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 مسارات تدفق الطاقة بين البيئة الطبيعية والحيوان



 األقـلمـــــة

البٌئٌة الظروف فً المعٌشة على الحٌوان قدرة ًه 

 المناخٌة، وعناصرها خصائصها بكل به المحٌطة

 .(واألمراض الطفٌلٌات) الحٌوٌة الغذائٌة،

أجٌال عدة مدار على طبٌعٌا   حدث الذي التوافق هذا 

 دون منطقة لكل ومحددة معٌنة أنواع انتشار إلى أدى

   .غٌرها



 األقـلمــة  

 المستوى الحٌوي 
األقلمة من الوجهة الحٌوانٌة 

(األولٌة)  

 ياإلقتصادالمستوى 
األقلمة من الوجهة الزراعٌة 

 (الثانوٌة)

 الغرض منها الحفاظ على 

 حٌاة الفرد  •

 نسله  •

   الغرض منها الحفاظ على

 حٌاة الفرد  

 نسله  

بشرط أن ٌتحقق مستوى قٌاسى 

من الحٌوٌة، الخصوبة، اإلنتاج 

 مبنى على أساس العائد اإلقتصادى



 و الوراثً للتكوٌن تبعا التأقلم على الحٌوان قدرة تختلف-

 قبل من الممارسة التحسٌن وعملٌات الطبٌعً االنتخاب

 .االنسان



 توافق البٌولوجً مع البٌئة المناخٌة المحٌطةال

 فً االقتصادي واإلنتاج المعٌشة فً الحٌوان ٌنجح حتى

 علٌه فان والٌومٌة الموسمٌة بخصائصها المناخٌة الظروف

  الحٌوٌة الخصائص على للحفاظ فسٌولوجٌة جهودا   ٌبذل أن

 االسموزي الضغط الحرارة، درجة) جسمه داخل الطبٌعٌة

 ،{الجسم سوائل فً الجزئٌات وبعض االٌونات تركٌز}

 الخصائص هذه ومجموع pH الـ ودرجة المائً، الضغط

   .الداخلٌة بالبٌئة ٌعرف ما تشكل



 توافق البٌولوجً مع البٌئة المناخٌة المحٌطةال

 إلى المؤدي الفسٌولوجً بالتحكم الجسم حرارة حفظ وٌتم

 البٌئة إلى منه المفقودة الحرارة بٌن التوازن حفظ

 للتمثٌل مصاحبة فٌه المنتجة الحرارة مع المناخٌة

 المناخٌة بالظروف ٌتأثر التوازن وهذا .الحٌوي

 .والٌومٌة الموسمٌة



 درجة تظل حتى جسمه فً المنتجة الحرارة كمٌة ٌطرد أن للجسم بد ال

 من نوع لكل الحٌوي النطاق هو معٌن نطاق حدود فً ثابتة حرارته

 :بوسٌلتٌن الجسم من الحرارة طرد وٌتم .فصٌلة ولكل بل الحٌوانات

 

 الهواء،) األجسام بٌن الحرارة انتقال بمعنى البٌئة مع الحراري التبادل-

 من ({المصاحبة والحٌوانات األشجار} واألحٌاء األرض، المنشات،

   .التقابل سطحً عند حرارة األقل إلى حرارة األعلى

 

 وسطوح الجلد، سطح) للبٌئة المقابلة الجسم سطوح من الماء تبخٌر-

 أي كبٌرا سعرا 0.58 الماء من 3سم1 لتبخٌر وٌلزم (التنفسً الجهاز

 كبٌرا سعرا 580 ٌطرد الجسم من الماء من لتر تبخٌر أن

 طرد الحرارة من الجسم 



 التوازن الحراري

 كمٌة الحرارة المفقودة= كمٌة الحرارة المنتجة 



 التوازن الحرارى

 إنتاج الحرارة
(M) 

 فقد الحرارة
(D) 

= 

 التوصٌل الحرارة القاعدٌة

 الحمل  حرارة المجهود العضلى

 اإلشعاع حرارة التغذٌة

 التبخٌر حرارة اإلنتاج



 أسالٌب تشتٌت الحرارة من الجسم 

 التبخٌر اإلشعاع الحمل التوصٌل

الوسائل 

 الطبٌعٌة

الوسٌلة 

 الفسٌولوجٌة



20°C 

R C V E (?) 

