
 

 تغذية األبقار الحلوب وإدارتها في الطقس الحار 

الحلوب   رلألبقاعقبة كبيرة أمام اإلنتاج العالي  الحار الطقسوبخاصة  المناخ  يشكل
في الدول ذات الطقس الموسمي الصيفي وبخاصة عندما تترافق درجة الحرارة مع 
الرطوبة العالية في فترة محددة من أشهر السنة ,مما يحدث تغيرات وتأثيرات سلبية  

المواليد   ,انخفاض أوزن في األبقار مثل انخفاض الشهية ,انخفاض استهالك العليقه
ترتفع حرارة الجسم وتزداد عدد نبضات القلب   وانخفاض إنتاج الحليب في حين

   . كما تزيد نسبة اإلجهاضوسرعة التنفس 

البقرة معمالً يستتتتتهلتك ويعتالت كميتات كبيرة ومتنوعتة من األعالك لتنتت كميتة    إن
كبيرة من الحليتب . ومن الضتتتتروري أن يستتتتتمر إمتداد البقرة بتلتك المواد الغتذا يتة  

تى تثتابر على إنتتاج كميتة وفير اإليواء الجيتدة حبتالكميتة والنوعيتة المنتاستتتتبتة   وت
فارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة النستبية يستببان إجهادام ملموستاً لها فيقل    .الحليب

استتتتهالكها من المواد الغذا ية الضتتترورية رستتتتمرار إنتاجها من الحليب وصتتتيانة  
 جسمها . 

 ر الحلوب هما درجة الحرارة إجهاد األبقا  انيستتتتببإن العاملين األستتتتاستتتتيين اللذين 
بية المرتفعة . كما أن التعرض ألشعة الشمس المباشرة العالية   ودرجة الرطوبة النس

تزيد من شتدة اإلجهاد الحراري إذا لم يتوفر اللل لألبقار . ويالحل أن تجاوز درجة 
% يستتبب الحد األدنى من اإلجهاد  5ْم عند الرطوبة النستتبية المنخفضتتة 30الحرارة  

  ولكن عند الرطوبة   الحراري وبداية معانة األبقار وانخفاض شتتتهيتها لتناول العلك 
ْم . 23% درجة الحرارة المستتببة للحد األدنى من اإلجهاد هي  80النستتبية المرتفعة 

أداء األبقتار الحلوب يبتدأ    فيولكن المجتال الخطير من درجتات الحرارة التذي ي ثر  
%  80ْم عند رطوبة نستبية  26% و 75ْم عند رطوبة نستبية  36من الدرجة اعتباراً  

ذلك إجراء بعض التعديالت في البي ة الموضتتتتعية   واتخاذ بعض    وبالتالي يتطلب
إجراءات الرعاية الخاصتة لتجنب ارنخفاض الكبير في إنتاج األبقار أو نفو  بعضتها 

 أحياناً . 

يستتتبب اإلجهاد الحراري خستتتا ر ملموستتتة لمربي األبقار الحلوب فباإلضتتتافة إلى 
سبة الدهن في الحليب   ويضعك % (   تقل ن20-15انخفاض إنتاج الحليب بنحو )  

األداء التناستلي لألبقار   وتصتبم معرضتة بشتكل كبير للمشتاكل الصتحية . ويستبب  
اإلجهاد الحراري المترافق مع التأثير الستتتلبي للرطوبة انخفاضتتتاً في شتتتهية األبقار  
لتناول األعالك   كما تنخفض بشتتكل كبير كفاءة استتتخدام الطالة المستتتهلكة إلنتاج  

. هناك عدة وستا ل يمكن أن تستاعد مربي األبقار الحلوب في الحد من تأثير   الحليب
 اإلجهاد الحراري . 

  :لألبقار لحد من اإلجهاد الحراري اوسائل  



,  إن أول وستتتتيلتة لمستتتتتاعدة (تبخير المتاء  ) ذ اذتأمين الملالت والتبريد بالمتاء الر
األبقار المعرضة لإلجهاد هي تأمين اللل المناسب   فأشعة الشمس المباشرة تضيك 
كميتة هتا لتة من العتبء الحراري على البقرة الحلوب . هتذا بتاإلضتتتتتافتة إلى الطتالتة 
الحرارية المعكوستتة من األستتطم المعرضتتة للشتتمس   التي تعكس الطالة الحرارية  

