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 رعاية الحيوان اإلرشادات العامة في
(General Guidelines for Animal Husbandry) 

 
لمتطلبات  تحسين منتجاته وفقا  و  علوم التي تهتم بتربية الحيوانعلم رعاية الحيوان من أهم ال ديع

لحيوانات المحيطة باتحسين الظروف  المتغيرة والمتزايدة ، وذلك اعتمادا  على الحياة المعيشية
وإدارة  وطرق الحالبةالمخلفات  وأنظمة استبعاد التغذيةاإليواء وطرائق  وباألخص طرق  .الزراعية

ويرتبط  .باإلضافة إلى إجراءات الوقاية الصحية من األمراض البيضو  وفالصو اللحم حيوانات 
 علم رعاية الحيوان بشكل وثيق مع العلوم التالية:

  Genetic Scienceعلم الوراثة:  -1
حيث كان له األثر الكبير في تحسين إنتاج الحيوانات عن طريق معرفة القيم التربوية 

Breeding values  للصفات  بر عن التراكيب الوراثية وكذلك المكافئ الوراثيلألفراد والتي تع
 .ء عمليات التهجين وتربية األباعدوإجرا الجيدةذات الصفات الوراثية انتخاب الحيوانات تطبيق و 
  Animal Nutrition Scienceتغذية الحيوان:  -2

عية والتي تحقق ف للحيوانات الزرا األعال تكوين أفضلتغذية الحيوان إلى  مأدى التطور في عل
 طرائقال رتتطو وكما أفضل إنتاج وذلك حسب عمر ونوع وجنس والغاية التربوية للحيوانات 

 ،واألكساب وأعالف الدواجن المحببةف كالدريس والسيالج حفظ األعال الصناعية في إنتاج و
 .والذي أدى إلى زيادة العائد االقتصادي من التربية والرعاية

  Physiology :وظائف األعضاءعلم  -3
ن علم ثرها ببعضها البعض، حيث مك  هتم بدراسة وظائف أعضاء الجسم وتأالذي يوهو العلم 

وإجراء  الجهاز التناسلي للحيوانات الجهاز الهضمي و تفعيل وظائفإلى الوظائف من التوصل 
 حليبال إنتاج زيادةإضافة  إلى ، والوالدة اإلخصاب والحمل تحسين نسبةو  التلقيح االصطناعي

 األجنة. ونقل تجميدباإلضافة الستخدام التقنيات المتطورة في التناسل مثل  واللحم والبيض
  Veterinary Medical Science الطب البيطري  ومعل -4

األمراض  عالجطرق انتقالها و و  العوامل الممرضةالتعرف على كثير من  تممن خالل هذا العلم 
من اللقاحات الخاصة  واستخدام اكتشافمك ن  ، كمامنها التي تسببها وتحسين إجراءات الوقاية

 اقتصادي    تحقيق عائد  المربين على  وهذا ساعد الحيوانيةاألمراض  عدد كبير من من الوقاية
 الحيوانات المتخصصة بإنتاج الحليب واللحم والبيض والصوف. بفضل رعاية وتربية خاصة   كبير  
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  Chemistry  Scienceعلم الكيمياء:  -5
ن هذا على مكونات الحليب واللحم والبيض من دهن وبروتين وأمالح معدنية  من التعرفالعلم  مك 

ودراسة فوائدها على صحة اإلنسان كما مك ن من تحديد العوامل التي ترفع من جودة وفيتامينات 
ون جعل المربين يهتم والذيالطلب عليها  والذي بمجمله أدى إلى زيادة، المنتجات الحيوانية

 . ورعايتها بتربية الحيوانات
 Veterinary medicine and  Agricultural) ةالزراعالطب البيطري و إنشاء كليات ـ 6

Colleges) 
ن إنشاء ألذلك فالعامل المهم في النهوض بالثروة الحيوانية  العالي التعليمإرساء أسس  يعد

على عاتقها  تأخذ متخصصة يةتخريج كوادر فنالتي تعمل على  المتخصصةالمعاهد و  لكلياتا
سيدفع التنمية االقتصادية في الدول النامية  وعلى تصنيع منتجاتها تربيه الحيواناتاإلشراف على 
 .إلى األمامخطوات كبيرة 

 Development of Technologyالتطور الِتَقاني  -7
في قلة نوعية كبيرة ن أحدث العقود األخيرة هو سمة العصر، وقدإن التطور الِتَقاني الذي ُيميز 

ض خفو اختصار الوقت  المجاالت السابقة حيث دفعت ُقُدما  العلوم الحيوية والِمخبرية وأدت إلى
وأجهزة معدات التلقيح االصطناعي هي  من أهم االختراعاتو  .تكاليف اإلنتاج إلى حدود كبيرة

حفظ وتصنيع الحليب ، وأجهزة تبريد و  اآللية المحالبومعدات  والسائل المنوي وتجميده إعداد 
 العلف وتقديمه للحيوانات. صناعة ومعامل باإلضافة لألدوات الزراعية

 
 األساسية في رعاية الحيوان : العوامل

 Foodالغذاء:  ـ 1
حصلة لتفاعل إن الصورة النهائية للكائن الحي من حيث شكله المورفولوجي وإنتاجه ما هي إال م

ولى هي العوامل الوراثية التي ورثها عن ببائه من جهة : المجموعة األمجموعتين من العوامل
والعوامل البيئية المحيطة من جهة أخرى، وتعد التغذية هي أهم العوامل البيئية تأثيرا  على نمو 

 وإنتاج الحيوان.
وللتغذية دور حاسم في سير عمليات التبادل الغذائي والتمثيل الحيوي في جسم الحيوان وكذلك 

التغذية المتوازنة هي أهم عامل في إظهار كما أن ة المنتجات التي ينتجها.في صحته ونوعي
 خصائص الحيوانات الوراثية اإلنتاجية.

ُتستخدم المواد الغذائية في الجسم كمصدر للطاقة للحفاظ على حرارة ثابتة للجسم والقيام بوظائفه 
لحليب وإنماء الجنين ، كما يتم الحيوية والعضلية وبناء أنسجة الجسم وأعضائه المختلفة وتكوين ا



 جامعة حماه ـ كلية الزراعة           رعاية الحيوانات الكبيرة              سنة خامسة        إعداد : د . نزار سليمان

3 
 

ترسيب الفائض من المواد الغذائية على شكل مدخرات يمكن ألجهزة الجسم استخدامها في حال 
 نقص الوارد الغذائي.

تتم تغذية الحيوان لغرضين أساسيين الغرض األول لحفظ حياة الحيوان والغرض الثاني لتغطية 
أن تحتوي العليقة الغذائية للحيوانات على المواد االحتياجات اإلنتاجية المختلفة ولهذا يجب 

الكربوهيدراتية والدهنية والبروتينية باإلضافة إلى األمالح المعدنية المختلفة والفيتامينات وبنسب 
ونوع هذا  وإنتاجه وطريقة تربيته نوع الحيوان وعمره وجنسهلى أمور كثيرة منها تتوقف عمحددة 
 اإلنتاج.
ج إضافة للكميات المناسبة من لمالئة الخضراء أو الدريس أو السيالف اعالتقديم األيجب 

لحيوانات أعالف مركزة إلى ا تقديم. ويجب حظائرلحيوانات التي تؤوى في الالف المركزة لاألع
 في حال كانت غير كافية أو فقيرة بالمواد الغذائية.مرعى الالتي تتغذى على أعالف 

في عدة مواقع للتقليل  حال توضع المعالفوفي هذه الفقط ، وهذا قد يحدث خالل فترة من السنة 
بين الحيوانات على العلف المقدم. وعند استعمال القش للخيول تستخدم  والتزاحم من التنافس

م. كما يجب تفتيش المراعي دوريا لمعرفة نمو  1.2 – 0.9الرفوف في المراعي على ارتفاع 
 النباتات غير العادية أو السامة.

من التكاليف الجارية اليومية، فالتغذية  %65تكاليف تغذية الحيوان عادة أكثر من تشكل 
الصحيحة هي األساس في زيادة اإلنتاج البروتيني الحيواني وعليها تتوقف قدرة الحيوان في 

 أرباح نتيجةإظهار الحد األقصى من قدراته الوراثية، كما يتوقف عليها مدى ما يحققه المربي من 
 ثرواته الحيوانية.استثمار 

  Waterالماء:  ـ 2
من أساسيات عد ذلك ، إذ يُ في حظائر الحيوانات  مستمر   توفر الماء النظيف والنقي بشكل  يجب 
 أنو يجب ، أعمال التنظيف استخدامه في إضافة إلى كماء للشربالمياه . ُتستخدم الحيوان رعاية

 كاف  معدل التدفق ال ذاتمصادر المياه و يجب التأكد من استخدام ، صدر المياه قريبيكون م
يتجمد الماء  يجب أن تكون األنابيب على عمق مناسب بحيث ال في الطقس الحار، وخاصة 

 . ويفضل وجود خزان احتياطي في المزرعة.ويتوقف التدفق في أشهر الشتاء البارد
. كما المتهاس، وعلى األخص في األوقات الحارة للتأكد بشكل دوري يجب فحص أجهزة الماء 

 وتنظيفها باستمرار ومنع يجب فحص أحواض الماء التي تستخدم في المراعي أو في المسارح
 نمو الطحالب فيها.

من الصعب تحديد كميات ثابتة الحتياجات الحيوان من الماء وذلك لتعدد وتداخل العوامل المؤثرة 
لحيوان ليتناول حاجته بالكمية من ا على مقربة   مستمر   فضل تأمين الماء بشكل  عليها. لذلك يُ 

يجب  تقريبي التي يشاء، وإن تعذر ذلك يفضل تقديم الماء للحيوان ثالث مرات في اليوم.وبشكل  
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كغ مادة جافة أما األغنام والماعز 1ليتر /  7ـ4فاألبقار تحتاج  أن ُيأَخذ بعين اإلعتبار مايلي:
ليتر  8ـ7كغ مادة جافة والخنازير 1/ليتر  1.5ـ 1كغ مادة جافة والدجاج 1ليتر/ 3-2فتحتاج 

 – 50والفرس المدرة للحليب تحتاج بين  ُيستخدم في العملالذي  وإن الحصان كغ مادة جافة،1/
بأن عدم شرب الحيوان لكميات كافية من الماء يسبب ظهور  التنويه. ويجب لتر ماء يوميا 80

 .ة جسمه قد تتوقف حياتهمن رطوب(  %20)وإذا فقد الحيوان  حالة مرضية هي التجفاف.
 

 األضرار الناتجة عن عدم توفر مياه الشرب للحيوان:
 صرف طاقة الحيوان في بحثه عن مصادر أخرى وقد تكون غير صحية. .1
 تراجع في تناول العلف مما يؤثر على كمية ونوعية اإلنتاج. .2
 يصبح البول أكثر كثافة مما يزيد خطر تشكل الحصى البولية. .3
لناتجة عن اإلستقالب وعدم طرحها مع البول مما يؤثر على صحة احتباس الفضالت ا .4

 .الحيوان . وأكثر المواد خطورة هي اليوريا
  Social Environmentالمحيط االجتماعي:  -3

يجب وضع لذلك لها.  قاسيا    بطبعها، والعزلة تعتبر أمرا   إن الحيوانات الزراعية اجتماعية  
أزواج، وفي حال عدم اتفاق هذه الحيوانات فيما بينها  ات أوالحيوانات من نفس النوع في مجموع

عن بشرط أن تتواصل مع بعضها البعض  نتيجة للعدائية فيجب أن توضع في مساكن فردية  
 العالقة اإليجابية بينها وبينوجود  عي. ومن المفيد أيضا  م  ري والسَ والبَص  يمطريق االتصال الش

 .على رعايتها ينالقائم
  (Haplotype Care of Animal) بالحيوان الفرديةالعناية  -4

في المزارع المتخصصة من قبل مشرفين ذوي خبرة ومدربين  يجب رعاية ومراقبة الحيوانات يوميا  
العسرة أوالعمليات الجراحية أو  الوالدة وجودأثناء بعض الظروف الحرجة مثل )  وخاصة   جيدا  

 المناسبةاإلضاءة  توفر أدواتيجب و المرض(،  فترة النقاهة من الحيوانات المريضة أو في
 المراقبة.  تلتسهيل عمليا

بمسئولياتهم خالل ساعات العمل  والفنيين كافة العاملينبإعالم يجب أن يقوم المشرف اإلداري 
 االعتيادية أو الطوارئ.

 Emergency, Weekend, and)العطلو االستراحة األسبوعية و العناية أثناء الطوارئ،  -5
Holiday Care) 

قوى  من جهة و إدارة المزرعةيجب أن تتوفر في الحاالت الطارئة وسائل اتصال سريع بين 
حيث يتم وضع أرقام هواتف وأسماء . من جهة أخرى  والمراكز الصحية األمن ورجال اإلطفاء

 مركز الهاتف. كما يجب أن تؤمن وفي اإلداري و السكني في المبنى  أو المراكز هؤالء العمال
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يمكن الوصول إليها في أي وقت من والتي سريعة الطوارئ الخدمات الحد األدنى من المزرعة 
 .كعبوات اإلطفاء اليدوية قبل العمال

 جوية السيئة مثل تأمين مخزون  كاف  كامل االحتياطات في الظروف ال ويجب أن تأخذ اإلدارة 
بالحيوانات في المزرعة أيام العطل العناية اليومية  تستمريجب أن  من العلف والوقود والماء.

ويجب توفر المشرفين والعمال .وذلك باستخدام نظام المناوبات أو العمل اإلضافيونهاية األسبوع 
  قبل زمالئهم. غيابوالفنيين البدالء في حال 

 Veterinary Care and) والسيطرة على الطفيليات الخارجية العناية البيطرية -6

External Parasite control  ): 
يتألف من األطباء  بيطري  فريق طبييجب أن تخضع الحيوانات إلى عناية مستمرة من قبل 

حيث يقوم هذا الفريق بجميع أعمال التشخيص والعالج واستبعاد ،والفنيين والعمال البيطريين
ريا  ح الحيوانات دو يتلقالحيوانات المريضة والتخلص الصحي من الحيوانات النافقة. كما ويقوم ب

لألمراض المعدية المنتشرة في المنطقة إضافة  لتطبيق إجراءات التطهير باألمصال المضادة 
لغدة  يومية   ويجب إجراء مراقبة  ، والكائنات الضارة مكافحة الحشرات والوقاية من األمراض و

ر في مات أو قساوة أو تغي  ر  وَ تَ  من أجل الكشف عن أي   قبل الحالبالضرع عند األبقار الحلوب 
عالمات الهامة لكشف التهاب األلم وكلها من ال نتيجة   فعل   الصفات الفيزيائية للحليب أو وجود رد  

 .الضرع
الغراب ، اليمام ، العصافير ) والقوارض الحشرات البرية و  الطيورعلى تكون السيطرة أكثر فعالية 

ر المغلقة يوضع شبك معدني على في الحظائوغيرها (  ، الفئران ، الجرذان، القمل، الذبابالقراد،
المبيدات  وُيمكن استخدام. التهوية الطبيعية أو االصطناعية عملية تعيقفتحات التهوية بشرط أال 

األعالف أو إلى  اهاعدم وصول بقايمع مراعاة في  في الحظائربشكل اضطراري الحشرية 
ويمكن استخدام . بشكل  عامواألدوات التي ُتستخدم في رعاية الحيوانات  أو المشارب المعالف

على الحيوانات من الخارج مع مراعاة عدم مالمستها  بعض أنواع المبيدات الحشرية أو الطفيلية
 ن.ذُ ع أو العين واألُ ر  لألنسجة الحساسة في الفتحات الطبيعية أو الَض 

سان عض األمراض المشتركة بين اإلنببكما ويجب تثقيف الناس العاملين في رعاية الحيوانات 
اإلبالغ ك حال ظهورها وطرق انتقالها والوقاية منها واإلجراءات التي يجب اتخاذها فيوالحيوان 

مع  تماس المباشرعلى الللناس الذين  ضروريا   التحصينعن الحيوانات المصابة. وقد يكون 
 المرض.الحيوانات في المناطق التي ينتشر فيها 
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  (Reproductive Care : )يةالتناسلالرعاية -7
تشكل الرعاية التناسلية عامال  هاما  في نجاح مشاريع الثروة الحيوانية إذ يجب وجود عمال لمراقبة 

الشبق  التي أظهرت عالماتالحيوانات بشكل يومي لكشف حاالت الشبق، ويجب تلقيح األبقار 
حلة وضع األبقار التي أصبحت في مر كما يجب ومراقبتها الحقا  إلثبات أو نفي الحمل ، 

لغذائي في العلف . التجفيف في مجموعة واحدة ورعايتها رعاية خاصة من حيث توازن المواد ا
للتدخل في حاالت  ستعداد الصحي  والدتها في حظائر الوالدة مع اال قار التي اقتربتووضع األب
 الخاصةتوضح جميع المعلومات  حيوان   لكل   فردية   تربية   سج الت يوجد يجب أنرة. و الوالدة العسِ 

ة بَ ِص خ  تاريخ التلقيحة المُ تناسلية توضح تاريخ الوالدات و  وسج التتاريخ ميالده بأصل الحيوان و 
صحية  سج الت دة المتوقعة باإلضافة إلىوتاريخ إثبات الحمل وتاريخ التجفيف وتاريخ الوال

 تللعالج مع الجرعات التي استخدماألمراض التي أصيب بها واألدوية المستخدمة  توضح
في المزارع الحديثة يتم إدخال هذه . توضح إنتاجه اليومي إنتاج سج التباإلضافة إلى 

للحيوان بشكل المعلومات إلى برامج خاصة بالقطعان ويمكن بواسطتها استرجاع أي معلومة 
 خاص أو القطيع بشكل عام.

 .(Agricultural Practice) زرعيةمال الممارسات -8
تمشيط وتشذيب  رية إلتمام العناية بالحيوانات ومن هذه اإلجراءاتضرو ال يوجد بعض الممارسات
هذه األعمال بعض . والترقيم الذكور وخصي قص ذيول الخرافو قرون األظالف والحوافر و ال

لعمال ل العرضية صابةكونها ُتخفض من مخاطر اإل من ناحية أمن المخاطر ضرورية
 .والحيوانات

 Transportالنقل:  –9
هتمام بالثروة الحيوانية تطورت أيضا  الحاجة إلى استخدام وسائط نقل الحيوانات مع تطور اال

 ألماكن مختلفة ويتضمن ذلك 
 نقل الحيوانات من مزرعة ألخرى. .1
 نقل الحيوانات المعدة للذبح إلى المسالخ. .2
 نقل حيوانات التربية إلى المزارع الخاصة. .3
 نقل الحيوانات إلى المعارض واألسواق. .4
 فصلي للحيوانات)للرعي مثال (النقل ال .5
 النقل الدولي أثناء عمليات التصدير واإلستيراد. .6

 والشحن التحميلو منها التعامل مع الحيوانات  معقدة   سلسلة عمليات   الحيواناتيتضمن نقل 
خسائر مباشرة )نفوق  والتي تؤدي إلى للحيوانات بيئات غير مألوفةوتضم جميعها التفريغ و 

 مباشرة )انخفاض الوزن أو تراجع اإلنتاجية(. الحيوانات( أو غير
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 التالية: تطبيق اإلجراءاتوللمحافظة على سالمة الحيوانات أثناء النقل يجب 
 .اختيار الموعد المناسب للنقل 
  يجب عزل حيوانات التربية قبل شهر من الموعد المحدد ويجب أن ُتراقب طبيا  وتخضع

 ية خاصة حسب مكان ومتطلبات الوصول.الختبارات تشخيصية محددة ومعالجات وقائ
   د الحيوانات المعدة للنقل على نظام تغذية النقل قبل وقت  .نقلهاكاف  من  يجب أن ُتَعوَّ
 قبل نقلهابشكل طبيعي  وسقايتها بأغذية سهلة الهضم بحيجب تغذية حيوانات الذ. 
  ُُتنقل بهدف العالجمن ذلك حيوانات الزينة التي  تثنىسال يجوز نقل أي حيوانات مريضة وي 

 ويحتاج نقلها موافقة السلطات الصحية المختصة.
   وال يجوز نقل الحيوانات التي اقترب موعد والدتها خاصة   ُتعامل الحيوانات الحوامل معاملة 

بالنسبة  من موعد والدتها أسابيع 4ساعة(، وبخر موعد ُيسمح فيه نقل الحوامل هو قبل  48)
 .ث األول من الحمل عند إناث الخنازيرلألبقار واألفراس وفي الثل

  يجب تخصيص عربات أو سيارات مغلقة لنقل الحيوانات.ويجب أن ُتبنى بحيث تضمن
 سالمة الحيوانات المنقولة.

   ويجب أن تكون خشنة بحيث تحول دون تزحلقيجب أن تكون األرضية متينة بشكل كاف 
 الحيوانات.

