
 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  
 

  األوىلاألوىلاألوىلاألوىلاحملاضرة احملاضرة احملاضرة احملاضرة 

 ::::    وأقسامهاوأقسامهاوأقسامهاوأقسامهاالبيئة البيئة البيئة البيئة 

  .المتبادلة بين الكائنات الحية والمحيط ھو ذلك العلم الذي يھتم بدراسة الع�قات : علم البيئة 

         ::::علم البيئة علم البيئة علم البيئة علم البيئة     أقسامأقسامأقسامأقسام

 أوالحيوانات  أنواععدة عوامل بيئية على مجموعة من  أوعامل واحد  تأثيريعتمد على  ا(ولالتقسيم 
 -:نوع واحد 

  علم البيئة الذاتي -١

   علم البيئة الجماعي -٢

                                                                                            : عملية وھي أقسام أربعةالتقسيم الثاني يعتمد على 
                                                         ا(نواعبيئة  -١

  بيئة العشيرة  -٢
  ع الحياتيمبيئة المجت -٣

لبيئية -٤  بيئة النظم ا

 -:التي تعيش في البيئة  اءا(حيالتقسيم الرابع  يعتمد نوع 

  بيئة الفقريات -١

  البيئة النباتية -٢

  بيئة الحشرات  -٣

 بيئة الميكروبات -٤

 -:التقسيم الثالث يعتمد على المحيط التي تعيش فيه الحيوانات 

  بيئة البحار  -١

  بيئة المجتمع الحياتي -٢

   ا(راضيبيئة  -٣

       
            

١ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

 - :مس  يعتمد البيئة البرية وحيواناتھا التقسيم الخا

  علم البيئة الوصفي -١

  علم البيئة التحليلي -٢

 علم البيئة الكمي -٣

 -:التقسيم السادس  يعتمد دراسة الكائنات على صيغة 

  المجتمعات -١

  المجموعات -٢

   ا(فراد -٣

 النظام البيئي -٤

 :يقسم النظام البيئي الى قسمين رئيسيين 

  المحيط الفيزياوي  -١

  :المجتمع الحياتي والذي بدوره يقسم الى قسمين  -٢

  كائنات ذاتية التغذية  -ا

  كائنات غير ذاتية التغذية وھي -ب

  اRحياء المنتجة  -

  اRحياء المستھلكة -

 التحلل أحياء -

 :توزيع الحيوانات حسب بيئتھا وھي قوانين ل أربعھنالك :  ا(رضيةقوانين توزيع الحيوانات على الكرة 

مد على كميات صبغة الم�نين في جلد الحيوانات: قانون كلوكوفس  -١   يعت

م أجزاءيعتمد على  طول : قانون الينز  -٢ لبب والسنا   المتدلية من الجسم كمنطقة ال

د: يلسن قانون و -٣ مد على نوع غطاء وفروة الجلد والنسيج الدھني المترسب تحت الجل   يعت

مد على حجم الجسم: قانون بيركمان  -٤   .يعت

       
            

٢ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

 

  احملاضرة الثانية

وتأثرياتها   : العوامل البيئية 

 :درجة الحرارة . ١

دتھا (درجات الحرارة تأثيراتتعد  قصانھا أوزيا   - :خ�لعام�ً مھماً في حياة الحيوانات من ) ن

  . ا(رضتحدد توزيع الثروة الحيوانية على . أ

الحيوية للحيوانات ونشاطھا . ب   . وإنتاجھاتؤثر على الفعاليات 

  .تؤثر على صحة الحيوان بشكل مباشر . ج

باتي الذي يرتبط بتغذية على الغطاء الن تأثيرھاالحيوانات بصورة غير مباشرة من خ�ل  تؤثر على. د
  الحيوان 

  . تحديد المناخ أي) تبخر، رطوبة ، رياح (ھـ تؤثر على التغيرات الجوية 

        مل املؤثرة على درجات احلرارةمل املؤثرة على درجات احلرارةمل املؤثرة على درجات احلرارةمل املؤثرة على درجات احلرارةااااالعوالعوالعوالعو

عود الى تمدد الھواء  ا(رضع عن سطح ،غبار(ة ب الحرارةتنخفض درجات : المرتفعات .  ١ وھذا ي
يمتصھا % ١٧الشمس و  أشعةمن % ٨٠تمتص  ا(رض إنالساخن المرتفع وانخفاض كثافة بخار الماء كما 

 .الجو 

  ) .بخار ماء، غبار (وھو عدم نقاوة الغ�ف الجوي : التلوث. ٢

  .مصدرھا وسرعة الري. ٣

درجات الحرارة عند المسطحات المائية تختلف عن اليابسة وذلك Rخت�ف  إنحيث : طبيعة السطح . ٤
والتبخر العالي في المسطحات المائية  وأفقياالحرارة النوعية للمياه وحصول خلط للمياه بحركتھا راسياً 

  .م ٢٠الذي تصل فيه الحرارة الى  ا(رضمتر مقارنة بسطح  ٢٠٠وكذلك انتقال الحرارة بعمق يصل الى 

م طاقة اكبر  ا(رضيةالسفوح الجنوبية للجبال في الجزء الشمالي من الكرة  إن :واتجاھھاالمنحدرات .  ٥ تستل
rشعاعمن السفوح الشمالية Rخت�ف زاوية سقوط   .ا

  .فصول السنة وساعات اليوم . ٦

       
            

٣ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان محاضرات (  م زيد محمد مھدي.م   )مادة بيئ

