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 المحاضرة االولى 

 :العمليات احلقلية

يقصد بالعمميات الحقمية ىي كافة الفعاليات واألنشطة التي يقوم بيا المربي عند       
رعاية حيوانات المزرعة ويدخل ضمن ىذا المفيوم العشرات من األفعال التي تتعمق 
بالحيوانات التي يحتاج قسم من تنفيذىا الى خبرة قد ال يستطيع المربي القيام بيا ولكن 

المواسم يجب عمى المربي ان يمم بمعظم العمميات الحقمية بمرور الزمن وتعاقب 
 لمسيطرة عمى قطيعة وتقميل التكاليف :

 يمكن تقسيم العمميات الحقمية الى·

: وىي العمميات الحقمية التي يتكرر إجرائيا او قد تجري  عمميات حقمية يومية-أوالً 
 أكثر من مرة واحدة في اليوم مثل :

 :حيواناتمسك الحيوان وتداول ال-1

لغرض فحصيا او عالجيا او لنقميا الى مكان  الحيواناتقدد يتطمب االمر مسك 
اخر، وىذه من العمميات التي تجرى في المزرعة باستمرار لذلك يجب التعامل مع 

، الن ذلك قد يؤذييا، ويقمل حيوانات الحيوان بحذر وعدم القيام بالحركات المفاجئة لم
االغنام عادة بموقعين ىما من الفخذ ومن الرقبة وبواسطة انتاجيتيا ، وتمسك من 

عصا المسك المعكوفة ، حيث يمسك الحيوان عن بعد ويتم االقتراب منو بمطف ودون 
 جمب انتباىو.

 تقديم العمف لحيوانات الحقل:  -2

من العمميات الروتينية اليومية تقديم العمف لحيوانات الحقل، وتكون أيضًا بوجبتين 
ومسائية وحسب النظام المتبع في كل محطة. ان األبقار الحموبة يقدم ليا صباحية 
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أحيانًا العمف المركز أثناء عممية الحمب والعمف الخشن يقدم داخل الحظائر وتوجد 
محطات أخرى تقدم العمف الخشن والمركز داخل الحظائر لجميع الحيوانات وأىم 

ة وان كميات العمف المقدمة تسد قات ثابتوبأو شيء يجب ان تكون العممية منتظمة 
حاجة الحيوانات. يفضل وضع العمف الخشن امام األبقار بصورة حرة خاصة األبقار 

 عالية اإلنتاج.

 
 ( تقديم العمف لمحيوانات1شكل )

 

 :تقديم الماء-3

يعد الماء أساس الحياة لكل كائن حي، لذلك فان سقي ماشية الحميب من األمور التي 
تعد غاية في األىمية  ألنو يدخل في إنتاج الحميب كونو يشكل ما نسبتو حوالي 

% من مكوناتو وان أي نقص في توفير الماء لمحيوان يظير بوضوح عمى 87
عن تناول العمف. ان افضل  معدالت اإلنتاج، ويؤدي عطش الحيوان الى العزوف

طريقة لتالفي تمك المشاكل ىو توفير الماء بالمشارب االتوماتيكية او احواض الماء 
باستمرار واذا تعذر ذلك فيجب سقي الحيوانات ثالث مرات باليوم ترفع الى اربع مرات 
في االيام الحارة، واذا كان سقي الحيوانات في االحواض فيجب ان تكون االحواض 
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فة باستمرار لمنع تراكم االوساخ واالتربة، ومنو نمو االحياء المجيرية التي تنتقل نظي
 الى الحيوان أثناء شربة مما يؤدى الى اصابتو باألمراض.

 

 

 
 ( مشارب ماء أوتماتيكية متنوعة2شكل )
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 (حوض ماء في المرعى وحوض ماء فايبر كالس في الحظيرة3شكل)

 

 الرعي:  -4

يفضل ان تخرج الحيوانات الى المراعي لتتناول العمف األخضر كالجت والبرسيم 
وغيرىا لما تحتويو ىذه االعالف من مركبات وعناصر غذائية ضرورية إلدارة حياتيا 
وانتاجيا. يجب موازنة العمف المركز مع االعالف الخضراء المتناولة لضمان سد 

 ر الغذائية.احتياجات الحيوانات من المركبات والعناص

 
 ( رعي االبقار في المرعى4شكل )
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 :الحمب-5

تجري ىذه العممية مرتين في اليوم صباحا ومساء لمحصول عمى الحميب لرضاعة  
المواليد وبيع الفائض عن الحاجة لمحصول عمى المردود المالي لممزرعة، يجب ان 

يؤدي الى التوقف عن تكون الحالبة بمواعيد ثابتة الن ترك الحيوانات بدون حالبة 
اعطاء الحميب )الجفاف( وذلك يؤدي الى خسائر اقتصادية كبيرة لمشروع تربية 
األبقار الن أساس إقامة المشروع ىو إلنتاج الحميب. تحمب األبقار اما يدويا وىذا في 
القطعان الصغيرة او ميكانيكيا كما في القطعان الكبيرة  وقد تحمب األبقار عالية 

رات في اليوم وذلك لتخفيف الضغط عمى الضرع واالنسجة المفرزة م 3اإلنتاج 
 لمحميب ولزيادة إنتاج الحميب من البقرة خالل الموسم سيما أثناء قمة اإلنتاج.

 
 ( الحمب اليدوي والميكانيكي5شكل )

 

 األمور الواجب االلتزام بيا عند عممية حمب األبقار

 .يتعود عميو الحيوانيجب ان تحمب الحيوانات في وقت ثابت  -أ

 معاممة الحيوان برفق واالبتعاد عن الضرب والخشونة في التعامل. -ب

 ىادئة بعيدة عن الضوضاء . عممية الحمب في أجواءاجراء  -ج
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 تنظيف الحظائر:  -6

وىذه العمميات يجب ان تجرى يوميا باستخدام المكننة في تنظيف الحظائر ال سيما 
حظائر تربية العجول الن تكدس الروث وزيادة رطوبة الحظائر يمكن ان تؤدي الى 
اصابة الحيوانات باألمراض المختمفة خاصة في الشتاء كأمراض الجياز التنفسي 

صبح بيئة مناسبة لنمو االحياء المجيرية واألمراض الجمدية وتعفن االظالف، ألنيا ت
المسببة لتمك االمراض، وان بقائيا في الحظائر فترة طويمة سيؤدي الى انبعاث غاز 
األمونيا الذي يؤذي الحيوانات وخاصة العجول ويؤدي الى اصابتيا بأمراض الجياز 

سميد التنفسي، لذا يجب ان توضع بعيدا عن الحقل لحين بيعيا او استخداميا في ت
 الحقول.

 

 مراقبة الحيوانات في الحظائر يوميا: -7

يجب مراقبة الحيوانات في الحظائر يوميا لمالحظة أي حالة غير طبيعية، او ظيور 
 حالة الشبق او اصابة الحيوانات بالمرض او حاالت الوالدة وغيرىا.