 لفضالت الناتجة عن الحيوانات منعا  للتلوث يجب وجود خزان أسفل العربة خاص بتخزين ا
من نشارة الخشب أو الرمل  سميكة   جهزة بخزان فيجب وجود فرشة  الخارجي.وإذا لم تكن مُ 

 المتصاص الفضالت. كافية   بسماكة  
  ُومصنوعة من مواد سهلة التنظيف والتطهير. العزل الحراري   يجب أن تكون الجدران جيدة 
   في الجدران والسقف وُتفضل في الربع األمامي كي ال تؤثر  كافية   يجب تواجد فتحات تهوية

 سلبا  على صحة الحيوانات.
 .يجب تجهيز العربة باإلضاءة المناسبة 
  تحديد كثافة الحيوانات المنقولة بحسب الظروف المناخية وفصول السنة والتغيرات يجب

 الجوية المتوقعة ومدة النقل ونوع وحجم الحيوانات.
  معالف ومشارب في العربات.يجب وجود 
  أنواع مختلفة من الحيوانات في نفس العربة. نقليجب عدم 
 .عدم نقل حيوانات مختلفة األعمار في عربة واحدة 
  األوبئة.الذي قد يؤدي النتشار عدم نقل حيوانات مختلفة المنشأ 
   يجب إزالة الحدوة المعدنية عن حوافر الحيوانات التي ال يمكن أن تنقل إفراديا. 
  ساعة. 24يجب وجود مرافق خاص بالعربة في حال كانت مدة الرحلة أكثر من 
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 .يجب وجود عدة مرافقين في حال كان النقل بواسطة السفن أو القطارات 
  مفردة. خيول السباق والحيوانات البرية والكالب والقطط في أقفاص  يجب نقل  
 ،ائل التقنية الفعالة.وباستخدام الوس يجب إفراغ حمولة العربات لحظة وصولها 
 .يجب تنظيف وتطهير عربات النقل بعد إفراغ الحمولة 

 الحيوانات المريضة والجريحة والنافقة: التعامل معـ  10
Sick, Injured, and Dead Animals 

ويجب السليمة عند التعرف عليها  الحيواناتعزل الحيوانات المريضة والجريحة عن ت  يجب أن 

معالجتها  أنَّ أما الحيوانات التي ال يمكن معالجتها أو . ف الطبيب البيطريبإشرا عالجها مباشرة
من جثث  كما ويجب التخلص الصحي   .ورحيم غير اقتصادية فيجب التخلص منها بشكل صحي ِ 

التي يمكن أن تكون بؤرة النتشار العوامل الممرضة ويتم التخلص منها إم ا  النافقةالحيوانات 
 .بشكل صحي كالحرق وذلبأو بالدفن 

االشتباه  حالة لكن في األمراضلمساعدة على تشخيص ُيجرى أحيانا التشريح المرضي للجثة ل
ببعض األمراض كمرض الجمرة الخبيثة ُيمنع تشريح الجثة ويجب التخلص منها في شروط 

، صارمة ومن األعراض التي تصاحبه خروج دم أسود قطراني من الفتحات الطبيعية للجسم
  ف وتطهير أماكن الحيوانات المريضة أو النافقة منعا  النتشار األمراض.ويجب تنظي

 Predator controlالتحكم بالحيوانات المفترسة:  -11
في بعض المواقع الجغرافية وفي مواسم محددة من  الحيوانات كاألغنام والماعزحماية  دتع

. و يمكن استخدام سياج خاص تهارعاي فيمهما  عامال   والذئابالحيوانات المفترسة مثل الكالب 
لمنع الحيوانات المفترسة من الدخول إلى الحقول أو الحظائر المؤقتة وفي حال االضطرار إلى 

والتي تأخذ بعين  واألنظمة النافذةلقوانين ِتب عا  لمكافحة تلك الحيوانات المفترسة فيجب أن يتم 
 .االعتبار الحفاظ على التنوع الحيوي  والتوازن البيئي

 Animal Identification and Recordsترقيم  وتسجيل الحيوانات : -12
 للحيواناتالفردي  للترقيم يوجد طرق عديدةو  سهل القراءة. باستخدام نموذجالحيوانات  ترقيميجب 

من مرقم طوق  وضع كية أو معدنية مرقمة عليها ويمكنوتعليق بطاقات بالستي ثقب األذن مثل
وحديثا  تستخدم ،الكي بالحديد ويمكن الترقيم باستخدام  ةة حول الرقبالجلد أو سلسلة معدني

 . التي تثبت على جسم الحيوان الحساسات االلكترونية
يع العمليات المتعلقة ، ويجب أن يشمل جم نظام مناسب للتسجيل وحفظ السجالت ويجب وجود
  .وإدارية اقتصادية ودقيقةتربوية قرارات التخاذ المعلومات الضرورية وهذا يؤمن  بالحيوانات،

وضع القطيع من جميع نواحيه اإلنتاجية والتربوية التي ُتظهر أهم األدوات تعد سجالت القطيع 
في  الهامة األدواتمن  والتناسلية والصحية والغذائية والمالية واإلدارية. وهي في الوقت نفسه
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 نُ ك ِ مَ والذي يُ سجيل من خالل الحاسب دخل نظام التاُ  . وحديثا  خاب والتحسين الوراثيعمليات االنت
وهذا يجعل القرارات اإلدارية  ،وسريع   دقيق   من تحليل المعلومات وفق البرامج اإلحصائية بشكل  

 :نذكر ومن أهم السجالت ،والصحية والتربوية أكثر دقة
  الجنسو  األصلو  النسبسجل المعلومات الفردية للحيوانات التي تحتوي على معلومات عن 

 .الميالد ريخوتا
 اإلجمالية وكميات حليب عجول الرضاعة نتاج سجل اإلنتاج وفيه معلومات حول كميات اإل

وكميات الحليب المباعة وكميات الحليب اليومية لكل بقرة ومعلومات حول القيم الكمية 
 .رماد والماء وعدد الخاليا الجسميةلمكونات الحليب من الدهن والبروتين والالكتوز وال

 وتقسيم القطعان إلى مجموعات. التغذيةو التربية ب سجل خاص 
 يحتوي على معلومات تفصيلية حول األمراض وتاريخ اإلصابة بها  سجل الحالة الصحية

وتاريخ التحصينات الوقائية   والعالجات المستخدمة والجرعات الدوائية ونتيجة المعالجة
 .والنفوق 

  التلقيحات  الشبق وتاريخ حدوثالوالدة وتاريخ وفيه معلومات حول تاريخ  التناسليةسجل
التلقيح وتاريخ  (اإلمناءات الصنعية ()Artificial Inseminationاالصطناعية)
المخصب وتاريخ إثبات الحمل وتاريخ الوالدة المتوقعة كما يحتوي على  االصطناعي

 معلومات حول مشاكل الوالدة واحتباس المشيمة وجنس المولود.
  وصفاته الفيزيائية ومكوناته الكيميائية تاريخ جمع السائل المنوي وكميتهفيه و سجل الثيران 

  وعدد مرات الجمع بالنسبة للثور الواحد.
 والعمالة سجالت إدارية تخص البيع والشراء. 

  Animal Handling and Restraint: معاملة الحيوانات وضبطها  -13

وضبطها والتحكم بها إلى حد ما  الحيواناتثبيت إلى ت يحتاج مربي الحيوان أو عمال المزرعة 
كبيرة خطورة على اللحيوانات لبعض اي ائالسلوك العد كلشَ أثناء بعض أعمال الرعاية. حيث يُ 

وتقليل  ضبطهالسلوك يمكن ا ، وهذوالقائمين على رعايتهاالحيوانات وعلى المربي  قيةب سالمة
من التقييد الضروري للسيطرة على  فقط ألدنىيجب استخدام الحد او . وسائلالد من تأثيره بعد
 الحفاظ على سالمة العمال.  الذي يحققالحيوان 
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 ومن أجل نجاح عملية الرعاية يجب التقييد باإلجراءات التالية :
 من  يجب تكييف أو تعويد الحيوانات بشكل تدريجي على أدوات التحكم وذلك للتخفيف

 . ائيالناتج عن استخدامها الفج جهاداإل
  ويجب الناجمة عن التقييد والكدمات  الجروحالحيلولة قدر اإلمكان من حدوث بعض يجب

  عالجها فورا  وإبعاد أداة الضبط.
  ومعالجتها تقييد الحيوانات أن تكون األدوات المستخدمة متوافقة مع الهدف من التقييد يجب

 .وللسببنوع للمناسبة باألدوات الو في مراكز متخصصة 
  تكون األماكن التي تتعامل معها الحيوانات ناعمة وخالية من الحواف الحادة التي يجب أن

 للحيوانات.جراحية يمكن أن تسبب إصابات 
 قبليجب على المربي إجراء المراقبة الدورية لألدوات وذلك لضمان النظافة والصيانة 

دوات منها : الحبال، يستخدم في التقييد والسيطرة على الحيوانات الكثير من األ االستخدام.
ت األنف ، ملقط األنف، الزناقات ، الشكاالت، اللواشات ، الطوق الخشبي للرقبة، جهاز حلقا

 .ماسك المناعم، مانعة الرفس الحديدية، ملزمة الوتر، الِمقَود والرسن
 Exsereta Management and Sanitation: إدارة الفضالت و الوقاية الصحية -14

 باتجاهتكون األرضية مائلة  ر بحيثوخارج الحظائداخل صرف صحي متكامل يجب إقامة نظام 
 أماكن تجميعتنظيف ، ويتم جمع الفضالت في السهولة والذي يؤدي إلى البول مجرى الروث و 

 . للتهوية خاصة تحت األرض مزودة بفتحات 
 :ويهدف نظام الصرف الصحي الفعال إلى مايلي

  .الغازات الضارة ية المسموحة الخاصة بنسبةالوقاية من تجاوز الحدود العالم .1
 .اضي المجاورةنع تلوث الهواء والماء واألر م .2
 .الكريهة والغبارالروائح  انبعاث تخفيض .3
 اآلفات والطفيليات.تواجد  تخفيض .4

وغرفة العمال، وغرفة االستقبال وغرفة األدوات و  وتجهيزاتهاتطهير مساكن الحيوانات  يجب
 ت الفضالت بشكل متكرر وبانتظام.، كما يجب تفريغ حاوياي بشكل دور مخازن العلف 

 Slaughter Animal Handlingبح: ذمعاملة الحيوانات عند ال -15
 ُيعّرفالذي الهدف من تسمين الحيوانات كالعجول والحمالن هو إنتاج اللحوم ويتم ذلك بعد الذبح 

ا  صالحا  للذبح وحتى إخراجه لحما  بأنه مجموعة العمليات التي يخضع لها الحيوان منذ إدخاله حي  
 :وأحشاء  وسقطات. واألهداف الرئيسة للذبح هي

  نزف أكبر كمية ممكنة من الدم للحصول على لحوم قابلة للحفظ :هدف صحي. 
  الرفق بالحيوان وتخفيف بالمه:هدف إنساني. 
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 لى تأمين حسن سير العمل من حيث السرعة والجودة والنظافة والحفاظ ع: هدف عملي
  سالمة العمال

 وتمر عملية الذبح وتجهيز الذبيحة بالمراحل التالية:
ـ  6ـ التجويف.  5ـ السلخ وفصل القوائم. 4ـ نزف الدم. 3ـ الذبح. 2ـ الصرع أو التخدير. 1

 ـ التبريد.8ـ الغسيل .7التقطيع والتوضيب. 
 ويجب مراعاة مايلي عند الذبح:

  لتسبب بإثارة أو ألم غير مالئمينون امن قبل شخص مختص بد الذبحيجب أن يتم 
  المناسبة حسب نوع الحيوان  الذبحيجب اختيار أحد أساليب 
 باإلجراءات الالحقة. البدءقبل  يجب التاكد من موت الحيوان 

 نمو الحيوانات الزراعية وتطورها
Growth  of  Domestic Animals  

فير االحتياجات األساسية لإلنسان مثل الزراعية هو تو  إن الهدف الرئيس من تربية الحيوانات
اللحم والحليب والصوف وغيرها من المنتجات الحيوانية األخرى التي ُيكونها الحيوان نتيجة لنمو 
الجسم ومن هنا كانت األهمية العلمية والعملية لدراسة تأثير عملية النمو والتطور لجسم الحيوان 

 تربية الحيوان. على اإلنتاج حتى ُيمكن االستفادة القصوى من
هوالتمثيل الحيوي إلنتاج وحدات بيوكيميائية جديدة أ زيادة المادة الحية  تعريف النمو:

)البروتوبالسما( حيث يتضاعف عدد الخاليا كما يزداد حجم الخاليا والذي يؤدي إلى زيادة وزن 
 وأبعاد وتكوين الجسم.

أنه مجموعة التغيرات الكمية والوصفية وُيمكن تعريف النمو أيضا  في الحيوانات الزراعية على 
والتي تؤدي إلى تغيرات في األنسجة واألعضاء التي  التي تحدث نتيجة لتكاثر الخاليا الحيوانية

تكونها وذلك منذ بدء تكون الجنين حتى نهاية حياة الحيوان. ونمو الحيوان هو باختصار العملية 
 الحيوان. البيولوجية التي يتم من خاللها زيادة وزن وحجم

 (Ontogenesisمفهوم التطور الفردي )
كلية للتغيرات التي تحدث في صفات الخاليا يعرف التطور الفردي للحيوان بأنه الحصيلة ال

منذ بدء تكوينه في  واألنسجة واألعضاء والتي تؤدي إلى تغيرات مورفولوجية وفيزيولوجية للحيوان
وبناء  على .المختلفة حتى النضج الجنسي والجسميمرحلة البيضة المخصبة مرورا  بمراحل تطوره 

  ذلك ُيعد النمو أحد جوانب التطور
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  Differentiationمفهوم التمايز:  
ُيعرف التمايز على أنه اآللية التي تغير فيها الخلية حالتها من حال غير متخصصة إلى حال 

لوية المختلفة المشكلة لنسج أكثر تخصصا ، ففي المرحلة الجنينية ُيعطي التمايز األنماط الخ
( في كل مرة تقوم Stem Cellsالمتعضية، وفي المرحلة البالغة يستمر تمايز الخاليا الجزعية )

 والفيزيولوجية البيولوجية فيها بتعويض األنسجة التالفة. يؤدي التمايز إلى مجموعة من التغيرات
لى اإلشارات الخلوية، وترتبط هذه ومن ثم قدرتها على االستجابة إ والمورفولوجية في الخلية

التغيرات بتغيرات في أنماط التعبير الجيني لمجموعة من الجينات والتي ينتج عنها تغيرات 
 اصطناع بروتينات نوعية خاصة بالنمط الخلوي.

 :وتختلف سرعة تطور الحيوان ونموه تبعا  لعدد من العوامل أهمها
 (.Environmentالبيئة الخارجية)وظروف ـ 2 (Genotypeالوراثي )التركيب ـ 1

. ؤثر بشكل واضح على التطورتغير من سرعة النمو بشكل واضح لكن ال ت إن  زيادة التغذية
 12فقد أكدت التجارب أن التغذية المفرطة للبكيرات توصلها إلى وزن البلوغ الجسمي في عمر 

من الناحية الجنسية شهر( ويمكن  18القيم الوسطية للنضج الجسمي عند األبقار هو شهر )
تلقيحها ويمكن أن يتطور جنينها بشكل طبيعي لكن عادة تحدث مشاكل في الوالدة  ألن عظام 

 الحوض  لم تتطور بشكل مناسب.
كتلة الجسم نتيجة لنمو األعضاء المختلفة نظرا  لقيام الجسم بعمليات التمثيل الغذائي. إن  تزداد

ستمرار في جسم الحيوان ولكن معدل البناء والهدم يختلف عمليتي البناء والهدم للخاليا تحدث با
عدل البناء  أكثر من معدل الهدم وبالتالي تبعا  لألعمار المختلفة، ففي الحيوانات الصغيرة يكون م

تكون المحصلة زيادة النمو أما في الحيوانات الناضجة يكون هناك حالة من التوازن بين عمليتي 
الكبيرة العمر يكون معدل يحدث تغير في النمو ولكن في الحيوانات  البناء والهدم وبالتالي ال

 الهدم أكبر ويحدث تراجع في النمو والوزن.
 وفترة ما بعد الوالدة. فترة ما قبل الوالدةت الزراعية إلى فترتين أساسيتين الحيوانا مراحل نموتُقسم 

فترة البويضة المخصبة ثالث فترات هي وتقسم إلى  :(Prenatalمرحلة ما قبل الوالدة )
(Zygote Stage )( َغة  (.Fetus Stage) ( ومرحلة الجنينEmbryo Stageمرحلة الُمض 

في بطانة الرحم وتنتهي   تعشيشهاب مرورا  من لحظة اإلخصاب  تبدأ :مرحلة البيضة الُمخصبة
ومدة هذه  ت.بتشكل األغشية الجنينية ، والصفات الشكلية لهذه المرحلة واحدة عند جميع الفقاريا

 يوم عند النعاج. 10يوم عند الفرس و 11يوم عند األبقار  و  14الفترة 
، وفي هذه المرحلة تكون األعضاءبوتنتهي  تشكل األغشية الجنينيةمن تبدأ  :مرحلة الُمضغة

بعد اإلخصاب  45حتى اليوم  15.عند األبقار تستمر من اليوم تظهر عالمات الفصيلة الحيوانية
 .34حتى اليوم  11وعند األغنام من اليوم   55حتى اليوم  12تستمر من اليوم  وعند الفرس
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تنتهي فترة الُمضغة بشكل تقريبي خالل الثلث األول من الحمل أو قبل هذا الوقت عند بعض 
 الحيوانات.

وتستمر هذه المرحلة عند .تكون األعضاء وتنتهي بالوالدةنهاية من لحظة تبدأ  :مرحلة الجنين
، وعند  330حتى اليوم  55، وعند األفراس من اليوم 280حتى اليوم  46ر من اليوم األبقا

 .150حتى اليوم  34األغنام من اليوم 
يحدث النمو في الحيوانات نتيجة لزيادة عدد الخاليا المكونة ألعضاء الجسم عن طريق تكاثرها 

المضغية المبكرة فكرة تكمل من )مع األخذ بعين االعتبار ان الخاليا تبدأ بالتمايز من المراحل 
 بيولوجيا الخلية(

ويكون معدل سرعة نمو الجنين كبير في الفترة األولى من حياة الحيوان ثم يقل حتى الوالدة 
والجدول التالي يوضح معدل الزيادة الشهرية في وزن الجنين عند األبقار منذ  اإلخصاب وحتى 

 الوالدة.
 وزن الجنين عند األبقار منذ  اإلخصاب وحتى الوالدة.جدول )( معدل الزيادة الشهرية في 

عمر الجنيني 
 بالشهور 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 الوزن كغ
3E-
04 

0.013 0.2 0.8 2.8 7 16 27 35 

عدد مرات 
 المضاعفة

600 43.3 12 5.5 3.4 2.5 2.3 1.7 1.3 

لنصف الثاني من أن الزيادة األكبر في وزن الجنين تكون خالل ا من الجدول السابق يتضح
 كغ تقريبا   32كغ مقارنة بـ  2.8الحمل مقارنة بالنصف األول وهي عند األبقار

 
جدول )( معدل الزيادة الشهرية في وزن الجنين عند األغنام منذ  اإلخصاب وحتى 

 الوالدة.

عمر الجنيني 
 بالشهور 

1 2 3 4 5 

 4.3 2.9 0.9 0.07 0.00077 الوزن كغ

عدد مرات 
 المضاعفة

 1.5 3.2 12.9 90.9 ــــــــ

إن نسبة زيادة الوزن تتناقص منذ اإلخصاب )عدد مرات المضاعفة ( لكن مقدار الزيادة الوزنية 
 يزداد 
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كغ أما مولود  40ـ  20يزن مولود األبقار حوالي  (:Postnatalما بعد الوالدة ) مرحلة النمو
على  كغ. يتوقف وزن الميالد 5ـ  3يزن ف كغ، بينما مولود األغنام 60ـ  40الفرس فيزن حوالي 

نوع وساللة الحيوان وجنس المولود وعمر األم ومدى تغذيتها أثناء الحمل.فمثال   عدة عوامل منها 
من وزن العجل في األبقار  %20بحوالي وزن العجل حديث الوالدة في أبقار الهولشتاين  أكبر 

 الشامية أو البلدية أو الجوالنية.
. كما أن اإلناث كبيرة الوزن تلد %12ليد الذكور أكبر من أوزان المواليد اإلناث بـ أوزان الموا

مواليد أكبر مقارنة بإناث من نفس النوع أقل وزنا . كما أن الحيوانات متوسطة العمر تلد نسال  
مواليد ، والأكبر في الحجم مقارنة  بمواليد الحيوانات األصغر أو األكبر عمرا  )نفس النوع والساللة(

الناتجة عن أمهات حصلت على تغذية جيدة أكبر وزنا  من مواليد اإلناث التي تغذت على عالئق 
 فقيرة. كما أن زيادة عدد األجنة في الحمل الواحد يخفض من وزن المواليد.

إن معدل نمو الحيوان بعد الوالدة يكون بشكل غير منتظم حيث يكون كبيرا  في الشهور األولى 
حيوان وينخفض المعدل مع زيادة العمر، ويتوقف وزن الحيوان تام النمو أو الناضج من حياة ال

على عدة عوامل مثل نوع وجنس وساللة الحيوان وظروف التغذية والرعاية التي يخضع لها 
 الحيوان.

 مخطط للنمو سيغما
 تقسم فترة النمو ما بعد الوالدة إلى ثالث فترات أساسية:

وهي تبدأ من عمر الوالدة وحتى عمر البلوغ الجنسي للحيوان  :الجنسي فترة ما قبل البلوغـ  1
وتقسم هذه الفترة لثالث فترات هي وال يجوز استخدام الحيوان في هذه الفترة للتكاثر )للتناسل(.

  فترة التغذي على السرسوب وفترة التغذية على حليب الرضاعة وفترة ما قبل البلوغ الجنسي.
تبدأ هذه الفترة من سن النضج الجنسي وتستمر إلى  :ضج الجنسي والجسميفترة البلوغ والنـ 2

 الفترة التي تصبح فيها تربية الحيوان غير اقتصادية نتيجة انخفاض اإلنتاج.
حيث يالحظ في هذه الفترة أن حيوية الحيوان تنخفض ويترافق ذلك  :فترة التقدم في العمرـ  3

 يق الحيوان أو موته.بانخفاض واضح في اإلنتاج وتنتهي بتنس
 

     طرق قياس نمو الحيوان أو طرق التعبير عن النمو:
( وهو عبارة عن الفرق بين وزنتبن للحيوان Daily Gainأهم مقياس هو معدل النمو اليومي )

 خالل عمرين مقسوما  على عدد األيام بينهما ، ويوجد عدة طرق لقياس النمو اليومي منها:
وهي هامة جدا  ألنها تمكن من حساب التقديرات الغذائية  ن الحيوان :الزيادة الفعلية في وز

الالزمة للحيوان عند التسمين أو أثناء النمو العام والذي يفيد أيضا  في حسابات دراسة الجدوى 
 االقتصادية لمشاريع التسمين.
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الحيوان الصائم يتم وزن الحيوان قبل تقديم العلف والماء في الصباح ليومين متتاليين ويكون وزن 
 .في ذلك اليوم هو المتوسط الحسابي للوزنين

يتم وزن الحيوانات منذ والدتها على فترات زمنية تطول مع زيادة العمر ، فعند األبقار يتم وزنها 
أشهر وكل  6عند الوالدة ثم كل نصف شهر في الثالثة أشهر األولى وكل شهر حتى عمر 

 أشهر. 6ة يتم وزنها كل ثالث شهور حتى عمر سنة وبعد عمر سن
 بعدة طرق:ُتقاس سرعة النمو الجسمي 

ال يتم فيها أية عمليات  (Cumulative Growth Weightأواًل ـ طريقة الوزن المتراكم )
حسابية بل يتم تمثيل الوزن بالنسبة للزمن على محوري أحداثيات  ويتم تمثيل العمر على محور 

(X( والوزن على محور )Yويتم بعد ذ ) لك رسم المنحني بوصل نقاط اإلحداثيات بحيث أن كل
   ( الوزن Y( العمر وعلى المحور)Xعملية وزن تمثل بنقطة مسقطها على المحور)

 
 مصدر البيانات )فرضي(

وهو ناتج قسمة  :(Absolute Growth Rate ,AGRثانيًا ـ معدل النمو المتوسط المطلق)
 عدد األيام لتلك الفترة / 1000)الفرق بين وزنين في مدة زمنية(* 

 للتحويل إلى غرام 1000تم الضرب بـ 

 
 أشهر هي:  6إن معدالت الزيادة الوزنية لعجول لساللة الفريزيان من الوالدة وحتى عمر 
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 غ/يوم. 750ـ  700المعدل المقبول هو 
 غ/يوم. 1000ـ  800المعدل الجيد هو 

 غ/يوم. 1200ـ  1100المعدل الممتاز هو 
تقدير وزنه  ُيَمكِ ن قياس أبعاد الجسم من رصد تطور الحيوان و أبعاد جسم الحيوان:ـ قياس  2

ارتفاع الحيوان عند ـ 2 ارتفاع الحيوان عند منطقة الغارب.ـ 1 :بشكل تقريبي وهذه القياسات هي
 محيط البطن.ـ 5 محيط الصدر خلف منطقة الكتف مباشرة.ـ  4 طول الجسم.ـ  3منطقة الَعُجز.

 طول وعرض منطقة الحوض. -7 الَفِخذ. محيط -6
 100*ثابت(/سم * محيط الصدر خلف الكتفسم وزن الجسم لألبقار =)طول الجسم

 على المقدار السابق في حال كانت درجة امتالء البقرة جيدة. %10مع مالحظة زيادة 
 مثال :

ف سم ومحيط الصدر خلف الكت 150لدينا بقرة هولندية حالتها جيدة و طول جسمها 
  2.5سم،احسب وزن البقرة مع العم أن الثابت لألبقار الهولندية هو 175

كغ، ولكن طالما حالتها جيدة يجب  637.5= 100(/2.5*  170*150الحل: الوزن =)
  كغ. 701= 63.7+ 637.5كغ ويصبح الوزن التقريبي :  36.7أي  %10إضافة 

عن الوزن الحقيقي لذلك ال يُنصح  %5إن الوزن التقديري للحيوان بهذه الطريقة قد يختلف 
 بهذه الطريقة إالّ في الحاالت التي تحول دون إمكانية قياس الوزن بشكل دقيق.

