
 :مقدمة

 
 في ربقاأ ةحظیر ءبنا يريد يلذا ارعلمزا قبل من عاتھاامرو تباعھاا يجب لتيا ألساسیةوا يةورلضرا لفنیةا وطلشرا بعض نالكھ

 .تسمینھا ادير لعجو ةحظیر أو ، بحلو ربقاأ ةحظیر كانت اءسو ،عتهرمز
 

 كبرأ على هذھ ةلحظیرا لحصو ا  جد وريلضرا من كذلك ةلحظیرا في لمناسبةا ءةإلضاوا لكافیةا لتھويةا تأمین ا  جد وريلضرا فمن

 .خاصة ءلشتاا فصل في ودةلبروا ةلشديدا حلرياا من هذھ ةلحظیرا حماية لىإ باإلضافة لشمسا شعةأ من فءلدا من كمیة

 
 
 

 :ةلحظیرا موقع رختیاا

 .لسكنیةا لمنطقةا عن ةبعید نتكو بشكل ملعاا موقعھا حیث من ةلحظیرا رتختا أن -١
 

 .بئةوألوا اضألمرا رنتشاا من منعا  بعضھا عن لحظائرا تفصل أن -٢

 
 .فءلدا لىإ ضافةإ رةإلناوا ءلضوا لتأمین خلھادا لىإ لشمسا شعةأ لبدخو تسمح لتيا لجھةا من ةلحظیرا تبنى أن -٣

 
 .لمفتوحةا ةلحظیرا رختیاا حالة في خاصةو حللريا اتمصد ءنشاإ يفضلو حلرياا بلھبو معاكس بشكل ةلحظیرا تبنى أن -٤

 تؤمن لتيوا لمطلوبةوط المحقق للشروالمناسب ا للموقعره ختیاا بعدو عتهرفي مزر بقاأ ةحظیرء نشاإ ارعلمزا يريد فعندما لذلك

 من ءلبناا موقع من دةالستفاا ال أو علیه ،لبقرا لھا ضيتعر ما ا  كثیر لتيا بئةوألوا اضألمرا عنھا تمنعو صحتھا تضمنو رألبقاا حةرا

 جلأ من بووط كبلو أو ،ینوط رحجاأ نتكو أن يمكن لتيوا ة،لحظیرا ءبنا في مھااالستخد مةزلالوا اربالجو ةجدالمتوا لمحلیةا ادلموا

 ئز خشبیةامن جون تكوأن فیمكن ة لحظیراما بالنسبة ألسقف ، ألمسلحن البیتون والبیتوامن ن تكوأن يمكن ة، ولحظیرران اجد
 دألسوا لحديدا من لمعدنیةا لطلقساا من يضا أ دةالستفاا يمكنو ..)مختلفة عطمقا، ريمجا ،يازوا( معدنیة ئزاجو من أو )ينرمو(

 . اھغیر أو ءلتوتیاا أو الترنیتا من احبألو تغطى حیث

 
 .لمسلحا نلبیتوا من تبنى أن يمكنو ،ألترنیتا احبألو تغطىو لألسقفو ةلألعمد معدنیة لطقسا من ةلحظیرا تبنى أن يمكن كما

 
 :شكلھا حیث من نوعین لىإ لحظائرا تقسمو

 فيو ،الترنیتا من احلووأ معدنیة سقفوأ معدنیة ةعمدأ من مؤلفة مظلة بشكل لتيا لحظائرا يوھ :لمفتوحةا لحظائرا -١

 .هذھ ةلحظیرا رجخا هلمیاا ربمشا توجد حیث رلألبقا حمسر يوجد أن يمكن لحالةا هذھ

 
 ءةإلضاوا للتھوية فذانو بھا توجدو اھغیر أو رألحجاا من أو كلبلوا من رانجد من تبنى لتيا لحظائرا يوھ :لمغلقةا لحظائرا -٢

