرعي األبقار في المرع(  10 - 4 )شكل                       
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 Daily  animals  observation  in  barns  :   يوميامراقبة الحيوانات في الحظائر 7.

 أو الشبق ظهورحالة أو، حالة غيرطبيعية  يألمالحظة  يوميا  في الحظائر الحيوانات يجب مراقبة     

 . وغيرها حاالت الوالدة أو بالمرض الحيوانات إصابة

                                               

 مراقبة األبقارفي الحظائر ( 11 - 4 )شكل                                    

  Exercise:    الرياضة 8.

وتربيتهـا أن الرياضـة وحركـة الحيـوان اليوميـة مهمـة جـدا  الماشية  بإدارة غلب المختصينأيؤكد        

نتـاج إزيـادة مـن ثـم ية ومما يزيد من كفـاءة العمليـات الفسـيولوج ، لزيادة نشاطه ونشاط الدورة الدموية 

هيـك عـن نان أقل حد لرياضة ماشية الحليب هـو الـذهاب للمرعـى والعـودة منـه إ، الحيوان من الحليب 

أمـا الحيوانـات التـي التخـرج للمرعـى فيجـب أن توفرلهـا فرصـة  ، الحركة التي تقضيها أثنـاء الرعـى 

ران المخصصـة ثيللرياضة هي الوأن أكثرمايحتاج  ، للمشي في جو مناسب لمدة التقل عن نصف ساعة 

         . األنه يزيد من نشاطها وقوتها ورشاقة جسمه ، للتلقيح 

                                                
                  

 نهوالعودة م أقل حد لرياضة ماشية الحليب هو الذهاب يوميا للمرعى (  12 - 4 )شكل  
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 Records  maintenance    :   دامة السجالتإ 9.

يجب للقطيع. للحقول هو سجالت يسجل فيها الحركة اليومية  واإلداريةالفنية  األمورينظم  ن ماإ     

، التخطيط المستقبلي للحقول ويحدد الربح والخسارة  في  يعتمد عليهاألنها هتمام بهذه السجالت ألا

  حسين الوراثي ومعرفة كمية الحليب المنتج ومعرفة األوزان والنمو توال ويبنى عليها برامج التربية

   . خرىألموراألوالحالة الصحية للحيوانات وغيرها من ا

  عمر الحيوان :خالل واحدة العمليات الحقلية التي تجري مرة   

Once  time  field  operations  through  animal  age 

ما إ ، يجعلها التتكررثانية جراءها إألن  ، تجري مرة واحدة في العمر التيهناك بعض العمليات       

  زال أو تثبا بصورة نهائية وهي :تأن 

  Horns  disbudding    : منع نمو القرون وإزالتها  1.

يذاء األبقاراألخرى باإلضافة إإذا كانا طويلة تؤدي إلى السيما بقارالحليب أإن بقاء القرون في       

 لذلك يفضل إزالتها باعمارمبكرة ، حتمال التعرض للمخاطرإة التعامل معها وإلى صعوب

 وتزال  وعلى شكل برعـم صغيراحيث يكون جذرالقرن اليزال  (ايوم  14-7 اليتجاوزعمرب)

 وهي :بطرائق عدة 

  caustic  soda   :   Usingستعمال الصودا الكاوية إ -أ 

ال  ويفضل دهن المنطقة المحيطة به بالفازلين ثم تحك القمة  با القرن أونشعرحول مال قصوتتم ب      

يجب عدم  وحتراس من إصابة الجلد بالمادة إلالصودا الكاوية مرات عديدة مع االنامية للقرن بقلم 

. يفضل إجراء هذه   أو للماء خوفا  من سيالن المادة الحارقة على الجلد  الحيوان للمطر ضتعري

 .   والثاني من عمرالحيوانالعلمية في األسبوع األول 

  electric  dehorner  Using:    ستعمال الكاوية الكهربائية إ .ب

ولكن يجب العادي  التيارالكهربائيفولا وإذا لم يتوفرفيستخدم  12يكون قوة التيار ويفضل أن      

أن ا القرن ويجب بمن. التحتاج هذه الطريقة إلى قص الشعرحول  من صعق الحيوان حتراسإلا

ثواني بعدها يمكن مالحظة حلقة بنية اللون على  10تجاوزتوضع المكواة على البرعم المدة تكون 

 .(14  - 4و 13 - 4) األشكال  المزالة القمة النامية للقرون
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             نموالقرونلمنع متنوعة كهربائية  اآلت(  13- 4 )شكل          

                   

 رون في العجولقعملية منع نمو ال(  14- 4 )شكل  

   Calves  castration   :   خصي العجول 2.

