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

1 
 

 

 :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  عممياتًحقميةًيومية-أولًا
 أكثر من مرة واحدة في اليوم مثل :

 :حيواناتمسكًالحيوانًوتداولًال-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.

ًتقديمًالعمفًلحيواناتًالحقل:ًً-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.

 
ً(ًتقديمًالعمفًلمحيوانات1شكلً)

 

ً:تقديمًالماء-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.

 

 

 
ً(ًمشاربًماءًأوتماتيكيةًمتنوعة2شكلً)
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 (حوضًماءًفيًالمرعىًوحوضًماءًفايبرًكالسًفيًالحظيرة3شكل)

 

ً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

 
ً(ًرعيًالبقارًفيًالمرعى4شكلً)
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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.

 
ً(ًالحمبًاليدويًوالميكانيكي5شكلً)

ً

ًاألمورًالواجبًاللتزامًبهاًعندًعمميةًحمبًاألبقار

 .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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ًتنظيفًالحظائر:ًً-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.

 

ًمراقبةًالحيواناتًفيًالحظائرًيوميا:ً-7

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

 
ً(ًمراقبةًالبقارًفيًالحظائر6)شكلً

 