 بالعلف لمعالفا يدولتز خلیةدا اتممر تنفیذ يتمو هللمیا بمشرو معلف ينفذ حیثه ذھ ةلحظیرا خلر داألبقاا خدمة يتمو

 .لمناسبا

 مخطط مزارع أبقار
 رالبقاا رائظح ءبنا روطش

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kinds Barns : لحظائرا اعنوأ

 في ةلحظیرا عنو دیتحد لذلك ،عةرلمزا حاجة حسبو مختلفةو دةمتعد لشكاا للحظائر

 لبیئیةانب ایرتبط بالجوولھا  لمخصصا للماا راس توفر ىمدویة دالقتصاا نبابالجو لغالبا
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 ءنشاا ریقةط في تأثیر لكذ لىا ماو لتغذیةا منظاو لقطیعا حجمو لطقسوا ،یةدارإلوا

 .لحظائرا تصمیمو

 :یلي ما رألبقاا حظائر اعنوأ منو

 barns Closed :لمغلقةا لحظائرا .١

 barns Opened :لمفتوحةالحظائر ا .٢

 Sheds :تلظالا او لظلا .٣

 : barns Closedلمغلقةالحظائر ا1-

 دعد حسب مساحاتھا تختلف مغلقة تقاعا شكل على نتكو لتيا لحظائرا بھا یقصدو

 نتكو ان یمكن .ئمةدا رةبصو فیھا انلحیوا ءبقا نیكوو خلھاابد توضع لتيا تناالحیوا

 ةبقر لكل بطامر بھا لحظائرا نتكو أن او ودمحد ادھعد نكا اذا خاصةو لیقةط تناالحیوا

 ٦ من ةلحظیرا ضعر نیكو ناوھ side) by (Side جنب لىا جنبا حدوا بصف ماا تقفو

 نیكوو to (Tail (tail لذیل یلذ او Face) face) toلوجھ  جھاو ماا بصفین او رمتاأ

 لقاعةا جانبي على رألبقاا مماا لمعالفا نتكو ان،لحیوا خدمة لسھولة متر ٨ عرضھا

 ٩٧( ودبحد تفاعھاار من عرضھاو )سم ٩٠-٧٥ دبعد دفیتحد ةلحظیرا لوط ماا ،سم

 یخصص حیث تناالحیوا ٣ عتفاربا لحظائرا رانجد بینما ان،حیو لكل م٨٫١ من رمتاأ

 نتكوو )نجملو(یة وطمخرف لسقون اتكوان یفضل ولك ذكثر من ا حیاناًرض او أالاسطح 

 سعف او لقشا من مصنوعة ادمو( لةزعا دةما تحتھا توضع ان على لزنكا صفائح من

 مترض لطولي بعرة الحظیرران افذ في جدانون تكوان یفضل و )لخا ...ديلبراو النخیل ا

 تلفضالا ىمجر یتوسط ممر ةلحظیرا سطو فيو لمناسبةا ءةالضاا او لتھویةا نلضما حدوا

 متستخد لتيا تلفضالا لجمع متر لكل سم ١ اربمقد (Slope) رمنحد نیكو ان یجبو

 مكعب متر ١ ودبحد وثلرا من انلحیوا یخلفھ ما ریقدو ،بیعھا او لملحقةا للحقوا لتسمید

 .لشھرا في

 تحت )ةبقر/كغم ٣ار لقش بمقداو التبن ا(لفرشة امن ة كبیرت لى كمیاالحظائر ه اذج ھتحتا

