
 مبادئ انتاج حيواني                                  

 األهمية االقتصادية للثروة الحيوانية وعالقتها بالتكامل االقتصادي 

 األهمية االقتصادية:

ان الهدف االساس من تربية الحيوانات الزراعية هو توفير المنتجات الغذائية الحيوانية        

بالدرجة االساس والمنتجات الثانوية كالصوف والشعر والوبر والريش والجلود غير الصالحة 

كمية ونوعية ب لألكل بالدرجة الثانية. ان عملية توفير المواد الغذائية االستهالكية االساسية أو الثانوية

تالئم الطلب المتزايد عليها من المشاكل األساسية التي تواجه العالم السيما وان الفجوة بين ما 

تحتاجه الماليين المتزايدة من الجنس البشري وبين الكمية المنتجة من السلع الغذائية االستهالكية 

-10( بأن  FAOلية      ) اخذت باالتساع مع الزمن . وقد قدرت منظمة الغذاء والزراعة الدو

مليون نسمة من سكان العالم يعانون من الجوع وسوء التغذية ، وان نصف  540أي حوالي  15%

مليون نسمة ال يحصلون على المقدار الكافي من المقررات الغذائية من البروتين  1800سكان العالم 

اج . وبما ان معظم مشاكل االنت الحيواني والفيتامينات والمعادن الضرورية لبناء االجسام الصحية

الحيواني تقع في البلدان النامية ، أصبح من الضروري ايجاد الحلول السريعة لهذِه الظاهرة خاصة 

بعد انخفاض كمية ومستوى االنتاج من المواد الغذائية في بعض الدول المتقدمة وبالتالي انخفاض 

 دان النامية والفقيرة .تصدير المواد الغذائية الفائضة عن حاجتها الى البل

ً واالنتاج الحيواني          وتحت هذِه الظروف غير المتفائلة بمستقبل االنتاج الزراعي عموما

بصورة خاصة في معظم بقاع العالم ، أصبح من الضروري على الدول النامية االلتفات الى ثروتها 

مستوى االكتفاء الذاتي ان لم نقل الزراعية والقومية من أجل تطويرها وتنميتها والوصول بها الى 

 محاولة تصدير الفائض منها .

ان مستوى االنتاج الحيواني في العراق منخفض مقارنةً بالمستوى االنتاجي العالمي وذلك       

 لألسباب التالية :

  Environmentالظروف البيئية  -أوالً 

 وتتضمن الظروف البيئية للحيوان على ما يأتي :    

كمية ونوعية المواد العلفية  -جـاالدارة والرعاية البيطرية .   -بالحرارة والرطوبة .  درجة  -أ

مدى اصابة الحيوانات باألمراض والطفيليات  -هـظروف إيواء الحيوانات .       -دالمتوفرة .          

. 

وكل هذهِ العوامل تؤدي الى انخفاض أو ارتفاع عدد الحيوانات باإلضافة الى تغير مستوى انتاجيتها 

. ويالحظ في معظم مناطق العراق قلة المزارع المتخصصة في االنتاج الحيواني كمزارع انتاج 

ثيران و الحليب أو اللحم أو انتاج الصوف أو مزارع تربية وانتاج ذكور التربية المحسنة من كباش



والتي تؤدي الى رفع الكفاءة االنتاجية في القطعان المحلية التجارية . ان الحيوانات تعيش على بقايا 

المحاصيل الحقلية أو انتاج الخضر أو البساتين وان معظم قطعان االغنام تعيش في األراضي 

واألشواك  ت البريةالقاحلة وتقطع مسافات شاسعة لترعى على بقايا المحاصيل العلفية أو النباتا

ً ما تكون  المنخفضة القيمة الغذائية ، وتحصل بذلك على جزء قليل من احتياجاتها التي غالبا

 للمحافظة على الحياة فقط .

 

من المعروف ان المناخ هو حصيلة لجملة من العناصر مثل درجة الحرارة والرطوبة  ،        

لجوي وحالة التأين . ومن بين تلك العناصر نجد الندى ، حركة  الهواء ، أشعة الشمس ، الضغط ا

ان درجة الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس تأثير كبير على الزراعة بوجه عام وعلى تربية الحيوان 

 بوجه خاص .

ان أشعة الشمس تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الحيوان ، فالتأثير المباشر يتمثل        

الجلد وبعض أمراض الحساسية . ان اشعة الشمس الحادة تؤدي باإلصابة بحروق الشمس وسرطان 

حيث ينعكس ذلك على نمو الحيوان  Heat stressالى زيادة االجهاد الحراري على الحيوان 

وانتاجيته وكذلك كفاءتِه التناسلية . أما التأثير غير المباشر للمناخ على الحيوان فيكون من خالل 

ف الخضراء المزروعة كعلف للحيوانات . لقد لوحظ ان الحشائش تأثيره على نوعية وكمية األعال

الخضراء تنمو بغزارة بعد سقوط األمطار وتصبح كميات األعالف وافرة في المناطق غير المروية 

. كما ويمكن اعتبار العالقة ما بين المناخ واألمراض والطفيليات هي من العوامل ذات التأثير غير 

وانات . ان درجات الحرارة والرطوبة العاليتين هي من انسب الظروف المباشر للمناخ على الحي

لتزاوج وتكاثر الطفيليات الداخلية والخارجية ، وكذلك البكتريا واألعفان . ففي الوقت الذي يعتبر 

فيه مناخ المناطق الجافة مالئم النتشار الطفيليات الخارجية نجد ان مناخ المناطق الرطبة مالئم 

 يليات الداخلية .النتشار الطف

ان تعريض الحيوانات الى درجات حرارة عالية لفترة طويلة يؤدي الى العديد من النتائج        

 السلبية على الحيوان ومنها : 

 ارتفاع درجة حرارة الجسم مع انخفاض كمية الغذاء المتناول من قبل الحيوان . -1

 ازدياد كمية الماء المتناول . -2

 كمية الحليب المنتج وتغير مكونات الحليب . انخفاض -3

 انخفاض معدالت النمو وبالتالي يؤدي الى نقصان في الوزن . -4

لهذهِ االسباب نجد ان الحيوانات المستوردة من مناطق ذات مناخ معتدل الى مناطق ذات مناخ        

 حار يحصل لها تدهور في صفاتها العامة .



ن حرارة الجسم الفائضة عن طريق التبخر من أهم وسائل المحافظة تعتبر عملية التخلص م       

على درجة حرارة الجسم . وهناك عوامل عديدة يمكن ان تؤثر على فاعلية هذه الطريقة مثل درجة 

حرارة الهواء ، درجة الرطوبة في الهواء ، المساحة السطحية لعملية التبخر ، حركة الهواء ومقدار 

لية التبخر . ان الزيادة العالية في الرطوبة تؤدي إلى خفض عملية التبخر ماء الجسم الجاهز لعم

لدرجة كبيرة وهذا يؤدي إلى زيادة في االجهاد الحراري على جسم الحيوان . وفي حالة مصاحبة 

زيادة الرطوبة زيادة في درجة الحرارة نرى ان ذلك يؤدي الى انخفاض شديد في كمية العلف 

وان ) تقل شهية الحيوان لألكل ( وكذلك الى انخفاض ملحوظ في انتاجيته في المتناول من قبل الحي

حين نجد انه ليس هناك أي تأثير سيء للرطوبة على الحيوانات عندما تكون درجة حرارة الجو 

منخفضة الن الحيوان ال يعتمد في مثل هذه الحالة على عملية التبخر بصورة أساسية لتنظيم درجة 

 .  الحرارة في جسمهِ 

ان للون الجسم وطول وكثافة وطبيعة الشعر الموجود عليه دوراً كبيراً في كمية الحرارة        

الممتصة من قبل الجسم من أشعة الشمس . فتأثير أشعة الشمس على الحيوانات ذات الشعر الخفيف 

ت واناالالمع أقل من تلك التي تمتلك شعراً ذات لون داكن وخفيف وخشن . وكذلك نجد ان الحي

عندما تكون في حالة وقوف يكون امتصاصها من أشعة الشمس أقل من تلك النائمة على األرض . 

 وان تأثير أشعة الشمس على الجاموس شديد بسبب لونه األسود وشعره الخفيف .

 Geneticالعوامل الوراثية  –ثانياً 

) التي يتدرج فيها مستوى االنتاج بين  Quantitative traitsجميع الصفات الكمية تعتبر        

األفراد ويأخذ شكل المنحنى لالعتدال ( في الكائنات الحية مثل وزن الجزة ، معدل الزيادة الوزنية 

اليومية في األغنام ، حجم وشكل البيضة في الدواجن ، الكفاءة التناسلية ومعدل الزيادة الوزنية 

ونسبة الدهن في أبقار الحليب والجاموس ، وزن الحمالن  اليومية في أبقار اللحم ، انتاج الحليب

ونسبة التصافي في الماعز ، صفات اقتصادية تختلف في مستوى االنتاج والكفاءة من حيوان ألخر 

 ( مسؤولة عن تلك الصفات .  Genesباختالف ما يحمله الفرد من عوامل وراثية ) جينات 

حليب عليقتين تحتوي االولى على جميع المتطلبات فاذا ما أعطينا لبقرتين في موسم ال      

الضرورية للنمو واالنتاج والعليقة الثانية ال تحتوي اال على المواد العلفية الخشنة كالتبن مثالً 

وبكميات قليلة فنرى ان البقرة التي تناولت العليقة االولى لفترة من الزمن تتميز بإنتاج اجمالي من 

ة انها تبدو بصحة جيدة . اما البقرة الثانية التي تغذت على العليقة الفقيرالحليب يتصف بالوفرة كما 

بالعناصر الغذائية فان مستوى انتاجها من الحليب يبدأ باالنخفاض ويبدو عليها الضعف العام 

ن الغذاء مثالً . ا موالهزال حتى وان كانت البقرتان تحمالن نفس الصفات الوراثية كاألبقار التوائ

 د العوامل البيئية المهمة الذي يؤثر على معظم الصفات االنتاجية .يعتبر أح



ولكن مهما كانت أهمية العوامل البيئية كبيرة فان للعوامل الوراثية تأثيرها أيضاً . فمهما توفر        

من غذاء جيد ومسكن مالئم وعناية فائقة ، فان األبقار التي ال تحمل العوامل الوراثية المسؤولة 

ً يكفي لتغطية تكاليف انتاجها . ولغرض الحصول على أعلى عن اال نتاج العالي ال تعطي حليبا

مستوى من الكفاءة االنتاجية للحيوان يجب أن يكون حامالً للصفات أو العوامل الوراثية التي تجعله 

ثية تعطي الوراقادراً على االنتاج العالي ، وما العوامل البيئية اال تهيئة الجو المالئم لتجعل العوامل 

مستويات قصوى من كفاءتها االنتاجية . ولهذا السبب فان العوامل البيئية والوراثية كالهما مهم في 

تحديد مستوى الصفة وخلق التباين والفروق بين أنواع الحيوانات . وهناك عامل أخر ال يقل أهمية 

(  Interaction عل ) تداخل في هذا التباين عن مستوى االنتاجية أو اجمالي االنتاج وسببه تفا

 عوامل الوراثة مع عوامل البيئة .

P = G + E 

 تمثل القيمة المظهرية  Pحيث 

G        تمثل القيمة الوراثية 

E        تمثل انحراف البيئة 

VP = VG + VE + VGE 

 تمثل التغاير المظهري ) الكلي ( PVحيث 

          GV تمثل التغاير الوراثي 

          EV البيئي تمثل التغاير 

        GEV تداخل الوراثة مع البيئة  تمثل تغاير (Interaction ) 

 : التكامل االقتصادي

ان الثروة الحيوانية في الوطن العربي تعتبر من الثروات الضخمة والجديرة باالهتمام .         

عي من تحقيق التكامل الزرا وبغية صيانة الثروة الحيوانية وتنميتها وحفضها ألجيال قادمة البد

بشقيه النباتي والحيواني وعلى مستوى الوطن العربي كوحدة متكاملة حيث تحتل الزراعة مكاناً 

رئيسياً في بنية االقتصاد العربي في أغلب األقطار العربية لذا أخذت التنمية الزراعية في االقتصاد 

الزراعة دون االعتماد على االقطار العربي دوراً كبيراً وليس بمقدور قطر عربي أن ينهض ب

العربية االخرى لتحقيق ذلك . ان االقطار العربية مدعوه لإلسراع في وضع االسس العلمية 

واالساليب لتحقيق االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية التي تسد حاجة السكان ومتطلبات 

من ن العربي لمواجهة متطلبات األالصناعة وذلك بتنظيم عناصر االنتاج المشتركة بين أقطار الوط

الغذائي وضمان تشغيل المعامل الصناعية التي تعتمد على االنتاج الزراعي وبالتالي التحرر 

السياسي واالقتصادي . ان الثروة الحيوانية وتطورها تعتمد على العديد من المقومات منها توفر 



هذهِ الموارد االساسية البد أن يقابلها  المواد العلفية سواء على شكل موارد للرعي أو أعالف ونقص

 نقص في االنتاج وفي أعداد الحيوانات أيضاً .

 لخصوا واقع االنتاج الحيواني في المنطقة العربية بالنقاط التالية : FAOان خبراء  

من اجمالي الناتج المحلي الزراعي لم يتحسن  % 40-30االنتاج الحيواني الذي يساهم بنسبة  ان -1

 خالل العقد    األخير من السنين .

 نسبة عالية من الثروة الحيوانية تخضع لنظام الترحال . -2

 هناك مشكلة في انخفاض انتاجية المراعي والرعي الجائر . -3

 االمراض يساهم بنسبة هالك عالية في القطعان . انتشار -4

 محاصيل األعالف والحبوب غير كافية لمتطلبات التغذية للثروة الحيوانية . -5

ان المعدالت الكمية للمذبوحات منخفضة حيث تتراوح انتاجية الرأس الواحد من لحوم األغنام  -6

 كغم / سنة . 16 -10والماعز بين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مبادئ انتاج حيواني                                      

 المحاضرة الثانية  

     إدارة ورعاية أبقار الحليب                                            

ان عملية الحصول على الحليب من األبقار تعتبر الخطوة االولى في صناعة األلبان ومع        

التطور التدريجي انقسمت صناعة األلبان الى ثالث مراحل منفصلة ومتميزة هي : االنتاج ، 

القاً طدوراً بارزاً في كل من هذِه المراحل ان جالمنتالمعاملة والتصنيع ثم التسويق ، ويلعب الحليب 

من ان الحليب ومشتقاته يشكل حوالي ربع غذاء االنسان فان الزيادات السكانية الهائلة والمستمرة 

توجب توفير هذه المصادر الحيوية بالنسبة للبشرية . وبالتالي زيادة انتاج الحليب بشكل يتناسب 

 والطلب المتزايد عليه بشكله الخام والمصنع .

