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من أكثر العروق انتشاراً فً العالم  الهولشتاٌنتعد أبقار 

الرتفاع إدرارها من الحلٌب وقد أثبت نجاحها وتأقلمها مع 

 الظروف البٌئٌة المختلفة

Quebec (2001)  
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(BOICHARD 2002), وزمالؤه 
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 معدل اإلخصاب إنتاج الحلٌب

(BUTLER 1989), و زمالؤه 
 أسباب وراثٌة

 (  التركٌز على زٌادة إنتاج الحلٌب)  

 مقدمة



 :تجفٌف األبقار

 الحلٌب أبقار عروق عند الضرع خالٌا الستراحة أساسٌا   مطلبا   تعد
  و Makuza) الالحق اإلنتاجً الموسم فً إنتاج أعلى لتحقٌق

McDaniel، 1996). 
 

 الضرع فً وجلً واضح   بشكل اإلفرازٌة الخالٌا وتلف موت ٌُالحظ
 ٌعمل لذا ،(Nickerson،1983و Akers) اإلدرار موسم خالل

 فترة خالل التالفة الضرع خالٌا ومعالجة ترمٌم على اإلستروجٌن
 .(1996 وزمالؤه، Athie) التجفٌف

 

 إدرارها، موسم خالل األبقار له تتعرض الذي اإلجهاد إلى إضافة   

 فترة وجود من البد   لذا الغذائٌة، المواد من جسمها مخزون واستنفاذ

  .المواد تلك من فقدته ما لتعوٌض الوالدة قبل (التجفٌف فترة) راحة
 



 :تجفٌف األبقار

 األخٌرٌن الشهرٌن خالل والضرورٌة الغذائٌة بالمواد الجنٌن وتزوٌد

 الجنٌن نمو ٌُالحظ إذ وسلٌمة، قوٌة موالٌد على للحصول الحمل من

 الضرع أنسجة وتجدٌد وترمٌم الفترة، هذه خالل ومكثف سرٌع بشكل

 اإلنتاجً الموسم فً اإلنتاجٌة قدرتها كامل إظهار على قادرة لتصبح

 الربح وزٌادة الحلٌب من كمٌة أكبر على الحصول وبالتالً الالحق،
(Annen ،2004 وزمالؤه). 

 

 كاالنتخاب الوراثً التحسٌن لعملٌات ونتٌجة   األخٌرة السنوات فً

 معنوي بشكل الحلٌب إنتاج زاد والتغذوٌة اإلدارٌة الظروف وتحسٌن

 أن عدٌدة دراسات أظهرت إذ تجفٌفها، فترة تقصٌر تم التً األبقار عند

 فً الحلٌب إنتاج على تأثٌر أي له ٌكن لم ٌوم 30 إلى التجفٌف تقصٌر
 .(2005 وزمالؤه، Gulay) الالحق اإلنتاجً الموسم

  
 



 :تجفٌف األبقار

-20 بنحو الالحق الموسم فً الحلٌب إنتاج انخفاض إلى أدى التجفٌف فترة إهمال أما
40 % (Remond ،1992 وزمالؤه), لإلجهاض وعرضة   مٌال   أكثر األبقار هذه وكانت 

 .فٌزٌولوجً خلل بسبب مشوه أو نافق مولود والدة أو

 
 الالزم الوقت توفر عدم إلى (2008) وزمالؤه  Losandلـ وفقا   ذلك ٌعزى أن وٌمكن

 الضرع خالٌا واستبدال اإلنتاج، فترة خالل الجسم ذخٌرة لتعوٌض والضروري

 فً اإلنتاجٌة قدرتها كامل إظهار على قادرة لتصبح جدٌدة بخالٌا الهرمة اإلفرازٌة

 قبل الهرمونٌة اإلفرازات اكتمال لعدم أو هرمونً خلل أو الالحق، اإلنتاجً الموسم

 .الوالدة

 

