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لمقدمةا  

اهمٌة مادة تربٌة الحٌوان ، واٌماناً بللتعلٌم المهنً فً تحدٌث المناهجضمن خطة المدٌرٌة العامة 

وضعها ضمن خطة تدرٌس طلبتنا االعزاء فً الفرع الزراعً .وما تمثله الثروة وضرورة 

الوطنً وازاء هذا الحٌوانٌة من اهمٌة الرتباطها الوثٌق بغذاء االنسان ودورها فً دعم االقتصاد 

التوجه فقد تطورت طرق التربٌة الحدٌثة والرعاٌة الالزمة لحٌوانات المزرعة وظهور االسالٌب 

العلمٌة الحدٌثةفً التربٌة والتكاثر اضافة الى افتقار مكتباتنا الى الكثٌر من الكتب المختصة بتربٌة 

 .الحٌوان وانتاجه

اول المستوٌات العلمٌة والفنٌة المختلفة مراعٌن سهولة ظهر هذا الكتاب بعونه تعالى لٌكون فً متن 

مع التركٌز على مواضٌع معٌنة دون اخرى الهمٌتها العملٌة اللغة وبساطة عرض المادة العلمٌة 

 والعلمٌة.

ٌنطوي هذا الكتاب على المعلومات االساسٌة التً ٌرتكز علٌها الطالب اذا ما اراد االستزادة العلمٌة 

. ٌشمل الفصل االول على االهمٌة االقتصادٌة للثروة الحٌوانٌة جوانبها مستقبالً  والتخصص فً احد

وعالقتها بالتكامل االقتصادي واالمن الغذائً اما الفصل الثانً فٌحوي على انواع الحٌوانات 

الزراعٌة وتصنٌفها وسالالتها وتكاثرها واهمٌتها االقتصادٌة اما الفصل الثالث فٌتناول غذاء 

وما ٌتناوله من علٌقة والمواد العلفٌة وكذلك شرح للجهاز الهضمً للحٌوانات المجترة  الحٌوان

والقٌمة الغذائٌة للمواد العلفٌة واحتٌاجات الحٌوان للتكاثر واالدامة والنتاج الحلٌب والقواعد 

 االساسٌة لتكوٌن العالئق اما الفصل الرابع واالخٌر فٌشرح المناعة وانواعها واالمراض التً

 وغٌر المعدٌة والفاٌروسٌة. ٌوانات الزراعٌة واالمراض المعدٌةتصٌب الح

فاعلة فً توفٌر المعلومة وفً الختام نتمنى ان ٌكون هذا الكتاب عوناً لطلبتنا االعزاء ومساهمة 

 .العلمٌة
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 الهدف العام3
 

وعالقتها بالتكامل  االقتصادٌة للثزوة الحٍىاوٍة باألهمٍةٌهدف هذا الفصل الى تعزٌف الطالب 

 االقتصادي.

 

 االهداف التفصٍلٍة3
 

 ٌتىقع مه الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكىن قادراً على معزفة3

 ٌة للثزوة الحٍىاوٍة.االهمٍة االقتصاد -1

 .االمه الغذائً -2
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 نية وعالقتها بالتكامل االقتصادياالهمية االقتصادية للثروة الحيوا

ٌعد االنتاج الحٌوانً المورد االساس من موارد غذائنا واساساً لتوفٌر الغذاء الذي الغنى عنه 

ن الحٌوانً والدهون القابلة والتً تحتوي على البروتٌ واالسماك مثل اللحم والبٌض والحلٌب

 للهضم وامالح وفٌتامٌنات ضرورٌة لجسم االنسان والمحافظة على صحته .

غرام ( غراماً اي نحو )70ٌقدرون احتٌاجات الفرد من البروتٌن ٌومٌاً بنحو )ان علماء التغذٌة 

نٌة من هذه االحتٌاجات ٌجب ان تشتق من مصادر حٌوا 2/3لكل كٌلو غرام من الوزن( وان 

 مثل اللحم والبٌض واللبن.