ذكور الزائدة ال خصيتجري عملية  ،  بطال مفعولهماإزالة الخصيتين او إوهي عبارة عن عملية        

 ةيمخصالنموا  أفضل من العجول غير هدوءاَ وجعلها تنمو أكثرلغرض جعلها عن الحاجة على األغلب 

 ةوالخليط ةوالحصول على صفات ذبيحة جيدة وتظهرهذه النتائج بوضوح في عجول الفريزيان النقي

و أالحيوان  مينتسعملية من زيد تن الخصي إ قا  سابعتقاد السائد إلكان ا . مقارنة بالسالالت األخرى

حم الصفة  نه يحسن من صفات الذبيحـة ويكسب اللأالتجارب والبحوث الالحقة أثبتا  ولكن تسرعها

وتحا ورشه 3 - 2يقلل من شراسة الحيوان وتجري عملية الخصي على الحيوانات بعمرو، المرمرية 

ما بالطريقة الجراحية حيث يفتح كيس الصفن بسكين  إ لخصياعملية حصل ت .  مناسبة ظروف صحية

على الجزء يضغط حيث  يزودالبرآلة ستخدام إادة ومعقمة وتخرج الخصية ثم تقطع ويعقم الجرح أو بح

هرس توية أو نوهي مكان تجمع الحيوانات المة للحيامن لالناقمن الخصية فتهرس الخاليا  األسفل

تمنع  فالخصية  أعلىي صى ، أو تستخدم الحلقة المطاطية فخفتموت ال لة آلا بنفس لة قاألوعية النا

 . الدم إلى الخصيتين فتموتمرور
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 من العجل خراج الخصيتينإشق كيس الصفن و - للخصي الطريقة الجراحية (  15- 4 )شكل 

                 

                                                  

     

                                                       يزوالبرد لة آمخطط لخصي العجل ب                                         
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 وجداء الماعز بخصي الحمالنخاصة  برد يزو آلة          بالعجولبخصي  خاصة  برد يزو آلة    

                                
   

 مختلفة تستخدم للخصي  اآلت(  16- 4 )شكل   

 

  Extra  teats  removing  :   إزالة الحلمات الزائدة 3.      

تولد بعض العجالت ولها أكثرمن أربعة حلمات وتكون على األغلب في األرباع الخلفية للضرع ،  

  ، ة من العمرفي المراحل المتقدمالسيما ليس للحلمات الزائدة أية فائدة وأحيانا  تكون ضارة للحيوان 

ستخدام مشرط حاد أو مقص معقم  وتعقم الحلمة التي إبوتزال أسابيع ،   6-4 لذلك يجب أن تزال بعمر

تصالها بالضرع ثم تعقم مرة ثانية  التؤدي عملية إوتقص من محل  ، ستقطع ثم تجذب إلى األسفل 

                       . قص الحلمة إال إلى نزف بسيط يمكن أن يتوقف بمجرد الضغط عليه بقطن معقم 

 . ( 17- 4شكل )
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         الخلفية للضرعاألرباع الحلمتين الزائدتين في منطقة (  17- 4 )شكل       

   Animal  tagging  :   ترقيم الحيوان 4.

عن غيره ويمكن   لحيوانعطاء رقم للحيوان يالزمه طوال حياته يمكن من خالله تمييز اإيقصد به       

، وهناك من يعطي الحيوانات الكبيرة أسماء باإلضافة إلى  هنتاجية والصحية ونسبإلبذلك متابعة حياته ا

يشتبه أحيانا  على القائمين على تلك الحيوانات نظرا  لتشابها وتقارب أوصافها  سمإلارقم ولكن ال

نتاجه الجيد ، ويخرج إنا  حيث يحدد بقاءه في القطيع معيالمظهرية ، وألن كل حيوان يمثل تركبيا  وراثيا  

 ، سجل بها نسب الحيوانيفي البلدان التي السيما  تظهرأهمية الترقيم هتاجيتنإنخفاض إمن القطيع عند 

 . التقييم الوراثيألن جمعيات األنواع تتابع ترقيم الحيوانات ألغراض البحث العلمي و

يعمدوا الى  أحيانا   وهوكل ما يعمل عراق شائعا  بين المربين والفالحينلم يكن ترقيم الحيوانات في ال    

 األخرىن حيواناتهم والحيوانات يب أوزوا بين حيواناتهم يمختلفة لكي يم وبأشكال اإلذن عمل شرح في 

أما في المحطات الكبيرة فترقم الحيوانات ، يعمدوا إلى كي الجلد بالنارألحداث عالمة مميزة فيه  أو

ق ائمن الطرون غيره ع هلحيوان وتميزاللحفاظ على شخصية تخدام أرقام متنوعة إسعديدة وبكن بأما

 هي : المتبعة في الترقيم

  Branding  :   ) الوسـم (الكي على الجلد   -أ 

قام ألرة مثبا عليها الآساطة جلد الحيوان في أعلى الفخذ بأرقام أو حروف بويكوى في هذه الطريقة 

من الحديدية لكون   رقام او حروف نحاسية بدال  أستعمال إعدنية بعد تسخينها ويفضل والحروف المأ

جراء الوسم في وقا إفضل من الحديد من حيث التوصيل الحراري واليلتصق بالشعرويجب أالنحاس 

شخص متمرس وذو خبرة وهذه الطريقة مالئمة يجريه ن أيجب  ، نتشارالحشرات إ يقل فيه

 ويكون الوسم بنوعين : . جراؤها عند بلوغ الحيوانات عمرسنةإل لالبقاروالجاموس ويفض
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األرقام مصنوعة من الحديد   أشكال من الحروف أوتوسم بوساطة   (Hot branding) :الحارالوسم 1. 

