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 ادارة ورعایة قطعان ماشیة اللبن 

Management of Dairy Cattle Herds 

:تتكون قطعان ماشیة اللبن من ثالثة أقسام  

.أبقار اللبن -1  

Dairy Cows 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 



).الطالئق(الثیران  -2  

Dairy Bulls 
 

 

 

 

 

 

العجول والعجالت -3  

Dairy Calves 

 
 

 

 



ادارة ورعایة ابقار ماشیة اللبن : أوال  

Management of Dairy Cattle Cows 

.یشمل كل االعمال التى یقوم بھا المربى لحمایة ورعایة وخدمة الحیوان وانتاج اللبن فى القطیع  

  االمداد بالغذاء -1

 ٍ◌Supplying With Food 

 احتياجات انتاجية احتياجات حافظة

 االحتياجات الغذائية لالبقار



تحسب على اساس وزن الجسماالحتیاجات الحافظة لألبقار   

Maintenance Requirements  

بقار) طاقة(كجم معادل نشا0.58
ٔ
 لال

 للجاموس) طاقة(كجم معادل نشا0.51
 جم بروتين مهضوم 50

 كجم وزن حى يحتاج 100كل 



تحسب على اساس انتاج اللبناالحتیاجات االنتاجیة لألبقار   

Productive Requirements  

 جم بروتين مهضوم 72 )طاقة(كجم معادل نشا0.26

 كجم من اللبن يحتاج 1كل 



احتیاجات النمو للعجالت فى مراحل النمو االولى -  

Growth Requirements 

.كجم من اللبن 5یحسب للحیوان القیمة الغذائیة بما یعادل انتاج   

احتیاجات الحمل خالل فترة الجفاف  -  

Draying Period Requirements 

خالل الموسم % 10من االحتیاجات الحافظة للموسم األول للحمل و % 20یحسب للحیوان القیمة الغذائیة 

.كجم لبن یومیا 3الثانى فأكثر أو مایعادل انتاج   

یجب مالحظة اضافة االمالح والفیتامینات مع الغذاء او فى صورة الواح تعلق امام الحیوان وتقدیم العلف * 

.على مرتین یومیا بكمیات متساویة   



  االمداد بالماء -2

Supplying With Water 

وتختلف ھذه ) جوامد كلیة%13ماء، % 87(تحتاج ابقار اللبن لكمیات كبیرة من الماء لتكوین اللبن 

:الكمیة على حسب  

).الموسم صیف،شتاء(درجة الحرارة  -  

).أخضر، جاف(نوع الغذاء المقدم للحیوان  -  

.كمیة انتاج اللبن -  

.لتر من اللبن 1لتر من الماء النتاج  4-3یحتاج حیوان اللبن *   

 

 



:شروط الماء المقدم للحیوان*    

).الطعم،اللون،الرائحة(نظیف ومتجدد  -  

).تحت مظلة(بعید عن الشمس  -  

  .متوفر بكمیات كافیة -

:مصادر الماء المقدم للحیوان*   

.ماء الشرب -  

%).85تصل فى بعض االحیان (الرطوبة الموجودة بالعلف األخضر  -  

%.42، بروتین %60، كربوھیدرات %100دھن یعطى ) الناتج عن تمثیل المواد الغذائیة فى جسم الحیوان(الماء التمثیلى  -  

.یقدم الماء مرتین یومیا خاصة باالیام الحارة وخالل التغذیة على علف جاف*   

 

 



  التریض -3 

 800یفضل عدم مشى حیوان اللبن مسافة كبیرة حتى الیفقد الطاقة الموجھة النتاج اللبن لكن یمشى مسافة التزید عن 

. قدم من مصدر التغذیة الى مكان الشرب فى المرعى  

:فوائد التریض  

.تنشیط الدورة الدمویة وبالتالى زیادة الدم الوارد للضرع وزیادة انتاج اللبن -أ  

.سالمة أرجل الحیوان وبالتالى سھولة الرعى والتغذیة -ب  

.تسھیل عملیة الوالدة باألبقار الحوامل -ج  

 

