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 بع  السا الفصل  
 في المحطات الكبيرة  األبقار إدارة

 

 السيما  الحيواني نتاجإلالزراعة عموماً وشقها الثاني ا التطورالكبيرالذي حصل في  بعد           

وزودوها بكل  نشاء محطات تربية األبقارإل والمبتكرة العملية رائق تبع المختصون الطإعندما 

على أفضل ما   لحصولاوتأمين  دارةإل اضين مهمين هما سهولة غروسائل التقنية الحديثة لتحقيق ال

 .   ستخدام التقنيات المتخصصة بهذا الشأنإعن طريق نتاج إلا يمكن من 

ات من القرن الماضي وتوزعت على ينشات محطات تربية األبقاربعد منتصف عقد السبعينأ       

 ولكن ،  مختلفةعالمية  يءمناش ستيراد األبقارمنإمناطق متعددة من وسط العراق معتمدة على 

، وبقيت تلك المحطات تابعة لقطاع الدولة ريزيان من ساللة الهولشتاين فكانت أبقارها جميعاً 

 النظرفي دن يجعل الدولة تعيأفي البلد إلى األستقرارعدم أدى  ، دارتها ولكن هذا لم يستمر طويالً إو

   زالت تحت سيطرته وبغض النظرعن عائديةللقطاع الخاص والبيعت خيراً أتلك المحطات و تبعية

و غير ذلك أتلك المحطات لألفراد أو الشركات وسواء كانت ملكيتها لمختصين في قطاع الزراعة 

لذلك ، الزراعي والبيطري  الذين على تماس مباشرمع الحيوان هم من القطاعوا هفين العاملين أف

خريجي قسم الثروة البكالوريوس السيما ادة هي بيد حملة الشه الفنية عمالواألجراءات إلان إف

 . زراعةالالحيوانية من كليات 

 

   Farm  design  and  facilities : تصميم المحطة ومنشأتها 

ى شكل    ال 1 - 7 شكلمن ) والحظائرالمختلفةتتألف محطات تربية األبقارمن مجموعة األبنية       

 :  اآلتي كل شوتكون على ال  ( 5 - 7 )

 . والفنية األداريةاألموريريوالمشرفين على تس دارةإلاأبنية  -الً أو 

 : على ملتالحظائر بمختلف أنواعها وتش -ثانياً 

 . للظبها مسارح جزء منها م ملحقو أعمارها ختالفاتإب  :Calves barns  حظائرالعجول. أ
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 لعجول والعجالت ل مختلفةحظائر ( 1 - 7 )شكل 
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   Calving  cows  barns  : وقاعات األبقار غرف -ب 

 . التي على وشك الوالدة وتكون قريبة من حظائرالعجول      

 
 قفاص الوالدة المخصصة للمواليد الحديثةأالحظ ي -حظيرة الوالدة (  2 -7 )كل ش

 

   Dairy  cattle  barns : ب وحظائراألبقارالحل   ج.

العراق  كما في ،  في المناطق المعتدلة والحارة( نصف مضللة مفتوحة ) تكون  األغلبعلى       

أي في األماكن التي تدخل  ، عالف خارجية ويفضل أن تكون الم ، وملحق بها المعالف والمشارب 

 . األعالف سواء كانت الخشنة أوالمركزة تقديم إليها اآلليات لتسهيل عملية
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 بوألبقارالحللمفتوحة حظائر( 3 -7)شكل 
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 بوألبقارالحللفتوحة محظائر( 4 -7)شكل    
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 بوألبقارالحلمغلقة لحظائر( 5 -7)شكل 

 

      
 زيع العلفحظائرالماشية لتو إلى اآللياتدخول ( 6 -7)شكل 
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 ستخدام الشاحنات لتوزيع العلف فى حظائرالماشيةإ(  7 - 7)شكل      

 

   Sick  cows  barns :  المريضةحظائراألبقار -د  

مراقبتها  تسهيلهذه أيضاً تكون في أماكن قريبة من المشرفين وخاصة األطباء البيطرين ل     

 وعالجها.

 

  Heifers  fertilizations  barns :  ائرمخصصة لتلقيح العجالتحظ -هـ 

 .عن طريق ترك الثيران معهاطبيعياً التي وصلت إلى عمر ووزن التلقيح وهذه تلقح       

 

   Bulls  barn : حظائرالثيران   -و

غرف  عن حظائراألبقاروهذه الحظائر تحتوي على  يءوالتي يجب أن تكون بعيدة بعض الش     

 ملحق بها مسارح لحركة الثور.