 نسبة ارتفاع إلى ٌوم 100 من أكبر لفترة التجفٌف فترة إطالة أدى حٌن فً

 وانخفاض صحً وخلل اإلنتاج، موسم طول وتقصٌر القطٌع، فً االستبعاد
 .(2012 ,وزمالؤه Sawa) التناسلٌة الكفاءة

 
 

  

 



 :تجفٌف األبقار

 والبٌضاء السوداء األبقار أن إلى (2012) وزمالؤه Sawa أشار

 ٌوم 60-40 من والمجففة بولندا فً فرٌزٌان بالهولشتاٌن المهجنة

 اإلنتاجً الموسم فً الٌومً الحلٌب إنتاج فً اٌجابٌة األكثر كانت

 .(كغ 20.2) الالحق

 

 40-21) التجفٌف فترة طول كان عندما (كغ 19) إلى اإلنتاج انخفض

 .تجفٌفها ٌتم لم التً األبقار عند (كغ 15.8) وإلى ،(ٌوم

 

 ٌوم، 100 من أكبر لفترة المجففة األبقار عند (كغ 19.8) بلغ حٌن فً

 موسم طول وتقصٌر القطٌع، فً االستبعاد نسبة ارتفاع إلى ذلك وأدى

 .التناسلٌة الكفاءة وانخفاض صحً وخلل اإلنتاج،
  
 

  

 



 :تجفٌف األبقار

 

 فً الٌومً الحلٌب إنتاج انخفاض (1997) وزمالؤه Capuco ووجد

 ٌوم 60 من التجفٌف فترة طول تقصٌر عند الالحق اإلنتاجً الموسم

 الظهارٌة الضرع خالٌا من % 62 أن إلى ذلك وعزوا أٌام، 7 إلى

 .أٌام 7 لمدة المجففة األبقار عند اإلفرازٌة الخالٌا نشاط توضح

 

 ٌوم، 60 لمدة المجففة األبقار عند تعمل الخالٌا هذه من % 98 بٌنما

 الضرع خالٌا الستبدال وضرورٌة هامة التجفٌف فترة بان ذلك معللٌن

 الموسم أجل من اإلفرازٌة الخالٌا مكونات وزٌادة الهرمة اإلفرازٌة

 عند الدقٌق والمعً الكرش زغابات تتجدد الفترة هذه وفً الالحق،
 .أمرٌكا فً الهولشتاٌن أبقار

 
 

  

 



 (كغ)الحميب اليومي  إنتاج عدد السجالت (ٌوم)مجموعات طول فترة التجفٌف 

0-10  
29 

1.24 a±12.69 

11-20  
37 

1.10 ba±13.57 

21-30 43 
1.01 c±16.67 

31-40 51 0.94c±17.06 

41-50 72 0.79d±18.97 

51-60 288 0.39 d±18.68 

61-70 280 0.40 c±16.89 

71-80 266 0.41 cb±15.67 

81-90 263 0.41 cb±15.84 

91-100 72 0.79 b±14.35 

101-110 43 1.02 ba±15.05 

111-120 42 1.03 ba±14.24 

>120 160 0.53 ba±14.40 

 16.31±0.17 1646 المتوسط العام

 فدٌو مبقرةفً  الهولشتاٌنفترة التجفٌف عند أبقار 



 :تجفٌف األبقار

 

 و Bachman : 2003 وزمالؤه Gulay) ٌجد لم حٌن فً

Schairer، 2003) التجفٌف فترة لتقصٌر معنوي تأثٌر أي 

 أبقار عند الٌومً الحلٌب إنتاج على ٌوم 30 إلى 60 من

 .الالحق الموسم فً أمرٌكا فً الهولشتاٌن
 

 اختالف أي (2004) وزمالؤه  McGuireٌُالحظ لم كما

 30 لمدة المجففة األبقار عند الٌومً الحلٌب إنتاج فً معنوي

  بلغ إذ ٌوم، 60 لمدة المجففة واألبقار ،كغ 43.7 بلغ إذ ٌوم،
 .األمرٌكٌة أرٌزونا والٌة فً الحلٌب أبقار عند كغ 44.35

 

  

