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 مقدمة

إرتفاع درجة احلرارة وطول  يه يف اململكة العربية السعودية من أهم العوامل اليت تعيق عمليات اإلنتاج احليواين

عن م وتنخفض الرطوبة النسبية يف املناطق الداخلية البعيدة °48فصل الصيف حيث تصل درجة احلرارة إىل أكثر من 

وهذه املستويات من  م).1998(وزارة التخطيط، الكتاب اإلحصائي السنوي،  ٪10 تقل عن السواحل إىل مستويات

  اسل وإنتاجية احليوانات والدواجن.درجة احلرارة والرطوبة النسبية تعيق إىل حد كبري تن

لنسبية درجات احلرارة املرتفعة والرطوبة اري يف التعرض إلشعاع الشمس و املصادر البيئية لإلجهاد احلراتتمثل 

الناجتة من عمليات اإليض مما احلرارة  اإلنتاج تتميز بزيادةاحليوانات عالية  أن دير بالذكرومن اجلالعالية يف اهلواء اجلوي. 

عملية التنظيم احلراري جلسم  اإلجهاد احلراري يؤثر على احليوانات األقل إنتاجاً.ب مقارنةيسبب إجهاد حراري أكثر 

ة إستجابات فسيولوجية للمحافظة على التوازن احلراري وثبات البيئة الداخلية جلسم احليوان. احليوان مما يؤدي اىل عد

زيادة معدل فقد احلرارة تشمل هذه اإلستجابات الفسيولوجية زيادة معدل التنفس (اللهاث) ومعدل التعرق وذلك ل

، إخنفاض )maintenance requirements( اإلحتياجات احلافظةخفض معدل تناول الغذاء، زيادة ، بخربال

بة لإلجهاد لباآلثار السالتدابري العملية لتخفيف  .اإلنتاجكفاءة املناعية وإخنفاض معدل و اخلصوبة، خفض الوظيفة 

وصحة احليوان تشمل عمليات التحكم البيئي يف منشآت اإلنتاج احليواين، إدارة تغذية احليوان  يةإنتاجاحلراري على 

على إنتاجية  لإلجهاد احلرارياآلثار السلبية  :وهي ثالثة حماور رئيسية اإلصدارة العلميةهذه ناول وستت والتعديل الوراثي.

 احليوان. وفسيولوجيا حرارة م وقياس بيئةيقيت، و ة لإلجهاد احلرارييلباآلثار السختفيف  تقنيات، واناحلي
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 على إنتاجية الحيوان ار السلبية لإلجهاد الحرارياآلث: الً أو 

 المؤثرة على إنتاجية الحيوان ل البيئيةالعوام

"احلرارة،  بطريق مباشر أو ريري مباشر بالبيئة ومكوناتا ""احلليب، النمو ، التناسل تتأثر إنتاجية احليوان

  الرطوبة، حركة اهلواء، أشعة الشمس، الضغط اجلوي، ومعدل سقوط األمطار".

اهلرموين مما ينجم عنه فقد أو إكتساب احلرارة للمحافظة على  يتم من خالل تنبيه اجلهاز العصيب :رالتاثير المباش

 كما أن البيئة تؤثر على النظم اهلرمونية واإلنزميية.   ،يحرارة اجلسم ىف نطاق احلدود الطبيعية املثالية للنشاط احليو 

الشمس، الضغط اجلوي،  ينحصر ىف أثر العوامل البيئية (احلرارة، الرطوبة، حركة اهلواء، أشعة: مباشرالغير التأثير 

ومعدل سقوط األمطار) على مستوي التغذية من خالل كمية ونوع احملصول واملراعي. وكمثال فإن حماصيل العلف ىف 

 تنخفض فيها الكربوهيدرات والربوتني املهضوم ويرتفع فيها احملتوي املائي واأللياف.  اإلستوائيةاملناطق 

من الثدييات يعتمد على نشاط الغدة اللبنية ومدى  احلليبإفراز  :إنتاجية الحليب علىللعوامل البيئية اآلثار السلبية  . أ

تزويدها ببوادئ اللنب واهلرمونات املوجودة بالدم. هذا النشاط يتأثر بدرجة كبرية بالعوامل البيئية والرعاية مبا فيها ظروف 

هناك كما أن ودرجة حتمله للحرارة والربودة.   وانتعتمد على نوع وساللة احلياحلليب املناخ. احلرارة املناسبة إلنتاج 

 إختالفات بني السالالت ىف درجات احلرارة احلرجة الدنيا والقصوي والىت عندها تقل إنتاجية احليوان بسرعة. 

 خنفاضإو ، م°18 إىل الصفر من يرتاوح يف موطنها األصلي األوروبية احلليب ألبقار املتعادل احلراري املدى إن

 وذلك املأكول الغذاء كمية يف زيادة مما يتطلب متثيل الغذاء معدل يف زيادة إىل يؤدي الصفر من ألقل اجلو رةحرا درجة

 )م°15-احلرارة ( درجة يف االخنفاض استمرارن أوجد  احلليب. وكذلك إنتاج اجلسم حرارة درجة على للمحافظة



 
 

3 

 إمدادها القارص دون الشتاء إىل احلليب أبقار تعرض أن األحباث بينت وقد .احلليب كمية يف إىل اخنفاض يؤدي

وبطبيعة احلال فإن هذا املدى من  .أكثر أو ٪26 مبقدار احلليب إنتاج اخنفاض إىل يؤدي الغذاء من إضافية بكميات

تؤكد درجة احلرارة خيتلف يف املناطق احلارة وشبه احلارة حيث أجريت يف اململكة العربية السعودية كثري من األحباث اليت 

 .(Al-Haidary et al., 2002; El-Nouty et al., 1990)ذلك 

 (يف القارة األوربية)  م27º-21والذي يرتاوح بني املتعادل  احلراري النطاق من أعلى اجلو حرارة رتفاعإ عند

 ضبع نتيب قد و .رياالخنفاض كب كوني م27º من أعلى حرارة درجات عند باالخنفاض. ولكن احلليب بدأ  إنتاجي

 .(Al-Haidary, 2002) بياحلل وإنتاج ميحرارة املستق درجة ارتفاع نيب ةيعكس عالقة هناك أن باململكة األحباث

 نإىل أ اإلشارة وجتدر .مياملستق حرارة درجة ارتفاع ىف م°1لكل  كجم 1 حوايل نخفضي بياحلل إنتاج ان ثيح

 .)3، 1،2رقم ( لاشكأنظر األ ،وموطنه وساللته وانياحل نوع حسب ختتلف بياحلل املثلى إلنتاج اجلو حرارة

 ،جهة من املأكول الغذاء ةيكم إخنفاضيف أن  بياحلل إنتاج على احلار للجو السليب األثر صيتلخ ميكن

 من جهة أخرى ةياللبن الغدة إىل الواردة ةيالغذائ العناصر قلة و اهلضمي من اجلهاز ةيالغذائ العناصر امتصاص واخنفاض

 هذه كل اهلرموين، نشاط اجلهاز يف تغريات إىل باإلضافة، احلليب لتصنيع الالزمة ةياألول العناصر خنفاضإىل ا تؤدي

 .احلراري اإلجهاد إىل أثناء التعرض بياحلل إنتاج اخنفاض إىل تؤدي جمتمعة العوامل
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 في اليوملحليب حرارة البيئة على إنتاج ا أثيرمن األبقار لتمختلفة  إستجابة سالالت :)1(شكل رقم 
 Johnson et al., 1962المصدر:  

 

 

 حليب وإستهالك الغذاء في األبقارلتأثير حرارة البيئة على إنتاج ا :)2(شكل رقم 
 Johnson et al., 1962  :المصدر 

 

 

  أبقار الفريزيان فيتوليفات الحرارة والرطوبة وتأثيرها على إنتاج الحليب  :)3(شكل رقم 
  )78بمقدار يمثل قيم دليل الحرارة والرطوبة    Bوخط  72 بمقدارم دليل الحرارة والرطوبة يمثل قي  A(خط 