 

    Mechanical  parlors : ة حالب الميكانيكيمال -ثالثاً 

فضل أن  يو جهات المحطةالمحلب وتكون في أحد  وتكون على شكل قاعات كبيرة وحسب نوع    

  .تكون من جهة هبوب الرياح ، لتقليل تعرض الحليب للروائح التي تنتقل إليه من الحظائر



 185 

 
                              

 
 ميكانيكيالمحلـب الو نتظاراألبقارللدخول للحلبإ(   8- 7)شكل 

 

    Rations  stores  and  rations  factory :   ومعمل العلفاألعالف مخازن  -رابعاً 

صــيفاً س للمحافظـة عليـه مــن أشـعة الشـمس يجـب أن تحتـوي المحطـة علــى مخـازن عمـل الــدري

ة مـن معامـل يبـ رق، ويجب أن تتوفرمخازن مغلقة للمـواد العلفيـة المركـزة وتكـون  اً واألمطارشتاء
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والخالطـات لتحضـيرالعلف  شارجـ الم وي علـىتـ العلف لتسهيل عملية النقل وأما معمل العلف فيح

 . المركز لحيوانات المحطة

 

 
 

 
 يسردالمخازن (  9 - 7 )شكل 
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 ألبقار : انشاء محطة تربية إ النقاط الواجب مراعاتها عند   

يراعي أن تكون قريبة من األراضي الصالحة للزراعة يجب أن  تربية األبقارمحطة  نشاءإعند       

شراف مختصين بزراعة إتكون تحت ختالف أنواعها ويجب أن إلتوفيراألعالف الخضراء ب

التي تشكل التغذية الجزء  75 %))نحونتاج إلألن ذلك يقلل كثيراً من تكاليف ا ، ية فالمحاصيل العل

                 باإلضافة إلى ذلك يجب أن تكون :  األكبرمنها

   . األسواق لضمان سرعة تسويق المنتجات من ةقريب 1.

                                                                       . كهربائيةمصادرالمياه والطاقة التوفر. 2

                                     . ومستوية وخالية من المنحدراتوليست منخفضة مرتفعة  األرض.3

للمحافظة على جفاف ة وجيدمائل لتصريفه بصورة بمستوى والمجاري  نظام تصريف المياه  .4  

                                                                                                             . رضيةألا

                  . ستيعاب الحيواناتإلبمساحة كافية ذات  المخصصة للمشروع  األرضأن تكون . 5

كمية  قل أو الشمس في الشمالشعة أكبركمية من ألحصول على ليسمح . تصميم الحقل يجب أن 6

    . الحماية من الرياح القويةعتبارإلاألخذ بنظرافي الجنوب مع 

 

 

 الحليب ماشية ولحقألحد  منظرعام( 10 -7)شكل 
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 :في محطات تربية األبقار تقسيم العمل 

ل على الذين لديهم الرغبة والخبرة ة األبقارأن يكون توزيع العمبين أساس نجاح محطات ترإ     

لين على الشهادة الجامعية األولية على  صختصاص والحاإلفي مجال عملهم وأن يكونوا من ذوي ا

 األقل ويكون توزيع العمل كاآلتي :

 

  :  دارة العجولإعن تربية و ولؤالمس 1.

يز يقادرة على تمفاحصة ويتصف بالتأني والخبرة والتحمل وأن يكون صبوراً وله نظرة       

  ه نإإضافة لذلك ف، ألن ذلك ينقذ الحيوان من الهالك  العجول عند ظهورأول عالمات المرض

ألن  موجودا إذا لم يكن الطبيب البيطري السيما العالج بنفسه  وإعطاءالمرض تشخيص يستطيع 

أصحاب لذلك هناك بعض  ،  كتشاف المرض وتأخيرالعالج يؤدي إلى زيادة نسبة الهالكاتإيرختأ

النسبة   عن عن تربية العجول عند خفض نسبة الهالكاتمسؤولين الحظائريقدمون حوافزتشجيعية لل

 .  المتعارف عليها وهذا يمكن أن يحققه من لديه الخبرة والحرص في مجال عمله

 : عن مجاميع األبقار ولؤالمس 2.

دونه  لديه عمال يساع ا هذو تاجنإلومراقبة األبقارالتي دخلت مرحلة ادارة إعن  ال ويكون مسؤو      

( بين الحيوانات Tour)ميدانية وأول عمل يقوم به صباحاً هو توجيه من يقوم بجولة داء عمله إفي 

األبقارالمريضة أو القريبة من الوالدة أو أي حالة عارضة في القطيع باإلضافة إلى السيما وتفقدها 

لك ويجب أن يكون األشخاص القائمين بهذه وما إلى ذ،  وتنظيف المعالف همراقبة الماء ونظافت

المهمة من لديهم الرغبة بالعمل والحرص ولدية قوة المالحظة وعليه أن يميز الحاالت المرضية أو 

صباحاً المشرف أول عمل يقوم به يبين ( 11-7)شكل  . أي حالة غير طبيعية بين الحيوانات

ألعالف وتقديمها اخص القائمين على توفيرلية هذا الشوتقع تحت مسؤ . الحيوانات وتفقدمالحظة 

 .  للحيوانات سواء كانت األعالف الخشنة أو المركزة وتوفيرها بالكمية الكافية

 

 
 الحيوانات وتفقدمالحظة صباحاً المشرف أول عمل يقوم به (  11 - 7)شكل 
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 :   عن الحلب والحالبين لؤوالمس 3.

