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 الـزراعيةالنمـو فى الحيوانات

إلنسان مثل الهدف الرئيسى من تربية الحيوانات الزراعية هو توفير االحتياجات األساسية ل

تيجة لنمو اللحم واللبن والصوف وغيرها من المنتجات الحيوانية األخرى التى يكونها الحيوان ن

م الحيوان الجسم ومن هنا كانت األهمية العلمية والعملية لدراسة تأثير عملية النمو والتطور لجس

 .الحيوانعلى اإلنتاج حتى يمكن االستفادة القصوى من تربية 


تعــريف النمـو :

لمادة الحية   يعرف النمو بأنه التمثيل الحيوى إلنتاج وحدات بيوكيميائية جديدة أى بزيادة ا

لتغير فى حيث تتضاعف عدد الخاليا وأيضاً زيادة الخلية فى الحجم أى أن ا( البروتوبالزم) 

 .الجسمىعدد وحجم الخاليا يؤدى لزيادة وزن الجسم ومقاييسه وتكوينه 



ويم ن ت سيم مراح  النمو  لى مرح تين هما  :-  
 
 -: أو مرح ة ما ق   الو دة  Pre – natal  المرح ة الجنينية  -أ

  -أى نمو الحيوان داخل بطن األم وتنقسم ه   الفترة  لى فترتان أساسيتان همها:
 
 

الوالدة                            بدأ تكوين الكائن الحى             بدأ اإلخصا  
 

Embryo Stage                       Fetus Stage                      
 

 

وهى تبدأ من و ت حدوث اإلخصا  للبويضة   Embryo stage الفترة األولى وتسمى 
 0وحتى بد  تكوين الكائن الحى

 

 وهى تبدأ من بداية تكون الكائن الحى وحتى Fetus stage  الفترة الثانية وتسمى
 0الودالة

 



 ويحدث النمو فى الحيوانات نتيجة ل عم يات اآلتية :-
 .تكاثرهازيادة عدد الخاليا المكونة ألعضا  الجسم عن طريق 1.

 .والوظيفيةاختالف الخاليا فى الحجم والبنا  2.

 .مختلفةتكوين األعضا  من خاليا وأنسجة 3.



مرح ة النمو ما  عد الو دة  -بPost - natal

 فززى األغنززام  جممم 5-3فززى األبقززار وحززوالى جممم40-25يزززن الحيززوان حززديث الززوالدة حززوالى

يتو ف على ( Birth weightوزن الميالد )فى الخيول والوزن عند الوالدة   جم60-40وحوالى 

ا  عدة عوامل منها نوع الحيوان وجنس الحيوان ووزن الحيوان وكز ل  عمزر األم ومزدى تغز يتها أثنز

يززر عززن نجززد وزن العجززل حززديث الززوالدة فززى مااززية السززمنتال السويسززرى أكبززر بكثمززثالً الحمززلمززدة 

  .محسنةاألبقار المحلية الغير 



 الحيوانو عد الو دة توجد ثالثة فترات أساسية لنمو :-
  .الجنسىفترة ما  بل البلوغ 1.
  .الجنسىفترة البلوغ والنضج 2.
.العمرفترة التقدم فى 3.
1- فترة ما ق   ال  وغ الجنسى :-
وان خالل وهى تبدأ من عمر الوالدة وحتى عمر البلوغ الجنسى للحيوان وال يستخدم الحي

وتميزز الحيزوان ه   الفترة فى التلقيح وتتكون خالل ه   الفترة الصفات األساسية التى تخز 
 .الواحدعن معاصريه فى داخل القطيع 



2-فترة ال  وغ والنضج الجنسى :-
لتلقزيح واألبقزار وهى الفترة التى ينضج فيها الحيوان جنسياً ويمكن استخدامه فى عمليات ا

ازهر أمزا الخيزل ينضزج جنسزياً فزى 18-16واألغنام غالبزاً تنضزج جنسزياً فزى عمزر حزوالى   
 .سنوات4-3عمر 





