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  المبانً الزراعٌة

ة ولٌست او االبنٌة التً بنٌت فً اراضً زراعٌ زراعًالخدمة االنتاج   ألؼراض ناٌة أنشئتبهً اي 

مخصصة لسكن واقامة البشر وكانت مخصصة لالنتاج الزراعً او التً انشئت لتربٌة الحٌوانات او لوضع 

المعدات الزراعٌة او االنتاج الزراعً مثال على ذلك االبنٌة المخصصة لتعبئة وخزن المنتجات الزراعٌة او 

ات االخرى او اماكن الحلب االلً او محازن لالبقار والدواجن واالؼنام او الحٌوان لتربٌة المبانً المخصصة

 وابنٌة تحضٌر العلؾ والبٌوت البالستٌكٌة والزجاجٌة وكافة االبنٌة المخصصة لالنتاج الزراعً.

 -: ابنٌة زراعٌةاختٌار موقع النشاء شروط 

ل الشروع اختٌار موقع لبدء انشاء المشروع الزراعً وشروط اخرى قب العدٌد من العوامل ٌجب االخذ بها عند

 -بالبناء ، من هذه العوامل التً تخص اختٌار مكان معٌن من بٌن مجموعة مواقع مختلفة هً:

 عند المقارنة بٌن عدة مواقع الختٌار احداها تؤخذ االعتبارات التالٌة لذلك 

ابدء اختٌار المكان عن طرٌقة االستعانة بخارطة توضح موقع االرض والمعالم المجاورة له مثل  -1

 واالنهار او ابار المٌاه الموجودة وجؽرافٌة االرض والمشارٌع المجاورة.الطرق 

عادة ما ٌتم المقارنة بٌن  عدة مواقع الختٌار احداها  ما نحتاج معلومات عن طبٌعة )طوبوؼرافٌة (  -2

االرض وتربتها وتوفر مصادر المٌاه فٌها وٌفضل استشارة اخصائٌٌن او ناس على دراسٌة مسبقة فً 

 ال .هذا المج

 توخذ االمور التالٌة وتعد اساسا للمفاضلة بٌن تلك المواقع  مواقععند المقارنة بٌن عدة  -3

 توفر المٌاه على مدار السنة بالنظر الهمٌة المٌاه للمشروع الزراعً والحاجة له  -4

تصرٌؾ المٌاه ) مٌالن االرض( ٌعد عامل مهم جدا للتخلص من مٌاه االمطار خارج ابنٌة المشروع  -5

ة فً المناطق التً تمتاز بكثرة السواقط المطرٌة والثلوج وٌفضل اختٌار االراضً التً تحوي وخاص

 على مٌل مناسب لذلك .

المساحة المتوفرة لكل موقع حٌث ٌجب ان تكون مساحة الموقع اضعاؾ كثٌرة عن مساحة االبنٌة التً  -6

 ٌراد انشائها فٌه ولكثرة االبنٌة او المنشأة المراد انشائها 

امل تتعلق بالتعلٌمات والقوانٌن المحلٌة والتً تتمثل بشروط االنشاء للمزرعة اوالبناء والمواصفات عو -7

التً ٌجب ان ٌلتزم بها صاحب المشروع مثل البعد عن المناطق المجاورة وكٌفٌة التخلص من مخلفات 

 المزرعة 

ت كل الظروؾ حٌث هناك عوامل اخرى اقل اهمٌة مثل توفر الطرق المناسبة للوصول للحقل تح -8

تدخل للحقل مختلؾ انواع االلٌات وخاصة فً مشارٌع تربٌة الحٌوانات،حٌث ٌكون عرض الطرٌق 

متر على  16676متر على االقل ولدوران العجالت الكبٌرة ٌجب ان ٌكون نصؾ القطر  3665بحدود 

 االقل.

 توفر الكهرباء للمشروع لتشؽٌل المعدات المختلفة  -9

فضالت فً المشروع من االمور المهمة حٌث ٌتم خزن تلك الفضالت ونقلها خزن  والتخلص من ال -11

للحقول المجاورة لالستفادة مننها كسماد او قد توجد ارض تابعة للمشروع نفسه ٌتم االستفادة من 

 المخلفات فٌها .

 االنشاء نوع التربة من االمور المهمة االخرى لما تتعلق بتحمل البناء فوقها ولما له تاثٌر فً كلفة  -11

 الجانب االمنً للموقع  -12
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   -اما الشروط االخرى التً ٌجب االخذ بها بعد االختٌار الموقع والشروع بوضع الخرائط ) توزٌع االبنٌة (هً :

االبنٌة والمسافات المتروكة بٌن االبنٌة والتً تعتبر مهمة جدا للتهوٌة والوقاٌة عند ومساحة الموقع  -1

 قدم واٌضا للتوسع المستقبلً. 75 – 41ٌن الحرائق والتً تتراوح ما ب

 القواعد والتعلٌمات المحلٌة النشاء الحظائر . -2

وجود المٌل المناسب ) التسلٌط المناسب للموقع ( للتخلص او  لتصرٌؾ مٌاه االمطار وتجنب االماكن  -3

حٌث ٌؤثر شكل االرض على ذلك وٌفضل انشاء االبنٌة على مكان مرتفع واجراء بعض المنخفضة 

 التعدٌالت والحفر بنطاق محدود وتجنب الحفرٌات المكلفة لذلك .

استخدام مصدات الرٌاح والتً تعمل على كسر او صد الرٌاح القوٌة وخاصة فً الشتاء فً االجواء  -4

الباردة وٌستخدم لذلك االشجار العالٌة الكثٌفة وعندها ٌجب االخذ بنظر االعتبار الرٌاح الموسمٌة 

 تلك االشجار فً المكان المناسب لالستفادة القصوة منها.السائدة عند زراعة 

توفٌر شبكة طرق وممرات داخل الموقع للتنقل الداخلً وتنقل العمال والفنٌٌن ونقل االجهزة والمعدات  -5

وممرات خاصة ال خراج الحٌوانات المٌتة و حركة عربات العلؾ ومواقؾ للسٌارات للزوار 

 5وبقٌاسات مناسبة التقل عن لالستخدام تحت كافة الظروؾ والمرٌضة وتكون تلك الطرق صالحة 

متر لكل جانب التً تستخدم لؽرض تصرٌؾ المٌاه وطر ق مناسبة لتنقل  2متر  اضافة مسافة 

وٌفضل ان ٌكون موقع االدارة فً مكان ٌمكن من خالله مشاهدة كافة طرق الشاحنات وااللٌات 

 الدخول للمزرعة .

للتخلص او معالجة الفضالت  وٌفضل ان تكون هناك اراضً زراعٌة   ةٌٌجب تخصٌص مساحة كاف  -6

لؽرض نثر السماد  فٌها لتحقٌق استفادة منه باستخدام ناثرات السماد ،ٌجب ان تكون هناك مواقع جٌدة 

وتجنب تكون شدٌدة االنحدار كً ال ٌسبب تلوث للمٌاه  لؽرض التخزٌن المؤقت للفضالت وٌجب ان ال

  .اقع التً ٌكون اتجاه المٌل فٌها الى المواقع او المشارٌع المجاورةاالراضً او المو

من المهام الكبٌرة تخصٌص موقع لمعمل العلؾ و اماكن تحضٌر العلؾ ٌعد من االمور المهمة كونه  -7

 .والٌومٌة 
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  -الجزء العملً :

توزٌع االبنٌة المختلفة المراد انشاءها  بعد تحدٌد مكان االنشاء ٌتم عمل تخطٌط اولً للموقع ٌتم من خالله 

متحدة المركز حٌث دوائر ذلك برسم  باستخدام طرٌقة الدوائر المركزٌة وٌتم  ٌوذلك من خالل طرٌقتٌن االولى

 -: تعتبر بٌوت العمال او االدارة هً مركز الدائرة وحسب المسافات التقرٌبٌة الموضحة فً المخطط ادناه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هكتار والتً  1.3متر وبمساحة التقل عن 31او الدائرة الداخلٌة والتً تكون بنصؾ قطر  -الولى :المنطقة ا

تكون مخصصة لالبنٌة االدارٌة واالبنٌة السكنٌة الخاصة بالعاملٌن فً الحقل والتً ٌجب ان  تحتوي على 

 مواقؾ سٌارات وطرق .

متر والتً تحوي على ابنٌة المعدات وااللٌات  61 – 31اوالدائرة الثانٌة وتكون بنصؾ قطر  -المنطقة الثانٌة :

 المستخدمة فً المزرعة ومنطقة االدامة والصٌانة لاللٌات

متر والتً تحتوي على ابنٌة رئٌسٌة المستخدمة  91 -61او الدائرة الثالثة وتكون بنصؾ قطر  -المنطقة الثالثة :

 لتحضٌر االعالؾ ومخازن العلؾ او مستلزمات اخرى

وهً المنطقة الرئٌسٌة التً تحتوي على   121 – 91او الدائرة الرابعة وتكون بنصؾ قطر  -ة الرابعة :المنطق

 الحٌوانات وتعتبر من اكثر المناطق القابلة للتوسع الحظائر ومنشأة تربٌة

ٌعتمد موقع االبنٌة فً داخل تلك الدوائر على مسارات الطرق للتنقل و طوبوؼرافٌة االرض لؽرض تصرٌؾ 

 لمٌاه ا
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 توزٌع االبنٌة فً الموقع حسب الطرٌق الرئٌسً واتجاه الرٌاح السائدةاما الطرٌقة الثانٌة فٌتم ال

المثال التالً ٌوضح ذلك وعلى اعتبار ان الرٌاح السائدة الشتوٌة هً شمالٌة  و الؽربٌة والرٌاح السائدة الصٌفٌة 

 و الجنوب او الشرق.  ؼربً هً جنوب
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الموقع ٌكون ؼرب الطرٌق الرئٌسً وتاتً الرٌاح الشتوٌة من الشمال الؽربً فً هذه الحالٌة توضع  فان aفً الحالة 

 اقصى الؽرب وابنٌة تربٌة الحٌوانات اقصى الشمال .ابنٌة االدارة 

 ظائر التربٌة وطرق التنقلالحقل ٌكون شمال الطرٌق  وهً حالة مثالٌة لتوزٌع االبنٌة ومصدات الرٌاح وح bالحالة 

الحقل ٌكون جنوب الطرٌق وٌستخدم طرٌق منحنً ٌتخلل مصدات الرٌاح او باستخدام طرٌق بدٌل دون  cالحالة 

المرور بالمصدات ووضع ابنٌة االدارة بعٌدة عن الجنوب وابنٌة الحظائر الى الشمال الشرقً  وممكن عكس او تبدٌل 

 الورش .موقع االدارة مع موقع المكائن و 

  من ناحٌة التوزٌع الجٌد  b الحقل ٌكون شرق الطرٌق واٌضا ٌكون مشابه للحالة  cالحالة 

 

 التصمٌم واالنشاء 

تتعرض االبنٌىة الزراعٌة لظروؾ قاسٌة متمثلة سواء من الحٌوانات التً تربى داخلها او من 

ه والتنظٌؾ والتعقٌم والمعدات الظروؾ البٌئٌة المحٌطة بها والمخلفات الحٌوانٌة والسٌالج والمٌا

المستخدمة ،ٌجب ان ٌكون المصمم على دراٌة بكل تلك الظروؾ وتاثٌرها على متانة ومقاومة 

 المبنى .

 

 االعمال الترابٌة 

تعتبر االعمال الترابٌة من االعمال التً توجد فً جمٌع مشارٌع انشاء االبنٌة وتقسم تلك 

 -االعمال الى نوعٌنر:

 excavationبٌة الحفرٌات التر -1

 earth filling االمالئٌات الترابٌة وتسمى احٌانا الدفن او الردم  -2

ان الهدؾ من االعمال الترابٌة هو لؽرض جعل التربة بالمنسوب المبٌن فً المخططات وذلك  

المنسوب الذي ٌعتبر الزما لتنفٌذ اعمال اخرى كما فً حالة االساس ، االرضٌات و المجاري 

ض اعطاء شكل هندسً معٌن الؼراض تصمٌمٌة كاالعمال الترابٌة لما بٌن وؼٌرها او لؽر

 االبنٌة .

 الحفرٌات الترابٌة 

تشمل اعمال حفرٌات االساس بانواعها بصورة رئٌسٌة واعمال اخرى ، تنجز اعمال الحفرٌات 

سلوب اما بالحفر الٌدوي او بواسطة المعدات المٌكانٌكٌة او بكلٌهما. اما العوامل المحددة ال
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الحفر الواجب اتبعاعها هً طبٌعة التربة وشكل المقطع المطلوب ووجود المٌاه الجوفٌة والزمن 

 االزم النجاز العمل وكذلك كلفة العمل ، تقسم طرق الحفر الى 

 الحفر الٌدوي  -1

 الحفر المٌكانٌكً  -2

 االمالئٌات الترابٌة ورص التربة

وذلك العادة ردم جوانب االساس بعد تنفٌذها او  تحتاج جمٌع االبنٌة الى اعمال امالئٌات ترابٌة

اعادة ردم قنوات المجاري والخدمات او فً اعمال االرضٌات لؽرض رفع منسوب االرضٌة 

 15بسمك حوالً  topsoilالى مستوى معٌن وفً هذه الحالة ٌستوجب قشط التربة السطحٌة 

طبقة من التربة ذات تحمٌل جٌد  سم اوال الزالة اثار النباتات والمواد العضوٌة والوصول الى

تكون التربة المستعملة فً اعمال  disturbedحٌث ان التربة العلوٌة تكون مشوهة عادة 

االمالئٌات الترابٌة خالٌة من المواد العضوٌة تقرٌبا وجذور النباتات واالنقاض وذات خواص 

ن الرمل وكذلك مزٌج هندسٌة مناسبة وتعتبر الترب الطٌنٌة الممزوجة مع نسبة من قلٌلة م

 الرمل والحصى الطبٌعً من الترب الصالحة لهذا الؽرض.