 
 ( مراقبة االبقار في الحظائر6)شكل 
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 المحاضرة الثانية 

 العمميات الحقمية الموسمية : -ثانيا

هي العملياث التي قد تجري لفتراث متباعدة وهي التي تجري في مىاسم معينت في 

 وتشمل .  فتراث متباعدة

 : الصوف جز -1

 في تجري العراق ظروف وفي السنة في واحدة مرة وتجرى الموسمية العمميات من
 :ىي الجز عممية عمى المؤثرة النقاط أىم ومن وأيار نيسان شير

 . الجغرافية المنطقة-1
 الجوية الظروف -2
 األغنام عدد -3
 نظافة الصوف-4
 نوع التربية -5
 الجز مرات عدد-6

 ان ثم الجمدية لاللتيابات األغنام التتعرض حتى وأب تموز في الجز عدم يفضل * 
 لضمان الشتاء في تجز وال الحر موسم خالل الصوف تساقط يسبب الموعد تأخير
 واإلمطار بالبرد األغنام تأثير عدم

 . عمى يعتمد وىذا العالم مناطق بعض في شير كل مرتين األغنام تجز قد * 

 الحقول في العمل أسموب -أ

  الجز تكاليف -ب

  المناسب بالسعر الصوف تسويق إمكانية- ج
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 يؤدي الى: مرتين األغنام وجز

  األغنام. عمى الجو حرارة تخفيف في يفيد -1

  الخارجية. الطفيميات عمى القضاء عممية تسيل -2

 . المنتج الصوف كمية زيادة-3

 بسبب السنة في واحدة مرة الصوف جز العراقية األغنام في ويفضل * 

 . باألجنبية مقارنة قميل العراقية األغنام من الصوف إنتاجية-1

 . مرتين الجز حالة في جدا قصير يكون المنتج الصوف-2

 المرتفعة الجز تكاليف -3
 : الجز طرق 
 )الزو تسمى ’خاصة مقصات بواسطة( اليدوي الجز-أ
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 ( الجز اليدوي باستخدام الزو7شكل )

 
  . الوقود محركات او كيربائي محرك بواسطة تدار مكائن بواسطة . اآللي الجز-ب

 :اآللي الجز مميزات

 . الزمن وحدة في المجزورة الحيوانات عدد وفي بالسرعة تمتاز-1

 . الجسم عمى الجز متساوي الجز بعد الحيوان شكل انتظام-2

 . اعمى الجزة ووزن متناسقة صوف جزة عمى الحصول-3

 . الجز من الناتجة الجروح تقميل إمكانية-4

 
 ( الجز األلي لمصوف8الشكل )

 :التمقيحات الدورية ضد اإلمراض-2
سالمتيا وعدم اصابتيا بيا الحيوانات موسميا ضد االمراض لضمان   يجب تمقيح

ألنيا ستؤثر عمييا وتخفض انتاجيتيا وفي حاالت أخرى وقد تؤدي الى ىالكيا، 
وبصورة عامة تختمف امراض ماشية الحميب عن األمراض التي تصيب االغنام 

 والماعز.
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 وتعطى األدوية بصورة عامة عن طريق:

 أ . الفم: كالجرعات واالقراص والكبسوالت والمعوق.

 االنف: كقطرات االنف واالبخرة.ب. 

 ج. العين: كالغسول والمراىم وقطرات العين.

 د. المستقيم: كالحقن الشرجية.

 ىـ. الميبل: كالغسول الميبمي.

 و. الحممات: كالمراىم والمحاليل والحقن.

 والكمادات والغسول والصبغات.ز. سطح الجمد: كالمراىم 

 ح. خالل الجمد: كالحقن.

 

 
 ( عممية التميقح بالحقن9الشكل )
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 :األغنام تغطيس-3

 الخارجية وذلك  الطفيميات من ولمتخمص األوساخ من تنظيفيا لغرض األغنام تغطس
 اإلمراض وانتشار لتكاثر مالئم مكان والذي يعتبر جسميا عمى الصوف ولوجود
 بنوعين العممية تجرى ,, الجرب مراضاو  والقراد كالقمل الخارجية والطفيميات الجمدية

 .المغاطس من

 وتستعمل لمصدأ قابمة غير معدنية أحواض عن عبارة وىي : متنقمة مغاطسأ_
 .والمبيدات بالماء ممئو بعد االغنام وتغطس المراعي في الرحالة لمقطعان بالنسبة

 الدائري والنوع الطويمة القصيرة منيا كثيرة أنواع منيا توجد:  الثابتة األحواض -ب
 . خاص وتصميم معينة مقاسات نوع ولكل

 :األظالف تقميم-4

 تعفنيا أو األظالف بالتياب إصابتيا عدم لضمان السنة في مرتين أو مرة وتتم
Foot rot  تسمى خاصة آالت بواسطة بكثرة لمرعي ألتخرج التي األغنام وخاصة 
Clippers  التمقيح وقبل لمنعاج الوالدة قبل أكثر بصورة بعدىا وتجري المنطقة وتعقم 

 .لمذكور

 
 المحاضرة الثالثة 
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 :الحيوان عمر خالل واحدة مرة تجري التي الحقمية العمميات -ثالثا

 :وازالتيا القرون نمو منع -1

 األبقار ايذاء الى تؤدي طويمة كانت اذا السيما الحميب أبقار في القرون بقاء ان
 يفضل لذلك لممخاطر، التعرض واحتمال معيا التعامل صعوبة الى باإلضافة األخرى
 يزال ال القرن جذر يكون حيث( يوما 14- 7 يتجاوز ال بعمر) مبكرة بأعمار ازالتيا
 :وىي عدة بطرائق وتزال برعم شكل وعمى صغيرا

 Using caustic soda: الكاوية الصودا استعمال – أ

 ثم بالفازلين المحيطة المنطقة دىن ويفضل أوال القرن منبت حول الشعر بقص وتتم
 اصابة من االحتراس مع عديدة مرات الكاوية الصودا بقمم لمقرن النامية القمة تحك
 المادة سيالن من خوفا لمماء او لممطر الحيوان تعريض عدم ويجب بالمادة  الجمد

 عمر من والثاني األول االسبوع في العممية ىذه اجراء يفضل. الجمد عمى الحارقة
 .الحيوان

 Using electric dehorner: الكيربائية الكاوية استعمال.  ب

 العادي الكيربائي التيار فيستخدم يتوفر لم واذا فولت 12 التيار قوة يكون ان ويفضل
 الشعر قص الى الطريقة ىذه تحتاج ال. الحيوان صعق من االحتراس يجب ولكن
 ثواني 10 تتجاوز ال البرعم عمى المكواة وضع مدة تكون ان ويجب القرن منبت حول
 .المزالة لمقرون النامية القمة عمى المون بنية حمقة مالحظة يمكن بعدىا
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 القرون نمو منع( 11) الشكل

 : الخصي-2

 مستوى انخفاض إلى يؤدي مما عمميما إيقاف أو الخصيتين إزلة عممية ىي        
 الوزن زيادة قابمية يزيد مما الدىون ترسيب عمى الحيوان قدرة وتزيد الذكرية اليرمونات
 اما الخصي عممية تحصل لمحيوان جيده إنتاجية صفات عمى والحصول لمحيوان
 ثم الخصية وتخرج ومعقمة حادة بسكين الصفن كيس يفتح حيث الجراحية بالطريقة