 Johnson et al., 1962 : المصدر
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أو بعدها يتأثر بالرتكيب الوراثى  أثناء فرتة احلملمنو احليوانات  :نمو الجسم علىاآلثار السلبية للعوامل البيئية . ب

 ر أيضًا على توافر الغذاء واملاءتؤثالبيئية ثل احلرارة، الرطوبة، حركة اهلواء واإلشعاع. والظروف ية املختلفة مبيئوبالعوامل ال

 .توافر العناصر الغذائية باألعالفو 

i. تلعب الظروف البيئية دور كبري يف منو احليوانات قبل والدتا (أثناء فرتة  :(أثناء فرتة احلمل) النمو قبل الوالدة

قلمة على ظروف ، فاحليوانات األوروبية ريري املتأىف النمو قبل الوالدة البيئة أهم عناصر املناخ تأثرياً حرارة احلمل) وتعترب 

 املناخ احلار تلد عجوالً صغرية عند محلها ىف الصيف وهذا النتاج ريالباً ما ميوت بعد الوالدة بفرتة قصرية. 

ii. ؤثرة على األم ف البيئة احمليطة وعلى العوامل البيئة املمنو النتاج الرضيع يعتمد على كل من ظرو  :والدةالنمو بعد ال

فيها الشتاء والربيع يكون  اتوالد يؤثر أيضًا على النتاج وعلى األم،املوسم الذى تلد فية األم ف ،احلليبوإنتاجها من 

 . الرضيعمنو  وبالتاىل زيادة معدلاحلليب وزن املولود أثقل وحالة األم أفضل مما ينعكس ىف صورة إدرار عاىل من 

iii .مستوى  ومعدل التأثري خيتلف حسب العاليةحلرارة و احليوانات بعد الفطام يقل عند درجات امن: بعد الفطام النمو

و يتوقف عندما تقل أو تزيد نوع أو ساللة من احليوانات يقل أ . منو كلوالرطوبة النسبية اجلوحرارة التغذية ودرجة 

 م40º-17يكون املدى احلرارى للبيئة ىف الرتات عندما  الطبيعيحتمال. وحيدث النمو درجة حرارة البيئة عن حد اإل

حيث . وتؤثر حرارة البيئة على تركيب جسم احليوان إختالف نوع، ساللة، موطن وبيئة احليوانإعتمادًا على وذلك 

 .)4(رقم  شكللاأنظر  ،لبيئة يرفع جودة الذبيحةوجد أن ثبات درجة احلرارة والرطوبة املثالية با
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النمو في رارة تثبط تأثير درجة الحرارة على معدل نمو عجول الماشية، ويالحظ أن الح :)4(شكل رقم 
 Hafez, 1968المصدر:  .لشورت هورن أكثر من البراهماا

 
عوامل من التناسل ظاهرة بيولوجية معقدة يتحكم فيها عديد من ال :التناسل علىاآلثار السلبية للعوامل البيئية . ج

 . حتيط باحليوان بينها الظروف البيئية الىت

i. الىت  تلك فاحليوانات الىت تولد ىف الربيع تتأخر ىف البلوغ عن ؤثر موسم الوالدة على عمر البلوغي :البلوغ الجنسي

 تولد ىف الصيف.

ii. اجلغراىف وصفات  وموطنه مه أساسًا نسبة الضوء إىل الظالمالنشاط التناسلى ىف الثدييات ينظ :خصوبة اإلناث

. فعند خط اإلستواء يتساوى فرتيت ألى نوع يعتمد على مدى إستأناسه موسم التناسلوطبيعة مدة  ،التناسل املوروثة

الضوء والظالم وهنا يعتمد النشاط اجلنسي على درجة احلرارة، سقوط األمطار، ومستوى التغذية. وكلما بعدنا عن خط 

إلختالف فرتة اإلضاءة والظالم. وتضطرب فرتة الشياع كثريًا عند تعرض  الظهور اإلستواء تبدأ مومسية التناسل ىف

 احليوانات حلرارة الصيف دون إختاذ اإلجراءات االزمة حلمايتها. 

iii .قل ىف الصيف الرريبة اجلنسية وكمية وجودة السائل املنوي تتأثر بفصول السنة، فالرريبة اجلنسية ت: خصوبة الذكور

عن ذلك  حىت أن بعض احليوانات التلقح مطلقاً كما أن السائل املنوي املنتج ىف الصيف احلار يكون أقل كمية وجودة

رريم التنظيم  إرتفاع درجة احلرارة هلا آثار ضارة على وظيفة اخلصية ، باإلضافة إىل ذلك فإناملنتج ىف الشتاء البارد
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إخنفاض درجة احلرارة اليؤثر على كمية وجودة السائل املنوي طاملا أ�ا مل تصل ل جند أن يف املقاباحلرارى الطبيعي هلا. 

 ).6، 5(رقم  لاشكأنسجة اخلصية.  أنظر األربد موت لدرجة الصفر بعدها يسبب ال

 

 

   وطول فترة اإلضاءة خالل العام درجة الحرارة وتغير لألبقار عالقة النشاط الجنسي :)5(شكل رقم 
 Hafez, 1968: المصدر

 
 
 

 

 سببة لهاي واآلليات الفسيولوجية المالمظاهر التناسلية المتضررة من اإلجهاد البيئ :)6(شكل رقم 
 Hafez, 1968المصدر: 
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 ة لإلجهاد الحرارييبتخفيف اآلثار السل ثانياً: تقنيات

اجية وصحة احليوان الزراعي ة لإلجهاد احلراري على معدل إنتيبجيات العملية لتخفيف اآلثار السلاإلسرتاتي

 تشمل عمليات التحكم البيئي يف منشآت اإلنتاج احليواين، إدارة تغذية احليوان والتعديل الوراثي.

 نشآت اإلنتاج الحيوانيالتحكم البيئي في م .1

األساليب الرئيسية للتحكم البيئي يف منشآت اإلنتاج احليواين تشمل توفري الظل (وجود الغذاء وماء الشرب 

بإستخدام احلركة  mistingأو التغشية  fogging،  التعفري   sprinkling املاءت الظل)، التربيد التبخريي برش حت

الطبيعية أو القسرية للهواء و توفري األحواض املربدة. إدراج هذه األساليب يف نظام اإلدارة البيئية املتكاملة ملنشأة اإلنتاج 

وتكون ر الرئيسية الكتساب احلرارة من البيئة، وتعزز من فرص فقدان احلرارة بالتبخر احليواين حتمي احليوانات من املصاد

 ة لإلجهاد احلراري.لبياحلد من اآلثار الس سبباً يف

زيد من إكتساب احليوان يل الرئيسية لإلجهاد احلراري حيث من العواميعترب اإلشعاع الشمسي  :توفير الظل  - أ

 ةاإلصطناعي تظالملباشرة. وجد أن محاية األبقار احللوب من أشعة الشمس بواسطة املللحرارة بالطرق املباشرة و ريري ا

  ).1 دول رقم(ج ٪19-10بنسبة  احلليببصورة مثالية يزيد من إنتاج  ةاملشيد )7 (شكل رقم

 

 ةإصطناعي ةظلم :)7(شكل رقم 
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 أداء أبقار الحليب علىأثر الظل  :)1رقم (جدول 

 )٪(نسبة التغير  ود ظلوج عدم وجود ظل القياسات
 οC( 41.0 29.1 -25.3(درجة حرارة الكرة السوداء 

 οC( 40.8 39.2 -2.7درجة حرارة المستقيم (
 60.2- 83 133 معدل التنفس/دقيقة

 23.2+ 20.7 16.8 كمية الغذاء المأكول (كجم/اليوم)
 14.1+ 19.4 17.0 إنتاج الحليب (كجم/اليوم)

 Collier et al., 1981; Schneider et al., 1984  المصدر:

وهنالك عدة عوامل جيب توافرها فيما ) ةمتنقل تظالوم ةمستدام ت(مظال ةاإلصطناعي تظالامل يوجد نوعني من

تشمل  ةمستدام ةظلمعايري تصميم ماملستهدف.  ةظلخيص التصميم، الصيانة و التكلفة بغض النظر عن نوع امل

وجد ان الت. ع، التهوية، تشييد السقف، مرافق األكل و الشرب ومنظومة إدارة الفض، اإلرتفا ، مساحة األرضيةاإلجتاه

 ةظليف اجتاه الشرق والغرب حيقق أكرب قدر ممكن من الظل حتت امل ة (اجلمالون)ظلاملحماذاة احملور الطويل هليكل 

يف اجتاه الشمال  ةظلامل لطويل هليكليفضل حماذاة احملور ا. و يف املقابل ةاملغلق احلظائرويفضل هذا اإلجتاه يف حالة 

. من حماسن هذا اإلجتاه أ�ا تسمح لضوء الشمس املظلةواجلنوب عندما تكون احليوانات حرة احلركة مع حركة ظل 

من املساحة املتاحة حتت الظل أثناء ساعات الصباح وبعد الظهرية، وتعترب هذه اخلاصية مهمة يف  ٪50-35بتجفيف 

منحدرة  مسنتيةجيب أن تكون األرضية اإلاملخددة، و  مسنتيةاإل البالط أرضياتابية. يفضل البعض األرضيات الرت حالة 

. إعتبارات التخلص من الفضالت تعترب جزء مهم عند تصميم يف حالة إستخدام نظام نظافة تدفقي ٪2-1.5بنسبة 

. ةظلأو طرق للنظافة اليدوية على امليف الغالب يتم دمج نظام نظافة تدفقي حيتوي على خزانات و صمامات و  ،ةظلامل

 19.8-18.3 ــعلى الظروف البيئية، حيث تقدر املساحة األرضية اليت جيب أن تتاح للبقرة مثًال ب ةظليعتمد حجم امل



 
 

10 

جند أن توفري الغذاء وماء الشرب  ةاملتاح ةظلحتت الظروف البيئية احلارة و الرطبة. بغض النظر عن نوع امل 2مرت

ة إنتاجي ومنع األخنفاض يف كمية الغذاء املأكول زيادةت الظل أو بالقرب منه يعترب عامل مهم جدًا يف للحيوانات حت

السقف باإلضافة اىل معامل إحندار  املظلةعلى إرتفاع وعرض  ةظلاحلركة الطبيعية للهواء اجلوي حتت املتعتمد . احليوان

يعيًا من خالل إنسياب اهلواء من اجلوانب املفتوحة السقف. حركة اهلواء حتدث طب حافة ووجود أو حجم فتحات

شعاع احلراري من هلواء نتيجة لوجود احليوانات واإلأو على حسب نظرية الطفو احلراري حبيث يؤدي تدفئة اللمظلة 

 نسياب الثابت للهواء عرب املظلةعملية اإل السقف. تتطلب حافة اب اهلواء اىل أعلى يف إجتاه فتحاتالسقف اىل إنسي

 املعايري التصميمية التالية:

جيب  مرت 12.2 على األقل، وإذا زاد العرض عن مرت 3.7 سقفحافة تتطلب ارتفاع  مرت 12.2 ذات عرضاملظلة  -

 أو أكثر. مرت 4.3 أن يكون إرتفاع حافة السقف

 بني املنشآت املتقاربة. مرت على األقل 15 جيب ان تتوفر مساحات فاررية -

سقف على طول السقف، وجيب  حافة على األقل، و فتحات 12:4 ل إحندار مبعدلسقف معامجيب ان يكون لل -

 السقف.حافة السقف و قبعة  حافةعلى األقل بني  مرت 0.3 وجود فراغ

 ، و تزداد مبقدارأمتار 6 ذات عرض ةظلمرت على األقل بالنسبة للم 0.3 السقف مبقدار حافة جيب ان تتسع فتحات -

 .املظلةضافية يف عرض إ متارأ 3 لكل سنتيمرتات 5

 اري على احليوان.ر إضافة مادة عازلة أسفل السقف خيفض مقدار اإلشعاع احلألسقف املعدنية بالدهان األبيض و طالء ا -
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وتدوم هذه  للبقرة الواحدة، لایر سعودي 1200-600مستدامة لألبقار مثًال ترتاوح بني  ةظلتكلفة إنشاء م

جة للمواقع يف إمكانية نقلها عند احلا ةاملستدام املظلةعن  ةاملتنقل املظلةتميز ت . فيمانة أو أكثرس 25املظالت إىل 

ولكن محاية احليوانات من اإلشعاع الشمسي حتت  ،لایر سعودي/بقرة) 200-100(قلة التكلفة و  النظيفةافة و اجل

سنوات أو أكثر)  5تها أيضًا أقل (، كما ان فرتة صالحيةاملستدام املظلةأقل مما ميكن حتقيقه بإستخدام  ةاملتنقل املظلة

 .ةاملستدام باملظلةمقارنة 

يات أعلى من درجة احلرارة عند إرتفاع درجة احلرارة ملستو  :التبريد بواسطة خفض درجة حرارة الهواء المحيط - ب

ليات التنظيمية ، تبدأ احليوانات يف زيادة فقد احلرارة عرب اجلهاز التنفسي و سطح اجللد. بالرريم من كفاءة هذه اآلاحلرجة

احلرارة، اال أن الزيادة املستمرة يف درجة احلرارة تطغى على هذه اآلليات التنظيمية مما يؤدي اىل ارتفاع  فقدللحرارة يف 

إستخدام آليات تربيد خلفض إكتساب يصبح من الضرورة  حتت هذه الظروف. ةتوإخنفاض إنتاجيحرارة جسم احليوان 

بالتايل التربيد و حركة اهلواء من العوامل املهمة لتربيد البيئة احمليطة باحليوان خدام املاء و يعترب إستحيث ة إضافية. حرار 

 التبخريي للحيوان. 

i. و مراوح التبريد التبخيري وسائد )Evaporative cooling pads(:  ميكن خفض حرارة اهلواء بواسطة

تربيد جيعله ريري عمليًا لإلستخدام يف تربيد احليوان. الولكن التكلفة العالية هلذا النوع من  ه،تكييف اهلواء أو تربيد

واليت  )8 (شكل رقمو مراوح التربيد التبخريي  نظومة وسائدالطريقة اإلقتصادية لتربيد البيئة احمليطة باحليوان هي م

تعترب هذه املنظومة أكثر   .هوزيادة الرطوبة النسبية فينظومة تؤدي اىل تربيد اهلواء اقة اهلواء لتبخري املاء. هذه املتستغل ط

اىل ختفيض حرارة اهلواء عند إستخدامها حتت  ولكنها أيضاً قد تؤديكفاءة عند إستخدامها حتت ظروف املناخ اجلاف 

 ألبقار أدت اىل خفض درجة حرارة اهلواء مبقدارمظالت اظروف املناخ الرطب. إستخدام هذه املنظومة من التربيد يف 
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/بقرة وحتسني األداء التناسلي بنسبة كجم 6.0-3.2 كس على زيادة إنتاج احلليب مبقدار، مما إنعمئويةدرجة 4-6

ال إنه إذا اخذ يف اإلعتبار إبالرريم من التكلفة اإلبتدائية و التشغيلية العالية هلذه املنظومة،  ).2 (جدول رقم 50٪

فإن هنالك فائدة  من القطيع،ة التخلص الدخل الوارد من زيادة إنتاج احلليب، حتسني األداء التناسلي و خفض نسب

 .هاإقتصادية على املدى البعيد من إستخدام

 

 التبريد التبخيري  وسائد :)8رقم (شكل 

ii. آالت التعفير و التغشية )Foggers & Misters(:  شكل رقمآلة) قطرات دقيقة  شر تقوم ب )9 التعفري

بالرريم من كفاءة آلة التعفري يف تربيد اهلواء اال أ�ا و  ،اهلواء احمليطا يؤدي اىل تربيد جدًا من املاء واليت تتبخر بسرعة مم

قطرات ماء اكرب حجمًا من قطرات آلة التعفري برش آلة التغشية تقوم  يف املقابل فإن مكلفة وحتتاج اىل صيانة دورية.