وهي ؤها تسخن لدرجة األحمرارثم يكوى بها جلد الحيوان في منطقة فوق األفخاذ وهذه الطريقة لها مسا

ً  عفات للحيوان نتيجة الحرق باإلضافة إلى أنها تقلل من قيمة الجلد مستقإمكانية حدوث مضا  .بال  

  

                   وبعدها عملية الوسمثناء أالبقرة (  18 - 4 )شكل 

الحروف أو األرقام مصنوعة من  أشكال من توسم بوساطة و  :(Freeze branding) الوسم البارد  2.

تدخل الجلد ويقوم بقص الشعرفيها ثم في بقعة معينة  ختيارإويقوم الشخص القائم بالعملية ب، الحديد 

 لة الوسم باردة بعدها يضغط على المنطقة المراد ترقيمها لمدة آالسائل فتصبح رقام في النتروجين ألا

  .ثانية لوسم الثيران واألبقار 30ـ  25ثانية لوسم العجول والعجالت و 24ـ 20

 

     

 الضغط على المنطقة المراد ترقيمها        الشعرفيها         بقعة معينة الجلد وقص ختيارإ    
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                  دوات وسم متنوعةأ                    وجين السائل لتثبيا الرقم على الجلدالرش بالنتر 

 طريقة الوسم البارد لألبقار(  19 - 4 )شكل             

    Iron  tags    : األرقام المعدنية  -ب 

بآلة ة ومنها ما يثبا أشكال مختلفة وحسب الشركة المصنعبوما من الحديد أواأللمنيوم إوهي مصنوعة      

 . خاصة ومنها ما يثبا باليد

 Plastic  tags    األرقام البالستيكية : ج.

وألونها زاهية على األغلب بأحجام كبيرة كي تقرأ من مسافة  وهي أرقام مصنوعة من البالستيك      

ذه األرقام عرضة تكون ه ، ما بآلة خاصة أو تثبا يدويا  إهذه األرقام  في صيوان األذن تثبا مناسبة 

  اإلذن لوانها التي تجذب الحيوانات األخرى إليها مما تعمل على شرخ صيوانأبسب ستمرارإبللسقوط 

 .  وسقوطها ، وهناك أيضا  أرقام بالستيكية صغيرة تثبيا في ذيل الحيوان

      

  داة ترقيم بالستيكيةآ                                 صارةترقيم العجول بالح       
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   طرق ترقيم العجول وأماكن الترقيم باإلذن(  20 - 4 )شكل                        

 

 في سلسلة أو طوق جلدي :    ألرقام المعدنية وضع ا -د 

تعرضها  ومن مساوئهاالطريقة كثيرا  في ترقيم العجول  تستخدم هذهوحول رقبة الحيوان توضع       

 .  الحظيرة أوعند مسك العجول منهاسيجة أبلتعلقها  مع السلسلة أو، ستمراربمفردها إللسقوط ب

             

                سلسلة الترقيم التي تعلق بالرقبة(  21- 4 )شكل 

 Tattoo     :  (مم أو )الوشالترقيم بالوش -هـ 

ع فقط  لرقم للحيوان هو المتبعطاء اإ ستخدما في ترقيم الحيونات ولم يكن إالقديمة التي  ائقمن الطر       

ذن من  إل الوشم هو صيوان ا . وأفضل مكان ألجراءرمزأخرأو أي سم صاحب المزرعة إنما أحيانا  يكتب إو

. تحتاج هذه الطريقة إلى أدوات خاصة  ة الحيوان من الداخلفى شعل حيانا  أكونه خالي من الشعرول ،  الداخل

سم جيا  من بعضها على يرقشكل المساميرتثبا  على تكون يوهي آلة توضع فيها األرقام الت،  ئهاجراإل

معدني لتشكل صورة الرقم المطلوب ثم توضع مادة ملونة على المكان المراد الوشم فيه وتثبيا األرقام 

ضغط في المكان الذي فيه الصبغ فيخرج الدم منها وتترك فتالحظ بعد فترة أن الرقم طبع على  لة وتآلعلى ا

العمليات التي  من الوشم عد يمكن ، الرقم  ءة. أما إذا كان الجلد ملون فتكون هناك صعوبة في قرا الجلد
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                                                                            .  من المكان تهتجرى للحيوان مرة واحدة في العمر حيث ال يمكن إزال

           

                            رقام المدببة وصبغ التاتوألالوشم مع ا آلة ( 22 - 4 )شكل    

       

 الوشم على الشفة العلياوالوشم في صيوان األذن  ( 23 - 4 )شكل 

   Ironing  tag  on  hoof  or  horns     :  أو القروناألظالف قام على ركي األ -و 

وهي أيضا  من الطرق القديمة المتعبة في الترقيم وهي طريقة مأمونة ومضمونة ألن الرقم يبقى ما دام       

 .  على قيد الحياة القرن موجود أو ما دام الحيوان 

                         

                  القرون على سم الو ( 24 - 4 )شكل 

     nose  punching Bull     :الثيران خزم  6.

