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profile
تخصص تغذٌة الدواجن -جامعة صالح الدٌن – اربٌل
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8. Keywords
ادارة وتغذٌة الحٌوان والدواجن
 ( :مقدمة )9. Course overview
1. Course name

ٌ .عتبر القطاع الزراعً من القطاعات المهمة التً ترفد الدولة باهم المصادر الغذائٌة كما وان قطاع
الثروة الحٌوانٌة ٌعتبر جزء مهم من القطاع الزراعً التً ترفد بمصادر األلبان واللحوم
لذا ٌتوجب االهتمام بادراة الحٌوان وصحته للحصول على اعلى كفاءة انتاجٌة وكما ٌتوجب الحصول
على سالمة وصحة منتجاته من لحومها والبانها ومشتقاتها النها تنعكس بالنتٌجة على سالمة وصحة
المستهلك.

(10. Course objectiveاالهداف ) :
 .1انواع الحٌوانات الحقلٌة  ،الدواجن والماشٌة
 .2االبقار وانواعها.
 .3االبقار العراقٌة المحلٌة
 .4االغنام وانواعها وصفاتها.
 .5االغنام العراقٌة.
 .6كٌفٌة رعاٌة الحٌوانات المرٌضة
 .7عالمات الصحة وعالمات المرض
 .9اخٌار الحٌوانات للمشارٌع.
 .8تصمٌم المبانً والتششٌد.
 .10العوامل البٌئٌة المؤثرة على صحة الحٌوان.
 .11الهواء وملوثات الهواء
 .12الحرارة وطرق انتقال الحرارة.
 .13طرقوقاٌة الحٌوان من تاثٌرات الحرارة.
 .14الرطوبة وطرق تقدٌر الرطوبة.
 .15طرق تقدٌر سرعة الهواء.
 .16المطهرات الكٌمٌائٌة .
الجانب العملً
 .1التعرف على صفات البقرة المثالٌة.
 .2العناٌة باالم قبل واثناء وبعد الوالدة.
 .3الفطام وطرق الفطام.
 .4تقدٌر االعمار للحٌوانات.
 .5ادوات التمٌٌز والترقٌم
 .6التطهٌر للحضائر.
 .7طرق مسك الحٌوانات .
 .9طرق اعطاء الدواء.
 .8التجرٌع.
 .10كٌفٌة عمل السجالت.
 .11انواع االجهزة المستخدمة لقٌاس صحة الهواء.
 .12التعرف على اجهزة قٌاس الرطوبة.
 .13قٌاس الحرارة المحٌطة.
 .14طرق رش المطهرات.
 .15زٌارات مٌدانٌة
(11. Student’s obligatioواجبات الطالب والتزماته)
ئامانج لهم كؤرسة:
ئاماجنةكانى ئةم كؤرسة بريتية لة:
 -1ناساندنى قوتابى بة بهةما سةرةكيةكانى و طريهطةكانى ئاليكى ئاذةلَ.
 -2طةياندنى ثةيامة طريهطةكانى ئةم وانةية.

(طرق التدرٌس ) استخدام اقالم الماجك الواضحة فً السبورة البٌضاء12. Forms of teaching -
الداتا شو – عرض فٌدٌوات وافالم ومخططات – باالضافة الى اعتماد اسلوب المناقشة فً الدرس
والمشاركة
(مخطط التقٌٌم)13. Assessment scheme
20 %
20%
5%
5%
50 %
100%

The 100 marks will be divided into:
Mid-term 1 Exam
Mid-term 2 Exam
Classroom Participation and Attendance
Quiz
Final Exam
Total
 (:النتائج المرجوة )14. Student learning outcome

 -1تعرٌف الطلبة عن اقسام االنتاج الزراعً.
 .2معرفة الطلبة تصنٌف االنتاج الحٌوانً وانواع الحٌوانات الزراعٌة
 .3التعرٌف عن صفات وادارة االبقار الخاصة بانتاج الحلٌب واللحم باالضافة الى اسس تصنٌفها.
 .4التعرف على انواع االبقار العراقٌة .
.5التعرٌف على اسس تصنٌف االغنام .
 .6التعرف على صفات وتصنٌف االغنام العراقٌة
.7تصنٌف الماعز وانواعه
 .9تصنٌف الجاموس وانتاجه.
 .8التعرف على اسس ادارة بقرة الحلٌب قبل الوالدة واثنائها وبعدها
 .10التعرف على كٌفة نظام التغذٌة من الرضاعة للفطام
 .11التعرف على تكوٌن العلٌقة
 .12التعرف على العملٌات الحقلٌة
 .13التعرف على كٌفٌة تنظٌم السجالت الحقلٌة
 .14التعرف على تصنٌف الدواجن
 15التعرف على انواع دجاج اللحم وتربٌته
.16التعرف على الدجاج البٌاض وتربٌته
.17كٌفٌة تنظٌم وانواع قاعات الدواجن
 -19التعرف على بعض انواع االمراض التً تصٌب الحٌوان والدواجن.