احمليط اهلواء  درجة حرارة فيضختحيث يتم تربيد احليوان من خالل التعفري  عمليةوتؤدي اىل تربيد اهلواء بنفس آلية 

 هامن مشاكلو  ،ت ظروف الرياح أو يف وجود مراوحبشكل جيد حت أ�ا ال تعمل هذه املنظومة من عيوب. باحليوان

تعيق فقد احلرارة الطبيعي من اجللد مما قد  حبيثن طبقة عازلة من اهلواء بني قطرات املاء على الشعر و سطح اجللد تكوّ 

ذلك فإن إستخدام هذه املنظومة من التربيد قد جيعل احليوان عرضة لة جسم احليوان. باإلضافة يرفع من درجة حرار 

 ألمراض اجلهاز التنفسي خاصة يف احلظائر املغلقة.
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 آالت التعفير و التغشية   :)9رقم (شكل 

 ي للألبقارالتناسل األداء و على إنتاج الحليبأثر التبريد التبخيري  :)2جدول رقم (

إنتاج الحليب  موعةالمج
 (كجم/اليوم)

عدد 
 اللقاحات/الحمل

معدل الحمل              
)٪( 

التخلص لعدم 
 )٪(الخصوبة 

 16 15 2.6 15.0 مجموعة المقارنة
 2 25 2.3 20.5 مجموعة التبريد

 Armstrong et al., 1993 المصدر: 

بواسطة اية احليوان من اإلشعاع الشمسي مح :تعزيز اآللية الطبيعية لفقد الحيوان للحرارةالتبريد بواسطة  - ج

توفري الظل، وخفض درجة حرارة اهلواء احمليط بواسطة التربيد التبخريي و التهوية احملكمة تعترب آليات مهمة ومفيدة يف 

ل، تربيد احليوان حتت ظروف املناخ اجلاف. باملقابل فإن تربيد احليوان حتت ظروف املناخ احلار الرطب يتطلب توفري الظ

 .)(التربيد التبخريي من اجللدوحتريك اهلواء لتعزيز اآللية األساسية لفقد احلرارة  بواسطة رش املاءترطيب اجللد 

i. و المراوح الماء رشمنظومة التبريد بإستخدام )(Sprinklers & Fans: ال تؤدي اىل تربيد  هذه املنظومة

، وإمنا يتم إستخدام قطرات ماء كبرية احلجم لرتطيب و التغشية لتعفريلنظم ااهلواء بشكل ملحوظ كما هو احلال بالنسبة 

 .)10 (شكل رقمريطاء الشعر اىل اجللد، حيث يتم تربيد جسم احليوان من خالل تبخر املاء من سطح الشعر واجللد 

كثر مما هو ممكن مع حتريك اهلواء بواسطة املراوح تؤدي اىل زيادة فقد احلرارة من جسم احليوان أ املاء رشإقرتان عملية 
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أعلى جسم احليوان و متابعة ذلك بتهوية قوية  املاء على بإستخدام الرتطيب فقط. أشارت عدة دراسات اىل أن رش

 ).4 ،3 احلليب (جدول رقموزيادة إنتاج  املأكول الغذاء كمية، زيادة  الفعالة خلفض درجة حرارة اجلسم الطرقتعترب من 

 

 المراوح  و  الماء رشام التبريد بإستخد :)10شكل رقم (

 100-50منحدرة ومرافق ملعاجلة املياه املتدفقة مبعدل  إمسنتيةرضية نظومة من التربيد أتتطب هذه امل

النظام حراريا حبيث يعمل النظام تلقائيًا عندما تفوق درجة حرارة  يفكما جيب أن يكون التحكم   يوم.جالون/حيوان/

 .م˚27 اهلواء احمليط

 أداء األبقار الحلوبعلى و المراوح  الماء رشبإستخدام  أثر التبريد :)3(جدول رقم 

 )٪نسبة التغير ( التبريد بالرش مجموعة المقارنة القياسات
 9.2+ 38.1 34.9 كمية الغذاء المأكول (كجم/اليوم)

 15.8+ 26.3 22.7 إنتاج الحليب (كجم/اليوم)
 50.0+ 91.0 41.0 )٪(معدل الحمل 

 οC( 39.2 38.6 -1.5(ستقيم درجة حرارة الم
 40.6 - 57.0 96.0 معدل التنفس/دقيقة

 Bucklin et al., 1991; Berman and Wolfenson, 1992 المصدر:
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 ألبقار الحلوبا أداءعلى  الماءمقارنة بين التبريد التبخيري و التبريد برش  :)4رقم (جدول 

 التبريد بالرش التبريد التبخيري القياسات
 8.8 16.5 الحليب (كجم/اليوم)إنتاج 

 78.0 86.0 )٪( معدل الحمل
 72.0 87.0 معدل التنفس/دقيقة

 οC( 39.6 39.1(درجة حرارة المستقيم 
 Armstrong et al., 1993; Bray et al., 1990 المصدر:

ii.و    خباخات ممرات اخلروج من صاالت احللب متوفرة جتارياً  :بخاخات ممرات الخروج من صاالت الحلب

املزارع  تناسبمصممة حبيث ترش املاء تلقائيًا على األبقار عند مرورها خالل ممرات اخلروج. هذه املنظومة من التربيد 

 اىل احلظائر.من صاالت احللب  طويلةاليت تقطع فيها األبقار مسافة 

iii. ميكن أن  احليوانات، أو حبيث ه احملطات يف أماكن حبيث تنقل هلاتصمم هذ :ش والمراوحر محطات ال

أن عملية نقل احليوانات اىل حمطات التربيد هذه تطلب عمالة  وسيلةتستخدمها احليوانات إختيارياً. من معوقات هذه ال

إضافية، وطريقة اإلختيار احلر قد ال تكون مناسبة ألن املساحة احملدودة قد تؤدي اىل إحتكار حمطة التربيد بواسطة 

 .األقوىاحليوانات 

 حيوان إدارة تغذية ال .2

 ريأثناء اإلجهاد احلراري قد يؤدي اىل تغي تزان الداخليواإلحماولة احليوانات احملافظة على التوازن احلراري 

. لذا من الضرورة مبكان تعديل حرارياً  هدةالريري والطاقة مقارنة مع احليوانات  الغذائية لعناصرل احليوان حتياجاتإ
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إلدارة تغذية احليوان حتت هذه  أساسية ان للطقس احلار. هنالك عدة حماورأثناء تعرض احليو الغذائية حتياجات اإل

 يف اإلعتبار منها:أخذها الظروف جيب 

 .مرافق التغذية على الدوام لزيادة كمية الغذاء املأكول  ريذاء طازج، سائغ وذا جودة عالية يفريتوف -

 .املأكول الغذاء كميةمن   يزيدقد  تغذية مرحية وذلك بتوفري الظل ومرافق التربيد، مماأماكن  توفري -

 تقدمي الغذاء يف األوقات الباردة. -

 .احليوان للطقس احلار نتيجة لتعرضمنه  املأكولإخنفاض  لتعويضالعلف  ةإعادة صيارية تركيب -

 الطقس احلار.يف الغذائية  لعناصراحليوان ل إحتياجاتالزيادة يف  -

 .تركيبة العلف يف الزيادة ريري الضرورية للعناصر الغذائيةجتنب  -

تينات ، األمالح ، الفيتامينات ، الدهون ، الربو الكربوهيدراتتغذية كل من  بطرق يهتم هذا اجلانب سوف

