
مباني زراعية  5محاضرة   

  حظائر حيوانات المزرعة



   مقدمة 

 علف في الموجودة الطاقة تحويل هو الحيواني اإلنتاج من الرئيسي الغرض -

 والبيض الحليب مثل ، البشر قبل من استخدامها يمكن منتجات الى الحيوانات

 الوقت نفس وفي الطبيعي والسماد الجر قوة ، والجلود والشعر والصوف واللحوم

  اباستثماره للقائم االقتصادي المردود تحقيق

 

 السيطرة بعض لتوفير الجيدة االدارة عناصر احد المباني تشييد -

 والمردود االنتاجي االداء زيادة في يساعد ان ممكن ، البيئية

 عادة اذ والخنازير الحليب ابقار مثل الحيوانات بعض في االقتصادي

 تحديد الصعب من  ولكن عاًما 15 إلى 5 من المبنى عمر يكون ما

 عالية مباني استخدام عن الناشئ األغنام إنتاج في اقتصادية فائدة

  .الكلفة

 



المبنىسلوك الحيوان وتصميم   

فهم سلوك الحيوانات له أهمية في تصميم مرافق إيواء الحيوانات   -

عامبشكل   

التي يمكنها ممارسة الحركات وأنماط السلوك الطبيعية الحيوانات  -

الخاصة بقدر اإلمكان أقل عرضة للتوتر أو اإلصابة وبالتالي سيكون 

إنتاجيةأكثر   

تعيش الماشية عادة في قطعان ولكن عند الوالدة ، تحاول :  سبيل المثال على  -

ر لذلك يجب والبشإيجاد مكان هادئ ومحمي بعيًدا عنه انظار األبقار األخرى األبقار 

، عزلها عن القطيع عند الوالدة    

كل لما تكون التغذية نشاًطا جماعيًا ، لذلك يجب توفير مساحة في حوض التغذية عادة 

،  واحدفي وقت الحيوانات   

يجب أن تكون األغنام : عند تصميم ممرات االغنام يجب مراعاة سلوكها التالي 

التالية قادرة على رؤية حركة األغنام التي أمامها ، ولكن األغنام التي في المقدمة ال 
.  واالستدارةينبغي أن ترى األغنام التي خلفها ألنها تميل إلى التوقف   



 ( ابقار الحليب ) ماشية الحليب 

 .  يوًما بعد الوالدة 330-300تحلب أبقار األلبان الناضجة لمدة 

 

 متطلبات السكن العامة 

الحليب والتكاثر بكفاءة أكبر إذا كانت محمية من ماشية  سيكون انتاج

درجة مئوية  30و  25الحرارة الشديدة ، أي درجات حرارة تتراوح بين 

وهكذا في المناطق الحارة ، توفير  .، و خاصة من أشعة الشمس المباشرة

ويجب أن تكون ارضية الحظائر نظيفة من ، الظل يصبح عامل مهم 

وتعتبر  .الطين والسماد للحد من عدوى الحوافر إلى الحد األدنى

 . األرضيات أو األرصفة الخرسانية مع تصريف جيد مثالية

 



 المظالت
 فيه المرغوب األدنى الحد ستعطي حيوان لكل مربعة أمتار  3 - 2.5 الظل هيكل

 يجب .للمظلة أمتار  x 7 3 سقف ابقار 8 تحتاج المثال سبيل على , الماشية لحماية

 من ممكنا ذلك كان إذا .الهواء بتدوير للسماح أمتار 3 عن السقف ارتفاعه يقل ال أن

 النهار خالل ما وقت في مظللة تكون أن يجب بأكملها المنطقة فإن ، المالية الناحية

 هيكل اتجاه على يعتمد المرصوفة المنطقة هذه حجم .الجودة عالية الخرسانة مع

 تحت األرض من جزء فأن ، الغرب إلى الشرق من الطولي المحور كان إذا .الظل

 شرقًا على طولها ثلث بحوالي األرضية تمديد .اليوم طوال الظل في سيكون السقف

 تكون أن يجب فإن ، الجنوب إلى الشمال من الطولي المحور كان إذا . وغربًا

 إلى وثلثًا الشرق إلى ثلث أي السطح مساحة أضعاف ثالثة المرصوفة المساحة

   .الرصف تكلفة في زيادة يعني هذا أن الواضح من .تحته وثلثًا الغرب
































