
 الملخص
 

 

. تأثير درجات الحرارة وروبان الجليذ مه أقذم ماشية الحيواوات المىوية الجودة مه مادوراو. ظٕصٖ يٍ عاو    . 

أطشٔؼح، قسى عهى األؼٛاء كهٛح انعهٕو ٔانركُٕنٕظٛا انراتع نعايعح انذٔنح اإلساليٛح يانك ياالَغ اتشاْٛى يٕالَا. 

. دسغ. ساسسرُٛا. و ف. ، ٔانذكرٕس أؼًذ ظسرٛش فٙ انعهٕوسذُٕ سٕ سٛهٕٔاذٗ. انًاانذكرٕس  المشرف :

 تاسصٖ.انًاظسرٛش

 

 رٔتاٌ انعهٛذ، َٕٔعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح، ٔياشٛح يادٔسا الكلمات الرئيسية :

 

 

ظاخ انؽشاسج دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ ٚكٌٕ نّ ذأشٛش كثٛش عهٗ َٕعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح. يضٚط يٍ دس       

ٔرٔتاٌ يذج ظٛذج ٔاؼذج ًٚكٍ أٌ ذًُع ؼذٔز ذهف دائى فٙ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح انرٙ نٓا قذسج عانٛح عهٗ إخصاب 

انثٕٚضح. ٔنزنك نهؽصٕل عهٗ َٕعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح يادٔسا انًاشٛح انرٙ ذهثٙ يعاٚٛش انرهقٛػ االصطُاعٙ ْٕ 

 ٛذج.يضٚط يٍ انضشٔس٘ دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ ظ

ٔانغشض يٍ ْزِ انذساسح ْٕ ذؽذٚذ دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ انًعًذج يادٔسا انًُٙ انثقش٘ األيصم نالسرخذاو        

فٙ انًكرة انذٔنٙ. أظشٚد انذساسح فٙ ُٚاٚش انٗ فثشاٚش      . انًٕاد انًسرخذيح فٙ ْزا انثؽس انز٘ اسرقثم يادٔسا 

نرهقٛػ االصطُاعٙ سغاساسٖ تؽهٕل عاو      .انطشٚقح انًسرخذيح فٙ ْزِ انسائم انًُٕ٘ انًعًذ يٍ إَراض يشكض ا

انذساسح ْٕ األسهٕب تعايهٍٛ:  انًؽاكًاخ  ؼشاسج رٔتاٌ   ض.     ض ٔ    ض  ٔانٕقد رٔتاٌ    شاَٛح،     شاَٛح ٔ    

ح غشاء يٍ ذشْٕاخ شاَٛح، يع      يكشساخ. انًرغٛش انراتع فٙ ْزِ انذساسح، ْٔٙ انؽشكح، ٔانساليح، ٔسالي

، فٙ ؼٍٛ نٕؼع  اسرخذو َقشسٍٛانؽٕٛاَاخ انًُٕٚح. ساليح ٔذشْٕاخ نٕؼع فٙ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح، ٕٚصٍٚ ذهطٛخ 

عهٗ ساليح غشاء انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح تاسرخذاو األسهٕب يٍ َاقص انرُاضػ اخرثاس ذٕسو )يهرؽقا اخرثاس(. انًالؼظاخ 

 َٕفا يضشٔب شى اخرثاس انًضٚذ يٍ ب ٌ ض.فٙ ذؽهٛم انثٛاَاخ تاسرخذاو أًَاط ا

ٔأظٓشخ انُرائط أٌ دسظح انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ ذأشٛش عهٗ َٕعٛح انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح يٍ انًاشٛح يادٔسا. يٍ        

انؽصٕل عهٗ رٔتاٌ انعهٛذ فٙ دسظح انؽشاسج يٍ انعالض   ض ٚعطٙ أفضم انُرائط، ٔذخرهف كصٛشا  انًؽاكًاخ َرائط

سج فٙ رٔتاٌ   ض، ٔنكٍ ال ٕٚظذ فشق ؼقٛقٙ يع دسظح ؼشاسج      ض ٔانعالض رٔتاٌ انٕقد، ٔرٔتٌا دسظاخ انؽشا

انعهٛذ ٔقد يٍ    شاَٛح نٛكٌٕ نّ ظٕدج أفضم يٍ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح ٔانزٔتاٌ ٚخرهف كصٛشا عٍ    شاَٛح طٕٚهح، ٔنكٍ 

شاَٛح ٔكاٌ ال ٚخرهف كصٛشا يع انٕقد رٔتاٌ     53طٕٚم شاَٛح طٕٚهح، نزنك انزٔتاٌ  53نٛس ذخرهف اخرالفا كثٛشا رٔتاٌ 

شاَٛح. آَا ٔظذخ فٙ دساسح انعذٖٔ غشاء ٔانُضاْح ٔانقذسج عهٗ انؽشكح يٍ انؽٕٛاَاخ انًُٕٚح. فٙ ؼٍٛ أٌ انشزٔر 

شاس نذسظاخ فؽص دسظاخ ؼشاسج انزٔتاٌ   ض،    ض ٔ     ض يع انٕقد رٔتاٌ    شاَٛح،     شاَٛح ٔ   شاَٛح نى ذظٓش أ٘ آ

 انؽشاسج ٔيذج رٔتاٌ نهشزٔر.
 