وٌعد العراق من االقطار العربٌة التً تتمٌز باستهالك نسبة عالٌة من الحبوب وكمٌة منخفضة 

من اللحوم وااللبان وهذا ٌتطلب توسٌع اسهام الثروة الحٌوانٌة فً توفٌر المزٌد من المنتجات 

 الحٌوانٌة.

الذي ٌمكن ان  االثر اع الزراعً وٌأتً ذلك منتمثل الثروة الحٌوانٌة موقعاً متمٌزاً فً القط

تؤدٌه لتطوٌر هذا القطاع بشكل خاص ولعملٌة التنمٌة االقتصادٌة بشكل عام وكما هومبٌن 

 -باالتً:

ان ارتفاع مستوى الدخل للفرد ٌترتب علٌه زٌادة استهالكهم من المنتجات الحٌوانٌة اذ  -1

از مع ارتفاع مستوى الدخل بشكل عام ان المعروف ان استهالك البروتٌن الحٌوانً متو

وخاصة فً تجربة االقطار المتقدمة تثبت ذلك حٌث ٌرتفع استهالكها من االطعمة 

 الحٌوانٌة التً تتمثل باللحوم وااللبان.

ان تنمٌة الثروة الحٌوانٌة وزٌادة انتاجها تؤدي الى تلبٌة الطلب المحلً على هذه  -2

الى استٌرادها من الخارج والتقلٌل منه هذا ما ٌوفر ء المنتجات ذاتٌاً وبالتالً عدم اللجو

فً مجاالت اخرى تساعد  عمالقدراً غٌر ٌسٌر من العمالت االجنبٌة حتى تتاح لالست

تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة . وكذلك تتٌح قدر من العمالت االجنبٌة عن تصدٌر  فً

 المنتجات الحٌوانٌة الى الخارج.

بشكل اكبر فً زٌادة انتاج القطاع الزراعً  اعدان تسان الثروة الحٌوانٌة ٌمكن  -3

وبالتالً زٌادة االنتاج والدخل القومً وكذلك زٌادة دخل الفرد بشكل عام والدخل 

الزراعً بشكل خاص . لكون قٌمة المنتجات الحٌوانٌة واثمانها تعتبر مرتفعة وما ٌنجم 

 ستوى افراده.ورفع معن ذلك من زٌادة امكانات المجتمع فً تحقٌق تطوره 

ان منتجات الثروة الحٌوانٌة تدخل فً العدٌد من االنشطة الصناعٌة التً تعتمد على هذه  -4

فً اعدولذلك فأن تطور انتاج الثروة الحٌوانٌة تس المنتجات كمواد اولٌة فً انتاجها

توفٌر مستلزمات التوسع للكثٌر من الصناعات التً تعتمد على هذا االنتاج فً هذه 

 توسعه.االنشطة و
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ان التوجه نحو احداث التطوٌر فً الثروة الحٌوانٌة وفً انتاجها ٌتطلب بالضرورة  -5

توفٌر الكثٌر من المستلزمات الالزمة لتحقٌق هذا التطوٌر وهذا ٌحفز النشاطات التً 

 تقوم بتوفٌر هذه المستلزمات على التوسع والتطور.

ل مهم فً توفٌر االمن الغذائً على بشك اعدان الثروة الحٌوانٌة عند انتاجها ٌمكن ان تس -6

 اً سلع وصفهامستوى البلد االقتصادي وذلك لما تتسم به هذه المنتجات من اهمٌة كبٌرة ب

بالقٌاس الى الطلب المتزاٌد علٌها االمر الذي غذائٌة ضرورٌة من ناحٌة وشحة المنتج 

ري منها فر حد ادنى ضرواٌعرض االقتصاد الزراعً الى مخاطر محتملة عند عدم تو

 عتٌادٌة .الوخاصة فً الظروف غٌر ا

مقارنة مع بداٌة التسعٌنات، فقد  تطورات موجبة  فً السنوات االخٌرة سجل اإلنتاج الحٌوانً