هو الكسابها قوة معٌنة وجعلها قابلة لمقاومة  compactionان الؽرض من رص التربة 

وذلك ٌستوجب ان تكون  compressibility االحمال المسلطة علٌها بمقدار مقبول من االنكباس

 optimumمعٌنة تقارب ما ٌسمى بالرطوبة المثلى  التربة  بنوعٌة صالحة وبرطوبة

moisture content  ومرصوصة لحد الحصول على الكثافة المطلوبة والتً تقاس بالكثافة

 . dry densityالجافة 

 اعمال االساس 

االساس هو ذلك القسم من المنشأ الذي ٌشٌد عادة تحت مستوى االرض الطبٌعً وعلى عمق 

ها الخرسانٌة المسلحة وؼٌر المسلحة والطابوق والحجر والحدٌد وٌنقل معٌن وبمواد مختلفة من

 ثقل المنشا الى طبقات التربة الصالحة لتحمل تلك االثقال.

 عمق االساس 

 -ٌتحدد عمق االساس حسب عوامل عدٌدة اهمها ما ٌلً :

 طبٌعة التربة وطبقاتها الصالحة لتحمل احمال المنشا -1

تاثٌر االنجماد والتمدد والتقلص لذا ٌتطلب بناء  حاالت الطقس وتعرض االسس الى -2

 سم لحماٌتها من هذه التاثٌرات 31االساس على عمق ال ٌقل عن 

مستوى المٌاه الجوفٌة وجعل االساس فوق مستوى المٌاه الجوفٌة لتجاوز الصعوبات  -3

 االنشائٌة عند التنفٌذ
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عن طبٌعتها ونسب ٌتم تصنٌؾ التربة حسب تحملها الى نوعٌن اساٌٌن بصرؾ النظر 

 -مكوناتها وهما :

وتشمل التربة الصخرٌة ذات التحمل العالً حٌث ٌمكن  -التربة ؼٌر قابلة لالنضؽاط : -1

البناء فوقها مباشرة وبدون الحاجة الى عمل اسس بشرط ان تخلو هذه الطبقة من 

ب الشقوق والعروق والجٌوب والمسامٌة العالٌة والطبقات المائلة التً ان وجدت تسب

 االنزالق والنزول المفاجئ عند نقلها احمال المنشأ .

وتشمل جمٌع انواع التربة ؼٌر الصخرٌة اعاله والتً تحتاج  -التربة القابلة لالنضؽاط : -2

 الى عمل االسس لتوزٌع احمال المنشأ علٌها حسب قابلٌتها فً التحمل. 

 انواع االساس 

بٌعة التربة وتحملها ومدى امكانٌة تستعمل عدة انواع من االسس كل حسب مالئمتها لط

 -اشؽال بعضها واالستفادة منها الؼراض معٌنة واهم انواع االسس ما ٌلً :

 wall footing     االساس الجداري   -1

   strip footing االساس الشرٌطً  -2

 االساس المنفرد  -3

 االساس المتصل -4

 االساس الناتئ -5

 االساس المستمر  -6

    raft foundation  االساس الحصٌري -7

 االساس الطفو -8

 اسس دعامات  -9

 اسس ركائز  -11

  Concrete worksاعمال الخرسانة 

الخرسانة مادة انشائٌة تتكون من مزٌج متجانس تقرٌبا من جسٌمات حبٌبٌة صلدة متنوعة 

تشؽل نسبة كبٌرة من حجم المادة ٌثبتها هٌكل  aggregateالمقاسات تعرؾ بالركام 

د بفعل الماء تحتوي الخرسانة على فجوات هوائٌة او والصق من المعجون السمنت المتصل

 ؼازٌة بنسبة قلٌلة .

 مكونات الخرسانة 

 -تعمل الخرسانة من المواد التالٌة :

 cementالسمنت  -1

 الركام -2
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 واالالت الزراعٌة

 كلٌة الزراعة والغابات

 الماء -3

 تستعمل فً بعض المزجات الخرسانٌة  admixturesالمضافات  -4

تصمٌم المزجة ذلك التصمٌم تدخل المواد المذكورة فً تكوٌن الخرسانة بنسب متباٌنة حسب 

 الذي ٌنبؽً ان ٌوفر متطلبات خواص الخرسانة عندما تكون طرٌة وبعد تصلبها .

تطلق تسمٌة السمنت على )مادة سمنتٌة ( اي من المواد الصلبة التً تكون بشكل  -السمنت :

. ان مسحوق قابل لالمتزاج والتفاعل مع الماء والتحول عند الجفاؾ الى مادة الصقة وصلدة 

هذا التعرٌؾ ٌشمل عدد كبٌرا من المواد مثل الجص والسمنت بانواعه والنورة احٌانا وؼٌرها 

اال ان السمنت المستعمل فً الخرسانة هو من نوع المواد الكلسٌة الهٌدرولٌكٌة التً تحتوي على 

 بعض المكونات االخرى تحرق بدرجة عالٌة ثم تطحن بنعومة كبٌرة وٌقسم السمنت المستعمل

 -فً الخرسانة والمواد الرابطة الى :

 السمنت البورتالندي بانواعه  - أ

 انواع اخرى من االسمنت ؼٌر البورتالندٌة  - ب

ٌتكون من مجموعة انواع من السمنت التً تكون المواد الخام  -: السمنت البورتالندي -1

حدٌد ، فٌها كلسٌة بنسبة حوالً الثلثٌن والباقً مواد طٌنٌة وقد تنضاؾ خامات اكاسٌد ال

ٌستعمل حجر الكلس والترسبات الطٌنٌة الصالحة كمواد  اساسٌة لصناعة السمنت فً 

العراق تهٌأ المواد الخام وتطحن وتمزج ثم تحرق وتصهر بدرجة حرارة اكثر من 

فً افران دوارة مائلة تنتج ما ٌسمى بالكلنكر  ٌبرد الكلنكر ثم ٌطحن بالنعومة  oم 135

الطحن مادة الجبس التً تعمل على زٌادة وتعدٌل زمن  المطلوبة وٌضاؾ له اثناء

التماسك ، ٌتضح مما سبق ان كلمة بورتالندي تعنً مواصفات معٌنة لمجموعة من 

انواع السمنت تشترك فً كون مركباتها االساسٌة متشابهة ولكنها تختلؾ فً نسب 

بفعل الحرارة ، ان تواجدها تنتج المركبات االساسٌة عن اتحاد االكاسٌد المذكورة سابقا 

 -اهم المركبات االساسٌة :

 السٌلٌكا ثنائٌة الكلس . - أ

 السٌلٌكا ثالثٌة الكلس. - ب

 االلومٌنا ثالثٌة الكلس . - ت

 الومٌنات الحدٌد رباعٌة الكلس. - ث

ٌمكن تقسٌم انواع السمنت البورتالندي الى انواع اساسٌة ست انواع هً 

:- 

ً كافة الحاالت عدا التً ٌستوجب فٌها سمنت بورتالندي االعتٌادي ٌستعمل هذا النوع ف -1

 استعمال نوع اخر من السمنت

سمنت بورتالندي المعدل ٌستعل فً الحاالت العامة وبخاصة التً تتعرض فٌها  -2

 الخرسانة الى امالح كبرٌتٌة بكمٌة معتدلة او عند العمل فً الجو الحار .
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 كلٌة الزراعة والغابات

فٌها تصلد سرٌع كما سمنت بورتالندي سرٌع التصلد ٌستعمل فً الحاالت التً ٌتطلب  -3

فً االعمال التً ٌرؼب فٌها برفع القوالب بسرعة وزٌادة التحمٌل فً االٌام االولى بعد 

 التصلب او فً االجواء الباردة .

ٌستعمل فً حالة الصبات الضخمة كما فً السدود  -سمنت بورتالندي واطئ الحرارة : -4

 لتجنب التشققوخاصة عند الصب فً االجواء الحارة 

بورتالندي مقاوم لالمالح الكبرٌتٌة ٌستعمل فً الحاالت التً تتعرض فٌها سمنت  -5

 الخرسانة الى تاثٌر االمالح الكبرٌتٌة من  اي صدأ اي مصدر كان 

 وهناك العدٌد من انواع االسمنت تستخدم حسب الظروؾ البناء . -6

 الركام

مجموعة جسٌمات  % من الحجم الكلً للخرسانة وٌتكون من  81 – 65ٌشكل الركام ما بٌن 

متباٌنة وتكون مادته صلدة وقوٌة بدرجة كافٌة وخاملة اي ال تتفاعل مع السمنت، ٌنبؽً ان 

الٌحتوي الركام على مواد ضارة بنسبة اعلى من الحد المبٌن فً المواصفات وتشمل االمالح 

والمواد  وخاصة الكبرٌتٌة والكلورٌدات وؼٌرها من المواد الكٌمٌاوٌة وكذلك المواد العضوٌة

 الناعمة جدا ، ٌقسم الركام الى طبٌعً وصناعً .

وهو الذي ٌتكون من مواد طبٌعٌة ٌستعمل مباشرة او بعد اجراء بعض  -الركام  الطبٌعً :

 العملٌات البسٌطة كالؽسل والتدرٌج ، مثال على هذا النوع من الركام الحصى والرمل

ة بطرٌقة صناعٌة مثل الطابوق المكسر او وهو الذي ٌتكون من مواد منتج -الركام الصناعً :

 مخلفات  االفران الخاصة به

اما الركام المستخدم فً العراق هو الركام السٌلٌكً الطبٌعً حٌث ٌستعمل الحصى كركام خشن 

 والرمل الطبٌعً كركام ناعم 

وٌكون بنوعٌن االول حصى نهري وٌتمٌز فً الؽالب بشكل مدور تبعا  -الحصى : - أ

افً وٌوجد بشكل خال من االمالح تقرٌبا وتكون المواد الشائبة فٌه اما لموقعه الجؽر

الرمل وٌمكن التخلص منه بالؽربلة او الطٌن وٌمكن التخلص منه بالؽسل وٌعتبر 

الحصى النهري جٌد على العموم، والنوع الثانً هو الحصى البري الصحراوي وٌكون 

ٌه طٌنٌة وٌحتاج الى كمٌات كبٌرة من على الؽالب ذو شكل ؼٌر منتظم والمواد الشائبة ف

 المٌاه لؽسله 

ٌستخرج اما من المقالع النهرٌة او المقالع البرٌة وٌستعمل النوع االول فً  -الرمل : - ب

المناطق الشمالٌة وبعض المناطق الوسطى فً العراق وٌتمٌز بكونه خالً من االمالح 

لجؽرافً للمقلع وقد ٌحتوي على تقرٌبا مدرجا وحاد الزواٌا وتعتمد خشونتهعلى الموقع ا

نسبة من الطٌن ،اما فً المناطق الوسطى والجنوبٌة فان الرمل النهري ٌعتبر ؼٌر 

صالح العمال الخرسانة لكونه ؼٌر مدرج وٌحتوي على كمٌة كبٌرة من المواد الناعمة 

جدا والطٌنٌة ٌستعمل النوع الثانً الرمل المستخرج من المقالع برٌة فً معظم وسط 

جنوب العراق اال ان تواجد االمالح مع الرمل البري وخاصة الكبرٌتٌة منها بصورة و
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واسعة تستوجب التاكد من نوعٌة الرمل بفحصه قبل االستعمال نظرا لخطورة تاثٌر 

 الكبرٌتات على الخرسانة.