تاج كنتيجة لزيادة تكاليف التغذية والعمل واالدوات الحديثة أدت الى ان زيادة تكاليف االن       

التعجيل بضرورة رفع الكفاءة االنتاجية للوحدة الحيوانية أي زيادة ما تنتجه البقرة الواحدة واضطر 

المربي الى تحسين طرق التغذية والتربية والعناية بأفراد القطيع ، وأصبحت هذه العمليات تقع تحت 

لحيوان بصورة عامة بهدف تحسين وتطوير االنتاج وتقليل النفقات قدر االمكان . وقد وصلت إدارة ا

بعض البلدان المتقدمة الى مستويات انتاجية عالية نتيجة تقدم طرق االدارة والعناية والرعاية 

 ضوتطبيق نتائج البحوث العلمية والمتابعة الدائمة للنشرات العلمية فوصل انتاج األبقار في بع

القطعان العالمية الى مستويات عالية جداً فمثالً في الواليات المتحدة األمريكية وصل انتاج أبقار 

كغم والشورت  5300كغم  وااليرشاير الى  6000كغم والبراون سويس الى  7000الهولشتاين الى 

 كغم في الموسم .  4600كغ والجرسي الى  4800كغم والجرنسي الى  4800هورن الى 

ان االدارة الحديثة لمزارع أبقار الحليب تشمل تطبيق التعليمات والنشرات العلمية في كثير        

من العلوم التي لها عالقة كالوراثة وطرق التغذية والهندسة المتعلقة ببيئة الحيوان وغيرها ، ان 

االنتاج  ىهذه النشرات واتباع االرشادات يحتاجها مربي االبقار لكي يستطيع أن يصل بقطيعه ال

المرغوب وحل المشاكل التي تواجهه اثناء العملية االنتاجية وقد شخصت معظم هذه المسائل في 

 البلدان المتقدمة .

األبنية و مولما كانت احتياجات مشروع أبقار الحليب كثيرة ومكلفة كشراء الحيوانات واللواز      

ي أبقار الحليب واألرض واألجهزة والمعدات األخرى والمواد العلفية ، لذا وكقاعدة عامة فان مرب

عادةً يبدأ بشراء أبقار في عمر االنتاج لكي يضمن دخالً سريعاً . أما في حالة التمكن مالياً ، فاألحسن 

  قدمة االخرى .أن يبدأ المشروع بشراء عجالت ويستمر تدريجياً في المراحل المت

 تنشئة العجالت :



من الصعوبة الحصول على عجالت جيدة عن طريق الشراء لغرض عملية االحالل لقد أصبح        

في القطيع . وال يمكن للمربي من متابعة برامج التربية والتحسين في مثل هذه الحيوانات باإلضافة 

بالنسبة للمربي العادي ، فان تحسين القطيع يتم لما تسببه من أمراض معدية ال يعرف عقباها . أما 

 القابلية على توريث صفاتها إلى عن طريق تربية العجالت وتلقيحها من قبل ثيران محسنة لها

 أبنائها .

يوماً ، وتعتمد الفترة هذه على نوع  288الى  278تولد العجول بعد فترة حمل تبلغ ما بين        

بأقصر فترة بينما البراون سويس بأطول مدة حمل . ومنذ الوالدة يكون  رسي تلدالج الساللة . فأبقار

اسبة وعلى المربي أن يهيئ البيئة المنالوراثية على النمو بصورة جيدة العجل الطبيعي له القابلية 

ة في األسس البديهيمن غذاء ورعاية للنمو والتطور الطبيعي . وطرق التنشئة الناجحة تعتمد على 

م الفسلجة والسيطرة على األمراض . عادةً ما تقسم مراحل نمو العجالت منذ والدتها التغذية وعل

 حتى دخولها القطيع االنتاجي الحلوب الى خمس مراحل :

المرحلة األولى : تنحصر في اليومين األولين بعد الوالدة مباشرةً حيث يجب أن يتناول العجل 

نتجه البقرة مباشرةً بعد الوالدة ( والذي يساعد المولود المولود اللبأ ) وهو افراز غدد الحليب الذي ت

على أخذ احتياجاته الغذائية الكاملة باإلضافة الى وقايته من األمراض لما تحتويه هذه المادة من 

 مضادات حيوية تساعده على مقاومة األمراض المعدية خالل أيامه األولى .

اني من العمر وفي هذا الوقت يجب أن يتلقى المولود المرحلة الثانية : تمتد حتى نهاية االسبوع الث

من وزن الجسم . واذا ما اتبعت طريقة التغذية على الحليب الكامل  % 8-7الحليب الكامل بمعدل 

 . %10بصورة دائمية الى ما بعد االسبوع الثاني فان معدل الكمية اليومية من الحليب يزداد الى 

وعين األولين وحتى الستة أشهر من العمر حيث تعتمد طريقة التغذية المرحلة الثالثة : تمتد بعد االسب

على أقل قدر ممكن من الحليب الكامل وباستعمال بديالت الحليب بصورة جزئية وتدريجية . وال 

البحوث جارية في كثير من المعاهد العلمية للتوصل الى أفضل مقررات غذائية للعجول تزال 

 الصغيرة السن .

بة كبيرة من الهالك تحصل في هذه المرحلة الحرجة حيث تصل النسبة كمعدل ما بين ان نس       

ويقع معظم الهالك نتيجة األمراض المعدية . وتعتبر الظروف غير الصحية والتغذية  10-12%

الرديئة من العوامل المهمة على اضعاف مقاومة العجول الفتية لألمراض . وعندما تكون الظروف 

فان معظم مربي االبقار يستعملون الصناديق الفردية المتنقلة ويضعونها في مناطق الجوية مواتية 

  نظيفة من وقت ألخر .

المرحلة الرابعة : تنحصر ما بين الستة أشهر والسنة األولى من العمر وهي أسهل المراحل وأبسطها 

 حيث يتم تغذية العجول ورعايتها على المراعي مع العلف المركز أو الدريس .



المرحلة الخامسة : من عمر سنة الى نهاية السنة الثانية أو أكثر يكون فيها برنامج التغذية مشابهة 

للمرحلة السابقة ويتطلب التغذية الكافية للنمو االعتيادي . ويتم خالل هذه المرحلة تسفيد العجلة 

 رت نمواً طبيعياً .ألول مرة ويظهر الجدول األعمار التي قد يتم فيها تسفيد العجالت إذا ما أظه

 الساللة                             عمر التسفيد باألشهر                 الوزن الطبيعي ) كغم (      

 410 - 385                              20 -18                        الفريزيان              

 340 - 320                            19 - 17األيرشاير                                      

 300 - 270                           18 - 16الجرنسي                                       

 260 – 240                           17 - 15الجيرسي                                       

ان العمر وحده ال يعتبر ضرورياً لتحديد وقت التسفيد ألول مرة ، اذ ان معدالت نمو الحيوان        

قد تتأثر بصورة مباشرة بأنواع المواد العلفية المقدمة لها . وعلى سبيل المثال فان عجالت الجيرسي 

 عالف الخشنة وصلت الى الوزن الطبيعيالتي غذيت كميات كبيرة من المواد العلفية المركزة مع األ

 شهراً . 12 – 10للتناسل وكانت عند عمر يتراوح بين 

وهناك مزايا للوالدة المبكرة حيث ان الفترة ما بين والدة العجلة وأول موسم حليب لها تعتبر        

الوالدة فان  يب . وبعدغير انتاجية كما ان هناك ارتباطاً وثيقاً ما بين حجم البقرة وقابلية انتاجها للحل

الصغيرة الحجم سوف ال تتمكن من تناول كميات كبيرة من المواد العلفية لغرض االنتاج العجلة 

 العالي .

  : Colostrumاللبأ ) السرسوب (  

يرة ا بمدة قصة وبعدههو عبارة عن الحليب الذي يتشكل في الضرع عند اقتراب موعد الوالد       

وله خصائص تختلف كثيراً عن الحليب الطبيعي وله أهمية في بدأ حياة المولود أيام  5-3ال تتجاوز 

الجديد وذلك لقيمته الغذائية العالية اضافة الى كون السرسوب ذا قيمة غذائية عالية فانه يعتبر ملين 

ومانع لالمساك ويساعد في تنظيف القناة الهضمية من المخلفات الجنينية . وان السرسوب يختلف 

 -لحليب العادي من حيث :عن ا

عكس الحليب  %27احتوائه على نسبة عالية من المواد الصلبة الكلية والتي قد تصل الى  -1

 . %13الطبيعي الذي ال تتجاوز فيه نسبة المواد الصلبة الكلية عن 

الكلوبيولين ( مقارنةً بما موجود في  –احتوائه على خمسة أضعاف من البروتين ) األلبومين  -2

 حليب الطبيعي .ال

مقارنةً بما موجود  Dوثالثة أضعاف من فيتامين  Aاحتوائه على خمسة أضعاف من فيتامين  -3

 في الحليب الطبيعي .

 احتوائه على نسبة عالية من المعادن وخاصة الكالسيوم والفوسفور . -4



 احتوائه على نسبة عالية من الدهن . -5

 مادة ملينة ومنبهة للجهاز الهضمي . -6

 احتوائه على نسبة أقل من سكر الحليب مقارنةً بما موجود في الحليب الطبيعي . -7

 فراراالصطعمه أقل حالوة من الحليب وذلك النخفاض نسبة الالكتوز ولونه أبيض يميل الى  -8

 سميك .الوطبيعة قوامه 

 %الحليب الطبيعي                          %اللبأ     المادة                             

  87.5                                 75.43ماء                                  

  3.8                                   5.4دهن                                   

  3.3                                 15.08بروتين كلي                        

  4.7                                  3.31سكر الحليب                        

  0.7                                  1.7عناصر معدنية                      

 %13                                %25المادة الصلبة                       

 

 

لبأ فوائد مهمة جداً للمولود الجديد في الساعات األولى من والدتِه بسبب خصائصه يوفر ال       

 التي ذكرت سابقاً ومن أهم تلك الفوائد :

يحتوي اللبأ على مواد سهلة الهضم باإلضافة الى أنه يكسب المولود المناعة ضد كثير من  -1

بأ عطاء المولود أكبر كمية من اللاألمراض الحتوائه على الكلوبيولينات بنسبة عالية لذلك يجب ا

 في الساعات األولى من والدتِه .

يعد منبهاً للجهاز الهضمي ويساعد المولود على التخلص من البقايا الموجودة فيه من الغذاء في  -2

 وذات لون أخضر غامق .تكون سميكة القوام البقايا المرحلة الجنينية وهذه 

تقلل من اصابة المولود الجديد باالسهال لكون المولود الحديث ان انخفاض نسبة السكر في اللبأ  -3

 الوالدة غير قادر على هضم الكربوهيدرات بصورة جيدة في بداية حياتِه .

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Sheepاالغنام 

 
 تصنيف االغنام :

تختلف سالالت أو عروق االغنام في صفاتها الشكلية وخصائصها االنتاجية ، ويمكن تصنيفها 

 حسب معايير مختلفة منها :

تصنف االغنام حسب غطاء الجسم الى اغنام الصوف واغنام الشعر .  غطاء الجسم : .1

وتشترك كافة االغنام في ان جلدها مغطى بطبقتين من االلياف ، االولى هي الغطاء 

الخارجي ويتكون من الياف سميكة وطويلة نسبياً ، والثانية هي الغطاء الداخلي ويتكون 

من االلياف الخارجية . وتقسم اغنام الصوف من الياف رفيعة وقصيرة نسبياً واكثر كثافة 

 حسب نعومة الصوف وطوله الى : 

  : أغنام الصوف الناعمFine Wool Sheep  تنتج اغنام هذا النوع الياف

مايكرون او اقل ، وتتواجد في استراليا  20الصوف التي يكون قطرها عادة 

السالالت المرينو ، جنوب افريقيا و الواليات المتحدة االمريكية ومن أهم هذه 

Merino   و الرامبوليتRambouillet  حيث يتواجد في الواليات المتحدة

 . Western USوخصوصاً في الواليات الغربية 

  : أغنام الصوف متوسط النعومةMedium Wool Sheep  تنتج هذه االغنام

صوف متوسط النعومة وفي نفس الوقت تعتبر هذه االغنام منتجة للحم ومن 

و السفولك والتي تتواجد  Dorset، الدورست  Texelهذه السالالت التكسل 

 في الواليات المتحدة  . 

  : أغنام الصوف الطويلLong Wool Sheep  تنتج هذه االغنام ألياف

مايكرون وتنشر هذه االغنام في  30يزيد عن  صوف طويلة وذات قطر كبير

و   Romneyأنكلترا ، نيوزيلندا و اسكتلندا ، ومن هذه السالالت الرومني 

 .   Lincolnاللنكولن 

 

 



 : أغنام الصوف الهجينCross Wool Sheep   تكونت من خلط بين أغنام

،  Corriedaleالصوف الناعم وأغنام الصوف الطويل مثل الكورديل 

 .  Columbiaوكولومبيا  Targheeرجي التا

  : أغنام صوف السجادCarpet Wool Sheep  تنتج هذه االغنام الياف

مايكرون وتستخدم في صناعة السجاد ومنها  38صوف يبلغ قطرها حوالي 

المتواجدة في الواليات  Karakulاالغنام العواسية العراقية و الكراكول 

 المتحدة . 