 منة كبیرت كمیاج تحتاا بھذ، وضیة مشبكةرالن اتكواو ان یومیا ل تبدان یجب ان ولحیوا

 على للمحافظة مستمر عمل لىا جیحتا لحظائرا من ملنظاا اذھ نفا لذلك ،لغسلھا ءلماا

 رألبقاا او لشبقا تحاال فكتشاوا رألبقاا قبةامر سھولة محاسنھا منو ةلحظیرا نظافة

 ا بشكلھصممت حظائراق لعرالحلیب في ر ابقاأیع لتربیة رمشاة عدء نشاالقد تم  .لمریضةا

 ارستمرا حیث من ةعد مشاكل لتصامیما هذھ جھتوا فقد ملالعوا من لعدیدا بسببو ،مغلق

 لتنظیفوا لحلبا مكائن السیما لمكائنا من للعدید یةطالحتیاا دواتالا او ءلكھرباا توفر

 .لخالصوا ةلوحدا وعمشر يھ یعرلمشاه اذھ مثلةأمن و لعلفاتقدیم و



 

 رجلخاا من لمغلقةالحظائر ا

 

 لوجھ جھاًو صفین منھا فصفو بثالثة بطامرذات  مغلقة ةحظیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یل لذیلذ مربط بصفین ذات مغلقة ةحظیر
 

 

 لتغذیةا ممر یفصلھما لوجھ جھاو بط بصفینامرذات  مغلقة ةحظیر

 : barns( Openedنصف مظللة(لمفتوحة الحظائر ا2-

 وفلظرا مختلف فيو لعالما دول جمیع في میستخدو ملقدا منذ وفمعر ملنظاا اذھ ان

 ،عيالمرا على سباألسا ىتتغذو ةكبیر رألبقاا ادعدا نتكو عندما اتبالذ میستخدو لحیویةا

 المریكیةا ةلمتحدا تلوالیاا في )٣١٠١( میرالند جامعة في ةمر ولأل علنوا اذھ مستخدا

 من لحظائرا هذھ نتتكو ،لمعتدلةا رةلحاا قطلمناا في مھاستخدا ستمروا نجاحا حققو

 یبقىران ونب بالجداجوث من ثالط یحاوالخر مسقف ح والمسرایسمى ح مفتوول ألاین أجز

 لىا جیحتا الو سھال نیكو لحظائرا هذھ ءبنا ان .حلمسرا هباتجا حمفتو بعالرا لجانبا

 یخصص حیث تناالحیوا دعد حسبو رضالا من سعةوا تمساحا ٧-٤ لكل مربع متر

 منت لى كمیاج انھ یحتااكما ، لمكشوفةالمنطقة ایضاعف في ولمسقف ء الجزافي ان حیو

 لفرشة علىاتساعد وحد الوأس اكغم للر ٩١ضیة حیث یخصص رالالتبن لتغطیة او القش ا

 للعلف زنلى مخاا لحظائرا هذھ جتحتا الان، لحیوا روث لىا باإلضافةة لحظیرا تدفئة

 قطمنا مختلف في لناجحا ملنظاا وھ ملنظاا اذھ ان .دةللوال فغرو بھا ملحقة محالبو

 فيءا، للیل شتاا فيولصیف افي ر لنھاء اثناألمسقف اخل دا انلحیواجد ایتواذ  اق،لعرا

 منو .ءلشتاا ءثناأ رلنھاوا لصیفا ءثناأ لیال حلمفتوا ءلجزا في انلحیوا جدایتو حین

 .ءهبنا سھولةء ولبناا ادمو خص ثمنر وھ یضاًأ نجاحھ بسباأ



 )نصف مظلة( لمفتوحةالحظائر ا من مختلفةاع نوأ
 

 

 كلیة – نيالحیوا لحقلافي ب لحلور األبقاا ةحظیر – )نصف مظللة(مفتوحة  ةحظیر

 ادبغد جامعة –عة رالزا
 

 كلیة –ني الحیوالحقل امل في الحور األبقاة احظیر – )نصف مظللة(مفتوحة ة حظیر

 ادجامعة بغد –عة رالزا

 