 من األسفل الجزء عمى يضغط حيث البرديزو آلة باستخدام او الجرح ويعقم تقطع
 الحمقة تستخدم او الخصى، فتموت المنوية الحيوانات تجمع مكان وىي الخصية
 .فتموت الخصيتين الى الدم مرور فتمنع الخصية أعمى في المطاطية
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 البرديزو الة( 12) شكل

 : الترقيم-3

 عن الحيوان تمييز خالل من يمكن حياتو طوال يالزمو لمحيوان رقم اعطاء بو يقصد
 .ونسبو والصحية االنتاجية حياتو متابعة بذلك ويمكن غيره

 أحياناً  يعمموه ما وكل والفالحين المربين بين شائعا العراق في الحيوانات ترقيم يكن لم
 والحيوانات حيواناتيم بين يميزوا لكي مختمفة وبأشكال االذن في شرح عمل الى يعمدوا
 المحطات في اما فيو، مميزة عالمة ألحداث بالنار الجمد كي الى يعمدوا او األخرى
 شخصية عمى لمحفاظ متنوعة ارقام وباستخدام عديدة بأماكن الحيوانات فترقم الكبيرة
 :ىي الترقيم في المتبعة الطرائق ومن غيره عن وتميزه الحيوان

 (:الوسم) الجمد عمى الكي – أ

 آلة بواسطة حروف او بأرقام الفخذ أعمى في الحيوان جمد الطريقة ىذه في يكوى
 او ارقام استعمال ويفضل تسخينيا بعد المعدنية الحروف او األرقام عمييا مثبت

 التوصيل حيث من الحديد من افضل النحاس لكون الحديدية من بدال نحاسية حروف
 .الحشرات انتشار فيو يقل وقت في الوسم اجراء ويجب بالشعر يمتصق وال الحراري

 :المعدنية األرقام – ب
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 المصنعة الشركة وحسب مختمفة وبأشكال االلمنيوم او الحديد من اما مصنوعة وىي
 .باليد يثبت ما ومنيا خاصة بآلة يثبت ما ومنيا

 :البالستيكية األرقام -ج

 تقرأ كي كبيرة بأحجام االغمب عمى زاىية وألوانيا البالستيك من مصنوعة أرقام وىي
 يدويا، تثبت او خاصة بآلة اما االذن صيوان في األرقام ىذه تثبت مناسبة مسافة من

 الحيوانات تجذب التي الوانيا بسبب باستمرار لمسقوط عرضة األرقام ىذه تكون
 ارقام أيضاً  وىناك وسقوطيا، االذن صيوان شرخ عمى تعمل مما الييا األخرى

 .الحيوان ذيل في تثبت صغيرة بالستيكية

 
 االذن في البالستيكية االرقام( 13) شكل

 :جمدي طوق او سمسمة في المعدنية األرقام وضع – د

 مساوئيا من العجول ترقيم في كثيرا الطريقة ىذه وتستخدم الحيوان رقبة حول توضع
 عند او الحظيرة بأسيجة لتعمقيا السمسمة مع او بمفردىا، باستمرار لمسقوط تعرضيا
 .منيا العجول مسك
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 (:الوشم) او بالوشم الترقيم -ىـ

 لمحيوان الرقم اعطاء يكن ولم الحيوانات ترقيم في استخدمت التي القديمة الطرائق من
 وافضل. اخر رمز أي او المزرعة صاحب اسم يكتب أحياناً  وانما فقط المتبع ىو

 عمى واحيانا الشعر من خالي لكونو الداخل، من االذن صيوان ىو الوشم ألجراء مكان
 آلة وىي ألجرائيا، خاصة أدوات الى الطريقة ىذه تحتاج. الداخل من الحيوان شفة

 جسم عمى بعضيا من قريبا تثبت المسامير شكل عمى تكون التي األرقام فييا توضع
 الوشم المراد المكان عمى ممونة مادة توضع ثم المطموب الرقم صورة لتشكل معدني

 منيا الدم فيخرج الصبغ فيو الذي المكان في وتضغط االلة عمى األرقام وتثبيت فيو
 فتكون ممون الجمد كان اذا اما. الجمد عمى طبع الرقم ان فترة بعد فتالحظ وتترك
 مرة لمحيوان تجرى التي العمميات من الوشم عد يمكن الرقم، قراءة في صعوبة ىناك
 .المكان من ازالتو يمكن ال حيث العمر في واحدة

 منظر تحسين لغرض لمحيوان العمر بداية في العممية ىذه تجرى : الذيل قطع-4
 تمقيح عممية لتسييل وكذلك الذيل عمى واألوساخ الحشرات تجمع وتقميل الحيوان
 .اإلناث
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 المحاضرة الرابعة 

 األغنام والماعز  أىمية تربية

 : أقسام عدة إلىالستفادة ا حسب األغنام تقسيم

 أىم ومن األنسجة معامل في يستعمل كبيرة بكميات صوف تنتج: الصوف أغنام 1-
 سم (10-5طول خصمة الصوف ) تتراوح  )المرينو ، الرامبولية ( األغنام ىذه أنواع

 .الصوف من عالية ةكثاف عمى تحتويو 

 من قميمة كميات عمى وتحتوي القامة بقصر األغنام ىذه تمتاز : المحم أغنام 2-

 اليمشاير، السفولك، ( األنواع ىذه أىم ومن المحم إنتاج وتربى لغرض الصوف
 )السوث

 صناعة في يستعمل الذي الحميب من كبيرة كميات تتميز بانتاج  : الحميب أغنام 3-
 الجبمي ( األنواع ىذه أىم ومن العالية الغذائية القيمة ذات األلبان منتجات من العديد

 )الشامي ،

 ) والحميب والمحم الصوف( ينتج األغنام من النوع ىذا الغرض ثالثية أغنام 4-

 . العواسي أغنام ىي األنواع ىذه أىم ومن

 

نتاج تربية *تعتبر  الحيواني وذلك ألنيا  اإلنتاج فروع أىم من العراق في األغنام وا 

 . السكان من كبير لعدد الرئيسية المينة-1

 . غيرىا عن األغنام لمحوم المنطقة أىالي تفضيل-2

 (.الطبيعية المراعي)الباىظة العمف تكاليف إلى احتياجيا عدم -3
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 األغنام تربية مزايا

 .  مكمفة غير إنتاجية حيوانات األغنام - 1

 (سماد، حميب ، الجمود صوف ،لحم) الربح مصادر وتعد السريعة المال رأس دورة-2

 .في التربية  شديدة لخبرة ال تحتاج - 3

 . الحقمية المحاصيل بقايا استعماليا - 4

 .  كاألبقار أخرى حيوانات مع تربيتيا يمكن - 5

 العراق في األغنام لحوم إنتاج نقص أسباب

 . سنوات (6 ) عن تقل صغيرة بأعمار النعاج ذبح- 1

 .  الحوامل النعاج ذبح- 2

 كغم  35 عن العام وزنيا يقل والتي فطاميا قبل أي العمر الصغيرة الحمالن ذبح- 3

 .  الحروب -4

 .  التيريب- 5

 .  والمقاحات األدوية فعالية عدم األدوية قمة العممية الناحية تدىور- 6

 .  ونوعا كما األعالف وقمة الطبيعية المراعي وتدىور قمة- 7

 .  المربيين من لكثير السيئة اإلدارة- 8

 وقمة الصحيحة التربية طرق عن المربيين من لكثير العام الثقافي الوعي قمة- 9
 . الحيوانية والمعارض الحيواني اإلرشاد
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 الماعــز:

النسبية لمماعز نتيجة كونو حيوان متميز في خصائصو وصالحيتو تأتي األىمية 
لممعيشة في االراضي الصحراوية ، والقدرة عمى تسمق الجبال لمبحث عن غذائو 

 وسيولة رعايتيا .