 



 :تغذٌة األبقار الحوامل
 

  حٌث ٌتعٌن تغذٌة البقرة  تهاتزال فً أحشاء أما تبدأ التربٌة الجٌدة للعجول وهً ما

 .الحامل تغذٌة جٌدة خالل فترة الحمل

لفترة التغذٌة نقص تتحمل أن لها ٌمكن جٌدة حالة فً وهً تلد التً األبقار 

  .إنتاجها ٌقل أن دون قصٌرة

 

 تكون المولود حالة وأن اإلنتاج على التأثٌر إلى التغذٌة نقص فترة امتداد وٌؤدي 

 المخزون على تعتمد أن ٌمكنها ال فإنها سٌئة حالة فً وهً تلد التً األبقار وأن جٌدة

 الحٌوانات إنتاج مستوى ٌعتمد أن فالبد لذلك وتبعا   جدا   قصٌرة لفترة إال جسمها فً

 كان إذا اإلدرار من مرتفع مستوى على الحصول والٌمكن .الحالٌة تغذٌتها درجة على
 . منخفضا   التغذٌة مستوى

  



 :تكون بإحدى الطرٌقتٌن( الشهرٌن األخٌرٌن من الحمل)والتغذٌة خالل فترة الجفاف 

  
 : الدفع الغذائً -1

 فً المتبعة التقلٌدٌة الطرق من أكثر عدٌدة ممٌزات الطرٌقة لهذه
 :مرحلتٌن إلى التغذٌة تقسٌم وٌمكن الجافة األبقار تغذٌة

 .الجفاف فترة من األولى المرحلة - أ
 .التجفٌف من األخٌرة المرحلة- ب

 قبل أسابٌع 3-2 حتى التجفٌف بدء من األولى المرحلة وتبدأ

 من األخٌرة الثالث األسابٌع هً األخٌرة والمرحلة .الوالدة
  .القادم للموسم البقرة تهٌئ المرحلتٌن هاتٌن وفً الحمل،



 جٌد مالئ علف إلى تحتاج جٌدة الصحٌة حالتها والتً الجافة األبقار

  ال أن ٌجب المقدم والدرٌس الوالدة، قبل األخٌرة األسابٌع حتى النوعٌة

 .الغذائٌة القٌمة منخفض ٌكون ما غالباً  والذي الوحٌد الغذاء ٌكون

 المركز العلف من قلٌل لها ٌقدم ضعٌفة الصحٌة حالتها التً واألبقار

 الجسم وزن زٌادة بغرض وذلك المالئ العلف إلى إضافة بالٌوم

  .السابقة اإلدرار فترة خالل الفاقد ولتعوٌض

 ونسبة مؤمنة، تكون أن ٌجب األخرى المعدنٌة واألمالح الطعام ملح
 .مناسبة المعدنٌة األمالح مخلوط فً الفوسفور

 قدمت إذا والفٌتامٌنات والكوبالت والحدٌد بالفوسفور الفقٌرة األعالف إن

 العجل على سًء تأثٌر لها فإن طوٌلة ولمدة الجفاف فترة خالل لألبقار

   .الوالدة حدٌث
 علف إضافة المفضل فمن الثانٌة المرحلة خالل للتغذٌة بالنسبة أما

   .القادم للموسم البقرة لتهٌئة القٌمة عالً مركز
 



 من أن إذ .األول موسمها من تقترب التً للبكاكٌر بالنسبة كذلك وهذا

 من األولى شهور الستة فً بناؤها تستكمل اللبنٌة الغدد أن المعلوم

 نمو تشجٌع إلى حٌنئذ   العجالت تغذٌة زٌادة وٌؤدي تقرٌبا ، الحمل

 التغذٌة فً الزٌادة أما اإلفرازي، النسٌج حساب على الدهنً النسٌج

 زٌادة إلى تؤدي بل الضرع على تؤثر ال فإنها المرحلة هذه بعد

 .اإلنتاج زٌادة فً ٌفٌد الذي الحٌوان غذاء من الالزم االحتٌاطً
 

 المستوٌات إلى تستجٌب فإنها اإلدرار العالٌة لألبقار بالنسبة أما

 قبل لها قدمت إذا خاصة المركزة األعالف على التغذٌة من العالٌة
 Challenge Feeding الغذائً بالدفع تسمى وهذه اإلدرار بداٌة