 
 العوامل المؤثرة على نمو الحيوان:

أظهرت النتائج عند إجراء الخلط المتبادل بين األنواع أن وزن الجنين الناتج ـ تأثير حجم األم: 1
يزيد بمقدار ثالثة أضعاف عن وزن المولود الناتج من  تهجين أم  من أم كبيرة الحجم مع ذكر ما
، وهذا يعود لقدرة األم كبيرة الحجم على تغذية جنينها بشكل أفضل صغيرة الحجم مع نفس الذكر

 نتيجة كبير حجم المشيمة. 
ن فعند إجراء التلقيح بين أنثى فريزيان )كبيرة الحجم( مع ذكر جرسي )صغير الحجم( ُوجد أن وز 

كغ. تستعمل  25كغ ، أما في الحالة المعاكسة فقد كان وزن الجنين 33الجنين عند الوالدة يكون 
هذه الطريقة عند بعض أنواع ماشية اللحم للحصول على نتاج صغير الحجم عند الوالدة بقصد 

 .تسهيل الوالدة الطبيعية ، والحصول على عجول متخصصة بإنتاج اللحم
إن وزن المواليد الناتجة عن والدات فردية أكبر من وزن  الواحد: ـ عدد األجنة في الحمل2

، وتفسير ذلك إمكانية حصول الجنين الفردي على كمية أكبر من المواليد الناتجة في حالة التوائم
 .العناصر الغذائية من دم األم
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نين والعكس إن المستوى الغذائي الجيد لألم يسرع ويزيد نمو الجـ تغذية األمهات أثناء الحمل:3
صحيح. وُيالحظ أن أول ما يتأثر بقلة الغذاء هو أجزاء الجهاز الهضمي حيث يختل نموها بدءأ  
من األنسجة الدهنية ثم العضلية ثم العظمية وفي حال سوء التغذية الكبير ينتج أجنة غير مكتملة 

 النمو أو قد يحدث اإلجهاض.
تعد الوالدة واأليام األولى بعدها من  من الوالدة:ـ الظروف المحيطة بالمولود في األيام األولى 3

أكثر الفترات حساسية على المواليد الجديدة، فحدوث والدة عسرة أو أن الوالدة في ظروف حرارية 
أو غريزة األم واهتمامها ليس بقدر كاف  أو وجود التهاب في غدة الضرع يعيق رضاعة  متطرفة

أو القائم على رعاية الحيوان بهذه المشاكل وخبرته في المولود، يضاف لها مدى إلمام المزارع 
عالجها أو الوقاية منها، كما أن مراقبته المباشرة للوالدة وللظروف المحيطة واتخاذه القرار 
المناسب سيخفف من الخسائر الناتجة، ويجب على المزارع أن ينتخب إناث القطيع التي تتميز 

 ة األمومة(.بالرعاية الجيدة لمواليدها )صفة كفاء
يعد حليب األم الغذاء الرئيس للمولود خالل الفترة األولى بعد الوالدة ،  كمية حليب األم:ـ 4

يوم، أما الحمالن فتستمر لفترة ثالث أسابيع.  60ـ  45فالعجول تستمر في فترة الرضاعة لمدة 
 رى.وإذا كانت كمية حليب األم غير كافية فيجب تأمين حليب الرضاعة من أمهات أخ

فصل الوالدة: أفضل فصل للوالدة هو الذي تتوفر فيه األعالف الخضراء  بكثرة والذي ُيتيح 
التغذية الجيدة لألم والمواليد. ويتم حاليا  تنظيم التناسل عند الحيوانات بحيث تكون والداتها في 

 فصل الربيع حيث تتوفر األعالف الخضراء في المزرعة.
ء مهمة جدا  للمواليد النامية وذلك الحتوائها على العناصر الغذائية األعالف الخضرا التغذية:ـ  5

األساسية من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات واألمالح المعدنية والفيتامينات، واالحتياجات 
الغذائية تزداد مع ازدياد عمر الحيوان النامي ، وينبغي عدم نقص الكميات عن المقرر له ألن 

وأول ما يظهر التأثير على  وانخفاض في وزنه، يحدث نقص في نمو الحيوانو ذلك يؤثر سلبا  
 والقفص الصدري ثم العضالت وعظام الحوض واألطراف. جهاز الهضم والتنفس

يختلف وزن الحيوان وحجمه باختالف الجنس وهذا يظهر منذ الوالدة ويكون  جنس الحيوان:ـ 6
رق مع التقدم في العمر، فمثال  يبلغ وزن أبقار الذكور أكبر وزنا  من اإلناث ويزداد هذا الف

كغ وسطيا ، أما نعاج أغنام العواس  800كغ  بينما وزن الثيران في نفس العمر  500الفريزيان 
ولوحظ أن عملية الخصي  كغ. 80كغ أما الكباش في نفس العمر فتصل إلى  55فيبلغ وزنها 

 التالي تزيد نسبة التصافي.وبتزيد من وزن الحيوان نتيجة زيادة ترسيب الدهن 
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هي مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء في الدم مباشرة دون وجود قنوات مفرغة،  الهرمونات:ـ  7
 وأهم هذه الهرمونات:

 ( هرمون النموGrowth Hormoneالذي ُيفرز من الفص األمامي في الغدة النخامية ) 
(Pituitary Gland) نمو كامل خاليا الجسم وتمايزها. ، حيث ُيحرض هذا الهرمون على 

 ( هرمون موجه الدرقThyroid Stimulating Hormone)  والذي ُيفرزمن الفص المامي
 عمل الغدة الدرقية.الذي ُينظم  للغدة النخامية 

 ( هرمون الثيروكسينThyroxin( الذي ُيفرز من الغدة الدرقية )Thyroid Gland ويعمل )
 الجسم. على زيادة معدل اإلستقالب في

 (هرمون األنسولينInsulin( يفرز من غدة البنكرياس )Pancreas ويقوم بدور مهم على )
 .استقالب الكربوهيدرات في الجسم

يجب أن تكون مستويات الهرمونات طبيعيى في الدم حتى يتحقق النمو األمثل للحيوان وفي حال 
 في النمو.ازدياد أو نقصان تراكيز الهرمونات في الدم سيحدث اضطرابات 

 

*********** 
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 رعایة األبقار الحلوب
  

حتى دخولھا في مراحل  تمر أبقار الحلیب بمراحل كثیرة منذ والدتھا  :أوًال ـ مفاھیم أساسیة
وقبل الدخول في تفاصیل الرعایة . ستبعادھا من المزرعة اضطراریًا اإلنتاج المختلفة ثم ا

ستخدم حیاة الحیوان ال بد من شرح بعض المصطلحات التي ُتالصحیة لكل مرحلة من مراحل 
  :في ھذا المجال وھي
وھو عجل صغیر من أي من الجنسین حتى عمر  ):new born calf( عجل حدیث الوالدة

  .اسبوع
عجل صغیر من أي من الجنسین في مرحلة رضاعة ):suckling calf( عجل رضیع

  .قبل الفطام بالحلی
عجل من أي من الجنسین توقف عن الرضاعة ویتم تغذیتھ  ):weaned calf( عجل مفطوم

  .على األعالف بدًال من الحلیب
عجل من أي من الجنسین في مرحلة النمو حتى عمر أقل  ):growing calf( عجل نامي

  .شھرًا ١٢من 
تتم تربیتھا لكي تدخل في القطیع ) أنثى(عجلة  ):replacement heifer( عجلة استبدال

  .لوب مستقبًال بدًال من حیوان آخر یتم استبعادهح كبقرة
عجلة یتم تلقیحھا  ):under insemination heifer( تحت التلقیح أو بّكیرةعجلة

  .طبیعیًا أو اصطناعیًا
  .عجلة تم تلقیحھا وتم إثبات أنھا حامل ):pregnant heifer( حاملأو بّكیرة  عجلة
 ١٦ـ  ١٠عجلة حامل  وتبقى على والدتھا  ):close up heifer( مغلقة أو بّكیرة عجلة

  .یوم
  .عجلة تلد ألول مرة ):first calf heifer(أول موسم  أو بّكیرة عجلة
  .أنثى ولدت مرة واحدة على األقل وبدأت بانتاج الحلیب: )Cow(بقرة 

  .بقرة في مرحلة الحلیب بعد الوالدة ):milking cow( بقرة حالبة
  .بقرة تم تجفیفھا بعد الوالدة ):dry cow( بقرة جافة
  .یوم ١٦ـ  ١٠بقرة حامل وبقي على والدتھا :)close up cow( بقرة مغلقة

عجل ذكر یتم تسمینھ بغرض بیعھ للذبح وال یستخدم في  ):fattening calf( عجل تسمین
  .عملیات التلقیح أو جمع السائل المنوي للتلقیح االصطناعي

غیر مخصي یتم تربیتھ بغرض استخدامھ في التلقیح  ذكر ):young bull( طلوقة صغیر
  .الطبیعي أو لجمع السائل المنوي من أجل التلقیح االصطناعي

إدخال السائل المنوي إلى الجھاز التناسلي  ):natural insemination(تلقیح طبیعي 
  .األنثوي بشكل طبیعي باستخدام الطلوقة

إدخال السائل المنوي إلى الجھاز  ):Artificial Insemination AI( تلقیح اصطناعي
  .التناسلي األنثوي بشكل اصطناعي بواسطة میل التلقیح

  .إخراج الحیوانات غیر المرغوب بھا أو غیر الصالحة من القطیع ):Culling(استبعاد 
  .ل الوالدة الالحقةبعملیة إیقاف الحالبة وترك الضرع لیجف ق ):drying-off( التجفیف
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  : ثانیاً ـ  رعایة وإدارة األبقار
)Care  and management of  Cows(  

   :العنایة باألبقار الجافة-أ
وُیفترض أنھا حامل . (بأنھا البقرة التي ال تنتج حلیب: )Dry Cow(عرف البقرة الجافة ُت

  ) باختبارات كیمیائیة أو بالجس
إلى إعطاء الحیوان فرصة لبناء مخزون ) Dry Period(وترجع أھمیة فترة الجفاف 

. جدید حالبةاحتیاطي من الدھون وإعادة تأھیل غدة الضرع وذلك قبل الدخول في موسم 
وفي حال كانت فترة یوم قبل الوالدة المتوقعة ، ) ٦٠(وُیوصى بأن تكون فترة التجفیف 

حساب تاریخ الوالدة ویتم عادة .التجفیف أقل من ذلك سیتأثر اإلنتاج وصحة المولود سلبًا
یوم إلى تاریخ التلقیح المخصب، ویجب مراعاة الشروط التالیة في  ٢٨٥المتوقعة بإضافة 

  :رعایة األبقار الجافة
یجب أن تتم عملیة التجفیف بسرعة ویوجد طریقتین إما طریقة التوقف المفاجئ عن حالبة .١

بة بالنسبة لألبقار جیدة الضرع لألبقار منخفضة اإلنتاج أو التوقف التدریجي عن الحال
مثال انقطاع عن موعد واحد للحالبة ثم انقطاع عن موعدین ثم انقطاع عن ثالثة (اإلنتاج 

).مواعید وھكذا حتى نتأكد من التجفیف
عصارات (یفضل بعد آخر حالبة للضرع حقن األرباع بالصادات الحیویة مدیدة التأثیر .٢

 الفترة القریبة منلضرع في الفترة الجافة ووالتي تؤمن الوقایة من التھاب ا) التجفیف
  .الوالدة

العنایة بتغذیة األم الحامل ومن أفضل األغذیة التي ینصح بھا للحوامل الدریس الجید مع .٣
النخالة الخشنة أو الناعمة وإذا تعذر وجود النخالة تقدم ذرة خضراء مقطعة، وھذه األغذیة 

.في جسم الجنین واألم الدمویة رةتعمل على انتظام حركة األمعاء وتنظیم الدو
من وزن العجل  % ٤٥تعد الشھور األخیرة من الحمل فترة ھامة جدًا حیث أن حوالي .٤

متوسط وزن " ( غرام یومیا ٥٠٠ – ٤٠٠یزداد خالل الثالثین یوما األخیرة أي بمعدل
وعن طریق تقدیم الغذاء الكافي والكامل الذي یحتوى على ) كغ  ٣٥العجل عند الوالدة 

جمیع االحتیاجات الضروریة الالزمة للحمیل كالبروتین والطاقة والفیتامینات واألمالح 
خاصة الكالسیوم والفوسفور ، وذلك للحصول على موالید سلیمة سریعة النمو المعدنیة 

وكذلك حتى یمكن لألم االستعداد إلنتاج كمیة جیدة من الحلیب، إن سوء وذات مناعة جیدة ، 
  :التغذیة في ھذه الفترة یؤدي إلى

نقص وزن العجول عند المیالد مع وجود صعوبات في الوالدات في بعض الحاالت.
 الوالدةزیادة نفوق العجول عند.  
 نقص وزن العجول عند الفطام.  
  الفترة المفتوحةتسمى (أول دورة أشیاع  حتىالوالدة  الفاصلة بینزیادة الفترة(
نقص كمیة الحلیب الناتجة من األبقار.

) األغذیة المركزة قلیلة (ینصح بإعطاء البقرة الحامل خالل فترة التجفیف علیقة إنتاجیة .٥
.الیوم ، وذلك تحاشیًا للسمنة/ كغ حلیب  ١٠ادل إنتاج تع

  .یجب وجود أحجار الملح بجوار الحیوان للوقایة من حدوث حاالت النقص الغذائي.٦
  . یجب توفیر المیاه النظیفة ذات الحرارة المعتدلة.٧
خاصة مع تحاشي  یجب عزل األبقار الحوامل التي دخلت في مرحلة التجفیف في حظائر.٨

  .والذي قد یؤدي إلى اإلجھاض و التدافعأ االزدحام
تجنب نقل األبقار الحوامل في الشاحنات لمسافات بعیدة وبشروط سیئة تفادیا إلجھادھا إذ قد .٩

  .یؤدي ذلك إلى اإلجھاض وإذا كان البد من ذلك یجب تأمین شروط الراحة أثناء النقل
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الحمل والذي یساعد في الوالدة العنایة بریاضة األبقار الحوامل ریاضة معتدلة طول فترة .١٠
.الطبیعیة

.على لمس الحلمات والحالبة) البكاكیر(تعوید األبقار التي تلد ألول مرة .١١
  
  
) Care of Cows At Parturition(العنایة باألبقار الحامل أثناء الوالدة -ب

إلى تاریخ یوم  ٢٨٥یتم حساب تاریخ الوالدة المتوقعة بالرجوع إلى سجالت التلقیح و إضافة 
ویجب توافر جمیع األدوات والتجھیزات الالزمة في حظائر الوالدة  .صبْخالتلقیح الُم

كالمعقمات والكفوف والمزلقات وأدوات السحب وقطع قماش ومشرط  و تشمل رعایة األبقار 
  :الحامل النواحي التالیة

وتترك بصورة أیام من الوالدة في غرف الوالدة  ١٠ – ٧تعزل األمھات الحوامل قبل .١
وھذا مھم حیث یقوم الجسم بتشكیل األجسام المضادة التي تتناسب مع البیئة الجدیدة .حرة

والتي سُیزود بھا المولود عن طریق السرسوب وھذا مھم جدًا لوقایتھ من العوامل 
غرف الوالدة نظیفة ومطھرة و جیدة التھویة  یجب أن تكونو. الممرضة في األیام األولى

، وبعیدة جافة ومفروشة بطبقة سمیكة من القش الناعم النظیف أو نشارة خشبواإلضاءة و
وأن تكون الشبابیك مغطاة بالشبك وجیدة التھویة عن الضوضاء وعن باقي أفراد القطیع،

 .المعدني
.یتم إزالة جمیع األوساخ العالقة بمؤخرة الجسم.٢
".ا بالماء والصابون جیدایجب على من یقوم بعملیة التولید أن یقلم أظافره وأن یغسلھ.٣
.تغسل منطقة الضرع وتجفف بقطعة قماش نظیفة.٤
ومن أھم . تراقب البقرة التي على وشك الوالدة بصورة مستمرة ویالحظ انتظام الطلق.٥

 :عالمات اقتراب الوضع أو الوالدة
یظھر على البقرة القلق وتتوقف عن تناول الطعام.
تدلي البطن.
زیادة تقعر الخاصرتین.
 واضحتتضخم الشفاه التناسلیة بشكل.
تزداد اإلفرازات المخاطیة من الَمْھِبل.
 المحیطة بعظم الَعُجزیحدث ارتخاء وطراوة في العضالت الخارجیة.
یكبر الضرع ویزداد حجم الحلمات.
تظھر حركات الجنین علي بطن الحیوان.
دًا للوالدةفي أبقار القطعان تنزوي البقرة في أحد أركان المرعى استعدا.

:وتتم عملیة الوالدة كما یلي
 تبدأ األغشیة الجنینیة بالظھور حیث یظھر أوًال الغشاء الكوریوني الوشیقي ویشكل كیس

.السوائل األول، ثم یتبعھ الغشاء األمینوسي الذي یشكل كیس المیاه الثاني 
  مامیة مع مقدمة األقدام األ" ینفجر الكیس ویظھر منھ أوال) الطلق(ونتیجة التقلصات

.رأس الجنین
ثم یخرج الجنین كامًال.
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 ساعات  ٦ـ  ٣ساعة من بدء المخاض ألبقار المراعي و  ٢ـ ١تتم الوالدة الطبیعیة خالل
. لألبقار في الحظائر

 ساعة  ٢٤ساعة وسطیا وإذا تأخر لـ  ١٢یتم الخالص أو طرح األغشیة الجنینیة بعد
ویجب إبعاد المشیمة بعد إطراحھا .تدخل الطبيتكون مشكلة احتباس مشیمة و یجب ال

.مباشرة
.یجب تقدیم مغلي الشعیر الفاتر والذي ینشط تقلصات الرحم لطرد المشیمة .٦
أحیانًا یحدث عسر والدة ألسباب تتعلق باألم أو بالجنین لذلك یجب التدخل الطبي البیطري .٧

القیصریة، وإال ستحدث مضاعفات لسحب الحمیل أو لتصحیح وضعیتھ أو إلجراء العملیة 
  :یحدث عسر والدة نتیجة عدة أسباب. قد تنھي حیاة األم أو الجنین أو كلیھما

عدم العنایة باختیار البكاكیر الصالحة للتربیة.  
عدم تلقیح البكیرة عند عمر ووزن مناسبین.  
كبر حجم الجنین بالنسبة لحجم حوض األم.  
 الرحموجود وضع غیر طبیعي للجنین داخل.

  
  

   Care of the Newborn Calvesت ـ العنایة بالعجول حدیثة الوالدة 
  :تتمحور رعایة الموالید الحدیثة حول بعض اإلجراءات الھامة جدا وھي

   .اإلسراع بإرضاع العجول السرسوب .التأكد من تنفس المولود. قطع وتعقیم الحبل السري 
  : یلي إلجراءات كمااویمكن توضیح ھذه 

سم وربطھ ، مع ضرورة تعقیمھ مع فتحة السّرة ١٠- ٥قطع الحبل السري بطول  یجب.١
أو أي مطھر آخر للوقایة من حدوث عدوى ناتجة عن دخول % ٧باستخدام صبغة الیود

.ویجب تكرار ذلك لمدة ثالث أیام.العوامل الُمْمِرضة
الخلفیة  یجب تنظیف فتحتي األنف من السوائل المخاطیة وذلك بمسك العجل من أرجلھ.٢

یجب اإلسراع ف تبدأبشكل متدلي مع غسل الرأس والتأكد من بدء عملیة التنفس،إذا لم 
بتنشیطھا عن طریق حك التجویف األنفي بریشة أو وضع قطرات من محلول نشادري 
على فتحتي األنف لتنشیط منعكس العطاس مع تدلیك منطقة الصدر من الجانبین  الذي 

دقائق من الوالدة ینفق  ٥ – ٤وإذا تأخر التنفس مدة . طبیعيحدوث التنفس العادًة یلیھ 
. المولود ویجب لذلك اإلسراع باستخدام التنفس االصطناعي إذا فشلت الطرق السابقة
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بعد ذلك یتم تقریب المولود من األم  حیث تبدأ بلحسھ وتنظیفھ من السوائل و ھذه العملیة .٣
البقرة  تبادرھامة جدًا حیث تنشط المولود وتحفزه على الوقوف والرضاعة، وفي حال لم 

.بذلك فیجب تنظیفھ بقطعة قماش نظیفة
عة من الوالدة، لذلك سا ٢ـ  ١تبدأ العجول السلیمة بالوقوف والبحث عن ضرع أمھا بعد .٤

بماء فاتر وتجفیفھ وتعقیمھ ویجب تقریب العجل من الضرع یجب غسل الضرع 
  .ومساعدتھ على رضاعة السرسوب بالكمیة التي یشاء

أحیانًا ترفض األم قبول العجل السیما عند الوالدة األولى لذا  یجب توفیر السرسوب .٥
أیضًا، وإذا لم یتوفر فیجب تركیب للعجل  بأسرع وقت ویفضل من أبقار حدیثة الوالدة 

). ملعقة زیت خروع+حلیب طبیعي لیتر +  نصف لیتر ماء+ تانمخفوق تانبیض(البدائل 
وإذا تم استخدام الرضاعات أو السطول ذوات الحلمة یجب أن تكون أرفع من مستوى 
الجسم بحیث یرفع الضرع رأسھ قلیًال وھذا یسھل مرور السرسوب إلى الورقیة  

  .والمنفحة
یجب وضع العجول حدیثة الوالدة في بوكسات منفصلة لمتابعتھا بشكل منفصل عن .٦

ویجب أن تكون البوكسات دافئة و نظیفة وذات إنارة كافیة وبعیدة عن . العجول األخرى 
.التیارات الھوائیة

شد فالعجول تكون أالعمل على وقایة العجول من األمراض والطفیلیات الداخلیة والخارجیة .٧
.في األیام األولى من عمرھا عرضة لمرض االلتھابات الرئوي واإلسھال

.یجب تسجیل وزن العجل في سجل األوزان.٨
.ترقیم العجول بأرقام معدنیة للتعرف على العجول وتسھیل عملیات المتابعة والتسجیل.٩

مالح إعطاء العجول الماء النظیف النقي وحرارتھ تكون كدرجة حرارة الجسم مع توافر األ.١٠
.المعدنیة 

.یجب إزالة الفرشة الرطبة من أرضیة الحظیرة والمحافظة على مربط العجل نظیفًا وجافًا.١١
  

  :للعجول حدیثة الوالدة) Clustrom(أھمیة السرسوب 
یعرف السرسوب على أنھ السائل التي تصنعھ وتفرزه غدة الضرع عند األبقار بعد الوالدة 

ویجب . بعد ذلك تركیبھ بشكل تدریجي  لیصبح حلیبًا طبیعّیًایوم ویتغیر  ٥ـ  ٣ویستمر لحوالي 
ویعد السرسوب الغذاء األول .لیتر منھ على األقل في األربع ساعات األولى  ٢أن یرضع العجل 

  :والضروري للموالید الجدد وذلك لما یلي
 حیث أن دم المولود ال یحتوي على األجسام)الغلوبیولینات(غني باألجسام المناعیة ، 

المضادة التي تحمي الجسم من العوامل الممرضة ولذلك یجب تزویده بكمیات مرتفعة منھا 
عن طریق السرسوب ریثما یبدأ الجھاز المناعي للمولود بتكوینھا بعد عدة أیام من 

دون ھضم من جدار األمعاء ویتوقف مرورھا بعد  للسرسوب وتمر األجسام المناعیة.الوالدة
  .یومین

 األمعاء من مادة العق یقوم بتنظیف)Meconium ( بقایا جنینیة.مادة سوداء منوالتي ھي  
 یحتوي السرسوب على خمسة أضعاف من البروتین وخمسة أضعاف من فیتامین أ وثالثة

.  أضعاف من فیتامین د وضعفین من العناصر المعدنیة مقارنة بكمیة ھذه المواد في الحلیب
.ة فإن السرسوب المغلي یشكل راسب أو خثرةوألن ھذه البروتینات تتخثر بالحرار
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  Care of Cows Post Parturitionالعنایة باألبقار بعد الوالدة  -ت
  :یجب االھتمام بالبقرة التي ولدت حدیثًا باتخاذ الخطوات التالیة

.یجب التأكد من أن الوالدة تمت بشكل طبیعي دون جروح أو مضاعفات.١
.غسل مؤخرة البقرة بالماء الدافئ.٢
كما یجب تدلیك الحلمات لننشیط إفراز . غسل الضرع والحلمات بالماء الدافئ ثم تعقیمھا.٣

).اللبأ ( السرسوب 
.إزالة جمیع المخلفات من أرضیة الحظیرة وتنظیفھا بالماء ثم تعقیمھا ووضع فرشة جدیدة.٤
ء ذلك یجب استدعاء الطبیب البیطري إلجرا یجب التاكد من خروج المشیمة وإذا لم یتم.٥

العالج
تعطى األبقار مغلي الشعیر أو القمح دافئًا ، ثم یقدم لھا القلیل من علف الدریس الجید أو .٦

 – ١٢العلف األخضر أو أي أعالف سھلة الھضم في البدایة، أما العلف المركز فیعطى بعد 
.ساعة من الوالدة ، كما یقدم لھا الماء النظیف والدافئ باستمرار ٢٤

