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العـوام  التى تؤثر ع ى نمو الحيوان 

-: العوام  التى تؤثر ع ى نمو وتطور الجنين : أو ا 

-: نو  الحيــوان 1.

لتامزة النمزو نوع الحيوان يؤثر على وزن النتاج عنزد والدتزه تزأثيراً واضزح فزيالحظ أن الحيوانزات ا

األحزوال التى تكون  ات رأس صغيرة الحجم  وأرجل  صيرة مثل بعض أنواع مااية اللحم فى أغلز 

كبيززرة تلزد نتززاج  ات أوزان صززغيرة بالمقارنزة بززاألنواع األخززرى التزى تكززون فززى تمزام النمززو  ات رأس

رجزل وأرجل طويلة فنجد أنها غالبزاً تعطزى نتزاج عنزد الزوالدة  ات أوزان كبيزرة و لز  ألن الزرأس واأل

زن النتزاج تنمو بسرعة بالمقارنة بأجزا  الجسم األخرى للحيوان  ل  يوضح أثر نزوع الحيزوان علزى و

.عند والدته



-:تأثير حجــم األم -2

وزن أظهززرت النتززائج عنززد  جززرا  الخلززط المتبززادل بززين أنززواع الخيززل مززثالً  أن

اً عزن وزن الجنين الناتج من تهجزين أم كبيزرة الحجزم يزيزد بمقزدار ثزالث مزرات تقريبز

جزم األم الجنين الناتج من تهجزين أم صزغيرة الحجزم مزن نفزس الز كر وهز ا يبزين أن لح

يالحزظ ) ن تأثير هام على وزن الجنين بها و ل  لمقدرة األم العالية علزى تغ يزة الجنزي

حمار فزنن وك ل  أيضاً عند تهجين أمهات الخيل من ال( كبر المايمة ألم كبيرة الحجم

عكسى لهز ين يكون وزنه أكبر من الجنين الناتج من التهجين ال( البغل) الهجين الناتج 

.الحيوانين



Type of birthنـو  الو دة   -3

ن النتاج وجد أن عدد الخلفة أو النتاج فى البطن الواحدة يؤثر على وزن الجنين عند والدته فمن المالحظ أن وز

تفسير  ل  هو غالباً عند الوالدة فى حالة الوالدات الفردية أو الفرادى يكون أكبر من وزن النتاج فى حالة التوائم   و

. مكانية حصول الجنين الفردى على كمية كبيرة من دم األم لتغ يته

Nutrition of Pregnant damsتغذية األمهات أثناء الحم    -4

للتغ ية أثر واضح على وزن النتاج عند الوالدة و ل  راجع  لى سرعة النمو وزيادة أبعاد  وبالتالى زيادة 

ححجمه فقد وجد أن المستوى الغ ائى الجيد للجنين من األم يسرع ويزيد من سرعة نمو الجنين والعكس صحي



                     

وال    التالى يوضح  مية و يفية توزي  م ونات الدم الغذائية ع ى األنسجة المخت فة 
 0 جسم الحيوان

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
ا ل تمثي  الغذائى ل نسجة  توزي  م ونات الدم الغذائى ت عا

         

          

       
       

       

         

         

         

         
     

 

                            



ا  -: العوام  التى تؤثر ع ى نمو وتطور الحيوان ما  عد الو دة : ثانيا

-: م درة الحيوان  عد الو دة ومدى رعاية األم 1.

حالة الحيوان خالل األربعة أيام األولى تعتبر من أصع  األيام فى حياته حيث يتعرض الحيوان خاللها 

مااكل أثنا  الوالدة مثل مرور الجنين من منطقة الحوض لألم وخروجه من كيس الجنين وما به : لمااكل عديدة منها  

الجوع –من سوائل األمنيون وك ل  سرعة تأ لمه لتغير درجات الحرارة داخل وخارج الرحم  التعرض للظروف –

وزيادة عدد األفراد فى البطن الواحدة وتنافسهم على الغذاء –الجوية الغير مالئمة بعد الوالدة 