 الماعز تربية مزايا

 . الرعاية سيمة الحركة، كثيرة المنظر جميمة الحجم صغيرة حيوانات-1

باإلضافة الى االراضي غير  حديثا المستصمحة األراضي في تربيتيا تصمح-2
 . المستصمحة واالستفادة من سمادىا لرفع خصوبة ىذه االراضي

 فال يحتاج الى رأس مال كبير لتكوين قطيع من الماعز . الواحدة، ثمن رخص -3

 وذات الحقمية المخمفات لكافة كانسو حيوانات فيي وغذائيا تربيتيا تكاليف قمة-4
 . ىاألخر  بالحيوانات بالمقارنة لمغذاء عالية تحويمية كفاءة

 .يوائياإل بسيطة مظالت ويكفي خاصة حظائر إلى تحتاج ال-5

 .الواحدة البطن في عالية التوأم إنتاج نسبة أن حيث مرتفعة تناسمية كفاءة ذات-6

 فمحوميا وبالتالي منخفضة بو دىنال نسبة أن اكم ممتاز طعمو عزاالم حمل -7
 .الشرايين بأمراض اإلصابة لتقميل مفضمة

 

 الماعز: تربية
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 ولحميا حميبيا من لالستفادة بيا واالعتناء الماعز من المميزة األصناف اختيار ىي 
 دون الخراف مثل األخرى الزراعية الحيوانات بجانب الماعز تربية يمكن، و وجمدىا
 يكون والذي فعال، بشكل السيئ الغذاء الماعز ييضم. الجودة قميمة مراعي في مشاكل

 وقميمة القاحمة األماكن في الماعز تربية يمكن. األخرى الزراعية لمحيوانات جاذبية أقل
 .نسبيا الموارد

 وينتج الكبيرة والقرى المدن ضواحي في الحميب ماعز يعيش : الحميب ماعز-أ
 حميب يعتبر اذ األبقار حميب عن الماعز حميب ويختمف الحميب من جيدة كميات
 تكون الماعز حميب في الدىن حبيبات الن األبقار حميب من ىضما أسيل الماعز
 لألطفال الماعز حميب يعطى ما وغالبا ىضميا يسيل وممساء الحجم صغيرة

 كما ىو :الشامي ماعز وساللة )السانين ماعز ساللة( األنواع ىذه أىم من. والمرضى
 مثل مجاورة أخرى بمدان في ينتشر لكنو الشام بالد من اصمو ينحدر اسمو عميو يدل
 .ومصر الخميج دول

 
 ( ساللة ماعز السانين14شكل )
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 بشكل النمو عمى بقدرتيا تتميز افريقيا، جنوب من أصميا ساللة وىي :المحم ماعز-2
 وزن يتجاوز أن ويمكن اليوم في غرام 215 ب يقدر يومي نمو تحقق حيث سريع
 .االطمس وساللة البور ساللة ىي األنواع أىم من و غمك 60 التيس

 
 األطمس ماعز ساللة( 54) شكل
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 المحاضرة الخامسة 

دارة السجالت  : الحقول وا 

 الحاجة عند إلييا الرجوع تسيل التي والبيانات المعمومات كافة افيي تسجلالسجالت :
 والتسميد الكثيفة التربية ومزارع الكبيرة المزارع وفي الحكومية الحقول في وخاصة . ليا

 من متطور كنوع االلكترونية الحاسبات تستعمل زراعيا المتقدمة الدول فيو . والتربية
 . اإلنسان متطمبات خدمة في والسرعة السيولة الستغالل متقدمة وظاىرة السجالت

 : كاألتي تخصصيا حسب تقسم السجالت أنواع

 . الحقل حيوانات سجالت /أوال

 Proeedution recads :  اإلنتاجية سجالتال-1

نتاج الحمالن مثل المزرعة بمنتجات المتعمقة المعمومات لذكر تخصص التي  وا 
 . الحيواني السماد وكذلك الحميب أو الصوف

 Breeding records التربية سجالت -2

 بالنسب عالقةالو  الوالدة وتواريخ أرقاميا مثل بالحيوانات المتعمقة المعمومات فييا يذكر
 . لمحيوانات واإلنتاجية المظيرية والصفات والنسل

 Feeding records العمف سجالت -3

 مجاميعيا حسب لمحيوانات تقدم التي والخشنة المركزة األعالف أنواع فييا يذكر التي
 راعي لكل الغذائية والمقررات.  العمفية المخاليط وأنواع نموىا مراحل حسب أو

 . الحيوانات من أومجموعة

 Health records الصحية الحالة سجالت -4
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 . اإلمراض وعالج الوقاية وسبل األمراض ضد المقاحات مواعيد

 : اإلدارية السجالت/ثانيا

 المالية واألمور المزرعة والى من والمكاتبات والمصروفات اإليرادات سجالت مثل
 والفنيين العمال سجل أيضا وتشمل. الحيوانات وشراء وبيع والمباني لممنشات

 . بالمزرعة بالعاممين المتعمقة المعمومات فييا يذكر حيث والموظفين

 أو المزرعة حيوانات كل تشمل عامة أو) واحد حيوان تخص( فردية إما السجالت*
 .اإلنتاجية الحيوان حياة طيمة تتناول دائمية أو موسمية أو يومية سجالت تكون

 السجالت استعمال أىمية

 خالل من المزرعة في الحاصل الربح معرفة السجالت خالل من يمكن -1
 . واإليرادات المصروفات

 .واألبقار األغنام إنتاجية معرفة خالل من بدقة الغذائية االحتياجات تقدير-2

 معرفة طريق عن المزرعة في الموجودة الكباش أنواع أجود عمى الحصول-3
 . األساس ىذا عمى وانتخابيا الحميب او المحم او الصوف من إنتاجيتيا

 .اإلنتاج ناحية من جيدة الغير واألنواع األفراد من التخمص -4

 التي األمراض ومعالجة البيطرية العناية مامدى معرفة السجالت خالل من يمكن-5
 . الحيوانات تصيب
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 ( نموذج لسجالت التربية )الوالدات

 : الحقول إدارة

 ىو أساسا الراعي عمى المعتمد القطيع إدارة األساس يكون األىمية والمزارع الحقول في
 من متكاممة سمسمة فيناك والتعاونية والحكومية البحثية الحقول في أما، الراعي
 . والعمال والرعاة اإلداري