ياً على األبقار ويعمل التلليل على تخفيض ما يعرك بالحرارة مستتتتببة عب اً إضتتتتاف
البي ية   كما يخفض من درجة الحرارة الشترجية للبقرة   ومعدل تنفستها   ويزيد من 
استتتتهالك العلك وإنتاج الحليب ويزداد الربم من إنتاج الحليب بالنستتتبة لألبقار التي 

 لعراء . يتوفر لها اللل مقارنة مع األبقار المرباة في ا

ويمكن أن ت من األشتجار لالً مناستباً لكنها رير مناستبة لألعداد الكبيرة من األبقار   
  الملالت المحمولة والمصتتنوعةوهناك وستتا ل أخرل لتلليل األبقار مثل استتتخدام  

من القمتا  المنخلي ذي الوزن الخفيك والمزود من حوافته بعروات معتدنيتة مقواة 
دا م أو م لت لتأمين اللل في مستتتاحة محدودة . وتعد  وتركيبه بشتتتكل فكه لتستتتهيل 

الملالت المحمولة التي يستتخدم فيها القما  المنخلي وستيلة مناستبة لألبقار الحلوب 
في المرعى المفتوح . أو يمكن استتتتخدام حلا ر التربية الطليقة البستتتيطة التي يجب  

 أن تكون ذات تصميم مناسب . 

الحراري لألبقتار في البي تة الحتارة  اإلجهتادوالحتد من  ر يوفر التلليتل لوحتدا الراحتة  
الرطبة   بل يتطلب تعديل البي ة المناخية باستتتتخدام المراوح والمرشتتتات ) الرذاذ ( 

إذ تر  األبقار بداية لترطيب أجستتامها   وتشتتغل  )نلام كورال كول (في الحليرة 
بخير من أستتتتطم أجستتتتتام األبقتار ممتا يخفض من درجتة حرارة تالمراوح بعتد تذ لت

  حمايةأجستامها وتخفيك إجهادها الحراري   ويزيد استتهالكها من األعالك وبالتالي  
% ( 11إنتاج الحليب في المستتتتول المرروب . ولد بينت البحوث زيادة مقدارها ) 

مقارنة   تلمرشتااوفي إنتاج الحليب في األبقار التي لللت وبردت بواستطة المراوح  
 .مع التلليل وحدا 

فو  المعا لك باتجاا رصتتتيك ولوك األبقار    ترشتتتاوالموعادة يتم تثبيت المراوح  
في زيتادة    وبتذلتك تكون منطقتة التغتذيتة هي أبرد مكتان في الحليرة   ممتا يستتتتتاعتد

  .استهالكها من األعالك 

 :شروط إقامة المظالت 

ارعتبار اتجاا بناء المللة بالنستتتبة لمستتتار الشتتتمس لتقليل دخول أشتتتعة باألخذ   -1
 الشمس تحت المللة في فصل الصيك . 

فعالية التلليل . وتحتاج البقرة إلى حد أدنى   لضتتتماناألبقار تحت الملالت   عدد -2
 م ( للحد من تأثير الحرارة حول األبقار .4.5-3.5من المساحة تتراوح ) 

المناستتبة في المرافق األستتاستتية بالحليرة   مثل منطقة ارنتلار  بناء الملالت   -3
)المستتتترح المرفق للحالبتة   منتاطق الستتتتقتايتة   فو  المعتا لك وفي منطقتة الراحتة  

  بالحليرة ( .



 :التعليف وإدارة التغذية في الطقس الحار 
ومن    لألبقار الحلوب إلى جانب العناصتتر الغذا يةالمهمة   يعد الماء من ارحتياجات  

األهمية توفر الماء العذب النليك وبشتتكل حر ومستتتمر أمام األبقار في حلا رها   
كمتا يفضتتتتتل إعطتا هتا المتاء البتارد لمتا لته من أثر ملطك ومنشتتتتط ويجتب تنليك  

في أماكن ملللة يستتهل الوصتتول إليها وضتتعها المشتتارب أو األحواض بانتلام   و
نستتبياً .     اأثناء النهار فتشتترب ماء بارد  لتقبل عليها األبقار عند اشتتتداد الحرارة في

ألن كمية الطالة هي المحددة لكمية العلك المتناولة من لبل الحيوان وخصتتوصتتاً في 
الطقس الحار   فاإلجهاد الحرارة ستتتتي دي إلى خفض استتتتتهالك األعالك وبالتالي  