 



التنظیف والتطمیر وقص الشعر -4  

للحفاظ على سالمة الحیوان وانتاج لبن نظیف یھتم بخلو الحیوان من األمراض المعدیة وتنظیف الجسم خاصة األرباع 

.الخلفیة والضرع والذیل من المخلفات وقص الشعر الزائد بھذه المناطق حتى الیسقط باللبن عند الحلب  

كذلك التطمیر بحدیدة التطمیر ألزالة القاذورات الصلبة ثم بفرشة التطمیر ألزالة القاذورات الدقیقة العالقة بشعر 

. الحیوان تمرر بعكس أتجاه نمو شعر الحیوان  

:فوائد التطمیر  

.سالمة جلد الحیوان ولمعانھ -أ  

.تنشیط الدورة الدمویة -ب  

.عدم سقوط القاذورات العالقة باللبن -ج  

 

 



اإلمداد بالفرشة -5  

عبارة عن قش األرز أو تبن القمح وبعض المزارع الحدیثة تستخدم وسائد من المطاط الخشن لعدم التزحلق وتختلف 

سمكھا حسب نوع األرضیات باألرضیة الترابیة تكون سمكھا أقل من الخرسانیة وتزال یومیا بالصیف وكل عدة أیام 

. بالشتاء  

:فوائد الفرشة  

.راحة الحیوان -أ  

.أمتصاص السوائل وعدم تزحلق الحیوان -ب  

.یحدث لھا تخمر بالشتاء وتولد طاقة تدفىء الحیوان -ج  

).البیوجاز(تجمع وتستخدم فى أنتاج السماد العضوى أو أنتاج الغاز الحیوى  -د  

 

 



تقلیم األظالف -6  

یؤدى عدم تریض األبقار إلى تكوین حوافر طــویلة وغیر منتظمــة ولذلك یجب  

إزالتھا بواســطة سكین حاد مع مالحظة عدم اإلضــرار بالحوافر حتى ال یؤدى 

  ذلك إلى حدوث حالـة تعفن الحافر

(Foot Rot)  

 



حلیب االبقار -7  

Milking of Cows 

:قبل الحلب یجب التعرف على العوامل التى تؤدى الى الحصول على لبن نظیف  

.مكان الحلب -  

.االبقار -  

.الحالب -  

.أوانى الحلب -  

 

 



:طرق الحلب  

Milking Types 

.الحلب الیدوى -  

.الحلب االلى -  

:عدد مرات الحلب الیومى  

Milking Frequency 

.ساعة 12مرة یومیا بفارق  2منخفضة االدرار تحلب  -  

.ساعات 8مرات یومیا بفارق  3متوسطة االدرار تحلب  -  

.ساعات 6مرات یومیا بفارق  4عالیة االدرار تحلب  -  

 

 



  التلقیح فى األبقار -8
 : دورة الشبق وموسم التلقیح  -أ

األبقار من الحیوانات عدیدة دورة الشبق طول العام وھذا یتیح تلقیحھا لتلد فى 
أى وقت من أوقات السنة ولكن فى مصر یفضل المربون تركیز تلقیحھم 
لألبقار بحیث تلد فى أواخر الخریف وبدایة الشتاء حیث یتوفر فیھ العلف 

 .  األخضر 
 : العمر عند التلقیح  -ب

تلقح ھذه العجالت إال ال  شھر بحیث 18 -16وعموماً یتم التلقیح لألبقار فى عمر 
بعد أن تصل إلى الحجم المناسب للتلقیح حتى تتمكن من تحمل ظروف الحمل 

وألن التلقیح المبكر عن ذلك یؤدى إلى أنھا تتحمل عبئ نموھا باإلضافة 
على عبئ إمداد جنینھا بما تحتاجھ من غذاء فى وقت واحد أما األبقار التى 

