


 إٌواء حٌوانات التسمٌن

للحٌوانات أماكن خاصة لولاٌتها من تُعَد :  -المساكن  1

والمطر شتاء، وتحمٌها صٌفًا والبرد المؤثرات الجوٌة كالحر 

وتهٌئ للحٌوانات من الحٌوانات المفترسة والحشرات الضارة، 

 .جوا مرٌحا ٌسهل معه رعاٌتها وتؽذٌتها والعناٌة بنظافتها 

ٌجب أن ٌكون لرٌبًا من الحمول؛ لتملٌل متاعب :  -المولع  2

واألسواق من الطرق لرٌبة وتكون ، الؽذائٌة والروثنمل المواد 

. 

 : -االتجاه  3

تمام الحظٌرة بحٌث ٌسمح اتجاه المحور الطولً بالتهوٌة الجٌدة 

مع الشمالً المحور الطولً ، وهوتعامد صٌفًا والدؾء شتاء

 .الؽربً، وهو اتجاه الرٌاح فً أؼلب الولت 



 : -مواصفات المبانً  4

  30تمام بالطوب األحمر أو اللبن أو األحجار، وٌجب أال ٌمل سمن الحائط عن 
م، كما ٌجب طالؤها من الداخل لتكون ملساء ٌسهل  4 – 3.5من سم  واالرتفاع 

من األخشاب أو الخرسانة المسلحة حسب المتانة المطلوبة السمؾ . تنظٌفها 
من %  6 – 5عن أال تمل مساحة النوافذ ٌجب . رأس المال وحسب توافر 

على تبدأ النوافذ . مساحة األرضٌة، حتى تسمح بالتهوٌة واإلضاءة الالزمة 
م، حتى ال تتعرض الحٌوانات للتٌارات الهوائٌة، وتفتح النوافذ  2.5 – 2ارتفاع 