 تنظٌم الحرارة فى البٌئة الباردة

الوسٌلة األساسٌة لحفظ حرارة الجسم هى زٌادة التمثٌل 

 الغذائى بواسطة زٌادة المأكول 

38°
C 



 تنظٌم الحرارة فى البٌئة الحارة

الوسٌلة األساسٌة للحفاظ على حرارة الجسم هى التبخٌر من 

 سطح الجلد أو الجهاز التنفسى 

50°C 

R C V E(+) 

38°
C 

E(+++) 



  :إلى أساسا   ترجع

 أهمٌة تبخٌر الماء فى تشتٌت الحرارة

   للماء العالٌة النوعٌة الحرارة -1

   العالٌة التبخٌر حرارة -2
 (  كٌلو كالورى 0.58جم ماء متبخر ٌشتت معه 1كل )



 (األيضى)الوزن التمثيلى  

 ¾(الوزن المطلق)ٌساوى 

(BW)0.75 

هو الوزن الذى ٌأخذ فى اإلعتبار العالقة بٌن 

 وزن الحٌوان ومساحة سطحه





 أبقبر المنبطق المعتذلت 

 أبقبر المنبطق الحبرة 

نطاق التنظٌم 

 الفسٌولوجى 

النطاق 

 األمثل 

27  

 م°
15  

 م°
 م° 1-

 لحرارة البيئة لكل من أبقـار المناطق الحارة والمعتدلة  ( األمثل)نطاق الراحة  

27  

 م°
10  

 م°
32  

 م°
نطاق التنظٌم 

 الفسٌولوجى 

النطاق 

 األمثل 



 تأثير درجة حرارة البيئة على معدل التمثيل الحيوى

نطاق التنظٌم 

 الطبٌعى

نطاق التنظٌم 

 الفسٌولوجى
نطاق التنظٌم 

 الكٌماوى

  الطبٌعٌة بالوسائل التنظٌم ٌتم•

 مجهود أى ٌحدث ال•

   فسٌولوجى

  إنتاجٌة أقصى تتحقق•

 تبخٌر بواسطة التنظٌم ٌتم•

 والجهاز الجلد من الماء

  التنفسى

   كبٌر فسٌولوجى مجهود ٌحدث•

   الحٌوان إنتاجٌة تقل•

 معدل زٌادة بواسطة التنظٌم ٌتم•

   الغذائى التمثٌل وزٌادة المأكول

   كبٌر فسٌولوجى مجهود•

 الحٌوان إنتاجٌة تقل•

M = C+V+R M+C+V+R = E M = C+V+R  



وكذلك ( الجذع، القوام، الرقبة والرأس)شكل يبين اختالف شكل الجسم 
 .بين أبقار المناطق المعتدلة والحارة( المبب، وغمد السرة)الزوائد 



 النشاط الفسيولوجى لمتنظيم الحرارى فى البيئة الحارة

زٌادة تشتٌت الحرارة من سطح 

 الجسم 

خفض إنتاج 

 الحرارة بالجسم 

   المأكول معدل نقص•

   الحركة خمول•

 التمثٌل عملٌات خفض•

   الحٌوي

 الغدة إفرازات انخفاض•

 الدرقٌة

 بتبخٌر الماء  بالوسائل الطبٌعٌة 

 الدم كمٌة سرٌان معدل زٌادة•

 الدموٌة األوعٌة بإتساع بالجلد

 الشعٌرات عدد وزٌادة

   المفتوحة

   الجسم غطاء سمك خفض•

   العرق إفراز معدل زٌادة•

 

  التنفس معدل زٌادة•

   التنفس عمق نقص•

  

 سطح الجهاز التنفسى  سطح الجلد 



 الظروف البيئيت المختلفت 
 (إرتفبع أو إنخفبض الحرارة)

 (  الهٌبوثاالمس)الجهاز العصبى  

 الحفبظ على ثببث درجت حرارة الجسم 

(حرارة الجلد)مستقبالت خارجٌة   (  حرارة الدم)مستقبالت داخلٌة   

 التكامل والتنسٌق بٌن األنشطة الفسٌولوجٌة المختلفة من خالل 

 نشاط هرمونى  نشاط عصبى  نشاط سلوكى 

 دور الجهاز العصبى فى الحفـاظ على حرارة الجسم  



التنظيم الذاتي العصبي والهرموني لمجموعة األنشطة 
   الفسيولوجية لتنظيم حرارة الجسم في البيئة الحارة



 تأثير الظروف البيئية عمى نشاط الغدة الدرقية 

 إنخفاض الطاقة الالزمة للعملٌات اإلنتاجٌة 

 إجهاد البرودة  اإلجهاد الحرارى 

 (الهٌبوثاالمس)الجهاز العصبى  (الهٌبوثاالمس)الجهاز العصبى 

   الفص األمامى للنخامٌة الفص األمامى للنخامٌة 

 معدالت التمثٌل الغذائى بالجسم 

 إنخفاض إنتاجية الحيوان  

TSH  

 الغدة الدرقية 

T3 + T4  



Temperature –  humidity index (THI) 

درجة الحرارة لالتأثٌر المشترك مقٌاس اإلجهاد الحراري ، ٌجمع 

  .ةنسبٌالمع الرطوبة 

THI = Td – (0.55 – 0.55 RH) (td – 58) 