.وأيضاً ضعف غريزة األمومة وعدم اهتمامها بالنتاج بعد الوالدة 



-: مية ل ن األم لرضاعة الحيوان الصغير  عد الو دة -2
ليهزا اعتمزاداً يعتبر لبن األم الغ ا  الرئيسى للنتاج خزالل األسزابيع األولزى مزن حياتزه ويعتمزد ع

3أسززابيع األولززى وبالنسززبة للحززوالى فززى األغنززام ترضززع خززالل 6أساسززى وبالنسززبة للعجززول ترضززع الززـ 

مززو هزز   أسززابيع األولززى أيضززاً ولكميززة اللززبن التززى يتغزز ى عليهززا الحيززوان مززن األم أثززر واضززح علززى ن

.الحيوانات بعد الوالدة

-:وسم الــو دة م-4
يح التغ يززة أنسز  ميعززاد للززوالدة هززو الو زت الزز ى تتززوفر فيززه األعززالف الخضزرا  بكثززرة وبالتززالى يتزز

د الحيوانزات مزع الرخيصة والمناسبة لكل من األم والنتاج وهز ا يتطلز  تنظزيم عمليزات التلقزيح بحيزث تلز

.بداية توفر األعالف الخضرا  بالمزرعة



.-:Nutritionالتغــذية -5

غير ينمززو العالئززف الخضززرا  مهمززة جززداً بالنسززبة للنتززاج وتوفرهززا بصززورة كافيززة تجعززل الحيززوان الصزز

لنتزاج تززداد بصورة طبيعية و ل  الحتوائها على ما يلزم النتاج من بروتين وأمزال  معدنيزة واحتياجزات ا

لحيزوان عزن فى الكمية كلما زاد عمر الحيوان حتى عمر الفطام وينبغى عدم نق  الكميزات التزى تعطزى ل

.المقرر له ألن  ل  يؤثر على معدل نمو الحيوان بعد الوالدة 

-:درجة حرارة الجــو-6

والدة يززؤثر التغيززر المفززاجة لدرجززة حززرارة الجززو تززأثير واضززح علززى سززرعة نمززو الحيززوان بعززد الزز

ا  لزى ظزروف وبالتالى على النمو العام للحيوان ول ل  يج  عدم تعرض الحيوانات الصغيرة بعزد والدتهز

.جوية غير مناسبة خاصة درجة الحرارة



ا  -:العوام  التى تؤثر ع ى نمو وتطور الحيوان  عد الفطام: ثالثا

-:جنس الحيــوان 1.

اً مزن اإلنزاث يختلف وزن الحيوان وبالتالى حجمه باختالف جنس الحيوان فنجد أنه فى حالة الز كور تكزون أكبزر وزنز

قريبزاً ضزعف وتظهزر نتزائج األبحزاث فزى األغنزام أن وزن الكبزا  يبلز  ت.ويظهر  ل  واضحاً مع تقدم الحيوان فى العمزر

.وزن النعاج خالل الفترة من بعد الوالدة وحتى وصول األغنام تمام النمو
-:الهرمونات -2

 فرازاتها تعمل الهرمونات على زيادة وزن الحيوان و ل  فى حالة  فرازها بصورة طبيعية فى الجسم و لة أو زيادة

علزى عن المعدل الطبيعى تجعل نمو الحيوان غير عادى والمصدر األول لهرمونات الجسم هو هرمون النمو ال ى يساعد

لهرمومزات هزو استمرار تكوين األنسجة البروتينية وبالتالى تعمل علزى زيزادة وزن الحيزوان المولزود أمزا المصزدر الثزانى ل

.هرمون الثيروكسين المفرز من الغدة الدر ية 



األسس الواجب مراعاتها عند استيراد الحيوانات

اختيـار النـو   -:-أ

   األنواع يج   بل  دخال أي نوع من الحيوانات األجنبية  لى بلد معين البد وان تجري الدراسات المختلفة علي ه

.  األجنبية التي سبق أن أدخلت  لى ه   البلد 

-:توفير الرعاية ال ام ة ل حيوانات ل ي تعطي أقصى  نتاج لها( ب)

Stressالضغوط لحيوانات الفرصة للتعبير عن  مكانياتها الوراثية هو تقليللالهدف من توفير الظروف التي تعطي 

اري البيئية التي يتعرض لها الحيوان إلى ادني حد ممكن واهم هذه الضغوط هو الضغط الحر
Heat stressديثة درجة الحرارة  لى ادني حد باستعمال كل الوسائل الحاثرحيث يكون الهدف هو تقليل

-:أثنا  فصل الصيف ويمكن  ل  باتباع ما يلي 



-:توفير ا حتياجات الغذائية الفع ية 1.