عليقتة من المركبتات الغتذا يتة الالزمتة للحيوان إلنتتاج الحليتب   ولتذلتك يجتب أن تكون ال
مواد علفيتة جيتدة رنيتة بتالطتالتة والبروتين وبقيتة المركبتات الغتذا يتة األخرل لتتأمين  

 ارحتياجات منها بهدك المحافلة على إنتاج الحليب . 
إن زيادة الطالة والبروتين في العليقة يمكن أن يتم من خالل زيادة العلك المركز في 

لكن زيتادة العلك المركز في العليقتة ألكثر العليقتة واإللالل من العلك المتالف فيهتا . و
% ( على أستتتاس المادة الجافة   يمكن أن يكون ذا أثر ستتتلبي في دي  60-55من ) 

(     Acidosisرنخفتاض نستتتتبتة التدهن في الحليتب وحتدوث حتالتة تخلون التدم )  
 وضعك بشهية األبقار وانخفاض كفاءة ارستفادة من األعالك . 

تعتد إضتتتتتافتة التدهن إلى العليقتة طريقتة ممتتازة لزيتادة محتواهتا من الطتالتة   ويتميز  
( ضتتعفاً 2.25الدهن بغناا بالطالة   إذ تزيد كمية الطالة الناتجة من احتراله بنحو ) 

   ولكن يجب أر يزيد محتول الدهن في العليقة عن  تايسكرالعما هي عليه في 

عتد البتذور الزيتيتة مثتل : بتذور القطن الكتاملتة   % ( من المتادة الجتافتة . وت5-6)  
 وبذور الصويا الكاملة   مصادر ممتازة للدهن والبروتين معاً . 

ومن الضتتتتروري أن تولى أهمية أكبر إلى كمية البروتين التي تحتاجها البقرة وليس  
إلى نستتتتبتة البروتين في العليقتة . ومن نتاحيتة أخرل يجتب أن ر تعطى البقرة كميتة 

ويطرح في البول بتدون فتا تدة . ولتد     تقلتبيستتتتة من البروتين ألن الفتا ض منته دزا ت
في (%  17بينتت األبحتاث أن محتول العليقتة من البروتين يجتب أن ر يزيتد عن )  

 الطقس الحار . 

إن توفر األلياك في العليقة من األمور الضتترورية لعمل الكر  والوليفة الهضتتمية 
بشتتكل طبيعي   ولكن هضتتم األلياك واستتتقال بها ي دي إلى تحرير كمية كبيرة من 
الطتالتة تزيتد عن تلتك المتحررة من هضتتتتم العلك المركز . ولتذلتك تميتل األبقتار  

ول األعالك الخشتتتتنتة مقتارنتة مع المعرضتتتتتة لإلجهتاد الحراري إلى اإللالل من تنتا
األعالك المركزة إذا ستتتمم لها بالمفاضتتتلة . وهذا ما لد ي دي إلى اضتتتطراب في 
توازن العليقة وانخفاض نستتتتبة الدهن في الحليب   وتخلون الكر  واضتتتتطرابات 

ارعتبتار لمنع األبقتار من بتهضتتتتميتة أخرل . وهنتاك خطوات عتديتدة يجتب أختذهتا  
 ت العليقة مثل : المفاضلة في تناول مكونا

 تقطيع الدريس وخلطه مع األعالك المركزة لبل توزيعه في المعا لك . -1



استتتتتختدام بعض األعالك الرطبتة   مثتل األعالك الخضتتتتراء وتفتل البيرة وتفل  -2
الشتوندر الرطبان و الستيالج لجعل الدريس الجافة أكثر رطوبة واستتستارة . وتررب  

  ويزداد استتتهالكها من العلك الكلي في الطقس  األبقار في تناول مثل تلك األعالك 
 الحار . 

إضتافة الماء إلى العال ق الجافة في أثناء تحضتيرها لتحستين استتهالكها واإللالل -3
من فرص المفاضتتتتلة بينها . كما يجب خفض محتول العليقة من األلياك بصتتتتورة  

الحار . وفي كافة تدريجية لتشجيع األبقار على تناول العليقة بصورة أفضل في الجو 
% ( من المتادة الجتافتة   18األحوال يجتب أر يقتل محتوي العليقتة من األليتاك عن ) 

وذلك للمحافلة على عمل الكر  بصتتتورة طبيعية   ومن المهم هنا أن يولى اهتمام  
أكبر لنوعيتة العلك المتالف في العليقتة من ارهتمتام بنستتتتبتة العلك المتالف إلى المركز  

 فيها . 