 االغنام الشعر بدالً من الصوف وتنتشر معظم أغنام  أغنام الشعر : تنتج هذه

الشعر في افريقيا وكذلك في الواليات المتحدة وكندا ، من امثلتها االغنام 

  Dorperالنجدية في الجزيرة العربية و الدوربر 

 تقسم االغنام حسب شكل الذيل الى : شكل الذيل : .2

  : )االغنام ذات الذيل الدهني العريض )االليةFat Taild sheep 

  : االغنام ذات الذيل الطويل العريضLong Tailed Sheep 

  : االغنام ذات الذيل القصيرShort Tailed Sheep  

  : االغنام ذات العجز الغليظRumped Sheep Fat 

يعتبر هذا التقسيم مرحلة متطورة تصل فيها االغنام الى انتاج مرتفع في احد  نوع االنتاج : .3

كل يجعلها متميزة عن غيرها من االغنام ، و تقسم االغنام حسب نوع أنواع االنتاج بش

 االنتاج الى : 

  أغنام الحليب : االيست فريزيانEast-Friesian 

  أغنام اللحم : الدورستDorset  

  أغنام الصوف : المرينوMerino 

  اغنام الفراء : الكراكولKarakul 

 

 Iraqi Sheepاالغنام العراقية : 

تدل االثار والشووووووواهد التاريخية بأن االغنام ربيت في العراق منذ أالف السوووووونين والعجب فان 

ية  عة وترب قدم الزرا نذ ال ها م يث ازدهرت في نت مهد الحضوووووووارات ح كا فدين  قة وادي الرا منط

الحيوانات . يمكن القول أنه توجد ثالثة مجاميع رئيسوووووية )سوووووالالت( من االغنام في العراق وهي 

 ه والكرادية والعرابيه باالضافة الى عدة اصناف تتبع هذه االنواع . العواسي
 



    Awassi Sheepاالغنام العواسية :  .1

تعتبر أغنام العواسي من أهم عروق االغنام في الشرق االوسط . تستخدم النتاج اللحم ، الحليب 

دولة من دول العالم مثل سووووريا ، لبنان ،  30والصووووف ، وتنتشووور اغنام العواسوووي في أكثر من 

فلسطين ،االردن ، السعودية ، العراق ، جنوب تركيا ، مصر ، الكويت ، قطر ، البحرين ، سلطنة 

عمان ، أيران ، قبرص ، اسوووبانيا ، يوغسوووالفيا ، أسووورائيل ، اسوووتراليا وغيرها من الدول . تمتلك 

 والطفيليات ، قدرتها العالية على السير  أغنام العواسي صفات جيدة مثل مقاومة االمراض

 

لمسووووووافات طويلة لغرض الرعي ، سوووووورعة تاقلمها للظروف البيئية الجديدة ، قدرتها على تحمل 

ية وقلة توفر الغذاء ، وكذلك قدرتها على  ية مثل درجات الحرارة العال قاسوووووو ية ال الظروف البيئ

وف االنتاج شووووبه المكثف والمكثف . في االسووووتجابة للتحسووووين الوراثي وزيادة االنتاج تحت الظر

العراق تشكل االغنام العواسية حوالي ثلثي االغنام في العراق وتكثر تربيتها في المناطق الوسطى 

 والشمالية الغربية .

تصوونف االغنام العواسووية من االغنام ذات الذيل الدهني الغليظ أو من اغنام صوووف  التصنننيف :

 السجاد . 

تقد ان الموطن االصوولي لالغنام العواسووية هي منطقة مابين النهرين )دجلة يع الموطن االصننلي :

شام  ويعتقد انوالفرا سميتها جاءت من قبائل أوس ولذلك تسمى ايضاً باالغنام  ت( و/أو بادية  ال ت

 االوسية أو العوسية .

 : الصفات الشكلية

فيكون لونه البني أو  اللون : لون الجسووووووم يكون ابيض مائل لالصووووووفرار )كريمي( ، اما الراس

االشوووقر او االسوووود وقد يمتد اللون الى الرقبة والكتف . وتسووومى االغنام حسوووب لون الوجه الى : 

الشووقراء ) لون الوجه بني ( ، البرشوواء )الرأس يكون ابيض أو أشووقر مع بقعة بيضوواء ( ، العبسوواء 

 قبة ومقدمة الصدر( .)الراس أسود( ، الدرعاء )أذا امتد اللون االسود او البني الى الر

بين الجبهة والفك العلوي ، ويكون هذا  الراس : كبير الحجم ، واسع ، وجود تحدب في الوجه ما

 التحدب أكثر وضوحاً في الكباش عنه في النعاج . 

القرون : االناث تكون عديمة القرون وأحياناً تمتلك قرون صووووووغيرة ، اما الذكور فتمتلك قرون 

 .ذات اتجاهات مختلفة 

 االذان : يكون متوسطة الحجم ومتدلية .

الجسووم : متوسووط الى كبير الحجم مندمج ، الرقبة طويلة نسووبياً ، الظهر طويل وعريض ، البطن 

 مستديرة ومنخفضة .



 القوائم : متوسطة الطول رفيعة وقوية تتحمل المشي الطويل .

غنام التي تلقى رعاية وتغذية جيدة الذيل : من النوع الذيل الدهني )االليه( يكون نموها جيد في اال

، وهي مستديرة تتدلى كالوسادة العريضة ، يلتصق بها ذيل رفيع وقصير يتدلى بشكل معقوف ، 

كغم  10السوووطح الخارجي يكون مغطى بالصووووف والداخلي يكون أملس ، يصووول وزن االلية الى 

 كغم للنعجة تحت ظروف التغذية الجيدة والوفيرة .  6للكبش و 

ع : واسوع ، أسوفنجي الملمس وجيد االرتباط بالجسوم . توجد بعض العيوب في الضورع مثل الضور

الضوووووورع غير المنتظم ، المتدلي ، أو تكون الحلمات قصوووووويرة او جانبيه ، ويمكن اسووووووتبعاد هذه 

 الصفات عن طريق االنتخاب . 

 كغم . 60 – 50كغم ، أما االناث فيتراوح وزنها بين  90 – 60الوزن : يبلغ وزن الذكور بين 

 

  Arabi Sheepاالغنام العرابية :  .2

 )التصنيف : االغنام ذات الذيل العريض )االلية 

  الموطن االصلي :  العراق حيث تنتشر في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية

 ، وتوجد ايضا في الكويت والسعودية .

 

  بقدرتها الجيدة على الرعي وتحمل الظروف البيئية القاسية وقلة تمتاز هذه االغنام

 الغذاء .

 الصفات الشكلية : 

اللون : يسود اللون االبيض للجسم مع رأس وارجل بيضاء ، وأحياناً يكون  .1

 الجسم مبقع باللون االسود والبني منتشرة على الجسم .

 ين تنعدم فيالراس : صغير الى متوسط الحجم ، تمتلك الذكور قرون في ح .2

 االناث .

 االذان : متوسطة الحجم ومتدلية . .3

الجسم : تعتبر من اصغر االغنام العراقية حجماً ، االرجل طويلة ودقيقة ،  .4

ينقصها الصفات المرغوبة النتاج اللحم ، والضرع غير متطور جيداً 

 والحلمات صغيرة .

 الذيل : مكتنز بالدهن وتمتد االلية الى مستوى العرقوب . .5

 كغم . 45 – 40كغم وفي االناث حوالي  55وزن : في الذكور حوالي ال .6

 



  Karadi Sheepاالغنام الكرادية :   .3

 . ) التصنيف : االغنام ذات الذيل الغليظ ) االلية 

  الموطن االصلي : يعتقد انها نشأت في موطنها الحالي في المنطقة الشمالية من

 العراق . 

  المنطقة الجبلية الشمالية في محافظات دهوك ، مناطق االنتشار : تنتشر في

اربيل ، السليمانية حيث تشكل عرق االغنام الوحيد كما تنتشر في محافظات 

 التأميم ونينوى وديالى .

 الصفات الشكلية: 

اللون : الجسم ابيض والراس اسود أو بني داكن ، وقد يمتد اللون االسود الى  .1

سوداء وقد تكون بيضاء في حاالت الرقبة وبعض اجزاء الجسم . واالرجل 

 نادرة .

الرأس كبير وطويل وعديم القرون لكال الجنسين ، وقد تظهر قرون قصيرة  .2

 احياناً لدى الذكور .

 سم . 16االذان :  طويلة وعريضة ومتدلية ويبلغ طولها حوالي  .3

الجسم : الرقبة طويلة نسبياً ، الجسم طويل والصدر عميق والبطن عميقة ،  .4

قصيرة نسبياً مقارنة باالنواع العراقية االخرى وهي تالئم التسلق  واالرجل

 والمشي لمسافات طويلة في المناطق الجبلية . 

 الذيل : االلية كبيرة الحجم  .  .5

ً ، ويبلغ  .6 الوزن : تعتبر االغنام الكرادية من اكبر السالالت العراقية حجما

 كغم . 70و  60كغم  ، واالناث بين  100و  80وزن الذكور حوالي 

 

 

 

 

 Goatsالماعز 

  Saanen     ماعز السانين : .1



يعتبر ماعز السااانين من اشااهر ساامالت الماعز في انتاي الحليل في العالم ، نشااأت في منطقة 

، وأنتشاار منها الى معظم مناطق أوربا حتى وصاال  Switserlandوادي سااانين في سااويساارا 

 وبلدان أخرى.أستراليا واليابان الى امريكا وأفريقيا و

مواصفات السانين : كبير الحجم ، عديم القرون ،الجسم متناسق ،لونه ابيض نقي ، تظهر هذه 

الساااملة مواصااافات حيوان الحليل ذات الشاااكل المعلث والاااار  كبير الحجم وجيد التكوين ، 

الراس طويل واالذان قصااااايرت ومنتصااااابة الى االعلى ومتجهة الى االمام . تزن االنعى حوالي 

كغم . يتميز ماعز السانين بالهدوء وهو مشابه لدرجة كبيرت البقرت  85كغم والذكر حوالي  65

الحلول وقد يعزى ذلك الى فترت االساااتسناس الطويلة وطريقة التغذية داخل الحظاسر في موسااام 

كغم في  1000الشتاء ، وتعتبر هذه الطباسع ارورية لحيوان الحليل . ينتج السانين اكعر من 

كغم في موساام قدره  2200يوم وقد يصاال انتاجه الى حوالي  365حليل طوله حوالي  موساام

 يوم 365

 

  AngloNubian ماعز االنكلونوبيان : .2

نشااأت هذه السااملة في بريطانيا نتيجة لخلط الماعز المحلي عم تساافيد االناث من ذكور الماعز 

المسااااتورد من الشاااارق وانتجت سااااملة االنكلونوبيان وهذه السااااملة من اقدم  Nubianالنوبي 

 يطانيا ومعترف بها كسملة نقية.السمالت في بر

مواصفات االنكلونوبيان : اللون الغالل االحمر الطوبي مع وجود او عدم وجود بقع سوداء على 

رجل طويلة ، تزن االنعى الخط الظهري وعلى مناطق اخرى من الجسم ، الذكور لها قرون ، اال

كغم ، انتاجها من اللحم جيد ، انتاجها من الحليل يصااااال الى  79كغم والذكر حوالي  60البالغة 

 كغم .  1000
 

 Angoraماعز االنكورا :  .3

نشوووووووأ هذا النوع من الماعز في تركيا في مدينة أنكورا والتي تعرف حالياً بأنقرة ، وهو ماعز 

. ولذلك يسووومى  Mohairصوووغير الحجم ، ابيض اللون ، يسوووتخدم بشوووكل رئيسوووي النتاج الموهير 

 ايضا بماعز الموهير . 

 

 Cashmere Goatماعز الكشمير :  .4

ويوجد في افغانسووتان ، ايران، تركيا ، اسووتراليا .  نشووأ هذا النوع من الماعز في والية كشوومير ،

 يستخدم بشكل رئيسي النتاج الياف الكشمير الناعمة والتي تستخدم في صناعة المالبس . 

 

 shami Goatالماعز الشامي :  .5



نشووأت هذه السوواللة في بالد الشووام ، ويعتقد انه هندي االصوول ، ويعتبر من الماعز المتخصووص 

النتاج الحليب .لهذه السووووواللة القدرة على العيش تحت ظروف جوية حارة والماعز الشوووووامي على 

حسوووب الللون يوجد منه ثالثة انواع : الحمراء ، البيضووواء والسووووداء ، وأحياناً تختلط االلون حيث 

تلط اللون االحمر مع االبيض ويسوومى بالماعز العجمي ويختلط اللون االسووود باالبيض ويسوومى يخ

 الماعز االستانبولي . 

 

مواصفاته الشكلية : الراس يكون مستطيل الى مثلث الشكل وعديم القرون في الجنسين وقد توجد 

، االذان طويلووة  القرون في بعض أفراده ، االنف مقوس في الووذكور وقليوول التقوس في االنوواث

ومتدلية وتكون قصووويرة احياناً ، الشوووعر يكون طويل في الجزء الخلفي من الجسوووم ، الضووورع جيد 

 التكوين ومرتبط ارتباط تام بالجسم . 

كغم ، نسوووووبة  500يوم موسوووووم حليب حوالي  250الصوووووفات االنتاجية : انتاجه من الحليب خالل 

كغم او اكثر أما  60، وزن الذكور البالغة حوالي ( %75الخصوووووبة عالية ، نسووووبة التوائم عالية )

 كغم ، انتاجه من اللحم جيد .  55االناث 

 

  Iraqi local Goats: الماعز المحلي في العراق .6

  الماعز الجبلي االسود : يوجد في المناطق الجبلية ،والهدف من تربيته الحصول

 على اللحم ، الحليب والشعر . 

  الشعر الجميل المتموج ذو إلنتاجالمرعز : يوجد في المناطق الجبلية ويستخدم 

اللون االبيض الفضي الى الكريمي االشقر وال يتجاوز وزن الجزة للرأس 

 كغم . 1الواحد 

  الماعز االسود المحلي : ينتشر في كافة مدن العراق ، يتصف باللون االسود

حاصة في مناطق الراس والقوائم والبني  كاألبيضوبعض االلوان االخرى 

 . ،والقرون موجودة في كال الجنسين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Milk Secretion And Handlingافراز الحليب والتعامل معه 
 

 Mammaliaتعود الى صنف اللبائن  Cattleفان الماشية  Zoologicallyمن الناحية الحيوانية 

وهي حيوانات يغطيها الشووووعر والتي تضووووع مواليدها وتقوم  Worm bloodedذوات الدم الحار 

وتسوووووومى هذه  Mammary Glandبرضوووووواعتها لفترات مختلفة من مادة تفرز من الغدة اللبنية 

 .Milkالمادة بالحليب 

ان عدد الغدد اللبنية ومواقعها على الجسوووم هي صوووفة خاصوووة بكل نوع فمثال فان البقرة لها اربعة 

يؤدي  Teatيدعى الحلمة  Passage Wayولكل غدة ممر  Quartersاو ارباع  Glandsغدد 

 الى خارج الغدة. في حين ان انثى الخنزير وانثى الكالب فهي تمتلك عشرة غدد او اكثر.

