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 المحاضرة األولى

 

 علم البيئة :
 هو العلم الذي يدرس العالقات المتبادلة بين الكائنات الحية والمحيط الذي تعيش فيه.   

 .8181أول من اطلق مصطلح علم البيئة هو العالم رايتر سنة 
 

 أقسام علم البيئة :
 Autocologyعلم البيئة الذاتي :   -8

 .ويتضمن دراسة تأثير عامل بيئي محدد على نوع معين من الحيوانات ضمن وحدة زمنية معينة     
مثاًل دراسة تأثير درجة حرارة الجو على األبقار ، فضاًل عن دراسة تاريخ حياة ذلك الكائن الحي 

 التأقلم مع المحيط .  كوسيلة من وسائل وسلوكه
  Synecologyعلم البيئة الجماعي :  -2

ويتضمن دراسة تأثير مجموعة عوامل بيئية على مجموعة مختلفة من انواع الحيوانات في منطقة 
محددة ولوقت محدد ، مثاًل دراسة تأثير الحرارة والرطوبة والرياح على األبل واألغنام والماعز في 

 منطقة رعوية محددة.
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 : الىالذي تعيش فيه الكائنات الحية المكان ويمكن تقسيم علم البيئة حسب 
 بيئة البحار  -8
 بيئة األراضي -2
 بيئة المياه النقية -3

 وكذلك يمكن تقسيم علم البيئة حسب نوع الكائنات الحية التي تعيش في تلك المنطقة وهي:       
 البيئة النباتية -8
 بيئة الفقريات -2
 بيئة الحشرات  -3
 بيئة المكروبات -4

 

 جوية للزراعة وتربية الحيوان :أهمية دراسة الظروف ال
البيئية لتلك  الظروفقبل زراعة اي نوع من المحاصيل الحقلية في منطقة محددة يجب دراسة  -8

 البيئية. للظروفالمنطقة لبيان امكانية نمو النباتات في تلك المنطقة ومدى مقاومتها 
البيئية لتلك المنطقة لبيان  الظروفاي نوع من الحيوانات في منطقة محددة يجب دراسة  راديستاقبل  -2

البيئية وممارسة سلوكها  للظروفامكانية العيش لتلك الحيوانات في تلك المنطقة ومدى مقاومتها 
 .وانتاجها بشكل طبيعي

بعض العمليات  ممارسةلعالقة المترابطة بين اختيار الحيوان المناسب لتلك المنطقة من جهة و افهم  -3
األخرى من جهة اخرى مثاًل زراعة بعض المحاصيل العلفية للحيوانات ومقاومة تلك الحيوانات 
للمسببات المرضية ، إذ ان للمناخ تأثير كبير على انتشار الحيوانات وتوزيعها من جهة وعلى انتشار 

 .من جهة أخرى حيوانياألمراض والحشرات التي لها عالقة باإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي وال
  

 
 
 
 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 قوانين توزيع الحيوانات على الكرة األرضية:
  Glogoves Ruleقانون كلوكوفس :  -8

يالنين الموجودة على جسم الحيوانات حسب البيئة التي تعيش فيها على كمية صبغة الم ستندي     
تلك الحيوانات ، إذ ان الحيوانات في المناطق الحارة الرطبة تكثر فيها صبغة الميالنين مثل المناطق 

 بينما ال توجد هذه الصبغة في المناطق الباردة. االستوائيةالحارة 
  Allens Ruleقانون الينز :  -2

يستند على طول األجزاء المتدلية في أجزاء معينة من الجسم مثل اللبب التي تكون متدلية وذات     
في اسفل الرقبة لألبقار في المناطق الحارة فضاًل عن ذلك يكثر ارتفاع منطقة السنام  ةطيات كثير 

منقار في الحيوانات التي تعيش في الحارة ، وكذلك الحال لطول الذنب وصيوان األذن واألرجل وال
الطيور حيث تكون طويلة وكبيرة في المناطق ذات المناخ الحار وصغيرة او قصيرة في المناطق 

 ذات المناخ البارد.
  Wilson Ruleقانون ويلسن :  -3

يستند هذا القانون على طول غطاء وفروة الجلد المحيط بالحيوانات وطبقة النسيج الدهني     
ما يكون ترسيبها اكثر في نقلياًل في حيوانات المناطق الحارة بيالمترسبة تحت الجلد إذ يكون ترسيبها 

 حيوانات المناطق الباردة .
 Bergman Ruleقانون بيركمان :  -4

يستند على حجم الجسم حيث ان حيوانات المناطق الحارة اصغر حجمًا من حيوانات المناطق    
 الباردة بصورة عامة.

 

 تأثير العوامل المناخية :
اي ان  Homothermsان الحيوانات الزراعية بصورة عامة هي من ذوات درجة الحرارة الثابتة    

الذي يستند على لها القدرة في المحافظة على درجة حرارة جسمها من خالل عملية التوازن الحراري 
 تبادل الطاقة الحرارية بين جسم الحيوان والوسط المحيط به.
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 ؤثرة على الحيوانات :من العوامل المناخية الم 
  The Temperatureدرجة الحرارة :   -8

الشمسي  اإلشعاعوتتبع العالقات المتبادلة بين  اإلشعاعان الحرارة هي ظاهرة من ظواهر     
لألجسام من جهة أخرى، وهي من العوامل  الفيزيائيةواألرضي والجوي من جهة والخصائص 

 والنباتات والمرتبطة بكميات المطر كذلك. المناخية المهمة المحددة لتوزيع الثروة الحيوانية
كما ان الحرارة تؤثر بشكل فعال على الحيوانات وانتاجها وعلى كافة التغيرات الحيوية إذ توثر   

ى تغذيتها من خالل تأثيرها على نمو مباشر على صحة الحيوانات وبشكل غير مباشر علبشكل 
مع العوامل المناخية األخرى المحاصيل العلفية وأنواعها، فضاًل عن ذلك فأن لها ارتباط كبير 

 كالرطوبة والرياح إذ انها عامل مهم في تحديد المناخ.
 

 معدل درجات الحرارة :
 معدل الحرارة اليومي :  -8

لدرجات الحرارة المأخوذة خالل فترات مختلفة من اليوم ويمكن وهو المعدل الحسابي       
المعدل ، أو قياس درجة الحرارة العظمى  واستخراجقياس درجة الحرارة كل ساعة خالل اليوم 

خالل اليوم وتكون عادة بعد الظهر ودرجة الحرارة الصغرى وتكون قبل الفجر وأخذ المعدل 
 لهما من خالل القانون التالي :

 2درجة الحرارة اليومي = الدرجة العظمى + الدرجة الصغرى / معدل 
 إال ان هذا المعدل يكون اعلى من المعدل الحقيقي بقليل.

 
 : معدل الحرارة العظمى -1

ويمثل المعدل الحسابي لدرجات الحرارة العظمى الاي تؤخذ عادةً في الساعة الثالثة مساًء     

 الحالة يكون : لمدة معينة فمثالً عندما تكون شهر ففي هذه

 

 معدل الحرارة العظمى الشهري = مجموع درجات الحرارة العظمى لشهر معين 

 / عدد ايام الشهر                                                     
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 معدل الحرارة الصغرى : -3

صباحاً ويمثل المعدل الحسابي لدرجات الحرارة الصغرى الاي تؤخذ عادةً في الساعة الثالثة 

 لمدة معينة فمثالً عندما تكون شهر ففي هذه الحالة يكون :

 

معدل الحرارة الصغرى الشهري = مجموع درجات الحرارة الصغرى لشهر                             

 / عدد ايام الشهر    معين

       

 معدل الحرارة السنوي :  -4

 ة خالل سنة واحدة.وهو عبارة عن المعدل الحسابي لدرجات الحرارة الشهري

 

 درجة الحرارة العظمى المطلقة : -5

 وهي عبارة عن اعلى درجة حرارة خالل فارة زمنية معينة مثالً شهر او سنة.

 درجة الحرارة الصغرى المطلقة : -6

 وهي عبارة عن اقل درجة حرارة خالل فارة زمنية معينة.

 

 المجال السنوي أو المدى السنوي : -7

رارة الشهري ألحر وابرد شهر وغالباً ما يكون تموز وكاتنون ويمثل الفرق بين معدل الح

 الثاتني في الجزء الشمالي من الكرة األرضية.

 

 معدل الاناقص الحراري : -2

، فمثالً اذا كاتنت درجة   االرتفاعمع  وهو عبارة عن معدل اتنخفاض درجات الحرارة 

 3لو مار كاتنت كي 1درجة مئوية وعلى ارتفاع  15الحرارة  بالقرب من سطح األرض 

 درجة مئوية ففي هذه الحالة يكون :

 

الدرجة على المرتفع / طول             –معدل الاناقص الحراري = الدرجة على األرض 

 المرتفع

 ذه الحالة :هفاكون في 

 

 . درجة مئوية / كم 6=  1/  15-3
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 الجو :  حرارةمصادر 

تعد الشمس المصدر الرئيس الطبيعي للحرارة في الكون وهي تمثل الطاقة االشعاعية القادمة     

االبقار من اشعة الشمس مباشرة  تأخذهاحيث تقدر الطاقة التي  .مباشرة على جلد الحيوانات

 .Metabolic Energyثالث مرات بقدر الطاقة االيضية 

 على درجات الحرارة للجو :العوامل المؤثرة 

 1: متر  155درجة / 5.0ان درجات الحرارة تنخفض بصورة عامة بمعدل  -.المرتفعات

كلما ارتفعنا عن سطح االرض ضمن الطبقة الجوية االولى  ويرجع هذا الى االسباب 

 االتية:

وبسبب قلة كثافة الهواء الساخن فانه يرتفع الى االعلى ويتمدد النخفاض الضغط الجوي  .أ

 هذا التمدد تنخفض حرارته ذاتيا . 

ب. تقل كثافة بخار الماء والغبار مع االرتفاع وان بخار الماء يلعب دورا كبيرا في امتصاص 

 االشعة  لذلك تقل درجات الحرارة .

ج. يحصل الجو على الحرارة بشكل رئيس من الشمس وبصورة غير مباشرة عن طريق  

 االشعاع االرضي .

     لألرضعند مرور  اشعة الشمس خالل الغالف الجوي  -دم نقاوة الغالف الجوي ( :.التلوث )ع2

 فان جزء من الطاقة تمتص بواسطة طبقة االوزون  والغبار والدخان المتصاعد .