یوماً من الوالدة  60-45سبق لھا الوالدة فإنھا دائماً تلقح بعد حوالى 
یوماً لكى تستعد لحمل  60 -45السابقة ألن البقرة تحتاج دائماً إلى فترة 

 . جدید 



 : طرق التلقیح  -ج
تجرى عملیة التلقیح خالل فترة الشباع أما طبیعیاً أو صناعیاً ویتوقف إتباع أى 

من الطریقتین على حجم القطیع وبرنامج التربیة ومدى توفر إمكانیات 
 . التلقیح الصناعى 

 : التلقیح الطبیعى : أوالً 
ویتم بإحضار البقرة إلى مسكن علیھا طبیعیاً ثم إعادتھا إلى مكانھا فى األسطبل 

أو تتم بإطالق الطالئق مع األبقار باألعداد المناسبة فى المرعى وقت 
ویعتبر ھذا النوع من التلقیح مفید فى حاالت الشیاع الصامت حیث .. التلقیح 

ال تظھر أعراض الشیاع على األبقار وبالتالى ال یمكن تحدید الوقت المناسب 
الذى یجرى فیھ تلقیح ھذه األبقار صناعیاً ولكن عند إقتراب موعد الشیاع 
تطلق األبقار مع الطارقة حتى تتم عملیة التلقیح وبإتباع التلقیح الطبیعى 
یمكن تلقیح األبقار خالل الشیاع الواحد مرتین وقد وجد أن تلقیح األبقار 

ساعات یزید من فرصة حدوث  8 – 6مرتین خالل الشیاع الواحد بفاصل 
 . اإلخصاب 



 : التلقیح الصناعى : ثانیاً 
یتم بوضع السائل المنوى للطالوقة فى الجھاز التناسلى للبقرة بمعرفة 
ولھذه .. المتخصص فى إجراء ھذه العملیة وذلك بإستخدام أدوات خاصة 

الطریقة أسالیبھا الخاصة فى جمع السائل المنوى وتخفیفھ وتجھیزه وحفظھ 
إلى وقت إستخدامھ وفى إجراء عملیة التلقیح ذاتھا وقد سبق شرح ذلك فى 

 . موضوع التلقیح الصناعى 
 : فترة التلقیح  -د 

تلقح األبقار خالل الساعات المثمرة األخیرة من فترة الشیاع وإلى ما بعد إنتھاء 
فترة الشیاع بحوالى ستة ساعات وبصفة عامة فإن األبقار التى یبدأ ظھور 
أعراض الشبق علیھا فى الصباح الباكر یجب أن تلقح بعد ظھر نفس الیوم 

صباحاً یجب أن تلقح متأخراً  12 – 9واألبقار التى یظھر علیھا الشیاع من 
فى نفس الیوم أو مبكراً فى صباح الیوم التالى أما األبقار التى یبدأ ظھور 

عالمات الشیاع علیھا بعد الظھر تلقح فى ظھر الیوم التالى ودائماً یجب أن 
  .تترك البقرة بعد تلقیحھا فى مكان ھادئ لفترة أربعة ساعات 



   تشخیص الحمل -9
یوم من التلقیح یمكن التأكد من حدوث الحمل أو عدم حدوثھ عن  60 – 45بعد مرور 

طریق تحسس قرن الرحم والمبیض من خالل المستقیم وتسمى ھذه العملیة بعملیة 
الجس وعندما یكون ھناك حمل حقیقى فإن القائم بعملیة الجس یالحظ زیادة حجم أحد 

قرنى الرحم أو كالھما عن الحجم الطبیعى باإلضافــة إلى وجود الجسم األصفر فى 
المبیض وفى حالة الحمل الكاذب یالحظ عدم زیـادة حجم قرنى الرحـم عن حجمھا 
الطبیعى ولكنھ یتحسس الجسم األصفر على جدار المبیض ، وفى ھذه الحالة فإن 
إستمرار وجود الجسم األصفر بسبب منع التبویض ولذا یجب إزالتھ إما یدویاً أو 