  

كلما ابتعدنا عن خط اRستواء قلت الحرارة وذلك لكبر زاوية : موقع المكان بالنسبة لخط العرض . ٧ اذ 
سقوط اشعة الشمس في حين عند خط اRستواء تكون الزاوية قليلة اRنحراف لذا تصل كميات كبيرة من اشعة 

  .الشمس الى اRرض 

  احملاضرة الثالثة

 يف جسم احليوان مصادر احلرارة

  -:مختلفة والناتجة عن الفعاليات الحيوية  أماكنالحرارة من جسم الحيوان من  تنتج  •

  ). heat of maintenance( اrدامةحرارة  .١

  ) .heat of milk product( الحليب  إنتاجحرارة  .٢

heat of activit( حرارة الفعاليات  .٣ ies. (  

  . heat of fermentation)(حرارة التخمرات  .٤

solar radiat( حرارة اRشعاع الشمسي  .٥ ion .(  

الحيوانات ودور الجلد والشعر المحيط   غطاء جسم 

ان اللون الفاتح لغطاء الجسم يساعد في انعكاس اRشعة مقارنة باللون الداكن حيث يبلغ مقدار اRنعكاس 

 .للون اRسود % ١٦للشعر اRبيض في الحيوانات مقارنة ـب % ٤٥

  : ي يف الدواجناالنعكاس احلرار

  كغم وزن حي  ١ /ساعة / كيلو كالوري  ٦,٥ – ٥,٥ان جسم الطائر له القدرة على انتاج طاقة مشعة بمقدار 

  :يعتمد زيادة اRشعاع الحراري في الطيور على  •

دة استھ�ك العليقة . ١         .زيا

  .نوعية العليقة وكمية الطاقة بھا . ٢      

  

  

       
            

٤ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

  احملاضرة الرابعة

 الفقد احلراري

  .تفقد الحرارة من الجسم عن طريق البراز والبول واRشعاع والتوصيل والتبخر 

  انتقال احلرارة

  -:تنتقل الحرارة بعدة طرق 

الحرارة عبر موجات كھرومغناطيسية دون الحجة الى وسط مادي مثل الطاقة ھو انتقال : اRشعاع  .١
  .الشمسية 

الى اRقل حرارة : التوصيل  .٢   .ھو انتقال الحرارة  عبر وسط مادي اذ تنتقل من الجسم اRكثر حرارة 

  :  يعتمد فقد الحرارة بواسطة التوصيل بين جسم الحيوان واRرضية او الجدران على  

  .دى التوصيل الحراري للسطح م. ١       

  .درجة حرارة السطح . ٢       

  .مساحة الم�مسة . ٣       

قولي واRفقي  . ٣  : الحمل الشا

ھا على         :ھو انتقال المادة الساخنة افقياُ او راسياً مثل الھواء والماء والذي يعتمد الفقد في

  .المساحة السطحية للجسم . ١  

  .حرارة الجسم . ٢

  .درجة حرارة الھواء او الماء . ٣

   .سرعة الھواء او التيارات المائية . ٤    

  :التبخر. ٤

يعتبر التبخر من المنافذ الرئيسية للحيوانات لغرض التخلص من الطاقة الزائدة في الطقس الحار الذي     
   .Rتقدر الحيوانات بتصريف طاقتھا بواسطة اRشعاع 

       
            

٥ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

 :العوامل املؤثرة على التبخر 

  .حيث يتناسب طردياً مع التبخر : اRشعاع الشمسي  .١

  .تتناسب طردياً مع التبخر : درجة الحرارة  .٢

  .تتناسب الرطوبة عكسياً مع التبخر : الرطوبة النسبية  .٣

  .تعمل على دفع الھواء الرطب واح�ل ھواء اكثر جفافاً مما يؤدي الى زيادة التبخر  الرياح: الرياح  .٤

  يتناسب الضغط الجوي عكسياً مع التبخر: الضغط الجوي  .٥

  % .١تسبب نقصان سرعة التبخر بمقدار % ١حيث ان زيادة الملوحة بمقدار : الملوحة  .٦

ة اقوى واسرع في المياه الضحلة مما في يكون تاثير اRشعاع الشمسي ودرجة الحرار: عمق المياه  .٧

الى زيادة التبخر     .المياه العميقة وبالتالي تؤدي 

  احملاضرة اخلامسة

 الرطوبة

  ) Air Moisture(تمثل الرطوبة بخار الماء الموجود في الجو اي انھا تمثل رطوبة الھواء 

  :تؤثر الرطوبة في الھواء على 

  .من خ�ل الجلد والرئتين للحيوانات معدل فقدان الحرارة عن طريق التبخر  .١

  .معدل توصيل الحرارة لغطاء الحيوانات  .٢

  ).داخل الحظائر او خارجھا(تؤثر على مواصفات البيئة المحيطة بالحيوانات  .٣

  اهمية الرطوبة للحالة الفسيولوجية للحيوانات

لوظائف الفسيولوجية للحيوان بواسطة العوامل اRتية   :تؤثر الرطوبة على ا

ي الرطوبة الى حصول اضطراب في معدل فقدان الحرارة من اجسام الحيوانات عن طريق تؤد .١
 .التبخر والحمل والمرتبطة بفقدان الحرارة عن طريق الجھاز التنفسي والجلد 

  

       
            

٦ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 
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الھواء على اخذ بخار الماء الموجود في جسم الحيوانات والمعتمد على الضغط البخاري للھواء قابلية  .٢
.  