 
 عدد الغدد اللبنية في بعض الحيوانات:

 

ت        نوع الحيوان              عدد الغدد اللبنية                     ت         نوع الحيوان         عدد الغدد    

 اللبنية

 ___________       _________      ___                   ____________            ________      ___ 

 ازواج   Dogs       4- 6.         الكالب Pairs                    6  2زوجين              cattle.      الماشية 1   

 ازواج  Swine     4- 9.         الخنزير Pair                    7 1زوج واحد            Sheep.      االغنام 2   

 ازواج Cats         4.         القطط   Pair                    8 1زوج واحد            Goats.      الماعز 3   

 ازواج  Rabbit      3- 5.         االرنب Pair                    9 1زوج واحد          Horses.      الخيول 4   

 2زوجين   Buffalo .         الجاموسPairs                     10 2زوجين           Camel.      الجمال 5   

Pairs  

 

 : Chemical Composition of Milkالتركيب الكيميائي للحليب 

 

سبق وان جرى الحديث عن التركيب الكيميائي للحليب في الفصل االول. ان التركيب الكيميائي للحليب يختلف من 

 والفسلجية.نوع آلخر ومن ساللة ألخرى كذلك فانه يتأثر بالعديد من العوامل البيئية 

 

 ترتيب السالالت الرئيسية ألبقار الحليب وفق مكونات حليبها
 

Effect of Breed on Milk Fat and Protein Content 

 

Protein% Fat% Breed  

3.80 5.13 Jersey 1 

3.62 4.87 Guernsey 2 

3.53 4.16 Brown Swiss 3 

3.34 3.99 Ayrshire 4 

3.20 3.60 Milking Shorthorn 5 

3.32 3.40 Holstein 6 

Source: Dairy Pipeline. Volume 23, No. 1. 2011                

 



  Colostrumاللبأ االفراز االول للحليب من الجهاز اللبني بعد الوالدة مباشوووووورة يعرف بحليب 

وهو حليب يختلف في تركيبه وقوامه عن الحليب االعتيادي، وهو  السنننننرسنننننوبويسووووومى احيانا 

 احتوائهبمصووومم إلعطاء المولود دفعة قوية وبداية جيدة للحياة. فهو يختلف عن الحليب االعتيادي 

بأ  تامينات والمعادن. حيث يمتاز حليب الل بة والبروتين والفي على كميات اكبر من المواد الصوووووول

ئه تامين على عشوووووورة مرات  باحتوا يادي من في يب االعت وثالثة مرات اكثر من  Aاكثر من الحل

وان اهم جزء في حليننب اللبننأ هو احتواءى علج االجسننننننننام المننناعيننة التي اهمهننا . Dفيتووامين 

حيث يحتوي اللبأ على  ( ( IgGالمسننننننمج با تصننننننار  Immunoglobulin'sلوبيولينات گال

 قياسا الى كمية صفر في الحليب االعتيادي.  ململغم/  38.23

 

 الفرق بين مكونات الحليب االعتيادي وحليب اللبأ

 

Nutrient %                        Colostrum                               Normal Milk               

                                As-Fed           DM Basis             As-Fed       DM Basis 

-------------              ---------            -----------               --------         ----------- 

H2O                         75.49                  --                       87.20           -- 

TS                            24.51                  --                      12.80            --                     ~ 2X  

Fat                           6.70                27.34                    3.70         28,91                    ~ 

2X  

Lactose                    2.70                11.02                   4.90         38.28                   ~   2X 

Protein                     14.0                57.12                   3.50         27.34                    ~ 4X 

Ash                           1.11                4.53                     0.70          5.47                     

~1.5X   

-----                         --------                 -------                ------        -----

-                                   

Total                         100%              100%                100%      100% 

 

   External Structure of the Udderالتركيب الخارجي للضرع 

 

ولذا فان اصووووابة احد  . Quartersاالرباع يتكون ضوووورع البقرة من اربعة غدد منفصوووولة تدعى 

بالمضوووووووادات الحيوية  بااللتهاب ال يؤثر على االرباع االخرى وان معالجة ذلك الربع  االرباع 

بالحقن الموضوووووعي للربع المصووووواب لن يؤثر على الحليب المفرز من االرباع االخرى. ان امتداد 

ومن االسوووفل. التي تكون مجوفة ومغلقة من االعلى   Teatبالحلمة الضووورع الى االسوووفل يسووومى 

 Sphincter Muscleالعضننننلة العاصننننرة قاعدة الحلمة مغلقة بواسووووطة عضوووولة دائرية تدعى 

وهذا بدوره  Teat Cisternوعاء الحلمة وتؤدي العضووولة العاصووورة الى جزء الحلمة المسووومى 

 . Streak Canal القناة الشعاعيةيؤدي الى قناة الحلمة المسماة 



والتي تسوووومى  Extra Teatsحلمات زائدة  األبقارة فقد تمتلك باإلضووووافة الى الحلمات االعتيادي

Supernumerary Teats  من االبقار تقريبا تحمل صوووووفة وجود الحلمات الزائدة  %40وان

 والتي يجري ازالتها بعمر مبكر من عمر العجلة ) حوالي عمر شهر (. 

ا بعضها قصير، بعضهالحلمات تختلف في اشكالها من اسطوانية الى مخروطية وبعضها طويل و

متينة جدا وبعضها ضعيفة. الحلمات الخلفية عادة تكون اقصر من االمامية وكل حلمة تتصل فقط 

بالربع الذي تعود له. وفي بعض اللبائن مثل االفراس فقد تحتوي الحلمة على اكثر من قناة. والن 

مهم جدا. ولذا يجب في  الهدف من تربية االبقار هو انتاج الحليب، ولذا فان حجم وشووووووكل الحلمة

 بالشكل الذي يسمح عبالضروضع او تتصل مهذه الحال ان تكون الحلمة ذات حجم معتدل وان تت

 بالحلب الميكانيكي.

فيجب ان تكون قوية ومشوودودة لمنع تسوورب الحليب  Sphincter Muscleاما العضوولة العاصوورة 

وة الحلب. فاذا كانت العضوولة مشوودودة بقولكن ليس بالقوة او الشوودة التي تسووبب صووعوبة في عملية 

واذا كانت رخوة فان البقرة  Hard Milkerصننننننعبة الحلب ففي هذه الحالة فان البقرة تدعى 

 .Easy Milkerسهلة الحلب تدعى 

ويغطى الضرع بالشعر الناعم ولكن  Inguinal Regionضرع البقرة يقع في المنطقة الحوضية 

 Interطولي يسوومى  بأخدودين االيمنين وااليسوورين مقسووومة الحلمات عادة تكون ملسوواء. الربع

mammary Groove  وفي بعض االحيان فان بعض االبقار يكون لها اخدود يفصووووول االرباع

اضافة  كغم 75  -3 من االمامية عن الخلفية ولكن ذلك غير مرغوب فيه. ان ضرع البقرة قد يزن

من الحليب بداخله. االرباع الخلفية كغم  35ن الى ان هذا الضووووورع قد يكون عليه ان يحمل اكثر م

ما االمامية فتفرز حوالي  %60عادة تفرز  يب المنتج، ا يب المنتج. وان  %40من الحل من الحل

 سنوات. 6الضرع يستمر بالنمو حتى عمر 

   Suspension Of The Udderتعليق الضرع 

الضرع المتصل بالجسم بشكل جيد يلتصق بشكل متناسق على جدار البطن من المقدمة والجوانب 

 Udderويمتووود عووواليوووا بين االفخووواذ الى االعلى والخلف. وتحووودث عمليوووة تهطووول الضوووووورع 

Breakdown  عند ضووووعف او تمدد االربطة السووووائدة او الماسووووكة للضوووورع. ان التركيب السووووائد

 للضرع يتألف من:

 .The Skin . الجلد1

 .Median Suspensory Ligament. االربطة الساندة الوسطية 2

 .Lateral Suspensory ligament. االربطة الساندة الجانبية 3



 Connectiveالجلد يلعب دورا بسوويطا في اسووناد واسووتقرار الضوورع، فهو يتصوول بنسوويج ضووام 

Tissue لبطني للحيوان. اما االربطة يعمل على جعل سوووووطح االرباع قريبا او متصوووووال بالجدار ا

الذي  Yellowish Elastic Tissue( فهي نسووويج اصوووفر مطاطي  MSLالسووواندة الوسوووطية ) 

يفصل بين النصف االيمن والنصف االيسر من الضرع وهي تربط الضرع بجدار البطن بواسطة 

 والتي ترتبط بالجدار الوسووطي Platesاو تسوومى  Lamellaالصننفائ  مجموعة او سوولسوولة من 

للضوووورع. وبما ان هذا النسوووويج مطاطي فهو يسووووتجيب الى كمية الحليب في الضوووورع. فبعد نزول 

الحليب فان هذا النسوويج يمكن ان يشوود او يتقلص ليعطي اسوونادا اكبر للضوورع. اما النسوويج السووائد 

فهو غير مرن ويتألف من نسيج ابيض ليفي يحيط بالجدار  MSL ل( فهو عكس ا LSLالجانبي ) 

لضرع ويتصل باألربطة او االوتار الحوضية المتصلة بدورها بمنطقة الورك والعظام الخارجي ل

الحوضوووية. ان االخدود الذي يفصووول الربعين االيمنين عن الربعين االيسووورين يتكون عندما يفترق 

 .MSLعن الرباط الساند الوسطي  LSLالرباط الساند الجانبي 

   Internal Anatomy Of The Udderالتشري  الدا لي للضرع 

ان بقاء الحليب في داخل الضووووورع وعدم دخول البكتريا الى داخل الضووووورع يعود الى انكماش او 

وعاء او . ففي داخل الحلمة يوجد جزء يدعى Streak Canalتقلص عضوووووولة القناة الشووووووعاعية 

من الحليب وهذا الجزء  ( ³) سننننننم         مل 45 -30سووووووعته  Teat Cisternحوض الحلمة 

طيات او ثنايا ( وهي تتشووووووعع  8 -4مفصووووووول عن قناة الحلمة بعدد من ثنيات من االنسووووووجة ) 

بوواتجوواهووات مختلفووة وهووذا الجزء الووذي يفصوووووووول وعوواء الحلمووة عن القنوواة الشووووووعوواعيووة يوودعى 

Furstenberg Rosettes  وهي تعمل كأسوووولوب او عمل اضووووافي لمنع تسوووورب الحليب، وان

بواسطة العضلة العاصرة. ان حوض  Gland Cistern حوض الغدةة مفصول عن وعاء الحلم

من الحليب، اذ يعمل كمجمع للحليب من قنوات الضوووووورع ويتفرع مل  400الغدة قادر على حمل 

الحويصننننننالت وان  50 -8من حوض الغدة تفرعات عديدة من قنوات الحليب والتي يبلغ عددها 

Alveoli يب تقوم بتفريغ افرازاتها الى هذه القنوات. اما نسووويج الضووورع والتي وظيفتها انتاج الحل

 العلوي او البعيد عن المحور فهو عبارة عن نسيج ضام صلب ولحمي.

وهي تركيب  Alveolusان الوحدة االسننناسنننية المنتجة للحليب في الضنننرع تسنننمج الحويصنننلة 

سووويج الضووورع على بصووولي الشوووكل مع وجود فران في منطقة المركز ويحتوي كل انج مربع من ن

، ولذا فالضرع يحوي على باليين الحويصالت. وعند امتالء الحويصلة بالحليب مليون حويصلة

الخالينننا . وتكون الحويصوووووولوووة محووواطوووة بطبقوووة مفردة من ملم 0.3 – 0.1فهي تكون بقطر 

الخاليا االفرازية وتسووووومى ايضوووووا   المسوووووؤولة عن افراز الحليب  Epithelial Cellsالطالئية

Secretory Cells :وان من وظائفها اآلتي 



 . سحب العناصر الغذائية من الدم.1

 . تحويل هذه العناصر الى حليب.2

      .Lumen. افراز هذا الحليب الى الضرع الداخلي المسمى 3

وان كل حويصوولة تكون محاطة بشووبكة من االوعية الدموية التي يتم اسووتخالص العناصوور الغذائية 

والتي  Myoepithelial Cellsالخاليا الطالئية العضنننلية اليا خاصوووة تسووومى منها بواسوووطة خ

سية الى تأثير هرمون  . فعند افراز هذا الهرمون الى Oxytocinاالوكسيتوسين تكون ذات حسا

يب. مجموعة  نه يقوم بتحفيز هذه الخاليا على التقلص مما يؤدي الى افراز او نزول الحل فا لدم  ا

 الفصنننننني ا من الحليوب الى قنواة مجمعوة مكونوة مجموعوة تودعى الحويصووووووالت تفرن محتواهو

Lobule  وان مجموعة الفصوووووويصووووووات تفرن محتواها الى قناة اكبر مكونة مجموعة اكبر تدعى

والتي  Galactophoreوان قنوات الفص تؤدي الى قناة رئيسووووووية اخرى تدعى  Lobeالف  

الحليب  بإنتاج. قنوات الضووووورع ال تقوم Gland Cisternبدورها تفرن محتواها الى وعاء الغدة 

الحليب من الخاليا المنتجة للحليب الى مجمع الحليب او وعاء  إليصوووووالبل هي عبارة عن انابيب 

 الغدة، وتحاط القنوات بنسيج طالئي عضلي يسمح باالنكماش او التوسع لتسهيل مرور الحليب.