ان حركة الهواء ثابتة تقريبا على سطح االرض بينما الرياح -.الرياح ومقدار حركة الهواء :3

 الحاصل في منطقة معينة . متغيرة حسب المنخفض الجوي

تختلف درجات الحرارة بصورة ملحوظة حسب نوعية السطح فنالحظ -.طبيعة السطح :4

 اختالفات كبيرة في درجة حرارة المسطحات المائية عنها  في االراضي والترب المختلفة .

 0: وح ان التجاه المنحدر تأثير كبير على درجات الحرارة فالسف-. المنحدرات واتجاهاتها

الجنوبية في الجزء الشمالي من الكرة االرضية تستلم طاقة شمسية اكبر من السفوح 

 الشمالية .

 6: تكون درجات الحرارة عالية في فصل الصيف -. فصول السنة وساعات اليوم

 ومنخفضة في فصل الشتاء ويتعلق هذا بزاوية سقوط االشعاع الشمسي وساعات النهار .
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 7تكون درجات الحرارة عالية في المنطقة  -خط العرض:. موقع المكان بالنسبة ل

 االستوائية وتنخفض بصورة عامة كلما ابتعدنا عن خط االستواء.

 

 

 

 

 : غطاء جسم الحيوانات ودور الجلد والشعر المحيط

ان جلد الحيوانات يعمل كالجسم ذي اللون االسود عند االشعة تحت الحمراء فتمتص جميع      

االشعة الساقطة، اما االشعاع المرئي فان انعكاسه من جلد الحيوانات المكسوة بالشعر يختلف 

للغطاء الشعري له قابلية عالية  يعتمد على اللون، فاللون االبيض او االلوان الفاتحة ألنهوذلك 

مقارنة باللون االسود او االلوان الداكنة نحو االشعة المرئية. اما  األشعة الحرارية نعكاسال

تحت الحمراء القصيرة والتي تشكل نصف االشعاع الشمسي الكلي تقريبا فان  لألشعةبالنسبة 

 اللون ليس دليال يعول عليه.

% من االشعة تحت الحمراء القصيرة الساقطة تنعكس بواسطة الجلد والشعر 25ان اقل من  

بغض النظر عن لونيهما. ان اللون الفاتح لغطاء الجسم يمكن ان يساعد في انعكاس االشعة هنا 

 .اء وفقدان الدهن الشعريايضا اضافة الى طول الغط
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 : االنعكاس الحراري في الدواجن

كيلو  6.0 – 0.0طائر له القدرة على انتاج طاقة مشعة تقدر حوالي ان جسم ال      

كالوري/ساعة/كغم وزن حي وبذلك فان طائرا عمره شهران ووزنه في حدود كيلوغرام واحد 

يمكن ان ينتج كمية من الحرارة تكفي لتدفئة جسمه ويشع منها الى المحيط الذي حوله وبالتالي 

 زيادة االشعاع الحراري من الطيور يعتمد على:يعمل على رفع حرارة المسكن. ان 

 زيادة استهالك العليقة. - أ

 نوعية العليقة المأخوذة وكمية الطاقة بها. - ب

يستفيد الطائر بجزء من الطاقة الناتجة من العليقة والفائض تشع منه كطاقة حرارية، حيث انها 

يور. ان من اهم تأثيرات تسقط على ارضية المسكن والجدران واالدوات ثم تنعكس ثانية الى الط

االشعاع على الحيوانات من حيث صحتها هي اشعة الشمس المباشرة والتي تعمل على تكوين 

من مادة الكوليسترول الموجودة في دهن تحت الجلد، اضافة الى التأثير المطهر   D2فيتامين 

 الشمس وخصوصا االشعة فوق البنفسجية. ألشعة

 : Heat Lossesالفقد الحراري 

يفقد الجسم الطاقة الزائدة عن حاجته من خالل عدة قنوات، فقد تفقد الطاقة بكميات قليلة مع    

رئيسي عن طريق االشعاع  البراز والبول، بينما يتم فقد الحرارة الزائدة من الجسم بشكل

 يفقد الحيوان الحرارة من جسمه بواسطة الطرق االتية:إذ التوصيل والتبخر.  و حملوال

دون الحاجة  الكتر ومغناطيسيةهو انتقال الحرارة عبر موجات  : Radiation االشعاع -1

لمحيط مادي بين الحيوان واالرض او االبنية المحيطة به والهواء حسب الفرق في درجة 

   الحرارة بينهما من األكثر حرارة الى األقل حرارة .

انتقال المادة نفسها افقياً ويكون فيها انتقال الحرارة عن طريق  : Convection الحمل -2

او رأسياً كما هو الحال في انتقال الهواء او الماء وتستند على المساحة ودرجة الحرارة 

 وهناك نوعين: والسرعة

 ويفقد الحيوان حرارته بواسطة هبوب الرياح. الحمل االضطراري: - أ

تنتقل الحرارة من سطح جسم الحيوان الى طبقة الماء  الحمل المطلق او غير المقيد: - ب

الرقيقة المتاخمة لسطح الحيوان عن طريق التوصيل وتفقد هذه السوائل حرارتها عن 

 . طريق الحمل وذلك الن تيار الهواء يساعد على تحرير جزيئات الماء
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ات هو انتقال الحرارة عبر وسط مادي نتيجة تماس الجزيئ : Conductionالتوصيل  -3

الدقيقة المكونة للوسط فأن الحرارة تنتقل من األكثر الى األقل حرارة ، وتستند على مدى 

التوصيل الحراري ودرجة الحرارة ومساحة المالمسة مثالً مالمسة الحيوان لجدران 

 الحظائر أو االرضية وغيرها.

ويلعب تبخر الماء عن طريق الجلد والجهاز التنفسي دورا في  الفقد الحراري بالتبخر: -4

سرعة الهواء وانخفاض الضغط درجة الحرارة وتبريد جسم الحيوان وهو يزداد بزيادة 

 البخاري للماء في الهواء وايضا بزيادة المنطقة الرطبة في الحيوان.

 : Heat balance  التوازن الحراري

الحرارة لجسم الحيوان خالل اليوم الواحد ترتبط بالية تنظيم النوم ان الية تنظيم درجة      

واليقظة. ففي الحيوانات التي تكون نشيطة معظم الوقت في اليوم فان اعلى درجة حرارة تبلغها 

هي بعد الظهر واقل درجة تكون في الصباح الباكر. واما الحيوانات التي يزداد نشاطها في الليل 

 في منتصف الليل اعلى مما هي عليه في المساء.فتكون درجة الحرارة 

   مع الحرارة المفقودة Heat gainان التوازن الحراري يعني تساوي الحرارة المكتسبة     

Heat loss   من الجسم على ان تكون درجة حرارة الجسم ثابتة بين البيئة الخارجية التي تحيط

 م الحيوان بكافة فعالياته.بالحيوان مع البيئة الداخلية التي تمثل داخل جس

 لألعضاءتشمل الحرارة الناتجة من العمليات االيضية و :Heat Gainالحرارة المكتسبة

 الداخلية للحيوان وكذلك البيئة الخارجية.

 :لألعضاء الداخلية  األيضيمصادر الحرارة المكتسبة نتيجة للنشاط 

وتشمل الطاقة الحرارية الطبيعية الناتجة من هضم الغذاء،  الفعل الديناميكي النوعي: -1

حيث تبدأ درجة الحرارة الناتجة باالرتفاع بعد تناول الغذاء بحوالي الساعة وتصل الى 

اعلى ارتفاع بعد مرور ثالث ساعات وبعدها تثبت لعدة ساعات ثم تنخفض للمستوى 

 الطبيعي.

لكرش والكائنات الحية الموجودة فيه يعد نشاط ا :وأحياءه المجهرية نشاط الكرش  -2

 مصدرا للطاقة الحرارية الناتجة وهي تتأثر بمقدار حرارة المواد العلفية المتناولة.

الحمل وانتاج الحليب جزءا من  تأثيروتعد الحرارة الناتجة من  الحمل وانتاج الحليب: -3

 الطاقة الكلية الناتجة من الجسم.
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ت مصدرا من مصادر الطاقة الحرارية الناتجة في تعد العضال الشكل والنشاط العضلي: -4

الجسم، فالعضالت الصغيرة في االبقار واالغنام تنتج طاقة حرارية في حالة وقوفها 

% وذلك الن وقوف الحيوان او سيره 15اعلى مما في الحيوانات المضطجعة بمقدار 

فس التي خالل الرعي سوف يؤدي الى زيادة نشاط العضالت وكذلك زيادة معدل التن

 تؤدي الى زيادة كمية الطاقة الحرارية المنتجة.

 الطاقة الناتجة بواسطة الهرمونات:  -5

هرمونات الغدة الدرقية مثل الثايروكسين و تراي ايودوثايرونين والتي تعمل على  - أ

زيادة استهالك االوكسجين من قبل االنسجة النشطة حيث تنتج عنها زيادة انتاج 

 الحرارة.

لغدة الكظرية مثل االدرينالين والنورادرينالين يساعدان في انتاج هرمونات نخاع ا - ب

الحرارة عن طريق زيادة االكسدة في خاليا االنسجة المختلفة في الجسم. كما وتساعد 

 على زيادة االستفادة من الكاربوهيدرات وزيادة مستوى سكر الكلوكوز في الدم.

بدرجة حرارة المحيط وتتغير بالعوامل  كما ان هذه الحرارة الناتجة ترتبط بصورة رئيسية

 االتية:

 نوع الحيوان -1

 نوع العليقة المستهلكة -2

 مستوى الغذاء المتناول -3

 عوامل اخرى -4
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 بيئة وسلوك الحيوان

Animal Environment and Behavior 
 

  Humidity :الرطوبة

 Air Moistureان الرطوبة تمثل بخار الماء الموجود في الجو، اي انها تمثل رطوبة الهواء     

 على ما يلي: بصورة عامة وهي تؤثر

 للحيوانات.معدل فقدان الحرارة عن طريق التبخر من خالل الجلد والرئتين  -1

 معدل توصيل الحرارة لغطاء الحيوانات. -2

 تؤثر على مواصفات البيئة المحيطة بالحيوانات سواء في داخل الحظائر او في خارجها. -3

 : اهمية الرطوبة للحالة الفسيولوجية للحيوانات

 -ترجع اهمية الرطوبة سلبا او ايجابا الى التأثير على الوظائف الفسيولوجية للحيوان من حيث:

ان الرطوبة سواء في الظروف الحارة الجافة او الحارة الرطبة تؤدي الى حصول  -1

اضطراب في معدل فقدان الحرارة من اجسام الحيوانات عن طريق التبخر او الحمل عن 

 طريق الجهاز التنفسي والجلد.