وزاد إنتاج األلبان بنسبة  1222و 2999بٌن عامً % 1.2سجل إنتاج اللحوم زٌادة بلغت 

واألبقار والجاموس واإلبل بنسب  زذلك إنتاج األغنام والماعـــالل نفس الفترة وكــ% خ4.1

فً حٌن سجل إنتاج البٌض  على التوالً فً الفترة نفسها، % 2.9 و %  2.1 و %  9.9

 .%6.8تراجعا بنسبة 

  %41.4الدول العربٌة من حٌث إنتاج اللحوم الحمراء بنسبة  وٌحتل السودان المرتبة األولى بٌن

سب أقل. كما ٌحتل السودان الصدارة فً إنتاج المغرب ومصر بن و % 9.2تلٌه الجزائر بنسبة 

الجزائر والصومال وسورٌا % وٌلٌهما كل من 19مصر بنسبة  % ثم34األلبان بنسبة 

 .أقل بنسبوالعراق  وتونس والمغرب

بالقسط األوفر من  وتتركز الثروة الحٌوانٌة العربٌة فً عدد قلٌل من البلدان، إذ ٌحظى السودان

والجزائر  مجموعه العربً، وبنسب أقل كل من مصر والمغرب % من69األبقار ٌقارب 

 % من الجاموس،98ومورٌتانٌا والصومال والٌمن وسورٌا. وتستولً مصر على نسبة 

 % ف29ًوتتوزع األغنام بنسب أقل حدة من حٌث التباٌن بٌن الدول العربٌة تتراوح بٌن 

أهمٌة  توزٌع القطري للماعز إلى% فً مورٌتانٌا والسعودٌة. وٌشٌر ال10السودان وأقل من 

السعودٌة  % ثم بنسب أقل كل من15% ثم الصومال بـ 44السودان فً إنتاج هذا النوع بنسبة 

 .ومصروالمغرب ومورٌتانٌاوالجزائر

الحٌوانٌة فً الوطن العربً فإن مستوٌات إنتاجها التزال عاجزة  ورغم األعداد الكبٌرة للثروة

 .لك بسبب ضعف وتخلف أسالٌب اإلنتاج والتربٌة والتصنٌعالمحلً، وذ عن تلبٌة الطلب

 تربٌة الحٌوانات بالتباٌن بٌن األقطار العربٌة من حٌث المستوى التقنً المتبع فً وتتمٌز أسالٌب

الحٌوانٌة  تربٌتها، إذ تطغى األسالٌب التقلٌدٌة على تربٌة المواشً فً البلدان ذات الثروة

عرضة للتقلب  تغذٌة القطعان على المراعً الطبٌعٌة التً هً المرتفعة من حٌث االعتماد فً

العربٌة أسالٌب تربوٌة  والتدهور تبعا للظروف المناخٌة. وفً المقابل ٌنهج عدد قلٌل من الدول

وهً فً الغالب والرعاٌة البٌطرٌة،  حدٌثة تعتمد على المزارع حسنة التجهٌز من حٌث التغذٌة

 .المحدودة الحٌوانٌة الموارد الدول العربٌة ذات
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الصدارة على المستوى العالمً  ظلت مشكلة الغذاء ولعقود عدٌدة إحدى المشكالت التً تحتل

على االحتٌاجات الغذائٌة المتزاٌدة  فحظٌت التنمٌة الزراعٌة باهتمام كبٌر حتى ٌتم التغلب

الهند والصٌن بسبب حجم السكان ك والضخمة. والدول التً كانت مرشحة لمجاعات وكوارث

إنتاج الغذاء ونجحت فً تحقٌق االكتفاء  مثال صححت مفاهٌم األمن الغذائً واتجهت إلى زٌادة

 .التصدٌر الذاتً وانتقلت من االستٌراد إلى

ظل فً تراجع سواء  أما العالم العربً فسار فً االتجاه المعاكس، فاإلنتاج الزراعً العربً

  .الغذائً راضً والمٌاه أو اإلنتاجتعلق األمر بالموارد البشرٌة أو األ

 80.3 الزراعً بحوالً وأسباب فشل السٌاسات الزراعٌة العربٌة متعددة وتقدر قٌمة الناتج