وضع  ب   الثبرانتخزم و، العمرفي  قبل أن تتقدم مليات التي تجرى للذكورمن العجول وعوهي من ال      
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عملية  وتجرى للمربي عند الحاجة نقيادهإومعه يسهل التعامل ل( في أنف الحيوان Ringحلقة معدنية )

ذا الغرض )الحلقة  له خصصةحصارة ثم توضع الحلقة في أنفه حيث تكون م الحيوان في بوضع  زمخال

تم بواسطة عصا بطول فتأما قيادة الثور، لقها بسهولة( غيمكن فتحها و هاين مع بعضأتتكون من جز

دخالهما في الحلقة التي في أنف الحيوان وسحبه إدائرية يمكن  مناسب في أحدى نهايتها حلقة مستطيلة أو

 .  إلى أي مكان

 

 ثوربعد الخزم ( 25 - 4 )شكل 

               

 الخزم آلة  مع  مختلفة األحجام( Rings)خزم الات حلق ( 26 - 4 )شكل 
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     الثيران لسحبهابمخطم  خزامات متنوعة تربط  ( 27 - 4 )شكل 

 

 Seasonally  field  operations   :  العمليات الحقلية الموسمية  

 وخالل فصل من السنة على الحيوانات ومنها : أ وهي من العمليات التي تجري موسميا   

  Animal  grooming:  تنظيف الحيوان ) التطمير(  1.

ألن نظافة الحيوان لها ، ستمرارإها بؤجراإة التي يجب نظافة ماشية الحليب من العمليات المهمتعد       

                                                        .  المنتج فوائد عديدة وأهمها نظافة الحليب

ن األبقارالتي تقضي معظم وقتها في الحظائر تتعرض لألوساخ والروث الذي يعلق  إمن المعروف       

العملية  حصل ستمرار. تإجراء عملية التطمير بإلذلك يجب  ، على األرض  بجسمها نتيجة لرقودها

ستخدام أنواع من الفرش وحسب كمية األوساخ العالقة فإذا كانا األوساخ العالقة كبيرة ورطبة فيجب إب

أما إذا كانا األوساخ جافة وقليلة فتستخدم الفرشاة  ، ستخدام فرشاة حديدية وبعدها فرشاة شعرية إ

ستخدام الماء ألن ذلك يؤثرعلى الحيوان في إتجاه واحد من األعلى إلى األسفل ويفضل عدم إة وبالشعري

جهزة تحوي على فرش شعرية تعمل  أحيث توجد  يمكن تطميراألبقارميكانيكيا   وحاليا   . الجو البارد

 .                                     دناهأاألشكال كما في  ، بالتيارالكهربائي 

وفي األشهرالحارة يمكن غسل  . الخاصة بالحيوانات قامة المعارضإي التطمير للحيوانات في وقا يجر

الحيوان بالماء مع مراعاة عدم تعريضه للتيارات الهوائية حتى اليصاب بنزالت البرد ويجب مرعاة عدم  

ظافة الحيوان  ن فوائد التطمير ن. وهي مبللة بالماء لضمان سالمة الحليب من التلوث حلب األبقار

وتحسين مظهره وتحفيزخاليا الجلد ونشاط الدورة الدموية وتخليص الحيوان من الحشرات والطفيليات 

 .  واألتربة العالقة على الجسم
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                 متنوعةدوية ي تطمير أدوات ( 28 - 4 )شكل 

  

 معلقة بسياج الحظيرةرفرش تطميومكائن تطميرالحيوان  ( 29 - 4 )شكل 

    

                         بإستخدام الماء ومساحيق التنظيفكيفية غسل األبقار  ( 30 - 4 )شكل               
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 trimming   Hoof    :   تقليم األظالف 2.

أظالف الحيوانات هي المرتكزالذي يقف عليه ويتحمل كل ثقل الحيوان وكلما كانا األظالف           

. يحدث أحيانا   سليمة خالية من األمراض ونموها طبيعي يظهر ذلك على الحيوان من حركته ونشاطه

أما  ، طويلة داخل الحظائر  فترةمددا  لألظالف أن تستطيل أكثرمن الالزم بسبب بقاء الحيوان 

حتكاكها باألرض وتأكل إ بسببن أظالفها تبقى بطول مناسب إستمرارفإاألبقارالتي تخرج للمرعى ب

حال في األرض يؤدي إلى  ن بقاء الحيوان في الحظائروكثرة الرطوبة واألوإو ،  األجزاء الزائدة منها

 ، تعفن األظالف وهي من األمراض الخطرة والمتوطنة مما يؤدي إلى إيذاء الحيوان ومنعه من الحركة

األمام ومن األسفل ويجب  وقص األجزاء الزائدة من األظالف من  ستمرارإجب مراقبة الحيوان بي لذلك

ن العديد من مربي  إجدير بالذكر  . الحيوان إيذاءعدم لضمان  همرس في عملتأن يكون القائم بالعملية م

لتعقيم االظالف ومنع حدوث مرض تعفن  يضعون حوض مائي قبل الخروج من المحلب بقار الحليب أ

 .  ظالفألا

 :  ما يلي قص األظالف   ومن فوائد     

 .  ثناء المشيأتوازن الحيوان . المحافظة على وال  أ

 . صابتها بالجروحإل يمها تحسبا  لب تقظالفها فيجأكل آ. هنالك حيوانات تتثانيا  

 . مراضألحدوث ال زالة االوساخ بينهما منعاإل. العناية بتنظيف ما بين الظلفين ثالثا  

 .  ثناء عملية التلقيح الطبيعيأللثيران لتوازن  . مهم جدارابعا  

 

               

 قص األظالف  أدوات بعض ( 31 - 4 )ل شك      
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  األبقارفي حصارة متنقلة أظالفقص  طريقة ( 32 - 4 )شكل    

         

 الظلف بعد قصه وتنظيفهوبدء عملية قص األظالف (  33 - 4 )شكل     

 

  Hair  clipping  : عرقص الش 3.