(BRC)تحیط رانجد لھا لیس 

 يوھ : Shedsتلظالاو الظلل ا3-

 معدني جبسیا مسیجة رضالا من مساحة عن رةعبا

 ءلماا بلشر اضحووأ معالف فیھاو ةلحظیرا سطو في تقریبا نیكو لمظللا ءلجزوا بھا

 لمساكنا من علنوا اذھ یستعملو ،لظللا تحت ادھقار نیكو بحیث لیقةط فیھا رألبقاا نتكوو

 تشاشاور اوحمر ضافةإ یمكن .لحلیبا ربقاأ تناسب لتيوا رةلحاوا لمعتدلةا قطلمناا في

 .اكثیرارة لحرت اجاع درتفاار عند لجوا مھا لتلطیفاستخدا ضلغر ءما



 
 

 

 

 رألبقاافي حظائر  متستخد لظللا من اعنوأ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رلألبقااء الیون واالسكاا

 لمناسبا اءالیووا ،لھا لمناسبا اءالیوا توفیر یجب ر،البقاا من جنتاا علىا على لللحصو

 یالحظو ،عةرلمزا اءجزا بین نسیابیتھاوا لحركةا حریةو حةالرا یعطیھا يلذا وھ رلألبقا

 لجسمیةا حةالرا لىا ديیؤ جعااز او دجھاا تمسببا اي من لخاليوا لجیدا لمسكنا ان

 للعاملین لمسكنا اذھ یوفر ان یجب كما .جالنتاا على تركز یجعلھا مما لھا لنفسیةوا

 على للحصوا علینا یسھلو ،بھا لعنایةوا تغذیتھاو رالبقاا عایةر سھولة عةربالمز لبن

 .نالنساا علیھ یعتمد نياحیو منتج ماھ للبن یعتبرا ان خاصة نظیف

 بطریقة ءاتنشاا من علیھ تشتمل ماو تناالحیوا مساكن تنفیذو تصمیم لمفیدا منو

 السئلةا عن الجابةا ریقط عن لمھما علموضوا اذھ نوضح ان ناھ ولفسنحا الذو صحیحة

 :لتالیةا

 اء؟الیوا افداھ ما -١



 ؟موقع للحظائر فضلاما  -٢

 ؟عةرلمزا ءنشاوا عاتھا عند تصمیمامر یجب لتيالعامة امل العوا يھ ما -٣

 ؟لحظائرا ا فيھفراتو لتي یجبالصحیة ا وطلشرا ما -٤

 ن؟السكاا نظمةاي ھ ما -٧

 ؟كیف یتموث؟ وللر لجیدا لتصریفامیة اھ يھ ما -٦

 ؟يھ مار؟ والبقااغاثة ا غیر حظائر ىخراحظائر ك ناھ لھ -٥

 اء؟الیوا افداھ ما -١

 :في اءالیوا افداھ تتمثل

 .لمرضیةا تالصاباا تقلیلو لصعبةا لجویةا وفلظرا من رالبقاا حمایة .١

 .للعجووا رلألبقا منا نمكا توفیر .٢

 .نظیف لبن جنتاا .٣

 .ىخراجھة  من للتسمید مھاستخدوا ،جھة من للنظافة لناتجا وثلرا جمع سھولة .٤

 .لقطیعا مع للتعامل زملالا لوقتر اختصاا .٧

 .علشیااخاصة من ناحیة ر لألبقا فضلامالحظة  .٦

 ).لمستقبلان احیو(لناتجة ل افضل للعجواعایة ر .٥

 ؟موقع للحظائر فضلاما  -٢

 فصل لیسھل لحلیبا لعنبر وجلخرا تفتحا ذاةبمحا نتكو ان وھ للحظائر موقع فضلا

 ىخرة امیزك نا، وھمن قصیرزلقطیع في الى باقي ى اخرة اتھا مردعوولحلب ابعد ر البقاا