.األبقار من التیارات الھوائیة الباردة أو الحارةیجب أن یتم حمایة .٧
بعد إرضاع العجل ما یرید من السرسوب یمكن حالبة الكمیات المتبقیة وھذا مھم في األبقار .٨

عالیة اإلدرار كي ال یحدث ضغط وتورم في غدة الضرع، ویمكن تجمید السرسوب في 
  .المزارع الحدیثة وإعادة استخدامھ عند الضرورة

  .ذاء المركز تدریجیًا حتى ال یحدث اضطرابات ھضمیة لألمیقدم الغ.٩
  

)Care of newborn until weaning(رعایة العجول حتى عمر الفطام
من حاالت النفوق تحدث في الفترة المبكرة من العمر %  ٧٠تشیر األبحاث إلى أن حوالي 

تتضمن و.نفوقھایجب رعایة العجول بشكل جید في ھذه الفترة لتجنب وحتى الفطام لذلك 
  :الرعایة التالي

) لیتر  ٦(من وزن جسمھ وأقصى حد ھو % ١٠یعطى العجل كمیة حلیب وزنھا یساوي .١
أما التغذیة الزائدة للعجول . أسابیع ١٠ - ٦ویستمر بالتغذیة على الحلیب لمدة . یومیًا
.النفخة تسبب

لدرجة حرارة  یجب أن یعطى الحلیب أو بدیل الحلیب طازجًا وبدرجة حرارة مماثلة.٢
للعجل اإلسھال  ضم في المنفحة مسببًاھَْالجسم ألن الحلیب البارد یمر إلى األمعاء دون أن ُی

مضاعفات أخرى كاإلسھال الذي تسببھ العصیات  الحقًاالغذائي في البدایة ثم تتطور 
. القولونیة و السالمونیال

بعد عمر  الحلماتات وذیجب تعوید العجل على شرب الحلیب من السطل أو من العبوات .٣
ثالثة أیام وذلك مرتین یومیًا أو ثالث مرات وذلك بعد تسخینھا لتصبح درجة حرارتھا 

.مساویة لدرجة حرارة جسم العجل
وتتم ) كغ یومیا٣(فتبدأ الرضاعة بحوالي ) كغ  ٣٥( بفرض أن وزن العجل عند الوالدة .٤

ثم نقوم ) یوم  ٤٠(بعمر حوالي ) كغ ٦(حتى نصل إلى كمیة ) یوم١٠(كل ) كغ١(زیادتھا 
.بخفضھا بشكل تدریجي حتى الفطام

یمكن وضع أوراق الدریس أمام العجل ابتداًء من األسبوع الثاني مع مراعاة عدم تعرضھا .٥
.للعفونة بسبب المیاه الموجودة أمام العجل
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 ١٠( یمكن البدء بوضع كمیة من العلف المركز الخاص بالعجول الصغیرة بعد حوالي.٦
.، لكن یراعى عدم تعرضھا للعفن)امأی

% .١٧علف العجول الصغیرة یسمى بادئ تكون نسبة البروتین فیھ حوالي .٧
كلما ازدادت كمیة العلف المركز المستھلكة كلما أمكن اإلسراع في الخفض التدریجي .٨

.لحلیب الرضاعة
تغییر  من القواعد التي یجب مراعاتھا ھو التدرج في تغذیة العجول وعدم إجراء أي.٩

.فجائي والذي قد یسبب إسھال للعجول
.یجب أن تكون المیاه متاحة بشكل دائم أمام العجل.١٠
 ٨٠٠ــ  ٧٠٠(یجب التركیز على أن معدل النمو خالل فترة الرضاعة یجب أن یكون .١١

یومیًا، إذا زاد معدل النمو عن ذلك فإنھ یؤدي إلى سرعة نمو األنسجة العضلیة قبل )غرام
إلى الحصول على عجول صغیرة الحجم ومكتنزة وھذا غیر مطلوب في العظمیة فیؤدي 

.وإذا  تأخر معدل النمو عن ذلك یؤدي إلى تأخر عمر الفطام. حیوان الحلیب
ُوجد أن تغذیة العجول بكمیات كبیرة لمرة واحدة في الیوم یؤدي إلى ارتفاع درجة .١٢

لتغذیة مرتین یومیًا حرارة الحیوان مع حدوث إسھال في بعض األحیان لذلك یفضل ا
صباحًا ومساًء مع مراعاة تقدیم األغذیة على المركزات بجانب العلف األخضر أو 

.الدریس
ویؤدي ذلك إلى توضع للعجول أقراص تحوي المعادن الضروریة للنمو فتقوم بلعقھا .١٣

  .الوقایة من نقص األمالح الضرویة
.أسابیع فأكثًر ٣-٢یبدأ تقدیم الماء  للعجل من عمر .١٤
أشھر ثم یوضع في مجموعات ویتم  ٣یوضع كل عجل في بوكس خاص بھ حتى عمر .١٥

.أشھر ٦عند عمر فصل الذكور عن اإلناث 
.یجب إبقاء جسم الحیوان نظیفًا و جافًا لتجنب إصابتھ بالفطور.١٦
حیث یتم  تطھیر مكان الحلمة المراد إزالتھا ثم  یجب إزالة الحلمات الزائدة في عمر شھر.١٧

.بشدة وتقطع بمشرط حاد معقم والتطھیر بالمطھرات حتى تمام التئام الجرحتجذب ألسفل 
بعد الوالدة ، والھدف من ذلك اإلقالل ) أسبوع  ٤ــ  ٢(یجب إزالة قرون العجول في عمر .١٨

أثناء تناول  للعجل من خطورة نطح العجول لبعضھا أو للعمال ، كما أنھا تسبب إعاقات
تتم إزالة القرون باستخدام مكواة كھربائیة  تحتوي . لمعالفالحواجز المعدنیة ل بسببالعلف 

على تجویف في مقدمتھا توضع فوق القمة النامیة للقرن فتؤدي إلى موت النسیج المسؤول 
.عن النمو

في بعض األحیان تولد  العجالت وبھا عدد من الحلمات الزائدة عن :إزالة الحلمات الزائدة .١٩
حالة البد من إزالة ھذه الحلمات خاصة إذا كانت متداخلة مع األربعة األساسیة، وفي ھذه ال

ة الحلمات الزائدة بأسرع الحلمات الرئیسیة مما یعیق عملیة الحالبة اآللیة مستقبالًً ، وتتم إزال
بعد الوالدة لضمان سرعة الشفاء ، ویلزم إزالتھا تطبیق بعض االحتیاطات  ما یمكن

یر قبل وبعد اإلزالة  وعند عدم التأكد من أن إحدى الضروریة  كالتخدیر الموضعي والتطھ
.أشھر) ٦(الحلمات زائدة أم أساسیة یمكن االنتظار حتى عمر 

یجب تعریف الحیوان عن طریق الترقیم أو الوشم أو باستخدام سالسل معدنیة أو الوشم .٢٠
.باستخدام النتروجن السائل او التعریف اإللكتروني
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  ):Calf weaning(فطام العجول 
المقصود بفطام العجول ھو التوقف عن تغذیتھا على الحلیب أو بدائلھ ، واالعتماد  على 

ولكن یجب عدم فطام العجل إال إذا بلغ وزنھ ضعف . األعالف المركزة والخضراء والخشنة
  .وزن المیالد

  :یوجد بشكل عام نظامین لتوقیت فطام العجول وھما
  .من الوالدة) یوم ٦٠ــ  ٤٥(یتم فطام العجل بعد  :الفطام المبكر

 ٩٠( بعد الوالدة أو بوزن) یوم ١٠٠ــ  ٩٠(حیث یتم فطام العجل في عمر :الفطام المتأخر
  .أیھما یحدث أوًال ) كغ وزن حي ١٠٠ــ 

ومھما كانت طریقة الفطام فال بد من التوقف التدریجي عن إرضاع العجول تجنبًا للمشاكل 
الرضاعة حوالي أربعة أیام بعد الفطام ثم نقلھا إلى  الھضمیة، ویجب ترك العجول في أماكن

  .الحظائر الخاصة بالعجول النامیة
وبعضھا االخر یؤدي %) ٢٥(تصاب العجول بأمراض خطیرة قد تؤدي إلى نفوق بنسبة 

واللذان سنتحدث عنھما . وأخطر ھذه األمراض االلتھاب الرئوي واإلسھال. إلى تراجع النمو
  .عایةفي فصل أمراض سوء الر

  

  
  الحلمات الزائدة)  ٣( شكل 

  

  
  طرق تعریف الحیوان بالبطاقات وطوق الرقبة)  ٤( شكل 
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  تعریف الحیوان بالوشم باستخدام اآلزوت السائل)  ٥( شكل 

  
  
  
  

  
  بدایة الوالدة الطبیعیة عند األبقار)  ٦( شكل 
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  تنظیف البقرة للمولود)  ٧( شكل 

  
  

  
  حدیث الوالدة السرسوب بواسطة عبوة ذات حلمةإعطاء العجل )  ٨( شكل 

  
  



نزار سلیمان. د : الحیوانات الكبیرة              سنة خامسة        إعداد جامعة حماه ـ كلیة الزراعة           رعایة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29

  
  رضاعة العجول للحلیب من وعاء متعدد الحلمات) ٩( شكل 

  
  

  
  كي قرون العجل)  ١٠( شكل 

  
  

*********  
  

  



نزار سلیمان. د : الكبیرة              سنة خامسة        إعداد  جامعة حماه ـ كلیة الزراعة           رعایة الحیوانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

30

 :مساوئ الرضاعة الطبیعیة

  .عدم معرفة إنتاج البقرة من الحلیب.١

  .تعرض العجول لإلصابة باألمراض نتیجة تلوث الضرع باألوساخ.٢

  .إصابة الضرع والحلمات باإلجھاد والتشوھات احیانًا.٣

  .عدم معرفة الكمیة التي یتناولھا العجل بدقة.٤

  .یعیق حالبتھا آلیًا تتعود البقرة على إدرار الحلیب والعجل بجانبھا وھذا.٥

  :مزایا الرضاعة الصناعیة

  .معرفة كمیة إنتاج البقرة من الحلیب.١

  .المحافظة على الضرع والحلمات دون تشوه.٢

  .التحكم بكمیات الحلیب المقدمة للعجول حسب العمر والوزن.٣

  :على عدة أنواع من األغذیةتتم الرضاعة االصطناعیة 

الرضاعة على الحلیب كامل الدسم.  

الرضاعة على حلیب كامل الدسم وحلیب الفرز.  

التغذیة على بدائل الحلیب.  

حیث یتم السماح للعجول بالرضاعة الطبیعیة على الحلیب الكامل  :الرضاعة على الحلیب كامل الدسم :أوًال 

  .من وزنھا% ١٠أسبوع حیث یسمح لھا برضاعة ما یعادل ) ١٢ـ  ٨(الدسم لمدة 

حیث یتم إعطاء حلیب كامل الدسم في األسبوع األول  :ب كامل الدسم وحلیب الفرزالرضاعة على حلی: ثانیًا

ویمكن . والثاني ثم یتم تخفیضھ تدریجیًا وإعطاء حلیب الفرز ثم یتم االستمرار على حلیب فرز حتى الفطام

  .مع إضافة فیتامین د و أ ) ٩:: ١(استخدام الحلیب المجفف بعد حلھ بالماء بنسبة 

یمكن أن تتم تغذیة العجول على بدائل الحلیب التي یشترط فیھا أن تكون  :لرضاعة على بدائل الحلیبثالثًا ـ ا

وعادة یكون البدیل مادة جافة على ھیئة مسحوق یتم إذابتھا . مكتملة القیمة الغذائیة وسعرھا أقل من سعر الحلیب

أن تكون  ویجب) ٩:: ١(بالماء الفاتر وحسب تعلیمات الشركة المصنعة وعادة تكون نسبة الخلط مع الماء 

ویدخل في تركیب بدائل الحلیب عدة مواد  ).٣٩ـ  ٣٧( درجة حرارة السائل مشابھة لدرجة حرارة الجسم

وبعض متجات )% ١٠ـ  ٥(ومصل الحلیب المجفف بنسبة %) ٥٠ـ  ٣٨(غذائیة أھمھا الحلیب المجفف بنسبة 

ترون وبعض الخمائر و الذرة و طحین فول الصویا ومسحوق دم مجفف ومطحون الشوفان والشعیر ودكس

، ولیس بالضرورة وجود كل المواد السابقة في البدائل فعند ) أورومایسین(فیتامینات ومعادن وصادات حیویة 

  . وجود طحین فول الصویا یمكن اإلستغناء عن الدم المجفف والعكس صحیح

  .رویدًاوفي كل الطرق السابقة یجب تعوید العجول على تناول األعالف الجافة رویدًا 
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  :ویوجد عدة شروط یجب اتباعھا في تغذیة العجول الرضیعة

  .أن تكون حرارة الحلیب أو بدائلھ مشابھة لدرجة حرارة الجسم.١

  .تنظیف األواني المستخدمة في الرضاعة وتعقیمھا.٢

  .التقید بمواعید الرضاعة مرتین أو ثالثة كي ال تحدث اضطرابات ھضمیة.٣

  %).١٠(حسب وزن الجسم تحدید كمیة الحلیب المعطاة .٤

  .أن یكون اإلنتقال من نوع غذائي آلخر بشكل تدریجي.٥

،على قلیًالالعجل أو أ یفضل وضع األواني ذات الحلمات على مستوى رأس.٦

  .یوضح الجدول الالحق نماذج خلطات للعجول في فترة الرضاعة وبعد الفطام

نماذج خلطة للعجول( ) جدول 

%نموذج علیقة للعجول المفطومة %نموذج علیقة للعجول الرضیعة 

49.5شعیر مجروش45شعیر مجروش

28كسبة فول الصویا 22ذرة صفراء أو بیضاء

10نخالة القمح15نخالة القمح

10موالس15كسبة فول الصویا 

1حجر كلس1حجر كلس

1ملح طعام1ملح طعام

0.5نادرةفیتامینات ومعادن 1فیتامینات ومعادن نادرة

100المجموع100المجموع

٢٠١٤المصدر مسوح والراشد 

  

  

  تسمین العجول 
  :األھمیة 

خسارة كبیرة إلنتاج اللحوم الحمراء  یعدوھذا ،  منخفضةبعمر صغیر و بأوزان  مناطقناالعجول في یتم ذبح 

 أصًال إذا عرفنا أن الكمیة الناتجة عن عجول التسمین یمكن أن تضاعف عدة أضعاف في منطقة تعاني خصوصًا

ة تتم رعایحیث . من نقص شدید في إنتاج اللحوم الحمراء مما قد یتطلب إدخال ھذه العجول في مشاریع التسمین 

  .و وتغذیتھا للوصول إلى األوزان المطلوبة العجول

  :تعریف التسمین 

، وھي عملیة تربیة ورعایة العجول بھدف زیادة نموھا ألجل الحصول على إنتاج مناسب من اللحم والدھن 

وقد تكون  عجول مخصیة  .حیث یتم البدء بالتسمین بأعمار مختلفة إما بعد رضاعة السرسوب أو بعد الفطام
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(steers)  أو غیر مخصیةbulls) ( یف األبقار أو البكیرات أو وال یشمل ھذا التعر وبكاكیرأو من عجالت

  .الثیران المستبعدة

  

  :میزات مشاریع التسمین 

ومن ثم بیع ھذه العجول بأوزان ، للعجول  الكفاءة اإلنتاجیةإن الھدف من عملیة التسمین ھو تحقیق الربح نتیجة 

 :وتتمیز مشاریع التسمین بمایلي كغم یومیا ١.١ عادة یكون معدل النموو،  معقول وبربح جیدة

.ظم وعلى مدار السنةإنتاج لحوم عجول من نوعیة ممتازة وبشكل منت.١

.سرعة دوران رأس المال.٢

.في ھذا القطاع من قبل المستثمرینسرعة االستثمار إمكانیة .٣

.یمكن توقع األداء اإلنتاجي وبحیث یتم حساب جمیع تكالیف اإلنتاج وتقدیر الكلفة .٤

  .التغذیةمتطلبات العمالة لھذه المشاریع ویمكن تخفیضھا أیضَا بمكننة انخفاض .٥

  :عیوب مشاریع التسمین

   .سعر شراء العجولب ارتباطھا .١

  ، سعار األعالف المركزة كالشعیر والذرة والصویابأ ارتباطھا.٢

المركزات محدودیة استعمال األعالف المالئة مع ارتباط ذلك بأمراض تغذویة تتعلق بالتغذیة على .٣

  .كالحماض

  :طرق التسمین 

  : العجول  یوجد عدة طرق لتسمین

على الحلیب  یتغذى العجل أساسًاحیث على الحلیب فقط  تمت تغذیتھاإنتاج عجول  ھي :الطریقة األولى 

 تطبیقحتى یمكن  مرتفعًاویجب أن یكون سعر ھذه اللحوم ) كغم  ٨٠( بوزنالوالدة وحتى الفطام  من

ولكن إحدى أھم ، بأن الفنادق والمطاعم الحدیثة تتھافت على ھذا النوع من اللحوم علمًا. ھذه الطریقة

حیث من الممكن تسمین ھذه ، سلبیات ھذا النوع من المشاریع ھو استنزاف إنتاج اللحوم الحمراء محلیًا

.كغم فقط  ١٠٠كغم وزن قائم بدل الـ  ٥٠٠ -٤٠٠العجول ما بین 

كغم وھذا ) ٢٧٠-٢٠٠( وزن إلىحیث تصل وھي تسمین العجول على خلطات كاملة  :ثانیة الطریقة ال

 ٧-٣ویتطلب ھذا النوع الحصول على عجول بعمر ، النوع من التسمین یقبل علیھ المربون والجزارون

 لكبدیل عن ذیوجد أیام حیث تتم رعایتھا وتغذیتھا حتى وقت الفطام ثم یتم تحویلھا إلى نظام التسمین و

- ٤(  وتحتاج إلى یومًا ١٨٠-١٢٠المفطومة بحیث یجري تسمینھا لمدة للعجول شراء المباشر ال وھو

إن ھذه الطریقة بحاجة إلى شراء العجول  ). كغم نمو١/ كغم من العناصر الغذائیة المھضومة   ٤.٥
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بین في لحوم باستمرار بحیث تتم القدرة على بیع بعض العجول أسبوعیا وبشكل مستمر للزبائن الراغ

.العجول 

وھذا النوع من التسمین یشبھ الطریقة الثانیة إال أن مدة بقاء العجول في حظائر  :الطریقة الثالثة 

كغم  ٦-  ٥(ویحتاج إلى )  كغم ٤٠٠( إلى وزن  العجلشھر حیث یصل  ١٨-١٢التسمین تصل ما بین 

كغم  ١.١وفي العادة فان معدل النمو لطول الفترة )  . كغم نمو١/  من العناصر الغذائیة المھضومة ) 

لى إألن العجول تنمو ، ه الطریقةھذ فيمن أبقار الفریزیان  یومیا ویتم استعمال العجول المخصیة الناتجة

. كبر من العجالتأعلى وبسرعة نمو أأوزان 

  :األسس الفیزیولوجیة لتكوین اللحم في التسمین 

 كغم لحم یتواجد  ١غم من الماء أي أن  ٣غم بروتین یخزن معھ  ١عند تكون  اللحم فان كل

غم  ٢٥٠كغم لحم تساوي  ١القیمة الغذائیة في  نإ، غم ماء  ٧٥٠غم بروتین و  ٢٥٠فیھ 

  .كالوري  ١٤٦٠= غم / كالوري ٥.٨٤×

 غم  ٩٠٠كغم دھن یتكون من  ١أي أن ، ماء % ١٠عند تكوین الدھن فان الدھن یخزن

 ٩.٤٨× غم  ٩٠٠كغم دھن تساوي   ١غم ماء والقیمة الغذائیة لكل  ١٠٠دھن صافي و

  كالوري  ٨٥٣٢= غم /كالوري 

 ٥.٨٤=  ١٤٦٠÷  ٨٥٣٢كغم لحمة ھي  ١كغم دھن مقارنة ب  ١القیمة الحراریة لتكوین 

كغم  ١كغم دھن تحتاج إلى ستة أضعاف القیمة الغذائیة الضروریة لتكوین  ١فة أي أن إضا

. لحمة 

 ١٧، لحم % ٧٩عند تسمین حیوان صغیر في العمر والوزن فان الزیادة تتكون من  %

. دھن 

 دھن %  ٣٥،لحم%  ٦١وعند تسمین حیوانات متوسطة فان الزیادة تتكون من،

 لحم %  ٩معظمھا دھنیة و فان الزیادة في الوزن تكونوعند تسمین حیوانات كاملة النم

. دھن %  ٩١و

  :وصول العجول  اقتراباإلجراءات التي یجب اتباعھا حین 

  :أوًال في حال العجول حدیثة الوالدة

فالھدف األول الواجب اتباعھ ھو إبقاءھا بصحة جیدة ، أیام  ٣-١إذا كانت العجول من أبقار الفریزیان بعمر 

یجب وضع كل عجل  كما. والتأكد من أنھا قد أخذت كفایتھا من حلیب السرسوب وتغطیس حبلھا السري بالیود

  . أي إلى وقت الفطامتقریبًا ) یوم ٥٠(بمفرده في بوكسات إفرادیة مدة 
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استعمال بدائل الحلیب فان طریقة المزج ومعاملة بدائل الحلیب تعتمد على تعلیمات الشركة الصانعة ویجب عند 

  .اتباع التعلیمات الموضوعة على العبوات بدقة 

في الیوم الرابع لوصول بروتین خام % )  ١٨-١٦( وي على خلطة مركزة تحتباإلضافة إلى الماء تقدیم یجب 

كغم  یومیا  ١.٧٥كثر من  أالكمیة المأكولة من خلطة الفطام طم في األسبوع الثامن عندما تكون العجل وبحیث تف

 إلىویتم إبقاء الخلطة التي حدث علیھا الفطام حتى األسبوع الثاني عشر من العمر وحینھا قد یصل وزن العجل 

  .كغم  )  ١٠٥ـ  ٩٥(

دة أقل من عام فال تتم إزالة براعم القرون ألن نموھا في یتم خصي العجل بعد الفطام وفیما إذا كان التسمین لم

ویجب إضافة مضاد للكوكسیدیا في ، أما إذا كان التسمین یزید عن عام فتزال البراعم ، أقل من عام یكون قلیال 

  )الكوكسیدیا طفیلي من األوالي یصیب األمعاء (.الخلطة المركزة

  :التحضیرات للعجول المفطومة القادمة 

  :العجول المفطومة  وصوللتحضیرات التالیة ضروریة قبل إن اا

 موقع الماء مھم حیث یفضل أن یكون بجانب السور وأن یكون متحركا و یخرج خریرَا ألنھ  :الماء

في خاصة  شوارد ملحیةیشجع العجول القادمة على الشرب وأن یكون نظیفا مضافَا إلیھ محلول 

  .ھزال العجول  حال

 یجب مالحظة عدم وجود غبار كثیر في وحدة التسمین حتى ال یتسبب ھذا في   : الغبارالوقایة من

.حدوث التھابات رئویة للعجول

 یجب أن تكون نوعیة الدریس ممتازة وأن یكون خالیَا من العفن والغبار ویفضل وضع  :الدریس

ویفضل وضع الخلطة المركزة . الدریس في معالف للمواد المالئة لتشجیع العجول على تناولھا

ویفضل بعد ذلك إنقاص الدریس و زیادة الخلطة المركزة بالتدریج ، منثورة على المادة المالئة

ع كذلك لمدة أسبوع ثم یتم وضع الدریس المجروش بعد ذلك ضمن الخلطة المركزة ویستمر الوض

         .لیتم البدء بالخلطة المركزة المقررة بعد ذلك

 من الخلطة %  ٨٠-٦٠إن المركز یشكل . یفضل أن تجرش الحبوب جرشَا خشنَا :المركز العلف

% . ٢٠لى المقدمة للعجول ویجب أن ال تقل نسبة المادة المالئة ع

 من البروتین على أساس % ١٦إن الخلطة  المقدمة یجب أن تحتوي ما ال یقل عن  :البروتینات

من البروتین الخام على أساس المادة %  ٢٠-١٨المادة الجافة ولكن من األفضل استعمال نسبة 

. الجافة ألن ھذه النسب تعطي نموا أفضل

 ویفضل أن تكون ضمن خلطة المعادن المقدمة  %١یفضل أن تكون نسبة البوتاسیوم :المعادن

طھا ضمن خلطة المركزات وخل%  ٠.٥انھ من األفضل إضافة المعادن األثریة بواقع . للحیوانات 
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ن النسب العالیة من المعادن كالبوتاسیوم یجب تخفضیھا الحقَا حالما تتعود العجول على إ،المقدمة 

.تناول الكمیات المقررة من الخلطة 

 وحدة دولیة ٦٦٠٠-٤٤٠٠إن الخلطة المركزة یجب أن تحتوي على فیتامین أ بواقع  :الفیتامینات /

كغم على أساس / وحدة دولیة ٢٢٠- ١١٠وأن تحتوي فیتامین ھـ  بواقع ، كغم من الخلطة المركزة 

. بكمیات كافیة في الكرش  تخلیقھاإن مجموعة فیتامین ب یتم . المادة الجافة

  :نقل العجول 

والفطام بضغوطات ناتجة عن عملیات الفصل  نقل العجول من المزرعة إلى وحدة التسمین مرتبطًا یعد

البیئة الجدیدة وإزالة القرون والتأقلم مع ظروف جدیدة في وحدة التسمین و حصینوالخصي والترقیم والت

  .والتغذیة المركزة

  : إن معاملة الحیوانات الجیدة قبل نقلھا إلى تتطلب ما یلي 

 یجب معاملة الحیوانات بھدوء وبحذر وبطء خالل الفصل والتحمیل للتقلیل من أثر الكرب.