 انضاج الخرسانة 

وتصلده  هً العملٌة التً تمكن السمنت بعد صب الخرسانة ورصها من تفاعله مع الماء

بدرجة مقبولة تعطً مقبولة تعطً الخرسانة التحمٌل المطلوب حٌث ان كمٌة الماء فً 

المزجات الخرسانٌة االزمة العطاء قابلٌة تشؽٌل مناسبة هً اكثر من حاجة السمنت الكمال 

نفاعله لذا فان اٌة عملٌة تساعد على منع تقلٌل تبخر الماء من الخرسانة الطرٌة لمدة مناسبة 

 -بر انضاجا، ان اسالٌب الشائعة فً االنضاج هً :تعت

 الرش المستمر بالماء -1

 الؽمر بالماء -2

 التؽطٌة بطبقة مبللة من التراب او الرمل -3

 التؽلٌؾ باالؼطٌة البالستٌكٌة -4

 التؽلٌؾ بالقماش الماص -5

 الطالء بالمواد الخاتمة للمسام -6

 االنضاج بالبخار  -7

 مواد وعناصر البناء

ٌكون باالعتماد على مقاومة وتحمل تلك المواد لظروؾ المبنى وعلى  ان اختٌار مواد البناء

 توفر تلك المواد محلٌا  وكلفة تلك المواد وٌجب ان تتوفر المعاٌٌر التالٌة لمواد البناء 

 مقاومة لالحمال -1

 اماكنة العزل الحراري وتبخر المٌاه -2

 توفر حماٌة ضد الضرر المٌكانٌكً  -3

 سهولة التعقٌم والتنظٌؾ -4

افة الى استخدام طرق البناء التقلٌدي فً االبنٌة الزراعٌة من الممكن استخدام  مادة باالض

الخشب او المعدن النشاء مبنى كامل منها لما توفره تلك المواد من رخص وسرعة العمل 

 مقارنة بالبناء التقلٌدي

 ممٌزات المنشات الفوالذٌة

 تمتاز المنشأت الفوالذٌة بالممٌزات التالٌة 

اج الى مواد تستهلك اثناء البناء ) مواد مساعدة مثل االنشاءات التقلٌدٌة( مما ٌوفر ال تحت -1

 من التكلفة 



                                                                
                                          

12 
 

 المبانً الزراعٌة
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مادة متجانسة مما ٌسهل من التحكم فً خواصها وتكوٌنها وهً مٌزة ال تتمتع بها مواد  -2

 االنشاء االخرى

 تحمل عالً للضؽوط واالجهادات لالبنٌة المراد انشائها  -3

 تحضٌر االجزاء فً منشا ثم تنقل لموقع البناءسرعة العمل حٌث ٌتم  -4

 دقة التصنٌع  -5

 ٌمكن فك واعادة التركٌب فً اي موقع اخر -6

اجراء تعدٌالت على المبنى باي وقت دون اللجوء الى هدم المبنى كما فً حالة  -7

 الخرسانة

 ٌمكن تقوٌة اجزاء المبنى باي وقت اذا احتاج الى ذلك -8

حٌث ٌمكن مالحظه التشوه الحاصل وعالجها   Ductilityقابلٌة االستطالة لدى المعدن  -9

 قبل حصول االنهٌار

 طرق نقل المواد ؼٌر مكلفة وقابل للسحب -11

 عالً له    Elastic Limit حد المرونة -11

 مراحل االنشاء

 -تتم مراحل االنشاء لالبنٌة الزراعٌة كما ٌلً :

 تمهٌد ورصؾ الطرق المؤدٌة الى المزرعة -1

 شروعتمهٌد االرض الخاصة بالم -2

 وضع االساسات والقواعد للحظائر واالبنٌة االخرى -3

 تركٌب وعمل الجدران والشبابٌك والفتحات االخرى -4

 تركٌب االسقؾ -5

 تركٌب منظمومة توصٌل المٌاه ) السقً( واالسالك الكهربائٌة  -6

 تركٌب االجهزة والمعدات واختبارها وتشؽٌلها  -7

 التعقٌم  -8

 تحضٌر الفرشة ) فً حظائر الحٌوانات( -9

 الحٌوانات نقل -11

 المسافات بٌن االبنٌة داخل المزرعة

ٌقصد بالعزل وجود المسافات بٌن او بعد مناسب بٌن مختلؾ االبنٌة داخل المزرعة ) مسافات 

 -بٌن الحظائر نفسها او بٌن الحظائر واالبنٌة االخرى ( وذلك لالعتبارات التالٌة :

 ومتعاقبة تربٌة اعداد كبٌرة فً مساحات صؽٌرة وفً دورات سرٌعة  -1

 الطبٌعة والوبائٌة للعدٌد من االمراض وانتشارها بٌن القطعان  وارتفاع كلفة عالجها  -2

تعدد اعمار الحٌوانات والحاجة الى فصلها عن بعض فً كثٌر من الحاالت او لتفادي نقل  -3

 االمراض فٌما بٌنها 
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 انبعاث الروائح من االبنٌة المخصصة للحٌوانات   -4

اصة للمسافات بٌن تلك الحظائر او بٌن تلك المشارٌع والمناطق وضعت قوانٌن وضوابط  خ

 االخرى ومصادر المٌاه 

 الشروط الواجب توفرها فً الحظائر

سم بحٌث تمنع دخول 21االرضٌة الملساء ناعمة المرتفعة عن سطح االرض بمسافة  -1

 المٌاه الى داخل الحظٌرة بسبب االمطار او مٌاه الؽسٌل ) مٌاه تنظٌؾ الحظٌرة(

 استخدام مواد بناء عازلة للرطوبة والحرارة  -2

جدران ملساء خالٌة من الشقوق لسالمة الحٌوانات ولعدم السماح بان تكون مكان  -3

 للحشرات  

 لضمان جودة التهوٌة  3ارتفاع مناسب للسقؾ بان ال ٌقل عن  -4

 توجٌه المبنى مع اتجاه الرٌاح الصٌفٌة  -5

 متر 21المسافات بٌن الحظائر ال تقل عن  -6

 توزٌع مناسب وامكانٌة فصل االعمار المختلفة -7

 ٌفضل عمل سور حول المزرعة   -8

 -المنشأت االدارٌة والخدمٌة االخرى :

صالبة االرضٌة ونعومتها وان تكون الجدران واالسقؾ متٌنة  -المخازن وٌشترط فٌها : -1

من ومناسبة للمواد التً ستخزن فٌها من ناحٌة الحجم ومدة التخزٌن وان تكون قرٌبة 

 الحظائر لسهولة النقل وان تكون جٌدة التهوٌة وسهلة النظافة والتطهٌر 

ٌشترط ان تكون بعٌدة عن الحظائر وان تكون  -المكاتب ووحدات السكن للعاملٌن : -2

موقعها مناسب للسكن من حٌث اتجاه الرٌاح وقرٌب من مدخل المزرعة  وموزعة 

 بصورة متناسقة ومناسبة من ناحٌة المساحة .

 الصٌانة  ورش -3

 خزانات المٌاه -4

 مصدر الكهرباء و المحوالت الكهربائٌة . -5

 معامل العزل الحراري

هو كمٌة الحرارة التً تتسرب من المتر المربع فً الساعة الواحدة من مادة البناء عندما ٌكون 

الفرق بٌن درجة الحرارة الداخلٌة والخارجٌة درجة واحدة  وتقدر كمٌة الحرارة المتسربة 

ط . وكلما كان معامل العزل منخفض كلما كانت كفاءة العزل عالٌة وكان سمك الجدار بالوا

المطلوب منها قلٌال اما مواد البناء القلٌلة العزل فٌجب زٌادة سمك الجدار او السقؾ  حتى ٌمكن 

الوصول لكفاءة العزل المطلوب وٌجب توفٌر كفاءة عزل اكثر فً االجواء الباردة مقارنة 

 لحارة .باالجواء ا



                                                                
                                          

14 
 

 المبانً الزراعٌة

الصف الرابع / قسم المكائن 
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 كلٌة الزراعة والغابات

عرؾ الخبراء العزل الحراري وكفاءة الطاقة مصطلح ) العزل الحراري( بانه الوسٌلة التً ٌتم 

بواسطتها حفظ الطاقة وتوفٌرها من خالل تخفٌض قٌمة الكسب الحراري صٌفا او الفقد 

الحراري شتاء فً االبنٌة. تنتقل الحرارة صٌؾ من الخارج المبنى الى داخله وٌنعكس هذا فً 

تاء وذلك نتٌجة الفرق فً درجات الحرارة بٌن الداخل والخارج اما كمٌة الحرارة المتنقلة الش

تعتمد على عدة عوامل اهمها الفرق بٌن درجات الحرارة الخارجٌة والداخلٌة وسماكة عناصر 

البناء كالجدران واالسقؾ واالرضٌات ومساحتها وطبٌعة المواد التً تتكون منها حٌث تعد 

لعادٌة ومواد البناء االعتٌادٌة االخرى جٌدة التوصٌل للحرارة فٌما بعد الخشب من الخرسانة ا

المواد الردٌئة التوصٌل وٌكمن ذلك فٌما تحتوٌه من هواء او ؼازات او الفجوات الهوائٌة فتكون 

% من  61ردٌئة التوصٌل والعكس صحٌح.تنتقل الحرارة عبر الجدران واالسقؾ بنسبة تزرد 

اد ازاحتها باجهزة التكٌٌؾ اما بقٌة الحرارة فتاتً من النوافذ وفتحات التهوٌة الحرارة المر

 والشبابٌك وٌتطلب ذلك استهالك طاقة كهربائٌة كبٌرة لتبرٌد المبنى

تكمن اهمٌة العزل الحراري فً خفض استهالك الطاقة الكهربائٌة المستخدمة فً اؼراض 

ن خالل الجدران والسقؾ مما ٌؤدي الى تخفٌض التبرٌد وذلك بسبب الحد من تسرٌب الحرارة م

 التكلفة .

 طرائق العزل الحراري

عزل الجدران باستخدام الواح عزل جاهزة ٌمكن تثبٌتها  -الجدران الداخلٌة والخارجٌة : -1

 على الجدران من الداخل مع الدهان ) الصبػ( بالوان فاتحة وعاكسة للضوء

م مواد العزل المناسبة لها مع امكانٌة عزل االسقؾ من الخارج باستخدا -االسقؾ : -2

 العزل من الداخل باستخدام االسقؾ المستعارة 

تعد النوافذ الزجاجٌة ؼٌر المعزولة من نقاط ضعؾ الموجودة فً  -النوافذ الزجاجٌة : -3

المبنى حٌث ٌتسرب منها الهواء الحار الى داخل المبنى لذلك ٌنصح بتركٌب الزجاج 

ل خاصٌة تقلٌل نسب انتقال الحرارة من خالله وٌعد عزل المزدوج الً ٌتمٌز بتقلٌ

 النوافذ الزجاجٌة مكمال لعزل المبنى للحصول على عزل جٌد ومناسب

ٌمكن اضافة الواح عازلة من البولً ستارٌن او البولً ٌورثٌن فوق  -عزل االسطح  : -4

 السطح ومن ثم وضع البالط فوقه 

 انظمة عزل المبانً الجدٌدة 

 ارجٌة الجدران الخ -1

النظام االول هو نظام الجدار الواحد المبنً من الطوب االسمنتً المعزلو بشرٌحة واحدة 

من مادة البولً ستارٌن وفً هذا النظام ٌوجد جسور حرارٌة ناتجة عن استخدام المونة 

 االسمنتٌة بٌن البلوك اثناء التركٌب 

شارا فً عزل الجدران وفً هذا النظام النظام الثانً وهو نظام تقلٌدي ٌعد الحل االكثر انت     

ٌتم بناء جدارٌن متوازٌٌن بحٌث تركب الواح العزل الحراري بٌن فراغ الجدراٌن حٌث تفصل 
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 المبانً الزراعٌة

الصف الرابع / قسم المكائن 

 واالالت الزراعٌة

 كلٌة الزراعة والغابات

االلواح بٌن الجدار الخراجً والداخلً بشكل كامل وتلؽً الجسور الحرارٌة الموجودة فً 

 االنظمة السابقة 

م تثبٌت العوازل الحرارٌة على الجدران النظام الثالث وهو نظام العزل الخارج حٌث ٌت

الخارجٌة للمبنى بحٌث ٌتم تؽلٌفة تماما ثم ٌتم تركٌب التشطٌبات الخارجٌة للمبنى من الخارج 

وفً هذا النظام ٌتم التؽلب على جمٌع الجسور الحرارٌة وٌلؽً عمل جمٌع الجسور الحرارٌة 

 للمبنى والتكلفة االجمالٌة لهذا النظام ولكن ٌجب مراعاة طرٌقة تثبٌت مواد التهوٌة الخارجٌة 

 عزل االسطح  -2

نظام السطح التقلٌدي تكون طبقة العازل المائً فوق طبقة العازل الحراري لحماٌة العازل 

الحراري من الماء وخاصة مواد العزل الحراري التً تكون فٌها نسبة امتصاص الماء مرتفعة 

للماء ) العازل المائً( الى االجهادات الحرارٌة نسبٌا وفً هذا النظام ٌتعرض الؽشاء العازل 

المتواصلة والناتجة عن التفاوت الكبٌر فً درجات الحرارة بٌن اللٌل والنهار وبٌن فصول السنة 

المختلفة التً تؤدي الى تمدد وتقلص هذا الؽشاء مما ٌفقده مرونته وبالتالً قدرته على العزل 

فً هذا النظام ٌتعرض ؼشاء العازل للماء الى اجهادات نتٌجة الجفاؾ والتشقق الذي ٌلحق به و

مٌكانٌكٌة اثناء التركٌب او بعده نتٌجة وجود بعض اجهزة التكٌٌؾ وؼٌرها واعمال الصٌانة 

على سطح المبنى وبالتالً ٌقل العمر االفتراضً للعازل المائً وتزداد تكالٌؾ الصٌانة وفً 

اضرار جسٌمة داخل المبنى ٌصعب حصرها  حالة فصل النظام كعازل مائً فانه ٌؤدي ال

 نتٌجة تسرب المٌاه وهذا عوضا عن االضرار التً تلحق بالعازل الحراري لوصول الماء الٌه 

نظام العزل المقلوب والذي ٌكون فٌه العزل الحراري فوق طبقة العازل المائً وٌقوم العازل 

رض لالشعة فوق البنفسجٌة وكذلك الحراري بحماٌة العازل المائً من االجهاد الحراري والتع

االجهاد المٌكانٌكً اثناء التركٌب وبعده وعلٌه ٌزٌد العمر االفتراضً لؽشاء العزل المائً 

وبالتالً تنخفض تكالٌؾ الصٌانة بدرجة كبٌرة ، ولكً ٌتاح استخدام نظام السطح المقلوب ٌجب 

ذات مقاومة كبٌرة ٌجب ان  ان تكون مقاومة مادة العزل الحراري المتصاص الماء والرطوبة