حركة الھواء فالطبقة الرقيقة من الھواء الم�مسة مباشرة الى الجلد يصبح لھا ضغط بخاري بسرعة  .٣
  .مشابه للضغط البخاري للجلد 

ى ارتفاع حرارة الجلد والھواء فالھواء الم�مس اذا كان اRنتقال الحراري  بواسطة التوصيل يعتمد عل. ٤
ء الى جلد الحيوان  ء تنتقل من الھوا فان جزيئات الما  .لجلد الحيوان الجاف يحوي على كمية من بخار الماء 

توي على بخار الماء وھذه  حتنفسي بواسطة ھواء الزفير الذي ييفقد الحيوان الحرارة عن طريق الجھاز ال. ٥
  .الماء تعتمد على حالة الطقس المحيط بالحيوان الكمية من بخار 

الماء يعد مھماً خاصة لمعدل الفقد الحراري عن طريق الحمل للحيوانات . ٦ ان احتواء الھواء على بخار 
لتي تؤدي الى فقد حراري محدود  با(جواءتكون اقل  وأھميتھا   .الباردة ا

  الرطوبة على الدواجن تأثري

تساعد على % ٧٥على تحمل تباين معدRت الرطوبة حيث ان الرطوبة المرتفعة الى معظم الطيور له القدرة 

لترييش   .بينما الرطوبة المنخفضة تساعد على تحمل الحرارة المرتفعة ) Feathering(اRسراع في عملية ا

د على في مساكن الدواجن ستسبب تطاير الغبار واRتربة مما يساع% ٢٠اذا كانت الرطوبة النسبية اقل من 
التنفسية وزيادة الرطوبة النسبية عن  تعمل على انتشار اRمراض التنفسية % ٨٠اRصابة باRمراض 

  .والطفيليات 

   % .٧٠-٥٠لذا يجب ان Rتزيد معدل الرطوبة النسبية داخل الحظائر عن 

  

  احملاضرة السادسة

 اهمية الضوء للدواجن

  :اذ تتمثل ميكانيكية تاثير الضوء ) انتاج اللحم ، وضع البيض (يؤثر الضوء على انتاجية الدواجن 

 ٢٠ساعة ثم تقل تدريجياًُ◌ بمعدل  ٢٤ اrضاءةتكون  أيام) ٥- ٣(من عمر الطائر  ا(ولى ا(يامضوء في 
   .أشھر)  ٥( يوم عند عمر/ساعة  ١٦ - ١٤لتصبح  أسبوع/ دقيقة 

       
            

٧ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  زيد محمد مھديم .م   )محاضرات مادة بيئ

  

R ضاءةشدة (يكون الضوء قوياً  يجب انrتسبب  (نھااللحم وذلك  أفراخفي بيوت )  ا : 

  .زيادة معدل استھ�ك العلف  .١

  .بين الطيور ) Cannibalism(القضاء على ظھور ظاھرة اRفتراس  .٢

  ) .feather picking(القضاء على ظھور ظاھرة نقر الريش  .٣

  :منھازيادة الفترة الضوئية للدجاج البياض فلھا فوائد  إما

  .تحفز الدجاج للبداية بوضع البيض  .١

  .الكلي للبيض  اrنتاجزيادة معدل  .٢

  .أشھريوم بعمر خمسة /ساعة  ١٤يجب زيادة الفترة الضوئية للدجاج البياض لتصبح 

  انسياب وحركة اهلواء للحيوانات أهمية

 وإضافةساعة او اقل لتجنب حصول جفاف / ميل  ٥سرعة الرياح في المناخ الحار يفضل ان تكون  .١

 إعادةساعة تساعد الحيوان على / ميل  ١٠-٥حرارة الى جسم الحيوان بواسطة التوصيل وعند 
 .التوازن الحراري لجسمه 

ارة عن طريق في البيئات الحارة الرطبة انخفاض حركة الھواء تعد جيدة كما ان الحيوانات تفقد الحر .٢
  .التوصيل والحمل كظاھرة فسيولوجية مھمة عند حركة الرياح 

مع بعضھا عند ھبوب الرياح والعواصف المتربة في المناطق الحارة في الشرق  ا(غنامي�حظ تجمع  .٣
 .مما يسبب تزاحم ھذه الحيوانات الذي يؤدي في الغالب الى فقدان قسم منھا نتيجة اRختناق  ا(وسط

  

  السابعة احملاضرة

 الضغط اجلوي

زن عمود الھواء على وحدة المساحة المعرض عليھا ذلك الوزن ويبلغ متوسط :البحريعرف الضغط الجوي
لظروف اRعتيادية عند مستوى سطح البحر  م  ٧٦٠الضغط الجوي في ا زاد الضغط سمي  فإذازئبق / مل

   .انخفض سمي الضغط الجوي الواطئ  وإذاالضغط الجوي العالي 

       
            

٨ 
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  العوامل املؤثرة على الضغط اجلوي

لبحر  .١ يقل الضغط الجوي كلما ارتفعنا عن سطح البحر لتناقص سمك الغ�ف : اRرتفاع عن سطح ا
ء   .الجوي وكثافة الھوا

  .الحرارة عكسياًُ◌ مع الضغط الجوي  تتناسب: درجة الحرارة  .٢

  .الضغط الجوي سلبياً بزيادة كمية بخار الماء في الھواء  يتأثر: ر الماء بخا .٣

تؤثر اليابسة والماء على الضغط الجوي Rخت�ف الحرارة على كل منھما : توزيع اليابسة والماء  .٤
  .صيفاً او شتاًء 