يف العلف املقدم  املطلوبة مستوى العناصر الغذائية ) اىل5(رقم دول اجل ، حيث يشريملاء  للحيوانات الهدة حرارياً او 

 .للحيوانات الهدة حرارياً 
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 أبقار الحليب المجهدة حرارياً في علف  العناصر الغذائية مستوى :)5( دول رقمج

 المستوى Nutrientالعنصر الغذائي 
 18-16 )٪(في المادة الجافة البروتين الخام 

 40-38 )من البروتين الخام ٪بروتين خام غير متحلل (
 21-19 ) في المادة الجافة ٪ليل الحمضية (األلياف الذائبة فى المحا

 28-25  المادة الجافة)في  ٪األلياف الذائبة فى المحاليل المتعادلة (
 8-7  )٪( دهون

 6-5 )٪( دهون غير محمية
 40-38  في المادة الجافة ) ٪( NFE المستخلص الخالي من النيتروجين

 0.6-0.4 )في المادة الجافة ٪(صوديوم 
 1.5-1.2 )في المادة الجافة ٪(بوتاسيوم 

 0.35-0.30 )في المادة الجافة ٪(نسيوم ماغ
 0.22-0.13 بيكربونات الصوديوم (كجم/يوم)

 6 نياسين (جم/يوم)
 ;NRC, 1989  Hutjens, 1994 ر:المصد

إنتاج احلرارة  ، حيث أن احليوانات املعرضة للطقس احلاريف ةاملأكول األلياف كمية خفض جيب :الكربوهيدرات  . أ

األلياف  جودةاأللياف، لذا فمن الضروري مراعاة كمية و جودة حمتوى العلف من األلياف و  لىيعتمد ع املرتبطة بالتغذية

يؤدي تعرض احليوان للطقس احلار اىل عند تصميم برامج فعالة إلدارة تغذية احليوانات املعرضة للطقس احلار.  ةاملأكول

الطرق املثلى  .حليوانة اإنتاجيمما ينعكس على  لةاملتناو  الطاقة كميةاىل نقص   وبالتايل ،املأكول الغذاء كميةإخنفاض  

وذلك  .وزيادة حمتوى املركزات يف العلف تتمثل عادة يف خفض كمية األلياف املتناولة الطاقة كميةللتغلب على نقص  

لطاقة يف ما زيادة حمتوى املركزات تزيد من تركيز انيب، املأكول الغذاء يزيد من كمية يف العلف تقليل حمتوى األلياف ألن
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وجد أن تغذية األبقار املعرضة . من العلف ٪ 65-60ندما تكون بنسبة الفائدة القصوى  للمركزات ع تظهر، و العلف

األلياف يؤدي اىل زيادة إنتاج احلليب اليومي، خفض درجة حرارة اجلسم  يف ةف منخفضالعأللطقس احلار على 

تغذية احليوانات املعرضة عمومًا فإن علف ريين باأللياف.  غذى علىخفض معدل التنفس مقارنة مع األبقار اليت تو 

خفض إنتاج احلرارة  على يساعداأللياف وعايل من احلبوب  من منخفض ذات مستوى أعالفللطقس احلار على 

ولكن جيب أن يكون العلف الذي  . خفض احلمل احلراري على احليوان، وبالتايل قد تساهم يفداخل جسم احليوان

ستوى منخفض من األلياف وعايل من احلبوب  متزناً، حبيث حيتوي على كمية مناسبة من األلياف لدعم حيتوي على م

 . لكرش وبالتايل صحة احليوانيف ا pH)( احلموضة مستوى عملييت املضغ واإلجرتار للمحافطة على

حمتوى الطاقة يف الغذاء مع تتضمن زيادة  ة احليوان الزراعي املعرضة للطقس احلارإحدى أهداف إدارة تغذي :الدهون . ب

منخفض تتميز بإنتاج  من خالل التغذية على الدهون واليتخفض احلمل احلراري الكلي على جسم احليوان. يتم هذا 

 أظهرت بعض الدراساتلطاقة من دون آثار حرارية سالبة. مد جسم احليوان با داخل جسم احليوان، وبالتايلحرارة لل

أدت اىل خفض درجة حرارة جسم األبقار  قد فالعل يف ٪9.2 أن تغذية الدهون بنسبة الطقس احلاراليت أجريت يف 

جيب اإلشارة هنا  . ٪2.5 توي على دهون بنسبةف حيمقارنة باألبقار اليت مت تغذيتها على عل  م0.4º-0.3 مبقدار

، احليوان كرشيف   )رويبالتخمري امليك( عملية هضم الغذاء قد تعيق ٪5 بنسبة تتعدى إضافة الدهون للعلفاىل أن 

وقد  ،الغذاء يف الكرشهضم من دون إعاقة ة كميات إضافية من الدهون للعلف ولكن الدهون احملمية تسمح بإضاف

 الطقس احلار. يفيؤدي اىل زيادة إنتاج وكفاءة احلليب  أن إضافة الدهون احملمية للعلف أظهرت بعض الدراسات

أن احليوانات الهدة حرارياً تعاين من إتزان نيرتوجني سالب وذلك نتيجة أشارت دراسات عديدة إىل  :البروتينات . ج

الطقس احلار تبدو يف  اإلحتياج املطلوب عن فالربوتني يف العل ستوىزيادة م مما يشري اىل أنإلخنفاض تناول الغذاء. 
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يف حالة  يف العلف احليوية) ، درجة التحلل ، القيمةنجيب أيضًا مراعاة نوعية مصدر الربوتني (درجة الذوبا .مفيدة

توي على بروتني األبقار لعلف حي. أشارت بعض الدراسات اىل أن تناول افة اىل كمية الربوتنيباإلضاإلجهاد احلراري 

كما أن زيادة   ،زيادة إنتاج احلليبو  أكولالغذاء املكمية ، زيادة  زان النيرتوجنيإتبدرجة ذوبان أقل أدى اىل حتسني 

اىل  اإلجهاد احلراري قد أدى يف حالت ريري املتحللة يف الكرش وبعض األمحاض األمينية (الاليسني) مستوى الربوتينا

يف اخلام جيب اال يتعدى مستوى الربوتني بشكل عام ، كفاءة حتويل الغذاء وإنتاج احلليب. زيادة الوزن املكتسب يومياً 

اخلام من بروتني الغذاء   ٪61  ينات املتحللة يف الكرش، وأال تتعدى الربوتمن املوصى به ٪3.1 ريذاء األبقار احللوب

 الطقس احلار.  يف حال

، صوديوم Mgمارينيسيوم  ،Ca، كالسيوم Clكلوريد ( يف مستوى األمالح إختاللمن املتوقع حدوث  :األمالح . د

Na بوتاسيوم ،K(  كما  افة اىل التعرق.، باإلضاملأكول الغذاء كميةإلخنفاض  انات املعرضة للطقس احلار نتيجة يف احليو

(السيلينيوم تشري بعض التقارير اىل إخنفاض إمتصاص األمالح من القناة اهلضمية، وزيادة إحتياج احليوان للعناصر النادرة 

Se  والزنكZn لغذاء احليوان املعرض لإلجهاد  ة األمالحفإن إضافلذا عند إرتفاع درجة حرارة بيئة احليوان.  .)...إخل

. أشارت بعض الدراسات اىل أن إضافة البوتاسيوم لغذاء اجلسم وظائف للمحافظة على إستقرارضروريًا احلراري يعترب 

األبقار احللوب الهدة حراريًا كان له أثر إجيايب على إنتاج احلليب. باإلضافة اىل ذلك وجد أن إضافة الصوديوم لغذاء 

وجد كما  .)6(جدول رقم  وإنتاج احلليب املأكول الغذاء ةكميقد أدى اىل زيادة   يف الطقس احلار ٪55 األبقار بنسبة

اىل ريذاء احليوان الزراعي املعرض  )KHCO3( أن إضافة منظمات درجة احلموضة الغذائية مثل بيكربونات البوتاسيوم