ان قابلية الهواء على اخذ بخار الماء الموجود على جسم الحيوانات يعتمد على مقدار  -2

غط البخاري للهواء وهذا بدوره يعتمد على ما يحتويه الهواء من بخار الماء. فاذا الض

كان الضغط البخاري منخفضا فنالحظ ان التبخر من الحيوان يكون سريعا جدا وبالتالي 

 يؤدي الى حصول الجفاف، اما اذا كان الضغط البخاري عاليا فان التبخر ال يتم.

يعتمد على كل من حركة الهواء من جهة  والحمل ان فقد الحرارة بواسطة التوصيل -3

 ودرجة حرارة الهواء والجلد من جهة اخرى.

ان فقد الحرارة من الجسم عن طريق الجهاز التنفسي يتأثر بما يحتويه هواء الزفير من  -4

بخار ماء، وان كمية بخار الماء المفقودة عن طريق عملية الزفير تعتمد على حالة 

 .الطقس المحيط بالحيوان

 عن الحراري الفقد لمعدل وخاصة جدا مهما يعد الماء بخار على الهواء احتواء ان  -5

 فقد ناحية من مشاكل فتعاني الجافة الحارة البيئة في بينما الحقل لحيوانات الحمل طريق
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 الفقد الى تؤدي والتي الرطبة االجواء مع مقارنتها عند اقل تكون اهميتها ولكن الماء

 . الحيوان جسم من المحدود الحراري

 الرطوبة ونوعية التغذية :

عند ارتفاع  درجة الحرارة والرطوبة فأن العديد من اصناف الحبوب تنمو بسرعة مع زيادة في 

محتواها من االلياف وقلة في النيتروجين والكربوهيدرات كما ان زيادة الرطوبة تؤدي الى 

وانات ال تأخذ كفايتها من الطاقة الالزمة انخفاض المادة الجافة للعلف االخضر ولذلك فأن الحي

 للمحافظة على وزنها .

 الرطوبة واالمالح المعدنية :

عند زيادة  كمية االمطار المتساقطة فأن النتروجين الذائب والمعادن مع الماء يصل الى الطبقات 

يعاني الحيوان العميقة للتربة لذلك ال يستطيع النبات الحصول على كمية كافية منها ،وبهذا فسوف 

 من النقص في بعض المعادن مثل الكالسيوم ،الفوسفور ،الكوبلت ،والمغنيسيوم ، واليود.

 الرطوبة وانتشار االمراض: 

 -ان البيئة الدافئة والمرتفعة الرطوبة عموماً تؤدي الى العوامل االتية :

 . تكون بيئة مالئمة لنمو االحياء الدقيقة والحشرات والكائنات  االخرى-1

تساعد على انتشار األمراض من خالل تهيئة بيئة مالئمة في الحظيرة وفوق جلد الحيوان لنمو  -2

 البكتريا والفطريات والطفيليات الخارجية .

 بعض التعاريف المهمة :               

 وهي كمية بخار الماء الموجود في حجم معين من الهواء . -الرطوبة المطلقة :

 وهو مقدار الضغط الذي يسببه بخار الماء والذي يقاس بملم زئبق . -الضغط البخاري :

 وهي درجة الحرارة التي يتحول عندها ضغط بخار الماء الفعلي الى درجة التشبع .-نقطة الندى :
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كلما ارتفعنا الى اعالي الجو فان الرطوبة الجوية تنخفض على الرغم من  -االرتفاع والرطوبة :

ف من الهواء وذلك الن اليابسة ووجود المسطحات المائية ونوع الغطاء ان بخار الماء يعد اخ

 النباتي تعد العوامل االساسية لرطوبة الجو .

نسبة الرطوبة ودرجة الحرارة في  قياس الرطوبة : الجهاز المتداول حالياً هو جهاز يقيسيفية ك

 .وقت تحتاجهفي الشاشة في اي  ويظهرهانفس الوقت وهو الكتروني 

   Thermal regulation: التنظيم الحراري

: هو خروج الحرارة من الجسم بواسطة الماء وتبخره من سطح الجلد  Sweatingالتعرق     

بواسطة الغدد العرقية المنتشرة على سطح الجسم . يختلف تنظيم درجة حرارة الجسم من حيوان 

ففي الكالب نالحظ ان تنظيم درجة حرارتها عن طريق التعرق غير مهمه بل تقوم بتنظيم  خرآل

درجة حرارتها عن طريق زيادة سرعة التنفس وزيادة اللهثان . اما في الجاموس فأن الفقد 

الحراري بواسطة التبخر عن طريق الجلد يكون قليال جدا وذلك لقلة عدد المسامات أو الغدد 

 جلد لذا فأن فقدان الحرارة يتم عن طريق قضائه فترات طويلة في الماء .العرقية في ال

اما االبقار فتعتمد في تنظيم درجة حرارة اجسامها على طريقة التبخر من سطح الجلد حيث 

يتبخر من جلدها عندما تكون درجة الحرارة في المحيط الخارجي عالية فضال عن فقدان البخار 

 عن طريق الجهاز التنفسي .

وفي االغنام يعد الفقد الحراري عن طريق التعرق أقل اهمية مقارنة باالبقار وان الفقد الحراري 

لجسمها عن طريق الجهاز التنفسي اكثر اهمية في االغنام عما هو عليه في االبقار .  وفي الجمال 

التنفسي فأن الغدد العرقية تلعب دورا كبيرا في تنظيم درجة حرارة اجسامها اكثر من الجهاز 

.ولهذا نالحظ أن الجمال في الصحراء وفي مواسم الصيف الحارة يبدو وبرها جافأ مما يعتقد 

 خطأ أن الجمال ال تتعرق بينما في الحقيقة أن تعرق الجمال يحصل على سطح الجلد تحت الوبر .

 االضطرابات المرضية في التنظيم الحراري:  

الي لدرجة الحرارة التي تكون مصحوبة برطوبة : االرتفاع العsun stroke. ضربة الشمس 1

عالية أيضا تجعل من الصعب على الجسم ان يفقد الحرارة باإلشعاع أو التبخر فضربة الشمس 

هي إخفاق في آلية تنظيم الحرارة ومن خصائص هذه الظاهرة هو انقطاع التعرق )يكون الجلد 

عدل النبض وضغط الدم فوق جاف وحار( وارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم ويكون م
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الطبيعي وقد يحصل هذيان وتقلص عضلي وال بد أن تخفض درجة الحرارة بسرعة باستخدام 

 كمادات الثلج وإال فقد تتأثر خاليا الدماغ وتتلف.

: في المناطق التي يتميز مناخها بالجفاف اي ان الرطوبة Heat cramp. التشنج الحراري 2

رة الجسم بصورة الفتة لذا فان تعرق الجسم تحت هذه الظروف يمكن ان تكون صفر ترتفع حرا

يؤدي الى جفاف الجسم فاذا منع هذا الجفاف من خالل شرب الماء بغزارة فان فقدان كلوريد 

% من كلوريد الصوديوم 2.2الصوديوم مع العرق قد يحفز التشنج الحراري. لذا يستحسن اضافة 

 الى ماء الشرب لمنع حصول التشنج.

: وهي حالة ارتفاع في درجة حرارة الجسم التي تصاحب معظم االضطرابات Fever. الحمى 3 

المرضية وهذا االرتفاع قد يكون بسبب االضطراب في مراكز تنظيم انتاج الحرارة في الجسم او 

 مراكز فقدانها من قبل تحت المهاد.

   Light  :.الضوء   3

يشكل الضوء احد العوامل البيئية التي ال يمكن للحيوان االستغناء عنه حتى وان قلت الكمية    

التي يحتاجها. ان فترة الضوء خالل النهار تسمى بفترة االضاءة وتعرف بانها الفترة بين طلوع 

  -الشمس وغروبها  وترجع التغيرات في شدة الضوء الى العوامل االتية :

تعمل بعض الغازات الجوية وخاصة غاز النتروجين واالوكسجين على  -الجوي:تاثير الهواء -1

 امتصاص كميات قليلة من االشعاعات . 

 ث تعمل كعازل يقلل من شدة الضوء وخاصة الغبار والدخان حي -تلوث الجو بالغازات العالقة:-2

 تأثير الغطاء النباتي الخضري. -3

 بب اختالفات واضحة في شدة الضوء ميالن االرض يسحيث ان اتجاه و-تاثير طبيعة االرض :-4

ولما كانت االشعة الضوئية مصدرا لتسخين المحيط االحيائي لجميع الكائنات الحية فمن 

 -الضروري معرفة العوامل التي تؤثر على هذه االشعة :

 نوعية الضوء ويمثل تركيب الطول الموجي . -1

 دة المساحة . شدة الضوء والذي يمثل كمية الضوء في وح-2

 طول فترة االضاءة .-3
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 بيئة وسلوك الحيوان

Animal Environment and Behavior 
 

 :  Stress in animals اإلجهاد عند الحيوانات

والكرب وهو الحالة الناتجة عن الظروف المؤذية والسيئة التي تنتج من عدم قدرة أاإلجهاد      

 الكائن الحي على المحافظة على بيئته الداخلية في حالة توازن مستمرة.

يسبب اإلجهاد )الكرب( تغيرات في وظائف أعضاء الحيوان وبالتالي تنعكس على انتاجيته  وفي 

ظروف الكرب فان الجسم يهيئ نفسه للثبات او الهرب بواسطة أطالق سلسلة من الهرمونات) 

مثل هرمون األدرينالين( الى مجرى الدم حيث تؤثر على الجهاز العصبي الذاتي المسيطر على 

 .  القلبلالإرادية مثل تلك التي تغير ضغط الدم وعضالت العضالت ا

 -بثالث مراحل تسمى مجموعة أعراض الكرب وهذه المراحل هي : اإلجهاديمر 

على طبيعة ونوع  التأقلموفي هذه المرحلة لم يكن الحيوان قد اكتسب قابلية  -. تفاعل التنبيه :1

 الكرب المؤثر . 