وفي  لذلك يقص الشعرعادة من منطقة الغمد للثيران  ، و كلما دعا الحاجة أ ا  وتجري هذه العملية موسمي

و الفضالت أكي اليتلوث الحليب نتيجة سقوط الشعر، في االبقارفخاذ والبطن ألوامنطقة حول الضرع 

ن عملية قص الشعرتمنع إالرضاعة الطبيعية ،  ثناء الحلب وكذلك كي اليتناوله المولود اثناءأالعالقة 

ن قص الشعر ورش الماء صيفا يقلل إالتصاق الفضالت بجسم البقرة وقد أكدت الدراسات في العراق 

في الدول الغربية وامريكا قص الشعر عملية  تجري، جهاد الحراري ويرفع كمية الحليب المنتج إلا

ارض وتتم بمقصات خاصة منها ماهو يدوي ومنها ماهو جري تقديمها في المعيعلى الحيوانات التي 

    . كهربائي
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 وكهربائيةقص شعريدوية  أداة(  34 - 4 )شكل 

 

      Dehorning   :    عملية قص القرون 6.

لذلك تستطيل في بعض األبقارأكثرمن الالزم  ، كرأحيانا  تترك الحيوانات دون إزالة قرونها بعمرمب      

سـتخدام سـلك معـدني خـاذ لهـذا إأو ب Horn clipperستخدام المنشارأو مقص القرون إفيتم إزالتها ب

. كمـا ويفضـل أن  رض ، يجب األحتراس من التقرب من منبث القرن خوفا من حدوث نزف دمـويغال

 . وعدم حدوث أية مضاعفاتعتدال الجو لضمان شفاءها بسرعة إتجري في وقا 

 

    

                أدوات متنوعة لقص القرون                           عملية قص القرون للعجول           



 

87 

 

       

 يدوية قص قرون  آلة                    ن بالمنشار السلكي             قص القرو     

                                أدوات وطريقة قص القرون في العجول ( 35 - 4 )شكل    

 

   Dairy  cattle  drying  :  يبتجفيف ماشية الحل 7.

 نإومن المعروف عطاء الحليب إعن  توقفيقاف عملية حلب األبقارأوالجاموس لتإالمقصود بها       

وذلك ألعطاء فرصة لألجنة داخل الرحم  ، يوما   80- 60تبلغ مدة الجفاف لديها  لةيماشية الحليب األص

ستعداد  إلعطاء فرصة للبقرة للراحة واإنتاج الحليب وكذلك إمن  للحصول على العناصرالغذائية بدال  

طويلة كثيرا  ومن  فتكون مدة الجفاف لديها  الجاموسأما الماشية العراقية و،  الحقدرارإلموسم 

 ق المتبعة في التجفيف ما يأتي :ائالطر

 

 drying  Sudden :   التجفيف الفجائي  -أ 

وقد  نتاج إلالسيما االبقار قليلة االتجفيف مدة  بتداءإلداللة مباشرة عملية حلب األبقاريقاف إوهي       

 .   نتاج الحيوان في المواسم الالحقةإلها تأثيرسلبي على  وجد الباحثون أن هذه الطريقة ليس

  Progressive  drying :  ف التدريجي يالتجف -ب 

طويلة كأن يحلب يوم ويترك يومين ثم يحلب  مدد الحيوان على يجفف  يقةوفق هذه الطرعلى        

رع ضطويلة في ال مدة قائهلب اويةيالكيمصفاته تغيرها أن الحليب الناتج تؤوهكذا إلى أن يجف ومن مسا

أو أن يكون الحلب جزئي أي أن يترك جزء من الحليب الموجود في ضرع الحيوان لحين جفافه وهذه  

ب المراد تجفيفها معاملة خاصة عندما يأحيانا  تعامل ماشية الحل، العملية ممكن أن تستمر لمدة أسبوع 

وتقليل كمية الماء المقدم وبذلك يقل  ف األخضرالعلالسيما يراد تجفيفها عن طريق تقليل العلف المقدم 

لتهيئتها لموسم  ورياضتها مناسبةالجافة وتغذيتها التغذية ال يجب العناية بالحيوانات نتاجها ويجف.إ

 . حال في أفضل ب قادم  وهييحل
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     Vaccinations  against  diseases    :  األمراضالتلقيحات ضد  8.