 قد أظهر نتائج إجيابية، باإلضافة ملساعدته يف احملافظة على مستوى احلموضة يف الكرش. لإلجهاد احلراري
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 في الطقس الحار أداء أبقار الحليبعلى أثر إضافة األمالح الى الغذاء  :)6( جدول رقم

 بيكربونات البوتاسيوم بيكربونات الصوديوم القياسات
 1.8 1.3 1.0 0.0 في المادة الجافة  ٪    

 18.6 17.7 18.3 18.0 كمية الغذاء المأكول (كجم/اليوم)
 19.9 19.1 20.1 19.1 إنتاج الحليب (كجم/اليوم)

 Hutjens, 1994 المصدر:

الفيتامينات من األنسجة وطرحها، مما قد يؤدي اىل فقر يف  فقداإلجهاد احلراري يؤدي اىل زيادة  :الفيتامينات . ه

اىل  β-carotene)( بيتا كاروتني دراسات اىل أن إضافةال بعض الفيتامينات أو زيادة اإلحتياج  للفيتامينات. أشارت

على  اً قد أثر إجيابي )E( ه وفيتامني )Se(إضافة السلينيوم كما أن ،  عدل احلملقد أدى اىل حتسني م ريذاء األبقار

د أدى اىل زيادة إضافة النياسني اىل ريذاء األبقار احللوب يف فصل الصيف قو  ،إلجهاد احلرارياحليوان املعرض لخصوبة 

يف الطقس فيتامينات الغذاء جيب تعديل حمتوى  لكلكل ذ .)7(جدول رقم  خفض درجة حرارة اجللدإنتاج احلليب  و 

  عند إرتفاع حرارة الطقس. املأكول الغذاء اجلاف كميةملراعاة اإلخنفاض يف   احلار

 في الطقس الحار أبقار الحليب أداءعلى أثر إضافة النياسين  :)7جدول رقم (

إنتاج الحليب  المجموعة
 (كجم/اليوم)

 معدل التنفس/دقيقة )οCد (حرارة الجل )οCحرارة المستقيم (

 59.48 34.01 38.45 32.06 مجموعة المقارنة
 66.42 34.24 39.17 38.42 النياسين

 Al-Haidary  et al., 2003; Muller et al., 1986 المصدر:
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املاء  على اإلطالق بالنسبة للحيوان املعرض لإلجهاد احلراري. يبدأ تناول العناصريعترب املاء أهم : إستخدام الماء . و

. الزيادة يف فقد املاء عرب اجللد واجلهاز التنفسي (التعرق م27º يف اإلزدياد السريع عندما تتعدى درجة حرارة البيئة

جيب أن يكون ماء لذا واللهاث) كآلية لتبديد احلرارة بتبخري املاء قد يؤدي اىل خلل يف مستوى املاء يف جسم احليوان. 

. وجد أن جودة ودرجة يف الطقس احلارالدوام بالقرب من أماكن التغذية والظل  الشرب متاحًا بكمية كافية وعلى

 املادة اجلافة كميةتناول املاء،   كل من  حرارة املاء تؤثر على معدل إستهالك املاء، حيث أن تربيد املاء قد أدى اىل زيادة

 الطقس احلار. يف مي يف أبقار التسمني كما أدى اىل زيادة معدل النمو اليو   )،8 (جدول رقموإنتاج احلليب  املأكول

 أداء أبقار الحليب المجهدة حرارياً أثر تبريد ماء الشرب على  :)8م (جدول رق

تناول  المجموعة
 الماء

كمية الغذاء 
 المأكول

حرارة  معدل التنفس
 المستقيم

 إنتاج الحليب

مقارنة  ) م10.5ºماء بارد (
 ↑ ↓ ↓ ↑ ↑  م)27.2º( دافيءالماء بال

 Stermer et al., 1986صدر: الم

قد يزيد  صنع حيوياً املنقى أو امل )bovine somatotrophin; bST(وجد أن حقن هرمون النمو : الهرمونات . ي

 وجد أيضًا  أنكما  .)9 (جدول رقم الطقس احلاريف كفاءة إستخدام الغذاء يف األبقار احللوب من إنتاج احلليب و 

يف احليوان يزيد من مقاومة اخلاليا للحرارة و يزيد من معدل احلمل  IGF 1)(النمو شبيه اإلنسيولني  هرمون حقن

 جهاد احلراري.الزراعي املعرض لإل

 الطقس الحار في بقار الحليبأداء أعلى أثر حقن هرمون النمو  :)9رقم (جدول 

  هرمون النمو مجموعة المقارنةمجموعة  القياسات
 28.0 21.0 إنتاج الحليب (كجم/اليوم)

 28.8 24.1 ناول الغذاء (كجم/اليوم)ت
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 118.2 97.3 تناول الماء (كجم/اليوم)
 οC( 39.8 40.0درجة حرارة المستقيم (

 226.6 296.6 )310( الخاليا الجسدية في الحليب
 Johnson et al., 1991  المصدر:

 التعديل الوراثي .3

خالل إنتخاب أو تجني السالالت اليت ميكن حتقيق معدل عايل من التحمل احلراري للحيوان الزراعي من 

الرتبية التقليدية  يف حاالتتتميز بتحمل حراري عايل. وجد أن عمليات التهجني يف األبقار احللوب تكون أكثر جناحاً 

مقارنة بالرتبية احلديثة وذلك إلخنفاض مستوي إنتاج أبقار الرتبية التقليدية مقارنة مع األبقار األصيلة املستخدمة يف 

، قد تكون مقاومة للحرارة )F1(لرتبية احلديثة. جيب اإلشارة هنا اىل أن العجول الناجتة من عملية التهجني األوىل ا

من اخليارات املتاحة األخرى لتحقيق معدل عايل  ولكن ناتج عمليات التهجني املتتالية قد تكون أقل مقاومة للحرارة.

جيب معرفة ما إذا كان صفة التحمل ولكن األكثر مقاومة للحرارة. من التحمل احلراري إنتخاب السالالت األصيلة 

 اخلصوبةسوف حيسن أيضًا  ةكمثال هل توريث التحمل احلراري لتحسني اإلنتاجي،  احلراري أحادية  أو متعددة األبعاد

ستمرار يف إنتخاب فإن اإل 0.3ا أن اإلرتباط الوراثي بني األداء اإلنتاجي والتحمل احلراري حوايل مب و طول العمر ؟

 ،للحيوان الزراعي خفض التحمل احلراري صفة التحمل احلراري سوف يؤدي اىلمع جتاهل  ياإلنتاجاألداء صفات 

 جتعل من الإلنتخاب اجلمعي لألداء اإلنتاجي و التحمل احلراري ممكناً.  قد بني الصفتني ضعيفةولكن نسبة اإلرتباط ال

 الحيوان  جيا حرارةوفسيولو  تقييم وقياس بيئةثالثاً: 

عملية تقييم وقياس بيئة احليوان تعترب مهمة جدًا لعدة أسباب، منها الكشف عن : قياس و تقييم بيئة الحيوان .1

املشاكل املتوقع إرتباطها باإلجهاد البيئي على احليوان، باإلضافة اىل حتديد مدى فعالية تدابري املعاجلة. حلسن احلظ فإنه 
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تشمل درجة احلرارة ، الرطوبة النسبية، حركة اهلواء، اإلشعاع الشمسي  واليت بيئة احليوانميكن قياس معظم عناصر 

 اهلواء. ملوثاتو  )solar and heat radiation( واحلراري

السات ية مثل ائوالثريمومرتات الكهرب توجد عدة أنواع من الثريموميرتات الزئبقية : قياس درجة حرارة الهواء . أ

ستخدم يف قياس درجة حرارة متاحة جتاريًا لت )thermocouples( واملزدوجات احلرارية )thermistors( احلرارية