الكرب قد بلغ قمته لغرض مقاومة لنوعية  التأقلمفي هذه المرحلة يكون  -.مرحلة المقاومة :2

 .الكرب من قبل الحيوان 

المكتسب قد فقد مرة ثانية  التأقلمفي هذه المرحلة يكون  -. مرحلة االنهاك او االستنزاف :3 

 ليحدث الكرب. 

 الطاقة الناتجة بواسطة الهرمونات 

  .دة الدرقيةهرمونات الغأThyroid gland  : 

والتراي أيودوثايرونين   Thyroxine(T4ن) تعمل هرمونات الغدة الدرقية كالثايروكسي       

(T3)Triiodothyronine  على زيادة استهالك األوكسجين من قبل االنسجة النشطة حيث ينتج

 عنها زيادة في انتاج الحرارة . 

 إلطالقان انخفاض درجات حرارة المحيط )البرودة( يؤدي الى تنبيه الغدة الدرقية      

لكي تطلق  Hypothalamusهرموناتها حيث تعمل البرودة على تنبيه منطقة تحت المهاد 

 Thyrotropin Releasing Factor(TRF)العامل المطلق المنبه للغدة النخامية 
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 لدموية البابية التي تربط تحت المهاد بالفص وبعد افرازه ينتقل عن طريق االوعية ا

االمامي للغدة النخامية وعند وصول العامل المطلق الى الفص االمامي للغدة النخامية 

 Thyroidالهرمون المنبه للغدة الدرقية والمسمى  إلطالقفسوف يحفزها 

Stimulating Hormones (TSH)  

  إلنتاجوبعد اطالقه ينتقل عن طريق الدورة الدموية الى الغدة الدرقية فيؤدي الى تحفيزها 

اللذين ينتقالن عن طريق الدورة الدموية الى مختلف T 3   ,  T 4وافراز هرموناتها

وانتاج الحرارة    Metabolic rateانسجة الجسم حيث يؤديان الى زيادة معدل االيض 

 قاومة االنخفاض في درجة حرارة البيئة التي يعيش بها .حتى يستطيع الحيوان م

 

 هرمونات الغدة الكظرية -بAdrenal medullary hormones : 

  ( يساعدان في إنتاج الحرارة  ان هرمونات الغدة الكظرية )االدرينالين والنورادرينالين

ويعزى ذلك إلى ان هذه الهرمونات تزيد األكسدة في خاليا االنسجة المختلفة كما انها 

الن هذه الهرمونات تؤدي الى زيادة  الكربوهيدراتيةتساعد على االستفادة من المواد 

 -ي :مستوى سكر الكلوكوز في الدم  ويمكن تلخيص وظائف هرمونات االدرينالين كاالت

 زيادة االكسدة في خاليا الجسم  -1

   الكربوهيدراتزيادة االستفادة من   -2

 زيادة مستوى كلوكوز الدم   -3

 .تمنع التنظيم الحراري الحاصل عن طريق رجفة الحيوان)الرعشة(  -4

 

المخطط التالي يبين التنظيم الفسيولوجي والسلوكي عند التعرض لدرجات حرارة مرتفعة     

 د التعرض لدرجات حرارة منخفضة ...بالمقارنة عن
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 تسبب نقص اإلنتاج الحراري تسبب زيادة الفقد الحراري

ال  ر  لدرجات الحرارة ال ن   ة  و ال دمة ال اردة 
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 تسبب نقص الفقد الحراري
  زيادة اإلنتاج الحرارىتسبب

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 

4 
 

      

 : الهواء تلوث و الهواء 

 المكونات عن غريبة المواد تلك تكون ان يمكن و مختلفة بمواد للتلوث يتعرض الهواء    

 التي المواد و.  الطبيعي المعدل عن النسبة ترفع ولكن الهواء مكونات من أو , للهواء الطبيعية

 . صلبة أو غازية تكون أن أما الهواء تلوث

 : منها و ال ق لة  الماكن في فقط تحدث و :الغازية ال لوثات

 نظافة عدم بسبب البراز و البول مثل العضوية المواد تحلل من ينتج الغاز هذا األمونيا : – أ

 التهابات الغاز هذا وجود يسبب , الحيوان حول و تحت تتراكم المخلفات تلك ترك و الحظائر

 و الحيوانات مقاومة من يضعف مما والعينين الهوائية القصبة في خصوصا و المخاطية األغشية

 06-06 يجب عدم زيادة تركيز األمونيا عن , السل مثل باألمراض لإلصابة عرضة أكثر يجعلها

 ذلك عن للكشف طريقة أسهل و وخاصةً في مساكن الدواجن ء بالمليون في مساكن الحيواناتجز

أذ يتحول لونه من األصفر الى البني عند  الكركم ورق بواسطة أو ودمعان العين الشم هي الغاز

 . ارتفاع تركيز األمونيا في الجو

 نظام في اخطاء وجود بمعني  المجاري من الغاز هذا ينتج و : نالهيدروجي كبريتيد – ب

 التسمم يسبب و مسا الغاز هذا ان . الجو في تنتشر المجاري غازات يجعل مما المجاري

 نفوق تسبب% 1 الي وصولها حين و% 6.60 الي الجو في نسبته وصلت اذا للحيوانات

 . الحيوانات

% ويصبح الجو غير مريح  6.1 هو و به المسموح الحد عن الكربون اكسيد ثاني غاز زيادة – ج

 .  %6.0عند الوصول لنسبة 

 واكاسيد النيتروجين الكربونفضالً عن وجود ملوثات غازية أخرى مثل الميثان وأول اوكسيد 

 وغيرها ...

 . ع وية غير او ع وية تكون ان ي كن و ال ل ة ال واد هي و : ال ل ة ال لوثات

 هذه استنشاق و المعادن بعض أمالح و التربة و الرمال مثل هي و:  عضوية الغير المواد – أ

 شهيته الحيوان يفقد و المخاطية االغشية التهابات يسبب المزرعية الحيوانات بواسطة االتربة

 مثل الخارجية الطفيليات علي القضاء في تستخدم التي و عضوية الغير المبيدات بعض.  للتغذية

 الكافية االحتياطات وجود عدم في و , الرش او التعفير بطريقة المبيدات تلك تستخدم و الجرب

 . النفوق ثم التسمم له تسمم التي المبيدات هذه الحيوان يستنشق فقد الحيوان لسالمة

 حبوب و النباتية االلياف و القشورأو  الشعر او الحيوان فضالت مثل:  العضوية المواد – ب

 االغشية احتقان بجانب تسبب قد المواد لتلك الحيوان استنشاق و , الجاف الروث و اللقاح

 و البكتريا و الفيروس)  عموما الميكروبات تعتبر.  للحيوان الحساسية انواع من نوع المخاطية

 ان يمكن و الخطيرة االمراض مسببات من الهواء طريق عن للحيوان تصل التي(  الفطريات

 الحمي مثل امراض للحيوان يسبب و , العطس او الكح طريق عن فقط كثيرة امراض تنتقل

 . االنفلونزا و السل و القالعية
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 بيئة وسلوك الحيوان

Animal Environment and Behavior 
 

  االدراك الحسي لدرجات الحرارة:

هو عبارة عن عمل مشترك يتم بين المستقبالت الحرارية البعيدة والموجودة في سطح الجسم      

والكواشف العصبية المركزية للحرارة ومراكز فقدان وحفظ وانتاج الحرارة، ويعد هذا التعاون 

 المشترك ضروريا للحصول على تنظيم حراري دقيق ضد الحرارة او البرودة.

 ويوجد نوعان من المستقبالت الحرارية في الجلد:

 Warmth receptorsمستقبالت الحرارة  -1

  Cold receptors مستقبالت البرودة -2

 

 : دور منطقة تحت المهاد في السيطرة على تنظيم الحرارة ومراكزها

 هاد في السيطرة على تنظيم الحرارة بواسطة جزأين:  تعمل منطقة تحت الم

يسيطر على فقدان الحرارة وبذلك يمنع ارتفاع حرارة الجسم.  : مركز في الجزء االمامي -1

وعند تلفه تجريبيا او مرضيا يتصرف الحيوان او الشخص طبيعيا في المحيط البارد 

العمل وبذلك ترتفع  ق فقدان الحرارة عاطلة عنائولكن عند تعرضه للحرارة تكون طر

 درجة حرارة الجسم.

على انتاج الحرارة وبذلك يمنع برودة الجسم. وبعد تلفه فان  يسيطر : المركز الخلفي -2

تعرض الحيوان للبرودة ال يزيد من االيض او معدل ضربات القلب ويتباطأ انتاج 

 الحرارة وتهبط درجة حرارة الجسم.

درجة حرارة اجسامها ثابتة تقريبا بغض النظر تتصف الحيوانات ذوات الدم الحار بان      

عن تغير درجة حرارة الهواء الجوي. حيث تقوم تحت المهاد بتنظيم درجة حرارة جسم هذه 

الحيوانات واالبقاء عليها ثابتة. فعند ارتفاع درجة حرارة الهواء الجوي تنتقل بنبضات 

عصبية في تحت المهاد عصبية من مستقبالت الحرارة بالجلد الى مجموعة الخاليا ال

المسؤولة في تنظيم درجة الحرارة للجسم فترسل بدورها اشارات الى االعضاء التي تعمل 

 على زيادة فقدان الحرارة من الجسم وهي كما يأتي:
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 الغدد العرقية في الجلد فتزيد افراز العرق -1

 مركز التنفس في النخاع المستطيل فيزيد التنفس  -2

 سبب اتساعهااالوعية الدموية للجلد فت -3

اما اذا انخفضت درجة حرارة الهواء الجوي فتنتقل بنبضات عصبية من مستقبالت  البرودة 

بالجلد ايضا الى مجموعة اخرى من الخاليا العصبية في تحت المهاد والتي اطلق عليها مراكز 

على انتاج وحفظ الحرارة فترسل نبضات عصبية الى اجهزة الجسم المختلفة واعضائه التي تعمل 

 منع فقدان الحرارة وهي:

 االوعية الدموية فتسبب انقباضها  -1

 العضالت الهيكلية فتسبب الرجفة -2

االعضاء التي تساعد في زيادة انتاج الحرارة كإفراز هرمون االدرينالين والثايروكسين  -3

 من غددهما.  