بإستخدام الھرمونات أما فى حالة عدم حدوث الحمل فإن القائم بعملیة الجس ال یلمس 
إختالفاً فى حجم قرنى الرحـم عن الحجم الطبیعى وفى نفس الوقت ال یجد أى أجسام 

وتعتبر عملیــة الجــس من العملیات التى تمارس فى إدارة .. صفراء على المبیض 
قطعان أبقار اللبن إذ أنھ عند التأكد من حدوث الحمل وباإلستعانة بسجالت التلقیح 
یمكن معرفة التاریخ المتوقع للوالدة وبالتالى یمكن تجفیف األبقار قبل الوالدة فى 

الموعد المناسـب وأیضاً یمكن عمل الترتیبات الالزمة من حیث التجھیز للــوالدة وفى 
حالــة حدوث الحمل الكاذب فإن تشخیص الحمل ینبھ إلى إزالة الجسم األصفر أما فى 

حالة عدم حدوث الحمل فإن الجس یتیح الفرصة لدراسة الحالة والتعرف على 
   .أسبابھا 



   األبقار تجفیف -10
تستریح فیھا ) أسابیع  8 – 6( یوم  60 – 45قبل الوالدة تحتاج األبقار التى سبق لھا الوالدة إلى فترة 

من إدرار اللبن وخاللھا تسترد وزنھا وتعوض ما فقد منھ خالل فترة اإلدرار السابقة ویتیح لھا 
فرص إمداد جنینھا بإحتیاجات نموه حیث أن معظم نمو األجنة فى الرحم یحدث خالل ھذه الفترة 
وعلیھ فإنھ إذا إستمرت البقرة فى إدرار اللبن حتى حلول موعد ھذه الفترة فإنـھ یجب أن تجفف 

 :  ویتم تجفیف األبقار بأحد الطرق اآلتیة 
 :  الحلیب الغیر منتظم  -أ

وفى ھذه الطریقة تحلب البقرة مرة واحدة كل یوم بدالً من مرتین وذلك لبضعة أیام ثم بعد ذلك تحلب مرة 
 . واحدة كل یومین وبعد ذلك یتوقف إنتاج اللبن كلیةً 

 : الحلیب غیر الكامل  -ب
وتجرى ھذه الطریقة بجانب األبقار فى مواعیدھا العادیة حلباً غیر كامالً لبضعة أیام ثم بعد ذلك تحلب 

 .  مرة واحدة فى الیوم حلیباً غیر كامالً ثم مرة كل یومین حلیباً عیر كامل إلى أن یتوقف إدرار اللبن 
 : اإلیقاف المفاجئ لحلب اللبن  -ج

وتجرى ھذه الطریقة بإیقاف عملیة الحلیب مرة واحدة ویمكن إستخدام ھذه الطریقة عندما یكون معدل 
إنتاج اللبن الیومى للبقرة قلیالً وقبل إیقاف عملیة الحلیب بثالث أیام یمنع إمداد األبقار باألغذیة 

المركزة فى عالنقھا كما تنقص كمیة الدریس إلى النصف أو بثالث أرباع معدلھا الطبیعى وفى ھذه 
الحالة سینخفض إفراز اللبن قبل إیقاف عملیة الحلیب وعند توقف عملیة الحلیب فإن ذلك سیؤدى 

إلى زیادة ضغط اللبن داخل الضرع إلى مستوى معین بعده یتوقف إفراز اللبن ویبدأ الدم فى 
   .إمتصاص الموجود منھ فى الضرع 



  العنایة باألبقار عند الوالدة وبعدھا بقلیل -11
 :  عند إقتراب موعد الوالدة تظھر عالمات فسیولوجیة وتشریحیة یمكن تمییزھا بسھولة منھا 

 : عالمات الوالدة  -أ
محاولتھا البحث عن مكان منعزل  -عدم إستقرارھا  -من عالمات الوالدة فى األبقار إزدیاد عصبیة البقرة 