 ).οF) أو درجة الفهر�ايت (οC(تقدر درجة حرارة اهلواء بالدرجة املئوية  ، حيثاهلواء

طوبة النسبية يتم قياس الر و  ،اء يف اهلواء تسمى قياس الرطوبةقياس حمتوى خبار امل :قياس رطوبة الهواء النسبية . ب

تقدر  حيث يف اهلواء بصورة ريري مباشرة بواسطة جهاز قياس الرطوبة والذي يتكون من ثريموميرت جاف وآخر رطب

 ).٪النسبية كنسبة مئوية ( اهلواء رطوبة

 Data(ميكن قياس درجة حرارة اجلو والرطوبة النسبية بصورة متزامنة ومستمرة بإستخدام حافظة بيانات 

logger (شكل رقم مبجسات حرارية  مزودة)حبيث توضع أو تعلق حافظة البيانات داخل حظرية احليوان على )11 ،

من سطح األرض وبعيدا عن مصادر املياه. كما توجد برجميات خاصة تستخدم يف برجمة حافظة  مرت 2 إرتفاع حوايل 

 . البيانات باإلضافة اىل تفريغ وحتليل البيانات

ميكن حساب دليل احلرارة  :(Temperature-humidity index; THI)دليل الحرارة والرطوبة  . ج

 :على احليوان وذلك بإستخدام املعادلة اإلجهاد احلراريوالرطوبة لتقدير 

THI = [Ta – [(0.31- (0.31 x RH)).(Ta - 14.4)]]  

ج املتحصل عليها تدل النتائ. )٪= الرطوبة النسبية ºC ، (RH )= درجة حرارة اهلواء (درجة مئوية  Taث أن حي

إجهاد وجود ، 22.2 من هذه املعادلة على عدم وجود إجهاد حراري إذا كانت قيمة دليل احلرارة والرطوبة أقل من
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ترتاوح  قيمةالإذا كانت  إجهاد حراري شديدوجود ، 23.3-22.2 ترتاوح بني قيمةالإذا كانت  حراري متوسط

 .25.6أعلى من  قيمةالذا كانت إ إجهاد حراري شديد جداً وجود و ، 25.6-23.3 بني

 

 

 

 

درجة حرارة الجو  مزودة بمجسات حرارية لتسجيلاشكال متعددة لحافظة بيانات  :)11شكل رقم (

 والرطوبة النسبية بصورة متزامنة ومستمرة

 ،واين ملعرفة وعالج مشاكل التهويةجيب قياس سرعة وتوزيع اهلواء يف منشأة اإلنتاج احلي :قياس حركة الهواء . د

تقدر سرعة اهلواء  ، حيث)12(شكل رقم  لقياس سرعة اهلواء) anemometer( يستخدم جهاز االنيموميرتو 

 باملرت/الثانية.

 

 

 

 

 جهاز االنيموميتر لقياس سرعة الهواء :)12( شكل رقم
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ي لقياس اإلشعاع الشمس) pyranometer( يستخدم جهاز البايرانومرت: قياس اِإلشعاع الشمسي والحراريهـ . 

 ، فيما)13(شكل رقم  يقاس اإلشعاع الكلي بواسطة قياس حرارة الكرة السوداء، و ملباشر واملنتشر من الغالف اجلويا

اإلشعاع الشمسي كل من يقدر  و ، اإلشعاع الكلي و األشعاع الشمسي يقدر اإلشعاع احلراري حبساب الفرق بني

 ).οCاحلراري بالدرجة املئوية (و 

 

 

 

 ة السوداء لقياس اإلشعاع الكليالكر  :)13(شكل رقم 

دفق اإلشعاع تلعب درجة حرارة األسطح البيئية دورًا مركزيًا يف حتديد حجم وإجتاه ت :قياس درجة حرارة السطح . و

من دون ) radiation thermometer( ميكن قياس درجة حرارة السطح بواسطة الثريمومرت اإلشعاعيو  ،احلراري

 ).οC(تقدر درجة حرارة السطح بالدرجة املئوية  ، حيثرجة حرارتهع السطح املراد قياس دالتالمس م

يستخدم جهاز مؤشر انابيب الطيف اللوين لقياس امللوثات الغازية يف اهلواء، حيث حيتوي : قياس ملوثات الهواء . ي

مما ينتج عنه مثًال) األنبوب الكاشف على مادة كيميائية خاصة تتفاعل مع الغاز امللوث املراد الكشف عنه (األمونيا 

 تناسب حدة اللون الناتج مع تركيز الغاز امللوث يف اهلواء.تلون معني، و 

ميكن قياس التلوث امليكرويب لبيئة احليوان بواسطة فتح طبق زراعة ميكرويب حيتوي  :قياس الميكروبات الجوية . ز

،  قرار على سطح الوسط املستنبتإلستعلى وسط مستنبت للميكروبات والسماح للجزيئات املرئية العالقة يف اهلواء با

 ميكن إستخدام نوعية خاصة من املستنبت إذا كان الغرض الكشف عن نوع حمدد من التلوث امليكرويب. كما
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متيل درجة حرارة جسم احليوان ألن تتبع التغريات املومسية  حلرارة  :قياس وتقييم فسيولوجيا حرارة الحيوان .2

م ىف حني أن تعرض احليوانات للربد °2حرارة الطقس يرفع حرارة اجلسم حبواىل  فإن اإلرتفاع الكبري ىف درجة .الطقس

ومن املعروف أن درجة حرارة اجلسم ختتلف فيما بني أعضاؤه املختلفة،  الشديد يؤدى لنتائج عكسية ولكن مبعدل أقل.

رى والبطن وتقل دافئ يشمل املخ واألعضاء املوجودة ىف القفص الصد )core( حيث يوجد تدرج حرارى من لب

 درجة احلرارة بإجتاه السطح اخلارجى للجسم.

واإلنتاج احلراري على قياس  تعتمد دراسة التنظيم احلراري، معدل التمثيل، الفقد احلراري :درجة حرارة الجسم . أ

قياس درجة درجة حرارة جسم احليوان واليت تعترب من القياسات األساسية يف احليوانات املعرضة للبيئات احلارة، وميكن 

يعترب املستقيم هو . حرارة جسم احليوان يف عدة أماكن باجلسم مثل درجة حرارة املستقيم ودرجة حرارة اجلسم الداخلية

املكان املناسب لوضع الثريموميرت (الس احلراري) يف احليوان لقياس درجة حرارته، وتعترب درجة حرارة املستقيم أكثر 

 إلختبار أو مراقبة حالة احليوان يف البيئات احلارة.القياسات الفسيولوجية شيوعاً 

تستخدم درجة حرارة اجلسم الداخلية كبديل لدرجة حرارة املستقيم وتعترب أكثر دقة للتعبري عن درجة حرارة  

قياس بحرارة اجلسم واليت يصعب رصدها اجلسم ومن مميزاتا أيضًا أ�ا تعكس التغريات السريعة واملستمرة يف درجة 

دون قيد  جة حرارة املستقيم بالثريموميرت العادي. يستخدم لقياس درجة حرارة اجلسم الداخلية أجهزة قياس عن بعددر 

  .)14 شكل رقم( وجمسات حرارية تزرع  داخل جسم احليوان، (Al-Haidary, 2002) للحيوان
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 لحيوانجة حرارة الجسم الداخلية لأجهزة القياس عن بعد لقياس در  :)14شكل رقم (

األوعية السطحية هي املصدر الرئيسي لدرجة حرارة اجللد، لذلك فإن مناطق تعترب  :درجة حرارة سطح الجلد . ب

اجلسم املختلفة تلعب دوراً مهماً يف تغري توزيع الدم باجلسم لتسبب تدرج حراري بني أجسامها والبيئة من حوهلا وينتج 

ختتلف درجة حرارة اجللد تبعًا لفصل السنة، والوقت من اليوم،  .واحلمل عن ذلك فقد حراري كبري بوسائل اإلشعاع

ويرجع ذلك مباشرة لزيادة إكتساب احلرارة عن طريق اإلشعاع من البيئة اخلارجية وإعادة توزيع الدم من األوعية الدموية 

رارة املشعة من البيئة إىل أطراف اجلسم يف األوقات األكثر حرارة من اليوم وذلك كوسيلة للتاقلم لتقليل إكتساب احل

-3والذي يقيس درجة حرارة اجللد من بعد  الرقمي مقياس احلرارةتقاس درجة حرارة سطح اجللد بإستخدام  اخلارجية.

 infrared thermal camera)(  و الكامريا احلرارية ،أ) 15 (شكل رقم سم يف أي منطقة من جسم احليوان 4

طريقيت القياس على األشعة  حيث تعتمد،)ب 15 (شكل رقم ة جلسم احليوانكامل  إللتقاط  صور حرارية وهي كامريا

 حتت احلمراء.