 : المستويات الغذائية وعالقتها بالنظام البيئي

الطاقة المستهلكة تنشأ من ليات على حسا  الطاقة وكل اال كما تفعل ينجز جسم الحيوان شغال   

 فالغذاء هو المادة التي: متناولالطاقة الكامنة للغذاء ال

 تجهز الجسم بالطاقة  -1

 واإلنتاج تزود الجسم بالمواد الالزمة للنمو -2

 التي تظهر تأثيرا كبيرا على االعضاء  دنيةالعناصر المعو تجهز الجسم بالفيتامينات -3

 كمية المستهلكة على التناسل والخصوبة واالنتاجالغذاء له فعل مؤثر على الجسم في ال

ان تناول الطاقة يكون على شكل طاقة كيمياوية كامنة للمواد الغذائية العضوية. وتطلق طاقة 

الغذاء من خالل االيض الهدمي وتتحول جزئيا الى شكل كيمياوي مناسب لالستعمال. ويمكن 

% 54لتكوين االواصر الغنية بالطاقة بنسبة  محورا للطاقة يستخدم طاقة الغذاء ATPاعتبار الـ 

وبقية الطاقة تظهر على شكل حرارة. تعود الطاقة في هذه المركبات الغنية بالطاقة اخيرا الى 

 المحيط على شكلين:

حرارة كيمياوية كما في النمو وتكوين المركبات العضوية ويترك الجسم اخيرا على شكل  -1

 حرارة.

خارجا كما في المشي والصعود والكالم. او داخلي كما في ن وشغل ميكانيكي وهو قد يك -2

 عمل القلب والقناة الهضمية.

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 

3 
 

      

 : العوامل التي تؤثر في االيض االساسي

يكون معدل االيض االساس بأعلى مستوياته في االطفال والحيوانات  :Ageالعمر  -1

في  الصغيرة العمر. وكما انه يكون معدل االيض االساس في ابقار الحليب اوطأ مما

 ابقار اللحم.

ان الجهاز العصبي المركزي وبعض  :Internal Secretionsاالفرازات الداخلية -2

الغدد الصماء هي اعضاء ألطالق الطاقة كما في هرمون الثايروكسين المفرز من الغدة 

 الدرقية.

ان ارتفاع درجة الحرارة يسبب زيادة  : Body temperatureالجسم درجة حرارة -3

 اسي.معدل االيض االس

 : تأثير الظروف الجوية على االستفادة الغذائية

ان الظروف المناخية تتداخل بصورة مباشرة وغير مباشرة على طبيعة االستفادة الغذائية في      

المجترات الزراعية، ومن جهة اخرى فان نوعية الغذاء ومستواه يؤثران بالتالي على مقدرة 

وهناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة للظروف الحيوان على تحمل الظروف الجوية المحيطة به 

 المناخية على حيوانات البيئة الواحدة وهذه التأثيرات كما يأتي:

  التأثيرات المباشرة: -1

ان الحرارة الجوية العالية تقلل من استفادة الحيوان من الغذاء الذي يتناوله ويكون هذا 

اشية المناطق الحارة، وايضا التأثير اكثر وضوحا في الحيوانات االوربية المنشأ عن م

في حالة ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية عنها في حالة المناطق الصحراوية الجافة. حيث 

ان الحرارة العالية تؤثر على مقدرة الحيوان على االستفادة الغذائية وتؤثر على درجة 

ل حرارة الجسم ومعدل التنفس وسرعة النبض مما يعني التأثير على عمليات التمثي

 الحيوي.

 التأثيرات غير المباشرة: -2

تؤثر الحرارة العالية والرطوبة في المناطق الرطبة على نباتات المراعي حيث تعطي  

انتاجا عاليا ولكن محتوياتها المائية عالية فتقلل رغبة الحيوانات من الرعي الكامل 

ناطق الصحراوية الجافة وبالتالي قلة االستفادة الغذائية من المادة الجافة للغذاء. اما في الم

فان كمية االمطار الصيفية قليلة او معدومة عالوة على االختالفات الموسمية الواسعة 

فالحيوانات تعتمد على النباتات او المراعي الجافة لموسم طويل كما ان نسبة المادة 
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وان النقص  ستفادة.االالجافة في نباتات هذه المراعي تكون عالية وبالتالي ترفع من نسبة 

في كميات مياه الشر  يؤثر على اتمام عملية تخمر الكتلة الغذائية في الكرش ومن ثم 

 يؤثر على معدل استفادة الحيوان.  

 

 وحركة الهواء بالنسبة للحيوان : انسيابهمية أ

لك ذأو أقل و ميل / ساعة  4ان تكون سرعة الهواء في المناخ الحار الجاف يفضل  -1

وعند ،  التوصيلالحمل ويوان بواسطة حلك أضافة حرارة الى جسم الذلتجنب الجفاف وك

تساعد الحيوان على  ذهوه اعة الس/ميل  11-4 رو  الشمس فأن معدل سرعة الهواءغ

، كما ان درجة الحرارة في الليل ال تنخفض الى  استرجاع التوازن الحراري لجسمه

 الدرجة بحيث يحصل زيادة في الفقد لجسم الحيوان .

مشكلة إال في حالة  ال تشكل فاض حركة الهواءخفي البيئة الحارة الرطبة فأن انأما  -2

 أو اقل وذلك ألن حركة الهواء تعد مهمة للفقد  ميل / ساعة 3سرعة الهواء الى  وصول

 .روفظالحراري بواسطة الحمل في هذه ال

ق المهمة هو ان الحيوانات تفقد الحرارة عن طري أن من المظاهر الفيزيولوجيةنالحظ  -3

 . رياحالالتوصيل والحمل عند حركة 

األغنام تتجمع مع بعضها وتتجنب الرعي عند هبو  الرياح والعواصف المتربة في أن  -5

 حم األغنام ومحاولةونتيجة لتزا ة في الشرق األوسطاغلب األيام في المناطق الحار

وهذه  االختناقنتيجة تجمعها في وسط مجاميعها فقد يؤدي في الغالب الى فقد قسم منها 

عاة قطعان األغنام في الشرق الظاهرة تعد من األمور المهمة والخطرة التي تخيف ر

 األوسط ومناطق شمال أفريقيا أيضاً .
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 بيئة وسلوك الحيوان

Animal Environment and Behavior 
 سلوك الحيوان

المحيطة به ، وبمعنى ادق هو لخاصة وا هي الطريقة التي يتفاعل بها الحيوان مع الظروف   

 نمط او طراز التصرف المالحظ على الحيوانات والذي يحدث بصورة ارادية او غير ارادية .

 بدراسة سلوك الحيوان الزراعي يعود الى سببين: االهتمامأن هدف 

 فردية وجماعية.تحقيق الراحة والرفاهية للحيوانات بصورة  -1

 تؤدي بالتالي الى انتاج افضل واقتصادي لتلك الحيوانات. -2

 لديها والتي الحيوانات بعض عليها يقدم التي الغريبة ياتالسلوك بعض على التعرف  -3

 .الحيوانات تلك حياة فهم خالل من وصريح واضح تفسير

 خاصة الحيوانات مع التعامل خاللها من الممكن من التي الطرق أسهل على التعرف -4

 .تربيتها وكيفية منها هائجلا

 العديد وإنجاب والتكاثر العيش من يتمكن حتى حيوان لكل المناسبة البيئة على التعرف -5

 والدراسات التجارب من والكثير مختلفة سالالت تزاوج نتيجة المختلفة السالالت من

 .الزمان مر على كبير بشكل البشرية منه تستفادو الحيوانات على تمت التي

 دالمستمرة والدقيقة على الحيوانات وق مالحظاتهلك بسبب رون هو ابو سلوك الحيوان وذيعتبر دا

لسلوك الحيوان كفيلة بحل المشاكل والوصول  مالحظةبأن تحليل اي  المالحظاتاستنتج من تلك 

  .كل األسئلة الى اجابات ل

 قطعان عده من مخلوط امريكا جنوب في الفباآل لألبقار تجمع زاره ومثال على ذلك عندما

 نفس الى ذهبت  العملية من االنتهاء بعد االبقار ان وجد معينه قليهح عمليه اجراء لغرض

  144 - 44  من مجاميع في واصبحت اصال منها متكونه كانت التي الصغيرة المجاميع

 التعرف يستطيع حيوان كل بان دارون استنتج وقد الخلط قبل نفسها المجموعة ايللمجموعة 

 الحجم لمعرفه مهما وقتها االستنتاج هذا وكان القطيع حيوانات من فقط حيوان 144 الى 44 على

 حجم بان لوجدنا العالم في الحليب ماشيه لقطعان االن يجري بما هذا قارنا ولو للقطيع المثالي

 .حيوان 144 الى 44 هو به المعمول القطيع

وكذلك يسمح  تأثيرا اكثر بصوره االنسان مع يعيش الحيوان يجعل للسلوك الصحيح الفهم ان     

 التدجين بعقد التعايشية العالقة هذه سميت وقد الحيوانات هذه من الفائدة يضاعف بان لإلنسان

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



 
 

2 
 

 عليها التغيرات من عدد يحدث ان فيجب الحيوانات من اقتصاديه فوائد على يحصل االنسان والن

 : منها

 االصطناعي التلقيح استعمال او للتزاوج التلقيحات عدد تقليص مثل التلقيحات على السيطرة -1

 . لها مناسبه ظروف بتوفير الضعيف الحيوانات مساعده -2

  المرضية والطفيليات االمراض على السيطرة -3

  الغذائي التحويل كفاءه تحسينو الحيوان احتياجات حسب يكون المقدم الغذاء وكذلك الغذاء نوع-4

  ابائها عن مختلفة الناتجة االفراد تكون الجيدة حيواناتانتخاب ال-5

 واالختيارات الحرية اختصار-6

 العملية : الناحية من الحيوان راحت   

 هل ،طبيعية بصوره تنتج الحيوانات ان هل مثالا  عمليه اسئلة نفسه المربي يسال ان يجب     

 معامله ان هل،  طبيعي الحيوان سلوك ان هل ،االمراض من وخاليه صحيه الحيوانات هذه

 مطابق ، هل ان سلوكه مالئم غير اجهاد اي من خالي جيدة هل ان مسكنها  الحيوانات

 يحور ان يمكن هل عكسيه بصوره بهم يؤثر النظام كان اذا للحيوان، الصنف سلوك لنموذج

 المتوفر المناسب البديل هو ما النظام هذا ايقاف الواجب من كان اذا، مقبوال يصبح بحيث