 (:1المصادر) 16. Course Reading List and References
 -1ادارة الحٌوان والدواجن – جامعة االزهر – كلٌة الزراعة الطبعة االولى
 -2ادارة الحٌوان وصحتة – مؤسسة التعلٌم العالً –وزارة التعلٌم العالً بغداد كتاب منهجً
 -3امراض الحٌوان والدواجن – د اسماعٌل احمد –كلٌة الزراعة –بغداد 1895
Journals of Animal production -4
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16. The Topics:
اغلب المحاظرات نظرٌة مع مشاهدات فٌدٌو للجانب العملً
باالضافة الى الزٌارات المٌدانٌة
الجزء النظري 17.
Topics
انواع الحٌوانات الحقلٌة  ،الدواجن والماشٌة
االبقار وانواعها.
االبقار العراقٌة المحلٌة
االغنام وانواعها وصفاتها.
االغنام العراقٌة.
كٌفٌة رعاٌة الحٌوانات المرٌضة
عالمات الصحة وعالمات المرض

Lecture
No
1

2

3
4

5

6

7

اختٌار الحٌوانات للمشارٌع

8

تصمٌم المبانً والتشٌٌد

9

العوامل البٌئٌة المؤثرة على صحة الحٌوان.

10

الهواء وملوثات الهواء

11

الحرارة وطرق انتقال الحرارة.

12

طرق وقاٌة الحٌوان من مؤثرات الحرارة

13

الرطوبة وطرق تقدٌر الرطوبة.
14

طرق تقدٌر سرعة الهواء

15

المطهرات الكٌمٌائٌة .

16

التعرف على صفات البقرة المثالٌة.

17

العناٌة باالم قبل واثناء وبعد الوالدة.
الفطام وطرق الفطام
تقدٌر االعمار للحٌوانات.
ادوات التمٌٌز والترقٌم

189
19
20

21

التطهٌر للحضائر

22

طرق مسك الحٌوانات

23

طرق اعطاء الدواء.
التجرٌع
كٌفٌة عمل السجالت.
انواع االجهزة المستخدمة لقٌاس صحة الهواء
التعرف على اجهزة قٌاس الرطوبة.

24
25
26
27
28

قٌاس الحرارة المحٌطة

29

قٌاس الحرارة المحٌطة

30

طرق رش المطهرات.

31

تربٌة فروج اللحم واالمهات

32

تربٌة الدجاج البٌاض

33

تكوٌن العالئق

34

زٌارات مٌدانٌة

35

االسئلة النموذجٌة
س -:1عرف ماٌلً-:
 .1الفطام  .2اللبأ  . 3التحنٌن  .4عامل  .5 Kعدوى الغبار
الفطام /هً عملٌة تعوٌد وتحوٌر للنظام الغذائً للحٌوان من النظام السائل الى المواد الصلبة
تدرٌجٌا وذلك باستخدام االعالف الخضراء ومن ثم العلف المركز.

اللبأ /هً المادة الغذائٌة من الحلٌب التً تدرها الغدة اللبنٌة فً االٌام الثالثة االولى وتحتوي على
ثالثة اضعاف من المادة الغذائٌة التً ٌحتوٌها الحلٌب بالالضافة الى المضادات الحٌوٌة الطبٌعٌة .
التحنٌن /هً عملٌة تدلٌك الضرع بواسطة اسفنجة طرٌة بالماء الفاتر الجل زٌادة افاز اللبن وذلك
بتحفٌز هرمون البروالكتٌن.
عامل  kهو كمٌة الحرارة المنبعثة او المشتقة فً مدى ساعة خالل قدم مربع واحد (3.5من اللتر
) بسمك انج ( 2.5سم).
عدوى الغبار /وهً عملٌة انتقال المٌكروباتالمحمولة بالغبار وتسبب االمراض التالٌة الجمرة
الخبٌثة -الحمى المجهولة – الكزاز.
س -:2ماهً شروط واجب مراعاتها عند تصمٌم المبانً
عند تصمٌم المبانً ٌجب مراعاة الشروط التالٌة -:
أ -نوع الحٌوان مثل ابقار الحلٌب او اللحم او اغنام او دواجن وكل نوع له خصوصٌة بنٌوٌة .
ب -عدد الحٌوانات المرباة اي عدد الحٌوانات فً الحضٌرة الواحدة مع تجنٌب الزحام.
ت -المساحة الواجبة لنوع الحٌوان وحسب حجمه وانتاجة.
ث -توفٌر الظل ومكان لسقوط اشعة الشمس.
ج -تحدٌد نوع المبنى مغلق ام مفتوح ام نصف مغلق.
ح -توفٌر غرفة لألدارة والطبٌب البٌطري والمختبر.
س -:3قارن بٌن االغنام الكرادٌة والعواسٌة
االغنام الكرادٌة
 .1تعٌش فً المناطق الشمالٌة الجبٌلٌة
 .2لون الوجة ٌكون مابٌناالسود والبنً
الغامق وقد ٌحتوي على القرون او عدٌمة
القرون.
 .3امثالها الحمدانٌة وتكون ذات الحجم
وااللٌة الكبٌرة ولون الرقبة واالكتاف بنً
فاتح.
 .4وزن الكبش مابٌن  100-90كغم ووزن
النعجة مابٌن  70-60كغم.