 

 

 

 

 

 لكاميرا الحرارية ا )(بالثيرمومتر اإلشعاعي (أ)  :)15شكل رقم (

 )ب( (أ)
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يعترب التنفس وسيلة أساسية للفقد احلراري بالتربيد التبخريي يف الرتات الصغرية حتت ظروف  :معدل التنفس . ج

من درجة حرارة أجسامها من  ٪20راري، حيث تفقد هذه احليوانات يف املناطق املعتدلة احلرارة حوايل اإلجهاد احل

يقاس معدل التنفس بإستخدام مساعة و  اإلجهاد احلراري. يف حاالت ٪60خالل التنفس، بينما تزيد هذه النسبة إىل 

 دورة تنفسية/دقيقة. هي طبية ووحدة قياسه

والشئ األكثر وضوحًا لتأثري اإلجهاد احلراري  مرتبطة باإلنتاج احلراري،القلب  نبضات :معدل نبضات القلب . د

مما يزيد من تدفق الدم ألطراف اجلسم كإستجابة لإلجهاد  موية هي زيادة معدل نبضات القلبعلى وظيفة األوعية الد

 .الدقيقةنبضة/ هي قياسهدة ووح مساعة طبيةإستخدام تقاس نبضات القلب بو  احلراري والتخلص من احلرارة الزائدة.

حيتوي اجللد يف بعض احليوانات حيث حدى آليات الفقد احلراري بالتربيد التبخريي. إعرق هو تال :معدل التعرق . ه

يف حالة زيادة درجة حرارة  تبدأ آلية الفقد احلراري بالتربيد التبخريي احلرارة.على ريدد عرقية يتخلص با اجلسم من 

عرق ويعتمد الفقد هنا ت، حيث يبدأ احليوان بفقد احلرارة عن طريق الة املعتدلة واملناسبة للحيوانالبيئة عن درجة احلرار 

وبطبيعة احلال فإن  علي نسبة الرطوبة يف اهلواء اجلوي واليعتمد على التدرج احلراري (كما يف طرق الفقد األخرى).

 ٪100 عرق بنسبةتمايعتمد على ال احلية ن الكائناتعرق خيتلف من نوع آلخر فهناك متوجود الغدد العرقية وأمهية ال

يقاس معدل ذلك.  بنيكالدواجن والكالب وتتدرج احليوانات   ٪100 بنسبة كاإلنسان ومنها ما يعتمد على التنفس

لهواء احملبوس النسبية لرطوبة الوالذي يعتمد على التغري الذي ينشأ يف  vapometer)(  معدل التبخر التعرق جبهاز 

 /الساعة.2جم/مرت هي هوحدة قياسو  ،)16 (شكل رقم اجلهاز نتيجة للتعرق داخل
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 قياس معدل التعرق ) جهاز16شكل رقم (

 )Iberia test(أيبرييا معامل التحمل احلراري للحيوان بإستخدام إختبار  قديريتم ت :التحمل الحراري عاملم . و

للحيوان نتيجة لتعرضه للبيئة احلارة. حيسب  الطبيعي املستقيم والذي يعتمد على التغري الذي يطرأ على درجة حرارة

 بإستخدام املعادلة التالية: )٪(معامل التحمل احلراري كنسبة مئوية 

املعدل الطبيعي  –متوسط درجة حرارة املستقيم بعد التعرض للبيئة احلارة ( 10 – 100=  )٪(معامل التحمل احلراري 

 لدرجة حرارة املستقيم)

يتم تقدير قدرة احليوان على التكيف حبساب متوسط اإلحنراف النسيب ملستوى املعايري  :على التكيف القدرة . ي

الفسيولوجية (املعايري احلرارية، معايري إتزان املاء، معايري إتزان النيرتوجني) للحيوان عن املستوى الطبيعي (بغض النظر عن 

يوان للبيئة احلارة. يتم تقدير قدرة احليوان علي التكيف كنسبة إن كان ذلك اإلحنراف إجيايب أو سليب) عند تعرض احل

 بإستخدام املعادلة التالية: )٪(مئوية 
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 متوسط اإلحنراف النسيب للمعايري الفسيولوجية  – 100) = ٪القدرة على التكيف (

 

 الخالصة

 مزارع ماشية اللنب، ال سيما إرتفاع درجة احلرارة يف املناطق احلارة تعيق عمليات اإلنتاج يفمما سبق يتضح أن 

 . مع قدوم فصل الصيف ترتفع درجات احلرارة ويزداد معها قلق أصحاب مزارع ماشية اللنب منخالل فصل الصيف

 إخنفاض خصوبة األبقار وقلة إنتاج احلليب، مما ينعكس على تكبد هذا القطاع خلسائر مادية كبرية. 

باع أساليب التحكم البيئي يف ت هذه الظروف البيئية جيب إتّ للمحافظة على اخلصوبة وكفاءة اإلنتاج حتو 

، ونوع احلظائر حسب الظروف املناخية السائدة إستخدام لوسائل التربيد املختلفةو مزارع ماشية اللنب من توفري للظل 

امينات خبفض كمية األلياف وزيادة حمتوى املركزات وإضافة بعض الفيت باإلضافة اىل إعادة صيارية تركيب العلف

. ، وتربيد ماء الشرب وتقدميه بكمية كافية بالقرب من أماكن التغذيةبقار الهدة حرارياً إحتياج األلتالئم واألمالح 

 ونظرًا للتكلفة العالية لوسائل التربيد ميكن التفكري على املدى البعيد يف إمكانية إنتخاب أو تجني سالالت األبقار

  ألداء اإلنتاجي العايل.االيت تتميز بالتحمل احلراري و 

 التوصيات:

العبء احلراري عن أبقار  لرفعسالفة الذكر احلديثة  وسائلجيب على أصحاب مزارع إنتاج األلبان إستخدام ال -

 احلليب، وبالتايل احملافظة على اإلنتاج بكفاءة عالية وجتنب أضرار اإلجهاد احلراري.
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ل اخلربة باجلامعات واإلستفادة من توجيهاتم املبنية على على أصحاب مزارع إنتاج األلبان إستشارة اه جيب -

 ة.منهجالدراسات العلمية امل

جيب على أهل اخلربة يف اجلامعات فتح قنوات إتصال مع أصحاب مزارع األبقار للتعرف على معوقات  -

 حتقيقاً هلدف اجلامعة يف خدمة التمع.اإلنتاج واملسامهة يف حلول املشاكل 
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 شكر وتقدير

في المملكة العربية   NSTIP ستراتيجيات التقءيةاإلرنامج بثم الركر والاءاہ ل سبحانه وتعالى، يتقدم المؤلفون ب

م المؤلفون بالركر الوافر للجمعية السعودية للعلوم كما يتقد )AGR2540-02-12( مرروع رقمالسعودية 

ممالة في هيئة تحرير سلسلة اإلصدارات العلمية على موافقتها نرر هذا اإلصدار ضمن سلسلة  الزراعية

 والحمد ل رب العالمين أن وفقءا لهذا العمل راجين أن يكون فيه الءفع والفائدة للقارئ إصداراتها.

 

 

 

 

 