 .لهم

 : بالحيوان الخاصة السلوك مشاكل تحليل

 اجابه لها جدن ان يجب األسئلة من عدد هناك فان بالسلوك عالقهلها  مشكله هناك يكونعندما     

 : وهي

 يتصرف وكيف الحيوان يفعل ماذا -1

 .المكان وهذا الوقت هذا في متوقع السلوك هذا ان هل -2

 .طبيعي غير او طبيعي تصرفال هل ان هذا -3

 .الطريقة بهذه الحيوان يتصرف لماذا  -4

 .اجهاد اي من خالي هل هو والمكان  مريضه الحيوانات ان هل  -5
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 الدقيق والتصرف االستجابة نموذجل بالرجوع اجابات على منها نحصل ان يجب األسئلة هذه لك

 متوفرا التصنيف هذا يكن لم واذا السلوك تصنيف نظام يسمى ما او الحيوانات من الصنف لهذا

 .قبله من المسجلةو بالتفصيل الباحث او المربي بمالحظات االستعانة يمكن

 :االجتماعي السلوك

 من اكثر او اثنين بين يحدث الذي والمنتظم المتوقع السلوك بانه االجتماعي السلوك يعرف       

 وبالرغم االجتماعي هاسلوك اهمل اذا ناجحة بصوره ادارتها يمكن ال الحيوانات ان ذإ .الحيوانات

 ان حيث طبيعية مجامع تكون ما نادرا انها اال مجاميع في تعيش المزرعية الحيوانات ان من

 ةمضايق او اضافي ضغط الى يقود قد وهذا وغيرها النوعو الحجم و للعمر تبعا ينظمها المربى

 بترتي فان الحركة وخالل المجاميع بين داخلتت المتنوعة االجتماعية التراكيب ، للحيوانات كثيره

 الترتيب ان و والماعز واالغنام والجاموس االبقار قطعان داخل يشاهد ان يمكن المنتظم الحركة

 احيانا طولقد ت الزمن من لفترة عينهم بمجاميع واضحا يكون ان يمكن اجتماعيا السائد الهرمي

 يؤثر في نواحي كثيرة االجتماعي الترتيب ان كماوقد تتغير عند دخول حيوانات جديدة للقطيع 

 الشراب او الطعام او مساحةلل تحديد هناك يكون عندما خاصهالمزرعية و الحيوانات ادارةفي 

 . وغيرها من المحددات

 : الحيوانات سلوك أنواع

 والمواصفات الخصائص منهم لكل الحيوانات قبل من المتبعة السلوكيات من نوعين يوجد    

 : التالية النقاط في تتمثل بالحيوانات الخاصة ياتوالسلوك به الخاصة

 : فطريال سلوكال  -1

 دور الوراثية العوامل به وتلعب للوالدة األول اليوم منذ الحيوان يكتسبه الذي السلوك ذلك وهو   

 الخاصة والمسببات العوامل حيث من تختلف التي المختلفة السلوكيات من العديد يوجد كما كبير

 .يلي ما بينها من والتي بها

 ذلك تمتلك الحيوانات جميع أن على الدراسات ينتب الذي الفطري السلوك ذلك وهو : الهجرة -أ

 مرتين تهاجر البرية الحيوانات أن تبين الدراسات خالل ومن المختلفة، حياتها فترة خالل السلوك

 لطبيعة وفقا آخر إلى حيوان من الهرجة وتختلف الشتاء خالل ومرة الصيف خالل مرة العام في

 أو الطعام عن بحثا الهجرة تلك تحدث األحوال جميع في ولكن به الخاصة البيولوجية الساعة

 .الطقس من للهرب أو المأوى
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 الفصيلة حيوانات بين توجد التي ةالفطري السلوكيات من وهو : البعض بعضهم بين التنافس -ب

 عدة على التنافس يحدث األحوال جميع وفي مختلفة حيوانات بين تجدها أن الممكن ومن الواحدة

 وتكون السيادة تحديد أو الزواج على التنافس أو الطعاملى ع التنافس بينها من والتي معينة أشياء

 .األحيان أغلب في البعض وبعضهم الذكور بين

 مع التواصل أجل من بهم الخاصة الطريقة الحيوانات انواع من نوع لكل ويوجد : التواصل -ت

 أو الحياة شريك عن للبحث إما الصوت خالل من التواصل الممكن ومن البعض، بعضهم

 التي الكيميائية المواد إطالق طريقة عن التواصل خالل من أو الواحد القطيع أفراد بين التواصل

 .البعض بعضهم مع أيضا للتواصل مميزة رائحة لها

 الحيوانات أن نجد حيث الحيوانات أنواع من الكثير في ونجدها التضحية بمعنى : اإليثار -ث

 المفترسين إلى نفسها تعريض خالل من القطيع حماية على تعمل الواحد القطيع في عمرا األكبر

 . والقطيع مواليدها على للمحافظة واإلناث الصغار لحماية

 ومن التزاوج موسم خالل واضح بشكل نجده الفطري السلوك من النوع وذلك : المغازلة -ج

 إصدار مثل األخر الطرف انتباه لفت أجل من األمور من الكثير على الحيوانات تقدم أن الممكن

 .الطرق من وغيرها والرقص مألوف غير بشكل الحركة أو صوت

 : المكتسب السلوك -2

 حياته فترة خالل الحيوان يكتسبه الذي وهو بالحيوانات الخاصة السلوك من الثاني النوع وهو

 هنا ويكتسب اإلنسان مع تتعامل التي والطيور الحيوانات من الكثير في واضح اليوم نجده ما مثل

 .التعلم نتيجة قبل من يعلمها يكن لم جديدة سلوكيات الحيوان
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 بيئة وسلوك الحيوان

Animal Environment and Behavior 
 

  Sheep Behavior األغنامسلوك 

ره ذنفسها ح حماية لىع القابليةيمكن تعريف سلوك االغنام من ناحيه انها حيوانات ليس لها     

هي بالحشائش  المغطاة البيئة تحبحيوانات كما انها  يا  ردائما ملتصقه بالقطيع محترفه بص

المواليد  هناك رابطه وتقليد قوي بينو الصفةلهذه  عالية استجابة هاها تتبع القائد ولارغوص

 .متتابعةعندما تمشي على شكل مجموعات  هواالمهات واضح

وجود الكباش في القطيع في وقت التزاوج يمكن ان يحفز النعاج على البدء بالتلقيح ان      

عن نفسها في الدفاع عدم قدرتها ول السريعةات واالغنام بصوره عامه تتفاعل بشده مع الحرك

 ، والقطيع ألفرادالدائم وتتميز بأتباعها رب هعن طريق ال الخارجية إلزعاجاتلتستجيب  فأنها

حيوانات وهي ، ر ارتفاعا لكي تجلس او تقف عليهاتبحث عن االرض االكث فإنهاعند الليل 

ق تكوين مجاميع متماسكه من او الخوف عن طري إلزعاجاتلتستجيب وتعيش في قطعان 

 .بصوره منفرده  أفضل ممامعها بصوره افضل داخل القطيع والحيوانات التي يمكن التعامل 

 :والمولود  النعجةبين  الرابطة 

  ةمد بعدلها  تم اعادتهاعن امهاتها ثم  تابعد التي اجريت على الحمالنالتي اظهرت البحوث     

بعد هذه  التي تم اعادتها الحمالنو الوالدةاربع ساعات بعد هناك مده حرجه وهي  ان متباينة

ح والرفض طتتعامل مع الحمل على انه غريب عنها وتكون هذه عرضه للننها فأاالم  الى المدة

درجه كبيره ب تستند و هي ة  مباشر الوالدةتتكون بعد  والمولود النعجةبين  الرابطةان  إذ من االم

تكون ماده للتعرف بين االم لصوف و افرازات حول المخرج ال من ةالمنبعث الرائحةعلى 

للتعريف بين االم والمولود  وسيلة هيموقع في المن االغنام والحمالن  المناداةان والمولود و

تساعد على معرفه تكون هناك مسافه كبيره بينهما لان قريبين من بعضهما وعندما عندما يكون

 والنعجةبعضهما لتجاه باال يقومان متر 11ولود مسافه مثال والم النعجةالموقع وعندما يكون بين 

للتأكد  حول المخرج ةمنطقإال بعد ان تقوم بشم لمولود ان يرضع منها مع اعند التالقي  حال تسم

 . من كونه مولودها

 : سرقه الحمل

اعات وتحدث خالل س العالية األمومة ةفي االغنام مع النعاج ذات عاطف الشائعة الحالةوهي     

من بأخذهم  إذ تقوم حديثا   الوالدةوهذه النعاج تقوم بلحس حمالن النعاج  الوالدةاو ايام من 

ومن الجدير بالذكر ان  نهارابط بين النعاج االخرى وحمالتفسد عمليه الت و مهرضاعوا امهاتهم

اكثر لسرقة حالة اتكون ، وضعيفا  ها يكون رعايتها لمولودعندما تلد حمل فان  بالسرقةالتي تقوم 

في  أن تسبب تعقيدات كبيره و خطسرقه الحمالو ،عيمجامعلى شكل حده عندما تلد النعاج 

 ةات اشارت الى ان معدل سرقالتسجيل والسجالت ويجب ان نذكر هنا بان اغلب الدراس

 .بين األغنام % 11 -6 يحدث بنسبة الحمالن
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 : توصيات ومقترحات لمنع سرقه الحمالن

  .الوالدة ةفي مرحل التي مجموعةالالتي تقوم بسرقه الحمالن وابعادها عن  نعاجمعرفه ال -1

 .بحاجز مؤقت الوالدةفي منطقه  النعجةتحديد حركه  -2

 .متموجةان تلد في منطقه ذات ارض  باإلمكانوتفريق النعاج على مساحه واسعه  -1

 للوالدة . مواعيد متفرقهبتكوين قطيع  ةمحاول -4

 : السلوك الجنسي للكبش

 أو تبد الجنسية الرغبةفان ذلك سيقود الى ارتفاع  ئعةالشا لنعجةاعندما يجد الكبش      

و اصدار  النعجةكز و قد تشمل احيانا مس او والتودد التي ةبالمغازل الرغبةلهذه  االستجابة

نظر الى الوتكون بالتبول ف النعجة استجابةاما  ،البسيط حطفي الن النيةوحتى  مختلفةاصوات 