تورم  –إرتخاء العضالت فى منطقة الحوض بشكل ملحوظ  –عن باقى األبقار فى الحقل أو المرعى 
یظھر شكل البطن وكأنھ قد سقط  –أعضاء التناسل الخارجیة وقد یرتفع رأس الذیل عن مكانھ قلیالً 

 .  تضخم الضرع نتیجة إمتالئھ بالنسیج اإلفرازى ویصبح حساساً  –ألسفل 
 : مكان الوالدة  -ب

ویتوقف ذلك على .. یسمح المربون ألبقارھم بأن تلد فى العراء أو تحت مظلة مفتوحة أو داخل مساكنھا 
طبیعة الظروف الجویة السائدة وقت حدوث الوالدة ولكن یفضل معظم المربون أن تلد أبقارھــــم 

فى حجرات ذات سعة مناسبة ومجھزة للوالدة وتسمى بحجرات الوالدة وأیا كان الوضع فال بد وأن 
یكون مكان الوالدة بعیداً عن األبقار األخرى بعیداً عن الضوضاء ومصادر اإلزعاج مریحاً خالیاً 

   .من مصادر العدوى لألمراض ومزود بفرشھ مناسبة 
 :  عملیة الوالدة  -ج

وعند إقتراب موعد الوالدة تحضر البقرة إلى مكان الوالدة وتوضع تحت المالحظة الدقیقة للمســئول عن 
رعایتھا ونجد أن معظم األبقار تلد صغارھا دون الحاجة إلى المساعدة ولكن تحتاج العجالت التى 
تلد ألول مرة إلى بعض المساعدة والمربى الیقظ یراقب أبقاره أثناء الوالدة دون أن یسبب لھا أى 

إزعـاج وال یقترب منھا مطلقاً إال إذا إسـتدعى األمر مساعدتھا أو فى حالة تأخرھا فى الوالدة وفى 
..  ھذه الحالة فقط یمكن أن یقدم مساعدتھ وفى حالة فشلھ ال بد وأن یستدعى الطبیب البیطرى 

ویســـمح للبقرة بعد الوالدة مباشرةً بأن تشرب كمیة من الماء الدافئ ألنھا فى ذلك الوقت تشعر 
 .  بعطش شدید لفقدھا كثیراً من سوائلھا أثناء عملیة الوالدة 



 :  نزول المشیمة  -د
توضع البقرة بعد ذلك تحت المالحظة الدقیقة لمنعھا من آكل المشیمة التى تطارد من جھازھا 

ساعة من الوالدة ألن آكل األبقار للمشیمة بسبب عصر الھضم  1.5 – 0.5التناسلى بعد 
لذلك عند خروج المشــیمة من الجھاز التناســـلى للبقرة یجب  –والتخمة وأحیاناً تفوق البقرة 

 . إبعادھا فوراً ودفنــــھا أو حرقھا 
ســاعة فال بد  48إذا تأخر طرد المشیمة من الجھاز التناسلى للبقرة بعد الوالدة بحوالى : ملحوظة 

 .     من إستدعاء الطبیب البیطرى للتصرف ألن عدم طردھا یؤدى إلى نفوق البقرة 
 :  تقدیم الغذاء للبقرة بعد الوالدة  -و

یقدم الغذاء للبقرة بعد الوالدة عندما تظھر البقرة رغبتھا فى تناول غذائھا بعد الوالدة على أن 
یعطى لھا تدریجیاً حیث أن اإلمداد بكمیات كبیرة من الغذاء فى ذلك الوقت یؤدى إلى زیادة 

 –إحتقان بالضــرع  –كبیرة فى إفراز اللبن بالضرع مما قد ینجم عنھا حدوث إسھال للمواد 
)  دقیقة من الوالدة  30 – 20بعد ( أو اإلصــابة بحمى اللبن وبعد أن یقف المولود على أرجلھ 

بالنسبة للعجول الضعیفة .. بالنسبة للعجول القویة أو بعد فترة تصل إلى ساعتین أو أكثر 
 10 – 6یجب أن یسمح لھ برضاعة أمھ وعند ذلك یحتاج المولود إلى المساعدة وخالل 