الماهرين الذين يكون واجبهم في المحالب وهم مجموعة من المتخصصين والعمال        

حلب ونظافته وتبريده مومسؤوليتهم تنظيف المحالب وتجهيزها وحلب األبقاروالمحافظة على ال

ة الحليب ومتابعة األبقار المصابة مومن ثم نقله إلى جهة التسويق ويجب أن يتحمل المسؤول سال

خباره حاالً عن هذه اإلصابة ، وهؤالء إتصال مباشرة بالطبيب البيطري وإللتهاب الضرع واإب

 يكون دوامهم على وجبتين صباحية ومسائية ومرتبطة بتوقيت حلب األبقار.

إذا كانت التخرج السيما عن زراعة المحاصيل العلفية وحشها ونقلها إلى الحيوانات  ولينؤالمس 4.

والسواق وكل  والعماليات رتباطه مباشرة بمديرالمحطة ولديه األلإللرعي وهذا الشخص 

 .  المستلزمات التي يحتاجها للزراعة

 :   معمل العلف لؤومس 5.

ة ونسبها قالعلي مكوناتما أ . وهذا واجبه تأمين المواد العلفية وخلط العالئق وتجهيزها للقطيع      

أحياناً  يجري وحسب حاجة القطيع وارمسؤول إدارة األبقوتقدم إليه من قبل مسؤول تربية العجول ف

من المركبات والعناصرالغذائية نها تسد حاجة الحيوان إتحليل الكيمياوي للعالئق للتأكد من ال

 . نتاجهإوخاصة البروتين وكل حسب عمره و

 

   Cattle  herd  management :  قطيع األبقار وكيفية التعامل معه إدارة

ل أن تقسم على شكل مجاميع فضيكبيرة دارة القطيع خاصة إذا كانت أعداد األبقار إلتسهيل        

وحسب حالة األبقار لتسهيل خدمتها من مراقبة وتغذية وكل ما يتعلق بحاجة الحيوانات اليومية 

 وتكون هذه المجاميع كاألتي :

    Dairy cattle group:   مجموعة األبقارالحلوبة 1.

  New calving cattle group:    مجموعة األبقارالوالدة حديثاً  2.

  Dry cattle group:     موعة األبقارالجافةمج 3.

  Isolation cattle group:    مجموعة األبقارالمعزولة 4.

 

  Dairy  cattle  group  :  مجموعة األبقارالحلوبة 1.

( Peak pointنتـاج )إنتاجهـا وتجـاوزت مرحلـة أعلـى إتضم هذه المجموعة األبقار في بدايـة      

فـي المحطـة حظـائر  ملها ولكنها تختلف في كمية الحليب المنتج ، إذا كانوتكون أغلبها في بداية ح

نتاجهـا كـي يقـدم لهـا العلـف الـالزم إفضل أن تقسم هذه إلـى مجـاميع أيضـاً وحسـب يغيرمشغولة ف

ون التقسـيم ـم ويمكـن أن يكـ وـيـ  / كغـم15  نتاجهاإيتجاوز  ارالتيـاألبقالسيما  نتاجهاإى ـلتحافظ عل

  : كاآلتي

 كغم/ يوم 10نتاجها أقل من إوعة األبقارالتي مجم   . 

  كغم/ يوم 15-10نتاجها من إمجموعة األبقارالتي  . 

  كغم/ يوم فما فوق 15نتاجها من إمجموعة األبقارالتي .   

 

نتاجها العـالي مـن الحليـب إذية مناسبة كي تحافظ على غنتاج تحتاج إلى تإلاألبقار العالية ا نإ       

ن ذلـك يـؤدي إلـى خفـض إالتغذيـة فـ السيما دارة األبقارإمكنة ألن حدوث أي خلل في أطول فترة م

لـذلك يجـب أن يكـون العلـف المركزالمقـدم  ، عادتـه إلـى السـابق إنتاج وعند ذلك مـن الصـعوبة إلا
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حتياجات الحيوان مـن الطاقـة وبقيـة المركبـات والعناصـر إبنوعية وكمية جيدة تفي بالغرض وتسد 