حيث تكون عالمات الشبق غير في الماعز  واضحة أكثر الحالةهذه والكبش و تحريك الذيل 

لماعز بإظهار عالمات الشبق ، بينما تتميز أناث افي النعاج وخاصة  عند غياب الكبشواضحة 

بعد ان يقوم الذكر التلقيح ث ، ويحد من النعاج وتنشط في بحثها عن الذكر لتسفيدها بشكل أفضل

الى  ببطيء وينزل الكبش فز الكبش تحفيز لقكواقفه للكبش  النعجةبصوره عامه تبقى  ،بمسها

بعد ، لقفز مره اخرىل تجابةواالساالسفل لمده من الزمن وتسمى هذه مرحله الكمون بين التنبيه 

بعد التزاوج الناجح فانه سوف يتحرك ليبحث عن نعجه  م تعد في الشبقل النعجةان يجد الكبش 

 .نفسها اذا كانت ما تزال في الشبق النعجةيعود بعد ذلك في اليوم نفسه ليعيد تلقيح واخرى 

 لألغراضاختبار  هناك بشالك كفاءةعلى التناسل ومدى  والقابلية الجنسية الرغبةلقياس     

عندما يوضع مع اربعه الى خمس نعاج في  ب نسبه القفزات الى القذفاتلك بحساوذ البحثية

ذا االختبار ادائها الحقلي وقد ظهر بان الكباش التي اعطت نتائج جيده في ه هصغيرلمده الشبق 

يعد غير عملي و ا  مرات اسبوعيعدة ان هذا االختبار يجب ان يجرى قبل موسم التناسل و ممتاز

 ولكنزات قفواحده لكل اربعه الى خمس  ةفذكان ق شان المدى الطبيعي للكبا، للمربين بالنسبة

قفزه  18واحده لكل عدد كبير من القفزات قد يصل الى تكون قذفة  الواطئة الكفاءةذات  شالكبا

  .جنسيا   الناضجةوالنعاج  شللكبا يجرىو هذا االختبار السابق 

 وم يتضح عند دراسة السلوك الجنسي أثناء التسفيد ما يلي :وعلى العم

أن النشاط الجنسي يزداد عند الصباح الباكر ويقل عند منتصف النهار ثم يزداد ثانية   -1

 عند العصر والمساء ولكن مع حلول الليل يتوقف بصورة كلية تقريبا .

ى تكوين نوع من يؤدي ال اإلناثلدى تواجد عدد كبير من الذكور في قطيع واحد من  -2

تكون الذكور الكبيرة والثقيلة الوزن متغلبة على الصغيرة  التسلط بين الذكور ، فغالبا  ما

فالكبش والضعيفة وفي بعض األحيان صفة التغلب لها تأثير ملحوظ في سلوك التسفيد 

 المتغلب يجعل معظم النعاج تابعات له .
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ساللتها نفسها كما الحظ ذلك أحد وجد بأن النعاج قد تفضل التسفيد من الكباش من  -1

 الباحثين وقد يكون السبب بصريا  أو انجذابا  مرتبطا  بحاسة الشم .

عدد التسفيدات التي تنجزها الذكور في اليوم الواحد يستند على عدد الذكور في القطيع  -4

  ظهر الشياع .ونسبة اإلناث التي ت  

 : سلوك الرعي

حتى لو كان  المعتدلةصل ثمان ساعات كل يوم في االجواء في ىفي المرع تقضي االغنام وقتا     

ال تزيد وقت الرعي في اي حال من  فإنهاواالغنام جائعه  متوفرةوالحشائش غير  فقير عىالمر

وتحدد هذه النقاط  ة  قريبة من مصادر المياهعشر ساعات تكون مناطق الرعي عاداالحوال عن 

تكون ومساعد له  للرعي بليكون بمثابه عائق بحيث ال  كالسياج المساعدةبعض االدوات 

الى  متموجةاو مناطق التالل او منطقه القطيع  ةحرك دراسةبوالمداخل جيده  األسيجةوضعيه 

تجهز مناطق الرعي في مكعبات امالح و وحساسةان وجود الماء يبقى مساله اساسيه واخرى 

ني انها في حاله يع عىنام في المروجود االغان يجب ان ينتبه المربى بشده و غذائيةمكعبات و

 لها . والمقاطعةتجنب االزعاجات ي وتناول غذائها 

 : التغذيةمشاكل 

ماط بسبب العالئق و عندما تتغير هذه االنعي والرفي ثابته  غذائيةتطور االغنام انماط      

ان ذ إالمشاكل سوف تظهر بعض فأن  ده طويله بالمراكبلم النقل حاالت او سقوط الثلج او

 الحقيقةفهم هذه و خطيرةمرحله  لىاو االنماط حتى تصل ا العليقةبعض االغنام ال تقبل تغيير 

 : التي يجب االخذ بها النقاط وفيما يلي بعض ،مهم جدا في اداره القطعان السلوكية

 حاالت فقد اثبتتفي بعض اليجب ان تتقبله الذي ياتها على الغذاء ح بدايةتعويد الحيوانات في -1

بعد ذلك  هاحبوب ويستمر معالبسرعه من امهاتها تناول الحمالن مثال تتعلم الحاالت  بعض

 .الفطام

لكي يتقبلها  العليقةتقديم الطعام الجديد بصوره تدريجيه ويفضل ان يخلط مع جزء من -2

 .الحيوان ثم يتعود عليها

 األطعمةتناول  منها الفتيه االغنام في تناول األعالف لكي تتعلم االغنام االكبر سنا  تقديم -1

 .الجديدة

واعطائها  األخيرةنقل وتقبلها تكذلك التي ال  الجديدة اإلضافةتتقبل التي يجب تحديد االغنام -4

يفضل نقل االغنام التي تستقبل الغذاء الجديد  العملية الناحيةمن  و غذاء اخر اذا كان متوفرا  

وكذلك  تستقبل الغذاء الجديدال التي وفي التعلم  ئةيالبط لألغناممكان اخر وترك المكان القديم 

 .على الغذاء المنافسةلها مما يقلل  الفرصةاعطاء 

مع  الجديدةيقدم المربي االضافات  على االضافات فمثال   التغذيةهناك مشاكل تظهر دائما عند -5

مثال  الرئيسية قةعليتبدا باستعمالها بديال عن ال لكن الذي يحصل ان االغنام الرئيسية العليقة
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ال تقوم والمركز العلف ج او لياليوم بطوله تنتظر اعطاؤها السا عملي على ذلك قد تقضي

بالرعي على الحشائش ولتالفي مثل هذه المشاكل يمكن اعطائها االضافات في اوقات واماكن 

  .منفعةوذلك لغرض منعها تطوير عادات نمطيه غير ذات  منتظمةغير 

 ة :سلوك الحرك

 ك بعض المالحظات فيما يخص حركة األغنام ...هنا

 .تدنوا من مكان ما يجب اال ترى المربي او من يقوم بالعمل االغنام التي-1

ن االغنام تقف ألمسدوده  نهايةتوجد  الو ن يكون الطريق امام االغنام خالي وواضح يجب ا-2

 .الطريق دود  وتسدمتر من الطريق المس 5الى  1على بعد 

 .المقدمةفي  المتحركةاخرى يجب ان تكون قادرا على رؤيه  غنام التي تتبع اغنامان اال -1

من الطرق افضل واسع الطريق الفي  الراحة وتجد تفضل االغنام المشي في خط مستقيم-4

 ة.الضيق

 فضلعرف انها تنذلك فيجب ان وغير  المنبسطةبشكل افضل في االراضي تسير االغنام -5

 .لألسفلعن الميل  العلىميل الى ابال التحرك

كما يجب ان تكون  ،المضيئة المنطقةالى  المظلمة المنطقةتتحرك االغنام بطريقه افضل من -6

 .االماكن التي تتحرك فيها مضاءه بشكل جيد

 .من خالل فتحه او قضبان مشبكه المسلط ضوءالغنام ال تفضل الان ا-7

بير وهذا يمكن معالجته بوضع حيوان ك إلجهادان االغنام اذا كانت وحيده سوف تتعرض -1

 .عده عامه لجميع الحاالت واحد اضافي على االقل مع الحيوان الوحيد وهذه قا

جمع  ةليبها في المراعي في عم االستعانةيمكن حيوانات مفترسه و لألغنام بالنسبةالكالب -9

اما في داخل الحضائر فليست هناك حاجه الى ذلك ويجب ان يربط  الطريقاالغنام او تعريفها 

 .الكلب بعيدا  

 المبالغةقد تكون مهمه لتحريك االغنام ولكن يجب عدم  شةاو الخشخ قرقعةالصوات مثل أ-18

 ا.انتباهه تثير في استعمالها وال ستفقد اهميتها اذ من الممكن ان تتعود عليه االغنام فال

 .يعجبها ان تمشي باتجاه ظلهاان االغنام ال -11

 .قبل استعمالها في الحقل أداةاختبار وتجربه اي -12
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 ئر :اضحفي ال المربأةمشاكل االغنام 

تربى في الحظائر لمده من التي في جميع انحاء العالم االغنام  التربية اطقمن بفي اغل    

والسيما اذا جلبت من جديد التحتاج الى سبعه الى عشره ايام لكي تتعود على المكان اتها حي

 فإنهاالبحث مثال  ألغراضالمراعي الى الحضائر اما اذا وضعت الحيوانات بصوره منفرده 

 .هذا الوضع ويجب ان ينقل من المكان يتكيف مع تاج مده اطول علما ان بعضها التح

الكسل  طاقتها ضمن مسار كونيمجاميع صغيره غالبا ما ان االغنام التي تحجز بشكل مفرد او 

س و أوضرب الر واألعمدةباي عمل والتي توصف بانها سلوك مفسد مثل مضغ الواح الخشب 

ومثل هذه الحيوانات تكون في  هف الحيوان الذي بجواروفه او وصواكل الصوف سواء كان ص

اما اذا استمرت هذه المظاهر يجب  باالنخفاض تدريجيا   ألغالب في مرحله التكيف وانها تبدا

 ه.الحيوان او اطالقه من مكان التي يعيش فيها للبيئةين اجراء تحس

 Goat Behavior     سلوك الماعز 

طالما تم  نسبيا   القدرة على تحمل الحرارةتعتبر الماعز من الحيوانات القوية التحمل ولديها     

الذى تكرهه الماعز هو األمطار فتجرى الماعز عند قرب  والشيءامدادها بمظالت جيدة التشييد 

ال تحب الماعز األوحال والمستنقعات وهذه الخاصية تجعل الماعز تتجنب  ،ارعاصفة أو االمطال

طيع الماعز عمل حساب لهذا ويجب عند ادارة ق المبتلةبالطفيليات ذلك لتجنبها األماكن  اإلصابة

من الرطوبة  اليالعالمناخ الحار ال يسبب مشاكل كبيرة بالنسبة للماعز اال أن المستوى  ،السلوك

ووزن الجسم وزيادة عصبية  الحليبوهذا يؤدى الى انخفاض انتاج  يالعصب يسبب الضغط

 القطيع.