  % بالنسبة للحجم .   162التزٌد نسبة امتصاص العازل الحراري للماء عن 

 كٌفٌة اختٌار مواد العزل

 ان تكون مادة العزل متوفرة فً المنطقة وسهلة الحصول علٌها -1

 ٌجب ان تكون مادة العزل جافة حٌث ان الرطوبة تعمل على توصٌل الحرارة والبرودة  -2

 ؼٌر سرٌعة االشتعال ان تكون -3

 عمل فراغ هوائً بٌن طبقتً العزل ٌسمى حاجز التبخر -4

 معامل كفاءة العزل 

تقدر كفاءة عزل اي مادة بمدى قابلٌتها فً مقاومة نقل الحرارة  خاللها ، وتعرؾ مقامة هذه 

  او المقاومة الحرارٌة  Rالمواد باسم معامل 



                                                                
                                          

16 
 

 المبانً الزراعٌة
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 كلٌة الزراعة والغابات

 

  الجدران

مل السقوؾ ب هً تقوم نقل االحمال المختلفة االخرى ) ان وظٌفة الجدران ال تتوقؾ عند ح

االنقالب والرفع واالحمال الجانبٌة ( الى االساسات باالضافة الى ذلك هً توفر حماٌة ضد 

الظروؾ البٌئٌة المختلة ) العزل الحراري(.هناك انواع عدة من الجدران منها  الخشبٌة بانواعها 

 لواح المعدنٌة او الخشبٌة .او تكون بناء من الكونكرٌت او من اال

فً بعض المناطق التً تتصؾ بشتاء بارد وكثرة تساقط الثلوج ٌجب ان ٌؤخذ بنظر االعتبار 

تحمل السقوؾ والجدران لكثرة الثلج التً ستستقر على السقوؾ وان الٌودي ذلك النهٌار المبنى 

ك مشكلة الرٌاح حٌث تتصؾ لذا ٌجب معرفة كمٌة الثلوج من االنواء الجوٌة اضافة االن ان هنا

بعض االبنٌة الزراعٌة وخاصة حقول تربٌة الحٌوانات بطولها وارتفاعها وبعضها جدرانها 

تكون متكونة من عدة اقسام لذا ٌجب ان ٌكون البناء قادر على تحوٌل قوة الرٌاح الممتدة على 

نهٌار او كالهما تصمم طول الجدران الى نهاٌات الجدران، وهذا ٌجنب البناء من االلتواء او اال

السقوؾ فً الحظائر بطرٌقة تسمح بنقل قوة الرٌاح )التً تحاول دفع البناء باتجاهها ( الى 

 نهاٌات الجدران.

 

 

 

 

 خطة البناء

 -ٌجب ان تتضمن خطة انشاء او بناء المزرعة االمور التالٌة:

لً تمكن المصمم ابعاد وقٌاسات وموقع كل مكونات او ابنٌة المزرعة وكافة التفاصٌل ا -1

 من البناء 

كل التفاصٌل الً تدخل باالحمال لكل بناٌة والمواد التً ستكون داخل الحظائر ووسائل  -2

 التهوٌة والتدفئة والتهوٌة

خطة كاملة للموقع ٌظهر موقع والمٌل لكل االبنٌة فً المزرعة او الموقع وطرٌقة  -3

 تصرٌؾ المٌاه فٌه

 خصائص البناء )االتفاق مع المقاول( 

 درجة ونوعٌة المواد المستخدمة -1

 وظٌفة ومتطلبات كل النظم المستخدمة مثل نظام التبرٌد -2
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 محضر االعمال التً ستنجر من قبل مالك المزرعة -3

 ظروؾ العمل قبل وبعد االنشاء -4

 اي متطلبات اضافٌة للموقع مثل اعمال التسوٌة والتعدٌل والردم للموقع -5

 ستجهز من قبل المالك قائمة بالمواد واالعمال والمعدات التً  -6

 موعد انجاز المشروع والؽرامات فً حالة عدم االنجاز او التاخر -7

 االتفاق على التفاصٌل المالٌة وموعد الدفع باالضافة الى الضمان للمعدات والبناء -8

 

 

 

 انشاء االساسات لالبنٌة

قبل ٌجب اجراء فحص او دراسة لظروؾ تربة الحقل ومدى مالئمتها لالنشاء االبنٌة من 

مهندس مختص او باالعتماد على البٌانات المتوفرة وعلى االساس مقاومة وتحمل الضروؾ 

 -التالٌة :

 وزن المبنى ومحتوٌاته باالضافة الي حمل اضافً مثل كمٌات الثلج موسم الشتاء -1

حركة التربة الناتجة عن التحمٌل وتربٌة الحٌوانات داخل الحضائر ورطوبة التربة  -2

 والضروؾ االخرى

 لضؽط االفقً للتربة ا -3

 قوة الرٌاح التً تحاول رفع المبنى او قلبه  -4

 القوة الجانبٌة الناتجة عن خزن المواد داخل المبنى او من حمل السقؾ -5

 ان االساس الجٌد ٌعمل على توزٌع تلك القوة بحٌل تكون حركة محدودة او صؽٌرة ومتناسقة 

 الوقاٌة من القوارض

ٌمكن ان تتواجد بكثرة فً حقول تربٌة الحٌوانات ٌحث ٌمكن  تعتبر القوارض من االفات التً

ان تسبب اضرار للعازل واسالك توصٌل الكهرباء اضافة الى قٌامها باستهالك وتلوٌث العلؾ 

 ونقلها لالمراض. لذا وجب منعها من دخول الحقل اثناء وبعد االنشاء من خالل النقاط التالٌة 

ارض اٌنما امكن ذلك وخاصة حول بناٌات ومخازن استخدام مواد البناء المضادة للقو -1

 العلؾ وحظائر الحٌوانات 

 سم عن مستوى االرض  31رفع مخازن العلؾ )الحبوب خاصة (  -2

 المحافظة على نظافة وترتٌب المبانً اثناء وبعد اكتمال البناء  -3

 ازالة كافة مصادر الؽذاء التً ٌمكن ان تعتمد علٌها القوارض وازالة مخابئها -4

 ق كافة االسالك داخل السطوح الداخلٌة للمبنى فً حالة وجودها ضاهرٌة تعلٌ -5
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سد كافة الفتحات فً اي مكان سواء فً الجدران او فواصل الجدران والتً من الممكن  -6

 دخول القوارض منها بمواد ومشبكات ذات فتحات صؽٌرة او معدنٌة 

ة ) االرضٌة الداخلٌة ( ملم تحت الفرش 12استخدام شبكة معدنٌة خاصة مؽلونة بفتحات  -7

ملم تحت االرض لمنع تكوٌن االنفاق من قبل القوارض ومنعها من  181وبعمق 

 الدخول للحظائر من خالل تلك االنفاق 

 

  

 

 

 

 

 

 انواع الحظائر 

تقسم الحظائر الحٌوانٌة الى حظائر مفتوحة وحظائر مؽلقة لكل نظام مٌزاته وظروؾ انشاءه 

ٌة للمنطقة ومدى تحمل الحٌوان لدرجات الحرارة مثال ٌفضل الخاصة وخاصة الظروؾ الجو

انشاء الحظائر المفتوحة فً االجواء او المناطق ذات االجواء المعتدلة خالل فترة التربٌة او 

لب اشهر السنة وٌتم فً هذه الحالٌة التوفٌر فً ؼدرجات الحرارة فٌها معتدلة او مناسبة طوال ا

ؽناء عن نظام التبرٌد او التدفئة اما فً االجواء التً ترتفع فٌها كلفة االنشاء لالبنٌة واالست

درجات الحرارة عن الحدود المثالٌة للتربٌة او بالعكس فٌجب االعتماد على النظام المؽلق فً 

 .التربٌة كما فً العراق واالعتماد على انظمة تهوٌة وتبرٌد وتدفئة خالل فترة التربٌة 

 

 البدء بانشاء المزرعة

 -ك مبادئ عامة ٌجب االخذ بها عند البدء باالنشاء وهً :هنا

وهو امر مهم لمراقبة العربات واالشخاص  -عمل مدخل ومخرج واحد للمزرعة : -1

 الداخلٌن للحقل واجراء عملٌة التعقٌم االزم من اجل منع وصول االمراض

ار موقع وهو امر مهم جدا باختٌ -اختٌار مكان للبدء بالعمل ) مكان تجمع العمال( : -2

ٌكون متوسط تقرٌبا وسط الحقل لالنطالق على كافة اجزاء الحقل واالنطالق الٌها 

 وباقل بعد ممكن عن بقٌة االبنٌة فً الحقل.



                                                                
                                          

19 
 

 المبانً الزراعٌة

الصف الرابع / قسم المكائن 

 واالالت الزراعٌة

 كلٌة الزراعة والغابات

 خالله ٌفضل وضع موقع االدارة بمكان ٌسٌطر او ٌمكن من -موقع االدارة : اختٌار -3

والبوابة الرئٌسٌة( ،  رؤٌة بقٌة اجزاء المزرعة كافة ) ابنٌة العمال ومكان استراحتهم

 فمن خالل هذا الموقع ٌمكن لالدارة مراقبة العمال ومالحضة الزائرٌن بسرعة .
ٌفضل جعل جمٌع المسارات سواء -تخطٌط جٌد للطرق والمسارات داخل المزرعة : -4

كان لالشخاص وااللٌات او حتى طرق الحٌوانات للخروج من الحظائر مستقٌمة قدر 

 لحوادث والوقت واٌضا ٌساهم فً سهولة التوسع المستقبلً.االمكان مما ٌقلل من ا
وهو من االمور المهمة للحفاظ على خصوصٌة المزرعة  -عمل سٌاج حول المزرعة : -5

 والسٌطرة على دخول الخروج من المزرعة
فً حالة وجود ارض للرعً او ارض  -فصل المرعى واالراضً المزروعة : -6

بسٌاج له  طرٌق خاص بها بدل الدخول الٌها  تابعة للمزرعة ٌفضل احاطتها  عةومزر

 من البوابة الرئٌسٌة للمزرعة.

 

 

 انشاء حظائر االبقار 

من اجل انشاء افضل الحظائر لتربٌة الحٌوانات والحصول على اعلى انتاجٌة ممكنة ٌجب 

ان توفر او ان تلبً الحظائر المتطلبات الخاصة بالحٌوانات وهناك متطلبات عامة ٌجب ان 

  -ر فً المزرعة او مشروع التربٌة بصورة عامة وهً :تتوف

 ؼذاء وماء مناسب وكافً -1

 المئوى المناسب -2

 اتاحة المجال الن تقوم الحٌوانات بعاداتها الطبٌعٌة -3

 توفٌر العالج ضد االمراض واالصابات  -4

 -التً ٌجب ان تتوفر فً الحظٌرة تشمل :اما متطلبات االبقار 

لحركة االبقار واستدارتها والدخول الخروج بحرٌة  ٌجب توفٌر مساحة داخل الحظٌرة -1

 من المرقد

 تحتاج االبقار الن ترقد ) االضطجاع ( فً مكان نظٌؾ وجاؾ ومرٌح -2

 تحتاج االبقار الى ؼذاء مناسب وماء ٌوضع فً مكان مناسب من ناحٌة القٌاسات -3

 ٌجب االخذ بنظر االعتبار عادات قطٌع االبقار من المنافسة  -4

دة التً توفر رؤٌة واضحة لالبقار للمكان واالستفادة منه فً الحركة االضائة الجٌ -5

 والرقود باالضافة الى سهولة مراقبة القطٌع من قبل المشرفٌن

 االرضٌة المناسبة للحظٌرة التً ال تسبب االذى للحوافر او االنزالق اثناء المشً -6

 رة للقطٌع داخل الحظٌ المناسبة من الهواء التهوٌة الجٌدة والكمٌة -7
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 توفٌر الظل من اشعة الشمس لتقلٌل االجهاد الحراري -8

 اعطاء الحٌوانات المساحة والمكان المناسب لتقوم االبقار بعاداتها الطبٌعٌة   -9

مما سبق ٌتضح انه البد من دراسة سلوكٌات الحٌوان وعاداته اثناء بناء الحظٌرة حتى 

 تتالئم ابعاد وقاٌسات الحظٌرة وفق تلك العادات.