من األفضل أن تفطم وتقص القرون وتخصى العجول قبل ثالثین یوما من عملیة النقل .

ة فمن األفضل عدم نقلھا إذا كان ھنالك عجول مریضة أو عرجاء أو مجروح.

 تعوید العجول إذا كان ھذا ممكنَا على التغذیة على الدریس والمركزات .

.في الوزن  الخسارةقبل عملیة النقل تقلل من  العلفإن عملیة الھدوء في النقل وإزاحة 

  

  :النقص في وزن الحیوان أثناء الشحن 

إن النقص في وزن الحیوان ناتج من عاملین أحدھما ناتج عن الفقد في البول والروث واآلخر ناتج عن 

  ) ٣جدول رقم(نقص في السوائل 

  : إن العوامل التي تؤثر على ھذا الفقد ھي 

زمن النقل.١

.العجل وجنس عمر .٢

.نوع الشاحنة .٣

  .أحوال الطقس .٤

  :عمل ما یلي  وللتقلیل من أثر النقص الناتج من الشحن یتم

  .تجنب نقل العجول في جو حار أو بارد جدا .١

.تجنب المعاملة القاسیة للعجول قبل الشحن .٢

.نقل العجول مباشرة من المزرعة إلى وحدة التسمین.٣

.التأكد من عدم تعطل أو توقف اآللیات .٤
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.الجو عاصفَا كان العمل على حمایة الحیوان فیما إذا .٥

.ولیست خضراء قبل النقل  الحیوانات أعالف جافة إطعام.٦

.الحیوانات المساحة المطلوبة في الشاحنة  إعطاء.٧

تأكد بأن تكون یجب النقل الحیوانات بسرعة وبشكل مباشر من المزرعة إلى وحدة التسمین و.٨

. المنعطفاتخاصة في  منخفضةسرعة السائق 

أعداد زائدة من إن من أھم الضغوطات ھي االزدحام أثناء النقل ولذلك یجب تجنب وضع .٩

.العجول في الشاحنات أثناء النقل 

  

  نقص وزن العجول أثناء الشحن() جدول 

  

ساعة في الشاحنة 

المتحركة

نسبة النقص في وزن 

  الحیوان

(%)

األیام المطلوبة في وحدة التسمین 

إلعادة الفقد

صفر١٢

٨- ٦٤- ٨٤- ٢

١٦- ٨٨- ١٦٦- ٨

٢٤-١٠١٦- ٢٤٨-١٦

٣٠-١٢٢٤-٣٢١٠-٢٤

     

  االتساع في الشاحنة المطلوب من أجل العجول في المتر الطولي للشاحنة)  (جدول 

  

وزن 

الحیوان

رض الشاحنة ع( ²م ٢,٣٣  عدد العجول لكل

)متر ٢.٣٣

٩٠٧

١٣٦٥

١٨٢٤

٢٠٥٣
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  :تغذیة العجول حال وصولھا إلى وحدة التسمین 

. )ساعة ٢٤(لمدة  للعجول باالستراحة بعد وصولھایسمح .١

وبعد ذلك فإن الھدف األولي ھو استرجاع وزن الحیوان حیث أن االنكماش الذي حدث نتیجة النقل یمكن .٢

استرجاعھ ویجب أن یكون االسترجاع بسرعة للمحافظة على صحة الحیوان وھذا یتطلب معاملة الحیوان 

.وتغذیتھ بشكل صحیح

فقط منھا یبدأ باألكل في الیوم الثاني حیث یقدم % ٤٠لیوم األول وإن العجول الصغیرة قد ال تأكل شیئَا في ا.٣

قد یكون مناسبَا أیضَا . ممتازة حتى تقبل العجول علیھ بشكل جیدال ةنوعیذي اللھا مادة مالئة كدریس البرسیم 

 تقطیع الفصة حیث أن الكمیة المأكولة تكون أعلى وكفاءة تحویل البرسیم المقطع في ھذه المرحلة تكون

. من وزن الجسم في ھذه المرحلة% ١.٥إن الكمیة المأكولة من الدریس تبلغ حوالي . جیدة

إن تغذیة العجول في أسبوع وصولھا إلى وحدة التسمین یكون على المادة المالئة ثم یتم البدء بتعویدھا على .٤

التأكد یجب و د العجول مساحة كافیة من المعالف بالنسبة لعدكما أن من المفضل أن یكون ھنالك . المركزات

.یتقدم إلى المعالفمن أن كل عجل 

 كغم في خلطات المركز ألول شھرین،/ ملغم ٢٠بمعدل ) كلورتتراسایكلین(الحیویة  الصاداتیفضل وضع .٥

في الماء ألن العجول من المؤكد أنھا تقبل على الماء أوَال صادات بدایًة وقد یكون من األفضل وضع ھذه ال

.حال وصولھا إلى وحدة التسمین ولیس على العلف

عجول مریضة في كل مرة  ھل یوجدعدة مرات یومیَا بحیث یكون طازجَا مع مالحظة  العلف یجب أن یقدم.٦

  .العلفیقدم فیھا 

  : العملیات الضروریة في األیام األولى

  :إن العملیات الضروریة في ھذه المرحلة ھي

تستغرق ثالثة أسابیع حتى تتمكن الكائنات الحیة  األقلمة على األعالف المركزة وھذه العملیة .١

)microflora ( المركزات، ھذه العملیة یجب أن  ثم التأقلم علىالدریس  علىفي الكرش بالتأقلم

تكون بالتدریج ، وفي عملیة األقلمة یتم إطعام المركزات لمدة یومین ثم نبدأ بزیادة المركز حتى 

.الخلطة المقررةنصل خالل ثالثة أسابیع إلى إعطائھا 

   خاصة التسمم المعوي بالطعم الخماسي واإلسھال  ومالعجول ضد أمراض الكولستریدی تحصین.٢

).Black Leg(وضد مرض التفحم العضلي الناتج عن الباستوریال

.رش الحیوانات بأدویة مضادة للطفیلیات الخارجیة كالقمل والقراد والجرب.٣

.الحیوانات األدویة المضادة للطفیلیات الداخلیة تجریع.٤

.وزن العجول وترقیمھا ووضع أوزانھا في السجل.٥

.خطرة جروحقص القرون ألن العجول قد تنطح بعضھا مسببة و  .تغطیس األقدام.٦
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یحدث تنافس على تناول العلفوضع العجول في مجموعات ذات أوزان متشابھة حتى ال .٧

  :فھي في الفترات التالیة القیام بھا الواجبأما العملیات 

  .إعطاء منشطات النمو.١

.لمنع الحموضة وضع مادة دارئة مثل البایكربونات في الخلطة.٢

).A,D,E,B1,B12(إعطاء جرعة للعجول محتویة على الفیتامینات التالیة .٣

.١٢إعطاء جرعة من الكوبالت أو فیتامین ب.٤

العجول  بتحصینإن جمیع التحصینات یجب أن تكون حسب إرشادات الطبیب البیطري ویجب عدم القیام 

  .المریضة إال بعد شفائھا

وبالرغم من جمیع ھذه اإلجراءات فإن بعض العجول ال تتأقلم مع التسمین بسھولة وال تنمو وفقَا أحیانًا 

    .عادھا وبیعھاللمعاییر المتوقعة وحین مالحظة ھذه العجول یجب استب

  :أثر الطقس على عملیات التسمین

حیث البد من  المناطق الوسطى والشرقیة من سوریةحرارة العالیة وخاصةََ في ال الوقایة منإنھ البد من .١

.تزوید وحدات التسمین بمظالت وإعطاء مساحات جیدة للحیوانات لمنع االزدحام

ي طاقة أكثر من التغذیة على المواد المالئة ولذلك من الحبوب تعطالناتجة من إن التغذیة على المركزات .٢

الضروري إیجاد الوسائل الضروریة للتقلیل من أثر الطاقة والحرارة المنتجة عن طریق التزوید بماء بارد 

خصوصَا وأن الحیوانات تتجمع حول  وحدة التسمینومظالت واقیة ورذاذ ماء عند الضرورة حول 

).  heat stress(م في محاولة لتخفیف الضغط الحراري  ٤٠ºحوالي  المشارب عندما تكون الحرارة

كما أن من الظواھر الواضحة توقف العجول عن أكل الخلطة المركزة عند اإلجھاد الحراري ثم معاودة .٣

.عندما یبرد الجو وھذا قد یؤدي إلى إحداث الحموضة عند العجول هاالستھالك بكمیات كبیر

في النھار وقلیل منھ في اللیل  علفھاففي الشتاء تتناول العجول معظم  تناول العلفیؤثر الطقس على مواعید .٤

. في النھار تستھلكفي اللیل أكثر مما  تستھلكأما في الصیف فإنھا 

فقبل ھبوب العاصفة تزداد الكمیة المأكولة وحین ھبوبھا تتناقص  المتناولةكما یؤثر الطقس على الكمیة .٥

عن الكمیة المقررة % ٨- ٥زاید بعد ذھاب العاصفة ویجب زیادة المادة المالئة بحوالي الكمیة المأكولة ثم تت

  . حین مرور العاصفة وذلك لتفادي حدوث الحموضة في القطیع

  :تغذیة العجول

و  للحفاظ على حیاتھاإن تغذیة العجول ھو مفتاح الربحیة في مشاریع التسمین ، إن العجول بحاجة إلى تغذیة 

للنمو ویجب أن تكون االحتیاجات بناءَا على عمر الحیوان وجنسھ والنمو المطلوب ودرجة الرطوبة في العلف 

  .والمادة المالئة

  



نزار سلیمان. د : الكبیرة              سنة خامسة        إعداد  جامعة حماه ـ كلیة الزراعة           رعایة الحیوانات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39

  : تغذیة العجول في حال شرائھا بعد ثالثة أیام من الوالدة 

  .غیرةیجب أن تأخذ العجول كمیة مناسبة من حلیب اللبا ثم تنتقل بعد ذلك إلى وحدات العجول الص

  :البدء بتقدیم العلف وقت الفطام ـ  ١

A. توضع العجول بعد الفطام في مجموعات وتشجع على استھالك الخلطة المحضرة ویجب أن تكون المادة

وفیما إذا توفرت المادة المالئة الخضراء فإن . من العلف المقدم% ٢٠-١٥المالئة تشكل على األقل 

العجل على تناولھا من  ستطیععلمَا بأن الكمیة التي ی%. ٣٤ وأفضل نسبة للرطوبة في الخلطة المقدمة ھ

على أساس المادة الجافة ھوائیَا % ٣.١ أومن وزنھ على أساس  المادة الجافة المتناولة  % ٢.٥الخلطة 

  ).رطوبة%  ١٢- ١٠(

B. والفسفور  %) ١(لسیوم اومحتوى الك% ١٨إن نسبة البروتین في الخلطة المقدمة یكون في حدود

  .وفیتامین أ، د، ھـ النادرةكما یجب أن تحتوي الخلطة على جمیع المعادن %) ٠.٥(

C. إن التحول إلى خلطة التسمین المقررة یجب أن یتم بالتدریج وعلى فترة ثالثة أسابیع بحیث یتم البدء   بـ

من % ٥٠: ٥٠ألول ثم إلى من خلطة التسمین المقررة في األسبوع ا% ٢٥من خلطة الفطام  و % ٧٥

من خلطة التسمین المقرر في % ٧٥: من خلطة الفطام % ٢٥الخلطتین في األسبوع الثاني ثم إلى 

  .األسبوع الثالث ثم التحول الكلي إلى خلطة التسمین

D. على أن یكون الشعیر % ١٤أسبوعَا من العمر فإن نسبة البروتین یمكن أن تخفض إلى  ١٢إنھ وبعد

وعندما تصل % ٢٠-١٥خشنَا في الخلطة وان تكون نسبة المادة المالئة أیضَا ال تقل عن  مھروسَا ھرسَا

كغم ویمكن في ھذه األوقات تخفیض نسبة  ٢٥٠أشھر فإن وزنھا یبلغ في ھذه الفترة  ٦العجول إلى عمر 

كغم  ٤١٠-٣٨٦ وزن یتراوح ما بین، إن ھذه الخلطة األخیرة توصل الحیوان إلى % ١٢البروتین إلى  

  .كغم ٢٣٦ -٢٠٤نَا للذبیحة ما بین شھرَا لتعطي وز ١٢-١٠عندما تكون العجول بعمر 

E. ١.٢أسبوعا وحتى عمر سنة للعجول الذكور لساللة الفریزیان یكون في حدود  ١٢إن النمو المتوقع بعد 

مصدر كغم یومیَا  حیث یمكن في ھذه الفترة استعمال الیوریا كمصدر للبروتین واستعمال الشعیر ك

 ٠.٩للمركز بینما یستعمل دریس الفصة أو التبن  كمصدر للمادة المالئة على أن یطعم العجل على األقل 

  َ. كغم مادة مالئة یومیا

F. إن على المربي أن یحاول ما أمكن تخفیض التكلفة العلفیة مع عدم التضحیة بكفاءة تحویل ممتازة أو

أن یتناول العجل كمیة جیدة من الخلطة ذات النوعیة  وھذین المعیارین یحتاجان إلى المرتفعبالنمو 

العالیة لذلك یجب دائمَا تفقد الخلطة والشحنات الجدیدة القادمة من األعالف للتأكد من صالحیتھا وعدم 

  .احتوائھا على ملوثات أو أعفان قد تضر بنوعیة الخلطة المحضرة
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  تینمعدل أوزان عجول الفریزیان خالل مدة سن() جدول رقم 

  

العمر 

)أشھر(

اإلناث 

)كغم(

)كغم(الذكور

٣٥٣٨صفر

١٤٩٦٣

٢٦٣٨٩

٣٨٤١١٧

٤١١٤١٤٧

٥١٢٧١٧٨

٦١٤٨٢١٠

٧١٦٩٢٤٨

٨١٩١٢٧٧

٩٢١٠٣١١

١٠٢٢٥٣٤٤

١١٢٤٤٣٧٦

٢٥٦٤٠٧سنة

 ٣سنة و

أشھر

٣٠٧٤٩٤

 ٦سنة و

أشھر

٣٥٤٥٧٢

٤٨٩٦٩٨سنتان
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  األھداف التي یجب أن تصل إلیھا عملیة التسمین على المركزات) ٦(رقم جدول 

  

  النموالفترة

/ كغم

یوم

  التحویل الغذائي

كغم / كغم خلطة

نمو

-٠.٦من الوالدة وحتى الفطام

من الفطام وحتى عمر ثالثة 

أشھر

٠.٩٥٣.٢

١.٢٤.٣أشھر من العمر ٦-٣من 

١.٣٦.٦أشھر وحتى الذبح ٦من 

١.١٥.٥الفترات السابقة لكل

  

  :المالئةاألعالف دور ـ  ٢

i.لقد وجد في تجارب عدیدة أن إدخال المادة المالئة في الخلطة الكاملة(TMR)  Total Complete 

Ration  وكذلك یزید من معدل نمو العجول ومن الكفاءة % ١٣یزید من الكمیة المأكولة من الخلطة بنسبة

الذرة أو التبن  أوراق وبقایاولقد وجد أیضَا أنھ یمكن استعمال دریس الفصة أو . الغذائیة للخلطة المستعملة

ي تغییر كبیر في أداء الحیوان في الخلطة المعتمدة على الشعیر والصویا كمركز وال یؤدي ذلك إلى إحداث أ

من أخطار یؤدي إلى الوقایة %  ٢٠-١٥لئة في الخلطة بنسبة إن إدخال المادة الما. بالنسبة المذكورة سابقَا

  . مرض الحموضة والنفاخ والتسمم المعوي

ii.من ة فإن الكمیة المأكول% ٤٠ووصلت إلى %  ٢٠-١٥إذا زادت نسبة المادة المالئة عن الحد المذكور  لكن

  .تتناقصالخلطة ومعدل النمو للعجول 

iii. فیما إذا و. النفاخ حدوثلمنع  كإجراء وقائيكغم من الدریس یومیَا للعجل الواحد  ١یجب تقدیم حوالي

فإنھ یمكن االستغناء عن البرسیم ألن معدل النمو ال یختلف كثیرَا بین العجول المسمنة  التبنتوافرت باالت 

في % ٢٠مقارنة بتلك المسمنة على دریس البرسیم فیما إذا كانت المادة المالئة موضوعة بمعدل  التبنعلى 

خالیة من الغبار أو العفن ألن  التبنیومیَا على أنھ یجب االنتباه بأن تكون باالت البرسیم أو  المتناولةالكمیة 

  .ھذه  من األسباب الرئیسیة لألمراض التنفسیة في العجول

iv. سم على  ١تقرر وضع القش في الخلطة فمن األفضل درسھا بحیث یكون طول القش بعد الدرس وفیما إذا

  .كمادة مشجعة على تناول أكبر كمیة ممكنة من الخلطة الموالساألقل مع إضافة 
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   Voluntary Feed Intake (VFI: (الكمیة المأكولة طواعیة 

% ٩٠دة غذائیة جافة فإذا كانت الخلطة تحتوي من وزن جسمھ ما% ٣-٢.٧یقدر العجل أن یتناول ما یقارب 

  :یتراوح ما بینمن كامل الخلطة كغم فإن ما یتناولھ  ٣٠٠مادة جافة ووزن العجل 

  

٣٠٠ ٢.٧  كغم من الخلطة كما ھي ٩=  ١٠٠  

            ٩٠      ١٠٠  

  أو

٣٠٠    ٣   كغم من الخلطة كما ھي ١٠=  ١٠٠  

            ٩٠       ١٠٠  

  

  .كغم من ھذه الخلطة كما ھي یومیَا ١٠-٩أن العجل بمقدوره تناول ما بین أي 

إن الكمیة المأكولة تقرر الكمیة التي یجب خزنھا في المستودعات فمثَال إذا كانت العجول ستسمن لمدة سنة وكان 

  كغم فمعنى ذلك أن الوزن المتوسط لھذه العجول ٤٠٠كغم ووزنھا النھائي  ١٠٠وزنھا األولي 

  

  كغم ٢٥٠=    ٠٠٣+   ١٠٠ 

              ٢   

٢٥٠    كغم للعجل الواحد یومیَا ٧.٥=      ٣  

            ١٠٠         

 ٧.٥  كغم للعجل الواحد طیلة فترة ا لتسمین ٢٧٣٧.٥=   ٣٦٥.  

  

  :تركیب الخلطات ـ  ٣

 إن عمل خلطة متزنة یتطلب معرفة المتطلبات الغذائیة للعجول المسمنة وعلى أي درجة من النمو المرغوبة

التي  مركزاتالإن . للمربي والعناصر الغذائیة في األعالف المقدمة وأسعار ودرجة توفر ھذه األعالف

أنھ یمكن استعمال الذرة الصفراء الطاقة التي تبنى علیھا الخلطات في منطقتنا ھي الشعیر علمَا ب تحتوي على

.لشعیربات متوفرة بأسعار مناسبة مقارنة والذرة البیضاء بسھولة في الخلطات إذا كان

 كغم یجب استعمال البروتینات النباتیة فقط وال یجوز استعمال  ١٠٠وفي عمل خلطات لعجول وزنھا أقل من

كغم فیجوز استعمال  ٢٥٠-١٠٠أوزانھا ما بین الیوریا في ھذه الخلطات أما في خلطات العجول التي 

.غم یومیَا ١٠٠الیوریا على أن ال یزید ما یتناولھ الحیوان من الیوریا عن 
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 یجب إنجاز الخلطات من قبل مختص بتغذیة الحیوانات وذو إلمام ممتاز بتغذیة ونمو العجول من جھة

واد المثبطة أو السامة فیھا ولذلك البد وخصائص األعالف المقدمة من جھة أخرى من حیث محدداتھا والم

.من اطالع ھذا األخصائي على الخلطات قبل نقلھا إلى الواقع والبدء باستعمالھا

 إنھ یجب أن یكون معلومَا أن استخدام خلطة متزنة بأقل التكالیف قد ال تكون بالضرورة تلك الخلطة المؤدیة

.  ي في الخلطاتإن فھم ھذه القاعدة ضرور. إلى الربحیة الممتازة

 إن عمل خلطة ألفضل ربح  قد تتطلب معرفة أكثر من تغذیة متزنة، إن ھذه الخلطات ذات الربحیة الكبیرة

تتطلب معرفة ثالثة أشیاء قبل تقریر الكمیة الموضوعة في الخلطة ونسبة العناصر الغذائیة في ھذه الخلطات 

  :وھي 

  .أوزانھاھل العجول المسمنة ذكورَا أم إناثَا وما ھي .١

.ما ھو معدل النمو الیومي المطلوب أو ما یسمى مستوى التسمین.٢

.ما ھي الكمیة المأكولة والعناصر الغذائیة التي یمكن تناولھا من قبل العجول.٣

  .الثالثة السابقةمعاییر الإن المتطلبات الیومیة تقرر بناءَا على 

  

  :طریقة تحضیر الخلطاتـ  ٤

 لھ أثر كبیر على الكمیة المتناولة واألداء اإلنتاجي للحیوان وعلى  الخلطاتبھ  تحضرإن الشكل الذي

.الكمیة المفقودة والتالفة، وكذلك على األمراض وخاصة التنفسیة التي تصیب العجول

 إن تحبیب الخلطةpelleting  مقارنة بفائدة التحویل یزید من كفاءة التحویل ولكن عملیة التحبیب مكلفة

.المرجوة منھا

 إن تھشیم الشعیر أفضل بكثیر من طحنھ، ویقصد بالتھشیم كسر الحبة إلى نصفین أو ثالثة، إن الطحن أو

التنعیم یؤدي إلى تقطیع األلیاف مؤدیَا إلى التخمیر والھضم السریع للمكونات الكربوھیدراتیة مؤدیة إلى 

ذه الحبوب لذلك فإن أمراض كالنفاخ والحموضة كذلك فإن الطحن یؤدي إلى ضعف االستساغة لھ

كذلك فإن الغبار یزید من إصابة . األعالف المطحونة تكون درجة تناولھا أقل من المھشمة أو المكسرة

 .)pneumonia(العجول باألمراض التنفسیة خاصة االلتھابات الرئویة 

 بجانب یومیَا دریس / كغم ١إذا تم التخوف من حدوث النفاخ في عجول التسمین فیجب إطعام كل عجل

.الخلطة المركزة
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  :مراقبة العلف ـ  ٥

  : خلط العلف أ ـ 

ممزوجة مزجَا جیدَا بحیث أن أي  Total Complete Ration (TMR)یجب أن تكون الخلطة الكاملة 

كمیة موضوعة أمام العجول تكون مكونة من جمیع أجزاء األعالف حتى ال یحدث تمایز في النمو بین 