.  من أسفل، وتؽطى بشبكة سلكٌة ضٌمة لمنع تسرب الذباب للداخل والمفاصل 

م وتفتح  2.5م، وارتفاع  1.5بعرض ال ٌمل عن بابٌن كبٌرٌن ٌجب وجود 

ترابٌة أو إسمنتٌة، واألولى تتبع فً الرٌؾ لد  تكون األرضٌة . األبواب للخارج 

بالتراب كلما ابتلت بالبول، وعندما أن تؽطى لحفظ السماد تحت الحٌوان، على 

لد تكون . الحمول كسماد وتنمل إلى تعلو وتصبح ؼٌر مرٌحة للحٌوان تمطع 

؛ حٌث ٌوجد مجرى مؤخرة الحٌواناألرضٌة من اإلسمنت، وٌكون بها مٌل نحو 

 تؽطى، % 1ٌحمل البول والمٌاه إلى الخارج والمٌل بنسبة 

 .  األرضٌة بفرشة من المش 



أماكن وضع الؽذاء للحٌوان، وٌبنى بارتفاع هً :  المداود

األخرى، من الجهة سم  65سم من ناحٌة الحٌوان و  35

وتبنى بالطوب المؽطى باإلسمنت، ٌخصص لكل حٌوان 

عرض المبنى فً حالة وجود . بحوائطفاصلة مدود 

خدمة أمام م ممر 2: م تمسم هكذا 7صؾ واحد حوالً 

م 2م طول المربط،  2.5م عرض المدود،  0.5المدود، 

 1، وألن عرض المربط لجمع الروثممر خلؾ الحٌوان 

حالة فً  -من المساحة  2م  7متر فٌلزم لكل حٌوان 

م حسب  15إلى  12صفٌن ٌكون عرض المبنى وجود 

 .عرض ممر جمع الروث



 : -التهوٌة واإلضاءة  5

لدم مكعب لكل  700 - 600ٌلزم حٌز من الفراغ داخل الحظٌرة من 

رأس حتى تكون التهوٌة كافٌة، بشرط عدم تعرض الحٌوانات للتٌارات 

وٌراعى وجود مصدر لإلضاءة الكهربائٌة، وتوضع اللمبات . الهوائٌة 

بحٌث تتركز اإلضاءة عند مؤخرة الحٌوانات، وأال تواجه عٌونها، 

 وٌفضل فً اإلضاءة اللمبات الفلورسنت

 -: مٌاه الشرب 6

ٌجب توافر مٌاه شرب نمٌة أمام وتمدم إما فً أحواض خراسانٌة تحت 

 المظالت، أو ٌتم عمل حوض لكل حٌوانٌن داخل الحظائر

 : -المجاري  7 

ٌزال الروث ٌومً ا إلى كومة السباخ، أما البول ومٌاه الؽسٌل 

فتصرؾ عن طرٌك لنوات سطحٌة إلى خزانات خارج الحظٌرة تحت 

 األرض، وتبنى بالطوب وتبطن باإلسمنت



 :وهنان نظامٌن إلٌواء حٌوان التسمٌن

 .حظائر ذات المرابط: المؽلكاإلٌواء (أ

 .حظائر الحٌوانات الطلٌمة: االٌواء الحر( ب

 :أوالً اإلٌواء المؽلك

وفً هذا النظام تظل الحٌوانات مربوطة نهاراً ولٌالً والٌترن الحٌوان فً 

أو البٌع وتكون الحٌوانات مربوطة فً إتجاه واحد أو إتجاهٌن إال للعالج الحظٌرة 

 :نظامٌن إلٌواء حٌوان التسمٌنمتمابلٌن وهنان 

 :التقسيمات الداخلية للعنبر لكل حيوان
 .للحٌوانم  1.5 – 1 –( عرض المربط  1

 .سم من سطح األرض 50سم وارتفاعه  70 – 60 –عرض المدود  2

 .م حسب وزن الحٌوان 1.75م إلً  1 –ممر التؽذٌة الٌمل عن  3

سم وٌكون  25 – 20وعمك ( سم 50 – 40 –) مجري تصرٌؾ البول عرض  4

 .حدٌدمؽطً بشبن 
 م فأكثر حسب طرٌمة الخد 1.5 –ممر الخدمة ٌكون  5



 :مميزات الحظائر ذات المرابط

 –. استخدام ألل مساحة متوفرة من األرض إلٌواء الحٌوانات 1
 –. ٌمكن مالحظة كل حٌوان علً حدة والعناٌة به 2
 –. سهولة إكتشاؾ وتشخٌص األمراض 3
إمكانٌة عمل ممررات ؼذائٌة لكل حٌوان علً حدة وعدم منافسة  4

 .الحٌوانات لهبالً 

إمكانٌة تنظٌؾ الحظٌرة بسهولة، وٌمكن كذلن المحافظة علً نظافة  5

 .الحٌوانات



 :العيوب

ولكن التكالٌؾ االلتصادٌة لإلنشاءات لد تكون مرتفعة،  1
 –مواد من البٌئة باستخدام 

 .المحٌطة ٌمكن أن تنخفض التكالٌؾ

ٌحتاج إلً عمالة أكثر ومجهود أكبر خاصة فً حالة وجود  2

التؽلب علً ذلن بعمل مسالً ولكن ٌمكن أحواض شرب 

 .أتوماتٌكٌة











 ً  (:الحٌوانات الطلٌمة)اإلٌواء الحر : ثانٌا

وٌلجأ إلً هذا النظام فً حالة توافر مساحة كبٌرة من األرض ورخص 

تكون اإلنشاءات بسٌطة وسهلة، والحظٌرة هذا النظام سعرها، فً 

ومداود التؽذٌة لحماٌة حوض شرب عبارة عن مظلة وٌوجد أسفلها 

المظلة ٌكون مساحة الؽذاء من حرارة الشمس أو أمطار الشتاء وأن 

 الخاصة بحماٌة الحٌوانات من الشمس والتً ٌمؾ تحتها الحٌوانات ثلث

 مساحة الحوش لحماٌة الحٌوان من الحر والمطر



 او المفتوحاإليواء الحر مميزات نظام 

كما أن كل حٌوان ٌحتاج ( كعمالة)والتكالٌؾ المنخفضة حركة الحٌوانات سهولة 
 .كجم 400 – 200وزنها م للحٌوانات  8 – 6إلً مساحة من األرض حوالً 

 :عيوب النظام المفتوح

 لبعضتمفز الحٌوانات علً بعضها البعض مما لد ٌتسبب فً كسور أو أضرار  1

 .العجول

وبرد الحٌوانات تتعرض بشكل مباشر للتؽٌرات الجوٌة من حرارة الصٌؾ  2

هذا النظام أكثر مالئمة للعجول الجاموسً والعجول المستوردة وعموماً . الشتاء

 .األبمار البلدٌةبالنسبة لعجول عنه 





 أنواع التسمٌن

 التسمين البطيء: أوال
كجم  150 – 100شهور وووزنها من  8 – 6وٌجري للعجول التً عمرها من 