نتاج اليـومي فـإذا كانـت مـن إلاركمية العلف المركزلألبقارالمنتجة للحليب على أساس تقد . الغذائية

أمـا األبقارالعاليـة  ،  م مـن الحليـبغـ ك3 لكـل  كغم علـف مركـز1 نتاج فيحسب إلاألبقارالمتوسطة ا

وفير تـ يجـب  ،  كغـم مـن الحليـب 2.5كغـم علـف لكـل  1سبة العلف المركز لتصبح ننتاج فترفع إلا

فيعطــى للحيــوان بكميــة  فــإذا كــان العلــف األخضــرمتوفر ، الجيــد النوعيــة لألبقــار العلــف الخشــن

كغم علـف أخضـر  25 - 30ن البقرة تستهلك كمعدل إجدير بالذكر ، غيرمحددة ليأكل حسب رغبته 

% من وزن الحيوان الحي ،  2إذا توفرالدريس الجيد فيعطي بنسبة  من وزنها( 6 % يوميا )بمعدل

ن تلبيـة إو ألن األبقاروكما معروف حيوان مجتـر،  خشن للحيوان ضروري جداً عطاء العلف الإن إ

في الحليب ألن كما أن العلف الخشن يحافظ على نسبة الدهن ، حاجته الفسلجية تكمن في هذه المادة 

( وزيـادة Acetateنسبة الخـالت ) ضزيادة العلف المركزعلى حساب العلف الخشن يؤدي إلى خف

 رتفـاع نسـبة الحموضـةإالكـرش و pHكما يؤدي إلى خفـض ، ( Propionate)نسبة البروبيونات 

 . كما يؤدي الى خفض نسبة الدهن في الحليب

% من وزن الجسم مع زيادة  1ففي هذه الحالة يعطي بنسبة التبن إذا لم يتوفرعلف خشن إال      

كغم   1مقدم لتكوين % مع رفع كمية العلف ال20 وإيصاله إلى المركز نسبة البروتين في العلف 

القيمة الغذائية للعلف   نخفاضإن ـعكغم من الحليب المنتج لتعويض الحيوان  2.5علف مركزلكل 

فيمكن أن تعتمد على العلف الخشن الجيد النوعية   اإلنتاج أما األبقارالمنخفضة )التبن(. نـالخش

كغم علف مركز لكل   1ن ن تكوأعطاء علف مركز بكمية قليلة كإخاصة إذا كان دريساً مع السيما 

 .  كغم من الحليب المنتج 4

 

     New  calving  cattle  group : مجموعة األبقار الوالدة حديثاً  2.

ويجب مراقبة األبقار اللبأ )السرسوب( مدة نتهاء إتوضع هذه األبقارفي مجموعة واحدة بعد        

كما يجب التأكد من سالمة   ، الوالدة  للتأكد من سالمة جهازها التناسلي من أية مضاعفات نتيجة

نتاجها حيث إعطاءها العلف المركزحسب كمية إهذه األبقاروبلتهاب ، يجب العناية إالضرع من أي 

بكميات غير األخضركغم من الحليب المنتج مع تقديم العلف  3كغم علف مركز لكل  1 يحسب

% من وزن   2عطاءه نسبة إيمكن تناول الحيوان منه حسب رغبته وإذا توفر الدريس فيمحدودة ل

% سايلج ذرة صفراء أو 3 % من وزن الحيوان مع  1عطاء الدريس نسبة إ الحيوان الحي أو

صطناعياً إسايلج الذرة البيضاء أو سايلج أخر، تراقب حاالت الشبق في هذه المجموعة ليتم تلقيحها 

فحص من قبل تق فيسجل الحمل أو ولم يعود لها الشب ايوم 21مدة  تمضويسجل تأريخ التلقيح فإذا 

  . لأو الحوام م التأكد من حملها تنقل إلى مجموعة األبقارالحلوبةتالطبيب البيطري وكل بقرة ي

 

  Dry  cattle  group   : مجموعة األبقارالجافة  3.

ذه  حلوب( مع العجالت الحوامل القريبة من الوالدة وهالتضم هذه المجموعة األبقارالجافة )غير     

يجب العناية بتغذية هذه األبقار  . األبقارالحلوباألبقارتبقى لحين الوالدة بعدها تنقل إلى مجموعة 

 4ب وتقدركمية العلف التي يجب أن تقدم لها حوالي يالمركزوكأنها أبقارمنتجة للحل ويقدم لها العلف

سايلج مع يجب أن يقدم لها الدريس الجيد النوعية و%.  14كغم / يوم وبنسبة بروتين ال تقل عن 

% من   3 % مع 1% من وزن الحيوان أو يقدم الدريس أو التبن بمقدار 2بمقدار أوعلف أخضر

كغم   1إال التبن أو السايلج فيجب زيادة كمية العلف المركز بمقدار وزن البقرة ، وإذا لم يتوفر
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نظراً لحاجتها الماسة  Aد حاجة األبقارمن فيتامين تضاف إلى الكمية السابقة ، يجب التأكد من س 

 لذلك يجب إضافته مع العلف أو إلى الماء لضمان عدم حصول أي نقص من هذا العنصر. ، إليه 

 

  Isolation  cattle  group   :  مجموعة األبقار المعزولة 4.