 : االغنام حقول تربية في العاممين في توفيرىا يجب التي األساسية *االعتبارات

 . ورعايتيا الحيوانات تربية مجال في لمعمل رغبة ىناك يكون أن -1

 . الحيوان في المتغيرة لمظواىر الشديد واالنتباه المالحظة قوة -2

 باإلضافة المالئمة القرارات اتخاذ في تفيد وىذه العمل مجال في وممارسة خبرة -3
 . المشاكل مواجية البدائل عند اختيار إلى

 

 . ماياتي عمية يجب ميمتو في الحقل مسؤول أو الحيوانات مربي ينتج ولكي

 . وخبرتو رغبة حسب كل حيث العاممين إلى المزرعة في األعمال تقسيم -أ

 وعزل الحيوانات نشاط لمعرفة المركز العمف توزيع عند وخاصة االغنام مراقبة -ب

 . منيا المريضة

 التي المشاكل عمى بالسيطرة كفيل باستمرار المزرعة في األمور مجريات متابعة -ج

 . األخرى المزرعة أمور أو الحيوانات تصيب



 م.م.عمار عادل مبادئ انتاج حيواني /الجزء العملي                         
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25 
 

 في وخاصة المزرعة خسارة تسبب التي الميمة اإلعمال تأجيل أو التغافل عدم -د

جراء منيا معالجة في التعجيل مجال  . مواعدييا في المقاحات وا 

 األوقات إلى قميمة أثمانيا ويكون فييا المتوفرة األوقات في العمفية المواد تخزين -ه

 . الشتاء مثل الثمن وغالية فييا التتواجد التي األخرى والفصول

 إلضافتيا االغنام لشراء المالئم الوقت اختيار ىو األغنام حقول إدارة نجاح -و

 .الزائدة الحيوانات أو الحمالن بيع عند أو لمقطيع

 الرديء واستبعاد البقاءة الجيدة الختيار االنتخاب عمميات إجراء في الخبرة لديو -ي

 . منيا
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 المحاضرة السادسة 

 الحيوانات حظائر

 تحيط التي البيئية وبالظروف الوراثية بالخصائص يرتبط الزراعية الحيوانات إنتاج ان

 األىمية حيث من المقدمة في فييا تقطن التي الحظائر وتأتي والطيور بالحيوانات

 بيدف ةيالصح الحظائر تأمين عمى العمل يجب ولذا الجيدة، التغذية إلى باإلضافة

 .إنتاجيا زيادة إلى النياية في يؤدي مما الحيوانات وصحة ونشاط حيوية عمى الحفاظ

 :الصحية الحظيرة شروط

 االتٌة : الشروط فٌها تتوفر أن ٌجب

 فييا التوسع إمكانية االعتبار بعين يؤخذ أن يجب الحظيرة، إنشاء عند :المساحة-1

 المساحة تتوقف عام وبشكل الحظائر، ىذه في ستربى التي الحيوانات ونوع مستقباًل،

 والعمر والساللة الجنس عمى الزراعية الحيوانات من الواحد لمرأس تأمينيا الالزم

 .واإلنتاج

 من الطبيعي الضوء إلييا يدخل بحيث مصممة الحظيرة تكون أن يجب :اإلضاءة-2

 لتسييل ليالً  تنار وأن الطبيعية، اإلضاءة وىي النيار ساعات طيمة الشمس أشعة

 تتوفر أن يجب األساس ىذا وعمى ، بيا والعناية الحيوانات ورعاية الخدمة أعمال

 ضوء دخول لتأمين كافة األربع الجيات ومن الحظائر جدران عمى الكبيرة النوافذ

 . الحظائر إلى الشمس
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 في يكون أن يجب الحظيرة موقع اختيار عند :الصرف وسيمة جافة تكون أن-3

 مستوى يكون وأن الفضالت من والتخمص الصرف أعمال لتسييل نسبيا،ً  مرتفع مكان

 كل عن بعيدة تكون وأن الحظيرة، داخل الرطوبة زيادة لتجنب بعيدًا، األرضي ماء

 .الحظيرة داخل الجوية الرطوبة نسبة من يزيد مصدر

 الحرارة، درجات خفض في ميما دوراً  التيوية تمعب :الحرارة ودرجات التيوية-4

 السمبي لمتأثير نظراً  الحظيرة، داخل الضارة والغازات الزائدة الرطوبة من والتخمص

 تماما العكس وعمى والطيور الحيوانات عمى المرتفعة والرطوبة العالية الحرارة لدرجات

 الحيوية القدرة وتزيد اإلنتاج تحسن والمعتدلة المنخفضة الحرارة درجات فإن

 .ليا إلخصابيواو 

 يكون بحيث الحظائر، تصمم أن يجب :الممحقة وتجييزاتيا الحظائر تصميم-5

 وتوزيع الخدمة ممرات تكون وأن عرقمة، أو إعاقة أي دون مريحا،ً  فييا العمل

 ودخوليا الحيوانات بخروج تسمح واسعة واألبواب كافية، وأعداد بمساحات األعالف

 لمحيوانات جروحا تسبب قد التي والنتوءات الزوايا من وخالية واإلغالق الفتح وسيمة

زعاجيا  والمشارب كالمناىل الضرورية والتجييزات بالمعدات تزود أن يجب وكذلك .وا 

 .وغيرىا اليواء مفرغاتو 
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 حتى اإلمكان، قدر الحظيرة عن بعيدة تكون أن فيجب والمخمفات السماد حفرة أما* 

 وأخيراً  الكريية الروائح من إزعاج ومصدر والطفيميات األمراض النتشار بؤرة تكون ال

 إلى باإلضافة عادة بالحظيرة ويمحق وتحركيا الحيوانات لرياضة مسرح تأمين يجب

 .وغيرىا الوالدة وغرف األعالف مستودعات البيطرية، والرعاية والعمال اإلدارة غرف

 

 المواشي؟ما أىم النقاط التي يجب دراستيا جيدًا عند إنشاء حظائر 

 موقع المزرعة وبعدىا عن التجمعات السكنية. 

  ضرورة قرب المزرعة من الطرق من أجل تسييل وصول الشاحنات والسيارات

 .إلييا

 ضرورة قرب المزرعة من األسواق العامة من أجل تصريف إنتاج المزرعة. 

  مدى مالءمة اتجاه الحظائر ومباني المزرعة التجاه الرياح وأشعة الشمس عمى

 .مدار العام

  تناسب حجم ومباني الحظائر لعدد الماشية المقترحة لمتربية داخل المشروع

 .والمزرعة
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 Barns kinds : أنواع الحظائر

لمحظائر اشكال متعددة ومختمفة وحسب حاجة المزرعة، لذلك يتحدد نوع الحظيرة في 

ويرتبط بالجوانب الغالب بالجوانب االقتصادية ومدى توفر راس المال المخصص ليا 

البيئية واإلدارية، والطقس وحجم القطيع ونظام التغذية وما الى ذلك تأثير في طريقة 

 انشاء وتصميم الحظائر.