 رالبقااتظل ان  بعضھا بمعنى عن رالبقال اعز تجنب يوھ لبعضھاورة لمجاالحظائر ا لموقع

 .بطبعة جتماعيان احیور البقان اال، بالقطیع نھااقرا قریبة من

 ؟عةرلمزا ءنشاواتصمیم  عاتھا عندایجب مر لتيامل العوا ما -٣

 .تناالحیوا كسلو مع تتناسب ان یجب .١

 من تناالحیوا لحمایة عةربالمز ةلممھدا غیر قلطرا في لظ رشجاا عةزرا یفضل .٢

 .صیفا لجوارة احر لتلطیفو ءشتا ردةلباح الریاا

 .لمحیطةرض االا ىمستو من علىا عةرلمزامباني  ىمستو نیكو انیجب  .٣

 تعملیا اءجرا سھولةو وثلرا من لتخلصا سھولة عةرلمزا تخطیط في عيایر .٤

 .٧ .فلصرا سھولةولنظافة ا
 لشما هتجاا في لحلبا نلمكا لرئیسيا رلمحوا نیكو ان لمحلبا مبنى في عىایر

 .٦ .لشمسا شعةامن دة ستفااقصى اعلى ل لك للحصووذ بجنو
 امستخدا ديتفا یجبو .منتظم اقةط رمصدو ئمودا نظیف همیا رمصد فراتو یجب

 .لضیقةت اباالبوا



 للقطیع السھلا امالستخدا على یساعد موقع في فالعالا زنمخا نتكو ان یفضل .٥

 .تنااللحیو للوصوا سرعةو

 فیھ نقطة عمقا نتكو ،لرئیسيا عةرلمزا ببا عند یجيرتد منخفض ءنشاا یفضل .٨

 .٠ .عةرلمزالى ا خلینالدا امقدا كذلكو لمنخفضا اذھ یمالو ،سم٩٣ لياحو
 لصفحةا في لمبینةا مالقساوا لحظائرا على يیحتو عةرلمزا تخطیط نیكو ان عىایر

 :مةدلقاا

 ءاتالنشاواللمباني م لعاالتخطیط ا

 )تلخدماا – یةدارالالمباني ا – لمحلبا – لحظائرا(



 
 

 رالنتظاا منطقةوللمحلب م لعاالتخطیط ا



 ؟لحظائرا ا فيھفرایجب تو لتيالصحیة وط الشرا ما -٤

 لواط جانبیھا لىا لشمسا شعةا لبوصو یسمح لحظائرا مبني هتجاا نیكو ان یفضل .١

 .٢ .وثلرل والبوى اعلى مجرة لمباشرالشمس اشعة اتسقط وان ممكنة ة فتر
 مناسبة )بطالمرا( لحظائرا في انحیو لكل لمخصصةا لمساحةا نتكو ان عىایر

 .سنھاو نوعھاو حجمھا حسب دالبعاا

 ،كافیة سعة ذا نیكو وان ،بھ صلخاا الكلا )ودمد( انحیو لكل نیكو ان عىایر .٣

 .انمناسب للحیو عتفاار علىو ،لتنظیفا سھلو

 .تلفضالا تصریف یسھل حتى ،نسبیا مرتفعة ضیةرالا نتكوان  یستحسن .٤

 .ئیةالھوا راتللتیا انلحیوا ضتعر معد ةعاامر مع ةجید لتھویةا نتكو ان یجب .٧

 .بسھولةان لحیوا وربمر تسمح جة كافیةربد لحظائر متسعةا اببون اتكو انیجب  .٦

 .حدیدیة تحلقا )اودلمدا( في یثبت .٥

 تمتد ان یجبو ،لنظیفا ءللما تحنفیا او تلمباط علیھا تركب بلشرا اضحوا .٨

 .٠ .ءلماارة اجة حردرحتى ال ترفع ة لمباشرالشمس اشعة الحجب افوقھا مظلة 
 رةلضاا اتلحشرا دىنتفا حتى ئطالحووا تضیارالا نظافةو فبجفا ظالحتفاا یجب