                       صــــابتها إمـــراض لضـــمان ســــالمتها وعـــدم ألوانــــات موســـميا ضــــد ايجـــب تلقـــيح الحي        

   وبصـورة عامـة  ، هالكهـا  إلـىقـد تـؤدي أخـرى نتاجيتها وفـي حـاالت إنها ستؤثرعليها وتخفض ألبها 

                                   غنـــــام والمـــــاعز.ألالتـــــي تصـــــيب ا مـــــراضألاعـــــن الحليـــــب مـــــراض ماشـــــية أتختلـــــف 

   

وتعطى األدوية بصورة عامة عن طريق :    

   . : كالجرعات واالقراذ والكبسوالت واللعوق الفم  أ.

. بخرةألكقطرات االنف وا   :  نفألا ب.  

   . كالغسول والمراهم وقطرات العين :  العين   ج.

   .  كالحقن الشرجية :   المستقيم د.

. كالغسول المهبلي :  المهبل .هـ   

. كالمراهم والمحاليل والحقن :   الحلمات و.  

. كالمراهم والكمادات والغسول والصبغات :    سطح الجلد  ز.  

   .كالحقن :   خالل الجلد  ح.

 

 )الحصارات(تلقيح العجول والعجالت في الممرات  ( 36 - 4 )شكل 
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  Some  of  other  field  operations  :  بعض العمليات الحقلية األخرى 

التي تجرى مرة واحدة على الحيوان  وأو موسمية أعتبارها يومية إوهي العمليات التي اليمكـن      

 ومنها : وهي تعرف بالعمليـات التي تجـري على الحيـوان كلمـا دعـا الحاجـة لذلـك

 Catching  or  holding  the  animals      :  مسك وتداول الحيوانات 1.
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 مثل كيفية ربط الحيوان لغرض قيادته ومسكه لغرض فحصه ي(  37 - 4 )شكل     
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  Casting or throwing cattle and buffalo:  األبقاروالجاموس عملية ترقيد  2.

 

 

 كيفية ربط البقرة لغرض ترقيدها(  38 - 4 )شكل 

  Animal  weighing :    وزن الحيوانــات 3.

 كون شهريا  يمباشرة ثم والدتها جري عملية وزن الحيوانات بأعمارمختلفة حيث توزن العجول بعد ت     

وعند الفطام وتستمربشكل دوري لحين وصولها وزن التلقيح الميالد ، توزن عند  وأ دوريوبشكل 

 أمورمنتظمة يعطي المربي مؤشرا لعدة مدد وزن الحيوانات ب إن . المتبع في حقول التربية األول

ن يستدل على مدى نجاح التغذية وكفاية  يستطيع أمن خالل متابعة االوزان ولحقل ل دارتهإلساسية أ

 مراض تؤثرسلبيا  ألاحيث أن  ، صحة القطيع ل ا  مؤشروزن الحيوانات دوريا يعد  ، العلف المقدم للحيوان 

لوزن العجول والعجالت وموازين اخرى لوزن هنالك موازين خاصة  . على الزيادات الوزنية للحيوان

   . والثيرانبقارألا
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                        عمليات وزن األبقار(  39 - 4 ) شكل             

  Bedding   :  الحظيرة أرضيةفرش  4. 

التبن أو نشارة الخشب لحماية األبقاروالعجول في األجواء   تفرش أرضيات الحظائربالقش أو       

زالة  إلوالفضالت وتجعله سهل األدرارا متصاذإتوفيرالراحة للحيوان عند الوقوف والرقاد والباردة ل

عند الضرورة ومراعاة تبديلها ستمرار إبن تراقب الفرشة أيجب  ، ذائبة  مونيا في حالة غيرألوتثبا ا

التنفسي لجهاز األمراض ومتاعب لنقل ا اكريهة وسببالرائحة الرطوبة ولل مصدرا  وعدم تركها 

  . للحيوانات

  Barns disinfection  :  تطهيرالحظائر 5.

 رضية الحظيرة اذا كانا ترابية بالجير المطفي مضافا  أتغطى  ، عند ظهورمرض معدي في القطيع      

ما اذا كانا االرضية من األسمنا فتغسل جيدا بالماء ثم بمحلول أ ، اليه محلول مطهر ثم تحرث 

جدران  لارش مع مراعاة المضخات ساطة بو غزيرا   مطهربعدها ترش ثانية بمطهر فعال رشا  

  . امـن جفافها التـد التأكد مـبع إالالمعالف والمناهل والتستعمل ثانية و

 insemination   Dairy  cattle :   لقيح ماشية الحليبت  6.