تاجززه وبعززد وصززول الحيززوان  لززى عمززر النضززج الجنسززى يبززدأ الحيززوان فززى اإلنتززاج ويزززداد  ن

عمزر حزوالى فاألبقار تصل  لى أ صى  نتاج لها عندله تدريجياً حتى يصل  لى أ صى  نتاج 

 .سنوات4سنوات أما األغنام فتصل  لى أ صى  نتاج لها عند عمر حوالى 7-8

3- العمـرفتـرة الت دم فى :-

تدريج أيضاً بتقدم يالحظ فى ه   الفترة أن حيوية الحيوان الجنسية تقل وبالتالى  نتاجه يقل بال

 .العمرالحيوان فى 



طرق قياس النمو أو طرق التع ير عن النمو :-

 يقدر للحيوان معدل النمزو اليزومىDaily gain أو سزرعة النمزو اليزومى

يزام وهو عبارة عزن الفزرق بزين وزنتزين خزالل عمزرين مقسزوماً علزى عزدد األ

-: بينهما ويوجد طرق متعددة لقياس النمو أهمها



الزيـادة الفع ية فى وزن الحيوان :
امزل ه   الطريقة من أهم الطرق المستخدمة لقياس وزن ونمو الجسم وتتو ف على عزدة عو

التغ يزة منها نوع الحيوان وجنس الحيوان سوا   كر أم أنثى أيضاً على عمر الحيزوان وطريقزة

وموسززم والعنايززة والرعايززة للحيززوان والحالززة الصززحية والظززروف الجويززة التززى تحززيط بززالحيوان

السنة



 تقاس سرعة النمو الجسمى بالنسبة للزيادة الفعلية للوزن كما يلى :-

طريقة الوزن المتراكم      Cumulative growth weight-أ

 -         طريقة معدل النمو المتوسطAverage growth rate



 وهى تتم  طري تين هما:-

I–    معد  النمو المتوسط المط قAbsolute growth rate (A.G.R.)

 ويستخدم ل ياس الفترات ال صيرة

II–  معد  النمو المتوسط النس ى) R.G.R.  )Relative growth rate

ويستخدم ل ياس الفترات الطوي ة



طري ـة الوزن المترا م  -: -أ

متتاليززة ال تجزرى فيهزا أيززة عمليزات حسززابية بزل كتابيززة وزن وعمزر فقزط وفيهززا يزوزن نفززس الحيزوان عنززد أعمزار

هزو منحنزى واألوزان الناتجة تمثل النمو الوزنى المطلق ثم يزتم رسزم منحنزى يمثزل هز ا النمزو ويكزون المنحنزى النزاتج

Cumulative growth curveالنمو الجسمى بالنسبة للعمر ويسمى منحنى النمو المطلق            

(ب ) طري ة معد  النمو المتوسطAverage growth rate         

 هز ا القيزاس ال تقاس الزيادة الوزنية المتوسطة خالل فترة زمنية محددة ومعينة و)الفرق بين وزنتين فى عمرين

: وتقدر بطريقتين( يمثل معدل النمو عند عمر معين و نما خالل فترة بين عمرين


I –      معزدل النمزو المتوسزط المطلزق(Absolute growth rate (A.G.R  يعنزى سزرعة النمزو اليزومى

وفيها تحسز  الزيزادة المطلقزة فزى وزن 0لمعادلة الجرامات1000× حيث يضر  Daily gainوهى تعادل الـ 

   الفتزرة الجسم فى وحدة الزمن و ل  بأن يقاس الفزرق بزين وزنتزين فزى مزدة زمنيزة ويقسزم علزى عزدد األيزام فزى هز

.1000× وتضر  



      واس  فى المزار  عند حساب نمو الحيوانات الزراعية A.G.Rويستخدم 
  0المخت فة

  الوزن األو  ) جم(–الوزن الثانى ) جم(                                 
 1000×                                           معد  النمو اليومى المط   = ـــــــــــــــــــــ 

          العمر الثانى )اليوم( - العمر األو  )اليوم( 

 