  .الحیوان ال یمكن تفسیره أو یعزى للفرق الجیني بین العجول

  :عدد الوجبات المقدمة ب ـ 

تقدیم وجبة واحدة مسائیة یكون كافیَا وخاصة في إذا تم إطعام خلطة جافة مبنیة على الحبوب والدریس فإن 

  .فصل الصیف، علمَا بأن تقدیم وجبتین واحدة صباحیة واألخرى مسائیة تعتبر فعالة أكثر من تقدیم وجبة

إذا كان جزء من الخلطة رطبَا كاألعشاب الخضراء فإنھ من األفضل أن یكون عدد الوجبات مرتین یومیَا 

  .جنب فساد العشب وتعفنھصباحیة ومسائیة حتى یتم ت

  : تجمع العلف في المعالف ج ـ 

  .علفیة في المعالف وذلك بتنظیف المعالف بین كل فترة وأخرى بقایا وجودإن من الضروري أیضَا منع 

ال یوجد من مانع إدارَي من أن تقوم العجول بتنظیف المعالف ولكن یجب أن ال تزید المدة بین تنظیف 

ووضع كمیة أخرى عن ساعة واحدة حتى ال یتسبب ذلك في جوع بعض العجول  المعالف من قبل العجول

  ..موضةومن ثم ظھور بعض األمراض كاألنتروتوكسیمیا والح

  :إدارة المعالف دـ 

إن الھدف من إدارة المعالف ھو منع حدوث تلبكات معدیة وإبقاء العجول على أداء إنتاجي منتظم وعدم 

بالتدھور بین الحین واآلخر حتى ال تحدث مشاكل تغذویة للعجول كالحموضة المتناولةالسماح للكمیة 

Acidosis  والنفاخ Bloat . إن الھدف من إدارة المعالف ھو أیضَا تقدیم الكمیة المقررة یومیَا بشكل

  .طازج لمنع حدوث أیة تذبذبات في استھالك العلف المقدم

  : الحبوب ومعاملتھا ـ  ٦

قدم الطاقة تعتمد على الشعیر والذرة ولذلك فإن وصفَا دقیقَا لھاتین المادتین حین إن المركزات التي ت

  .استعمالھما في تغذیة عجول التسمین یعتبر ضروریا

یعتبر من أحسن المركزات في التسمین المكثف وذلك الحتوائھ على ألیاف أعلى من بقیة  :الشعیر .١

  . عالیتینالمركزات مما یؤدي إلى معدل نمو وكفاءة تحویل 

إنھ وللحصول على نتائج جیدة یفضل أن یجرش جرشَا خشنَا وذلك إلبقاء جزء من حالتھ كمادة مالئة أیضَا، 

والتي قد تزید من نعومة ھذا المركز مما یعرض الحیوان  مَا یؤدي على تنعیم القشورإن طحنھ طحنَا ناع

  .للنفاخ
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وتفقدھا خاصیتھا كمادة مالئة مما یؤدي إلى تعرض الحیوانات إن تحبیب الشعیر لیس جیدَا ألنھا تنعم القشور 

  .للنفاخ كما أن التحبیب في ھذه الحالة قد یؤدي إلى تخفیف معدل النمو

  .و ونسبة التحویلإن إضافة المادة المالئة قد یحّسن معدل النم

ألن الذرة تعتبر  ال غنى حین استعمال الذرة في وحدات التسمین من استعمال المادة المالئة :الذرة .٢

عالیة بالطاقة وقلیلة باأللیاف مما یجعل الحیوانات عرضة لإلصابة بالنفاخ، وفي حالة عدم استعمال 

.المادة المالئة فإن نسبة اإلصابة بالنفاخ تكون عالیة

كغم نمو یومیَا وقد  ١إنھ في حالة استعمال مادة مالئة مع الذرة فإن معدل النمو یكون في حدود .٣

- ٥.٧٤كغم یومیَا وكفاءة التحویل ما بین  ١.٤٤-١.٢٠دل النمو في بعض الحاالت ما بین یصل مع

  .كغم ٤٠٠أشھر وحتى وصولھا إلى وزن  ٣في الحیوانات الصغیرة ما بین عمر  ٥.١٦

  

  :معاملة المكونات العلفیة ـ  ٧

تحسین استھالكھا أو تثبیط یقصد بالمعاملة إحداث تغییر فیزیائي أو كیماوي على المكونات العلفیة بقصد 

إن الحبوب أو المادة المالئة ھي أكثر المكونات التي تجري . بعض المكونات أو جعل المكونات سھلة الخلط

  .علیھا المعامالت

إن معاملة الذرة تحسن من حسن استھالكھا، كما أن معاملة الذرة تجعل مزجھا مع باقي مكونات الخلطة 

ھي  Rollingأو تھشیمھا  grindingإن جرش الذرة . المكونات غیر ممكنسھَال ویكون فصلھا عن باقي 

  .قطع ھو المطلوب ٤-٣إن تكسیر حبة الذرة إلى . من أسھل الطرق وأرخصھا لمعاملة الذرة

% ١٣مقارنة بالذرة كما أن الشعیر یحتوي في الغالب على % ٩٠-٨٨إن القیمة العلفیة للشعیر تعادل 

ومما یجب تذكره . الحبوب كالشعیر والقمح تتطلب معاملة قبل تقدیمھا لتغذیة العجولإن بعض . بروتین خام

إنھ عند تكسیر ھذه الحبوب یجب إبقائھا خشنَة واالبتعاد عن تنعیم الجرش والتھشیم والھرس ألن إعطاء 

ول تتذبذب نعومة للجرش یؤدي إلى زیادة حدة مرض النفاخ والحموضة كما أن الكمیة المأكولة من قبل العج

، كما أنھ من األفضل كسر حبوب الشعیر إلى قطعتین فقط حتى ال تزید نعومة الجرش، إن إطعام الشعیر 

، إن كسر حبة جروشفقط مقارنة بالشعیر الم% ٨٠ن كما ھو وبدون أي جرش یؤدي إلى االستفادة م

الھضم لھذه الحبوب عند  قطع أي جرشھا جرشَا خشنَا یحسن من معامل ٥-٣الشعیر أو الذرة البیضاء من 

إن الطحن الناعم غیر مناسبَا في تكوین الخلطات ألنھ یزید من المشاكل . مرورھا في الجھاز الھضمي

إن . وكذلك من المشاكل التنفسیة كااللتھاب الرئوي) انتروتوكسیمیا(الھضمیة كالحموضة والتسمم المعوي 

وھضم  ءیحسن من معامل ھضم النشا Flakesائق معاملة ھذه الحبوب معاملة حراریة وتحویلھا إلى رق

   .البروتین ولكن التحویل إلى رقائق یحتاج إلى أجھزة خاصة
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سم ووضعھا مع الحبوب في خلطة كاملة  ٤- ٣أما بالنسبة لدریس الفصة أو التبن فیفضل أن یكون طولھا 

)Total Complete Ration (لك یفقدھا األثر ن ذویجب المحافظة على عدم تنعیم الدریس واألتبان أل

الكرش مما یخفض من فعالیة الكرش علمَا بأنھ إذا بقیت األتبان والدریس بدون جرش  ضالفیزیائي لتحری

ؤدي إلى زیادة الخطورة بالتسمم بالحبوب           یفھي قابلة لالنفصال في الخلطات عن الحبوب مما 

)Food poisoning.(  

   

  : استعمال الیوریا في الخلطات ـ  ٨

خالیاھا ویكون ناتج  حیث تستخدمھ في بناءیتم ھضم الغذاء في كرش المجترات بواسطة البكتیریا أو البروتزوا 

حیث یتم استعمال ھذه األحماض ) Volatile fatty acid (VFA)(  الطیارةھذا الھضم األحماض الدھنیة 

یتم األحماض األمینیة  بإضافة األزوت لبعض ھذه األحماض أو  ینلتكوبواسطة الحیوان كمصدر للطاقة أو 

  .في الجسم على شكل دھون اختزانھا 

األمعاء  یتم ھضمھا أنزیمّیًا كما یستمر ھضمھا في ) األنفحة(إلى المعدة الرابعة الكائنات الدقیقة  تصلوحالما 

ھنالك بعض  كما أن. لمعدةا انات وحیدةالحیو آللیة الھضم عندالدقیقة حیث من قبل الحیوان بشكل مشابھ 

تھضم ھضمَا انزیمیَا في األمعاء كما  االبروتینات النباتیة الھاربة من الكرش والتي ال تھضم ھضمَا بكتیریَا ولكنھ

لذلك فإن مصدر البروتینات قد تكون مباشرة من الطعام أوبشكل غیر مباشر . حیوانات وحیدة المعدةالفي 

  . وھي ذات النسبة األكبر الدقیقةبواسطة الكائنات 

) نیتروجینیة(إن الكائنات الدقیقة تستعمل البروتینات النباتیة أو الحیوانیة ولكنھا أیضَا تستعمل موادَا أزوتیة 

عتمد أیضَا على وجود الطاقة یإن نمو الكائنات الدقیقة . ات یستعملھا الحیوان الحقَابسیطة وتحولھا إلى بروتین

  .حین استعمال الیوریا في الخلطات علف ولذلك من الضروري وجود المركزات كالحبوبالكافیة في ال

 ثمنھاوأشھرھا الیوریا وتتمیز برخص " المواد النیتروجینیة غیر البروتینیة" إن ھذه المواد األزوتیة  تدعى 

نیتروجین %  ٤٦.٤بمقدار تحتوي الیوریا على النیتروجین . وبالتالي مقارنة بالبروتینات الحیوانیة أو النباتیة

كغم بروتین عندما تقوم الكائنات الدقیقة في الكرش  ٢.٩كغم یوریا قادرة على إعطاء بما یعادل  ١مما یعني أن 

  .بتحویلھا إلى أحماض أمینیة

إنھ یجب الحذر حین المقارنة ما بین البروتین الذي تزودنا  بھ الیوریا وما بین بروتین الصویا حیث أن الصویا 

   .حتوي أیضَا على الطاقةت

یتم استعمال الیوریا بكفاءة حین وجود عناصر غذائیة عالیة بالطاقة ویجب أن ال یشكل البروتین اآلتي من 

كغم  ١٠٠نھا قد زاد عن المقدم في الخلطة ویجب أن ال تقدم للعجول إال بعد أن یكون وز ٣/ ١الیوریا أكثر من 

  .أسبوع ١٢أي بعد أكثر من  جیدبشكل  كون الكرش متطوریأي عندما 
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كما یجب أن تخلط الیوریا خلطَا جیدَا ویجب عدم إطعامھا مباشرة إلى العجول ألن ھذه المادة تعتبر سامة إذا لم 

بنسبة  الموالستخلط خلطَا جیدَا أو خلطت بشكل خاطئ كذلك فإن تقدیم الطعام على عدة وجبات یومیَا وإضافة 

  .طورة التسمم ویؤدي إلى االنتشار المنتظم للیوریا ویزید من استساغة الخلطةكثیرَا خ یخفضفي الخلطة % ١٠

إمكانیة الكائنات الدقیقة  ألنغم للعجل الواحد یومیَا  ١٠٠إن مستوى الیوریا المعطى للعجل یجب أن ال یزید عن 

. من الخلطة% ١ي إن ھذا المستوى من الیوریا یعادل حوال. على تحویل األزوت إلى البروتین یكون محدودَا

  .كغم من العلف ٧وجود ألیة خطورة على الحیوان الذي یتناول ما معدلھ  ال وبھذا المستوى فإنھ

  

  :الكفاءة الغذائیة لعجول التسمین 

تعرف الكفاءة الغذائیة بأنھا عدد الكیلوجرامات من الغذاء التي یتطلبھا النمو إلحداث زیادة في الوزن بمقدار 

وقد وجد أن الكفاءة الغذائیة أفضل في العجول الصغیرة بمعنى أن كمیة العلف الالزم لتكوین . م واحدراغیلوك

  .واحد كغم نمو في وزن الحیوانات الصغیرة أقل مما ھي في الحیوانات الكبیرة

 كغم من العناصر الغذائیة  ٣كغم أي في وزن الفطام یتطلب تغذیتھا  ٨٠-٧٠ففي العجول التي وزنھا

  ل كغم نمو المھضومة لك

 كغم من العناصر الغذائیة  ٤.٥-٤كغم یتطلب تغذیتھا  ٢٧٠-٢٠٠وفي العجول التي أوزانھا ما بین

   ،لكل واحد كغم من النمو المھضومة

 كغم من مجموع العناصر الغذائیة المھضومة  ٦-٥كغم یتطلب  ٤٠٠-٢٧٠وفي العجول التي أوزانھا

  .لكل واحد كغم من النمو

  :التالیة التي یجب تذكرھا حول الكفاءة وھنالك النقاط 

تقل الكفاءة الغذائیة مع تقدم العمر ولذلك فإن من األفضل البدء بأوزان وأعمار صغیرة لتسمین .١

  .العجول

.كلما تقدم الحیوان في العمر تزداد الطاقة الحافظة مقارنة بالطاقة المتناولة الكلیة.٢

.اللحم ویزداد تكوین الدھونكلما تقدم الحیوان في العمر یقل تكوین .٣

كلما تقدم الحیوان في العمر یصبح الحیوان قادرَا على تناول المواد الخشنة الرخیصة ألن الكرش .٤

 ١٨٠تكون قد تطورت وتكون مكتملة مقارنة بالحیوانات في سن مبكرة ولذلك فإن التسمین بوزن 

.بكثرة  كغم قد یكون كفؤَا ورخیصَا في حالة توفر المخلفات الزراعیة

یجب وقف عملیة التسمین عند الحد الذي یبدأ فیھ تكوین الدھون بكمیات كبیرة، إن حدود التسمین .٥

.لعجول األبقار األجنبیة كغم٤٥٠وللعجول اآلتیة من أبقار بلدیة  كغم٣٥٠ االقتصادي ھي
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  : المعادن والفیتامینات 

ة بالكالسیوم، وھنالك مصادر جیدة تتوفر في السوق فقیر في تكوینھا الشعیر التي یدخلالخلطات العلفیة  تعد

على نسبة جیدة من الكالسیوم، أما إذا أرید  الحجر الجیري یحتويالمحلي ورخیصة لمعدن الكالسیوم حیث أن 

مصدر یحتوي على الكالسیوم والفسفور فإن فوسفات ثنائي الكالسیوم یعتبر من المصادر الجیدة للتزود بھذین 

یضاف مصدر الكالسیوم دائمَا بحیث تكون نسبة الكالسیوم . بـأن المركزات محتواھا جید بالفسفور المعدنین علمَا

مرض الحصیات علمَا بأن عدم االنتباه إلى ھذه النقطة قد یؤدي إلى حدوث )  ١: ٢-١.٢ (إلى الفوسفات ما بین

من الخلطة % ٠.٢٥مستوى حوالي بأن یكون ال الدراساتفي عجول التسمین أما بالنسبة للملح فتوصي  البولیة

إن إضافة الكبریت یعتبر ضروریَا خاصة في . في الخلطات% ٠.٥ -٠.٢٥یضاف ما بین  قد علمَا بأن الملح

غم  ٥یجب أن تكون حصة العجل على األقل  بحیث مراحل التسمین المتأخرة حین وضع الیوریا في الخلطات

  .یومیَا

فیفضل شرائھا من الشركات الصانعة لھا وإضافتھا حسب التعلیمات المذكورة على  النادرةأما بالنسبة للمعادن 

  . العبوات

یومیَا ویمكن ) أ(وحدة دولیة من فیتامین  ٦٠.٠٠٠ -٤٠.٠٠٠إن متطلبات العجول من فیتامین أ یتراوح ما بین 

یاجات العجول من فیتامین د ما بین حقن العجل بملیون وحدة دولیة إذا لم یتم إضافة فیتامین أ إلى العلف بینما احت

  . الشمسوحدة دولیة في حالة عدم تعرض العجول إلى  ٤٠٠٠ -٣٠٠٠

  .الحیویة یعتبر جیدَا في مرحلة التسمین حیث یحسن من النمو وكفاءة التحویل الصاداتكما أن إضافة 

لمنع حدوث  ة داخل الكرشلتعدیل درجة الحموض یكربونات إلى الخلطة كمادة دارئة وذلكن إضافة البكما یمك

  .تنخفضیكربونات الخلطة المستعملة فإن أھمیة الب أیة اضطرابات ھضمیة وحالما تتعود الحیوانات على

  :الماء 

  تبنى المشارب بحیث تكون واسعة وقریبة من المعالف 

  

  :األعمال اإلداریة المھمة التي على المدیر القیام بھا 

  :اختیار العجل المناسب 

ر العجل المناسب یعتبر من القرارات المھمة، إن اختیار العجول مباشرة بعد الوالدة بعدة أیام فیھ إن اختیا

 -٨٠خطورة كبیرة حیث أن بعض العجول تنفق،  أما إذا تم  شراء العجول بعد الفطام فإن وزنھا یتراوح ما بین 

كغم  ٢٠٠ -١٥٠فإن وزن العجول یصل إلى نسبة النفوق قلیلة أما إذا تم اختیارھا بعد الفطام بعدة أشھر و ١٠٠

  .جدَا منخفضةوتكون نسبة النفوق فیھا 
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  :عجول أم عجالت ھل یتم اختیار 

الفترة المطلوبة للحصول على األوزان النھائیة المتشابھة  دت أقل من معدل نمو العجول وتعإن معدل نمو العجال

كغم عما في العجول حین  ٤٥وغالبَا ما تكون العجالت بأوزان أقل بمقدار . أعلى في العجالت من العجول

مما یدفع في % ٨٥أما بالنسبة للسعر ففي الغالب یكون المدفوع في العجالت المسمنة بما مقداره . التسویق

  .بأوزان متشابھة ھي،العجول 

  

  :تفقد وحدة التسمین قبل قدوم العجول 

  :إن على المدیر أن یأخذ بما یلي

  .والمشارب ووحدة التنزیل والحجز والمیزان والمخزن والمعالفتفقد السیاج والبوابات .١

.فتح خزان الماء وملء المشارب بالماء النظیفالتأكد من .٢

البرسیم من أجل البدء بتعوید العجول على الخلطة التأكد من وجود الخلطة المركزة ودریس .٣

  .المركزة

  

  :إدارة التغذیة 

  :إن على المربي أن یأخذ بما یلي

كغم مادة مالئة، ثم یزداد العلف  ٤ -٣كغم مركز و  ٢ - ١البدأ بتعوید العجول على المركز بوضع .١

 ٣قررة وھذه العملیة تأخذ المركز ویقلل من المادة المالئة إلى أن تتعود العجول على الخلطة الم

  .أسابیع

.توفیر الماء النظیف في المشارب وفي جمیع األوقات.٢

.غم من ملح الطعام یومیَا ٣٠تزوید العجول بمعدل .٣

.في المعالفمن العلف كمیة كبیرة  عدم بقاءالتأكد أن .٤

وث النفاخ مادة مالئة لمنع حد% ٢٠ -١٥التأكد من أن الخلطة المقررة تحتوي على ما ال یقل عن .٥

.أو الحموضة

التسمین في الصیف  یحدث في النھار أما إذا كان استھالك العلفإذا كان التسمین في الشتاء فمعظم .٦

.یحدث في اللیل ھفإن معظم

وضع برنامجَا من أجل إزالة الروث، ألنھ إذا بقي فإن الوحدة ستمتلئ بالروث الرطب مما یقلل .٧

.الكمیة المأكولة والنمو المطلوب

.وفیر مساحة كافیة من المظالت للعجل الواحدت.٨
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  :ملء وحدة التسمین على مدار السنة 

دورات على األقل مستمرة  ٣على المدیر التأكد من أن وحدة التسمین فعالة وممتلئة على طول العام وإن ھنالك 

 -١٢٠یتطلب البدء بالبیع بعد إن ھذا القرار . حَا للوحدةبرنتج  ذلك  تموإن البیع مستمر على طول العام وكلما 

جول یومَا من التسمین إذا كان ذلك مواتیَا ودون وصول الوزن المخطط لھ وھذا یتطلب أیضَا شراء ع ١٥٠

  .وعجالت 

من وإن . طوال السنة مرتفعًاالعائد  یجعلإن اختیار العجول باستمرار وإبقاء حظیرة التسمین ملیئة طوال الوقت 

العائد والتي یجب االنتباه إلیھا دائمَا في مشاریع التسمین ھي توفر األعالف ورخصھا العوامل التي تؤثر على 

من التكلفة لمشاریع التسمین، وكذلك كفاءة التحویل حیث أن ھذه النقطة %  ٧٥ -٦٠حیث یشكل العلف ما بین 

  .العجول المھتمون برعایةھي األساسیة التي ینتبھ إلیھا 

  :إدارة النقل 

 أن تعمل على نقل الحیوان بأسرع ما یمكن من المزرعة إلى وحدة التسمین وبأن تكون الناقلةعلى اإلدارة 

م وأن یت المنعطفاتبالقش وأن تبقى الحیوانات بشكل ھادئ وأن تكون قیادة السیارة ھادئة خاصة في  مفروشة

  .الطبیب البیطري  إشرافب بھ تطبیق البرنامج الصحي الموصى

  

  :البرنامج الصحي 

  ـ إدارة البرنامجأ 

 إن برنامجَا صحیَا فعاَال ھو الذي یساعد على اإلنتاجیة العالیة كما إن فھمَا صحیحَا ألھم األمراض

المنتشرة في منطقتنا ووضع برنامجَا وقائیَا لھذه األمراض یعتبر ضروریَا لجعل مشاریع التسمین ناجحة 

  .شخاص لتطبیق ھذه البرامجوھذا العمل من اختصاص األطباء البیطریین وھم أفضل األ

 إن العجول المشتراة حدیثَا والقادمة إلى المزرعة  تكون قد مرت تحت ضغوط قویة مما یجعل احتمالیة

  . shipping feverإصابتھا باألمراض عالیة إن أھم األمراض اآلتیة من الشحن ھي حمى الشحن 

ھذه اإلدارة تعتمد على أن العجول إن أفضل إدارة للعجول ھي إدارة تواجھ خطورة حدوث المرض و

تعرضت لضغوط وأن بعضھا یحتاج إلى العالج وأن ھذه العجول تحتاج إلى استقبال مریح من جھة 

معاملتھا وإنزالھا والتعامل معھا وأن ھنالك درج إلنزالھا من الشاحنات وأن ھنالك ممر حجز وحظائر 

الحیوان وتسمح بتمریره إلى ممرات وغرف  مصممة تصمیمَا جیدَا وأن ھذه الحظائر تسمح بمراقبة

.حجز في حالة احتیاجنا لذلك
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 إن اإلدارة المواجھة األخطار الصحیة تعتمد على الخطط التالیة حین وصول العجول إلى وحدة

  :التسمین

السماح للحیوان بالراحة لمدة یوم ولیلة قبل البدء بالعملیات وتقدیم الماء والدریس لھ خالل ھذه .١

  .وعدم استعمال المركز قبل البدء بتعوید الحیوان علیھ المدة

یفضل وضع الماء في مشارب واضحة ویفضل أن یكون الماء متحركَا ولھ خریر ویفضل عدم كما .٢

  .استعمال المشارب األوتوماتیكیة خصوصَا وأن بعض العجول قد ال تكون متعودة علیھا

.في ماء الشرب للحیوانات القادمة حدیثَاكذلك یفضل استخدام المضادات الحیویة في الخلطة و.٣

  .     و یفضل استعمال مضاد للكوكسیدیا في المراحل األولى في الخلطة.٤

  

  :ب ـ التحصینات

الطبیب إشراف یون بمن أھم األعمال في ھذه الفترة ھو القیام بالتحصینات الضروریة ویقوم بھذا العمل الفن

  .نة قبل نقلھا إلى وحدات التسمین من األفضل أن تكون العجول محص و.يالبیطر

  : إجراءات أخرى

  .والجرب وغیرھا والقراد ترش الحیوانات أو تغطس ضد الطفیلیات الخارجیة كالقمل.١

  .ضد الطفیلیات الداخلیة جرعات ىتعط.٢

  .) أ( تعطى فیتامین.٣

القرون قص أسابیع ویفضل في ھذه المرحلة  ٤ -٣تحصن العجول مرة أخرى بعد التحصین األول بمدة .٤