 .السواء على والصغٌرة الكبٌرة القطعان فً وتستعمل
 



 :الدفع الغذائً رٌقةطمٌزات     ممٌزات 

 األعالف من العالً التغذٌة مستوى على تتعود أن الكرش لبكتٌرٌا تسمح 

 الوقت فً البقرة إلٌها تحتاج التً الالزمة الطاقة وتؤمن الوالدة قبل المركزة

 .اإلدرار بداٌة فً األغلب وعلى المناسب

 ، الوالدة بعد المركزة األعالف من أكبر كمٌات تناول على البقرة تشجع وهذه

  مبكر وبشكل عال إدرار مستوى إلى للوصول غذائٌا   دفعت البقرة أن ٌقال لذا

  .الحرارٌة الطاقة بنقص بعد فٌما المستوى هذا والٌتأثر

 :التغذٌة االعتٌادٌة

 15-5ٌوم وكأنها تحلب  60بهذه الطرٌقة تغذى الحوامل خالل فترة الجفاف   

حلٌب ٌومٌا  وذلك حسب حالة البقرة الصحٌة وحسب اإلنتاج المتوقع مع  كغ

الحافظة والتً غالبا  ما تكون من  للعلٌقةموسم اإلدرار القادم هذا باإلضافة 
 .والدرٌساألعالف المالئة الخضراء 

 



 :الوالدة    

 جٌدا تنظٌفه وتم وصحً نظٌف للوالدة والمجهز المعد المكان ٌكون أن ٌجب 

 من البد الوالدة بدء وعند التالٌة، الوالدة وقبل السابقة الوالدة بعد وتطهٌره

 .الوالدة أثناء وكذلك الوالدة قبل لألمات التام الهدوء توفٌر

 الوالدة قرب عالمات ظهور بدء من ساعة٢ -1 األمات ترك وٌستحسن

 أو تدخل بدون الطبٌعٌة للوالدة المائً الكٌس ظهور أهمها ومن الحقٌقٌة

 بالوضع المولود وقدوم الطبٌعٌة الوالدة حاالت فً وذلك خارجٌة مساعدة

 وضعها فً الرأس وبٌنهما المقدمة وفً مفرودة األمامٌة األرجل) الطبٌعً

 . (الطبٌعً

 أو فردٌة) للوالدة مخصصة أماكن إلى الحوامل األمات نقل ٌتم أن ٌجب 

 أسبوعٌن بنحو) مناسبة وقٌاسات وبمواصفات صغٌرة مجموعات فً

 العالمات أو الظاهري الشكل االعتبار فً األخذ ضرورة مع (الوالدة قبل

 .الوالدة قرب على الدالة الظاهرٌة



 والطبٌعٌة العادٌة الوالدة حاالت فً األمات بعض تحتاج وقد 

 األخص وعلى الوالدة عملٌة إلنهاء البسٌطة المساعدة إلى

 وتطهٌر شدٌدة وبنظافة بحذر التدخل ٌجب وعندها البكاكٌر

 غٌر أوضاع فهً الجنٌن لقدوم الطبٌعً الوضع دون وما كامل،

 أي الوالدة فً صعوبة وجود علً وتدلل الجنٌن لقدوم طبٌعٌة

 األمات تحتاج وعندها الوالدة عسر درجات من درجة وجود

 تحت المساعدة أو الوالدة عملٌة تكون أن ٌجب للمساعدة،

 الموالٌد من معدل أعلى علً للحصول المتخصصٌن إشراف

 التدخل من تنشأ قد التً التناسلٌة المشاكل نسب وتقلٌل الحٌة

 .الوالدة عملٌة فً الخاطئ



 شكرا لحسن إصغائكم    