متزوفرة يعطي الغ ا  للحيوانزات علزي أسزاس احتياجاتهزا الفعليزة وان تكزون هز   االحتياجزاتيج  أن 

ق المركززة علي مدار السنة بما فيها العلف األخضزر وينصزح بتقزديم الغز ا  المكزون مزن األليزاف والعالئز

الصزبا  مرتين يوميا عنزدما يكزون الجزو معتزدل أو بزارد نسزبيا أثنزا  اليزوم و لز  فزي أول المسزا  أو فزي

.الباكر 

-:توفير اإليواء الصحي -2
نزي ظروف الجو الحار ال ي يسود معظم أو زات السزنة فزي المنزاطق الحزارة والازبه حزارة يجز  أن تب

ا الحظزائر الحظائر بحيث تقي الحيوانات ظزروف هز ا الجزو وتحقزق التهويزة الكافيزة ولز ل  يجز  أن تناز

.بحيث يكون تعرض الحيوانات للامس ا ل ما يمكن Shedsعلي هيئة مظالت 



-:تنظيم ميعاد الت  يح والو دة -3
عززي يجزز  ترتزز  ميعززاد والدة هزز   الحيوانززات بحيززث تززتم عنززد اعتززدال الجززو وتززوفير المر

.األخضر خاصة   ا لم يكن هنا  التزامات تتطل  عكس  ل  

-:توفيـر الرعاية الصحيـة -4
د لحماية ه   الحيوانات مزن اإلصزابة بزأي أمزراض يجز   جزرا  كزل التحصزينات الكاملزة ضز

ون ازديد المنتارة في تلز  المنطقزة وان تجزرى هز   التحصزينات تزدريجيا حتزى ال يكزاألمراض 

.التأثير على صحة الحيوان كما يج  أن تقاوم الطفيليات الخارجية والداخلية 



-:ات ا  طري ة التر ية المناس ة -5
مزززن المازززاكل التزززي تواجزززه  دخزززال أي نزززوع جديزززد  لزززى أي بلزززد هزززو اسزززتعمال التربيزززة الداخليزززة 

Inbreeding يجز  في القطيع بعزد فتزرة  صزيرة نظزرا للعزدد المحزدود مزن هز   الحيوانزات لز ل

كفا تها اإلنتاجيزة تجن  التربية الداخلية بقدر اإلمكان و ل  باستخدام طالئق من نفس النوع تمتاز ب

.العالية 

-:توفير الخ رة الع مية والفنية -6
توردة مززن يجزز  أن تززوفر الخبززرة الكافيززة لجميززع القززائمين علززى تربيززة ورعايززة الحيوانززات المسزز

.الكالفين والمالحظين ومديرى المزارع واألطبا  البيطريين



حــالة الحيــوان

Animal Condition

للحيوان هى أن الحيوان يؤدى جميع الوظائف الحيوية Normal Conditionالحالة الطبيعية 

ة بحالة جيدة سوا  أثنا  فترات النمو أو خالل فترات اإلنتاج ومن عالمات حالة الحيوان هى درج

لمظهر االمتال  للجسم وك ل  حالة األعضا  واألنسجة المختلفة والتى يمكن الحكم عليها من خالل ا

.الخارجى للحيوان

أو Conformationفالحالة فى حيوان اللحم يمكن االستدالل عليها من خالل الاكل العام 

.المظهر الخارجى له وأيضاً درجة امتال  أو انبساط العضالت ودرجة االستدارة للجسم

ل نعومة أما بالنسبة لحالة أغنام الصوف فيمكن الحكم عليها أيضاً من خالل المظهر الخارجى مث

.أو خاونة الصوف ودرجة لمعانة



ا ل غرض من تر يته وتخت ف حالة الحيوان ت عا
-:حيـوان التسميـن 1.