 

   Innervation ( Stimulation ) Of The Udderتحفيز الضرع 

زول ) نان عملية افراز الحليب يتم تنظيمها بشوووكل رئيسوووي بواسوووطة فعل هرموني، اال ان عملية 

فهي تبتدأ اسوواسووا بموجب فعل او ميكانيكية عصووبية. فالجهاز  Milk let-downادرار ( الحليب 

وجهاز ال ارادي  Somatic Nervous System جهاز اراديالعصووووووبي يتألف من خاليا او 

Autonomic Nervous System . فالجهاز االرادي يمكن الجسوووم من التعامل مع المحفزات

خاصة  Receptorsالمتأتية من المحيط الخارجي. فالمحفزات الخارجية تستلم من قبل مستقبالت 

 فهو المسوووؤول الالإراديمثل محفز اللمس فيقوم الجسوووم باالسوووتجابة الى ذلك المحفز. اما الجهاز 

؛ نجزئييوهو مقسووووم الى  Homeostasisعن ديمومة واسووووتقرار الحالة العامة في داخل الجسووووم 

. والجهاز Parasympatheticوالجهاز الباراسوووووويمبثاوي  Sympatheticالجهاز السوووووومبثاوي 

ز اما الجها .Fight or Flightقاتل او اهرب السوووووومبثاوي هو المسووووووؤول او المعروف بجهاز 

 في الجسم. الالإراديةالباراسيمبثاوي فهو المسؤول عن االعمال 

 Sensoryاو تسوووومى  afferentفي الضوووورع هنالك شووووبكة من االعصوووواب الحسووووية المسووووتقبلة 

في الضرع حساسة جدا  Receptors. فالمستقبالت Motorاو تسمى  Efferentواعصاب ناقلة 

للحلب فان عملية الغسووول وتنظيف الضووورع  لتهيئةالعمليات اللمس والحرارة وااللم. وخالل عملية 

تحفز هذه المسووووتقبالت فتبتدأ عملية افراز الحليب. واالعصوووواب الناقلة تنقل االيعازات من الدمان 



وتنظم عملية تدفق الدم وعمل العضووووووالت الناعمة حول القنوات والعضوووووولة العاصوووووورة. وعندما 

جري افرازه ممووا يؤدي الى تحفيز الجهوواز تتعرض البقرة الى االلم فووان هرمون االدرينووالين ي

السوووووومبثاوي فيتم تقليص االوعية الدموية لغرض تحويل الدم الى اجهزة اخرى من الجسووووووم مثل 

يب او يتوقف. وال يوجد ما يشووووووير الى عالقة للجهاز  الجهاز العضوووووولي وبذلك يقل افراز الحل

 الباراسيمبثاوي مع الضرع.

 

 

    Udder Blood Circulationدوران الدم في الضرع 

ان عملية انتاج الحليب تضع طلبا كبيرا على جهاز الدوران. ولغرض انتاج كغم واحد من الحليب 

وفي حالة االبقار القليلة . كغم من الدم للمرور  الل انسننننننجة الضننننننرع 500فان ذلك يحتاج الى 

من وزن  %4.9في البقرة يشووكل  ان بالزما الدم. 1000: 1االنتاج فان هذه النسووبة قد ترتفع الى 

ولهذا السبب فان جهاز الدوران من وزن الجسم للبقرة الغير حلوب.  %3.8الجسم بالمقارنة مع 

يطلق شننننريانين  في الضوووورع يجب ان يكون فعال ومكثف. ان الدم يدخل الى الضوووورع بواسووووطة

لخلفيووة وهووذه توودخوول الى الضوووووورع من فوق االربوواع ا External Pudic Arteriesعليهمووا 

الدم بواسطة  طالتقاللضرع وتتفرع لتشكل الشرايين االمامية والخلفية للجهاز اللبني وهذه بدورها 

. االوردة تكون لفيفة او دائرة Veinsوالتي تتجمع لتكون االوردة  Venulesالعروق الصووووووغيرة 

ن؛ خالل ممري في الضوورع او في قاعدة الضوورع ومن هذه الشووبكة او اللفيفة من االوردة ينتقل الدم

االول عن طريق الوريد الحوضووي الخارجي والذي يكون موازيا للشووريان الحوضووي ليصووب في 

ثاني فيتم من خالل الوريد التحت  Vena Cavaالوريد االجوف  ومن ثم الى القلب. اما الممر ال

الذي يسوووير في اسوووفل البطن ويكون ظاهرا  Milk Veinجلدي البطني الذي يدعى وريد الحليب 

 .Vena Cavaلعيان تحت الجلد وهو بصب في الجزء الداخلي من الوريد االجوف ل

   Lymphاللمف في الضرع 

 الى جهاز الدوران او الدم فان الجهاز اللمفاوي يسوواعد على تنظيم السوووائل في الضوورع باإلضووافة

اللون وحمايته من االصووووابات المرضووووية. ولكن خالفا لجهاز الدوران فان اللمف هو سووووائل عديم 

صيغة  سير باتجاه واحد في الضرع وان هذا االتجاه االحادي ينظم وفق ال يتصبب من االنسجة وي

 او الميكانيكية التالية:

 . ضغط الشعيرات الدموية.1

 اللمفاوية. باألوعية. تقلص العضالت المحيطة 2

 . وجود صمامات احادية االتجاه تمنع رجوع السوائل.3



 ية التنفس.. الفعل الميكانيكي لعمل4

اللمف ينتقل من الضوووورع الى القناة الصوووودرية ثم يفرن في جهاز الدوران في الوريد االجوف. ان 

سووووورعة مرور اللمف يعتمد على حالة البقرة الفسووووويولوجية. ففي البقرة الغير حلوب فان سووووورعة 

ار / سوواعة في االبقمل 2600مللتر/ سوواعة ولكن ذلك قد يصوول الى  250 -15مرور اللمف تكون 

الحلوب. ان ابتداء عملية الحلب بعد الوالدة سوف تؤدي الى زيادة سرعة مرور الدم الى الضرع 

إال ان الجهاز اللمفاوي يكون احيانا غير قادر على موازنة هذه الزيادة في سوووووورعة مرور هذه 

وتسوووووومى هذه الظاهرة  تورم الضننننننرعالسوووووووائل ولذا فان السوووووووائل تتجمع وتؤدي الى انتفاخ او 

Udder Edema  لد للمرة االولى باكير التي ت ظاهرة في اال هذه ال ما تالحظ  عادة  -First. و

Calf Heifers  واالبقار العالية االنتاج بسووبب التغيرات الكبيرة التي تحدث في الجسووم للتحضووير

 الحليب. إلنتاجللمتطلبات الكبيرة 

 

 

 

 

 

 

 

   : العوامل الفسيولوجية المؤثرة علج انتاج وتركيب الحليب

بشوووكل علم فان انتاج الحليب يقل  :Breed and Individuality.السننناللة وفردية الحيوان 1

سويس  براون← هولشتاين  ونسبة الدهن تزداد وفق التسلسل التالي للسالالت كما علمنا سابقا:

 جرزي← گرنزي ← ايرشاير ← 

شتاين مثال فان نسبة الدهن قد تتفاوت من  وضمن نفس  %6الى  %2.6وضمن نفس ساللة الهول

. كذلك توجد اختالفات ضمن الساللة %8.4الى  %3.3ساللة الجرزي فان النسبة قد تتفاوت من 

 الواحدة في انتاج الحليب.

حليب اللبأ الذي يفرز بعد الوالدة مباشووورة ويسوووتمر : Stage of Lactation. مرحلة الحليب 2

ن على نسووب كبيرة من الولوبيولي باحتوائهادي يوم يختلف عن الحليب االعتي 5لمدة قد تصوول الى 

وعنصر الحديد والكالسيوم والكلور والمغنيسيوم والفسفور، ولكنه يحتوي على  Dو  Aوفيتامين 

كمية اقل من الالكتوز والبوتاسوويوم. انتاج الحليب الكلي يزداد بشووكل عام خالل الشووهر االول بعد 

لعكس من ذلك فان نسوووووبة الدهن تزداد مع تقدم مرحلة الوالدة ثم بعد ذلك يبدأ بالنقصوووووان. وعلى ا

 الحلب.



ويقصووووووود بها المحافظة على انتاج مرتفع لفترة اطول : Persistency. المثابرة علج االنتاج 3

 Peak of Lactationكلما تقدمت مرحة الحلب. ويمكن القول انه وبعد الوصول الى قمة االنتاج 

 من الشهر الذي يسبقه. %90ج البقرة يكون او يشكل تافان ان

عادة ينخفض انتاج الحليب في يوم دورة : Estrus; Pregnancy . دورة الشننننننبق والحمل4

الشووبق الى ما بعد الشووبق بيوم وهذا له عالقة بالهرمونات المفرزة او االمتناع عن االكل والحركة 

ان تأثير الشووووهر الخامس ف .اما الحمل فله تأثير قليل على االنتاج في بداية الحمل ولكن بعد الكثيرة

 الحمل يبدأ بالظهور ويؤدي الى خفضه بالمقارنة مع االبقار الغير حامل.

شوووووهر  12الفترة الجيدة للمدة بين الوالدتين هي : Calving Interval. الفترة بين الوالدتين 5

المقارنة بوهي االفضل من الناحية االقتصادية كما تشير الى ذلك البحوث التي اجريت بهذا الصدد 

سابيع كفترة جفاف، فان دورة الحليب تكون  8مع الفترات االطول. ومع وجود  اشهر. وكلما  10ا

يد من  تاج االجمالي يزداد، إال ان ذلك يز تاج اليومي ولكن االن قل االن ما  ازدادت فترة الحلب كل

الزمة دد التلقيحات الالمدة بين الوالدتين وان العامل المؤثر في زيادة الفترة بين الوالدتين هو ع

 او التلقيح االول بعد الوالدة.  لإلخصاب

نسبة الدهن في نهاية الحلب تكون اكبر : First and Last Milk. بداية ونهاية حلب البقرة 6

من نسووبتها في بداية الحلب وقد يعود ذلك الى اسووتقرار الدهن في قمة الحليب المتجمع في الضوورع 

 بسبب قلة كثافته.

سووونوات ) اي الموسوووم الرابع  6كلما تقدم العمر فان انتاج البقرة يزداد حتى عمر : Age. العمر 7

سوووونوات فان نسووووبة  6اكثر من عمرها عند سوووونتين، كذلك وبعد عمر  %25(. االبقار البالغة تنتج 

 الدهن تبدأ باالنخفاض. 

الحجم تنتج اكثر من ضوووووومن نفس السوووووواللة فان البقرة الكبيرة : Size of Cow. حجم البقرة 8

البقرة الصوووغيرة الحجم وقد تعود اسوووباب ذلك الى اسوووتهالك كمية اكبر من االعالف مع كبر حجم 

 الضرع.

 

 

 

 

 

   العوامل البيئية المؤثرة علج انتاج ومكونات الحليب :  



مة : Feeds. االعالف 1 ية الالز غذائ ناصوووووور ال بالع تاجاذا لم تجهز البقرة  يب  إلن هاالحل لن  فإن

تسووووتطيع االنتاج بالرغم من كفاءتها الوراثية. وهذه الحالة تشوووومل: قلة االعالف المجهزة او نقص 

بعض العناصوووووور الغذائية في العلف مثل البروتين او بعض المعادن او نقص الطاقة او وجود او 

لتي اعدم وجود بعض المواد العلفية التي قد تؤثر في تركيب الحليب مثل اضووووافة الكسووووب الدهنية 

 تزيد من نسبة الدهن مثل بذور القطن وكسبة فول الصويا.

طول فترة الجفاف الطبيعية الالزمة : Length of the Dry Period. طول فترة الجفاف 2

وان قلة هذه يوم  60السوووتعادة البقرة لنشووواطها واسوووتعادة انسوووجة الضووورع وانتاج حليب اللبأ هي 

 الفترة تؤثر على انتاج الحليب.

ار التي اجسوووووووامها مكتنزة او قاالب: Condition at Calving Timeالة عند الوالدة . الح3

ضل بعد الوالدة الن البقرة بعد الوالدة تمر بحالة  ضعيفة يكون انتاجها اف سمينة او  ست  ممتلئة ولي

حيث انها تنتج حليب بشووووكل كبير ولكنها ال تسووووتطيع  Energy Imbalanceعدم توازن الطاقة 

اسووووتهالك اعالف بشووووكل يكفي لسووووداد نقص العناصوووور الغذائية نتيجة قلة شووووهيتها في بداية دورة 

جيدة )  Body Condition Scoreالحليب. ولذا يفضووول ان يكون جسووومها او حالتها الجسووومانية 

الية من الحليب واضوووووعف تناسوووووليا. كما ان درجة (. والبقرة الضوووووعيفة ال تنتج كمية ع 4.0 -3.5

 االبقار السمينة او المترهلة تواجه بعض المشاكل عند الوالدة.

(  2xزيادة عدد مرات الحلب من مرتين ) : Frequency of Milking. عدد مرات الحلب 4

يب من  3xالى ثالث مرات )  تاج الحل يادة ان باليوم يؤدي الى ز يادة %25الى  10%(  . وان ز

عة )  تاج مرة اخرى بين 4xعدد مرات الحلب الى ارب يد االن يادة  %15 -5( مرات يز اي ان ز

. %40الى  %15عدد مرات الحلب من مرتين الى اربعة مرات قد يؤدي الى زيادة االنتاج من 

لحلب امن مرتين حيث ان  ألكثرولكن ذلك يعتمد على انتاجية االبقار العالية واقتصووووووادية الحلب 

 اكبر لمواد الغسل والتنظيف والتعقيم واستهالكوالمعدات  لألجهزةالزائد يؤدي الى استهالك اكبر 

 .....الخ كذلك دفع اجور اكبر للعاملين في المحلب.  

من المفروض : Irregular Feeding and Milking. عدم االنتظام في التغذية والحلب 5

منتظمة ، فعدم االنتظام بمواعيد الحلب والتغذية تؤدي الى انخفاض ين الحلبات ان تكون الفترة ب

  انتاج الحليب . 

البقرة حيوان محبة للتعود على نمط مسوووووتقر او : Changing of Milkers. تغيير الحالبين 6

ثابت من الفعاليات اليومية مثل التغذية والحلب وثبات الحالب وعمال الحظائر والحركة ....الخ 

ن حساس جدا وتحب الروتين وان االستمرار بتغيير الحالبين يؤثر على سلوكية االبقار وهي حيوا

 وانتاجها.



ان : Environmental Temperatures and Season. درجنات الحرارة والموسننننننم 7

جة تعرض  كل كبير نتي بة تؤثر على اسووووووتهالك االعالف بشوووووو فاع درجات الحرارة والرطو ارت

. ولذا فان االبقار ينخفض انتاجها كثيرا في فصوووووول Heat Stressري الحرا داإلجهاالحيوان الى 

 األبقارفالصووويف مما يتطلب تبريدها وتهويتها. وللموسوووم تأثير كبير على انتاج الحليب ومكوناته، 

التي تلد في الربيع وتتجه نحو الصووويف في دورة الحليب يقل انتاجها كثيرا قياسوووا الى االبقار التي 

او في الصوووويف والتي تتجه في دورة حليبها الى الربيع او الخريف مع اعتدال درجات  تلد شووووتاءاً 

الحرارة، إال ان ذلك يعتمد ايضووووا على مدى توفر االعالف ونوعيتها. وقد لوحظ ايضووووا ان نسووووبة 

 الدهن تزداد مع برودة الجو اي ان انتاج الدهن يزداد في فصلي الخريف والشتاء.  