المناطق الحارة عديمة في تعيش  يالبحث عن مأوى وخاصة الماعز الت فيالماعز لديها المقدرة 

االشجار فقط لوحظ أن الماعز متجمعة اثناء حرارة النهار المرتفعة على الرغم أنه من األفضل 

دة عن بعضها وهذا التزاحم يحدث عندما تصبح الحرارة المتسربة الى جسم الماعز أن تبقى بعي

تزيد عن قدرة الماعز من التخلص من العبء الحرارى ، ولكن وجد أنه عن طريق التزاحم فان 

   .مباشرة أو المنعكسة من حرارة الجسم المأخوذةالماعز تكون قادرة على تقليل الحرارة 

تم عزلهم أو حبسهم او حدث اذى لهم تصدر صوت متقطع يدل على وجود صغار الماعز اذا ما 

مشكلة )نداء استغاثة( واغلب المربين المتخصصين للماعز يمكنهم تمييز هذا الصوت بدون 

يدل على عدم الراحة عندما تعزل  العنزات الكبيرة صوتعناء ومعرفة هذا النداء. وقد تصدر 

قيقة أنه عند خلط قطعان عديدة معا يحدث ضوضاء كثيرة افراد القطيع وهذا يفسر ح باقيعن 

 .األصليحيث تحاول البحث عن افراد القطيع 

 سلوك السيادة :

  تلجأ التيوس الى فرض سيادة نفسها على القطيع عند بدأ تكوينه وذلك عن طريق التناطح     

الى  4حوالى  ان بينهمالمتصارع بالنسبة للغنم يحدث التناطح عن طريق الراس أما الماعز يقف

للخلف حتى يكون الزاوية عمودية للذكر المنافس مع لف الوجه والرقبة  التيس اقدام ثم يرجع 6
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يندفع الى األمام والى اسفل نحو االرض حيث يحدث اشتباك قوى  اتجاه المنافس ثم في

معا بقليل من  يشونايتعالسلوك بين األغنام والماعز يجعل الجنسين  فيوهذا االختالف  بالقرون

 الخالفات بينهم.

السيادة بين الذكور تنتج عنها انتخاب ذكر قائد والذى يعد نفسه مسئول عن سالمة القطيع       

وجود هذا الذكر اذا  فياجتماعية النهم ال يلقحوا الذكور تعتبر ذكور ثانوية  وباقيوتلقيح االناث 

 فينسبة الوالدات  ييحدث انخفاض ف منخفض الخصوبة هناكان الذكر القائد غير مخصب او 

خالل موسم التلقيح لو  عدوانيالذكر السائد يسلك سلوك ، القطيع مع وجود ذكور اخرى مخصبة

قيادة  في بأنثىحتى عن استبعاده من قيادة القطيع واحالله  راضيالسنة يكون  باقيأنه خالل 

م على ابنائها ألبناء وسيادة األأم لكثير من ا دما تكونادة ما تحصل على ذلك عنوع القطيع

يبدو أن السيادة تتم عن طريق بعض العوامل مثل العمر والمصارعة وما ، يستمر مدى الحياة

 اذا كانت العنزة لها قرون او ال وقد تسود العنزة ذات قرون على الذكر عديم القرون.

صوت متقطع مثل عندما يحدث انزعاج تقوم الماعز بضرب احد ارجلها األمامية وترسل    

التحرك بعيدا مكونا خط رقيق  فيافراد القطيع  باقيالقطيع يلجأ  فيواذا ما بدأ التعارك   العطس

ان ينفصل من التجمع  فيالقطيع يلجأ القطيع  فياذا ما استمرت المعركة ودخلوا  ، امام المعركة

 رعى الماعز. فيال تجدى يجعل الكالب  و متجمعةوهذا يمنع الماعز أن ترعى مثل الغنم 

ذكور  فيأنثى الكلب حتى  فيسلوك التبول: عند التبول تنزل العنزات بظهرها كما يحدث  

 فيبظهرها وتثنى ارجلها عند التبول وهذا السلوك ال يظهر  تنحنيالماعز الصغيرة نجد أنها 

حركة امامية وخلفية ولو أن تفسير الماعز ذيلها تهز  التيوس الناضجة. ولكن عند خروج الروث

تتجنب الماعز المساحات الملوثة بالروث والبول عند رعيها  ،سبب هذه الحركة غير معروف

 فيحظائر محدودة وفى هذه الحالة يحدث زيادة  فيحالة وضع القطيع  فيوهذا السلوك يقل 

 عملية التلوث.

  : الرعي سلوك

ق النباتات الغضة يوانات المزرعية بأنها تفضل التغذية على اوراالح باقيالماعز تتميز عن      

 وتأكلمساحات شاسعة  فيحيث أن الماعز ترعى تحت الظروف الطبيعية  أو قلف األشجار

دة تصبح الماعز مائلة الى ، تحت الظروف المحدوق الغضة للنباتات تبعا الختيارهااألورا

قلة  عندعى المر فيالتغذية على اوراق االشجار والشجيرات وقد ال تستبعد أغذية بعينها 

 . االعشاب المتاحة

نوع من األصناف  25المختلفة حيث أنها تستهلك أكثر من  لألغذيةتظهر الماعز أفضليات 

 بشراهةتستهلكها  التين معظم العشبيات النباتية هذا الميل من التنوع يخدم الماعز جيدا وذلك أل

وذلك ألن  النجيليات فيمن المعادن والبروتين عما هو موجود  عاليتحتوى على مستوى 

التربة ، هذا السلوك الرعوى يخدم المربى الذى يربى أنواع  فيالعشبيات أكثر تعمقا لجذورها 

تم رعيها سابقا  ارضاما على أخرى من الحيوانات حيث أن الماعز يمكنها أن ترعى وتنتج تم

وذلك نتيجة تداخل األجناس  جانبيتمد المربى بدخل  وبالتاليبواسطة الماشية أو األغنام 
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ال ترعى  فهيوهذا السلوك يفسر قدرة الماعز على تجنب النفاخ  الرعيعملية  فيالمختلفة 

شاط الكرش وذلك الغضة فالماعز توفر لنفسها مواد خشنة هامة لن المراعي فيبصورة جائرة 

 .العشبياتوعن الطريق التغذية على اوراق األشجار 

نباتات تكون قد تلوثت  أيالغير محدود فالماعز بصورة عام ترفض  الرعيتحت نظام    

 فيأنه يقلل االصابة بالطفيليات اال أنه  فيبرائحة من جنسها ويعتبر هذا السلوك ذو عالقة وثيقة 

 قد تضطر الماعز الى استهالك تلك النباتات. األماكن المغلقة

والحلو والحامض وفى  والملحيالماعز لها القدرة على التميز والتذوق بين الطعم المر      

حقيقة األمر تفضل األغذية ذات الطعم المر عن كثير من الحيوانات المجترة ويمكن أن يعود 

ى اوراق األشجار ولحاء األشجار وسيقانها والشجيرات الصغيرة، ذلك الى سلوكها الرعوى عل

نباتات  أيأو األعشاب أو  النجيلياتتتميز بالطعم المر عن  التيوتفضل الماعز رعى األشجار 

لها قدرة جيدة ومتطورة الستبعاد األغذية الملحية المذاق ولذا فالكميات  ،أخرى بالمرعى

المرتفعة من تغذية الماعز فان الماعز ترفض الكميات  فيهامة المضبوطة من الملح تعتبر 

 .المالح في العليقة

عادة ما تتغذى لمدة  فهيالمجترات األخرى  باقيالتغذية أطول من  فيالماعز تقضى وقت      

التحرك بين النباتات عن  فيساعة وهذا السلوك لم يفهم جيدا ألن الماعز تقضى وقت أطول  11

 فهيمع الحالة النشطة للماعز ،  عكسيومدى انتظامه يرتبط  الرعيمدة ، نام والماشيةاألغ

تنفرد فيه بنفسها ، ولكن اذا مع تعرضت العنزة  التيتقضى وقت طويل لالجترار خالل الوقت 

        الى ضوضاء عشوائية يصبح االجترار غير منتظم.

 :  الماء التناول

ات محدودة من الماء وكذلك لنقص الماء لفترات قصيرة ، لتناول كمي الماعز متأقلم جيدا       

دل دوران ساعة وهذا يقارن بمع24م/غ/ك1سم111جسم الماعز  فيوذلك ألن معدل دوران الماء 

العطش لفترات ساعة وهو حيوان معروف بالقدرة على تحمل 24م/غ/ك1سم115المياه بالجمل 

ساعة. خالل بعض 24م/غ/ك1سم147ساعة بينما الماشية 24م/غ/ك1سم197طويلة أما الغنم 

للمحافظة على حرارة الجسم  يعرق أو التبريد بالتنفس غير ضرورالفصول عندما يكون ال

فيمكن الماعز من الحصول على احتياجاتها من الماء من أغذية المرعى فقط اذا ما كان بها 

فان  درجة مئوية11ة بها الى . ولكن عندما ترتفع درجة الحرارة المحيطماء % أو أكثر68

األغنام تحت نفس الظروف قد يرجع ذلك  فيالماعز يصل الى نصف معدله  فيمعدل التنفس 

الماعز محدود وكذلك فقد الماء مع الروث  فيوالعرق  ،ألن الماعز يغطيه شعر وليس صوف

والبول قليل ، ولكن نقص الماء لفترات طويلة سوف ينتج نقص كمية البول المفرزة وزيادة 

 الحليبالماعز الحالبة نظرا ألن  فيالبول. يزداد المشروب من الماء كثيرا  فيتركيز اليوريا 

 .% من محتواه ماء15به 
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