 

  احملاضرة الثامنة

  :التوازن احلراري 

كتسبة يقصد   Heat( مع الحرارة المفقودة ) Heat Gain(بالتوازن الحراري تساوي الحرارة الم
Loss  ( من الجسم على ان تكون درجة حرارة الجسم ثابتة بين البيئة الخارجية التي تحيط بالحيوان مع البيئة

  .الداخلية التي تمثل داخل جسم الحيوان بكافة فعالياته 

  :تحدد كمية الحرارة المفقودة ھي  ان العوامل الخارجية التي

  .درجة الحرارة  .١

  .رطوبة الھواء  .٢

  سرعة تيارات الھواء  .٣

 .المحيطة  ا(شياءدرجة حرارة  .٤

  آلية تنظيم درجة احلرارة جلسم احليوان خالل اليوم الواحد

لتي تكون نشيطة  آليةترتبط  تنظيم درجة الحرارة لجسم الحيوان بالية تنظيم النوم واليقظة ففي الحيوانات ا
، درجة حرارة تبلغھا ھي بعد الظھر واقل درجة حرارة في الصباح الباكر  أعلىمعظم الوقت في اليوم فان 

مما ھي عليه في  اعليليل نشاطھا في الليل فتكون درجة الحرارة في منتصف ال أد\الحيوانات التي يزد أما
  .المساء 
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  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

 

  :عموماً ان درجة الحرارة تعتمد على 

  .النشاط الذي يبذله الحيوان خ�ل اليوم الواحد  .١

  .والظ�م  اrضاءةفترة  .٢

ان درجة حرارة المستقيم تكون عاRبقا نوع الحيوان حيث ن�حظ في الية بعد الظھر مقارنة بالصباح اذ ر 
  .درجة مئوية ½ تختلف بمقدار 

  Heat Gain  الحرارة المكتسبة

تشمل الحرارة المكتسبة الحرارة الناتجة من العمليات اRيضية ل�عضاء الداخلية للحيوان وكذلك البيئة 
  .الخارجية 

  :خلية االمكتسبة نتيجة للنشاط اRيضي ل�عضاء الدمصادر الحرارة 

  .تشمل الطاقة الحرارية الطبيعية الناتجة من ھضم الغذاء : الفعل الديناميكي النوعي   .١

لكائنات الحية مصدراً للطاقة الحرارية الناتجة اذ : نشاط الكرش والكائنات الحية  .٢ يعد نشاط الكرش وا
  .مواد العلفية المتناولة حرارة الكرش بمقدار حرارة ال تتأثر

الحليب جزءاً من الطاقة الكلية من  وإنتاجالحمل  تأثيرتعد الحرارة الناتجة من  :الحليب وإنتاجالحمل  .٣
  .الجسم

لحيوانات تنتج طاقة : الشكل والنشاط العضلي  .٤ تعد العض�ت مصدراً للطاقة الحرارية للجسم اذ ان ا
  % .١٠وانات المضطجعة بمقدار مما في الحي أعلىحرارية في حالة وقوفھا 

  :الطاقة الناتجة بواسطة الھرمونات. ٥

  :ھنالك نوعان من الغدد في الجسم تنتجان ھرمونات تزيد من انتاج حرارة الجسم وھي 

 : ھرمونات الغدة الدرقية. أ

 :ھرمونات نخاع الغدة الكظرية . ب

اللذان يساعدان في انتاج الحرارة في ) النورادريناليناRدرينالين و ( تشمل ھرمونات الغدة الكظرية 
اRنسجة المختلفة في الجسم كما انھا  اRجواء الباردة اذ تعمل ھذه الھرمونات على زيادة اRكسدة في خ�يا 

زيادة مست لدم اذ انھا وتساعد على اRستفادة من المواد الكربوھيدراتية اذ تؤدي الى  ى سكر الكلوكوز في ا
  .ول الرعشة تمنع حص
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  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

  :وظائف هرمونات االدرينالني 

  .زيادة اRكسدة في خ�يا الجسم بصورة عامة  .١

درات  .٢ لھربوھي   .زيادة اRستفادة من ا

  .زيادة مستوى كلوكوز الدم  .٣

  . تمنع التنظيم الحراري الحاصل عن طريق الرعشة  .٤

  

  احملاضرة التاسعة

  Heat Lossesاحلرارة املفقودة  

  :يفقد الحيوان الحرارة من جسمه عن طريق 

  ): Radiation( اRشعاع  .١

قل من اRسطح اRعلى درجة حرارة الى       تنتقل الحرارة باRشعاع في حالة عدم تشابه اRسطح اذ تنت
اRسطح اRقل درجة حرارة وعلى ھذا اRساس فالحرارة تنتقل بين الحيوان واRرض او اRبنية المحيطة به 

  .والھواء حسب درجة الحرارة 

مل اRتية يتاثر الفقد الحراري بواسطة اRشعاع بال    :عوا

  .زيادة المساحة السطحية للحيوان   .١

  .يزداد بزيادة درجة حرارة سطح الحيوان الخارجي  .٢

  .يقل الفقد كلما زادت درجة حرارة المحيط  .٣

زيادة والنقصان بواسطة شكل العامل  .٤   .عندما يكون الحيوان واقفاً او جالساً ) Fa( يتاثر بال