هنالك تغير يومي في انتاج الحليب ونسووووووبة : Day-to-Day Variation. التغيرات اليومية 8

 غير معروفة.  ألسبابفي نسبة الدهن  %0.2 -   0.1          الدهن قد يصل الى 

ان جميع االمراض التي تصوويب االبقار تقريبا تؤدي الى تخفيض انتاج : Diseases. االمراض 9

شكل كبير على ن ضرع الحليب والبعض منها يؤثر ب ضا مثل التهاب ال . Mastitisوعية الحليب اي

بعض االمراض تؤدي الى توقف االنتاج بشوووكل كامل لعدم قدرة الحيوان على اسوووتهالك االعالف 

 Foot and Mouth Disease  (FMD .)مثل مرض الحمى القالعية 

عالجية قد تؤدي الى خفض االنتاج مثل  ألغراضبعض االدوية تسوووتعمل : Drugs. االدوية 10

بعض الهرمونووات الجنسوووووويووة والبعض اآلخر قوود يسووووووتعموول لزيووادة االنتوواج مثوول هرمون النمو 

Somatotropin. 

  Milk Ejection or Milk Let-downعملية نزول الحليب ) االدرار (  

وقبل ان يكون  Alveoliكما علمنا سووووووابقا فان الحليب يكون معظمه مخزونا في الحويصووووووالت 

الحليب متوفرا للحالب لغرض الحلب او للمولود للرضوووووواعة فيجب ان تتم عملية ادرار او انزال 

في الضووووورع ثم الى وعاء الغدة او  Large ductsالحليب من الحويصوووووالت الى القنوات الكبيرة 

وتتم  Milk Let-downوهووذه العمليووة تسوووووومى ادرار الحليووب  Gland Cisternمجمع الغوودة 

 اآلتي:ك

 عندما تتم عملية تحفيز الضرع وخصوصا الحلمات بواسطة المولود او الحالب يحدث اآلتي: 

 Pituitaryتتجه بواسطة االعصاب الى الفص الخلفي من الغدة النخامية  Impulseاشارات . 1

Gland .في قاعدة الدمان 

  الى مجرى الدم. Oxytocinهرمون االوكسيتوسين  بإفراز تقومالغدة النخامية  .2

 الدم يقوم بنقل الهرمون  الى انسجة الضرع.. 3



هرمون االوكسووووويتوسوووووين يقوم بالتأثير على النسووووويج العضووووولي او الخاليا العضووووولية المحيطة . 4

ويعمل على تقلصووووها مما يؤدي الى اجبار الحليب للخروج الى القنوات  Alveoliبالحويصووووالت 

 (.  Gland Cisternالكبيرة ثم الى مجمع الحليب 

ان عملية تحفيز الضووورع تسوووتغرق وقتا محددا ) دقيقة واحدة في البقرة الحديثة الوالدة ( وهرمون 

االوكسوووووويتوسووووووين يتم تدميره في مجرى الدم ولذا وحالما تحدث عملية ادرار الحليب فمن المهم 

ية 5اخراج الحليب خالل فترة قدرها  التحفيز  دقائق للحصووووووول على اكبر كمية ممكنة الن عمل

الثانية لن تتم بالسووووورعة الممكنة. وعندما يتم اخافة البقرة او افزاعها او اغضوووووابها بالضووووورب او 

فان ادرار الحليب  باإلبرةالمطاردة او الصووووياح او نباح الكالب او الماء البارد او الحار او الوخز 

لذي عمله يعاكس في مجرى الدم وا هرمون االدرينالينيتوقف وان سووووووبب ذلك يعود الى افراز 

عمل هرمون االوكسوووويتوسووووين من خالل تقليل دوران الدم حول الحويصووووالت. وقد يحدث توقف 

الحليب نتيجة عوامل اخرى مثل عدم اشووتغال اجهزة الحلب بشووكل سووليم او الحلب اليدوي  إلدرار

 الضعيف.

 

 

 

   Milking The Cow; Managed Milkingحلب البقرة ؛ ادارة عملية الحلب 

 هي عملية افران الحليب من الضرع وتجرى بثالث طرق:  :Milkingالحلب 

 .Suckling of the Calf. الرضاعة من قبل المولود 1

 .Hand Milkingالحلب اليدوي . 2

 .Machine Milkingالحلب الميكانيكي . 3
 

 يوجد نوعين من معدات الحلب: :Milking Machinesمكائن الحلب 

  حيث يستلم الحليب في دبة مخلخلة الضغط. Bucket System. دبة الحلب 1

 . Pipeline System. جهاز  ط االنابيب 2

(  Motorوتتألف من محرك ) موتور  Portable Milking Machineوتسوووووومى دبة الحلب 

واقماع الحليب مع انابيب الهواء )  Pulsatorومضووووووخة تفريغ ودبة حليب او دبتين مع مذبذب 

( وانبوب الحليب وكلها مركبة على عربة متنقلة تسووووووحب يدويا وعادة يكون المحرك  صوووووووندات

 فيتألف بشكل عام من ثالثة اقسام: Pipeline Systemكهربائي. اما جهاز خط االنابيب 

 .Vacum pumpأ.  اجهزة سحب او تفريغ الهواء  



 .Pulsatorب. المذبذب او النبض 

 .Milking Unitsج. وحدات الحلب 

 Rotary Typeو  Piston Type: ويوجد منها نوعين؛ Vacum Pumps. مضخات التفريغ 1

 عن الحاجة الفعلية للمحلب. %25ويجب ان تجهز المضخة سحب او تفريغ يزيد 

نابض. 2 ية من وجود البولسوووووويتر هو اعطاء الحلمات فترتين Pulsator المذبذب أو ال : ان الغا

وهذه  Message Phaseوالثانية فترة التدليك   Milking Phase حلب احدهما تسووووومى فترة ال

سحب او التفريغ الن ذلك يؤدي الى احتقان الدم في الحلمات مما  ستمرار ال الفترة مهمة جدا بعدم ا

 بدأميؤدي الى اذى شوووووديد للبقرة وقد يقود ذلك الى التهاب الضووووورع او تلفه. ويعمل المذبذب وفق 

.  30 : 70 او 40 : 60او  50 : 50والذي يكون  Pulsation Ratioالتذبذب ويسمى ذلك  نسبة

كانيكي  عان ؛ المي بات نو بذ مذ بائي Pneumaticوال قد Electrically controlled والكهر . و

يوضوووووع مذبذب لكل وحدة حلب في المحلب او مذبذب رئيسوووووي يسووووويطر على مجموعة مذبذبات 

 .Master Pulsatorويسمى الرئيسي 

او يعبر عن ذلك بالدورة  Pulsation Rateتح والغلق للمذبذب او البولسيتر تسمى عدد مرات الف

دورة بالدقيقة. معظم البولسوووووويترات تعمل وفق مبدأ  65الى  45وعادة تكون بمقدار  Cycleاو 

اي  Alternatingاو وفق مبدأ التبادل  Simultaneousالغلق والفتح لكل الحلمات وهذا يسوووومى 

 غلق لحلمتين. الفتح لحلمتين مع

وهي جزئين  Teat Cups: وهي مؤلفة من اقماع الحليب Milking Units. وحدات الحلب 3

والجزء المعدني او من البالستك الصلد وهو الجزء الخارجي  Linersالمطاطي الداخلي المسمى 

كل  لوالذي تتصل به انابيب الهواء او التفريغ والبولسيتر وانبوب الحليب. ويتص Shellالمسمى 

يب بمجمع يجمع االقماع االربعة ويسوووووومى المخلب  به  Clusterاو  Clawقمع حل لذي يرتبط  ا

انبوب الهواء وانبوب الحليب؛ انبوب الهواء يتصووووووول بخط التخلخل المرتبط بمضووووووخة التفريغ. 

لذي  يب ا يب او عداد الحليب ومن ثن الى خط الحل ياس الحل يب يؤدي الى زجاجة ق وانبوب الحل

 .Milk Receiverيجمع الحليب في وعاء استالم الحليب المسمى 

 : Milking Parlor Additional partsالميكانيكي  االجزاء المكملة للمحلب

وهو جهاز لقياس الضوووغط او التفريغ وعادة ما يوضوووع  : Vacuum Gauge. عداد الضنننغط 1

بعد منظم الضوووغط لقياس عمل او عدم عمل المنظم وقد يوضوووع مقياس الضوووغط في داخل المحلب 

 ايضا ليراه الحالب لمراقبة التخلخل بالضغط.



وهو جهاز  يعمل على تنظيم التخلخل بشوووكل  :Vacum Regulator. منظم تخلخل الضنننغط 2

ضرع وبدون  ضررا لل سبب  ضغط المطلوب بدون زيادة التي ت ثابت لكي تتم عملية الحلب وفق ال

 قلة في الضغط الذي قد يقود الى عدم الحلب.

ز يعموول وفق وهو جهووا: Automatic Cluster Remover. مزيننل وحنندات الحلننب ا لي 3

سرعة مرور الحليب في وحدات الحلب. وعند هبوط االنتاج او انخفاض سرعة مرور الحليب في 

من  Clusterوحدات الحلب نتيجة تفريغ الضووووورع فان هذا الجهاز يقوم بسوووووحب االقماع االربعة 

دون تدخل الحالب. وان هذا الجهاز وعند عمله بشووكل صووحيح  Automaticالضوورع بشووكل  لي 

الذي قد  Over milkingيقلل من الجهد المبذول من الحالب ويقلل من عملية الحلب المفرط فانه 

 يسبب اذى للضرع والبقرة.

يب 4 فان  :Milk Jars or Milk Meter. زجاجات او عدادات الحل مة  قدي لب ال في المحا

 هذهحليب كل بقرة يجمع في زجاجة مدرجة لمعرفة كمية الحليب المنتجة وقد جرى اسووووووتبدال 

 لقياس كمية الحليب المنتجة. Metersاو عدادات  بأجهزةالعملية 

وهو جهاز يعمل على منع تسووووورب الماء او  :The Sanitary Trap. المصنننننيدة الصنننننحية 5

الحليب الى انابيب او خط الهواء ويعمل وفق مبدأ وجود كرة بالسوووتيكية موضووووعة في داخل قمع 

ي لدبة نتيجة دخول الحليب في خط تخلخل زجاجي او دبة معدنية. وعند دخول الحل ب الى هذه ا

الضووووووغط فان الكرة ترتفع لتقوم بغلق الهواء عن المحلب وتوقف عملية الحلب وبذلك تمنع توجه 

 لماء الى مضخة التفريغ. االحليب او 

وهي عبارة عن زجاجة او دبة معدنية تقوم بتجميع  :Milk Receiver. وعاء استالم الحليب 6

الحليب من وحدات الحلب قبل ان يتم ضووخه الى خزان الحليب. وعادة ما تحدد سووعتها اسووتنادا الى 

حجم المحلب. وهذا المجمع للحليب يعمل بشكل تلقائي، فعند وصول الحليب الى مستوى االمتالء 

لخزان. الدبة لضووخ الحليب الى ا بأسووفلة المرتبطة فان المتحسووس الكهربائي يقوم بتشووغيل المضووخ

ان عطل هذا المتحسوس قد يؤدي الى تسورب الحليب الى خط تخلخل الهواء وتوجهه الى المصويدة 

 الصحية.

وتقوم بتقليل االوسوووووواخ العالقة مع الحليب من  :Milk Filters. مرشننننننحات ) فلتر ( الحليب 7

 فته ويزيد من تلوثه. وعادة توضع بعد مضخة الحليب.التوجه الى خزان الحليب مما يقلل من نظا

 

   Milking Proceduresمنهاج الحلب 

ان االبقار تفضووول ان تحلب اذا ما تمت هذه العملية بشوووكل صوووحيح، ولذا يفضووول ان تحلب بشوووكل 

 مريح ويقوم بذلك نفس الحالب وضمن نفس الوقت وضمن نفس التسلسل او الروتين وكاآلتي:



المعوودات او  ةتهيئوو: يجووب ان تتم عمليووة Preparing the equipmentتحضووووووير المعوودات  .1

 لعملية الحلب. مهيأالمحلب قبل الحلب ليكون نظيفا ومعقما و 

 : Preparing the Cowالبقرة  ئةتهي. 2

 بشكل جيد مع التدليك. الدافئأ. غسل الضرع بالماء 

 ب. تنشيف الضرع من الماء الزائد.

 Waitingوفي الوقت الحاضوووور تتم هذه العملية بواسووووطة مرشووووات توضووووع في مكان االنتظار 

Room  في المحلب والتي تعمل بموجب جهاز توقيت حيث تجري عملية تنقيع ثم الغسل ثم النقيط

Dripping. 

ج. فحص االرباع من خالل انزال الحليب بالسحب لمرتين الى ثالث سحبات وتسمى هذه العملية 

وتجرى على وعاء ذو سووطح اسووود لفحص الحليب او على ارضووية المحلب تحت  Strippingل با

ضوورع البقرة بعد ان تصووبغ باللون االسووود. وتجرى عملية الفحص للتأكد من سووالمة االرباع من 

 يوواءبوواألحااللتهوواب كووذلووك تمكن هووذه العمليووة من التخلص من الحليووب االبتوودائي الكثير التلوث 

 خل الى مجرى الحلمة.المجهرية التي تد

 .Predippingالحلب  قبلد. قد تجرى عملية تعقيم ابتدائية للضرع 

ثانية  90 -45: تتم هذه العملية بفترة ال تزيد على Attaching Teat Cupsتركيب االقماع  .3

دقائق اعتمادا على كمية  5 -3بعد غسووووول الضووووورع  وفحصوووووه وتسوووووتمر عملية الحلب عادة لمدة 

 الحليب المنتج من ضرع البقرة واذا كانت سريعة او بطيئة الحلب.