 ، أي التتحدد بفصل معين ، ماشية الحليب من الحيوانات التي توصف بأنها مستمرة التناسل د تع      

 .  ذلك يمكن أن تلقح في أي وقا من أوقات السنةل ، ألن دورات الشبق فيها مستمرة 

لحين  ا  يوم 21ثم تتكرركل ايوم  60-21 ن دورة الشبق تعود للحيوان بعد الوالدة الطبيعية من إ       

لذا فعلى المربي أن يختارالوقا الذي يناسبه لتلقيح حيواناته  فإذا كان   ، حصول األخصاب والحمل 

دارالسنة فعليه أن يلقح حيواناته على مدارالسنة ليحصل على والدات مرتبطا  بتوريد الحليب على م

تها في بداية الشتاء لتضمن امستمرة ، أما إذا لم يكن كذلك فيفضل تلقيح األبقارعلى أن تكون والد

للمواليد توفر العلف األخضر والمراعي في الربيع ، يفضل أن تلقح األبقاربعد دورة الشبق الثانية من  

  .(40 - 4)شكل  منتظما  نتاج الحليب إنتظام ويبقى إوب شهرا   13لتكون الوالدة الالحقة بحدود الوالدة 
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 (  منحنى الحليب لبقرة حلوب 40 - 4شكل  )                                      

 

 :   ض التوصيات بشأن التعامل مع ماشية الحليببع

Some recommendation about dealing with dairy cattle                            

الشك أن ماشية الحليب من الحيوانات التي تعتاد على طريقة معينة من التعامل وهي حساسة جدا         

وخاصة األبقارعالية اإلدرار، لذلك يجب التعامل معها بطريقة تجعلها تستجيب للفعل وتعتاد عليه ، 

 ومن هذه التوصيات :

 :   لةنتظام المعامإ 1.

كانا( وتصبح جزءا  المعينة )أية معاملةإن ماشية الحليب من الحيوانات التي تعتاد على المعاملة       

من سلوكها ) يطلق عليها حيوانات عادة ( ، لذلك على المربي أو الشخص الذي يتعامل مع هذه  

عند الضرورة ، فتقديم  الحيوانات أن تكون مواعيد أعماله ثابتة قدراألمكان واليكثرمن تغييرها إال

العلف وتنظيف الحظائروحلب األبقارورضاعة العجول كلها من العمليات التي تؤدي إلى إنتظام 

سيرالعمل والحصول على أفضل إنتاج. يالحظ إن األبقارالحلوبة عندما يحين موعد حالبتها تقف قريبا  

وحتى الحالب يجب أن  وفي الوقا اليومي المحدد إلجراء تلك العملية الخروجمن أبواب 

الحيوان يعتاد على هيئة ذلك الشخص وصوته وطريقة تعامله فيتفاعل معه  ستمرارألنإاليتغيرب
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 بإيجابية مما يساعد على سرعة انجاز العمل ، والحصول على أفضل إنتاج من الحيوان . 

 : بعض العادات السيئة عند الحيوان وسبل التعامل معها 2.

وتزيد من جهد المربي وقلقه هي أن بعض  سيئة التي يتعود عليها الحيوان من العادات ال       

 وهنالك  ،  الحلبالحيوانات تتعود على رفس األواني واألشخاذ الذين يتعاملون معها السيما أثناء 

 أبقارأخرى تعتاد على رضاعة نفسها أوغيرها من األبقار :

     :  األبقارالتي ترفس أ.

فس في أبقارالحليب نادرة الحدوث عدا األبقارالمحلية ، أما الجاموس فتكاد تكون تعد ظاهرة الر       

معدومة لديه ، وربما هناك أسباب تؤدي بالحيوان لهذا السلوك منها إصابة حلمات الضرع بجروح 

وتؤلم الحيوان عند الحلب وأحيانا  يضغط الحالب كثيرا  على الحلمات عند الحلب اليدوي أو أظافره  

ة ، فعليه التحري عن األسباب ومعالجتها وأحيانا  اخرى يكون الحيوان حساس جدا  فعند  طويل

تغيرالحالب يسلك ذلك السلوك . وإذا إستمر الحيوان على هذا الطبع فاألفضل التخلص منه . ومن  

 الطرق التي يمكن إتباعها لمنع الرفس :

وقف هذا السلوك ، أو هناك آلة خاصة   أوال . ربط حزام حول جسم البقرة ربطا  محكما  يؤدي إلى

بذراعين توضع على الظهر وبها عتلة تجعل الذراعين يضغطان على جانبي الحيوان فيمتنع عن 

 الرفس . 

 .ثناء الحلب (إ) رفع رأس الحيوان الى األعلى ثانيا . شد رأس الحيوان إلى أعلى أثناء الحلب . 

 ء الحلب . ثالثا . ربط األرجل بالحبال أوالسالسل أثنا

 

 بقرة ترفس من حولها (  41 - 4 )شكل 
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 مانعة الرفس( آلة  42 - 4 )شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثبتة على جسم البقرةمانعة الرفس ( آلة  43 - 4 )شكل 

 ب. األبقارالتي ترضع نفسها أو غيرها من األبقار :

وهي من أسوأ ما تتعود عليه ماشية الحلب ، ألنها تسبب خسائركبيرة باإلضافة إلى صعوبة      

الحالة الى أن بعض العجالت تستمربرضاعة التخلص منها  ويرجع بعض المختصين أسباب تلك 

مدة طويلة أو أن بعض األبقار تحاول حك حلماتها فينزل الحليب فتستسيغه وبعدها تتعود على أمهاتها ل

لك العادة أو وجود تشقق في الحلمات والضرع أو نقص بروتين العليقة ، يمكن التخلص منها بالطرق ت

 التالية :