االغنام العواسٌة
 .1تشكل  %60من االغنام المحلٌة وتعٌش
فً وسط العراق.
 .2لون الوجه احمر داكن بنً اما الصوف
بٌن االبٌض واالحمر.
 .3انتاجها من الحلٌب  150-140كغم بنسبة
دهن . %7.5
 .4وزن الكبش 75كغم والنعجة 60-50
كغم.
 .5وزن الصوف غٌر المغسول 2كغم وقطر

اللٌفة  33ماٌكرون وٌصل الى 17سم

 .5وزن الجزة مابٌن  4-3كغم .
 .6تكون االرجل قصٌرة.

 .6لها القابلٌة على تحمل الحرارة والعٌش
فً المناطق القلٌلة االمطار.

س -:4اهً التهوٌة فً الحضائر وماهً شروطها وعوامل الزٌادة والنقصان تكلم عنها بشكل مفصل
الهواء النقً ضرورة هامة للحٌوانات داخل الجضائر فعندما تسوء التهوٌة ٌتوقف الهواء تدرٌجٌا فً
الحضٌرة وٌصبح دافئا وربطبا وتزٌد به الملوثات مثل الغبار واالمونٌا والمكروبات والمحصلة النهائٌة
حٌث تقل الشهٌة Heat Stagnationلسوء التهوٌة اصابة الحٌونات بما ٌسمى توقف الحرارة
والقدرة على تحمل التغٌرات الطقسٌة وتزٌد قابلٌتها لألصابة بصدمات البرد واالمراض التنفسٌة
والتهاب الضرع أما فً حالة زٌادة التهوٌة تؤدي الى زٌادة التٌارات الهوائٌة داخل المبانً التً تؤدي
بدورها الى زٌادة الفقد الحراري من جسم الحٌوان وتعرض الحٌوانات لألصابة المباشرة بصدمات
البرد وضعف مقاومة الحٌوانات خاصة الحدٌثة الوالدة ضد األمراض .
وبذلك نالحظ بأن هناك صعوبات صحٌة للحضائر المكشوفة  Sheltersوهً تتمثل بالنقاط التالٌة -:
 .1إرتفاع الجدران أعلى من  4.90م ألنه ٌؤدي الى تراكم طبقة من الهواء الرطب وغٌر النقً
قرٌبا من االرضٌة .
 .2سوء بناٌتها .
 .3تعرض الحٌوانات فٌها للطقس القارس والسٌما لٌالً الشتاء الباردة .
أما أتباع نظم التهوٌة فً الحضائر المكشوفة فسببه هو -:
 .1إزالة الدفء والرطوبة الزائدة .
 .2إزالة ملوثات الهواء العالقة به.
 .3السماح بحركة الهواء الى حد ما .
 .4تجدٌد الهواء الفاسد  Foul airداخل الحضٌرة بقدر مساو له فً الحجم من الهواء بدون
احداث تٌارات هوائٌة أو خفض الحرارة الى درجة غٌر مالئمة
تبادل وحجم الهواء Air exchange and cubic Air Space

تعتمد التهوٌة الجٌدة للحضٌرة على الوسائل الكافٌة لضمان توفٌر العاملٌٌن اآلتٌٌن -:
 .1تبادل الهواء خالل فتحات دخول الهواء وخروجه بحٌث تسمح بتجدٌد حجم الهواء داخل
الحضٌرة وعدم تراكم الهواء الفاسد .
 .2حجم الهواء الكافً لحٌوانات داخل الحضٌرة بحٌث ٌسمح بمعدل فعالال لتبادل الهواء دون
وجود تٌارات هوائٌة
وعند التخطٌط ألنشاء جهاز التهوٌة فً المساكن الحٌوانٌة ٌجب االخذ بنظر االعتبار العوامل التالٌة
التً تؤثر فً التهوٌة -:
 .1نوع وعمر وعدد الحٌوانات المراد إٌوائها .
 .2نظام االدارة والرعاٌة المتبعة (أبقار الحلٌب –أغنام -دواجن )
 .3المواد االنشائٌة للمبنى (طابوق عازل حراري بلوك –اخرى)
 .4موقع الحضٌرة .
 .5حالة الطقس عامة .
د .حسن عبدهللا محمد
مدرس المادة