 72 < THI  

 ٌحدث اإلجهاد الحراري



 تأثٌر غٌر مباشر تأثٌر مباشر 

 اإلجهاد الحراري

 مٌزان الطاقة  التناسل 

 األداء التناسلً



 تأثير الظروف الحبرة على األبقبر المستوردة

الحبلت 
 التنبسليت 

 النوعٌة  الكمٌة 

  الجنسٌة الرغبة ضعف•

  الخصوبة إنخفاض•

  المنوى السائل نوعٌة إنخفاض•

 الحٌوانات وحٌوٌة تركٌز نقص•

   المنوٌة

   الشاذة المنوٌة الحٌوانات زٌادة•

 الالزمة التلقٌحات عدد زٌادة•

  الحمل لحدوث

  الجنسٌة الرغبة ضعف•

  الشبق دورات إنتطام عدم•

 – الشٌاع فترة قصر) الشٌاع مظاهر ضعف•

  (الصامت الشٌاع حاالت زٌادة

  البوٌضات نوعٌة إنخفاض•

   لإلخصاب الالزمة التلقٌحات عدد زٌادة•

   الجنٌنى النمو تأخر•

  الجنسى البلوغ تأخر•

  التناسلٌة الكفاءة إنخفاض•

  والدتٌن بٌن الفترة طول زٌادة•

   األم من علٌها المتحصل الموالٌد عدد نقص•

 الحبلت اإلنتبجيت 

♂ ♀ 



 اإلجهاد الحراري

 فشم انرثٕيط

 ظٕٓر انشياع انصايد

 اَخفاض يعذل انخصٕتح ٔانُشاط انًثيضي  

 ذثٕيط غير طثيعي أ ذشِٕ تانثٕيضاخ 

 اَخفاض انرغثح انجُسيح



 اإلجهاد الحراري

 حدوث ظاهرة الالشبق التً تعوق عملٌة االباضة 

 التعبٌر عن الشبق 

 القذفاتعدد  

 لحدوث اإلخصاب التلقٌحاتعدد  

 مدة وشدة الشبق     



 اإلجهاد الحراري

 ذسثة إجٓاض نهحيٕاَاخ

 حجى انجُيٍ 

 االجُح انًشْٕح  

 يٕخ األجُح يثكرا فى األياو األٔنى  



 اإلجهاد الحراري

  تعذ انٕالدج إطانح انًذج انالزيح نرجٕع انرحى إنى حانرّ انطثيعيح

 (خالل انحًمنألتقار انرى ذرعرض نهحرارج انعانيح تانُسثح )

 زيادج انفررج يٍ انٕالدج حرى اإلخصاب 

 نعجٕل انًٕنٕدجااَخفاض ٔزٌ  





 اإلجهاد الحراري

Inhibin   

LH  

FSH  

المبٌض -تأثٌر اإلجهاد الحراري على محور الغدة النخامٌة   



 تركٌز هرمون فً البالزما    

 Inhibin 

   FSH( LHغٌر كافٌة للتغلب على التاثٌر المنخفض من  FSH  لكن زٌادة)

 التعبٌر الضعٌف عن الشبق

Heat stress  



LH النبض المتدفق 

 

بالبالزما    LH 

 
 

 الحوٌصلة السائدة

 إفراز االسترديول

 

 انخفاض الكشف على الشبق

 الخصوبة

Heat stress  



 بروجسترون

 

 اثناء مرحلة الجسم األصفر

 من دورة شبق قبل الحمل 

  

 عدم نضوج البوٌضة بشكل كامل

 موت االجنة المبكر

 االجهاد الحراري



 أثناء فترة الحمل  

 فشل باالنغراس 

 بروجسترون

 اإلجهاد الحراري 



تشكٌل الجامٌطات تكون حساسة لدرجة الحرارة، ٌتطلب 

تكوٌن الحٌوانات المنوٌة ٌالحالة الطبٌعٌة درجة حرارة اقل 

من حرارة الجسم الطبٌعٌة، وتشٌر الدراسات الحدٌثة إلى إن 

.تكوٌن البوٌضات أٌضا حساسة للحرارة  

ٌؤثر اإلجهاد الحراري على الخصوبة نتٌجة تأثٌره المباشر 

.على حرارة المبٌض وبالتالً على نوعٌة البوٌضات  

 تأثٌر االجهاد الحراري على الجامٌطات واالجنة



أثناء شهور % 52انخفض معدل الحمل عند األبقار من 

باإلضافة لذلك . أثناء فصل الصٌف الحار% 10البرودة إلى 

.  كان معدل الحمل منخفض كثٌرا عند األبقار مقارنة بالبكاكٌر

فاألبقار تكون كبٌرة تملك صعوبة أكثر بتشتٌت الحرارة، 

وعندما تكون بمرحلة الحالبة األبقار تستهلك علف أكثر 

 وتنتج أكثر حرارة



 