 ومن أنواع حظائر األبقار ما يمي:

 Closed barns الحظائر المغمقة: .1

 Opened barns الحظائر المفتوحة: .2

 Sheds الظل او الظالت: .3

 Closed barns : الحظائر المغمقة -1

 عدد حسب مساحاتيا تختمف مغمقة قاعات شكل عمى تكون التي الحظائر بيا ويقصد

 تكون ان يمكن. دائمة بصورة فييا الحيوان بقاء ويكون بداخميا توضع التي الحيوانات

 لكل مرابط بيا الحظائر تكون أن او محدود عددىا كان اذا وخاصة طميقة الحيوانات

 عرض يكون وىنا( Side by side) جنب الى جنبا واحد بصف اما وتقف بقرة
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 لذيل ذيل او( Face to face) لوجو وجيا اما بصفين او أمتار 6 من الحظيرة

(Tail to tail )الحيوان خدمة لسيولة متر 8 عرضيا ويكون. 

( بقرة/كغم 3 بمقدار القش او التبن) الفرشة من كبيرة كميات الى الحظائر ىذه تحتاج

 تحتاج وبيذا مشبكة، االرضية تكون ان او يوميا تبدل ان ويجب الحيوان تحت

 عمل الى يحتاج الحظائر من النظام ىذا فان لذلك لغسميا، الماء من كبيرة كميات

 واكتشاف األبقار مراقبة سيولة محاسنيا ومن الحظيرة نظافة عمى لممحافظة مستمر

 في الحميب أبقار لتربية مشاريع عدة انشاء تم لقد. المريضة األبقار او الشبق حاالت

 ىذه واجيت فقد العوامل من العديد وبسبب مغمق، بشكل حظائرىا صممت العراق

 لمعديد االحتياطية االدوات او الكيرباء توفر استمرار حيث من عدة مشاكل التصاميم

 المشاريع ىذه أمثمة ومن العمف وتقديم والتنظيف الحمب مكائن السيما المكائن من

 .والخالص الوحدة مشروع ىي

 

 حظيرة مغمقة
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 Opened barns(: مظممة نصف) المفتوحة الحظائر -2

 الظروف مختمف وفي العالم دول جميع في ويستخدم القدم منذ معروف النظام ىذا ان

 عمى باألساس وتتغذى كبيرة األبقار اعداد تكون عندما بالذات ويستخدم الحيوية

 الواليات في( 1913) ميرالند جامعة في مرة ألول النوع ىذا استخدم المراعي،

 تتكون المعتدلة، الحارة المناطق في استخدامو واستمر نجاحا وحقق االمريكية المتحدة

 ثالث من ويحاط مسقف واالخر المسرح يسمى مفتوح األول جزأين من الحظائر ىذه

 الحظائر ىذه بناء ان. المسرح باتجاه مفتوح الرابع الجانب ويبقى بالجدران جوانب

 حيث الحيوانات عدد وحسب االرض من واسعة مساحات الى يحتاج وال سيال يكون

 المنطقة في ويضاعف المسقف الجزء في حيوان لكل مربع متر 5-4 يخصص

 حيث االرضية لتغطية التبن او القش من كميات الى يحتاج انو كما المكشوفة،

 الى باإلضافة الحظيرة تدفئة عمى الفرشة وتساعد الواحد لمرأس كغم 10 يخصص

 وغرف بيا ممحقة ومحالب لمعمف مخازن الى الحظائر ىذه تحتاج ال الحيوان، روث

 يتواجد اذ العراق، مناطق مختمف في الناجح النظام ىو النظام ىذا ان. لموالدة

 يتواجد حين في شتاءا، الميل وفي الصيف في النيار أثناء المسقف داخل الحيوان
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 نجاحو أسباب ومن. الشتاء أثناء والنيار الصيف أثناء ليال المفتوح الجزء في الحيوان

 .بناءه وسيولة البناء مواد ثمن رخص ىو أيضاً 

 

 حظيرة مفتوحة

 

 Sheds: الظالت او الظمل -3

 ليس( BRC) معدني بسياج مسيجة االرض من مساحة عن عبارة وىي          

 معالف وفييا الحظيرة وسط في تقريبا يكون المظمل والجزء بيا تحيط جدران ليا

 الظمل، تحت رقادىا يكون بحيث طميقة فييا األبقار وتكون الماء لشرب وأحواض

 أبقار تناسب والتي والحارة المعتدلة المناطق في المساكن من النوع ىذا ويستعمل
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 عند الجو لتمطيف استخداميا لغرض ماء ورشاشات مراوح إضافة يمكن. الحميب

 .كثيرا الحرارة درجات ارتفاع

 

 األبقار حظائر في تستخدم الظمل
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 المحاضرة السابعة 

  العجول إنتاج و رعاية

 الوالدة بعد رعاية

 المولود العجل عمى تجرى التى العمميات

 من بجسمو عمق مما بتنظيفة تقوم لكى ألمو العجل يترك أن يجب البقرة تمد أن بعد

 مما العجل لجسم تدليك بمثابة تعمل العممية هذه أن عمى ،عالوة الوالدة مخمفات

ذا ، العجل لتنشيط تؤدى وبالتالى الجمد فى الدموية الدورة نشاط عمى يساعد  تقم لم وا 

 عمى األم لتشجيع العجل جسد عمى النخالة من قميل رش فيمكن العممية بيذه األم

 العجل بتجفيف يقوم أن المربى عمى فيجب ذلك تعذر إذا أما ، العممية بيذه القيام

 الذى الدور بنفس تقوم حيث األرز قش من كمية أو الخيش أو القماش من بقطعة

 بطن من سم ٠١ بطول السرى الحبل قطع بعممية المربى يقوم كذلك. المعق بو يقوم

 . متاح آخر مطير أى أو اليود صبغة بإستخدام تطييره ضرورة مع العجل

 واىميتيا السرسوب عمى التغذية

 وتتكرر الوالدة من االولى الساعتين خالل فى السرسوب رضاعة فى العجل يبدأ

ذا العجل حياة من األولى ساعة والعشرين األربع خاللمرات  4-3ة الرضاع  لم وا 

دخا والحممات الضرع إلى إرشاده فيجب أمو رضاعة من العجل يتمكن  فمو فى لهاوا 
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 لو اليسمح بما جدا ضعيف العجل كان إذا أما الفم فى المبن من قميل حمب ويمكن

 ومن بزازة بإستخدام األم سرسوب بإعطائو مساعدتو فيمكن أمو من بالرضاعة

 .طويمة مدة أمو مع العجل ترك عدم المستحسن

 المضادة األجسام عمى دميا واليحتوى تولد العجول أن إلى السرسوب ميةهأ وترجع

 السرسوب ويحتوى، حياتو بداية فى ليا يتعرض التى األمراض من العجل تحمى التى

 نسبة إنخفاض مع والفيتامينات واألمالح الدىونو  البروتين من عالية نسبة عمى

 األسيال . حدوث يقل وبالتالى الالكتوز

 : ىي السرسوب األم حميب فوائد أىم ومن

 .الرضيعة لمعجول اليضمية القناة قبل من امتصاصو سيولة 1-

 .الصغيرة العجول وغذاء لنمو الميمة الغذائية العناصر عمى احتوائو 2-

 . باإلمراض االصابو من الوقاية عمى يساعد 3-

 . الصغيرة لمعجول اليظمي الجياز تنظيف 4-

 والحالبة الرضاعة طرق

 :الرضاعة أوال.
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الحديث سواء الرضاعة ىي العممية التي يتم من خالليا تامين وتقديم الحميب لممولود 

 عن طريق ضرع االم مباشر او بوسيمة أخرى

 : قسمين إلى الرضاعة وتقسم

 الرضاعة الطبيعية :-1

 الرضاعة فترة خالل ٌشاء،ي متىوفييا يأخذ المولود الحميب من ضرع األم مباشرة 

أشير ، وتستخدم ىذه الطريقة في رضاعة االبقار  3ل في العجول الى تص قد يوالت

 المحمية .