 االبقار حظائر 

فً البداٌة ٌجب معرفة طبٌعة وبعض سلوكٌات االبقار  النشاء حظٌرة تتناسب احتٌاجاتها 

حٌث تتؽذى االبقار على الحشائش التً تحتوي على االلٌاؾ السلٌلوزٌة من عادات االبقار 

اثناء التؽذٌة الرعً لمسافات بعٌدة للبحث عن الؽذاء والماء والمكان المناسب كما انها 

درجة  361- 331نات اجتماعٌة تعٌش فً مجامٌع مدى الرؤٌة فً االبقار بمجال قدرهحٌوا

درجة تستطٌع  31 – 25قدر تالرؤٌة المؽطى من قبل كلتا العٌنٌن سوٌا  حقل او مساحة و

االبقار ان تفرق بٌن االلوان االحمر واالخضر واالزرق واالصفر  ولكن تفرٌقها بٌن لونٌن 

كما انها تستطٌع التفرٌق بٌن االشكال الهندسٌة ) الدائرة والمثلث االزرق واالخضر ضعٌؾ 

ى التركٌز ضعٌفة تمٌل الحٌوانات لالمكان المضاءة  وتتحرك والمستقٌم ( اما قابلٌتها عل

نحوها كما انها تتجنب الظالم واالمكان ما بٌن الظل والشمس )اماكن الظل الناتجة عن 

اجزاء النوافذ (. تستطٌع االبقار سماع االصوات بترددات نفسها التً ٌستطٌع االنسان 

تطٌع  سماعها ؼٌر انها لٌست جٌدة فً سعض االصوات ذات الترددات التً ال تسماعها وب

هٌرتز،  31تحدٌد موقع الصوت وتستطٌع معرفة مصدر الصوت الذي ٌكون بتردد 

تضطرب االبقار عندما تسمع صوت ال تستطٌع تحدٌد من اٌن ٌاتً، حاسة الشم لدٌها قوة 

 وتستخدمها للبحث عن الؽذاء وللتواصل فٌما بٌنها حٌث تستطٌع االبقار التعرؾ على

فً الؽذاء حٌث تفضل االبقار العلؾ  ا بالنسبة لحاسة التذوق فهً مهمةصؽارها بالشم .ام

الحامض والحلو وترفض الؽذاء ذو الطعم المر والذي ٌحتوي على امالح وحاسة  اللمس 

فً مقدمة الفم وفً الجسم تستطٌع من خاللها التعرؾ  على مسببات االذى الجسدي لها 

 مراض وتمٌزها كمصادر لالذى لها وتبتعد عنها .واالذى او االفات واال

عادة ما توجد ما بٌن الحٌوانات التً تعٌش بشكل قطعان سلوكٌات او عادات  للتواصل فٌما 

 بٌنها وهذه العادات اما تكون عدائٌة او ؼٌر عدائٌة 

 المسافات الفردٌة المطلوبة لكل حٌوان

ى قسمٌن المسافة الخاصة بجسم الحٌوان ان المسافة الفردٌة لكل حٌوان ٌمكن ان تقسم ال

تشمل المساحة التً ٌحتاج  فالمسافة الجسمٌة او البدنٌة والمسافة االجتماعٌة او مع القطٌع

الٌها الحٌوان لؽرض حركته او االضطجاع اما المساحة االجتماعٌة هً المساحة الفردٌة 

لمساحة المحددة لكل حٌوان المخصصة للحٌوان الواحد.اذا حصل تداخل ما بٌن المسافة او ا

مع االخر فقد ٌحصل سلوك عدائً بٌنهم او ٌنسحب احدهما من خالل االحساس المتبادل 

بٌنهم ، عادة ما تكون هذه المساحة التً تحصل بٌها هذه السلوكٌات امام االبقار وعادة ما 
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اعٌة )عند لعق تقاس بالمسافة ما بٌن الرؤوس باالمتار اال فً حاالت معٌة السلوكٌات االجتم

الحٌوانات فٌما بٌنها(  تنعدم تلك المساحة.فً حالة كثرة االعداد فً المساحة فان ذلك ٌؤدي 

لقلة المساحة المخصصة لكل حٌوان فتظهر الصفات العدائٌة ما بٌن الحٌوانات ، ان تقلٌل 

ا بٌن متر ٌؤدي الى زٌادة العدائٌة م 166متر الى  2مسافة الممر بٌن صفوؾ المراقد من 

االبقار اٌضا من مشاكل قلة المساحة المخصصة للحٌوان هً الجلوس والنهوض بحركة او 

 بوضع ؼٌر طبٌعً وهو سبب رئٌسً لكثرة دعس الحاصل  على ذٌل الحٌوانات لبعضها .

من الطبٌعً فً قطٌع الحٌوانات ان تكون هناك سٌادة وسٌطرة من قبل بعض افراد هذا 

رد بالقطٌع ٌدرك ذلك حٌث تبدء هذه الحالة ابتداء من عمر مبكر القطٌع على البقٌة وكل ف

لدى الحٌوانات وتبقى مستمرة  الى البلوغ وبذلك ٌعٌش القطٌع بانسجام  ومن اجل المحافظة 

على هذا االنسجام  فً الحظائر ٌجب عدم اجراء اي تبدٌل لبقرة معٌنة واذا كان من 

لمجموعة من القطٌع معا . ان صفة السٌادة فً  الضروري اجراء تبدٌل فٌجب اجراء التبدٌل

القطٌع موجودة البقار الحلٌب او ابقار التسمٌن فً الحظائر ذات النظام المفتوح ) الحظائر 

المفتوحة( حٌث تكون االبقار القدٌمة والكبٌرة  هً المسٌطرة بٌنما االبقار الحدٌثة  

ا ٌنعكس انتاجٌتها وظروؾ والواصلة حدٌثا ضمن القطٌع تكون ذات سٌطرة اقل وهذ

معٌشتها فً النظام المفتوح، تبقى خاصٌة السٌادة على القطٌع لسنوات من دون اي سلوك 

عدائً وفً حالة عزل الحٌوانات او وضعها فً حظائر ذات المرابط  فً فصل الشتاء فان 

عدد خاصٌة السٌادة تتم اعادتها من جدٌد. على الرؼم انه ال توجد ابحاث دقٌقة حول ال

بقرة  81 – 71المناسب فً القطٌع  اال ان اكبر عدد من افراد القطٌع ٌجب ان ال ٌتجاوز 

 فاالبقار ال تستطٌع التمٌٌز فٌما بٌنها اذا زاد العدد عن ذلك. 

   

 االبعاد المطلوب فً التصمٌم

ل من االمور المهمة معرفة ابعاد جسم الحٌوان قبل البدء بانشاء االماكن المخصصه له داخ

الحظٌرة حتى ٌكون المكان المنشئة مناسبة والتصمٌم ناجح وهذه االبعاد هً الطول القطري 

وعرض الصدر االرتفاع الكلً.ان هذه القٌاسات تختلؾ من صنؾ الى اخر وهناك بعض 

 الجداول تعرض هذه القٌاسات النواع او اصناؾ محددة مثل الهوشتاٌن والفرٌزٌان.

  م والوزنالعالقة ما بٌن ابعاد الجس

عادة ما ٌؤخذ عمر الحٌوان والوزن الحً له كمؤشر على المساحة المطلوبة للحٌوان فً 

الحظٌرة اال ان هذه العالقة لٌست دقٌقة لالعتماد علٌها النها تختلؾ من صنؾ الخر وبٌن 

اع  فالصنؾ الواحد ، ٌعتمد على العالقة ما بٌن الطول القطري وعرض الصدر واالرت

احة المطلوبة للحٌوان كافضل مؤشر لمعرفة افضل مساحة مرٌحة مناسبة لمعرفة المس

 للحٌوان.
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ٌجب على اي نوع من الحظائر ان ٌراعً المتطلبات الخاصة بنوع الحٌوان الذي نرؼب 

 -بتربٌته فٌه فمتطلبات االبقار تتمثل بالتالً :

 ان ٌئمن المبنى كمٌة كافٌة وجدٌدة من الهواء للحٌوانات فً الداخل  -1

 حرٌة حركة كافٌة لتقوم االبقار بانشطتها الطبٌعٌة -2

 تالمس مع باقس افراد القطٌع -3

 ضوء كافً -4

 

 فترة الراحة 

فترة بالٌوم  15ساعة ٌومٌا موزعة على  14 – 11ترتاح االبقار )بالرقود على االرض( بمعدل 

خرى وتشمل الواحد وٌعتمد ذلك على وقت التؽذٌة والحلب والفترات الفاصٌة بٌن وجبة علؾ وا

فترة االستراحة  على استراحة بدون نوم واستراحة مع النوم مع استرخاء كافة العضالت وهذا 

ٌشمل جلوس اضطجاع االبقار كما فً الشكل التالً وهذه الوضعٌات تتطلب مساحة كافٌة داخل 

نظام لكل بقرة فً الحظٌرة لتجنب حدوث منافسة داخل الحظٌرة، فً حالة التربٌة داخل حظٌرة ب

المراقد فٌجب تخصٌص  مرقد خاص لكل بقرة داخل الحظٌرة ، ان عواقب قلة المساحة 

 المخصصة هً انتشار العدائٌة بٌن الحٌوانات واضطراب فترات  الراحة والتؽذٌة .

ٌجب ان ٌكون مكان المخصص للرقود مرٌح وٌحتوي على فرشة ) سطح الرقود املس( لذ 

ذات المراقد مهم جدا وٌؤثر بصورة سلبٌة او اٌجابٌة على  ٌعتبر المرقد وخاصة فً الحظائر

نظافة وصحة االبقار واثناء التصمٌم ٌؤخذ بنظر االعتبار رقود االبقار فٌه بشكل مرٌح و حركة 

االبقار اثناء الرقود او الوقوؾ وضمان اداء تلك الحركات بشكل مرٌح وسلٌم وكلما كان تصمٌم 

فً نظام التربٌة داخل   مشجع لالبقار للرقود فٌه لمدة اطول،المرقد بشكل جٌد كلما كان ذلك 

حظائر ذات مرابط تكون االبقار اكثر تقٌدا ولتلبً احتٌاجاتها داخل المربط فالمرقد ٌجب ان 

ٌكون املس و صلب لؽرض الوقوؾ وقصٌر حتى ال تتسخ على شرط ان ال ٌؤثر ذلك على 

 خروج جزء من جسم االبقار خارجه.

   

 

 حظائر االبقار انواع 

هناك ثالث انواع رئٌسٌة من الحظائر المفتوحة وهً الحظائر ذات المراقد والحظائر التً 

 تحتوي على مساحة مفروشة للرقود والحظائر التً تحتوي على ارضٌة مائلة 

المرقد هو عبارة عن مكان فردي نظٌؾ ومرٌح وجاؾ  -نظام الحظائر ذات المراقد : -1

ان ٌكون المرقد مصمم بابعاد بحٌث تستطٌع  برقود بسهولة ، ٌجتستطٌع فٌه البقرة ال

البقرة الرقود فٌه من دون ان ٌتسبب اي اذى لها او جروح وتكون حرة الحركة 
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بالدخول والخروج منه . ٌجب ان ٌصمم المرقد بحٌث اثناء الوقوؾ ترجع للوراء قلٌال 

فات داخل قناة الروث حتى ال تتسخ الفرشة والمرقد بالمخلفات وتسقط تلك المخل

 المخصصة لذلك او تقلٌل من سقوطها فً نهاٌات المرقد .

وهً عبارة عن مكان رقود ؼٌر محدد جماعً لالبقار  -الحظائر ذات مساحات الرقود : -2

ممكن ان ٌكون لكل القطٌع او لجزء منه ٌتم وضع فرشة الرقود علٌه بمٌل الٌزٌد عن 

ت سمٌكة من الرمل كفرشة للرقود فٌه وٌتم % او من دون اي مٌل ، ٌتم وضع طبقا2

تحرك جزء منه كل فترة لؽرض رفع الفضالت واضافة طبقات جدٌدة من الرمل وا 

اظهارها للمحافظة على نظافة االبقار . ان تصمٌم هذا النوع من الحظائر ٌجب ان 

احة كافٌة لكل حٌوان لؽرض الرقود والنهوض من دون التاثٌر على بقٌة سٌضمن م

 ٌوانات وكذلك تسمح له باالستدارة بسهولة لؽرض تناول العلؾ وشرب المٌاه.الح

تكون فٌه ارضٌة الرقود مائلة ؼٌر مقٌدة لمجموعة  -نظام الحظائر باالرضٌة المائلة : -3

% وبسسب حركة االبقار فان مادة 16 – 11ابقار وتحتوي على مٌل ٌتراوح بٌن 

تنزاح تلك المادة الى اسفل المٌل ، ان هذا  االرضٌة الخاصة بالرقود والتً تكون رملٌة

النواع من الحظائر ؼٌر مناسب لالبقار الحلٌب بسبب المشاكل التً تسببها للضرع وهو 

 .شهر  24الى  12ٌستخدم لماشٌة اللحم او للعجول بعمر 

 

       

 المراقد

االبقار وٌجب ٌعتبر المرقد جزء مهم وحٌوي فً تلك الحظٌرة وٌؤثر على راحة ونظافة وصحة 

االهتمام بالتصمٌم لٌالئم المعدات المستخدمة فٌه واالبقار على حدا سوء، اذا كان هناك خطء فً 

التصمٌم )االبعاد( فان ذلك ٌؤثر على راحة االبقار مما ٌؤدي الى ترك االبقار للمرقد . من 

والخروج منه خصائص المرقد المالئم هً توفٌر مكان نظٌؾ ومرٌح باإلضافة لسهولة الدخول 

وسهولة اضطجاع و نهوض االبقار فٌه بدون اصابات او مالمسة اي جزء منه باإلضافة لمتانته 

واحتوائه ارضٌة نظٌفة لالضطجاع، ان حدوث اخطاء تصمٌمة فً ابعاد المربط ٌؤدي الى ترك 

 البقرة له واضطجاعها فً الممر مما ٌودي ال تساخ ضرع البقرة واصابته باالمراض .