ساعات بعد الوالدة یجب أن تسـحب كمیــة من اللبن بالحلیب من كل ربع من أرباع الضرع 
 . التى لم یرضعھا العجل لتخفیف ضغط اللبن داخل الضرع 

إذا حدث أن حلبت البقرة ألى سبب من األسباب خالل الثالثة أیام بعد الوالدة فإن ھذا الحلیب یجب 
..  أال یؤدى إلى تفریغ الضرع خالل ھذه األیام تفریغاً كامالً حتى ال تصاب البقرة بحمى اللبن 

وعند إبعاد العجل عن أمھ فى الیوم الرابع أو الخامس بعد الوالدة فإن البقرة تأخذ مكانھا فى 
  .القطیع مع باقى األبقار وتحلب فى مواعیدھا حلیباً طبیعیاً 



   توفیر المسكن -12
 :  یجب أن یصمم مسكن االبقار بحیث یتیح 

 . السعة المناسبة لعدد وحجم األبقار فى القطیع  -1
 .  توفیر الماء الالزم لشرب األبقار بصفة مستدیمة  -2
 . تجید الھواء دون التعرض للتیارات الھوائیة الشدیدة سواء فى الصیف أو الشتاء  -3
 .  اإلحتفاظ بدرجة حرارة مناسبة داخل المسكن  -4
 .  عزل جو المسكن عن الجو الخارجى  -5
 .  إختصار الوقت الالزم إلجراء عملیات العنایة باألبقار ورعایتھا من تقدیم غذاء وخالفھ  -6
 .  سھولة التنظیف  -7
 .  سھولة إزالة الروث وتصریف البول والمیاه  -8

 :  وبصفة عامة فإن ھناك نظامین لمساكن أبقار اللبن ھما 
 

 :  األسطبالت ذات المرابط : أوالً 
 .  وفى ھذا النظام من المساكن یمكن أن نجد نوعین من األسطبالت ھما 

 . أسطبالت ذات صف واحد  -أ
   .أسطبالت ذات صفین  -ب



 : حظائر الحیوانات الطلیقة : ثانیاً 
ھذا النظام من المساكن یعطى مــرونة فى نظام إعاشة األبقار ویقلل من حجم 

العمل الالزم لرعایتھا إلى أدنى حد ممكن وفیھ تكون األبقار طلیقة تتحرك 
كیفما ترید لتحصل على إحتیاجاتھا من الغذاء والماء النقى وأشعة الشمس 

 . حیث تتوافر فیھا 
 . مكان لتغذیة األبقار وتخزین الغذاء  -1
مكان للراحة ویتم فرش ھذه المساحة بفرشھ ثقیلة الروث والبول والسوائل  -2

 . وعندما یتخمر الروث تنطلق منھ حرارة تبعث الدفئ فى جو المسكن 
مكان للشمس وھو مكان یتیح لألبقار اإلستفادة من أشعة الشمس یومیاً حتى  -3

 . فى األیام شدیدة البرودة 
 . مكان للحلیب ویتم فیھ عملیات حلیب األبقار  -4

   متابعة الحالة الصحیة -13
ال بد من متابعة الحالة الصحیة ألبقار اللبن مستمرة األبقار التى یشتبھ فى  

مرضھا فوراً عن باقى األبقار لعرضھا على الطبیب البیطرى ویفضل 
تخصیص مكان للعزل ویكون بعید نوعاً عن المسكن الدائم لألبقار لتوضع فیھ 

  .الحاالت المریضة أثناء فحصھا حتى تشفى تماماً 



/ د.أ -)لبن ولحم -اللحم–اللبن (كتاب رعایة الماشیة ألنتاج  -1
 .الطبعة األولى2013المكتبة األكادیمیة  -محمد خیرى أبراھیم
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 .الطبعة األولى 2011العربیة للنشر والتوزیع 
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