بعد انتهاء الحلب يجب التأكد من ان االرباع حلبت بشكل صحيح بواسطة الضغط على االقماع  .4

مع تدليك الضووورع  Stripping by machineالى االسوووفل بشوووكل خفيف، وتسووومى هذه العملية 

 يب بشكل كامل تقريبا.لتفريغ الحل

 ازالة االقماع بعد ان يتم قطع الضغط بواسطة عتلة قطع الضغط. .5

ناة الحلمة  .6 يدخل المعقم الى ق تعقيم ) تغطيس او رش ( الحلمات بمحلول معقم مثل اليود لكي 

Streak Canal  لوجود تخلخل في داخلها لمنع تسووورب او دخول االحياء المجهرية الى الضووورع

 لب من خالل اضطجاع البقرة في الحظيرة وعلى االرضيات او الفرشة الملوثة.بعد الح

تنظيف وغسوول وتعقيم المحلب وفق برنامج غسوول وتعقيم المحلب الذي يتضوومن الشووطف اوال  .7 

يجوز اسوووتخدام الماء الحار قبل الشوووطف خوفا  بالماء الفاتر لتخليص المحلب من بقايا الحليب. وال

 . ثم الغسووول بالماء الحار بدرجة حرارة حوالي  االنابيب يب وتكلسوووها في داخلمن تجبن بقايا الحل

مع اسووتخدام مادة قاعدية مثل الصووودا الكاوية ثم بعد ذلك يشووطف المحلب بالماء  درجة مئوية 80

ماء الحار مع الحامض مثل حامض  بال فه. وقد تسووووووتخدم دورة اخرى للغسووووووول  فاتر وتنشووووووي ال



الفوسووووووفوريوك او حوامض الهيودروكلوريوك المخففين لغرض التخلص من بقوايوا الحليوب المتخثر 

حياء المجهرية من التأقلم مع الغسووووووول القاعدي. ان عملية والدهون وكذلك عدم تمكين بعض اال

الغسل والتنشيف تجرى حاليا بموجب جهاز الغسل اآللي الذي يقوم بتنظيم هذه العملية دون تدخل 

عامل المحلب. كما يجري فتح وتفكيك اجزاء المحلب دوريا من اجل تنظيفها جيدا وتخليصوووها من 

على  وخصووووصوووا االقماع المطاطية التي تؤثر بشوووكل كبير الترسوووبات وتبديل االجزاء المعطوبة

 عملية الحلب 

 وصحة الضرع . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  Milking Parloursالمحالب الميكانيكية 

الحلوب يوميووا ولمرتين او ثالث مرات أو اكثر وإن زيووادة انتوواجيووة  االبقووار تجري عمليووة حلووب

سابقة حتى وصلت في بعض  سنوات ال كانت عليه قبل  اضعاف ماالحقول الى ثالثة  االبقار في ال

كغم في الموسووم  12000عشووورون سووونة سوووابقة . إن معدالت بعض الحقول وصووولت الى اكثر من 

كغم من الحليووب / يوم . إن زيووادة انتوواج الحليووب للبقرة  40الواحوود ، أي ان البقرة تنتج حوالي 

لميكوانيكي ) عودد الواحودة وازديواد اعوداد االبقوار في الحقول الواحود يتطلوب زيوادة حجم المحلوب ا

االبقوار / وجبوة حلوب ( كموا تطلوب زيوادة كفواءة المحلوب الميكوانيكي وتقليول الجهود الالزم لحلوب 

االبقار. ولذا فقد ازداد االهتمام بتطوير تصووووووميم ابنية المحالب الميكانيكية السووووووتيعاب اكبر عدد 

 أو المحلب المتنقل يةممكن من االبقار في وحدة المسوووووواحة ومثال ذلك التطور من المحالب الفرد

Portable Milker  لحلب بقرة واحدة في كل مرة الى المحلب الخطيLine Milking    الذي

ثم السوووووومكي بضوووووولعين او   Tandem Type يحلب بقرتين في كل مرة ثم الى المحلب الترادفي

 ثم الدوار  Polygon Herringboneثم السووووومكي المتعدد االضوووووالع    Herringboneجانبين

 Roboticالروبوت واخيراً  Parrallelثم المتوازي  Rotary or Turn style  بشوووووووكليوووه

milking   . 

ية لتنظيف  كذلك تقليل الجهد المبذول إلتمام عملية الحلب من حيث وجود المرشوووووووات االرضوووووو

ووجود اآللية التي تسمح بدفع وتحريك االبقار من  Holding Roomالضرع في غرفة االنتظار 

تظار باتجاه المحلب ثم بوابات الفتح والغلق االوتوماتيكية ورافعات مجموعة الحلمات غرفة االن

االصووووطناعية االوتوماتيكية بعد تفريغ الضوووورع والتسووووجيل االلكتروني ألرقام االبقار في المحلب 

وتسوووجيل االنتاج وارسووواله الكترونيا الى الحاسووووب وعزل االبقار التي تحتاج الى تلقيح او متابعة 

ية صووووووح يات اآلل لب أي ال التيية .......... الخ من العمل عاملين  تتط هد كبير من الحالبين وال ج

 اآلخرين . 

انت ك وفي البدايةيقوم به المولود من استحصال للحليب من ضرع االم  تحاكي ماإن عملية الحلب 

داد متلكون اعبشووووووكل يدوي والتزال هذه العملية تمارس من قبل معظم المربين في العراق الذين ي

يب ذو  تاج الحل ية ان ئة .  إن عمل ية متعبة وبطي قار او الجاموس إال ان هذه العمل محدودة من االب

فة وكفوءة . ومن  قة نظي بة بطري نات المحلو حة الحيوا فة وصوووووو ظا مد على ن ية يعت عال ية ال النوع

 آلتي : العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار عند اختيار نوع بناية المحلب الميكانيكي ا



                   .                                                                                                                              Type of Housing. نوع مسكن او حظيرة الحيوانات المرباة 1

                     .                                                                                                                             Number of Milking Cows. عدد االبقار المراد حلبها حاليا او مستقبالً 2

                                                                                          .                                                     Number of Operators. عدد الحالبين 3

                                                        .                                                                                         Mechanization desired. التقنيات المطلوبة في المحلب ) الحالية والمستقبلية ( 4

                      .                                                                                                                            Capital Investment. راس المال المستثمر 5

 . Personal Preference. الرغبة الشخصية 6

يفضوووووولون ان  Tie-Stall Barnsإن معظم مربي االبقار اللذين تربى ابقارهم في حظائر الربط 

يارات  حدد خ ظام ي هذا الن ها ( وان  ماكن لب في ا لب ) تح ها الى المح قارهم دون تحريك لب اب تح

 هؤالء المربين ضمن ثالث طرق وهي : 

 .                                                                       ثم حمل الحليب الى خزان الحليب Bucket. حلب االبقار في السطل 1

                                                                                             . استخدام طريقة السطل وسكب حليب كل بقرة في وعاء ) دبة كبيرة ( قريب .                                                       2

 .       Pipeline Milking System. استخدام النظام الخطي للحلب 3

فان الخيارات المتوفرة   Milking Parlorاما عند قيام المربي بالحلب في بناية محالب منفصوولة 

 لب اكثر سعةً وتشمل : من انظمة المحا

وتكون شووووووبيهة بحظيرة المرابط القباسووووووية  Flat Milking Barns. حظائر حلب مسووووووتوية 1

                         .                                                                                                                            Small Stanchion Barnsالصغيرة 

                    .                                                                                                                            Side-opening Parlors. المحالب ذات البوابات الجانبية ) تفتح جانبياً ( 2

 .Herringbone Parlorسمكي (  . محالب عظم السمكة )3

                      .                                                                                                                            Rotary Parlorsالمحالب الدوارة   4

 . Polygon. المحلب المتعدد االضالع 5

 .                                                             Parrallel Parlorمتوازي . المحلب ال6

                         .                                                                                                                            Robotic Milking. محلب الروبوت 7

 وعند اختيار نوع المحلب فان هنالك عوامل يجب اخذها بنظر االعتبار وهذه تشمل اآلتي :

 Milk perيسمى بكمية الحليب/ شخص/ ساعة  : او ما  Labor Efficiencyكفاءة االداء  .1 

Man – Hour    بقابلية الحالب على اسووتخدام الحد االعلى من دورات الحلب مع اقل  يتأثروهذا

الفترات لتوقف وحدات الحلب ضمن حدود عمل الحلب الصحيح ، ويقصد بذلك عدد االبقار التي 

 Number of" عدد الدورات " للمحلب  بيمكن حلبها في وقت معين وبشووكل سووليم او ما يسوومى 

Turns لب السوومكي والمتوازي والمتعدد االضووالع هي االفضوول في في السوواعة الواحدة. ان المح

 هذا المجال .          



: مثل امكانية  Adaptability for automationقابلية المحلب للتكيف للمكننة الحديثة  .  2 

والبوابات االوتوماتيكية  automatic detachersاسووووووتخدام مزيالت االقماع بعد تفريغ الحليب 

automatic gates  ونظام غسوول وتعقيم االقماع يعد كل وجبة من االبقار المسوومىback flush 

واالنظمة والبرامج الحاسوووووووبية لمعرفة التفاصوووووويل الدقيقة عن  sorting gatesوبوابات العزل 

ثل برامج  ية ...... الخ م ية وصووووووح ناسوووووول لة ت حا تاج و بة من ان قار المحلو و   DairyBaseاالب

Agricomb  من شوووووركةBou-Matic  وبرنامجAlpro  من شوووووركةDeLaval  الخ . ان ......

حيث  automationنظام المحالب الخاص بحظائر الحيوانات المربوطة هو االقل مالئمة لألتمتة 

 ان معدات الحلب عادة ما تحول من مكان لوقوف البقرة الى  خر .                                                    

: للحيوانات والحالبين مثل سووهولة دخول  Comfort and convenienceمالئمة الراحة وال. 3

ها ، وسووووووهولة التنظيف وفحص الضوووووورع وحرارة وبرودة المكان والتخلص من  قار ووقوف االب

( الذي  Express Wayالفضووالت وسووهولة خروج االبقار ) مثل نظام الخروج السووريع المسوومى 

يسووووومح بخروج االبقار من جانب واحد دفعة واحدة وبشوووووكل اوتوماتيكي ويسووووومح بدخول الوجبة 

التالية مباشوورة بعد غلق بوابة الخروج . كذلك قرب المعدات واالجهزة واالزرار الخاصووة بالعمل 

نظمة من افضووول اال Parrallelمن الحالب لتقليل الجهد المبذول . ويعتبر نظام المحلب المتوازي 

 في هذا المجال . 

: حيث ان النظام  Ease of Identification of Cowsسووهولة التعرف على البقرة ورقمها . 4

 Turnالذي يقف فيه الحالب خلف البقرة هو االصووووعب من هذه الناحية مثل نظام الدوار نوع ال 

style قار من الخلف نا االب يا لك ترقم اح لذ حت ال         و خذ وت ية ( ) اعلى الف لدبوسوووووو ظام ا ع

ستعمال الترقيم بالتجميد  . اما االنواع االخرى فيمكن قراءة االرقام جزئيا  Freeze Brandingبا

في حالة وجود الرقم على االذن من جهة الحالب او وجود رقمين واحد في كل اذن . اما النظام 

التي تعطي رقم  Transponders لالحديث مثل المحلب المتوازي فتوجد فيه تقنية حديثة تسوووومى ا

البقرة السوووووولكيا عند دخولها المحلب وفي الحاجز المخصووووووص لها حيث توجد لوحة او شوووووواشوووووة 

الكترونية امام الحالب خاصووووة بكل موقف للبقرة يمكن من هذه اللوحة معرفة رقم البقرة وانتاجها 

             الحالي والسابق وحالتها التناسلية والصحية ........ الخ .                  

كلما زادت  Milking Units: كلما ازداد عدد وحدات الحلب   Initial Costالكلفة االبتدائية . 5

دفع  بوابات ،بوابات العزل ،كلفة المحلب ، كذلك كلما زادت تقنيات المحلب مثل مزيالت االقماع

ع ، مجاري مرور ، المرشات لتنظيف الضر Transponders لهوائيات استالم اشارة ا ،االبقار

 الروث والبول خلف االبقار ....... الخ  كلما زادت الكلفة ايضاً .

 



 Type of Milking Parlours  انواع المحالب الميكانيكية

تمتاز بإمكانية  : Tie Stall or Flat Milking Barnsالمحالب المسووتوية في حظائر الربط . 1

عدد مرات  ها هو كثرة  فاءة االداء ومن اكثر مسووووووواك قل في ك ها اال ية للبقرة اال ان ية الفرد نا الع

                                               .                                                                     stooping and kneelingاالنحناء والوقوف من قبل الحالب اثناء قيامه بعملية حلب االبقار 

أماكن وقوف لألبقار  4 – 2: وهي عادة ما تتضووومن  Tandem parloursالترادفية المحالب . 2

ومعظمها    Tandemأي يكون على شكل ترادفي  head to tailوتكون مرتبة بشكل رأس لذيل 

المقطوعة من قبل الحالب . ومن فوائد  ذات خط للحلب في كل جانب من المحلب لتقليل المسوووووافة

هذا النظام انه يسمح بإخراج االبقار السريعة الحلب مع عدم تأخر كل المجموعة عند وجود بعض 

االبقار البطيئة الحلب كما يحدث غالبا في النظام السوووووومكي او المتوازي . ويمك اضووووووافة بعض 

يات الى هذا النظام مثل مزيالت االقماع التي تقل   over milkingل من اطالة مدة الحلب التقن

                             الذي قد يؤدي الى احداث اذى ألنسجة الضرع ، كذلك استخدام االبواب االوتوماتيكية .                                               

حدات الحلب : وهذه المحالب تختلف في عدد و rsuHerringbone Parloالنظام السوووووومكي . 3

وهو االكثر  2x8و  2x6و   2x4وقد اسوووتعملت بشوووكل واسوووع في حقول االبقار في العراق مثل  

. ان النظام السوومكي هو االكثر مالئمة مع اضووافة التقنيات  2x10شوويوعا في المحطات الكبرى و 

                                           االضافية لزيادة االداء .                                                                                                     

: وهو عادة نوع من انواع النظام السمكي ولكن  Parlors Polygonالنظام المتعدد االضالع . 4

ليس بجانبين بل قد يكون بثالثة اضالع او اربعة . وتستخدم مثل هذه المحالب في القطعان الكبيرة 

                                                                             رأس من االبقار الحلوب                                                                      400التي يزيد عددها على 

                                                 : وهي على ثالثة انواع عامة :                                                                                                  Rotary Parlorsالنظام الدوار . 5

                 .                                                                                                                              Tandemالترادفي   -ا   

                                                                                                           .                                      Herringboneالسمكي   -ب  

 . Turn styleالدوار الخارجي  -ج  

اماكن لوقوف االبقار بالرغم من وجود محالب ترادفيه تحتوي  8فاألول عادة يتضوووووومن على    

ه الى المحلب الذي يفتح جانبيا ويقوم بتدوير موقف واحد مشاب وهذا النوع ،موقف   22 – 5على 

 الحالب مع البقرة الواحدة . اماتم تحديد الوقت الذي يسوووتغرق ثانية وبهذه الطريقة ي 45 – 25كل 

 موقف لألبقار . 40موقف ومنها ما يحوي على  17 – 13الدوار السووومكي فهو يحتوي عادة على 

المنصة موقف وان االبقار تدخل الى   17فيحوي بشكل عام على Turn styleاما النوع المسمى 

الخروج ، كما ان االبقار تقف بشوكل متوازي واضورعها الى الخلف او  ولكنها تتراجع للخلف عند



عادة اثنين ويعملون خارج المنصوووووووة بين االرجل . ويكون عدد الحالبين تحلب من الخلف ومن 

                                                         ع الدوار الترادفي او السمكي الدوار .                                                                                         الدوارة بدال من الداخل كما في النو

حاضوووووور : وهو االكثر شوووووويوعا وحداثة في الوقت ال Parrallel Parlorsالمحلب المتوازي . 6

حيث تسوومح  بوقوف عدد اكبر من االبقار في وحدة المسوواحة مع  وخصوووصووا في القطعان الكبيرة

ستخدام تقنيات عديدة مثل ا  Automatic Reelو     Transponders لوا    Crowd gates لا

ند الخروج ( و  قار ع كل االب مل ل كا بال بة تفتح   Sortو      Running water Gutter) بوا

Gates  ... 2.... الخ ويوجد منه x 8  2و x 10  2و x 20  2و x 40  2و x 60  وفي العراق .