 .انلحیوا تمخلفا من لناتجةا لعفونةت واباولمیكروا

 ن؟السكاانظمة ا يھ ما -٧

 :ئیسیینر نظامین لىا لحالبةا رالبقاا نسكاا نظمةاتنقسم 

 ).لطلیقا اءالیوا( لحرا ملنظاا :ولالا

 .طلمربوا ملنظاا :لثانيا

 لكوذ لنظامینا اتممیز بعض من تستفید ان ولتحا نظمةا ةعد لنظامینا ذینھ بین یوجدو

 لكذ بعد یسھل بحیث لسابقینا لنظامینا بتوضیح ناھ سنكتفيو ،عةرمز كل بیعةط حسب

 .عةركل مز وفرظ مع یتناسب يلذم النظاا تطبیق

 ):كلیقةر البقاا(لحر م النظاا :الاو

 او لحلبا ءثناا اعد فیما تماما ةحر حالة في رالبقاا نتكو نالسكاا من ملنظاا اذھ فيو

 ،)شحو( لحركةا بحریة تسمح سعةوا رضالا من مساحة خلدا رالبقاا نتكوو ج،لعالا

 .لمحلبا فيم لنظاا اذھ فير البقااتحلب ، وكافیة تمظالاض الحوافي ن یكو ان یجبو

 ):لطلیقا نالسكاا( لحرا ملنظاات اممیز

 ةبقر لكل رستثماا لمعد فضلا یعطینا نھا حیث لمستخدمةا ءاتالنشاا تكالیف ضنخفاا *

 .رالبقاد اعددة یازخاصة مع ط، لمربوم انة بالنظارمقا لكوذ

 .عةرلمزا في تتوسعا أي تنفیذ مكانیةا *

 .نتاجیتھاا دةیازلى دي ابحریتھا یؤ ةلبقرر اشعو *

 .ادلقرات والحشروالطفیلیة اض االمرا خاصة ،لقطیعافي  اضالمرا رنتشاا قلة *



 .رالبقاا لریاضة كبرا فرصة *

 .لقطیعا فيع لشیاا تعلى حاال فلتعراسھولة  *

 .یةولیدا لعمالةا ضنخفاا *

 :بلعیوا

 .ئیةالغذا تھاراعلى مقر ةكل بقرل حصو لتأكد منا معد *

 .شرسةاد فرا دجووفي حالة ت الصابال امعددة یاز *

 .رالبقاا بعض بین یئةدلرا داتلعاا تنتشر قد *

 حیث من تجانسھا عىایرو ،لمختلفةا حتیاجاتھاا حسب تمجموعا لىا لقطیعا تقسیم یتم

 وزانالا ربتتقا حیث Score" "Body لجسما جةدر ئیةالغذا تالحتیاجاا ربتتقاو

 :كالتالي لقطیعا تقسیم حیقترو ،لرعایةا تمتطلباو

 ):١( لرضیعا مجموعة **

 حتىو ملفطاا قبل شھرین لياحو ةلمدو ب،لسرسوا ضاعةر ءنتھاا عقب تبوكسا في

 .مااجر كیلو ٩٥لي احو وزن لرضیعا وزتجا

 ):٢( ملفطاا مجموعة **

 ٧١-٩١( تمجموعا في لتجمیعا ثم ،لبوكسا نفس في سبوعینا ةلمد حظائر في )سارا

 .شھرا ٦ عمرم لفطاا تستمر حتى یبلغ، ومنفصلة اءیوا

 ):٣(لتسمین ل امجموعة عجو **

 نیكوو سنة عمر بلوغھا حتىو شھرا سبعة عمر من عةربالمز لتسمینا لعجو تستمر

 .امجر كیلو ٩٩٤ لياحو لكذ عند نھاوز

 ):٤(لتربیة ت اعجال مجموعة **

 .حتى تبلغ عمر سنةة حدوا مجموعة

 ):٧(ر عشا تحت تعجال مجموعة **

 عن نھاوز یقل الا ةعاامر مع اشھر ٧١ عمر على خصابھاا یتم حیث اشھر ٧١-٣١ سن