ال  حالززة حيززوان التسززمين تكززون ممتززازة المظهززر أى درجززة االمززتال  عاليززة والاززكل العززام مسززتدير و لزز  نتيجززة المززت

لز يل وتحزت العضالت والجسم وأيضاً لترسي  الدهن فى أجزا  الجسم المختلفة على منطقة الصدر ومؤخرة الجسم و مزة ا

.الجلد وأماكن أخرى بالجسم

 Dressingوبالنسزززبة لتقزززدير درجزززة االمزززتال  بعزززد  بزززح الحيوانزززات فتقزززدر عزززن طريزززق حسزززا  نسزززبة التصزززافى 

Percentage   ونسبة الدهنFat Percentageافىفى ال بيحة فمثال لو كانت  بائح الحيوانات تعطى  نسبة تص

.مثالً تعتبر  ات درجة امتال  عالية والتى تعطى نسبة تصافى% 60

.فتكون درجة االمتال  أ ل من المتوسط% 40فأنها تعتبر  ات درجة امتال  متوسطة أما لو كانت نسبة التصافى % 50



-:حيوانات التر يــة -2
يوية عالية يج  أن تكون ناطة و ات ح( ال كور التى تستخدم فى عملية التلقيح) حالة حيوانات التربية 

وأيضاً تكون  وية وبدرجة امتال  جيدة ويكون لديها استعداد الستخدامها فى التلقيح فى أى و ت

-:حيوانات المعــارض -3

ود حالته نازطة ودرجزة االمزتال  تكزون أكبزر مزن المتوسزط حتزى يمكزن عرضزه بالمعزارض و لز  لكثزرة وجز

لحصول على المعارض بالخارج باستمرار وه ا يعمل على تاجيع المربين واهتمامهم بمستوى حيواناتهم و ل  يوفر ا

جوائز مالية كبيرة

-:حيوانات العمــ  -4
  مزن خزالل درجة االمتال  لحيوانات العمل تكون متوسطة حيث يكون لديها القدرة العالية على القيام بالعمزل و لز

عمل برامج تغ ية مناسبة تتفق مع القيام به   الوظائف



-:حيــوانات التـدريب -5
كبيزر ه ا النوع من الحيوانات تقوم بمجهزود( الخيول) حيوانات التدري  

كمزززا فزززى حزززاالت السزززباق وهززز ا يتطلززز  أن تكزززون  ات عضزززالت  ويزززة ووجزززود 

.ترسيبات دهنية  ليلة وه   الحيوانات لها مقررات غ ائية خاصة



أهمية تر ية ما ية ال حـم
تربيزة ماازية البالد التى توجد فيها مراعى كثيرة أو بها مساحات كبيرة من الر عة الزراعية تهتم أكثر مزن غيرهزا ب

( حم والزدهنل)اللحم و ل  ألن ه ا النوع من اإلنتاج يستطيع تحويل كميات كبيرة من ه   المراعى  لى منتجات حيوانية 

. وب ل  يتحقق دخل للمربى حيث يحول األعاا  الرخيصة الثمن  لى منتجات غالية الثمن

-: ال روط الواجب مراعاتها عند تأسيس قطي   نتاج ما ية ال حم

تخدم سزوا  أوالً اختيار المكان المناس  للماروع و ناا  المبزانى الالزمزة وتحديزد نزوع وكميزة مزواد العلزف التزى تسز1.

.كانت منزرعة أو العالئق الجافة التى تاترى أو التى تنتج من المزرعة الملحقة بمكان القطيع

.تحديد الو ت المناس  لتأسيس القطيع ال ى يتوفر فيه األيدى العاملة الالزمة للماروع2.

.اللحومدراسة حالة األسواق القريبة سوا  بالنسبة لارا  العالئق الالزمة للحيوانات ومدى احتياج األسواق  لى3.

ختبزارات اختيار الحيوانات واالهتمام بالحالة الفردية لكل حيوان وخلوها من األمزراض و لز  بعمزل التحصزينات واال4.

.ويراعى التدريج العمرى للحيوانات الماترا 

نززد بززا ى االهتمززام بعمليززة التسززجيل بصززفة عامززة ولززألوزان عنززد المززيالد والاززكل العززام للحيززوان عنززد الفطززام وكزز ل  ع5.

.األعمار األخرى