هو مكان فردي للراحة حٌث ٌوفر النظافة وخالً من الرطوبة واالوساخ  -:ف المرقدتعرٌ

وتكون االبقار حرة الحركة بالدخول والخروج ألي مرقد وٌجب ان ٌكون عرٌض كفاٌة 

الضطجاع البقرة ورفٌع كفاٌة بحٌث ال ٌسمح الستدارة البقرة داخله وبطول ٌسمح لنهوضها 

نفس الوقت ان تسقط الفضالت فً المكان المخصص وٌحتوي بدون مالمسة اجزاءه  وٌمسح ب

على فرشة مرٌحة وجافة طوال الوقت وٌجب ان ٌوفر حركة طبٌعٌة للنهوض والجلوس فً 

المرقد وٌجب ان ال تمس اي جزء من اجزاء المرقد اثناء الجلوس والنهوض وخاصة اثناء 

ألمام وبذلك تنقل وزنها لألمام االضطجاع، تتمثل حركة االبقار اثناء النهوض باالندفاع ل

للمساعدة لرفع الجزء الخلفً للجسم وإلنجاز تلك الحركة الطبٌعٌة تقوم بدفع راسها لألمام كما 
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فً حالة اندفاع امامٌة وفً حالة عدم قدرتها لالندفاع لألمام فانه من الصعوبة ان تقؾ على 

 رجلٌها الخلفٌة وكما فً الشكل التالً .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
                                          

25 
 

 المبانً الزراعٌة

الصف الرابع / قسم المكائن 

 واالالت الزراعٌة

 كلٌة الزراعة والغابات

 

 تصمٌم وتخطٌط حظائر ذات المراقد

ٌستخدم عادة التصمٌم التقلٌدي لتلك الحظائر ) ممر علؾ وخدمة وسطً ( وعلى 

جانبٌة تكون هناك صفوؾ متعددة وعلى كل حال ٌجب ان ٌراعى حجم القطٌع 

والحضٌرة اضافة الى مسافة التؽذٌة لالبقار او للبقرة ومهما كان التصمٌم ٌجب ان 

نظافة االبقار والممر خالً من الفضالت.عدة ٌكون توجٌه الصفوؾ ٌراعً راحة و

داخل الحضٌرة اما وجه لوجه ) صفٌؾ متقابلٌن من االبقار( او صؾ االبقار مواجه 

 لجدار الحظٌرة الداخلً وكما فً الشكل 

 

ٌجب ان ٌراعً التصمٌم عدم وجود نهاٌات مٌتة داخل الحضٌرة االبقار )مكانات   

دودة تعٌق حركة االبقار الداخلٌة( وٌوفر سهولة لحركة االبقار للمناهل مؽلقة او مس

سم مسافة تؽذٌة لكل بقرة فً المعلؾ،  71والمعالؾ حٌث ٌجب توفٌر مسافة 

ولمعرفة عرض الحظٌرة نضرب عدد االبقار الكلٌة فً مسافة التؽذٌة للبقرة مقسوم 

 ة االبقار فً الجلوس على عدد الصفوؾ ونضٌؾ الٌة عرض الممرات. تعتبر راح
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والنهوض من االمور المهمة التً توخذ عند تصمٌم الحظٌرة والمراقد حتى تكون 

حركة تلك االبقار مشابه لحركتها فً الحظائر المفتوحة او اماكن الرعً وتظهر 

معضلة اخرى اثناء التصمٌم او انشاء الحظٌرة هً عدم انتظام الحجم فً القطٌع 

اكل التً تظهر للمربً او صاحب المزرعة عند وجود مشكلة الواحد . من بٌن المش

  -بٌن حجم االبقار او مالئمة االبقار لمقاسات المرقد هً :

ٌمكن ان ترقد البقار بصورة ؼٌر صحٌحة فً المرقد بسبب التصمٌم  -1

 الخاطئ 

بروز الجزء الخلفً لالبقار من نهاٌة حافة المرقد الى الممر ٌمكن ان ٌتسبب  -2

سبب وجود قاشطة الفضالت المتحركة فً الممر وٌعود ذلك الى باذى لها ب

 خطء تصمٌمً فً مسافة االندفاع المهمة اثناء الجلوس والنهوض

االبقار التً تجلس بشكل قطري داخل المرقد تكون معرضة الحتمالٌة   -3

لالصابة بسبب انحشار الساق تحت الفواصٌل ما بٌن المراقد اثناء النهوض 

 لالبقار الصؽٌرة عندما ٌكون المرقد كبٌر بالنسبة لها وهذا ٌحدث خاصة 

االبقار الضخمة عند الجلوس سوؾ تكون مسافة االندفاع لالمام )التً ٌجب  -4

ان تبقى فارؼة( مشؽولة مما ٌؤثر على وضع االبقار وخاصة فً الحظائر 

 او الصفوؾ المتقابلة بالراس )وجه لوجه( 

خلؾ االبقار موشر على عدم مالئمة ان نزول او امتداد الذٌل الى الممر  -5

 المرقد لها 

فً حالة ان قٌاسات المرقد ضٌقة فان االبقار سوؾ تمٌل لعدم استخدام  -6

 المرقد نتٌجة احتكاك ظهرها او اجزاء جسمها مع فواصل المرقد

االبقار الصؽٌرة بالنسبة للمرقد ستزٌد من اتساخ فرشة  بالفضالت لعدم  -7

 وصولها لقنات الفضالت 

 ٌم وتخطٌط الممرات االبقارتصم

تعد الممر جزء مهم فً الحظٌرة تستخدمه االبقار للحركة واالستدارة والمشً 

مرقد بممر وٌجب ان تنظؾ او  25 -21وتنظٌم مرورها ، ٌجب ان ٌزود كل 

تحتوي على قاشطة الفضالت . ٌعتمد عرض الممر على عدد االبقار وطرٌقة 

القاشطة ٌجب ان ٌتوافق مع قٌاسها( واذا كان  التنظٌؾ المستخدمة ) اذا استخدمت

متر تزداد عدد مرات التنظٌؾ. عند استخدام القاشطات ٌجب مراعاة  5اقل من 

وضع فتحات ارضٌة تحتوي على مشبك ٌساعد على نزول الفضالت اثناء دفعها 

من القاشطة لتجنب تراكم الفضالت امام القاشطة اثناء دفعاها،وفً حالة التنظٌؾ 
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رى فان وجود قنوات التصرٌؾ االرضٌة ) الفتحات العرضٌة المشبكة تساعد االخ

على سرعة التنظٌؾ (، كما و تؤثر طبٌعة العلؾ على الفضالت وبالتالً على 

 سرعة تصرٌفها من الممرات والمجاري . 

 ممرات الخدمة او الممر المركزي

ب مراعاة نوع ٌستخدم بالدرجة الرئٌسٌة لمرور عربات خلط وتوزٌع العلؾ وٌج

العربات واحجامها التً تمر من خالله ومالئمتها للعربات والساحبات المارة من 

خالله،وعنده تصمٌمه ٌجب مراعاة سهولة مرور العربات من خالله وتعمل بكل 

كفاءة داخله ووجود مساحة كافة عند جانبً الممر الستدارة االلٌات والعربات 

االلة التً تمر بالممر وتحمل االرضٌة لمرور مراعاة االرتفاع للبناٌة مع نوع 

االلٌات من فوقها وٌجب اخذ بنظر االعتبار عرض العلؾ او مكان وضع العلؾ 

 عند حساب عرض الممر .

 تصمٌم المرقد

ٌعتمد تصمٌم المرقد باالساس على ابعاد االبقار المراد تصمٌم المرقد لها ومن المهم 

المطلوبة لالبقار عند الرقود والنهوض والراحة فهم او معرفة المساحات او المسافة 

 -وكما فً االشكال التالٌة :
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 هناك بعض المصطلحات التً تخص المرقد

وهً المساحة التً تضطجع فٌها  -:Bed Lenghtطول مكان الرقود )الفرشة( 

 البقرة وهً ال تشمل المسافة االمامٌة المخصصة لالندفاع اثناء النهوض

وهً مسافة ممتدة امام االبقار لؽرض النهوض )  -:  Lung Spaceفاعمسافة االند

ٌمتد جسم البقرة الٌها اثناء حركة النهوض( وهً مهمة جدا وان اي قصر فٌها 

ٌصعب حركة البقرة اثناء الجلوس او النهوض مما ٌجعل البقرة تضطجع بشكل 

 قطري فً المرقد

ام البقرة عندما تجلس او وهً مسافة ممتدة ام -: Head Spaceمسافة الراس

تضطجع وكما مشار الٌه فً مساحة االندفاع، االبقار ال تجلس متقابلة الراس 

بطبٌعتها قرٌبة من بعظها فهً تحتاج الى مسافات خاصة بها وهً ال ٌعجبها ان 

 تكون مقابلة لجدار ٌعٌق وضع راسها الطبٌعً مما ٌجعلها تجلس بشكل قطري.

وٌشمل طول كل من مكان الرقود ومساحة  -:Freestall Lenghtطول المرقد

 االندفاع او مسافة الراس.

مكان مرتفع فً المرقد  -:Brisket Locater موقع محدد الجلوس )مكان الصدر(

 ٌساعد على تحدٌد مكان الجلوس الصحٌح.

 ابعاد المرقد 
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ٌجب ان ٌكون العرض مناسب لٌسمح لالبقار باالضطجاع  -عرض المرقد :

من دون ان تسبب اذى لعظام الورك، وٌعرؾ عرض المرقد بانة  والنهوض

العرض الكلً المعاء البقرة اثناء اضطجاعها واضافة مسافة اخرى لحاالت الحمل 

 المستقبلً.

( hip or hook boenوٌمكن حساب عرض المرقد بسهولة بقٌاس المسافة ورك )

ض ( الى عظم ) المسافة من عضم الورك )عظم الحو 168االبقار مضروب ب 

 الحوض فً الجهة االخرى(
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 فواصل المراقد

هناك العدٌد من تصامٌم الفواصل والؽاٌة من كلها هً رقود االبقار فً مكانها من 

دون ان ٌتسبب اي اذي لالبقار وبصورة مرٌحة، ٌجب ان ال تنحشر رجل االبقار 

جزء الخلفً من اثناء الحركة الرقود او النهوض باجزاء الفواصل للمرقد، ان ال

الفواصل ٌجب ان تكون اعلى من مستوى سطح االرض لتجنب انحشار الرجل 

الخلفٌة لالبقار او الذٌل او الضرع تحتها بسبب ان االبقار عند االضطجاع تضع 

رجلٌها جانبا، اما النهاٌة االمامٌة للفواصل فتصمم لتقلل من احتمالٌة انحشار الساق 

اذى او ٌعٌق حركتها وٌحافظ على جلوس االبقار بصورة االمامٌة لالبقار مما ٌسبب 

 صحٌحة.

 

 

 

 

 

 

 موقع محدد الجلوس )موضع الصدر(

ان فائدته تكمن فً تحدٌد مكان جلوس او رقود االبقار فً المرقد بالضبط وٌمنع من 

زحؾ تلك االبقار اثناء اضطجاعها الى االمام مسافة كبٌرة، ان اضطجاع االبقار 

ر من االزم ٌودي ذلك لتناثر فرشة المرقد وٌسبب مشاكل عند النهوض الى االماماكث

نتٌجة اندفاعها الى المرقد المقابل لها فً النظام راس لراس.ٌصنع بشكل مدور 

 املس ال ٌسبب خدوش لجسم البقرة وبدون حوافً .
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 حاجز الرقبة

، وهو قابل الؽاٌة منه تحدٌد موضع االبقار عند دخولها المرقد وقبل االضطجاع

للتنظٌم افقٌا وعمودٌا وٌجب ان ٌتم تعٌٌره بوجود االبقار داخل المرقد اثناء الوقوؾ 

او االضطجاع وخاصة عند وجود اكثر من نوع ضمن القطٌع وهو امر حساس. 

 -ومن االمور التً تحدث عند سوء التعٌٌر هً :

 داخل المرقد عند تعٌٌره بعٌد الى االمام فان االبقار الصؽٌرة تسقط فضالها -1

عند تعٌٌره قرٌب او الخلؾ اكثر من المطلوب فان االبقار ستتجنب الدخول  -2

للمرقد او ٌكون جلوس االبقار بمد رجلٌها الخلفٌة خارج المرقد الى الممر 

 واالمامٌة فً المرقد.

عند تعٌٌره منخفض جدا مما ٌسبب اضرار للبقرة اثناء الجلوس والنهوض  -3

 . وقد تترك البقرة المرقد

 

 

 

 

 

 

 الرصٌف 

وهو عبارة عن انخفاض مابٌن مرقد االبقار والممر الخلفً ) حد بٌن مستوى 

المرقد االعلى والممر المنخفض( وبذلك ٌمنع او ٌحافظ على نظافة المرقد من 

الفضالت ومقدار الفرق ارتفاع المرقد عن ارضة الممر تعتمد على نوع 

تخدمة للتنظٌؾ او طرٌقة التنظٌؾ ، االرضٌة وطول الممر ونوع القاشطة المس

فً حالة اعتماد القاشطة فً تنظٌؾ الممر من الفضالت فٌجب زٌادة ارتفاع الى 

ملم المرقد عن ارضٌة الممر اما اذا كان االرضٌة مثقبة او تحتوي على 211

ملم، فً حالة وضع 151فتحات تصرٌؾ فعندها ٌمكن جعل ارتفاع المرقد اقل 

اعها عند وضع الرصٌد ) تجانس االرتفاع وان ال تكون فرشة ٌجب حساب ارتف

الفرشة بارتفاع اكثر من حافة الرصٌؾ ( وٌجب ان ال ٌزبد ارتفاع الرصٌؾ 
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مما ٌسبب اذى زٌادة الضؽط لالرجل الخلفٌة اثناء الخروج من المرقد ) الرجوع 

 الى الخلؾ اثناء الخروج(، وكما فً جمٌع اجزاء المرقد ٌجب ان ال ٌكون له

 حواؾ حادة او زلق او عرٌض لتجنب احتكاك جسم البقرة فٌه.