الغذائٌة  ، وبلغت الفجوة1999% مقارنة مع سنة 0.1ملٌار دوالر أمٌركً، أي بانخفاض قدره 

 .ملٌار دوالر 12

ئولون وخبراء اقتصادٌون عرب من أن انعدام ومس وقد حذرت منظمات مهتمة باألمن الغذائً

العربً مرتهنة بأٌدي قوى خارجٌة، وحثوا على العمل الجاد  األمن الغذائً سٌبقً إدارة الوطن

 .زٌادة مطردة فً اتساع الفجوة الغذائٌة العربٌة الغذائٌة ، مما ٌعكس من أجل تقلٌص الفجوة

عالم العربً ستزٌدها تعقٌدا تغٌرات دولٌة الغذائً فً ال كل هذه األوضاع المتعلقة بالعجز

تعد الموارد الطبٌعٌة الزراعٌة المطلوبة لمزٌد من االستثمارات  وتحوالت اقتصادٌة كبرى فلم

 التكنولوجٌا الحٌوٌة الحدٌثة التً تنبنً علٌها اآلمال فً مستقبل التنمٌة الزراعٌة متاحة، ولم تعد

من  برة للقارات وقطاع خاص. هذا رغم قٌام العدٌدأٌضا متاحة، إذ أصبحت تنتجها شركات عا

هذا  الحكومات العربٌة بتشخٌص ألزمة األمن الغذائً والقٌام بجهود تستحق الثناء إلصالح

جدٌدة  الوضع وإعادة تكٌٌف السٌاسات الوطنٌة ضمن خطة استراتٌجٌة ومبادرة تنموٌة زراعٌة

 الزراعٌة . سٌاسة التغلب على أزمة العراق كان من أبرزها محاولة العراق التً ٌمكن تسمٌتها

 

 

 : األمن الغذائي
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الحٌوانً فيً اليدول العربٌية بالمقارنية بالمتوسيط العيالمً فيً النصيف الثيانً بعيد  اإلنتاج ازداد 

م. أن اليدول العربٌية قيد حققيت 1991-1989مقارنية بمتوسيطات  م1999 -1995التسعٌنات 

العييالمً باسييتثناء العييراق والمغييرب  نمييوات فييً مجييال اإلنتيياج الحٌييوانً أكثيير ميين المتوسييط

 ومورٌتانٌا والتً كانت معدالت نمو اإلنتاج الحٌوانً فٌها أقل من المتوسط العالمً.

وكانت معدالت نمو اإلنتاج الحٌيوانً فيً اليدول العربٌية أكبير مين معيدالت النميو السيكانً فٌهيا 

عييدالت فاقييت المتوسييط بدرجيية سييمحت بزٌييادة متوسييط نصييٌب الفييرد ميين المنتجييات الحٌوانٌيية بم

العييالمً باسييتثناء كييًل ميين العييراق والمغييرب ومورٌتانٌييا والييٌمن والتييً اتجهييت فٌهييا متوسييطات 

 نصٌب الفرد من اإلنتاج الحٌوانً للتناقص .

وتبٌن إحصاءات الثروة الحٌوانٌة فً المنطقة العربٌية تزاٌيد أعيداد وإنتياج المجموعيات الغذائٌية 

ً حٌث تزاٌدت أعداد الحٌوانيات المختلفية مين أبقيار وأغنيام ومياعز الرئٌسٌة من القطاع الحٌوان

 وجاموس وجمال .