 ٩٧٣ عن تفاعھاار یقل الوا مااجر كیلو ٧٢١ امباستخد صناعیا تلقیحھا یفضلو ،سم

 یتم حتى لمتوسطا في تلقیحھ ٧٫١ لعجلةا تستھلك ان لمتوقعا منو ،لطالئقا نسبوا فضلا

 .خصابھاا

 ):٦( رعشا تعجال مجموعة **

 .بأسبوعیندة لوالاما قبل  حتىر لعشاا تلعجالا یتم ضمھا لمجموعة تلعجالب اخصاا عقب

 ):٥( فلجاا مجموعة **



 مجموعھ تسمىو لجافةا رالبقاا مجموعة لىا تنتقل ةلبقرا حلیب موسم ءنتھاا عقبو

 ما لىا لمتوسطا في شھرین ةلمد دةعا فیھا تستمرو Dry" Early، "Far-off فلجاا

 .سبوعینا لىم ایاا ةلي عشرابحو دةلوالا قبل

 ):٨(متأخر ف جا مجموعة **

 تسمىو م،یاا ةعشر ليابحو دةلوالا موعد قبل لمجموعةا هذھ لىا لجافةا ةلبقرا تنقل

.Steam ،Close خيالرا مجموعة "Transition"، Fresh Pre-، 

 ):٠(دة الو مجموعة حدیث **

 ةلمد ضعھاو یتم دةلوالا عنبر من جھاوخرو ةلبقرا سالمة من لتأكدوا دةلوالا عقب ٤-٣

 .دةلوالا سابیع في مجموعة حدیثا

 ):٩١( اول موسم بحال **

 ولالا لموسما بحال بمجموعة تسمىو بلحالا مجموعة لىا لكذ بعد لحالبةا ةلبقرا تنقل ثم

 .اولموسم  تعجال يھلحالبة ا رالبقاا جمیعان  حیث

 ):١١(درار الا عالي مجموعة **

 مجموعة تسمى لحالبةا رالبقاا تمجموعا من ةجدید مجموعة ضافةا ستتم ولالا ملعاا بعد

 .ولالا بعد سماللمو لعاليا بلحالا

 ):٢١( درارالا منخفض مجموعة **

 ىخرا مجموعة )لذلك ورةضر كناھ كانت اذا( تنتقل قد ةلبقرا حلیب موسم ءنتھاا قبلو

 .لمنخفضا درارالا مجموعة تسمى

 على اھغیردون  لمجموعة ءالنتماا في ءاتستثناا كناھئما افد رالبقات المجموعا بالنسبةو

 Score Body .Cow ةلجسمیة للبقرالحالة ا سجة قیادر تقییمس ساا

 ال من حیثر االعماالحظائر عن بعضھا بالنسبة لجمیع اال یختلف تصمیم م، لنظاا اذھفي و

 نبالجوا حدا لبطو ودمد على لحظائرا معظم تشتملو ة،حظیر لكل رةلمقرا لمساحةا

 على ورةلمجاا لحظائرا عن تفصلھا ارسووا لمقابلا لجانبا على رلألبقا ممر لىا مدخلو

 .لجانبینا

 كما ة،لمباشرا لشمسا شعةا من للحمایة عالیة مظلة ةلحظیرا سطو في فرایتو ان یجبو

 ،لیھا للوصوا سھولة مع ةلحظیرا خلدا رلألبقا ةمستمر بصفة بلعذا ءلماا توفر یجب

 من نتكو ان فیجب ءلماا انخز لحو لتيا اعد ما ابلترا من عةرلمزا ضیةار نتكوو

 %.٣رة قد میل بحتساالتصمیم ا عند یجبو ،لخرسانةا

 وللجدا في موضحة ملنظاا اذھ في انحیو كل نإلسكا لمطلوبةا لمساحةا نفا عموماو

 :لتاليا

 یلالطووا تلمظالوا )شلحوا( ةبالحظیران للحیو لمخصصةا لمساحةا



 
 