 

 

 

 

 

 

 

 مٌالن المرقد

% من االمام للخلؾ  2 – 1ٌجب ان ٌكون هناك مٌل بسٌط فً المرقد بحدود 

مما ٌوثر راحة لالبقار للتخلص من الفضالت ، ان التصمٌم الجٌد ومالئمة 

او مرقد االبقار وان زٌادة  الفرشة معه ٌوثر كثٌر على ابعاد السوائل عن فرشة

 % ٌوثر على ثبات  طبقات الفرشة فً المرقد .3المٌل عن 

 

 

 

 

 

 

 

 ارضٌة المرقد ) الفرشة(
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مثل كل اجزاء المرقد ٌجب ان تكون الفرشة مرٌحة ونظٌفة امنة وجافة وتوفر 

تماسك قوي ومصنوعة او مكونة من مواد مرنة وقوٌة.هناك العدٌد من المواد 

تستخدم وحدها او تخلط مع مواد اخرى لتكون الفرشة وتوضع على ممكن ان 

 -ارضٌة المرقد الكونكرٌتٌة او على الحصى وهً :

مواد مطاطٌة مؽلفة ؼٌر نفاذة وٌمكن اضافة مواد اخرى لتحسٌن من صفاته  -1

وجعل االبقار تفضل الجلوس علٌه مثل مخلفات حصاد بعض المحاصٌل ) 

 رز وؼٌرها (القش ومخلفات حصلد الذرة وال

فرشة مائٌة والتً تحتاج الى حواجز داخل المرقد لتثبٌتها وقد تتطلب االبقار  -2

 فترة لتتاقلم معها وخاصة اذا كانت ؼٌر مثبتة او ثابتة بصورة متقنة

الرمل وٌوفر فرشة جٌدة ونظٌفة بنفس الوقت الكن ٌتطلب تسوٌة  وتوزٌع  -3

ن استخدامه مرة ثانٌة وٌمكن ٌومً فً المرقد من قبل العمال وٌتمٌز بان ٌمك

 ؼسله وتجفٌفه .

هناك اضافات اخرى للفرشة مثل بودرة خاصة على سطح الفرشة او تخلط مع 

المواد المكونة لها ومع ذلك فان كل انواع الفرشة تحتاج الى قشط ٌومً للجزء 

اجزاء الفضالت الً تسقط علٌها. ٌعتبر الرمل فرشة  الخلفً من الفرشة من

من الضؽط او التأكل اثناء اضطجاع البقرة مما ٌحافظ على صحة جٌدة ٌقلل 

االرجل والحوافر كما وٌحافظ على نظافة االبقار مقارنة باالنواع االخرى من 

الفرشات كما وتحتوي الفضالت التً ٌتم تصرٌفها اثناء تنظٌؾ الممر خلؾ 

مع  المرقد على كمٌة من الرمل مما ٌتطلب ان ٌكون نظام التنظٌؾ ٌتناسب

سم وٌوضع تحتها طبقة  35 – 15ذلك.عادة ما تكون فرشة الرمل سمٌكة من 

من الحصى واثناء الٌوم تقوم االبقار بدفع جزء من ذلك الرمل خارج المرقد مما 

ٌتطلب اجراء ادامة ٌومٌة من تعدٌل للفرشة بواسطة العمال مما ٌشكل عبئ 

طٌن عالٌة فٌه مما اضافً وٌجب التاكد من نوعٌة الرمل وعدم وجود نسب 

 ٌوثر على تصرٌفة اثناء التنظٌؾ وٌسبب انسداد فً القنوات 
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 التهوٌة 

ان ارتفاع نسبة ؼاز االمونٌا داخل الحضٌر ٌمكن ان ٌسبب تهٌج لالنؾ والعٌن 

للعمال داخل الحضٌرة وٌكون تاثٌره كبٌر على انتاجٌة ونشاط االبقار وٌسبب 

 -ٌكون للتهوٌة دور كبٌر من اجل: امراض للجهاز التنفسً لها وهنا

 جلب او ادخال هواء جدٌد من خالل فتحات فً البناٌة  -1

 خلط الهواء الداخل مع الهواء الموجود بالحظٌرة -2

 التقاط او حمل الحرارة والرطوبة وما ٌحتوٌه الهواء الداخلً من ملوثات -3

 اخراج كل تلك الحرارة والرطوبة والملوثات خارج الحظٌرة  -4

 

( او المعتدلة لالبقار  theromnutral zoneجة الحرارة المناسبة )تعتمد در

الحلٌب على نوع القطٌع ومستوى انتاجٌته والحالة الصحٌة ، وعندها البقار تكون 

 باحسن وضع واعلى مستوى لالنتاج. 

وهً درجة حرارة ؼٌر مناسبة  -( : cold zoneاقل درجة حرارة حرجة )

بسبب البرد وعندها تحتاج االبقار الى تدفئة او  )منخفضة( لالبقار تسبب اجهار

توفٌر حرارة وعند هذه الدرجة تبدء االبقار باستهالك المزٌد من العلؾ النتاج 

حرارة من اجسامها تقلٌل انتاج الحلٌب وتبتعد عن اماكن الباردة او االمطار 

 ومصادر الرٌاح وتمٌل للتجمع بالقرب من بعض لتوفٌر التدفئة الذاتٌة.

 

وهً درجة حرارة ؼٌر مناسبة  -( : heat zone اعلى درجة حرارة حرجة )

)مرتفعة( لالبقار تسبب اجهاد حر ، وٌتوجب عندها توفٌر مصدر تبرٌد وتبدء 

االبقار عندها اللهث وسٌالن اللعاب وتقل من فعالٌتها وتقلل من استهالكها للعلؾ 

 لتقلل من انتاج الحرارة وتقلل من انتاج الحلٌب 

 ان التصمٌم الجٌد للمبنى ٌلعب دور كبٌر فً نجاح او توفٌر  
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مستوى تهوٌة جٌدة وهواء جدٌد وتبرٌد للحظٌرة وعلى مدار السنة بؽض النظر 

 -على الجو خارج الحظٌرة وتعمل التهوٌة على :

 اخراج الحرارة الزائدة  -1

 البقار اخراج الرطوبة الزائدة والمطروحة من عملٌات التنفس وجسم ا -2

 اخراج الؽبار والمسببات المرضٌة وؼاز االمونٌا  -3

 تجانس توزٌع الهواء فً الحظٌرة  -4

تتوفر تهوٌة جٌدة للمبنى عندما ٌكون موقعه بزاوٌة  مناسب بالنسبة التجاه الرٌاح 

السائدة وبشرط عدم وجود مصدات رٌاح مثل االبنٌة او خط اشجار ٌعٌق توجه 

 للسقؾ وجوانب الحظٌرة  الرٌاح الٌه مع تصمٌم مناسب
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 عتبارات التصمٌما

ٌجب ان ٌكون المرقد بطول مناسب ٌسمح بوضع عمود الرقبة بمكانه المناسب مما ٌمكن البقرة 

ان تدخل البقرة المرقد وتضطجع  بكل حرٌة من دون ان ٌسبب اي اذى لجسم البقرة حتى فً 

ٌؤدي الى سقوط الفضالت الصلبة والسائلة حالة النهوض كما وٌجب ان قٌاس الطول متالئم وال 

على المرقد، ان قصر طول المرقد او وضع عمود الرقبة بمكان قرٌب لحافة المرقد ٌودي الى 

ان ٌكون الجزء الخلفً لجسم الحٌوان خارج فرشة المرقد وخاصة الضرع مما ٌنعكس على 

 سالمة الضرع .

ول فٌه او تقؾ فٌه او ان ترقد فٌه وٌكون ان قصر المرقد قد ٌؤدي الى ان ترفض البقرة الدخ

الجزء الخلفً لجسم البقرة فوق حافة الرصٌؾ مما ٌؤدي الى اتساخه ومشاكل صحٌة فً 

الضرع جراء االوساخ الموجودة فً الممر الخلفً،ان طول المرقد  ووضع عمود الرقبة ٌجب 

 ان ٌوضع باالعتماد على قٌاس اكبر بقرة فً القطٌع .

عرض المرقد  بحٌث ٌسمح برقود البقرة فٌه بكل حرٌة  مع االخذ بنظر االعتبار ٌجب ان ٌكون 

ان الٌسمح لها باالستدارة داخله كما وٌجب ان ٌهٌئ التصمٌم الراحة التامة للبقرة اثناء حركة 

الجلوس والنهوض للبقرة بداخله من دون اي تالمس لجسم البقرة مع اجزاء المرقد وهذا الشئ 

 كة الرقود الن جزء من هذه الحركة ٌكون ؼٌر مسٌطر علٌها من قبل البقرة.مهم جدا فً حر

اثناء حركة النهوض للبقرة فانها تقوم بدفع راسها لالمام لتقوم بنقل الوزن للجزء الخلفً لها الى 

االمام ثم تقوم برفع او النهوض على الجزء الخلفً قبل الجزء االمامً ولتؤدي ذلك فانها تقوم 

سم . فً حالة عدم قدرة البقرة على تادٌة هذا االندفاع  91الى   51ا لالمام بمسافة بدفع راسه

جراء خلل فً االبعاد للمرقد ) قصر فً طول المرقد او ان البقرة تجلس  فً موضع ؼٌر 

 صحٌح فً المرقد جراء وضع محدد الجلوس الخاطئ( فانها تواجه صعوبة فً النهوض.

 قار فً المرقدالمسافات التً تحتاجها االب
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 وتمتد من الجزء الخلفً للجسم  -مسافة الجسم : -1

 وهً المسافة امام البقرة و التً ٌشؽلها الراس اثناء الجلوس -مسافة الراس : -2

وهً المسافة االضافٌة التً تحتاجها البقرة لالندفاع الى االمام  -مسافة االندفاع : -3

 اثناء حركة النهوض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حة للبقرة تشمل على كل من مسافة الجسم ومسافة الراس ان مسافة الرا

فً حالة عدم وجود مسافة كافٌة لالندفاع فان االبقار تمٌل لمشاركة تلك المسافة المطلوبة 

للندفاع مع المرقد المجاور او المقابل لها  والكن من االفضل عند التصمٌم ان ٌؤخذ بنظر 

اركة . فً نظام الحظائر وجه لوجه  تعطً فرصة االعتبار مسافة خاصة لكل بقرة من دون مش

الستؽالل او مشاركة مسافة النهوض بٌن المرقدٌن ، وفً حالة مشاركة مسافة النهوض مع 

المرقد الجانبً فٌجب رفع حواجز الفتحات من االمام  للسماح للبقرة باالندفاع نحو المرقد 

علٌه بشكل كامل او الٌعوض عن  المجاور اثناء حركة النهوض وان هذا ال ٌمكن االعتماد

مسافة االندفاع االمامٌة كما وان هذه الحركة ال تعد من الحركات الطبٌعٌة للبقرة اثناء النهوض 

 الكن ٌمكن ان تتعود علٌها االبقار او قد ال تعتاد علٌها االبقار  وتترك  استخدام المرقد .

 حواجز المرقد
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سم عن حافة نهاٌة المرقد لمنع  31الى  21مسافة  تمتد حواجز التقسٌم من امام المرقد الى

االبقار من السٌر على طول المراقد كما ٌجب ان ٌكون المرقد بارتفاع كافً لمنع ان تدور 

االبقار وهً داخل المرقد ، ان المرقد ٌجب ان ٌحتوي على ثالث اجزاء ؼٌر مقٌدة مهمة لراحة 

 -االبقار وهً :

 منطقة الراس -1

ى حركة الجلوس ) وهً ٌجب ان تكون صؽٌرة لمنع االبقار من منطقة للسٌطرة عل -2

 الجلوس تحت الحواجز وكبٌر بحٌث ال تنحشر فٌة ارجل االبقار 

 منطقة الراحة  -3

 االبعاد االساسٌة للمرقد

 ٌحسب ابستخدام المعادلة التالٌة  -: (cw)عرض المرقد 

Cw = 0.83 h  

 لة التالٌةتحسب من خالل المعاد  -:  (CRL)مساحة الراحة 

CRL = 1.06 L 

وهً المسافة المشؽولة من قبل الراس اثناء الرقود  -: (HS)المساحة المشؽولة من قبل الراس

 -وٌحسب بالمعادلة التالٌة :

HS=0.48 H 

وهً المسافة الؽٌر مقٌدة امام االبقار والخاصة باالندفاع الى االمام  -:  (HLS)مساحة االندفاع 

 -نهوض وتحسب بالمعادلة التالٌة :اثناء الرقود لؽرض ال

HLS=0.65H 

 -وتحسب بالمعادلة التالٌة : (CL)الطول الكلً للمرقد

 

  CL1 = 1.06L +0.48H =CRL + HS وهذه المعادلة للحظائر بنظام الراس لراس 

 وهذه المعادلة للحظائر ذات المراقد التً تكون فٌها مسافات االندفاع  خاصة بكل مرقد

CL2 = 1.06L + 0.65H = CRL + HS 

 وٌحسب من خالل المعادلة التالٌة  -: NRH)ارتفاع عمود محدد الرقبة )

NHR =0.85 H 
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وٌقصد به المسافة االفقٌة من حافة الرصٌؾ الى  -: (NRD)المسافة االفقٌة لمحدد الرقبة 

 موضع المحدد

NDR = CRL +0.10 

  

 ارضٌة المرقد 

 ٌجب ان تكون االرضٌة مرٌحة 

 