Fa  :حيوان والمعرضة للسطح المشع وھو يشير الى المساحة السطحية لل  

  Convection الحمل - ٢

  :ھنالك نوعين من الفقد الحراري عن طريق الحمل 
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  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

   Forced convectionالحمل اRضطراري  -أ

يتم بواسطة ھبوب الرياح مما يؤدي الى حمل الحرارة الناتجة Rخت�ف الحرارة بين سطح لحيوان    

  .والسوائل المحيطة به

   Free convectionالحمل المطلق  -ب

يعبر عن الحرارة المفقودة من جسم الحيوان والناتجة من اخت�ف الحرارة بين سطح والسوائل المحيطة      
  .ركة الرياح محدودةبه عندما تكون ح

لتوصيل وتفقد ھذه  لطبقة الرقيقة المتاخمة لسطح الحيوان عن طريق ا تنتقل الحرارة من جسم الحيوان الى ا
Rن تيار الھواء يساعد في تحرير جزيئات الماء   .السوائل حرارتھا عن طريق الحمل 

 :تتأثر الحرارة بطريقة الحمل وفقدانھا بالعوامل ا�تية 

درجة الحرارة عن طريق الحملتؤدي زيا. ١    .دة درجة حرارة الھواء الى انخفاض معدل 

  .تزداد الحرارة عن طريق الحمل عند زيادة درجة حرارة سطح الحيوان. ٢

الحرارة المتنقلة عن طريق الحمل بالزيادة والنقصان بمعل سرعة الھواء. ٣   .تتاثر معدل 

  Heat loss by Evaporation الفقد الحرارة بالتبخر.  ٣

يلعب التبخر دورا في تبريد جسم الحيوان  اذ ان كمية الحرارة المفقودة عن طريق تبخر غرام واحد من الماء 

  .سعرة كلوري ٠.٥٨تقدر بحدود 

  :يمكن زيادة الفقد الحراري بواسطة التبخر عن طريق 

  .زيادة سرعة الھواء .١

دة الضغط البخاري للماء على سطح جلد الحيوان. ٢   .زيا

ماء في الھواء. ٣   .انخفاض الضغط البخاري لل

دة المنطقة الرطبة في الحيوان. ٤   .زيا

  Heat loss by Conductionالفقد الحراري بالتوصيل . ٤

  :يعتمد الفقد الحراري للتوصيل  

 .المساحة السطحية لجسم الحيوان  .١
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  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  محمد مھديم زيد .م   )محاضرات مادة بيئ

  

  .درجة الحرارة الداخلية للجسم  .٢

  .درجة حرارة سطح الحيوان  .٣

عامل العام لجسم الحيوان والذي يرمز له  .٤   . Uالم

يتم حسابھا وفق ) التبخر ، التوصيل ، الحمل ، اRشعاع ( وان الطرق اRربعة الخاصة بالفقد الحراري 
  .معادRت خاصة 

والتي تعرف بانھا ) Homotherms(الحيوانات الزراعية من الحيوانات ذوات درجة الحرارة الثابتة تعد 

ً خ�ل التوازن الحراري  ( الحيوانات التي لھا القدرة على المحافظة على درجة حرارة جسمھا فسيولوجيا
Thermal balance ( الذي يعتمد على تبادل الطاقة بين جسم الحيوان والمحيط. 

  :ھذا يتضح ان الجسم يفقد الطاقة الزائدة عن حاجته من خ�ل عدة قنوات من 

  .البراز والبول  •

  .اRشعاع  •

  .الت�مس  •

  .التوصيل  •

  .التبخر  •

   .اذ تعد النقاط اRربعة اRخيرة من القنوان الرئيسية للحرارة الخارجة من الجسم 

  المحاضرة العاشرة

  الكرب عند الحيوانات

  ) :(Stressالكرب  

ھو الحالة الناتجة عن الظروف المؤذية والسيئة التي تنتج من عدم  قدرة الكائن الحي على المحافظة على 
  .بيئته الداخلية في حالة توازن مستمر 

يسبب الكرب تغيرات في وظائف اعضاء الحيوان والتي تنعكس على انتاجه يھئ الحيوان جسمه في ظروف 
سلسلة من الھرمونات الى مجرى الدم حيث تؤثر على الجھاز  الكرب للثبات او الھرب بواسطة اط�ق

  .العصبي الذاتي المسيطر على العض�ت ال�ارادية مثل تلك التي تغير ضغط الدم وعض�ت جھاز الھضم 
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  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

  :الكرب عوامل 

  .عوامل وراثية  .١

  .عوامل مرضية  .٢

  .عوامل تغذوية  .٣

  .عوامل بيئية  .٤

  .عوامل اRدارة 

 :مراحل او اعراض الكرب 

  ) Alarm reaction(تفاعل التنبيه  .١

  .وزفي ھذه المرحلة لم يكن الحيوان قد اكتسب قابلية التاقلم علة طبيعة ونوع الكرب المؤثر      

  ) Stage of resistance(مرحلة المقاومة  .٢

لغرض مفاومة  Optimum Adaptationقد بلغ قمته ، وفي ھذه المرحلة يكون التاقلم لنوعية الكرب       
قبل الحيوان    .الكرب من 