أوال . إستعمال المخطم ذي النتوآت الحادة )مانعة رضاعة( والذي يمكن تثبيته في منطقة المخطم ، فإذا 

نطقة الضرع من خالل . )تؤلمها مه ضرع ذي النتوآترضاعة نفسه أو غيره فتؤحاول الحيوان 

 .  المثبتة في المخطم ( النتوآت

 رأسه للخلف .  من تدويرثانيا . ربط عصا على رقبة الحيوان لمنعه 

ثالثا. إستعمال اللجام مما يجعل الحيوان غير قادرعلى إطباق شفتيه ليرضع على أن اليمنعه اللجام  من 

 تناول العلف .
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يـوان ألن الجهـد المبـذول والمتابعـة تصـبح شـيئا  متعبـا  ولكن الطريقة الصحيحة هي الـتخلص مـن الح

 وممال  .

 

 بقرة ترضع نفسها(  44 - 4 )شكل 

 

 ( بقرة تسمح لبقرة اخرى برضاعتها 45 - 4 )شكل 
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 عة في مخطم األبقاروضع مانعة الرضا(  46 - 4 )شكل 

    

 البالستيكية والمعدنيةنماذج لمانعة الرضاعة ( 47 - 4 )شكل 

    Cows  age  estimation :  تقديرعمراألبقار3. 

الضرورية تصبح الحاجة لتقديرعمرحيوانات المزرعة عموما  واألبقارخصوصا  من األمور      

لمتابعة حياة الحيوان ولكن في الوقا الحاضرأصبحا السجالت جزءا  أساسيا  من طرائق اإلدارة 

الصحيحة للحقول الحيوانية ، لذلك تكون عملية معرفة عمرالحيوانات وسيرحياتها معروفة للمشرفين  

سجالت الخاصة بكل على المزارع وللمربين على حد سواء والتحتاج إلى كثيرمن العناء بسبب تفرع ال

حيوان ثم بعموم المزرعة ويمكن العودة إليها بسهولة والحصول على المعلومات المطلوبة ، وبالرغم 

 من ذلك هناك طرائق عملية يمكن من خاللها تقديرعمرالبقرة ومن هذه الطرائق :

 أ. تقديرالعمربواسطة القرون : 

ع تربية أبقار الحليب ، إال أن ذلك يمكن  ولو أن عملية قص القرون أصبحا شائعة في مزار     

اإلعتماد عليه عند المزارعين والفالحين والعملية تحصل بحساب عدد الحلقات الموجودة على القرون 

ألن كل حلقة تشير إلى حمل ووالدة واحدة ويحسب العمرباضافة سنتين على عدد الحلقات على القرون 

    2+قات وهذا يعني أن :   عمرالبقرة =  عدد الحل
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والمقصود بإضافة سنتين هوعمرالحيوان قبل الحمل والوالدة فإذا كان في القرن حلقتان  فيعني أن       

سنوات ( إن احتمالية الخطأ تكون بحدود سنة واحدة زيادة أو  4=  2 + 2لديه والدتين فيكون العمر ) 

 نقصان .

 :  ب. تقديرالعمربواسطة األسنان 

يقة كثيرا  في تقديرعمراألغنام خاصة وفي أماكن البيع التي يتجمع فيها الفالحون تتبع هذه الطر      

وغيرهم وهي طريقة سريعة وتقريبية ويحصل عن طريق مالحظة أسنان الحيوان وإستبدالها ، ومن ثم 

درجة تآكلها وهي تحتاج إلى شيء من الخبرة والممارسة . وفي األبقاريمكن أيضا  إتباع هذه الطريقة 

سنوات وهو موعد إستبدال كل األسنان اللبنية بالدائمية . ومن المعروف إن   4تكون دقيقة لعمرو

األسنان تظهرعند الحيوان على شكل أزواج وفي وقا واحد بعدها تبدأ األسنان بالتأكل وإزدياد 

التباين أشهر في األحوال غيراألعتيادية ويصل  6المسافات بينها ، يكون الفرق في تقديرالعمرحوالي 

إلى أكثر من سنة . وهناك عوامل كثيرة تؤثرعلى عملية تقدير العمربوساطة األسنان منها نوع الحيوان 

 والتغذية والرعاية وغيرها . 

 

   الفك العلوي للماشية بل توجد وسادة غضروفيةمقدمة د أسنان في و وج( عدم  48 - 4 )شكل   
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      (1) Under two years old - No permanent teeth 

 سنان دائمية بعمرأقل من سنتين أالتوجد    

           (2) Two years three months -  2 permanent teeth 

 سنتين وثالثة أشهر سن دائمي بعمر 2 

(3) Three years old -  4 permanent teeth    

 ثالثة سنوات سنان دائمية بعمرأ                                   4

       (4) Three years six months - 6 permanent teeth 

                  ثالثة سنوات وستة أشهر  سنان دائمية بعمرأ                    6

(5) Four years  - 8 permanent teeth            

                   ربعة سنوات  أ سنان دائمية بعمرأ       8

 (6) Old animal -  Over four years old   (6) 

           سنان كاملةأربع سنوات أكثر من أ                                   

 ( كيفية تقديرعمرالماشية من خالل األسنان49 - 4 )شكل 