 

 لقاعات ذات االرضٌة المفروشة نظام ا

 المساحة المطلوبة للحركة والراحة 

وهً عبارة عن نظام قاعات تكون هناك مكان مفروش ؼٌر مقسم مشترك تقوم فٌه االبقار بكافة 

الفعالٌات ) الوقوؾ والمشً والرقود(. ان هذا النوع من القاعات ٌمكن ان ٌقسم الى نوعٌن 

ن مكان للرقود ومكان اخر لتناول العلؾ والنوع االخر الى نظام االول تكون فٌه الحظٌرة بقسمٌ

المتعدد االقسام للرقود والمشً وتناول العلؾ وفً هذه الحالة توجد منطقة مكشوفة )ؼٌر مسقفة 

(. فً القاعات ذات االرضٌة المفروشة تحتاج االبقار الى مساحات للحركة وٌمكن ان تعرؾ 

قود باالضافة الى المساحة لؽرض المشً لتناول العلؾ وشرب على انها المساحة المطلوبة للر

المٌاه بكل حرٌة وهذا ٌعنً ان تتحرك االبقار فً الحظٌرة من دون اي عائق. تشمل المساحة 

المطلوبة لكل بقرة فً هذا النوع من الحظائر على مساحة او فضاء للبقرة اثناء الوقوؾ واثناء 

 الصورالرقود واثناء النهوض وكما موضح ب

حٌث ٌوضح هذا الشكل المساحة المطلوبة 

 لالبقار

اثناء الوقوؾ والتً تشمل مساحة للجسم 

 ومساحة لحرٌة 

 حركة الراس . 
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المساحة المطلوٌة اثناء الرقود على الفرشة  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

المساحة المطلوبة اثناء النهوض وهً اكبر من 

 مساحة الرقود 

 بمتر واحد

 

 

 (LA)المطلوبة للرقود  حساب المساحة

( والمسافة   Lالمساحة المطلوبة للرقود والنهوض ٌتم حسابها باالعتماد على الطول القطري )

المطلوبة لدفع راسها لالمام اثناء النهوض مضروبة  بالعرض المطلوب اثناء الرقود بحرٌة 

 -وكما ٌلً :

}0.85 )L + H) {x H 

لراقدة وعدم تاذي اي منها ٌتم اضافة مساحة اضافٌة وللسماح بحرٌة الحركة بٌن الحٌوانات ا

 م  فوق المساحة المحسوبة حسب نوع الحظٌرة. 1665م  الى  1638تقدر ب 
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حساب مساحة الرقود فً الحظائر المتكونة  من منطقتٌن ) مساحة رقود تحتوي على فرشة  

 وممر تؽذٌة ( 

LA1 = 1,65 H  }   1685 ( L + H )    { 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لحساب المساحة المطلوبة للرقود فً الحظائر المتكونة من عدة اقسام و

LA2 =1 ,38 H } 0,85 ( L +H ) { 
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 ما بٌن قسم الراحة والممر( عمق الخطوة ) درجة فاصلة

ٌمكن حسابها بالمعادلة التالٌة وهً اختٌارٌة فً الحظٌرة لمنع اي اذى ) انزالق ( للحٌوانات 

لراحة الى ممر التؽذٌة او المعلؾ. من خالل التجارب وجد انه ممكن عمل ثالث عند مكان ا

 ملم . 411ملم وبعمق  311خطوات او خطوتٌن ) درجات( بارتفاع 

SD = 0.85 L  

 مكان الراحة 

ٌعتبر المكان المؽطى بالفرشة فً الحظائر المتعددة االقسام مكان للراحة ٌكون مسقؾ حٌث 

بمحاذاة الجدران وبسبب ذلك ٌفضل جعل المكان بشكل مستطٌل مقارنة تفضل االبقار الجلوس 

بالشكل المربع لسهولة حركة االبقار فٌه الى ممر التؽذٌة من دون ادي دعس للبقار االخرى 

متر  11الجالسة ، ان اقصى مسافة ما بٌن الجدار الخلفً لمكان الراحة وممر التؽذٌة حوالً 

 دعس االبقار لبعضها اثناء الحركة . وهذا المسافة اٌضا للتقلٌل من

 الربط ما بٌن مكان الراحة والممر المجاور

ٌتم عمل درجة ما بٌن مكان الراحة المفروش والممر المجاور،ان االرتفاع ما بٌن المنطقتٌن 

ٌعتمد على فترات التنظٌؾ ) تؽٌٌر الفرشة لمكان الراحة( فمثال ٌتراوح ارتفاعها ما بٌن  صفر 

م عندما تكون فترة التنظٌؾ مرة لكل شهر وٌوصى ان تكون هناك اكثر من درجة مل 251الى 

ملم كما وٌفضل ان تكون بعدم تباعد فترة  411ملم وبعمق  311الى  211بارتفاع ما بٌن 

 التنظٌؾ الزالة الفرشة وٌجب ان تكون تلك الفترة ما بٌن ست الى ثمانً اسابٌع .

فٌجب زٌادة عمق الدرجة للتقلٌل من صقوط القش داخل  فً حالة كون الممر ذو ارضٌة مثقبة

فتحات االرضٌة حٌث ٌجب ان ٌكون عمق الدرجة ما الٌقل عن الطول القطري للبقرة كما فً 

المعادلة السابقة ، ومن الممكن وضع قطع خشب بنهاٌة الدرجة عند عدم زٌادة عمق الدرجة او 

 عندما التكون هناك مساحة كافٌة 

 لراحةادارة مكان ا

كؽم بالٌوم لكل متر  162كؽم  الى  1ٌتم فرش القش فوق مكان الراحة حٌث ٌتم فرش ما بٌن 

ملم حٌث ان القش الطوٌل  311الى  211مربع من مساحة المكان حٌث ٌتم استخدام قش بطول 

ٌزٌد من عدم نظافة الالبقار . ٌتم اضاؾ القش ٌومٌا وٌجب ان ٌكون جاؾ وخالً من الطٌن ان 
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كؽم ٌومٌا  162حرارة سطح القش تتاثر بالكمٌة المضافة ٌومٌا حٌث ان اضافة اكثر من  درجة

من القش ٌزٌد من درجة حرارة السطح وٌكون له تاثٌر اٌجابً على نمو البكترٌا وٌسبب 

كؽم لكل متر مربع بالٌوم ٌؤثر سلبا على نظافة  167االمراض للضرع.وان اضافة اقل من 

ض للضرع مما سبق ٌبٌن اهمٌة نظافة مكان الجلوس لما لها من تاثر الحٌوانات وٌسبب امرا

 على نظافة الضرع وتاثٌر ذلك على ادرار الحلٌب

 توصٌات لمحافظة على نظافة مكان الراحة 

 استخدام القش القدٌم الجاؾ النظٌؾ وبنوعٌة جٌدة  -1

 تقلٌل كثافة الحٌوانات بالمتر المربع  -2

 تحضٌر مكان رقود اضافً  -3

ان تناول العلؾ بمكان منفصل عن الممر الخلفً المجاور لمنطقة الراحة للتقلٌل جعل مك -4

 من االوساخ 

 تنظٌؾ ) قشط ( الممر بفترات ثابتة ومتقاربة  -5

 استخدام االعالؾ التً تخرج بشكل مخلفات جافة  -6
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 ممٌزات ومساوئ الحظائر المفتوحة بالمقارنة مع الحظائر ذات المراقد

 المراقد الحظائر ذات

بمقارنة الحظائر المفتوحة مع الحظائر بنظام الراقد نجد ان الحظائر ذات المراقد تحتاج الى 

فرشة  اقل ) القش او الرمل او المواد المستخدم فً مكان الرقود او الراحة( مما فً الحظائر 

حة وتحتاج المفتوحة  وهناك الحتمالٌة حدوث اذى لالبقار فٌها اكثر مما فً الحظائر ا لمفتو

الىادارة ومتابعة مستمرة لالنظمة الموجودة فٌها واي خلل فً التصمٌم ٌؤدي الى رفض االبقار 

الستخدام المرقد كما ان كلفته تكون عالٌة وصعوبة اجراء تحوٌر مستقبلً فً الحظٌرة او تؽٌٌر 

 لحظائر.نظام الحظٌرة وتحتاج الحٌوانات الجدٌدة الى فترة او تعلم على هذا النوع من ا

 الحظائر المفتوحة 

هذا النظام ٌكون مرٌح لالبقار وٌوفر مساحة كافٌة كما ان وضع الفرشة والتعامل معها ٌكون 

افضل مع مراعاة االعتناء بالفرشة لتجنب االبقار التهابات الضرع، تتعلم االبقار على هذا 

ا ان هذا النظام ٌحتاج الى النظام بصورة اسرع اال ان مشكلة السلوكٌات العدائٌة تكون اكثر كم

مساحة اكثر وكلفته اقل بالمقارنة مع النظام ذو المراقد كما وٌحتاج هذا النظام الى كمٌات كبٌرة 

من الفرشة او ٌستهلك كمٌات كبٌرة من الفرشة وذلك ٌحتاج الى وسائل للتعامل معها ٌدوٌا او 

 لتحوٌل نظام الحظٌرة وبسهولة . مٌكانٌكٌا اضافة الى مخزن لمواد الفرشة ، وهناك امكانٌة 

 الحظائر ذات المرابط

وهً الحظائر التً ٌتم فٌها تقٌٌد من حركة الحٌوان حٌث ٌتم تحدد مكان لالبقار للبقاء فٌها 

وممارسة كافة فعالٌاتها  فً ذلك المكان ) التؽذٌة وشرب الماء والرقود والنهوض وحتى الحلب 

.) 

التً تربى فً هذا النوع من الحظائر على الخروج منها الى ٌجب ان تكون هناك فرصة لالبقار 

المرعى فً فترات معٌنة ) الصٌؾ ( كما ٌجب ان ٌكون هناك مساحة خارج الحظٌرة للمشً 

 فٌها اثناء الشتاء.

هناك بعض  االمور المهمة فً تصمٌم هذا النوع من الحظائر مثال الجدرا الفاصل او الجدار 

سم  12سم وعرضه  32كان تناول العلؾ ٌجب ان الٌتجاوز ارتفاعه الفاصل مابٌن المربط وم

وٌوصى اٌضا باستخدام الفواصل )الجدران( المطاطٌة النها ال تعٌق نهوض حركة االبقار اثناء 

سم وان تكون حافتها العلٌا ؼٌر حادة وخاصة لكل  42النهوض وٌجب ان ال ٌتجاوز ارتفاعها 

 لصؾ(مرقد ) ال تكون قطعة واحدة لكل ا

 حساب عرض المعلؾ 
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 المبانً الزراعٌة

الصف الرابع / قسم المكائن 

 واالالت الزراعٌة

 كلٌة الزراعة والغابات

ٌتم حساب عرض المعلؾ بالمعادلة التالٌة وٌجب ان ٌضمن ذلك تناول كل العلؾ من قبل 

 االبقار وعدم بقاء علؾ حتى ٌتلؾ.

MW=0.6  متر      4,1للحٌوانات التً ٌكون ارتفاعها 

MW=0.5   متر      4,1للحٌوانات التً ٌكون ارتفاعها 

 %5بزٌادة اونقصان مقداره  

 

 STALL LENGHTطول المرقد 

 ٌتم حسابه من المعادلة التالٌة 

SL= 3,,1 L +3,1  

 وٌظهر الجدول التالً اطوال المرابط بناءا على بعض المؤشرات القٌاسٌة 
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 المبانً الزراعٌة

الصف الرابع / قسم المكائن 

 واالالت الزراعٌة

 كلٌة الزراعة والغابات

   STALL  WIDTHعرض المربط 

ٌجب ان ٌكون العرض مناسب ٌضمن حركة سهلة لالبقار فٌه اثناء النهوض واالضطجاع 

  -الحٌوانات بالتناوب وٌتم حسابه بالمعادلة التالٌة : لجمٌع

 

 

SW=3,,0  H 

 عرض ممر التغذٌة او المشً  الخلفً للمرقد 

 

ٌجب ان ٌكون بعرض مناسب الجراء االعمال الٌومٌة مثل التنظٌؾ او الحلب اضافة 

ناء الخروج الى انه ٌضمن حركة سهلة لالبقار فٌه اثناء الخروج من المربط او العودة الٌه اث

 متر وٌحسب بالمعادلة التالٌة  2للرعً او المشً وٌجب ان ٌماثل طول االبقار او انه الٌقل عن 

DW = 4,11   L 

 تعدٌل صف المربط 

فً حالة كون القطٌع ؼٌر متجانس من ناحٌة الحجم فٌمكن ان ٌكون صؾ المرابط مرتبط 

لصؾ تكون المرابط قصٌرة والنهاٌة بالشكل المعروؾ ) الشكل المدبب( اي ان احدى نهاٌات ا

االخرى من الصؾ نفسه تكون المراقد طوٌلة ونفس الشئ ٌنطبق العرض ٌتم هذا الشً فً حالة 

كون االبقار والعجول ) االصؽٌر فً العمر( فً نفس الحظٌرة او ٌمكن ان ٌكون المرابط بطول 

 قابل للتعدٌل مع عرض ثابت 

 

 

 ارضٌة المربط وفرشة الرقود 

اج االبقار الى ارضٌة ناعمة ونظٌفة للرقود وتوفر هذه االرضٌة احتكاك كافً للسٌر من تخت

 دون اي انزالق عند الرقود والنهوض.

 

 

 