   Stage of Exhaustionمرحلة اRنھاك او اRستنزاف  .٣

  وفي ھذه المرحلة يكون التاقلم المكتسب قد فقد مرة ثانية ويحدث الكرب       

  رة الحادية عشر المحاض

  التنظيم الحراري

  نظيم درجة حرارة الجسم في الحيوانات

 :يختلف تنظيم درجة حرارة الجسم من حيوان �خر

) Polypneaالنھجان (سرعة التنفس  تنظم الك�ب درجة حرارة جسمھا عن طريق زيادة:  الك�ب •
  ).(Pantingوزيادة اللھثان 

لقلة عدد المساملت يفقد الجاموس الحرارة من : الجاموس  • خ�ل قضائه فترات طويلة في الماء وذلك 
 .او الغدد العرقية في الجلد 
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  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

مد اRبقار في تنظم حرارة جسمھا عن طريق التبخر العالي من سطح الجلد وفقدان :  اRبقار • تعت
  .البخار عن طريق الجھاز التنفسي

Rبقار وان الفقد :  اRغنام • قارنة با يعد الفقد الحراري عن طريق التعرق اقل اھمية في اRغنام م
في اRبقارالحراري لجسمھا عن طريق الجھاز التنفسي اكثر اھمية مما ھو    .عليه 

ز التنفسي:  الجمال •   .تلعب الغدد العرقية دورا كبيرا في تنظيم درجة حرارة جسمھا اكثر من الجھا

مد على :  الدواجن • لذي يعت حتوي الدواجن على غدد عرقية بل يكون الفقد عن طريق اللھثان وا Rت

المحيط بالحيوان   .درجة حرارة الھواء وسرعة الھواء والھواء 

  تنظيم احلرارة بواسطة التعرقكيفية 

   Sweatingالتعرق 

المنتشرة على سطح  ھو خروج الھواء بواسطة الماء وتبخره من سطح الجلد بواسطة الغدد العرقية 

  .الجسم ، والغدد العرقية ھي من الغدد البسيطة الملفوفة

غدد العرقية مھمة في الفقد الحراري عن طريق التبخرفي معظم الحيوانات  خاصة بارتفاع درجات وال
  .الحرارة للبيئة المحيطة اذ ينعدم فقدان الطاقة بواسطة اRشعاع

الزيبو تحتوي على غدد عرقية  عرق اذ ان ابقار  يعتمد التحمل الحراري في اRبقارعلى مقدار ماتطرحه من ال

مل التحمل الحراري ، اوفر واكفأ من اRبقار اRوربية  اھمية في ) Heat tolerance(لذا كان لدراسة معا
اعطاء فكرة عن مدى نجاح الحيوانات في المناطق الحارة حيث كلما ارتفع معامل التحمل الحراري ادى الى 

  .توقع نجاح الحيوان في المناطق الحارة 

  -:ھنالك جملة من العوامل تتداخل في تحديد مدى تحمل الحيوانات للحرارة العالية وھي 

  انتاج الحليب -١

  م حجم الجس -٢

  سطح الجسم  -٣

لعرقية -٤   عدد وكفاءة الغدد ا
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تتمثل آلية تنظيم العرق بالجھاز العصبي الذاتي وذلك من خ�ل اعصاب افرازية يتم السيطرة على 

اذ ان مركز العرق موجود في منطقة تحت المھاد كما يلعب الجلد دورا في التنظيم عمل الغدد العرقية 
الحراري حيث ان كمية الحرارة المستھلكة اوالمحفوظة تنظم من خ�ل السيطرة على مجرى الدم وكميته في 

الحيوان تقل اوعية الجلد ، ويعمل التعرق على فقدان الحرارة من خ�ل التبخر ففي اRجواء الحارة فان شھية 
دم الى  لتخفيض انتاج الحرارة وتتمدد اوعية الجلد للتخلص من الحرارة بعكس اRجواء الباردة اذ يقل تجھيز ال

الجلد وينخفض التبخر ل�حتفاظ بحرارة الجسم ، وتحت ظروف ابرد ينتج الحيوان حرارة اكثر عن طريق 
   .اRرتعاش والناتج من اكسدة العناصر الغذائية

  

  رة الثانية عشراحملاض

 املوازنة بني انتاج احلرارة وفقدان احلرارة

ان انتاج او فقد الحرارة تتحكم بفعاليات كتقلص اRوعية وتمددھا والتعرق وتوتر العضلة واRرتجاف 
لموجود اسفل الدماغ    :وان توحيد ھذه الفعاليات ھي من وظيفة تحت المھاد ا

الى مدى معين وذلك من خ�ل الوقاية اRصطناعية للجسم ان تنظيم فقدان الجسم للحرارة يعتبر  -١ ارادي 
  ).تدفئة الھواء الم�مس للجسم، تدفئة الطعام والشراب ، الكساء (مثل 

اما التنظيم ال�ارادي لحرارة الجسم تكون من خ�ل آلية الوعائية الحركية والتعرق من خ�ل تمدد  -٢
الحارة وتقلصھ   .ا في اRجواء الباردةاRوعية الجلدي في اRجواء 

  . يعتبرالكبد والعض�ت الھيكلية مصادر رئيسية للحرارة في الجسم خ�ل الراحة والتمرين والحمى •

  تنظيم درجة حرارة اجلسم

 :ان زيادة او نقصان حرارة الجسم تحدث بطريقتين 

لفيزياوي للحرارة) Thermolysis(تنظيم فقدان الحرارة  -١   .اي التنظيم ا

لكيمياوي للحرارة) Thermogensis(انتاج الحرارة تنظيم  -٢   .اي التنظيم ا

على ھذا Rساس يمكن تقسيم الحيوانات الفقرية من ناحية التنظيم الحراري في الجسم من حيث 