وكما ىو معروف عند استخدام الرضاعة الطبيعية في االبقار ان البقرة المرضعة 

 التعطي او تدر حميبيا اال بوجود مولودىا وتدعى ىذه العممية بالتحنين.

 :مميزات الرضاعة الطبيعية 

  العجول صناعيا صغار تقميل عدد العمال القائمين عمى ارضاع. 

  الحميب حتى تصل لمرحمة الشبع .تأخذ المواليد الصغيرة حاجتيا من 

  تحصل المواليد الصغيرة عمى حميبيا طازجًا نظيفًا وخاليًا من مسببات

 األمراض .

 :مساوئ الرضاعة الطبيعية 

 تتوقف األم عن ادرار الحميب اال بوجود مولودىا -1
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اليمكن تحديد كمية الحميب التي تنتجو البقرة ، وكذلك كمية الحميب التي -2

 مولود من أمو .رضعيا ال

 
 الرضاعة الطبيعية لمعجول

 

 : الرضاعة الصناعية-2

الحميب لممولود بطريقة غير مباشرة ، دون ان يقوم برضاعة أمو ، وفييا يتم تقديم 

وتحسب كميات الحميب المقدمة بحيث تعطي حاجة الرضيع خالل فترة الرضاعة 

 ،ىذا وتطبق الرضاعة الصناعية بطريقتين :

السطل :توضع كمية الحميب المحددة لممولود من الحميب الطازج ويتم طريقة -1

تعويد الحيوان عمى ىذه الطريقة باالستمرار بشرب الحميب وىي طريقة سيمة وسريعة 

 وصحية عند تأمين النظافة لمسطل والعامل المختص بتقديم الحميب لمعجول .
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ت مطاطية : وىي اما تقدم العبوات الزجاجية أو البالستيكية المحتوية عمى حمما-2

من قبل العامل او تعمق في الحقل وعند موعد الرضاعة يتم وضع الحميب فييا 

 لغرض الرضاعة .

وعمى العموم تحتاج ىذه الطريقة الى نظافة تامو وتعقيم دوري لمقناني والحممات 

المطاطية لمحد من تجمع الجراثيم ،ويعاب عمى ىذه الطريقة انيا تسبب مخص 

وذلك بسبب استمرار العجل بالرضاعة حتى بعد نفاذ الحميب مما يؤدي الى  لمعجول

 دخول كمية كبيرة من اليواء الى داخل الكرش مما يسبب المغص لمعجول الرضيعة .

 
 الرضاعة الصناعية 

 : الصناعية الرضاعة مزايا

 . الحميب من البقرة إنتاج كمية معرفة-1

 . تشوه دون والحممات الضرع عمى المحافظة -2

 .والوزن العمر حسب لمعجول المقدمة الحميب بكميات التحكم -3

 :فطام العجول
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 واالعتماد ، موبدائ أو الحميب عمى تياتغذي عن التوقف ىو المقصود بفطام العجول 

األعالف المركزة والخضراء والخشنة. ولكن يجب عدم فطام العجل إال إذا بمغ  عمى

 .عف وزن الميالدض نووز 

 :ماهيوجد بشكل عام نظامين لتوقيت فطام العجول و

 .يوم( من الوالدة 60 - 45الفطام المبكر: يتم فطام العجل بعد )

يوم( بعد الوالدة أو  100ــ  90الفطام المتأخر:حيث يتم فطام العجل في عمر )

 وزن حي(  مكغ 100ــ  90بوزن) 

 الرضيعة العجول فطام شروط

 . عمف يوم / كغم 35 عن يقل ال ما الحيوان تناول إمكانية 1-

 . كغم 56 عن الحيوان وزن يقل ال أن يجب 2-

 .الوالدة من األول األسبوع في الماء إعطاء 3-
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 المحاضرة الثامنة 

 الدجاج قاعات

و الوطن العربً كان ٌتركز  ةفً مساكن الدجاج فً الدول النامٌلتطوٌر الحاصل ا

لجسم الدجاج  ةج وذلك لتوفٌر المتطلبات الحرارٌعلى توفٌر مناخ ) جو( ٌرٌح الدجا

حدٌثا لها الفاقسة  االفراخ و حماٌته من تقلبات المناخ فً مختلف فصول السنه. ان 

اج إلى توفٌر حراره إضافٌه، قابلٌه ضعٌفه للسٌطره على حراره جسمها و تحت

 .فً االٌام االولى بعدالفقس خاصه

ذات   قاعات  مساكن إلى بناء تحتاج الدواجن فأن أولى الخطوات فً تربٌة لذلك

خاصه و عزل حراري جٌد لتحمً الطٌر من تقلبات الطقس وتوفر له  مواصفات

التربٌة من حراره مناسبه ، تتوافق  أن ظروف  .لنموه ألقاعه المالئمة داخل الظروف

داخل القاعة تعتبر عامالً أساسٌاً للوصول الى أعلى كفاءة ممكنة  مع عمر الدجاج،

فً اإلنتاج، فمساكن الدجاج التً ال تتوفر فٌها ظروف التربٌة الصحٌحة تؤدي دائماً 

الى ظهور مشاكل مختلفة أثناء التربٌة تتعلق بأالنتاج و قد تؤدي إلى زٌاده فً عدد 

 .الهالكات

 

 موقع البناء

عند اختيار موقع لبناء مساكن لتربية الدجاج يجب االخذ باالمور التالية بنظر 

 االعتبار 
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وجود مصدر لمكيرباء في المنطقو وماء إسالة )أو أي مصدر ماء نظيف(  .1

بالقرب من الموقع ، وفي حالو عدم توفر ىذه المصادر لمماء فيمكن التأكد من 

 .شربإمكاني حفر بئر لمحصول عمى ماء صالح لم

قرب الموقع من طرق المواصالت الرئيسية ووجود طريق يؤدي الى الحقل  .2

 .اوباالمكان عمل طريق إليصالو بالطريق الرئيسي

بعد الموقع عن مساكن الدجاج األخرى وحقول تربية الحيوانات بمسافة ال تقل  .3

 رويفضل أن تكون أكث 500عن 

 :المسكن اتجاه

 الغربي -الشرقي باالتجاه الدجاج لمسكن الطولي المحور يكون أن يفضل

 : المسكن مساحة

 ان يجب الذي و فييا، يربى سوف الذي الدجاج عدد عمى المسكن مساحة تعتمد
-10 أساس عمى القاعة مساحة حساب يمكن المحم بالنسبة لدجاج.  مسبقا يحدد
 2م/طيراً  15