كما زاد إنتياج اللحيوم الحميراء واللحيوم البٌضياء واأللبيان ومنتجاتهيا والبيٌض واألسيماك ترتيب 

علٌها تحقٌق نسباً عالٌة من االكتفاء الذاتً من هيذه المنتجيات رغيم تزاٌيد الطليب العربيً علٌهيا 

 زٌادة السكانٌة والدخل الفردي والنمو الثقافً والحضاري . نتٌجة ال

وكان هذا التطور الموجب فً اإلنتاج الحٌوانً نتٌجة لسٌاسات الدول العربٌة التً توجهت نحيو 

تحقٌق االكتفاء الذاتً من سلع الغذاء الرئٌسٌة وصوال إلى األمن الغذائً العربً . كما جياء هيذا 

بٌية المشيتركة فيً إنشياء ودعيم مشيروعات اإلنتياج الحٌيوانً العربٌية التطور نتٌجة للجهود العر

المشتركة وتنشٌط االستثمار العربً فيً مجيال اإلنتياج الحٌيوانً حٌيث خففيت هيذه المشيروعات 

العربٌيية المشييتركة ميين حييدة نييدرة رأس المييال فييً الييدول العربٌيية األخييرى، وأدخلييت تكنولوجٌييا 

، وأنتجيت سيلعا منافسية روجيت لتصيدٌرها ليدول جدٌدة، وأوجدت فيرص عميل فيً مشيروعاتها

المنطقة فساهمت فً زٌادة اإلنتياج العربيً مين المنتجيات الحٌوانٌية والتجيارة البٌنٌية بيٌن اليدول 

 العربٌة وبعضها خاصة فً مجموعة سلع اإلنتاج الحٌوانً .

 

 

 

 

 

 الحيوانية واإلنتاج الحيواني في الوطن العربي الثروة 
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 انيةتطور أعداد الحيوانات من المجموعات الرئيسية من المنتجات الحيوجدول يبين 

 2999-2991في المنطقة العربية خالل الفترة 

 

 رأس ألف:  األعداد

 : ألف طن اإلنتاج

 

 السىىات

 الىىع

 متوسط الفترة

29-6221 

 

6221 

 

6221 

 

6222 

     األعــداد3

 92989 49719 4829 44284 أبقــار

 1421 1118 1278 1917 جــاموس

 291978 291728 242899 212129 أغنــام

 84779 84199 84222 72421 زماعـ

 21221 22924 22824 22711 جمــال

     اإلوتــاج 3

 9499 9114 9212 4421 جملة اللحوم

 1191 1449 1111 1871 لحوم حمراء

 1221 2779 2827 2989 لحوم بيضاء

 29422 28928 27784 24992 األلبان

 949 891 812 818 البيض

 1299 1472 1992 1247 األسماك

 



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : لماذا ٌعد االنتاج الحٌوانً مورد رئٌس لغذاء االنسان؟1س

 : ما المقصود باالمن الغذائً؟2س

 :عدد الدول العربٌة االكثر انتاجاً للحوم الحمراء؟3س
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 انواع الحٌوانات الزراعٌة

 

 

 الهدف العام:

 ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب بانواع الحٌوانات الزراعٌة وأهمٌتها .

 االهداؾ التفصٌلٌة:

على معرفة: ٌتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون قادرا    

تصنٌؾ الحٌوانات الزراعٌة.-4  

الحٌوانات الزراعٌة.انواع -2  

سالالت الحٌوانات الزراعٌة.-3  

رعاٌتها واالهتمام بها. -4  

االهمٌة االقتصادٌة للحٌوانات الزراعٌة.-5  

 

 الوسائل التعلٌمٌة:

وعرض اقراص مدمجة. صور توضٌحٌة-4  

زٌارة مٌدانٌة الى حقول وحظائر تربٌة الحٌوانات الزراعٌة.-2  
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               Classification of Sheep             موقع األغنام بٌن حٌوانات المزرعة  .1

                                              Kingdom : Animalia الحٌوانٌة: المملكة  -أ

 Phylum : Chordata                                     ذوات الحبل الشوكى :شعبة -ب

 Sub-Phylum : vertebrata                                    رٌاتالفق:  شعبةتحت  -ج

                                                             Class : Mammalia الثدٌٌات : صف -د

  Order : Ungulata                                                     الحوافرذوات  : رتبة - هـ

                                 Sub-order : Artiodactyla ذوات الظلف: تحت رتبة  -و

                                                         Section : Pecora المجترات: قسم  -ز

                                                         Family : Bovide البقرٌة : العائلة -ح

                                     Sub-family : Caprina والماعساألغنام  : تحت عائلة 

       Genus :   Ovis                                                                 :الجنس   ط -