اتخاذ اإلجراءات المناستبة لتشتجيع    لرعاية الخاصمة لألبقار في الطقس الحارتشممل ا

الغتذا يتة اليوميتة من   ارحتيتاجتاتاألبقتار على استتتتتهالك العليقتة بتالمعتدل التذي يوفر 

 خالل  

 مشابهة لتلك التي كانت تستهلك لبل بدء الطقس الحار .  عليقهإعطاء األبقار -1

 تقديم العلك بكميات كافية لألبقار كافة طوال الولت . -2

 تأمين بي ة موضعية مناسبة حول المعا لك   مثل التلليل والتبريد . -3

 تأمين حيز كاك من العلك لكل بقرة لتجنب التزاحم أمامه . -4

 . تجنبا لنمو الفطور عليهاالتنليك الدوري للمعا لك -5

األبقتار عن    أمتنتاع اإللالل من التغير المفتاجف في العال ق المقتدمتة ل ال تستتتتبتب -6
  . تناول العلك 

استتتتتختدام العال ق الكتاملتة المحتويتة على العلك المتالف المقطع والعلك المركز -7
 لألبقارتقدم    Total Mixed Ration( العليقة المخلوطة الكاملة   ( TMR,يعرك 

هتذا التقنيتة المحتافلتة على توفير    زبكميتات كتافيتة فيتنتاول منهتا في أي ولتت .متا يمي
ة في الكرس وثبات درجة الحموضتتة المثالية لعمل ارحياء  قارحتياجات لألحياء الدلي

إدخال مواد علفية ومخلفات ر تررب بها اربقار فيما    ةفي الكرس ..إضتتافة ر مكاني
 لولد مت منفردة .

ذا كانت عملية الرعي جزءاً من برنامت التغذية   فإن األبقار تستتتتتهلك كميات أكبر إ
من األعالك إذا جرت عملية الرعي في الصتتتباح أو في المستتتاء   أما خالل النهار 

ت  ق يالحار   فإن األبقار ستتتتتلجأ إلى اللل وتعزك عن استتتتتهالك العلك   وإذا ستتتت
أثير اإلجهاد الحراري ستتيزداد   وبخاصتتة  األبقار لمستتافة بعيدة في المرعى   فإن ت

إذا ما ستارت األبقار خالل الستاعات الحارة بعد اللهر . ي دي دفع األبقار لإلستراع 



هو ح  األعالك الخضتتراء رهالها الشتتديد . والخيار األفضتتل نحو الحليرة إلى إ
وتقتديمهتا لألبقتار في الحلتا ر تحتت اللتل   بتدرً من إطاللهتا للرعي تحتت الشتتتتمس 

 لمسافات بعيدة .

العلك الطتازج لألبقتار     زيتادة تنتاول  في الطقس الحتار  تكرار التعليك    ي من  -8 
   ويبقى مستول إنتاج الحليب عالياً .  يتها فتزداد شه

 تكرار مرات الحالبة يزيد من اإلنتاج تبعا لموسم الحالبة . -9

% أمالح ورني بالستكر   10رحتوا ه    استتخدام المورس مناستب جدا لألبقار الحلوب
وهو يعادل الذرة الصتتتفراء كمصتتتدر للطالة الستتتهلة الهضتتتم بل ويتفو  عليه لغناا 
بالمعادن النادرة .كذلك فاتم للشتتهية ومفيد بشتتكل مباشتتر كمصتتدر للطالة  لألحياء 

% يفيد في تغذية  3تاستتتتيوم   ونلرا لمحتواا الكافي من البو   المتعايشتتتتة في الكر
 .ر في المناطق الحارة اربقا

   استخدام الدهون والبروتينات العابرة للكر

أمرا مثيرا في مجال المحافلة على إنتاج  يعد استتتتتخدام اإلضتتتتافات العلفية الحديثة  
حيث تأكل اربقار كميات  هية لشفهي تعوض ضعك ااربقار في فصل الصيك الحار 

 كبيرة من البرسيم ومكونات العليقة ارخرل .

ومن أكثر متا يستتتتتختدم حتاليتا زيتت النخيتل المهتدرج والمغلك  حيتث طعمته مقبول 
غ .امتا عن مصتتتتتادر البروتينتات المغلفتة فهي   250-150ومعتدل تنتاول البقرة منته 

رالية رن مصتتتدرها ستتتمكي ويستتتتبدل بحبوب الصتتتويا كاملة الدستتتم بعد المعالجة 
 المناسبة . 
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