عالج ويستوجب تضم هذه المجموعة جميع األبقارالمصابة بأي مرض والتي تحتاج إلى       

شراف الطبيب البيطري ، فاألبقارالتي تستجيب للعالج يمكن أن  إبقاءها في حظائرالعزل وتحت 

 .  ستبعادها من القطيعإوالتي التستجيب للعالج فيفضل  تعاد مع األبقار

البقولي منه السيما ستمرارإيجب العناية بعلف هذه األبقارويفضل تقديم العلف األخضرلها ب      

، يجب عدم حلب أبقارهذه المجموعة أن تعطي العلف المركزبكمية تتناسب مع حاجتها  بويجكما 

يجب عدم السماح لهذه األبقار و،  السليمة ها مع حليب األبقاريبخلط حليمع أبقارالقطيع وال

 . ببقية األبقارأو الخروج إلى الرعي لحين معرفة مصيرها  ختالطإلبا

 

  Farm  cattle  management   :  أبقار المحطة عموما   إدارة

دارته إن نجاح أي مشروع زراعي مرتبط بمدى جدية وحرص العاملين فيه والقائمين على إ      

تختلف فيها الظروف البيئية عن   يءوبما أن محطات تربية األبقارتضم حيوانات مستوردة من مناش

لحرارة العالية التي قد تصل أحياناً ا درجاتبالسيما التأثردة ينها تكون شدإلذلك ف ، ظروف القطر

ؤثر  نتشارالحشرات بكثافة مما يإْم وهذا ما يؤدي إلى سهولة إصابة الحيوانات باألمراض و 50إلى 

المشرفين  بحسابلذلك يجب أن تؤخذ هذه األمور، سبب لها المضايقات ياألبقارو نتاجإفي سلباً 

     تي تقلل أو تحدد من تلك رشادات الإلبعض المالحظات وا على تلك المشاريع ، ويمكن ذكر

 : العوامل

 

   Calves  and  heifers  group :  والعجالت مجموعة العجول 1.

الجيدة والمالحظة  لإلدارةحاجة  أشدهان إو بجميع األعماروالعجالت وتشتمل على العجول       

العجول في المحطات  ن نظام تغذية إالعجول الرضيعة ، من المعروف هي والمتابعة المستمرة 

لذلك ستحدث كثير ، تلك العجول كبيرة عداد أصطناعية وبما أن إلالكبيرة يعتمد على الرضاعة ا

 . من المشاكل عند الرضاعة وما سيتبعها

في الصباح يحصل يؤخذ حليب الرضاعة من الحليب الناتج من أبقارالمحطة وبما أن الحلب          

فأن ذلك يأخذ وقتاً ويكون الحليب   بعدها بساعات على األغلبرضاعة العجول يجري  وأن الباكر

فعليه ،  سخينلذلك يحتاج إلى ت، نخفضت حرارته عن وقت الحلب وخاصة في الشتاء إعندها قد 

يجب أن يتوفرفي قاعات تربية العجول جهاز لتسخين الحليب وربما لبسترته للتأكد من خلوه من  

جهاز يجب أن يحتوي على منظم لدرجة الحرارة كي اليكون  األحياء المجهرية المرضية وهذا ال

يفقد مع الدهن ثم وفي هذه الحالة يتجمع دهن الحليب على السطح )القشوة( وتفق إفما التسخين كي

باإلضافة إلى أن بعض مكونات الحليب تتلف مع درجات  (ADEKالفيتامينات الذائبة فيه )

، بعد التسخين يجب أن يترك الحليب لحين   رمن األحيان الحرارة العالية وهذا يحدث فعالً في كثي

عطاءه بدرجة  إأن يقدم للمواليد ألن قبل ْم(  38نخفاض حرارته إلى درجة حرارة األم )حوالي إ

 . ي الحيوانات وممكن أن يجعلها تعزف على الرضاعةذحرارة عالية يؤ

ي( وحسب حاجة كل حيوان  ي نظيفة )وهذا شرط أساسنواأضع في ولحليب ييجهزابعد أن       

وأوزان متقاربة كي تأخذ كفايتها حيث تقدرالكمية  وهنا يجب أن تكون مجاميع العجول بأعمار
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جيداً ويجب  األوانيبعد عملية الرضاعة تغسل ،  % من وزن الحيوان الحي 10-8ذكرسابقاً وكما 

جيداً نظيف الحظائر أن تضاف مواد معقمة إلى الماء وتحفظ في مكان نظيف ، بعد ذلك يجري ت

 ستمرار.إورشها بالمعقمات وخاصة في فصل الصيف مع توفير قاتل الحشرات ب

طالق العجول في  إو جري بعد ذلك األعمال اليومية األخرى كتقديم العلف )المركز والخشن(تو

 .  في الشتاء للرياضة والتعرض ألشعة الشمسالسيما المسارح 

 

    Cattle  group مجموعة األبقار : 2.