Species: Ovis aries -                                                           :النوع      ي

 

   Classification of Goat                            موقع الماعز بٌن حٌوانات المزرعة. 2

  Kingdom : Animalia                                               الحٌوانٌة:  المملكة  -أ

                                     Phylum : Chordata  ذوات الحبل الشوكى :  شعبة  -ب

   Sub-Phylum : vertebrata                                    الفقرٌات : شعبةتحت   -ج

   Class : Mammalia                                                             الثدييات : صف  -د

 Order : Ungulata                                                       ذوات الحوافر : رجبة -هـ

                                      Sub-order : Artiodactyla  ذوات الظلف : جحث رجبة  -و

                                                                Section : Pecora المجحرات : قسن -ز

   Family : Bovide                                                                 البقرية: العائلة  -ح

                                     Sub-family : Caprina األغنام والماعس:  جحث عائلة   -ط

       Genus :   Capra                                                                         :الجنس  -ي

Species: Capra hircus  ك                                                           :النوع  -

 

 

 

 

 

 

 

 الزراعٌة ضمن المملكة الحٌوانٌةتصنٌف الحٌوانات 
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                       Classification of cattle موقع االبقار بٌن حٌوانات المزرعة . 3

  Kingdom : Animalia                                            الحٌوانٌة : المملكة -أ

  Phylum : Chordata                                     الشوكىذوات الحبل  : شعبة  -ب

 Sub-Phylum : vertebrata                                 الفقرٌات : شعبةتحت  -ج

                                                        Class : Mammalia  الثدٌٌات : صف  -د

 Order : Ungulata                                                 الحوافرذوات  : رتبة  -هـ

 Sub-order : Artiodactyla                                ذوات الظلف : جحث رجبة  -و

                                                          Section : Pecora المجحرات : قسن  -ز

   Family : Bovide                                                            البقرية : العائلة -ح

                                             Sub-family : Bovinae األبقار  : جحث عائلة  -ط

       Genus :   Bos                                                                        :الجنس  -ي 

Species: B. Taurus                                                                  :النوع  - ك 

 

                                  Classification of h   موقع الخٌول بٌن حٌوانات المزرعة . 4

 Kingdom : Animalia                                              الحٌوانٌة : المملكة -أ

 Phylum : Chordata                                 الشوكىذوات الحبل  : شعبة  -ب

 Sub-Phylum : vertebrata                              الفقرٌات : شعبةتحت  -ج

 Class : Mammalia                                                 الثدٌٌات : صف -د

 Order : Perissodactyla                                                          : رتبة -هـ

 Family : Equidae                                                          :العائلة  -و

       Genus :   Equus                                                           : الجنس - ز

Species:  Caballus                                                            :النوع  -ح    
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   Classification of bufallo                   المسرعةبٌن حٌوانات  النهري موقع الجاموس. 5

  Kingdom : Animalia                                                      الحٌوانٌة : المملكة -أ

                                             Phylum : Chordata  الشوكىذوات الحبل  : شعبة  -ب

 Sub-Phylum : vertebrata                                          الفقرٌات:   شعبةتحت   -ج

 Class : Mammalia                                                               الثدٌٌات: صف  -د

 Order : Ungulata                                                         ذوات الحوافر : رتبة -هـ

 Sub-order : Artiodactyla                                         ذوات الظلف : تحت رتبة - و

 Family : Bovide                                                                 البقرٌة : العائلة -ز

                                                           Sub-family : Bovenai:عائلة التحت  -ح

                                                                    Genus :   bubalus  :الجنس  -ط 

Species:   bubalus bubalis                                                         :النوع  -  ي 

 

   Classification of camel                                    موقع االبل بٌن حٌوانات المزرعة. 6

 Kingdom : Animalia                                                       الحٌوانٌة : المملكة -أ

 Phylum : Chordata                                                  الشوكىذوات الحبل  : شعبة -ب