  .وخصي العجول

  .أسابیع من قدومھا لظھور أي مرض وعالجھ في الحال ٤ -٣تراقب الحیوانات في أول .٥

.ساعات في ضوء النھار ویفضل أخذ درجة حرارتھا ٤ -٣ خالللحیوان التعرف على الحالة العامة ل.٦

.أسابیع من دخولھا وحدة التسمین ٤تبقى المراقبة دقیقة على العجول في أول .٧

.من قبل طبیب بیطري الخاص بالمنطقةیق البرنامج الصحي تطب.٨

  .بسرعةجول ومعرفة السبب لتجنبھ فیجب فحص الع حدوث حاالت نفوقفي حال .٩

  :الوقایة والسیطرة على األمراض 

  :تتخذ اإلجراءات التالیة للحد من األمراض 

  .للعجول ةنظیف بیئةعدم شراء عجول مریضة  وتوفیر .١

  .العمریةناسبة وفقَا للمرحلة متغذیة العجول تغذیة .٢

مادة مالئة والبدء  بتغذیتھا علىالبدء  یجب العجول القادمة حدیثَا مع العجول القدیمة بل جمععدم .٣

  .  بتعویدھا على الخلطة المركزة المقررة
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.المناسبةالقیام بالتحصینات .٤

.راءات الوقائیةاإلج تطبیقو سببالتخلص من العجول المیتة بالحرق أو الدفن بعد معرفة ال.٥

.بالمطھرات والمشارب والحظائر التي حدث فیھا مرض المعالفرش .٦

.حجز الحیوانات المریضة في مكان الحجز.٧

.تجنب خلط العجول المریضة مع العجول السلیمة.٨

.الحشرات والذبابالحد من .٩

  

  :ج ـ العنایة بالبكاكیر منذ الفطام مرورًا باإلمناء والحمل  ثم الوالدة

المساحة الالزمة إلیواء العجالت حسب العمر في حظائر مفتوحة في المناطق المعتدلة وشبھ الجافة تختلف .١

  ).شھر ٢٦ـ  ١.٥(من المساحة الكلیة خالل العمر ) متر مربع ٤٠ـ ٢٠(وھي تتراوح من 

كغ علف مركز مع األعالف الخضراء والخشنة وذلك للمحافظة  ٢یتم إعطاء العجالت ) شھر  ٤(في عمر .٢

وذلك ألن الوظیفة الھضمیة عند البكاكیر تكون على مستوى  لى الحالة الجسمیة ومعدل النمو المناسبع

غیر كاف للحصول على معدل نمو جید في حال تناول العلف المالئ فقط إذ أن الكرش لم یبلغ حجمھ 

  .النھائي

ال توفر األعالف شھور یمكن االستغناء عن األعالف المركزة في ح ١٠عندما تبلغ العجالت عمر .٣

ویجب تذكر أن فترة تنشئة العجالت تھدف إلى الحصول على عجلة حجم جسمھا كبیر (. الخضراء الجیدة

ویختلف وزن وعمر اإلمناء حسب الساللة ففي ). النضج الجسمي(مناسب لإلمناء في العمر المناسب 

ویفضل ). شھر ١٥ـ  ١٤(ر في عم) كغ ٣٥٠ـ  ٣٣٠(عجالت الھولشتاین یكون الوزن المناسب لإلمناء 

  .العجالت مغناطیس للوقایة من مرض التھاب الشبكیة والتامور الرضحيأن ُتَبلَّع 

إن تغذیة العجالت بكمیات تزید عن احتیاجاتھا یؤدي إلى السمنة خاصة وقت الوالدة یؤدي إلى مشاكل .٤

ل العجلة في مرحلة الوالدة مرضیة واستقالبیة عند الوالدة ، ولذلك یجب تقییم حالة الجسم لضمان دخو

سوف یتم تناول حالة الجسم في المحاضرات الالحقة أو في . (وھي في الوزن والحالة الجسمیة المناسبة

البد من توفر المیاه . یلزم وضع أحجار ملح التي تلعقھا الحیوانات عند الحاجة). الجزء العملي من المقرر

لى نظافة أحواض الشرب ویمكن وضع كمیة من حجر الجیر النظیفة الخالیة من أي تلوث مع المحافظة ع

ویجب أن تكون أحواض . في أحواض الشرب لوقف نمو الطحالب مع تفریغھا وتنظیفھا مرة كل أسبوع

  .المیاه مظللة تجنبًا الرتفاع درجة حرارتھا، واألفضل استخدام أجھزة الشرب األوتوماتیكیة لتوفیر المیاه

مرة كل شھر وكذلك اتباع نظام التحصین المناسب في المنطقة وأھم األمراض یجب مراقبة نمو العجالت .٥

  .الحمى القالعیة واإلجھاض المعدي والطاعون
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ویمكن إمناء .یجب مالحظة عالمات الشیاع حتى یمكن إمناء العجلة في الوقت المناسب: إمناء العجالت.٦

مع العجالت تحت اإلمناء ثم تترك العجالت اصطناعیًا ، وھذا أفضل ، أو بوضع ثور متوسط الحجم 

یوم حیث یتم مراقبة الشیاع فإن ظھر دلیل على عدم اإلخصاب ُیعاد اإلمناء،   ٢٢ـ  ١٨العجالت حوالي 

یوم بعد تاریخ اإلخصاب للكشف  ٦٠ـ  ٤٠وإن لم یظھر فھذا دلیل أن العجلة ُأْخِصَبت ویلزم انتظار حوالي 

أخرى ، وإذا َثُبَت أن العجلة حامل ُتْنَقل إلى حظائر العجالت  عن الحمل بالجس أو باستخدام اختبارات

إلى ) یوم ٢٨٥(ویتم حساب تاریخ الوالدة المتوقع بإضافة . حتى اقتراب موعد الوالدة) العشار(الحاملة 

  .تاریخ اإلمناء المخصب مع مرعاة أن الوالدة قد تحدث بفارق بضعة أیام عن التاریخ الناتج

ویفضل تدلیك ضرع وحلمات العجالت . ضمن مجموعات حسب زمن الحمل یمكن وضع العجالت.٧

الحوامل  في الشھر األخیر من الحمل كي تعتاد على لمس الضرع وھذا یقلل من مشاكل الرضاعة ومشاكل 

.الحالبة 

ات عن إلى حظائر الوالدة قبل الوالدة المتوقعة بأسبوعین ثم یتم مراقبة الحیوان) أو األبقار(ُتنقل العجالت .٨

ویجب االھتمام بالحالة الغذائیة والجسمیة للحیوانات في حظائر الوالدة لتجنب حدوث المشاكل . قرب

. الصحیة

  

  

  

  

  :إدارة قطیع العجالت

عند تربیة األبقار الحلوب یجب اإلحتفاظ بعدد مناسب من العجالت أو البكاكیر التي تتم رعایتھا لتصبح 

أي أن قطیع مكون من %  ٢٠ـ  ١٧لطبیعیة لإلستبدال واالستبعاد وھي أبقار استبدال حیث تغطي النسبة ا

  .بكیرة بشكل دائم ٢٠مئة بقرة حلوب یجب أن یترافق بوجود 

  :كیف یتم اختیار أو انتخاب العجالت التي ستتم رعایتھا لتصبح بكاكیر ثم أبقار استبدال

  :یتم ذلك بطریقتین

وخاصة األمھات والتي تتمتع بصفات جیدة بما یخص نسبة الدھن في الحلیب وسرعة  إما حسب النسب

  ) .األمھات(إدرار الحلیب والمواصفات الشكلیة للضرع وللجسم 

للعجالت ونموھا ووزنھا المتناسب مع عمرھا حیث تستبعد العجالت بطیئة النمو أو حسب الصفات الشكلیة 

  .یتم رعایة العجالت المستبعدة كعجالت تسمین إلنتاج اللحمو. أو التي تتصف بوجود عیوب وراثیة

لسھولة إدارة قطیع العجالت یجب أن تقسم لمجموعات وھذا یتبع نظام الرعایة وعدد العجالت وفي 

  :المزارع الكبیرة یفضل أن تقسم إلى أربع مجموعات
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  .أشھر)  ٩ـ  ٧(عجالت بعمر .١

  .شھر)  ١٦ـ  ١٠(عجالت بعمر .٢

  .شھر)  ٢٠ـ  ١٧(عجالت بعمر .٣

  .شھر)  ٢٤ـ  ٢١عجالت بعمر .٤

  :یوضح الجدول الالحق  وزن العجالت حسب العمر

وزن العجالت حسب العمر( ) جدول 

وزن العجالتالعمر باألشھر

6140-170

12240 -300

15300-350

18330-390

24420-480

  

% ٦٠تبن و % ٥دریس و % ١٠الشتاء من شھر في )  ١٢ـ  ٦(یتركب المخلوط العلفي للعجالت بعمر 

أما في فترة الربیع والصیف حین تتوفر األعالف ). من القیمة الغذائیة(% أعالف مركزة % ٢٥سیالج و

  .أعالف مركزة%  ١٥علف أخضر و % ٨٥الخضراء فیمكن أن تعطى العجالت حتى 

بعد ذلك یمكن اإلستغناء عن و. تستمر تغذیة العجالت على األعالف المالئة والمركزة حتى عمر سنة 

ولكن في الظروف المناخیة لسوریة ال تتوفر األعالف . المركزات في حال توفر األعالف المالئة جیدة النوعیة

المالئة الجیدة بشكل مستمر لذلك البد من موازة العلیقة باألعالف المركزة بحیث یتم النمو الیومي حسب المعدل 

 ٣٥٠ـ  ٣٠٠(شھر بوزن  ١٦ـ  ١٥ل العجالت إلى النضج الجسمي في عمر بحیث تص) یوم/غرام ٥٥٠(الجید 

  ).كغ

ـ  ٢(و بشكل عام تعطى العجالت . غرام في الیوم) ٥٥٠(ومعدل النمو الجید للعجالت بعد عمر ست أشھر ھو 

ة ویجب مراقبة الحال. من السیالج الجید)كغ  ٢٥ـ  ١٠(كغ من التبن و ) ٢ـ  ١(كغ من الدریس الجید و ) ٣

  ).٣.٥ـ  ٣(الجسمیة للعجالت بحیث تبقى 

العجالت التي یزید عمرھا عن سنة یمكن أن تصل إلى معدل النمو الیومي الجید بتغذیتھا على الدریس 

  . كحد أقصى) غرام  ٥٠٠(والسیالج الجیدان ویمكن أن تعطى علف مركز 

مع مراقبة ) یوم /غرام ٦٠٠(وزنیة قدرھا تستمر العجالت الملقحة على العلیقة السابقة ویمكن أن یسمح بزیادة 

  .الحالة الجسمیة

  . تختلف أنظمة تغذیة العجالت حسب أنظمة إدارتھا وحسب وجود المراعي أو عدمھا
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  :الحلوب العنایة باألبقار  -ح 

بعد انتھاء الفترة . یعد االھتمام باألبقار الحلوب حجر الزاویة في نجاح مزرعة األلبان من الناحیة االقتصادیة 

  . وتبعًا ألنظمة تربیة األبقارفي المزرعة) حوالي أسبوعین(الخاصة باألبقار حدیثة الوالدة 

وكلما كان مستوى اإلنتاج ففي الرعایة الحرة یتم توزیع األبقار في مجموعات حسب مستوى اإلنتاج، .١

ویفضل إنشاء المجموعات . متقارب بین أفراد المجموعة الواحدة كلما كان التعامل مع الحیوانات أسھل

، وإذا ازداد الفرق عن ذلك یفقد التقسیم قیمتھ، )كغ٥(بحیث یكون الفرق في متوسط إنتاج كل مجموعة 

جموعة ھو من مضاعفات عدد األبقار التي یمكن ویراعى عند التقسیم أن یكون عدد الحیوانات في كل م

ویتم ذلك بنقل الحیوان األقرب في اإلنتاج ) طاقة المحلب اإلستیعابیة (حالبتھا مرة واحدة في المحلب اآللي 

وھذا یوفر طاقة وزمن في الحالبة بعدم ترك . إلى المجموعة المراد تعدیلھا أو من المجموعة المراد تعدیلھا

  :ومن میزات نظام المجموعات في الحالبة. غرةوحدات حالبة شا

 إمكانیة تغذیة الحیوانات عالیة اإلدرار على العالئق الغنیة بالطاقة والبروتین تتقارب من احتیاجاتھا

  .الفعلیة

إمكانیة تغذیة الحیوانات منخفضة اإلنتاج على عالئق غنیة باأللیاف و منخفضة الطاقة.  

ائیة السابقةإمكانیة التدرج بالتغیرات الغذ.  

سھولة العمل في المحلب اآللي لتقارب إنتاج الحیوانات في المجموعة الواحدة.  

سھولة مالحظة الشیاع.  

  : ومن عیوب نظام المجموعات

زیادة الحاجة لعدد كبیر من الحظائر تبعًا للمجموعات.  

تحتاج لجھد كبیر في إنشاء وتعدیل المجموعات.  

ألخرى انخفاض في إنتاج اللبن خاصة عندما ُینقل من مجموعة  قد یصاحب نقل البقرة من مجموعة

  .العالئق عالیة الطاقة إلى المجموعات منخفضة الطاقة

 قد یصاحب انتقال بقرة من مجموعة ألخرى مشاكل في الترتیب المجتمعي للمجموعة وقد یؤدي لتناطح

  .األبقار مع بعضھا والذي یؤثر سلبًا على اإلنتاج

اإلجراءات التي تطبق على األبقار الحلوب والتي تتزامن مع اإلنتاج والھدف منھا ضمان ھناك العدید من 

استمرار الحیوانات في القطع لعدة مواسم حالبة وضمان عدم استبعاد أّي منھا اضطرارّیًا مما یؤدي إلى زیادة 

  :الحیاة اإلنتاجیة لألبقار ومن ھذه اإلجراءات

الة الرحم لتجنب أي مشاكل تناسلیة والتدخل في الوقت المناسب للعالج الرعایة التناسلیة وباألخص فحص ح.١

  .وإجراءات مراقبة غدة الضرع والتدخل في الوقت المناسب
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تلقح  الاااامن الوالدة ولكن ) یوم  ٢١ـ  ١٨(تتم مالحظة عالمات الشیاع  بعد الوالدة والتي تظھر غالبًا بعد .٢

األبقار في الدورة األولى وتترك ثالث دورات على األقل ثم یتم إمناءھا وذلك لضمان عودة الرحم إلى حالتھ 

.الطبیعیة بعد الوالدة

تتم تغذیة األبقار الحلوب لتغطیة االحتیاجات الحافظة واحتیاجاتھا االنتاجیة  : تغذیة األبقار الحلوب .٣

ع نظام المقررات مجلس البحوث الوطني األمریكي الخاصة بتغذیة أبقار ویمكن اتبا. واحتیاجات نمو الجنین

وبصفة . الحلیب، والتي تتضمن المقررات الغذائیة للطاقة والبروتین واأللیاف والفیتامینات واألمالح المعدنیة

المشاكل  مالئمة كثیرًا وتجنب األبقار الكثیر من ) من العلیقة% ٦٥ـ  ٦٠(عامة تعد نسبة األعالف المركزة 

.الغذائیة

یجب مراقبة مخزون الجسم من الدھون قبل الوالدة ویجب تجنب السمنة الزائدة ألنھا تسبب الكثیر من .٤

اإلضطرابات االستقالبیة التي قد تؤدي إلى استبعاد البقرة من القطیع ، لذلك البد من تقییم الحالة الجسمیة 

. قالبیة المحتملةلألبقار والعجالت بانتظام لتفادي األمراض اإلست

یجب توافر األعالف الخضراء باستمرار أمام الحیوان أما األعالف المركزة فیتم تقدیمھا مرتین في الصباح .٥

.والمساء

عدم إجراء تغیرات مفاجئة في كمیة ونوعیة األعالف المقدمة لألبقار، وإذا كان البد من ذلك یجب أن یتم .٦

الف الجافة شتاء إلى األعالف الخضراء والمراعي صیفا، تجنبا بشكل تدریجي وخاصة عند التحول من األع

.لحدوث اضطرابات ھضمیة أو استقالبیة

من االتجاھات الحدیثة في تغذیة األبقار ھو استخدام العلیقة كاملة الخلط وھي عبارة عن علیقة یتم فیھا خلط .٧

.قبل تقدیمھا إلى الحیوان كافة األعالف الخضراء والخشنة واإلضافات الغذائیة بالنسب المطلوبة

.كغ علف مركز في حال لم یتوفر إال التبن كأعالف مالئة١لتر حلیب حوالي  ٢بشكل تقریبي یلزم لكل .٨

ویجب ).كغ حلیب ١(لكل ) لیتر ٥(یجب توافر ماء النظیف باستمرار ألن البقرة الحلوب تستھلك من الماء .٩

.ارب األوتوماتیكیةتنظیف أحواض الشرب باستمرار ویمكن استخدام المش

یجب تطبیق إجراءات التحكم والوقایة فیما یخص التھابات الضرع واألمراض التناسلیة وأمراض .١٠

.الظلف وأمراض التغذیة

.یجب االھتمام باألظالف بإجراء التقلیم.١١

.تطبیق برامج التحصین .١٢

األوساخ والغبار ومكافحة  و االھتمام بنظافة الحیوان وذلك بتنظیف الجسم من  بنظافة الحظیرةاالھتمام .١٣

. الطفیلیات الخارجیة

: بالحالبة وھي  كما تتضمن رعایة األبقار الحلوب بعض اإلجراءات الخاصة .١٤

التقید بمواعید الحالبة الیومیة.
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 تنظیف األیدي.

 تنظیف الضرع بغسلھ وتنشیفھ.

بمعقم قبل وبعد الحالبة تغطیس الحلمات.

حالبة الضرع برفق وثبات .

السرعة في الحالبة.

المعاملة الجیدة للحلمات

  

  :رعایة األبقار في المرعى وطرق الرعي

وال تزال . تعد عملیة رعي األبقار أقدم الطرق في تغذیتھا حیث تحصل بشكل حر على األعشاب من المراعي 

لإلستثمار فیزراعة ھذه الطریقة تستخدم في كثیر من البلدان وخاصة في السھول والجبال التي ال تصلح 

   .وتختلف طرق الرعي من مكان آلخر. المحاصیل النباتیة أو األراضي التي لم تصلھا طرق المواصالت

  :طرق الرعي 

وھو عملیة الرعي دون تحدید أو تقیید وھذه الطریقة تؤدي إلى عدم انتظام نمو النباتات : ـ الرعي المستمر١

  .وانخفاض إنتاجیة المرعى

إذ یتم تقسیم المرعى إلى عدة أقسام حیث یسمح للحیوانات بالرعي في قسم معین وتترك  :وري ـ الرعي الد ٢

  .قسم آخر وھكذا ویكون الرعي لمدة قصیرة ثم تنقل الحیوانات إلى. أقسام أخرى للنمو

یتم في ھذه الطریقة تقسیم المرعة ألقسام بحیث ترعى األبقار الحلوب أوًال حیثتنقل إلى  :ـ طریقة ھوھنیھم٣

  .أقسام أخرى لیحل مكانھا األبقار الجافة والبكاكیر 

إن التغذیة على المرعى تكون كافیة فقط لألبقار متوسطة اإلنتاج أما األبقار عالیة اإلنتاج فھي تحتاج إلى طاقة 

.من األعالف المركزة إضافیة یجب تأمینھا

  ):الطالئق( رعایة ثیران اإلمناء  -خ 

تحتفظ المزارع بمجموعة من الذكور المختارة بناًء على سجالت اإلنتاج ألمھاتھم باإلضافة إلى خلو الجسم .١

بنفس طریقة تنشئة ) شھور ٦(ویتم تنشئة الذكور حتى عمر . من العیوب الظاھریة وخاصة عیوب األرجل

  .حظائر مشتركة ثم یتم بعد ذلك فصل الذكور عن اإلناثالعجالت وفي 

تحتفظ أیضًا بعض المزارع التي تعتمد على اإلمناء الصنعي بعدد من الثیران الستخدامھا في إمناء اإلناث .٢

  .التي لم ُتْخَصب في اإلمناء الصنعي وتسمى الثیران في ھذه الحالة بثیران التنظیف

مرحلة السمنة ألن ذلك یعیق في عملیة التزاوج كما یخفض من رغبتھا یجب تغذیة الطالئق بحیث ال تصل ل.٣

  . الجنسیة
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أشھر فإنھ یجب أن ُیریض لنحو نصف ساعة یومیًا ثم تزداد  ٧ – ٦عندما یصل العجل إلى سن : الترییض .٤

ور ھذه الفترة تدریجیًا حتى تصل إلى ساعة أو أكثر یومیًا وبشكل منتظم ألن الترییض المنتظم یجعل الث

ھادئ ومنقاد و من السھل التحكم بھ، كما یقوي عضالتھ وخاصة عضالت الظھر والقطن والقوائم األساسیة  

في عملیة الوثب عالوة على تنشیط التنفس والدورة الدمویة العامة، و یساعد الترییض على منع ترسب 

.بالوثب الدھن في الجسم، ویحافظ على صحة األظالف والذي یحسن من قدرة الثور على 

یجب أخذ الحذر والحیطة في التعامل مع الثیران ألنھا شرسة عادًة وألجل ضبطھا والتحكم السھل بھا یمكن .٥

  .تركیب حلقة األنف المرتبطة بسلسلة معدنیة

  .یمكن استخدام الثور في عملیتي إمناء یومیًا.٦

األمراض التي تنتقل لألبقار یجب إجراء فحوص دوریة للثیران للتأكد من خلوھا من األمراض وخاصة .٧

  Leucosisوالسل وابیضاض الدم  Brucellosisوتسبب لھا اإلجھاض كمرض اإلجھاض الوبائي

وغیره، 

.المراقبة الصحیة لألظالف وإجراء التقلیم في الوقت المناسب.٨

ینجم عنھا من  یجب تغییر الطلوقة كل سنتین واستبدالھ بطلوقة أخرى لتحاشي تربیة األقارب في القطیع وما.٩

  .تركیز في العوامل الوراثیة وحدوث تشوھات في الموالید

  

  :دـ الرعایة التناسلیة والخصوبة في ماشیة اللبن

یلعب التناسل دورًا ھامًا في نجاح أي مزرعة ، فلیس الھدف من التناسل إنتاج عجالت االستبدال فقط  بل ھو 

ال یوجد إنتاج، ولزیادة العائد من كل بقرة یجب زیادة الحیاة األساس في بدء انتاج الحلیب وبدون حمل ووالدة 

  .االنتاجیة مع زیادة التناسل وجعل الفترات غیر المنتجة في حدھا األدنى

وتطبیق أسالیب العایة . سنة ذات فائدة ٣.٥سنوات فقط منھا  ٦تبلغ الحیاة االنتاجیة لبقرة الھولشتاین حوالي 

لحیاة االنتاجیة وتقلیل معدالت االجھاض أو معدالت الوالدة النافقة ومعدالت نفوق الجیدة والحدیثة یمكن إطالة ا

  .العجول وبالتالي یمكن تنشئة العدد الكافي من عجول االستبدال واختیار أفضلھا

  :یمكن إطالة الحیاة االنتاجیة للبقرة بواسطة

  .إدخال العجلة في مراحل االنتاج بأسرع ما یمكن

  .ألطول فترة ممكنة في المزرعة وھي منتجة اقتصادیًاإبقاء البقرة 

حیث یصل االنتاج ألقصى . شھر ١٣ـ  ١٢فمن مقاییس الكفاءة التناسلیة أن تكون الفترة بین والدتین حوالي 

  .بعد الوالدة) أسبوع ٨ـ٤(مدى خالل الفترة 
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شھور وبضعة  ٩(في األبقار ھي أن فترة الحمل ) شھر ١٣ـ  ١٢(إن السبب في كون الفترة بین والدتین ھي 

یوم لعودة الرحم لحالتھ الطبیعیة یلي ذلك فترة اإلمناء التي قد تستغرق دورة تناسلیة ) ٦٠ـ  ٤٥(یلیھا فترة ) أیام 

  .أو أكثر

  .ویعد التناسل من العملیات المعقدة والتي تسلتزم الرعایة الجیدة للذكر واألنثى

  :البلوغ

تي یصل فیھا الجھاز التناسلي إلى مرحلة النضج حیث یستطیع أداء الوظائف یعرف البلوغ على أنھ الفترة ال