جميعها إلى مراقبة مستمرة ومنها مراقبة األبقارالتي تظهر وتضم جميع أبقارالحقل وتحتاج        

عليها عالمات الشبق وتلقيحها باإلضافة إلى األعمال األعتيادية اليومية من توفيرالماء النظيف 

لمرضية وعالجها  الحاجة ومتابعة الحاالت ا د)الخشن والمركز( وتنظيف الحظائرعن وتقديم العلف

حتاج إلى حسن تعتيادية ودرجات الحرارة مقبولة ولكن المشكلة تظهروإهذا عندما تكون الظروف 

ي الحيوانات ذرتفاع درجات الحرارة في الصيف وتصل إلى مستويات تؤإدارة وتدبيرعند إ

حسن  سم بتالمسؤول أن يتصرف بطريقة علمية تعلى ف، ها لمحيط بيئي غيرمالئم وتجعلها في 

 األدارة والتدبيرومنها :

ــة مثلـــى إ أ. ــة تحتـــاج إلـــى درجـــات حراريـ ــة والحلوبـــة بصـــورة خاصـ              ن األبقاربصـــورة عامـ

رتفاع حرارة الجو فأنها تبدأ بالمعانـاة إولكن عند ، نتاج الحليب إتعطي أفضل ما يمكن من ل م( 22)

الظلـل الكافيـة ذه الحالـة يجـب تـوفير وتظهرعليها عالمات عدم الراحة بسبب تلك الحرارة ففـي هـ 

وهنـاك ،  الهـواء بعادها عن أشعة الشمس ، وإذا أمكن تـوفيرالمراوح وبـراداتاأليواء الحيوانات و

خفيـف محاولة تلطيـف الجـو وتلأنابيب الماء تستخدم لعمل الرذاذ  من شبكاتربعض المحطات تمر

                                                  . درجات الحرارة عن كاهل الحيوان عبء

يضـية ألنخفاض في فعاليات الجسـم اإيصاحبه م(  35تستطيع األبقار تحمل درجات الحرارة لغاية )

عـراض أوتظهرعليهـا ( عليهـا  (Stressاألجهـاد ألكن بعد هذه الدرجة يبـدنتاج الحليب إنخفاض إو

 حهاد الحراري والتي هي : إلا

  . التنفسرتفاع معدل إ. اللهاث و1

 . تفاع حرارة المستقيمإر. 2

 . . زيادة في تناول الماء3

 . . زيادة في تعرق الجسم4

 . . زيادة في سرعة نبضات القلب5

 . . قلة تناول العلف6

 . نتاجية الحليبإنخفاض إ. 7

  . عضاء الجسم الداخليةأ. يقلل من جريان الدم في 8

  . . يقلل من الكفاءة والفعالية التناسلية9
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 رتفاعإرتفاع درجات الحرارة على األبقاراللهاث وإلمن التأثيرات السيئة ( 21 -7)شكل 

 معدل التنفس

 

 
 عن أشعة الشمس  وإبعادهاالحيوانات  إليواءالكافية  للظالتوفير ( 13 -7)شكل 
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 على األبقار أشعة الشمسفي الظلل لتقليل تأثيرتوفيرالمراوح ( 41 -7)شكل 

 

 
 أشعةفي الظلل لتقليل تأثيرالمراوح رشاشات رذاذ الماء مع  توفير( 15 -7)شكل 

  على األبقار الشمس
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تناولـه حرارة عالية عنـد بصورة عامة والخشن بصورة خاصة ينتج عنه المركز بما أن العلف  ب.