 Sub-Phylum : vertebrata                                            الفقرٌات : شعبةتحت  -ج

   Class : Mammalia                                                               الثدٌٌات : صف -د

                                                   Order : Artiodactyla   : ذوات الظلف رتبة -هـ

 Sub-order : Tylopoda                                                            : تحت رتبة -و

 Family : Camlidae                                                                          :العائلة   -ز
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 Sheep and Goat   .األغنام والماعز1

تمتاز األؼنام والماعز عن بقٌة العائلة البقرٌه بمجموعه من الصفات التً تجعلها ذات أهمٌه 

اقتصادٌة كبٌره ولكً تتضح هذه المٌزة ٌجب تقسٌم التعرٌؾ باألؼنام والماعز إلً عدة 

 :  استفسارات هً

الدخل القومً إذ تعد األؼنام عنصرا مهما من عناصر اإلنتاج الزراعً ومكونا  من مكونات 

انه مصدر من مصادر اللحم ومصدر رئٌس للصوؾ وأٌضا مصدر من مصادر الحلٌب لصناعة 

جبن األؼنام  وهذه الحٌوانات هً افضل الحٌوانات الكانسة لها أهمٌة إقتصادٌة داخل المزارع 

بل  وجودها داخل المراعى,األؼنام والماعز حٌوانات رعى بطبٌعتها وهى ؼٌر مكلؾ فؤن كذلك 

ٌحسن من خواص التربة وخصوبتها الرتفاع نسبة أالزوت والبوتاسٌوم بروثها وهى تصلح 

للتربٌه فً المناطق الصحراوٌة وهى تسٌر لمسافات طوٌلة وتتحمل العطش والجفاؾ وأنها 

تختزن طبقه من الدهن تحت الجلد وهى تقوم بالرعً على النباتات القصٌرة التً التستطٌع 

س والخٌول بالرعً علٌها وكذلك ارتفاع كفاءتها التناسلٌة وسرعة تكاثرها األبقار والجامو

 360وارتفاع نسبة التإائم فٌها كما ان ظاهرة العقم فٌها نادره )العمر المالئم لتلقٌح الفطائم هو 

 ٌوما(. 152 – 144ومدة الحمل هً    -ٌوما

الكرادي و النعٌمً( أما  إن السالالت المحلٌة العراقٌة لألؼنام )العواسً، الحمدانً،

السالالت االجنبٌه فهً )السفولك، المرٌنو ، الفنلندي، الرومانوؾ ،الكٌوس( أما مساكن األؼنام 

والماعز فؤنها بسٌطة جدا من حٌث التجهٌز فٌجب أن ٌكون المسكن متوفر به عدة شروط مهمة 

 هً :

 شروط تجهٌز المساكن لالغنام والماعز:

ٌجب أن ٌكون المسكن نصؾ مظلل وجٌد التهوٌة بحٌث ٌكون المسرح مقسما  إلً جزأٌن  - أ

رئٌسٌن هما جزء مظلل واألخر ؼٌر مظلل بل ٌترك للشمس مباشرة وان ٌترك للحٌوان حرٌة 

الحركة من الظل إلً الشمس خصوصا إذا كانت الحٌوانات التخرج الى الرعً وٌجب إن ٌعرؾ 

 جٌدا إن هذه الحٌوانات التربى تحت األماكن المؽلقة والمظلمة والحارة مربى األؼنام والماعز 

ٌجب إن توضع المعالؾ تحت الجزء ؼٌر المظلل وذلك حتى تكون معرضه للشمس فٌتم  - ب

القضاء على الحشرات واألجزاء التالفة من العلٌقة وكذالك لو وضعت العلٌقة الخضراء أو 

سواء المركزة أو الخشنة فالشمس هنا تعطى نوعا  من أنواع  الدرٌس أو ؼٌرها من أنواع العالئق

القابلٌة والشهٌة للحٌوان فلو كان الؽذاء مبلال  أو رطبا  فستقوم الشمس بتجفٌفه وٌوضع الماء فً 