شھر ولكن ال یتم اإلمناء في ھذا العمر حیث  ١٢ـ  ١٠وبصفة عامة تظھر عالمات الشبق في عمر . التناسلیة

ویحدث یلزم وصول األنثى إلى النضج الجسمي والذي یمكن تحدیده بوزن األنثى أو تقدیره بأخذ قیاسات الجسم 

  .شھر) ١٥ـ ١٤(عادة النضج الجسمي في عمر 

یجب الرجوع إلى محاضرات الجھاز التناسلي الذكري واألنثوي والدورة التناسلیة والھرمونات التي تؤثر على 

التناسل والحمل والوالدة ومشاكلھا في مقرر فیزیولوجیا التناسل واإلدرار الذي یتم شرحھ لطالب السنة الخامسة 

صل الدراسي ولنفس الطالب في مادة الرعایة وما یجب التركیز علیھ ھنا ھو عالمات الشبق في نفس الف

  .واإلمناء في الوقت المناسب

وتستمر ) ما قبل الشبق ، الشبق ، ما بعد الشبق ، السكون(تقسم الدورة التناسلیة عند األبقار إلى أربعة مراحل 

  یوم)٢١ـ  ١٨(

  ).ساعة ١٢(بق بـ عادة بعد نھایة الش تحدث اإلباضة

  

  :عالمات الشبق 

ساعة  ١٨یعرف الشبق أو الشیاع على أنھ الفترة التي تقبل فیھا األنثى التزاوج مع الذكر وھي تستمر حوالي 

  .وتحدث اإلباضة قرب نھایتھا وبالتالي یجب إمناء األبقار قرب نھایة فترة الشیاع

ویوجد وسائل وطرق متعددة لكشفھا ومن أھم عالمات تعد مالحظة الشیاع مفتاح الخصوبة في قطعان الحلیب 

  :الشیاع

  .انتصاب شعر الذیل نتیجة وثب األبقار على بعضھا.١

وتسمى المرحلة التي تقف بھا .سماح البقرة لألبقار األخرى أن تثب علیھا أو وثبھا على األبقار األخرى.٢

  .ة إذا تم إمناؤھاالبقرة شیاع الوقوف وفي ھذه لمرحلة تكون فرصة إخصاب البقرة كبیر

نزول سوائل مخاطیة غیر مدمم شفاف من الفتحة البولیة التناسلیة، إن عدم شفافیة السائل تدل ربما على .٣

  .إصابات مرضیة في الجھاز التناسلي

  .لبعض األبقار مع الشم وحك األنف) منطقة القطن(تقوم األبقار بوضع رؤوسھا فوق مؤخرة .٤

  .واحمرارھاتورم الشفاه التناسلیة .٥
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  .تصبح األبقار عصبیة وقلقة محاولة البحث عن الذكر.٦

  .انخفاض انتاج الحلیب ویالحظ ذلك المربي الذي یقوم بحالبة األبقار إفرادّیًا.٧

  .إصدار أصوات غیر معتادة.٨

  :الوسائل المساعدة في كشف الشبق

فاتح إلى اللون الغامق عند لصق أنبوبة صغیرة من البالستیك تحتوي على مادة یتغیر لونھا من اللون ال.١

  .یوم ٢١الضغط علیھا، توضع على قمة الذیل لألبقار المتوقع شیاعھا خالل 

  .تسجیل معدل حركة البقرة عن طریق أجھزة خاصة حیث تعزل وتفحص للتأكد.٢

وھو عبارة عن ذكر مخصي  عن طریق قطع الوعاء الناقل للحیوانات ) Teaser(استخدام الذكر الكشاف .٣

ویتم تعلیق مادة ملونة في رقبة الذكر والتي تترك أثر لوني على .مع احتفاظھ بكامل صفات الذكورةالمنویة 

  .ظھر البقرة الشبقة

قیاس كمیة ھرمون البروجسترون في الحلیب والذي یعتمد على أن تركیز ھرمون البروجسترون یكون في .٤

  .أدنى مستوى لھ خالل فترة یومین قبل الشبق

قار التي ُیْكَتشف أنھا في حالة شیاع حقیقي تعتمد على عدد ساعات المالحظة بالعین حیث لوحظ أن نسبة األب

ساعة وھذا یماثل وجود طلوقة مع األبقار في  ٢٤إذا تمت المراقبة خالل % ٩٨تصل نسبة كشف الشیاع إلى 

  .إذا تمت ماقبة األبقار مرتین یومیًا% ٥٠وتقل ھذه النسبة إلى . الحظیرة

  .مقارنة بالنھار% ٦٨ت أن نسبة األبقار التي تشیع في اللیل تبلغ تدل الدراسا

  

  ):الصنعي أو الطبیعي(توقیت اإلمناء

  .للحصول على أعلى نسبة خصوبة یجب اختیار الوقت المناسب للتحصین وھو أھم العوامل المحددة للخصوبة

اإلباضة، أّما فترة حیاة الحیوان ساعات بعد  ١٠تبلغ فترة حیاة الخلیة البیضیة الصالحة لإلخصاب حوالي 

) االستعدادیة (ساعات كي یتم تجھیزه  ٦ساعة ویجب أن یبقى في الرحم وقناة فالوب  ٢٤المنوي فتبلغ 

)Capacitation(  وھي جملة التغیرات التي تطرأ على الغالف الجلیكوبروتیني الذي یحیط بالحیوانات المنویة

یث تصبح أكثر قدرة على اختراق المنطقة الشفافة المحیطة بالخلیة البیضیة أثناء مرورھا في القناة التناسلیة ح

  .وتكون الحیوانات المنویة في حالة تنشیط فائق تؤدي إلى حركة اھتیاجیة للحیوانات المنویة

ولكي یحدث االلتقاء بین الحیوان المنوي والخلیة البیضیة في األمبوال یجب أن یتم اإلمناء في الفترة ما بین 

و یوضح الشكل الالحق التوقیت المناسب . ساعات بعد نھایة الشیاع ٦إلى ) فترة الوقوف(منتصف الشیاع 

  .لإلمناء وحاالت وسلوك األبقار وقت الشیاع
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  :یوجد نظامین لتوقیت لإلمناء عند األبقار 

والذي یعتمد على قاعدة أن األبقار التي تشیع في الصباح یتم إمناؤھا في  األول یسمى نظام الصباح والمساء

  .مساء الیوم أما األبقار التي تشیع في المساء یتم إمناؤھا في صباح الیوم التالي

ساعة  ٢٤الذي یعتمد على إمناء األنثى في أي وقت خالل   الثاني معروف بنظام اإلمناء مرة واحدة في الیوم

  ر شیاع الوقوف من بدایة ظھو

في اإلمناء الطبیعي یتم التزاوج في فترة شیاع الوقوف حیث تسمح األنثى للذكر بالوثب ألجل اإلمناء ولھذا 

التي تنجح في إمناء األبقار التي فشل ) Clean-up bull(السبب تستخدم بعض المزارع طلوقة التنظیف 

  .إمناؤھا صنعّیًا

بأنھ عبارة عن دخول الحیوان في شیاع دون أن تظھر علیھ عالمات  ُیعرف الشیاع الصامت :الشیاع الصامت

  :الشیاع المعتادة نتیجة انخفاض ھرمون األستروجن وقد یكون سبب ذلك

.خلل في نظام التغذیة.١
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  .السمنة الزائدة.٢

  .وجود إصابات مرضیة في الرحم.٣

شیاع الصامت في الصیف أكثر من ویحدث عادة ال.یؤدي الشیاع الصامت إلى فقد في العائد االقتصادي للمزرعة

  .الشتاء نتیجة الرتفاع الحرارة والذي یترافق بانخفاض كمیة األعالف الخضراء

  :یمكن تجنب الشیاع الصامت عن طریق

  .اتباع نظام تغذیة مناسب.١

  .ومراقبة الحالة الجسمیة.٢

  .وتجنب المشاكل المصاحبة للوالدة .٣

  .المبایض المتحوصلة وعالجھافحص الجھاز التناسلي للتعرف على حالة .٤

  یستخدم تنظیم الشیاع لعدة أسباب: تنظیم الشیاع

.تنظیم توقیت الوالدة و لتكون في الوقت المناسب الذي یرغبھ المربي .١

.تنظیم إنتاج المزرعة من الحلیب حسب حاجة السوق.٢

.تقصیر الفترة بین والدتین.٣

.اإلقالل أو التخلص كلّیًا من ظاھرة الشبق الصامت.٤

.التسریع في برامج التحسین الوراثي لألنواع الحیوانیة المختلفة .٥

توفیر الوقت والجھد الالزم لمالحظة الشیاع .٦

  .تجنب األخطاء التي قد تحدث في مالحظة الشیاع.٧

  .تنظیم مواعید الوالدة في القطیع.٨

  .تقلیل الفترة بین والدتین.٩

بیر من العمال  لرعایة الوالدة التي تحدث عند عدد كبیر من إن السلبیة الوحیدة لتنظیم الشیاع ھي الحاجة لعدد ك

  . األبقار في نفس الوقت

یوم ) ٢٠(من زمن الدورة التناسلیة بفرض أنھا % )٦٠( یوم  أي  ١٢بما أن فترة الجسم األصفر تشكل حوالي

في مجموعة من  فإننا نتوقع إحصائیا وبشكل عشوائي أنھ% ٤٠تقریبًا عند األبقار، وفترة الحویصلة تشكل 

من األبقار في مرحلة % ٤٠من األبقار في مرحلة الجسم األصفر و% ٦٠األبقار غیر الحوامل تحتوي على 

من األبقار غیر الحوامل % ) ٥(فإننا نتوقع أن ) ١/٢٠(وطالما أن الشبق یستمر لیوم واحد تقریبًا . الحویصلة

  .ھي في مرحلة شیاع

یستخدم في تنظیم الشیاع مجموعة من األدویة التي یتم حقنھا في العضل أو تحت الجلد وأھم ھذه األدویة 

  ). الحقن الخطأ لبقرة حامل یؤدي إلجھاضھا(البروستاغالندینات 
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عند الحیوانات الزراعیة یكون تحت تأثیرالھرمون )   Ovulation(إن وقت ظھور الشیاع  وحدوث اإلباضة 

ویصالت والھرمون اللوتئیني واللذان ینشطان إفراز ھرمون األستروجن من حویصلة غراف  و الحاث للح

البروجسترون المحرر من الجسم األصفر ویعمل األخیر على كبح إفراز الھرمونات المنشطة للمبایض ، ولھذا 

ر وتنظیمھا وقد اھتم فإن تنظیم الدورة التناسلیة عند مثل ھذه الحیوانات یعني ضبط فترة نشاط الجسم األصف

) Luteotopics(العلماء مؤخرًا بھذا األمر فعملوا على تنظیم ذلك مستخدمین مواد منشطة للجسم األصفر 

  Progestognsتعمل على إطالة فترة حیاتھ صناعیًا و من ھذه المواد البروجسترون  أو مثیالتھ الصناعیة 

 ٢من طول حیاتھ و تلك تتضمن البروستاغالندینات ألفا  ُتقصر)  Luteolysis(أو مواد  محللة للجسم االصفر

)PGF2-α (و مثیالتھ الصناعیة.  

  طرق تنظیم  الشیاع 

  البروستاغالندینات في توقیت الشبق عند األبقار  استخدام

  :یوجد عدة خیارات لحقن البروستاغالندینات واإلمناء الصنعي

إعطاء جرعة من البروستاغالندین لجمیع الحیوانات في الیوم صفر وجرعة أخرى في الیوم  :الطریقة األولى

( و عادة یظھر أكثر من)  ١٥ـ ١٣(ثم مالحظة عالمات الشیاع وإمناء الحیوانات التي في شیاع بین الیوم  ١١

  .من األبقار شبقًا% ) ٩٠

ساعة من الحقنة الثانیة وستكون نسبة  ٨٠بقار بعد نفس الطریقة األولى ولكن یتم إمناء األ :الطریقة الثانیة 

الحمل أقل من الطریقة األولى ولكن ستكون الوالدات موحدة تمامًا بالنسبة لألبقار الحوامل ویسمى اإلمناء 

  .االصطناعي في ھذه الحالة اإلمناء األعمى

ع الحیوانات بجرعة بروستاغالندین في حال عدم وجود الرغبة في توحید الوالدات یتم حقن جمی :الطریقة الثالثة

من الحقن حیث یتم إمناء ) ٤ـ  ٢(من األبقار في الیوم %) ٦٠(في الیوم صفر وھذا یؤدي إلى ظھور الشبق عند 

أما باقي األبقار فیتم حقنھا بجرعة ثانیة من البروستاغالندین في .ساعة من ظھور شیاع الوقوف ١٢األبقار بعد 

  .من حقن الجرعة الثانیة) ١٥ـ  ١٣(ات الشیاع بین الیوم وسوف تظھر عالم ١١الیوم 

یوم ثم یتم  ٥عند عدم التأكد من أن األبقار لھا دورات شیاع طبیعیة یتم مالحظة الشیاع لمدة  :الطریقة الرابعة 

فیفترض أن الحیوانات في المزرعة لھا % ٢٥ـ  ٢٠إمناؤھا وإذا بلغت نسبة األبقار التي تكون في حالة شیاع 

دورات شیاع طبیعیة حیث یتم حقن جمیع األبقار بجرعة بروستاغالندین في الیوم الخامس واالستمرار بمراقبة 

ولكن إذا كانت نسبة . یوم)  ١٠(الشیاع وإمناءاألبقار الشبقة، ھذه الطریقة تؤدي إلى إمناء جمیع األبقار خالل 

فترض أن الدورات غیر منتظمة وتكون فی%) ٢٠(األبقار التي أظھرت شیاع خالل خمسة أیام أقل من 

  .و یمكن تلقیحھا جمیعھا في حینھ .   محاوالت تنظیم الشیاع ھدرًا للمال والوقت

و قد یستخدم البرنامج السابق نفسھ ، لكن تلقح فیھ األبقار التي دخلت مرحلة الشیوع  بعد حقنھا بالجرعة 

  .الثانیة فقط لألبقار المتبقیة التي لم تلقح سابقًااألولى من البروستاغالندین في حین تعطي الجرعة 
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  :طرق توقیت الشبق و اإلباضة في األغنام 

التي تحتوي االسفنجات المھبلیة : استخدم العدید من الطرق في توقیت الشبق في قطعان األغنام ، و من أھمھا 

) PMSG )Pregnant Mare Serum Gonadotropines على ھرمون مصل دم الفرس الحامل

أو بدونھ ، البروستاغالندینات ، المیالتونین ، التحكم الضوئي ، و نظرا الن طریقة استخدام االسفنجات المھبلیة 

و أنواعھا ، و االجراءات الواجب اتخاذھا عند  ھا بالتفصیلفصیل عناألكثر انتشارًا فال بد من التحدث بالت

  .تطبیقھا 

تشبھ  Progestogenesسفنجات مشبعة بمادة صنعیة تسمى البروجیستاجین ھي ا :االسفنجات الھرمونیة 

  .البروجسترون في خصائصھ الفیزیولوجیة  و لكنھا أكثر فاعلیة في تأثیرھا 

  : أنواع االسفنجات الھرمونیة 

  ملغرام  ٤٠أو   ٣٠ Flurgesterone Acetate (FGA)خالت فلورجیسترون   -١ 

.ملغرام  ٦٠ Medroxyprogesterone Acetate (MAP)بروجیستیرون خالت میدروكسي -١

  

  :فوائد استخدام االسفنجات الھرمونیة عند األغنام 

 توقیت الشبق و اإلباضة داخل الفصل التناسلي و خارجھ.  

 معالجة ظاھرة العقم المؤقت  و حاالت الشبق الصامت.

 و رغبة المربي التحكم بموعد التلقیح  و الوالدات على مدار العام بما یتناسب.

 تركیز اھتمام المربي في رعایة الموالید و توفیر الوقت و الجھد الالزمین و االقالل من نسبة النفوق.

 تسھیل تطبیق تقانتي التلقیح االصطناعي و نقل االجنة و تسریع عملیة التحسین الوراثي.

 الواحدة الحصول على ثالث والدات كل سنتین بدًال من والدة واحدة في السنة.

 زیادة عدد التوائم من النعاج الجیدة في البطن الواحد.

 إحداث الحمل المبكر في الفطائم جیدة النمو.  

 Pregnant Mare Serum (PMSG)   مزایا استخدام ھرمون مصل دم الفرس الحامل 

Gonadotropines   مع االسفنجات الھرمونیة :  

 یزید من فاعلیة االسفنجات في توقیت الشبق و اإلباضة و زیادة معدلھا داخل الموسم التناسلي و خارجھ .  

 یزید في نسبة التوائم في النعاج المعاملة.

 یفضل استخدام االسفنجات معPMSG  و عند معاملة ) النعاج الفارغة(لمعالجة مظاھر العقم المؤقت

.القطعان للمرة األولى 
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 یراعى عند استخدامPMSG  مع االسفنجات أن یعطى بتركیز یتناسب مع وزن النعجة و حالتھا الصحیة

.الفیزیولوجیة و مع موعد المعاملة الھرمونیة داخل الفصل التناسلي  أو خارجھ 

  :التحضیرات الواجب اتباعھا قبل وضع اإلسفنجات

  ).حجم وشكل وصحة(اختیار النعاج المناسبة للتكاثر -٢

  .تیار الكباش المناسبة لعملیة التلقیح اخ-٣

  .تحسین ظروف التغذیة والظروف البیئیة- ٤

  األدوات والمواد المطلوبة 

 االسفنجات الھرمونیة محفوظة بصورة محكمة بعیدًا عن الضوء.  

 أنبوبة اإلیداع  والدفاش (أدوات إیداع االسفنجات.(

 مادة مزلقة.

 استخدامھ لكل نعجةمحلول تعقیم لتعقیم الدفاش بعد.

 قطع قماش نظیفة  أو قطن طبي.

 ھرمون)PMSG.(

  : خطوات العمل 

  .تثبیت النعجة ورفع االلیة وتنظیف الفتحة التناسلیة.١

داخل أنبوبة اإلیداع الخاصة عند النھایة المشطوفة وغیر معرضة )  MAP( توضع اإلسفنجة الھرمونیة .٢

.خارج األنبوبة للضوء ، ویبقى الخیط البالستیكي ممتدًا 

. یدھن السطح الخارجي لھذه األنبوبة بمادة مزلقة لتسھیل إیالجھا .٣

.یدخل الدافع في األنبوبة خلف اإلسفنجة .٤

تدخل الحافة األمامیة المشطوفة لألنبوبة المحتویة على اإلسفنجة داخل الفتحة التناسلیة وذلك بشكل مائل .٥

.سم ثم یتم إدخالھ بشكل أفقي ثم إلى األمام داخل المھبل  ١٠ درجة لمسافة ٤٥وإلى األعلى قلیًال بزاویة 

. تدفع اإلسفنجة بواسطة الدافع المرفق إلیداع االسفنجة ضمن المھبل وقریبًا من عنق الرحم .٦

. ُتسحب األنبوبة إلى الخلف قلیًال ثم یسحب الدافع بحیث یبقى طرف خیط االسفنجة .٧

.ھا باستخدام الخیطینیوم من وضع اإلسفنجة یتم نزع ١٤بعد .٨

.في العضل ) الغوناسیر) (PMSG(حقن ھرمون .٩

.ساعة من نزع االسفنجات ٢٤ـ  ١٢الوقت المناسب للتلقیح ھو بعد .١٠

.یفضل عدم استخدام توقیت الشبق عند النعاج التي استخدمت ثالث مرات في الطریقة السابقة.١١

  )PMSG(ن االسفنجات وحدھا ال تزید معدل الخصوبة بل یجب حقن ھرمو
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إن تأثیر ھرمون البروجسترون في حیاة الجسم األصفر یكون قلیًال ،  أو ال یذكر ما لم یعطى ضمن األیام 

األربعة األولى التي تلي الشبق ، ولھذا یفضل دائما عند استخدام البروجسترون  أو مثیالتھ الصناعیة أن یعطى 

عندھا یسمى ھذا نظام المعاملة طویل األمد ، وطبعًا ھذا  یومًا) ٢١- ١٤(لفترة مماثلة لفترة حیاة الجسم األصفر 

سوف یؤكد أن كل الحیوانات المعاملة ستكون في طور تشكل الحویصالت المبیضیة النامیة عند االنتھاء من 

أیام من انتھاء المعاملة ، ویمیل بعضھم إلى ) ٥- ٢(إعطاء البروجسترون ، ومعظمھا سوف یظھر شیاعًا بعد 

لكن كانت النتائج أقل نجاحًا مقارنة مع " نظام المعاملة القصیر " ایام )  ٩-٧( جسترون فقط لمدة إعطاء البر

  . نتائج النظام الطویل 

من عیوب ھذه الطریقة أنھا كانت مترافقة بانخفاض في نسبة االخصاب نظرًا الضطراب التوازن الھرموني 

. رة الذي یسبب بدوره إعاقة انتقال النطاف تجاه منطقة االخصاب الناتج بعد المعاملة في القناة التناسلیة عند البق

لكن إعطاء األستروجین في الیوم األول للمعاملة كان مفیدًا إذ ارتفعت نسبة االخصاب ، وعادت تقریبا إلى 

  . معدلھا الطبیعي 

:  األخرى الحیوانات الزراعیة عندتوقیت الشیاع  - ٣

وتعطى حقنات ھرمون ) یوما ٢١-١٨( یتم وضع اإلسفنجات الھرمونیة في المھبل لفترة عند الماعز

)PMSG( بمعدل )وحدة دولیة قبل یوم  أو یومین من تاریخ نزع االسفنجات المھبلیة )  ٣٠٠- ٢٠٠ .  

من " مع  ٥٠" تستبدل بطریقة الزرع طویلة االمد طریقة الحقن الیومي إذ تعطى األنثى الواحدة  عند الخیول

یومًا ، لضبط عملیة اإلباضة وتوقیت الشیاع ویفضل إعطاء ھرمون بول المرأة  ١٨" البروجسترون ولمدة 

أیام بعد آخر حقنة من البروجسترون للمساعدة في تنظیم ، وضبط عملیات اإلباضة  ٦ولمدة  ) HCG(الحامل 

  . عند مثل ھذه اإلناث 

نات لتوقیت الشیاع ، و اإلباضة بشكل مجموعات ، بل بشكل أفراد ، البروستاغالندیال تستخدم عند األفراس   

  : و في حال استخدامھا لتوقیت الشیاع بصورة جماعیة یفضل اتباع النظام التالي 

  .في الیوم األول لبرنامج المعاملة ) PGF2α(تعطى األفراس الجرعة األولى الحقنة  -١

 Human Corion(ھرمون بول المرأة الحامل تعطى األفراس المعاملة الجرعة األولى من  -٢

Gondaotropine ((HCG)  بعد )البروستاغالندین من إعطاء ) ایام  ٦.  

  .على الحقنة األولى ) یوما ١٤(تعطى الحقنة الثانیة من البروستاغالندین بعد مضي  -٣

 )PGF2α(من إعطاء الجرعة الثانیة من الـ ) ایام  ٦(بعد مضي  (HCG)تعطى الجرعة الثانیة من الـ  -٤

ھو التأكد من أن كل األفراس حاملة ألجسام  (HCG) و  )PGF2α(حیث یكون الھدف األول من جرعتي الـ 

فھو  (HCG)أما الغرض من الجرعة الثانیة لـ )PGF2α(صفراء نشطة و تستجیب للجرعة الثانیة من 

من األفراس التي أخضعت لمثل ھذا البرنامج أظھرت %) ٨٠(و قد لوحظ ان . تھا تحریض اإلباضة و توقی

  .بعد آخر معاملة )ساعة  ٩٦(استجابة و حدث عندھا إباضة خالل فترة قدرھا


	رعاية الحيوانات الكبيرة الجزء الأول  للدكتور نزار سليمان.pdf
	رعاية مدقق الجزء الثاني.pdf
	رعاية الحيوانات الكبيرة السنة الخامسة الجزء الأول والثاني د نزار سليمان.pdf
	رعاية الجزء الثالث الجديد.pdf