يحــاول  (Heat increments)لـذلك سـتكون هنــاك حـرارة زائـدة تســمى  ،  تخمـره فـي الكــرشو

 ، ذا كانت حرارة الجسـم عاليـة وحـرارة الجـو كـذلك إالحيوان التخلص منها في األجواء الحارة ، ف

حالة وإذا لـم تكـن ففي هذه ال،  وقف عن تناول العلف بسبب المضايقة التي تحدث لهتر إلى الضطفي

وفي البـاكر يرموعد تقديم العلف وجعلـه فـي الصـباحيهناك إمكانية توفيرالبرودة الالزمة فيفضل تغ

يمكـن و، رتفاع حرارة الجو وعند قرب حلول الليل لتالفـي تلـك المشـكلة إأي قبل ، المساء المتأخر

قليـل درجـة حـرارة الجسـم الـذي لـه تأثيرمباشـرعلى توللحيوانات األكثارمن العلف األخضرالمقدم 

ة الناتجة مـن تناولـه حرارالالخشن الجاف وزيادة العلف المركزألن ويمكن أحياناً التقليل من العلف 

في حين تكون الطاقـة ، تخمر من العلف الخشن أكثر بكثيرمن الحرارة الناتجة من العلف المركزوال

الطاقـة التـي يسـتفاد منهـا الحيـوان مـن  أكثـرمنستفاد منها الحيوان من العلف المركزيالناتجة التي 

ــة ،  العلــف الخشــن ــه األبقارالعالي ــاج والتــي يمكــن أن إلاوهــذا يمكــن أن تســتفيد من ــاً ينــتج حلتنت ب

 . رات التنفس ونبضات القلبموبالمقابل يؤدي إلى خفض حرارة الجسم وخفض أكثر

 

الطبيعي لغرض التلقيح خبة المنت من الثيران دتحتفظ كل محطة أبقاربعد :  رعاية ثيران التلقيح  ج.

نها تحتاج إلـى رعايـة إالثيران حالها حال أبقارالحقل حيث  هتلقيح العجالت ألول مرة ، وهذالسيما 

  . اقبة مستمرة وتغذية جيدة للحفاظ على حيويتها ونشاطها لتؤدي الغرض المطلوبروم

كذلك يفضل تقديم ، من وزن الجسم %  2نسبة بيجب أن يقدم للثيران الدريس الجيد النوعية و     

حتياجاته من المركبات والعناصر إالعلف األخضروبكميات وفيرة لما له من فائدة كبيرة لتوفير

  حوالي  على . كما ويجب تقديم العلف المركزالذي يحتوي Aفيتامين السيما الغذائية والفيتامينات 

 الثيران الناضجة ماأ.  ل على أفضل نموللحصو لحيوانالكافية لبروتين مع مراعاة الكمية %  12

من العلف األخضروتوفيرالمراوح واإلكثارفي األجواء الحارة  رموعد التغذيةيتغيفيجب أيضا 

ن أمكن ألن الحرارة العالية تجعل الكفاءة التناسلية للثورمنخفضة جداً ويمكن أن  إالهواء  ومبردات

 . خالل أشهر الصيف المؤقت العقم يصاب بما يسمى

 

 Dairy  cattle  flock  foundation     ماشية الحليب  :تأسيس قطيع 

المال  رأسحيوانات الحليب إلى خبرة وجهد كبيرين باإلضافة إلى توفرقطيع يحتاج تأسيس         

 الذي عادة يكون عاليا مقارنة بتأسيس مشروع أخر.  

نوع الحيوانات التي   ًأن يحدد أوالعند التفكير بتأسيس مشروع ماشية الحليب فعلى الشخص        

الحيوانات يجب أن تكون و ، يرغب شرائها مع تحديد الجهة التي ينوي شراء الحيوانات منها 

ن الحيوانات إذا كانت بعمر أل ،  متدرجة بالعمرومن موسم الحليب األول إلى موسم الحليب الخامس

الذكور على أن يكون هناك ذكرواحد  شراءيمكن  ، دفعة واحدة ستبعادها إنه سيضطر إلى إواحد ف

    . بقرة 50لكل 

بقرة منتجة للحليب وبمواسم مختلفة ومدعومة  100يبين قطيع يتكون من اآلتي والجدول       

أو ستبعاد الحيوانات الكبيرة في العمرإللقطيع عند تضاف بأعداد من العجالت بأعمارمختلفة كي 

ستيراد مجموعة من األباكير إلقطيع ألول مرة من س عند تأسيس اأوالبنتاج. إلالمنخفضة ا

سنوات سيتكامل التدريج  5ذ أنه وبعد مدة قد تصل الى إ ، ( شهور 7الحوامل )اليزيد مدة حملها عن

 . العمري للقطيع
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 عمرالحيوانات / سنة موسم إدرار الحليب العدد 

 سنوات 8ــ 7 مابعده الخامس و بقرة 20

 سنوات 6 الرابع بقرة 20

 سنوات 5 الثالث بقرة 20

 سنوات  4ــ 3 الثاني قرةب 20

 سنة 2.5 األول بقرة 20

 سنة 2 ---- عجلة كبيرة 25

 سنة فما دون  2 ---- عجلة صغيرة 35

 اً سنوي20 % ن معدل األستبدال أذ إ

 