 الدجاج مساكن أنواع

 الدجاج لمساكن رئيسية أنواع ثالثة توجد

 المفتوح النوع-1
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 جانب كل في يوجد حيث الطبيعية التيوية عمى المساكن من النوع ىذا ويعتمد
 يحددىا ومساحتيا الفتحة ارتفاع.  الجانبي الجدار طول عمى تمتد فتحو لممسكن
 بواسطة وتخفض ترفع ستارة بواسطة الفتحو تغطى.  والمنطق تمك في الجو طبيعة
 توجد. الجو حرارة درجة حسب الفتحة مقدار تنظيم العتمة بواسطة ويمكن عتمة
 .مفتوحة مساكن بناء عند االعتبار بنظر أخذىا يجب التي المواصفات بعض

 ال ان ويفضل م12-10 عن القاعة عرض يزيد ال أن يجب :القاعة عرض -أ
 التي األيام في خاصة جيدة و طبيعية تيويتيا تكون كي امتار عشره عن تزيد
 .ساكناً  اليواء فييا يكون

 

 التي العوامل ومن. معقول طول بأي القاعة تكون ان يمكن: القاعة طول -ب
 ذلك إلى يضاف المتوفرة االوتوماتيكية المعالف طول ىي القاعة طول تحدد

 النييشراء حالو وفي.يدويا العمف توفير حالو في ليا اليوميو العنايو توفير امكانيو
 بصورة. القاعة بناء قبل المتوفرة المعالف طول معرفة فيجب اوتوماتيكي معمف
 .م100-60 القاعة طول يكون عامة

 

 كثيره اماكن في تشيد والتي الشائعو المساكن :المسكن وارتفاع السقف شكل -ج
 جانب الى او( جممون) الجانبين الى منحدراً  فييا السقف يكون العربي الوطن من

 ارتفاع يكون االنحدار المزدوجة السقوف في. أكثر الشائع ىو األول والنوع واحد،
 القاعة خارج السقف يمتد أن يجب. الوسط في م3 و جانب كل في م2 القاعة
 .المباشرة الشمس وأشعة األمطار من القاعة لحماية م1 مسافة
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 المغمق شبو النوع-2

 كيربائيو ساحبات وتوجد القاعة جانبي عمى شبابيك توجد المساكن من النوع ىذا في

 األيام في.  فقط لممسكن واحدة جية في الشبابيك عمى تركيبيا يتم ىواء( مراوح)

 لغرض القاعة جانبي في الشبابيك فتح يمكن مناسب ىواء تيار وجود وعند المعتدلة

 تتم التيوية فإن األيام بقية في أما الكربائيو،(  الساحبات) المراوح ايقاف و التيوية

 التحكم ويمكن.  ليا المقابمة الجية في الشبابيك فتح مع الكيربائيو المراوح بتشغيل

 تشتغل التي الساحبات عدد أو) الساحبات وسرعة الشبابيك فتحة بتنظيم القاعة بتيوية

 :المغمقة شبو المساكن مواصفات ومن(.  المسكن طول يغطي بشكل توزع ان عمى

 لممواصفات مشابية السقف وشكل وارتفاعيا وطوليا القاعة عرض مواصفات تكون -أ

 شركات ىنالك ان االعتبار بنضر االخذ يجب ولكن.المفتوح النوع في ذكرت التي

 .بيا خاصو تصاميم ليا مصنعو،

 النوافذ -ب

 .المسكن مساحة من 20/1 النوافذ مساحات مجموع

 ايضا مستطيال شكميا يكون ان ويمكن. 2سم100×  100 الواحدة النافذة مساحة

 سابقا المذكوره النسبو لنفس و مساحتيا عمى يحافظ ان عمى

 سم120-80 من األرض عن النافذة ارتفاع
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 لمحمايو خارجيا من الشبابيك ىذه عمى معدني شبك وضع

 بمقدار لمتحكم امكانيو فييا و الداخل الى األعمى من تفتح التي الشبابيك تفضل
 السيطره ولغرض التيوية أثناء المباشرة اليواء لتيارات الطير تعرض لتجنب.  فتحتيا
 الباردة األيام في خاصة الداخل، اليواء حجم عمى

 المغمق النوع -3

 بصورة الضوء او اليواء بدخول تسمح فتحات توجد ال المساكن ىذه في          

 أما كيربائيو، ىواء ساحبات بواسطة القاعة من اليواء سحب يتم.  وطبيعية مباشره

 الضوء بدخول يسمح ال بشكل مصممو خاصة فتحات خالل فيدخل النقي اليواء

 اإلضاءة من بدالً  القاعة إلضاءة كيربائيو مصابيح تستخدم كذلك.  مباشر بشكل

 .االضاءه بشده التحكم يسيل لكي الطبيعية

 

 قاعة دواجن من النوع المغمق
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 :الدواجن تربية عند وتييئتيا أتباعيا يجب التي األمور أىم

 الدواجن حظائر في الحرارة دور- 1

 ترتفع أن بدون ما نوعاً  ثابت وبشكل الدواجن لعمر تبعاً  الحرارة تضبط أن يجب

نو بشكل كبير، وتنخفض  الدواجن ورعاية تربية إنجاح أن إلى اإلشارة األىمية من وا 

 ترييش يكون حيث األولى األسابيع خالل السيما لدرجات الحرارة مثالي ضبط يتطمب

 مكتمل غير الطيور

 

 الدواجن مساكن في الرطوبة دور- 2

 في بأخر أو بشكل تسيم أي الحرارية الراحة منطقة في كبيراً  دوراً  ويمعب ميم عامل

 عمى جفاف لممحافظة عمييا الماء سقوط حالة في الفرشة تغيير ويجب راحة الدواجن

 الفرشة

 الدواجن مزارع في اليواء حركة دور -3

 الفقدان مدى في تتدخل ألنيا لمطيور الحرارية الراحة عمى تؤثر اليواء حركة إن

 ذاتياً  اليواء وحركة بسرعة طبيعية اليواء حركة تكون فقد التوصيل عن طريق الحراري

 خاصة. تجييزات بمساعدة بحركة اليواء محرضة أو
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 الدواجن حظائر في االمونيا وتراكم الفرشة أىمية-4

 عمى لممحافظة عازل دور تمعب ألنيا لمطيور اإلنتاجية في تؤثر الفرشة نوعية إن

 طرح إن. تقريباً  سم 10 بمقدار الفرشة سماكة فإن وىكذا المحيط حراره الوسط درجة

 اآلزوت من محتواىا أن كما التربية خالل الفرشة في إلى تراكميا يؤدي الفضالت

 من ضخمة كتمة تؤلف فإنيا الرعاية من أسابيع 3بعد. لمنوع تبعاً  وذلك مرتفع يكون

 بسيولة. لمتخمر القابمة العضوية المواد
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