 الوزن األول  W1حيث 
      W2  الوزن الثانى 

t1  العمر ال ى يتم عند  تقدير الوزن األول 
t2  العمر ال ى يتم عند  تقدير الوزن الثانى 
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II – معد  النمو المتوسط النس ى R.G.R 
 يستعمل فى األحوال التى يطول فيها الفاصل الزمنى بين 0كلما طالت الفترة يكون أكثر د ة

 0 ويستعمل فى صورة نسبة مئوية–الوزنات 
 

  الوزن األو  ) جم(–الوزن الثانى ) جم( 
معد  النمو النس ى = ــــــــــــــــــــــــ 

العمر الثانى )اليوم( - العمر األو  )اليوم( 
 

 100 )الوزن الثانى + الوزن األو ( × 0.5÷ 
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 حيثW1 الوزن األول

W2 الوزن الثانى

t1 العمر ال ى يتم عند  تقدير الوزن األول

t2 العمر ال ى يتم عند  تقدير الوزن الثانى

6ويالحظ أن معدالت الزيادة اليومية لوزن الجسم فى العجول من عمر الزوالدة وحتزى عمزر

-:اهور هى كاألتى  



700–750الحيوانيوم يعت ر معد  م  و  لنمو / جم

800–1000الحيوانيوم يعت ر معد  جيد لنمو / جم

1100-1200الحيوانيوم فأ ثر من ذلك يعت ر ذلك معد  ممتاز لنمو / جم



- الحيوانقيـاس أ عاد جسم :-

مزو الصزحيح وجد أن الطريقة السابقة لتقدير النمو وحدها ال تكفزى للداللزة علزى  يزاس الن
ضزا التغيزر ألنه ربما يزيد الحيوان فى وزنه ولكنه ال يحدث تطور له ل ل  البد مزن  يزاس أي
لزى بعضزها فى أبعاد جسمه و ياس التغير يكزون بقيزاس أبعزاد الجسزم ثزم تنسز  هز   األبعزاد  

أو البعض واستخراج منها أدلة يمكزن الحكزم علزى زيزادة وتطزور الحيزوان ومزن هز   األبعزاد
.القياسات

.الغار ارتفاع الحيوان عند منطقة 1.

.العجزارتفاع الحيوان عند منطقة 2.

 .الجسمطول 3.

.مباارةمحيط وعرض وعمق الصدر خلف منطقة الكتف 4.

.البطنمحيط 5.

.الفخ محيط 6.

.الحوضطول وعرض منطقة 7.




 -:  وهنا  طريقة لتقدير وزن الجسم فى حالة األبقار مثالً عن طري  استخدام أبعاد  وهى
 
 

طو  الجسم × محيط الصدر خ ف ال تف م ا رة 
وزن الجسم ل   ار=  ــــــــــــــــــــــــ                                                      × ثا ت 

100 
 

:-  الجم   ين طري ة الوزن وطري ة قياس أ عاد جسم الحيوان -1
  

ه   الطريقة تجمع بين الطريقتين السابقتين وهى تتفادى الخطأ ال ى يناأ عن استخدام 
بطريقة سليمة وتعطى صورة     Growth rate  طريقة دون أخرى وب ل  يتم تقدير سرعة النمو

واضحة لمدى زيادة الحيوان فى الوزن ومدى التطور ال ى حدث له أيضاً ويمكن استخدامها فى 
 0جميع األعمار للحيوانات المزرعة



-:طري ـة الذ ــح 1.
 عززن طبيعززة ونمززو األعضززا  % 100هزز   الطريقززة تعطززى نتززائج سززليمة وواضززحة

ة وكزز ل  نسززبة والقطعيززات المختلفززة لل بيحززة وأيضززاً تعطززى فكززرة مززن الناحيززة التاززريحي

 ال أنهزا تعتبزر التصافى والتاافى وتزأثير التغ يزة علزى نمزو األعضزا  المختلفزة للحيزوان

.متأخركثيرة التكاليف وتحتاج  لى و ت طويل إلجرائها عند  بح الحيوان فى عمر