  :ارتباط درجة حرارة جسمھا بالظروف البيئية المحيطة الى قسمين 
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لجو  Poikilothermicحيوانات ذوات الدم البارد  -١ وھي التي تتغير درجة حرارة جسمھا حسب حرارة ا
  .المحيط

وھي التي تنظم درجة حرارة جسمھا في حاله  Homothermal animalsحيوانات ذوات الدم الحار  -٢

  .ثابتة بغض النظر عن درجة حرارة المحيط مثل الثدييات والطيور

ادت الرغب في تحسين اRنتاج في الحيوانات المحلية  الى ادخال حيوانات اجنبية اصيلة من مناطق 
جب ان يسبق ھذا اRجراء جملة جغرافية مختلفة مما سبب تدھورفي الصفات اRنتاجية للحيوان اRصيل لذا ي

  :من الدراسات 

  .للبلد المستورد) متوسط اRمطار، رطوبة نسبية ، حرارة (دراسة العوامل المناخية  -١

  .دراسة الصفات المورفولوجية والھستولوجية للحيوانات المستوردة -٢

  .دراسة الصفاة القسيولوجية للحيوانات المستوردة -٣

  .للحيوان من حيث الرعي والسلوك ومدى انتظام دورة التناسل  دراسة البيئة العامة -٤

م الحمر والھيموغلوبين -٥   .دراسة مكونات الدم مثل كريات الد

  درجة حرارة البيئة وتاثريها على احليوان

  Critical temperature درجة الحرارة الحرجة 

ھي درجة حرارة البيئة التي اذا تعدتھا البيئية المحيطة بالحيوان فانه يحتاج الى ان يزيد او ينقص من    

الجسم جلكي يحفظ در انتاجه الحراري بوسائل مختلفة ة حرارة جسمه ثابتة والتي تتاثر بعمر الحيوان وغطاء 
  .والمستوى الغذائي

ج  المرتفعة على ماشية انتا ذوات اRنتاج العالي مقارنة بذوات تؤثر درجة حرارة   الحليب خاصة اRنواع 
لنمو وذلك لكون عملية انتاج الحليب  اRنتاج المنخفض اذ تبدأ بفقدان شھيتھا للمواد الغذائية وانخفاض سرعة ا

  .يتولد عنھا انتاج حرارة يحتاج الحيوان للتخلص منھا بعكس اRجواء الباردة

المرتفعة على    .صحة الحيوانات وتقلل من مقاومتھا لكثير من اRمراضتؤثر درجة حرارة  

   .تؤدي درجة حرارة  المرتفعة الى عقم الذكور في اللبائن وقصر فترة الشبق 

  

  

       
            

١٧ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

  اجلمال والبيئة الصحراوية

 :الجمال مع البيئة الصحراوية الجافة نظرا ل�سباب التالية تتوافق 

لغ وزنه  -١ غرام ماء عند تاكسده  ١.٠٧كغم وان الغرام الواحد من الدھن يعطي  ٤٠يمتلك سناما دھنيا يب
  .اضافة الى وجود الماء المخزون طبيعيا في الجيوب المائية في الكرش

  %.٤٠يتحمل الجمل نقصان الماء بنسبة  -٢

تستطيع التغذية على النباتات الصحراوية الجافة Rمت�كھا شفاھا سميكة اضافة الى ارتفاع معمل التحويل  -٣

  .الغذائي

العطش يستطيع الجمل ان يشرب حوالي  -٤ وھذه الكمية تعمل على  لتر من الماء دفعة واحدة ١٠٣في فترات 
  .تخفيف تركيز سوائل الجسم

  .اذ تقلل من التبخر عن طريق الجلد كمادة عازلة للحرارةوبر الجلد لدى الجمال تعمل  -٥

ذوات الدم الحار  -٦ فاوت الجمال بدرجات الحرارة بخ�ف الحيوانات  اذ يكون متوسط حرارة الجسم في  تت
درجة مئوية بعد الظھر حيث يختزن الحرارة طبيعيا في  ٤٦.٥- ٤٠.٥درجة مئوية وتصل الى  ٣٤الصباح 

  . جسمه

  

  الثة عشراحملاضرة الث

تنظيم احلراري تنظيم احلرارياهلرمونات وال تنظيم احلرارياهلرمونات وال تنظيم احلرارياهلرمونات وال   اهلرمونات وال

 : )الطبيعية(منطقة الحرارة المحايدة 

رتفاعھا او انخفاضھا عن ھذةه الدرجة تؤثر  وھي درجة الحرارة البيئية المحيطة بالحيوان والتي في حالة ا
ا�لية على الحيوان وضمن حدود ھذه الدرجة من الحرارة يستطيع الحيوان تنظيم درجة حرارته بواسطة 

فسوف ينظم درجة حرارة ) ارتفاع او انخفاض(اما اذا خرجت درجة الحرارة عن ھذه الحدود ، الفيزياوية 
  .جسمه با�لية الفزيولوجية 

 :تقسم ا�لية الفزيولوجية الى نوعين 

  :�ل يسيطر عليھا الجھاز العصبي المركزي وتحت المھاد وتتم من خ: التعديل بالتصرفات اRرادية  -١

       
            