شهور بالنسبة للعجول البمري حتً تصل إلً  10 – 8لتسمٌن لمدة حٌث تحتاج 

 14 – 12كجم بٌنما تحتاج العجول الجاموسً إلً تسمٌن لمدة من  350وزن 

كجمو وأما العجول التً ٌبلػ عمرها سنة تمرٌباً  450إلً وزن حتً تصل شهر 

شهور  7 – 6كجم فإنها تحتاج إلً تسمٌن لمدة من  180 –120ووزنها من 

شهر بالنسبة للعجول الجاموسً حتً  11 – 10ولمدة من بالنسبة للعجول البمري 

 .تصل إلً حدٌة التسمٌن

 التسمين السريع: ثانيا

كجم  250شهراً وتزن  14وٌجري عادة للعجول البمري الكبٌرة التً عمرها نحو 

كجم وللعجول  350شهور تمرٌباً حتً تصل إلً وزن 4تسمن لمدة فأكثر حٌث 

كجم فأكثر حٌث  320شهر وتزن حوالً  16التً عمرها نحو الجاموسً الكبٌرة 

كجم وٌمتاز هذا النوع من  450تمرٌباً حتً تصل إلً شهور  4تسمن لمدة 

فٌها سرٌعة فضالً علً للة المخاطرة نظراً لمصر رأس المال التسمٌن بأن دورة 

 .فترة بماء العجول بالمزرعة





 :نسبة التصافً 

الرأس بدون )تعرؾ على انها وزن الذبٌحة : نسبة التصافً 

والجلد واالعضاء والمناة الهضمٌة واالطراؾ والذٌل 

 .الوزن الحً على (الداخلٌة

أما نسبة التشافً فهً عبارة عن نسبة اللحم الخالً : نسبة التشافي **

الحالة تنسب إلً وزن الذبٌحة ولٌس إلً وزن العظام،وفً هذه من 

أكبر من نسبة التصافً فً نسبة التشافً الحٌوان الحً،لذلن تكون 

 .الحٌوان الواحد 



 #مثال # 

كجم،وأن نسبة  500إذا علمت أن وزن الحٌوان الحً لبل الذبح 

احسب % ،  12، ونسبة العظام % 47صالحة لألكل األجزاء الؽٌر 

 .نسبة التصافً ونسبة التشافً

 

 #الحل # 

وزن الذبٌحة التً . كجم  235= وزن األجزاء الؽٌر صالحة لألكل 

=   235 - 500= ( الدهن + اللحم األحمر+ العظام )علًتحتوي 

 .%  53= نسبة التصافً . :. كجم  265

 . تمرٌب ً%  77.6= نسبة التشافً . :. كجم  60= العظام وزن 
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 Milk Feverحمى اللثن  . 2

 

 وتحذث هزِ انحانت عُذ اَخفاض تشكٍز عُصش انكانسٍىو فً دياء انبقشة حذٌثت انىالدة، 

 وانبقشة انًصابت بحًى انهبٍ ال تستطٍع انىقىف وتظم ساقذة دوٌ حشاك وتفقذ شهٍتها نتُاول انغزاء 

 .وإرا نى ٌتى عالجها فإَها تصاب بانشهم وتًىث خالل ساعتٍٍ يٍ انىالدة

 .ٌتى بحقٍ يحهىل انكانسٍىو فً انذو وانزي غانبا يا ٌعطً َتٍجت اٌجابٍت سشٌعتوعالج هذه الحالة المزضية   
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 Mastitisهاب الضزع      الت. 6

 

 وهو من أشهر أمراض األبمار الحالبة وٌعتبر ثانً أهم مسبب النخفاض إنتاج الحلٌب فً مزارع اللبن، 

 

 :  أسباب المرض

ٌحدث كنتٌجة لعدوى وإصابة الضرع بالبكترٌا المرضٌة والتً تحدث تؽٌرا فً لون الحلٌب المفرز من الؽدة  ولد 

ٌصبح متخثرا فً المراحل المتأخرة للمرض وٌصبح الضرع متصلبا ومحمرا فً اللون ولد ٌتورم، وفً الحاالت 

 .الشدٌدة تصاب البمرة بالحمى وتفمد شهٌتها لتناول الؽذاء

 

 الموجودة الحلٌب،الخاليا الجسمية مبكرا ولبل ظهور األعراض المرضٌة هو لٌاس عدد اشهر طرق إكتشاف المرض 

 

 