 :امباستخد ماا نیكو ملنظاا اذھ امباستخد رالبقاا نسكاوا

 :مھاجع ونبد لتصمیما -١

 تفاعھار حائط ءببنا یكتفي فھو ءاتالنشاا من ةكبیر كمیة لىا جیحتا ال لتصمیما اذوھ

 جزاحو ءبنا یمكنو .بعالرا لجانبا في لمعلفةا نتكوو ،نباجو ثالثة من سم ٩٧١ لياحو

 قد یلجاو .بشره میااض كأحوم لتي تستخدت اغاالفرالمعلفة لتخصیص بعض اعرضیة في 

 لكل مناز موولمعلفة ل اوطسم على  ٧١لي اعرضة حواغ لى تخصیص فرالمربین ابعض 

 ثیتلوء لمان االم لنظاا اذھال یفضل ب وللشرض كحوم یستخدولخلفیة واالمامیة احفاتھا 

 ءما اضحوا عمل یفضل الذو علیھ ةلبقرا تغذیة ءثناوا ضعھو ءثناا لعلفا من بسرعة فیھ

 .منفصلة



 
 

 مامھاا بلشرا ضحووعرضي للمعلفة ع قطا
 

 بجانبھا بشر ضللمعلفة مع حو وليط منظر

 .لتكلفةا في خصار نكا اذا لخشبا من ةلحظیرا نباجو حدا في لمعلفةا عمل یمكن كما

 من لمعلفةا عتفاوار لتغذیةا معلفة على لوط )سم٩٥-٧٧( لىا لمتوسطا في ةلبقرا جتحتاو



 ٧١ حولي رهقد عتفارالا نیكو لمنخفضةا لمعالفا حالة فيو .سم٩٣ لياحو نیكو مالماا

 من لعلفا ادمو بعض حمایة على یعمل لحاجزا او عتفارالا اذوھ .ةلبقرا جھةامو في سم

 .ةلبقرا موقف فيط لسقوا
 

 مرتفعة جھةوا ذات لمعلفة جانبي مسقط



 
 

 منخفضة جھةوا ذات لمعلفة جانبي مسقط

 ان یجبو .للمعلفة جھةالموا ضیةرالا لعمل )لدبشا كسر( كلمدكوا لحجرا امستخدا یمكنو

 عن ابعید للبوا بالنسیا ضمانا ضیةرالا هذھ في %١ لياحو رهقد ارنحدا كناھ نیكو

 مساحة توجد لمساحةا هذھ خلفو .سم ٩٧١ لياحو ضبعر لمساحةا هذھ نتكوو ،لمعلفةا

 لياحو نتكو ةممھد غیر ىخرا ٢١×٩١ تمتد ان على لسماحةا هذھ تظلیل یجبو ،متر

 جھةامو في رالبقاا نتكو ان یفضل .نجمالو نصف مظلة بعمل یكتفيو ،لمعلفةا لتغطي

 نلحاملة للمظلة تكوة االعمدالمساحة بین ان اكما  .لمظلةاا تحت اءھعندما تأكل غذل لشماا

 لخرسانیةرض االام استخدایمكن و .لنظافةات الك لسھولة حركة معدر وذمتاا ٧ود في حد

 مغطى نیكو قد يلذا وثلروا للبوا ىبمجر تنتھي ان على لمعلفةا مماا لتيا لمساحةا في

 .مكشوفا او

 :مھاجع دجوو لتصمیم معا -٢

 لجلوسھا مستقل نمكا لحرا مبالنظا نالسكاا في ةبقر لكل نیكو ان بالمھاجع دلمقصوا

 .حتھاورا



 
 