١٨ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  
  

  .تغيير وضع الجسم وكمية  الغذاء والماء المستھلك •

  .تغيير النشاط اليومي ومايبذله الحيوان من جھد •

الحيوان التحكم بھا مثل دورة الجھاز التنفسي ھي الوسائل التي Rيستطيع : التعديل بالتصرفات ال�رادية  -٢
  .والدوران والتعرق والھرمونات

  االدراك احلسي لدرجات احلرارة

قب�ت الحرارية البعيدة والموجودة في سطح  يقصد باRدراك الحسي ھو عمل مشترك يتم بين المست
 .الجسم والكواشف العصبية المركزية للحرارة ومراكز فقدان وحفظ الحرارة

كثيرة من الطاقة الموجودة في  أنواعاذ تعمل على تحويل  لمستقب�ت ھي عبارة عن محوRت بيولوجيةوا

  .البيئية الداخلية او الخارجية للحيوان الى طاقة كھربائية في الخ�يا العصبية

  : وھنالك نوعين من المستقب�ت 

   Warmth receptors مستقب�ت الحرارة    -١

    Cold receptors     مستقب�ت البرودة  -٢

الحرارة سوف تؤثر على المستقب�ت الحرارية وتقوم بتحويل الطاقة الحرارية الى  عند ارتفاع درجات 
ما عند ثبوت الحرارة كھربائية داخل الخ�يا العصبية وكذلك الحال بالنسبة الى انخفض درجة الحرارة ا

  .ل التاقلم وعدم الشعور بھماصفسوف يح

   .المستقب�ت الحرارية ل�دراك الحسي في جميع اقسام الجلد والفم والجزء العلوي من القناة الھضميةتقع 

  

  احملاضرة الرابعة عشر

 دور منطقة حتت املهاد يف التنظيم احلراري

  :تسيطر منطقة تحت المھاد على التنظيم الحراري بواسطة جزئين 

  

  

       
            

١٩ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

في تحت المھاد  Heat loss center مركز فقدان الحرارة  -١ موجودة  ، وھي مجموعة من الخ�يا العصبية 
د ارتفع الحرارة تنتقل بنبضات عصبية من مستقب�ت الحرارة في الجلد الى مركز فقدان الحرارة فترسل  فعن

  :اشارات الى اRعضاء التي تعمل على فقدان الحرارة من الجسم وھي 

ز العرق من الغدد العرقية في الجلد    زيادة افرا

س في النخاع المستطيل    زيادة سرعة التنفس في مركز التنف

  اتساع اRوعية الدموية للجلد

ج الحرارة  - ٢     Heat production centerمركز انتا

د انخفاض الحرارة تنتقل بنبضات عصبية ، وھي مجموعة من الخ�يا العصبية موجودة في تحت المھاد    فعن
مل  من مستقب�ت البرودة في الجلد الى مركز انتاج او حفظ الحرارة فترسل اشارات الى اRعضاء التي تع

الجسم وھي  دان الحرارة من    :على منع فق

  تسبب الرعشة في العض�ت الھيكلية •

  انقباض اRوعية الدموية للجلد  •

   .كما تساعد ھرمونات اRدرينالين والثايروكسين في زيادة انتاج الحرارة
  

  احملاضرة اخلامسة عشر

  االضطرابات املرضية نتيجة اخللل يف  التنظيم احلراري

  )Sunstroke(ضربة الشمس  -١

اذ . التعرق وارتفع في درجة حرارة الجسمھي اخفاق في آلية تنظيم الحرارة ومن خصائصه الظاھرة انقطاع 

من الصعوبة على الجسم ان يفقد الحرارة بواسطة اRشعاع او التبخر خاصة عندما تكون الحرارة العالية 
  .مصحوبة برطوبة مرتفعة

   heat cramp التشنج الحراري  -٢

ھذه البيئات يؤدي الى  فلتعرق الذي يحصل في) صفر= رطوبة (يحصل التشنج الحراري في المناطق الجافة 
  اء  فان ــــات غزيرة من المــجفاف الجسم الى الدرجة التي تشكل خطرا على جھاز الدوران وعند شرب كمي

  

       
            

٢٠ 



 

 

  قسم الثروة الحيوانية 

ة حيوان (  م زيد محمد مھدي.م   )محاضرات مادة بيئ

  

تتاثر حرارة الجسم ولكن اRضطراب يحصل في  في العرق يحفز التشنج وبھذا R مفقدان كلوريد الصوديو
  .التقلصات المؤلمة التشنجية للعض�ت

 )(Feverالحمى  - ٣

تحصل الحمى نتيجة Rضطراب مداخل الحرارة للتقلص الملحوظ في اRوعية الدموية الجلدية وانخفاض 
السبب الى اRضطراب في تنظيم درجة حرارة الجسم من قبل انسياب الدم يبرد الغدد لكن في اRغلب يعود 

  .تحت المھاد

التركيب الطبيعي والكيميائي للدم -٤   تاثير الحرارة على 

تختلف الحيوانات في المناطق الباردة عن حيوانات المناطق الحارة في نسبة مكونات الدم اذ لوحظ ان دليل 

لى منه في حيوانات المناطق الباردة وذلك Rن النقص في الھيموغلوبين  في حيوانات المناطق الحارة اع
ر ھذه الحيوانات  قي انسجة الجسم من التاكسد عند اضطرا الباردة ي الھيموغلوبين للحيوانات في المناطق 

لزيادة معدل التنفس عند ارتفاع درجات الحرارة كما ان حيوانات المناطق الحارة يحوي دمھا على نسبة اعلى 
 .م البيضاءمن كريات الد

  

       
            

٢١ 