 انخفاض فً تدفق الدم إلى الرحم التالً زٌادة حرارة الرحم

        

 تثبٌط التطور الجنٌنً

  

 التلقٌحاتزٌادة فقد األجنة المبكرة  وخفض نسبة نجاح 

 

 اإلجهاد الحراري



  DMI   

 

 مٌزان طاقة سلبً  
  

 اإلجهاد الحراري

 
 

 

 ٌؤخر عمر البلوغ    

 ٌقلل النمو الجنٌنً    

 زٌادة الشبق الصامت    

 ٌقلل من فترة الشبق    

  

 

 

 معدل التمثٌل الغذائً
  

 الخصوبة



  المادة الجافة المأكولة

 

  مٌزان طاقة سلبً  

  

 

Insulin,  Glucose and IGF-I  

  

 اإلجهاد الحراري



 االنسولٌن

 ٌعتبر األنسولٌن مهم من اجل تطور الحوٌصالت 

 وله تأثٌر مفٌد على نوعٌة البوٌضة

 اإلجهاد الحراري



IGF-I 

IGF-I  

 ٌعتبر منشط للنمو الحوٌصلً واالنغراس

 اإلجهاد الحراري



 االجهاد الحراري  جلوكوز

 

  :حٌث الجلوكوز

 منشط للنمو الحوٌصلً

 منشط لالنغراس

 وقود أساسً للتبوٌض

  LHز اٌشارك فً تعدٌل افر

 وٌمنع التبوٌض LHنقص السكر الحاد ٌثبط إفراز    

 



  االجهاد الحراري  التستسترون

 التستسترونتركٌز هرمون     

  لٌدج وطائف خالٌا فىضار نتٌجة خلل أو تأثٌر  

        .تقوم بتخلٌق هذا الهرمون  التى



 

 إنتاج الحٌوانات المنوٌة

  عددها

 

  االجهاد الحراري

 ضعٌفة فً قوة إخصابها حٌوانات منوٌةئ كما ونوعا وٌإنتاج سائل منوي رد

 وإنتاج أجنة ضعٌفة ووزن مٌالد منخفض 



 

 الرغبة الجنسٌة 

 والنشاط الجنسً

 

  اإلجهاد الحراري

 باإلضافة للخلل والتأثٌر الضار التً ٌحدث فً كل من نسبة الحٌوانات المنوٌة الحٌة،     

 ، والتركٌزفةذحجم الق

 كورذللانخفاض معدالت الخصوبة  الىٌؤدي  لكذكل 



 كٌف نخفف اإلجهاد الحراري



 طرق فٌزٌائٌة

 المراوح 

 الرش بالماء

 شرب الماء البارد

 التظلٌل

 تبرٌد الهواء



 وسائل فسٌولوجٌة

 التبرٌد الداخلً

 

 مدرات البول

+ 

 الماء المبرد

 

 

      

 إفراز الماء   

   

 التبرٌد الخارجً

 

 المعرقات

+ 

 الرش بالماء العادى

 

     

 

 إنتاج العرق     

 



 الوسائل الغذائٌة

 

 المعادن والفٌتامٌنات 

 

 منظمات غذائٌة

 البروتٌن الخام  

 نتروجٌن الٌورٌا



إضافات غذائٌة 

 والتبرٌد بالرش
ٌورٌا 

 ومعادن

 الشاهد

الفترة من الوالدة حتى 

(ٌوم)التلقٌح المخصب   

 

78.3 

 

88.9 

 

104.5 

 

Abd El-Kariem, et al. (2004) 



 Hormonal therapy 

 حقن األبقار أثناء تعرضها لإلجهاد الحراري ب 

GnRH 

ٌؤدى إلى تطوٌر الحوٌصالت واعطاء بوٌضات صحٌة 
قبل التبوٌض، اثناء حقن االبقار اثناء فصل الصٌف 

بالهرمون خالل الشبق ادى الى ارتفاع معدل الحمل من 
%.39الى  18   

   



 :الرعاٌة الجٌدة خاصة اتباعفالبد من  اسلوب أىقبل تطبٌق 

  

 عدم تعرض الحٌوانات ألشعة الشمس المباشرة-

 الخرسانٌة المبانىوعدم استخدام الحظائر -

 ارتفاع كاٍف للمظالت لٌسمح بالتهوٌة الجٌدة-

 بصفة مستمرة وتوفٌر مٌاه الشرب بكمٌة كافٌة -

 توفٌر األعالف الخضراء بكمٌات كافٌة خاصة أثناء الصٌف-

العام و التطبٌق العملى اإلستنتاج  