  Dairy  animals  selection:    ختيار حيوانات الحليب إ

ن الخطأ في ذلك يترتب عليه ألالحليب إلى خبرة وممارسة ختيارحيوانات إعملية  تحتاج       

تكون عملية   أنلذلك يجب  ، تؤدي بالمشروع إلى خسائركبيرة وبالتالي توقف المشروع قد مشاكل 

 ختيارالحيوان قائمة على أسس علمية سليمة وكما يلي :إ

ة الحليب على أساس الشكل الخارجي للحيوان ومدى مطابقته للمواصفات القياسية لماشي -1

المظهرفكرة للمربي ويعطي  ، ختياره إبصورة عامة ومطابقته لمواصفات النوع المراد 

 )جلد لماع وعيون براقة والمخطم رطب(عن صحة الحيوان وسالمته من األمراض 

   . ورشاقته ونشاطه ويمكن أن يعطي فكرة ولو بسيطة عن إنتاج الحيوان

  أو نسبهالحيوان داء افكرة كافية عن  على أساس سجل الحيوان حيث أن السجل يعطي -2

الحيوان من المواد  فادة إ كما يمكن أن يعطي فكرة عن مدى  ، وقدرته اإلنتاجية للحليب 

ختيار إ. وعلى العموم يجب مراعاة ما يلي عند  العلفية المقدمة له وتحويلها إلى إنتاج

 : الحيوان للقطيع 

 .  ثم منها نحدد النموذج المرغوبعامة  بصورةمالحظة الحيوانات  . أ          

ــهإ .ب          ــي ال ينطبـــق عليـ ــمية والتـ ــوب جسـ ــا عيـ ــي لهـ ــة والتـ ــات الهزيلـ ــتبعاد الحيوانـ                                 سـ

 .     حيوان الحليب نموذج تمواصفاعليها                

ــات المـــرا .ج          ــدا والمفاضـــلة بـــين الحيوانـ ــةإد دراســـة الســـجالت جيـ                   ختيارهـــا ومالحظـ

 . أن هناك تناسب بين عمر ووزن الحيوان وخاصة العجالت               

 أن تكون عيون الحيوان براقة  والجلد ناعم الملمس ولماع والمخطم رطب ألنها من     د.          

 .  الدالئل المهمة على صحة الحيوان               

 

  Followed  methods to buying  animals  عة لشراء الحيوانات  :  الطرق المتب  

 :  لشراء الحيوانات وهي إما ائق عند تأسيس قطيع ماشية الحليب تتبع ثالث طر  

 .  شراء أبقارمنتجة .1 

 . شراء عجالت حوامل أو عجالت كبيرة غيرحامل .2 

 .  شراء عجالت صغيرة .3 

  .ح األبقارلتلقيثورواحد شراء يمكن . 4 

   .  المال وخبرة القائم على المشروع ورأسحسب الوقت بختيار يتم إلوا
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والسريعة للحصول على قطيع منتج وهذا  ضمونة مائق الوهي من الطرشراء أبقار منتجة :  .1

 رأس إلىها وهذه الطريقة تحتاج ؤيعتمد على إمكانية الحصول على سجالت األبقارالمراد شرا

  أخطاء  أما إذا لم تكن لها سجالت فإمكانية الوقوع في  . ذات مردود اقتصادي سريع كبيرولكنها مال

 ن المظهر الخارجي ليس بالضرورة أن يعطي فكرة دقيقة على قابلية الحيوان اإلنتاجية  أل ، محتملة 

تكون في نهاية عمرها قد ن األبقار أل،  عمرالحيوان إلىنتباه إلعند شراء الحيوانات يجب ا

فضل  ن أألستبعادها من القطيع إفلذلك يجب  ، غيراقتصادية مكلفة واجي وبالتالي تكون تربيتها اإلنت

 . سنوات 7اليتجاوزلألبقارإنتاجي  عمر

 

بقارالحليب ويفضل أنتشارا عند البدء بتأسيس قطيع إ ق األكثرائوهي من الطر :  شراء عجالت .2

نتباه إلى نوع األبقارفي القطيع إلراء يجب اأيضا أن تكون العجالت لها سجالت موثوقة وعند الش

 . على إمكانية كون العجالت ذات مستقبل إنتاجي جيدا يكون مؤشر أن ن ذلك يمكن أل
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ا ولكنها في البداية تحتاج وعادة تشترى العجالت بأعمارمبكرة وبأسعارمنخفضة نسبي ، محدودة 

 . . تحتاج هذه الطريقة إلى فترة طويلة لحين البدء باإلنتاج إلى كميات من الحليب لتغذيتها
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