                                                                                                                                                        في محطة ابقار النصر .  x 20 x 2 2فيوجد منه 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :  في حقول االغنام والماعز العمليات الحقليه/ 
يقصوووووود بالعمليات الحقلية هي كافة الفعاليات واألنشووووووطة التي يقوم بها المربي عند رعاية لحيوانات المزرعة 

األفعال التي تتعلق بالحيوانات التي يحتاج قسم من تنفيذها الى خبرة قد ال ويدخل ضمن هذا المفهوم العشرات من 

الحقلية  عملياتيسوووتطيع المربي القيام بها ولكن بمرور الزمن وتعاقب المواسوووم يجب على المربي ان يلم بمعظم ال

 للسيطرة على قطيعه وتقليل التكاليف . 

 :  يمكن تقسيم العمليات الحقلية الى

 

وهي العمليات الحقلية التي يتكرر إجرائها او قد تجري أكثر من مرة واحدة في اليوم  : عمليات حقلية يومية-1

 مثل :

 .  وتداول الحيوانات مسك.1

 . والماءتقديم العلف . 2

 . الرعي.3           

 .  الحلب. 4

 . تنظيف بعض الحيوانات او جانب من الحظائر. 5

 .  متابعة ورعاية الحيوانات المريضة ان وجدت. 6

 

معينة  سووومهي العمليات التي قد تجري لفترات متباعدة وهي التي تجري في موا : موسوووميةعمليات حقلية  -2

 وتشمل :   متباعدة في فترات

 . جز الصوف او قص الشعر. 1

 . التلقيحات الدورية ضد اإلمراض. 2

 . قص القرون. 3

 .  تقليم األظالف. 4

 لتنظيف الدوري للحظائر والمساكن. ا5

 . التغطيس. 6

 .  الوزن. 7

 

 مثل : العمليات الحقلية التي تجري مرة واحدة في حياة الحيوان. 3         

يفترض بالترقيم ان يجري مرة واحدة في حياة الحيوان ولكن قد يسووووقط الرقم اثناء حياة الحيوان لذا  : الترقيم. 1   

 بدال له .يجب وضع رقم 

 ن القرنان ازالة القرون بعد والدة الحيوان معناها عدم نمو القرن بعد ذلك اما قص القرون فا : إزالة القرون. 2   

 اخرى لذا يجب التفريق بين ازالة القرون وقصها . ينمو بعد ذلك ويستوجب   قصه مره

 كما في الطريقة الجراحية او استعمال الحلقات المطاطية . : لخصيا. 3  



طويلة الذيل وذلك يؤدي إلى تحسوين مظهرها وكذلك على الحمالن  تجري هذه  العمليه  قطع الذيل او األلية :. 4  

 لتقليل مضايقة الذباب وفي اإلناث تسهيل عملية تسفيدها.

معاملة الحيوانات او معالجتها يتطلب االمر مسووك الحيوان عند    Handling : مسووك وتداول الحيوانات.1

مربي يريد الوعندما . لتتم معاملتها او معالجتها  وتسووهل السوويطرة عليه، تؤذي الحيوان  بصووورة صووحيحة حتى ال

 اتباع الخطوات التالية: مسك الحيوان يجب عليه

او جلب انتباهه الن االغنام  هالنظر إليدخول الحظيرة بهدوء والسووووووير بقرب من الحيوان المراد مسووووووكه دون  

والماعز تعتبر من الحيوانات الحسوواسووة جدا وتتجاوب مع األصوووات والحركات الفجائية وعند الوصووول بالقرب 

ال و مفصوول العرقوب ،وعادة يكون المسووك من فوق تفات بسوورعة وبخفة نحوه والمسووك به من الحيوان يجب االل

ور مسك الحيوان الى اصابتة بكسيتسبب الجهد القوي المبذول في  حتى ال يجوز مسكه من تحت مفصل العرقوب

او رضوض وتستعمل عصا خاصة طويلة تنتهي بزاوية ملتوية للمسك في نفس المنطقة )عصا المسك( من الفخذ 

او يكون مسووك الحيوان من رقبته بواسووطه عصووا المسووك وبعد ذلك يقف المربي وراء الحيوان ووضووع يده اسووفل 

سووووهل الى الوراء مما يبة الحيوان ويرفعها قليال بينما يمسووووك ظهر الحيوان باليد األخرى ويمكن لوي الرقبة الرق

او يمكن وضووع الحيوان بين أرجل المربي مع رفع الرأس وتوجد هنالك حصووارات خاصووة لتقييد  السوويطرة عليه

 شووووكال التالية تبين الطرق المختلفة لمسووووكواال تهاو معالجيتم اجراء العملية الحقلية عليه  حركة الحيوان ومن ثم

 .  االغنام والماعز

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Identification.الترقيم : 2

تعتبر عمليه الترقيم من االولويات في القطيع لسووووووهولة التعرف على الحيوان وتميزه عن غيره ،ومعرفة النسووووووب 

ام معدنية او بوضووع ارق الترقيم يتمو الصووحيه واالنتاجيه .وتسوولسوول الصووفات الوراثية، ومتابعة القطيع من الناحية 

قيم شيوعاً ومن أكثر طرق التر. بالستيكية على االذن، او بكتابة رقم على جسم الحيوان، او الترقيم بالقالدة العنقية

 في االغنام والماعز هي : 

ي اذن : وهي عبارة عن ارقام بالسوووووتيكيه أو معدنيه توضوووووع ف Ear Tagsأرقام االذن  .1

 الحيوان بواسطه أله خاصه . 

 

  

 



 

عبارة عن ارقام بالسووتيكيه تحتوي   Electronic Ear Tagsارقام االذن االلكترونيه :  .2

سطه جهاز  ضع في أذن الحيوان ويتم قراءة رقم الحيوان بوا شريحه الكترونيه ، تو على 

  مسح الكتروني ، وكما موضح باالشكال التاليه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عن ارقام معدنيه على شووووكل ابر توضووووع في الة الوشووووم ويتم  عباره Tattoo.الترقيم بالوشووووم : 3

ضووغطها في صوويوان االذن من الجهة الداخليه ، فتترك اثر على شووكل الرقم المطلوب ، ثم يوضوع 

  الحبر الخاص بالوشم على الرقم فيترك رقم مصبون على صيوان االذن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن الغرض من عمليه وزن الحيوانات  Sheep and Goats Weight.وزن االغنام والماعز : 3

 هو :

 العلف .. لتحديد معدل النمو والزيادة الوزنيه وكفاءة تحويل 1

 . لتحديد كميه العلف المستهلك من قبل الحيوان .2

تعقيم صيوان . 1

 االذن

 . وضع حبر الوشم 2

. الضغط بواسطة اله الوشم 3

 على المنطقة المحددة 

يظهر على  A 24.الرقم  4

  صيوان االذن 



 . لتحديد مقدار الجرعة الدوائيه المستخدمه للحيوان .3

 . لتحديد سعر بيع الحيوانات . 4

 . لتحديد موعد تسفيد الحيوانات .5

 ريتم وزن الحيوانات بشووكل دوري )اسووبوعياً أو شووهرياً( ، ويتم وزن الحيوانات في الصووباح الباك

وقبل تقديم العلف والماء . ويتم عمليه الوزن باسووووووتخدام ميزان خاص بالحيوانات وكما موضووووووح 

  بالشكل التالي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Shearing:  جز الصوف -4

ضرورية قبل  سل االغنام، والجز عادة يتم لجميع من العمليات المهمة وال القيام بعملية جز االغنام هي القيام بغ

افراد القطيع وقبل بداية موسووم التناسوول الطبيعي وقبل اشووتداد حرارة الصوويف، أي في بداية شووهر ايار من كل عام 

يقة صووحيحة ، وان بطرعادة، ويعتبر الجز من العمليات الموسوومية، ويتم القيام بعملية الجز بعد تربيط وتثبيت الحي

وعادة ما يتم الجز بواسطة المجزات اليدوية ، او اآللية ، ولكن المهم بالعملية ان تكون سريعة ألنها تنهك الحيوان 

ستمرت لفترة زمنية طويلة، وان يكون الجز منتظما على جسم الحيوان ، وان يكون الصوف مترابطا، وليس  اذا ا

 متقطعا.

 

 

 

 

 

 

 ميزان الحيوانات الكبيرة ميزان الحمالن الصغيرة

 الـة الجز الكهربائية الــزو



 

 

 Dipping االغنام:تغطيس . 5

من الضووووووروري ان يتم تغطيس االغنام بعد عملية الجز لألغنام، ويمكن تغطيس االغنام بالمغاطس المتنقلة او 

الثابتة، وتتخذ هذه المغاطس عدة احجام واشكال وتصاميم، وافضلها التصميم الدائري لألغنام، ويستخدم للقطعان 

م ات الخارجية المختلفة، وتنشيط االغنام وزيادة حيويتها ، واحيانا يتالكبيرة، ويهدف التغطيس للتخلص من الطفيلي

القيام في القطعان الصووغير ببدائل عملية التغطيس وهي القيام برش االغنام بالمرشووات او تعفيرها ) حسووب الحالة 

نا سوووواء (، وبهذا الصووودد انوه لضووورورة االهتمام بتنظيف وغسووول االدوات المسوووتخدمة قبل الرش ، كما واشوووير ه

باستخدام المغاطس او المرشات بضرورة االهتمام بالمادة المستعملة، سواء من ناحية الترخيص باستخدامها على 

االغنام، او التركيز المطلوب وتاريخ الصووووووالحية، ويراعى عند القيام بهذه العملية ان ال تأتى االغنام من المرعى 

ً مباشوورة ويتم تغطيسووها، وان ال تكون عطشووى، ان ي ، وان يكون خالي من التيارات وليس حاراً  كون الجو مشوومسووا

 ه . الهوائي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hoof Trimming تقليم االظالف : .6

نة ، ها مرتين في السوووووو لذكر( تحتاج الى تقليم اظالف غة )االنثى وا بال ما نمت اكثر من الطول  ان االغنام ال وكل

الطبيعي ومن الضروري مراقبة اظالف جميع افراد القطيع، وذلك للحفاظ على االغنام ووقايتها من تعفن والتهاب 

االظالف ، والتهابات المفاصووول ، والمحافظة على حركة وسوووير الحيوان الطبيعية ، ويتم التقليم في بداية الشوووتاء ، 

لكن من المهم استخدام المقصات المخصصة لالظالف، واستخدامها بطريقة صحيحة، وقبل بداية موسم التناسل .و

 وتعقيم المقصات قبل وبعد القص ، ويتم تعقيم المقص وظلف الحيوان ايضا بمواد مطهرة ومعقمة.

 

 

 حوض التغطيس الثابت  حوض التغطيس المتنقل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dehorning  Disbudding andقص القرون : إزاله و . 7

 سكين تقليم االظالف مقص تقليم االظالف

 االظالف بعد التقليم  االظالف قبل التقليم 



له برعم القرن  Disbuddingيعرف  يه إزا ها عمل جداء( وتتم  Budبأن نات الصووووووغيرة )الحمالن وال في الحيوا

   وكما موضحه في الصور التاليه :  العمليه باستخدام الكاويه الكهربائية ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قص القرون في الحيوانات الكبيرة )النعاج ، الماعز( ويتم   فيعني  Dehornningأما مصطلح قص القرون 

 بواسطه مناشير خاصة . وكما موضح بالصور التاليه : 

 

   

 

 

 

 

 

 

 كي برعم القرن بالكاويه .2 ازاله الشعر حول برعم القرن .1

 مكان البرعم بعد إزالته  .4 إزالة البرعم بالسكين  .3

 . ازالة براعم القرون نهائياً   6 كي مكان البرعم لمنع حدوث النزيف  .5



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Castration. خصي الذكور : 8

 ىف الذكرية الهرمونات مسوووتوى من تخفض الخصوووى وعملية ، الحيوانات لذكور الخصووويتين إزالة هو الخصوووى

  .الحيوان هدوء على تسووووواعد أنها كما الذبيحة صوووووفات وتحسوووووين الدهن ترسووووويب على مقدرته من يزيد مما الدم

ً أسووبو 3 – 2 بعد التربية حاجة عن الزائدة الحيوانات وتخصووى  طرق بعدة الخصووى عملية وتجرى . الوالدة من عا

  : هى

 حتى صووويةخ لكل الناقل والوعاء الخصووويتين تجذب ثم السوووفلى الثلث من الصوووفن يقطع حيث الجراحية الطريقة .1

  .الجرح يطهر ثم ينفصل

 رضمو إلى يؤدى مما حدة على خصية لكل الدموية واألوعية الناقل الوعاء تهرس حيث بارديزو  لة باستخدام .2

  .الخصيتين

 منشار قص القرون 

 منشار قص القرون السلكي 

 قص القرن بالمنشار السلكي    قص القرن بالمنشار 



 وتستعمل السمك غليظ كاوتشوك برباط محكما ربطا الخصيتين أعلى يربط حيث الكاوتشوك الرباط باستخدام .3

 لدما توارد لمنع يؤدى مما الناقلة واألوعية الدموية األوعية على لتضوووغط الخصووويتين أعلى إلدخالها خاصوووة  لة

  .ضمورها و إضمحاللها إلى ثم ومن الخصيتين إلى

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لة الخصي بالحلقات المطاطيه  لبرديزوا

 مخطط يوضح عملية الخصي 



 