الجزء المظلل من الحظٌرة حتى ال ٌتعرض لحرارة الشمس وٌجب ان ٌكون الماء نظٌفا  ورائقا ، 

ها الدقة البالؽة هً اإلناث عند دخول مراحل التلقٌح فنجد انه من ومن األمور التً ٌراعى فٌ

( ولما Flushingالضروري جدا قبل دخول اإلناث للتلقٌح أن تجرى لها عملٌة الدفع الؽذائً)

 أنواع الحٌوانات الزراعٌة
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لذالك من تؤثٌر شدٌد على عملٌة التبوٌض و اعداد الحمالن المولودة وكذالك تؤثٌرها على الحفاظ 

الضعؾ والهزال بعد الوالدة وهذه العملٌة تتم بإعطاء النعجة  على وزن األم وعدم حدوث

االحتٌاجات الؽذائٌة المناسبة. كذلك من األمور المهمة جدا  هً الحمالن بعد الوالدة فً أثناء 

السرسوب وعند الفطام فنجد انه عند إتمام رضاعة السرسوب جٌدا بعد الوالدة مباشرة نكون قد 

م لحٌاة الحمالن ثم بعد ذلك ٌجب مراعاة ان ٌوضع بعض من وضعنا األساس الصحً السلٌ

العلؾ المركز والدرٌس أمام الحمالن فى بداٌة تؽذٌتها حتى تعمل على بداٌة تطور وعمل 

 الكرش 

 

  Cattle  األبقار    .2

األبقار أكثر حٌوانات المزرعة أهمٌة، حٌث ٌستهلك اإلنسان لحم األبقار والعجول، وٌشرب     

الكثٌرون حلٌب األبقار أو ٌستعملونه فً تصنٌع الزبدة والجبن والمثلجات. كما تستعمل جلود 

ا للعمل والطاقة اذ تستعمل  األبقار فً صناعة األحذٌة. وتستعمل األبقار فً بعض الدول مصدر 

فً سحب المحارٌث والعربات والحافالت. وفً بعض مناطق العالم، تقدر ثروة األسرة طبق ا 

 لعدد األبقار التً تملكها.

األبقار لها أجسام كبٌرة، وذٌول طوٌلة، وأظالؾ مشقوقة ، ولبعض األبقار قرون. وتجتّر 

تً ٌوجد بها أربعة األبقار طعامها بعد أن تمضػ الطعام واعادت بلعه  تسترجعه من معدتها ال

ا . وتتجول األبقار وترعى فً  أقسام، وتمضؽه مرة أخرى وتسمى عملٌة إعادة المضػ اجترار 

ا.  المراعً الخضراء وفً السهول. وتربى لؽرض إنتاج اللحم أو الحلٌب،أو للؽرضٌن مع 

البلدان وتكثر األبقار فً جمٌع قارات العالم، وتعٌش فً المناطق الباردة مثل آٌسلندا، وفً 

الحارة مثل الهند. وٌعتقد الهنود الهندوس أن األبقار حٌوانات مقدسة ٌعبدونها وال ٌذبحونها وال 

ٌؤكلون لحومها. األبقار أقل الحٌوانات المستؤنسة ذكاء. وفً بعض األحٌان ٌطلق الناس أسماء 

ا ما تستجٌب األبقار لهذه األسماء، كما هً ال حال مع بعض معٌنة على األبقار ولكن نادر 

الحٌوانات األخرى مثل: الخٌول والكالب. وتعنً كلمة األبقار عادة: البقر والثٌران والعجول. 

والبقرة هً األنثى والثور هو الذكر. والثور المخصً هو الثور الذي ازٌلت خصاه. وتسمى 

وأبقار صؽار البقر عجوال ؛ والذكر ِعْجل واألنثى ِعْجلة وتعرؾ مجموعة األبقار بالقطٌع. 

ٌُطلق علٌها  اللحم وأبقار الحلٌب التً ٌمكن تتبع أسالفها وأصولها حتـــــــــى ساللة المنشؤ، 

مثل سالالت ابقار اللحم منها الهٌرفورد والشارولٌه ) اسم ساللة نقٌة معروفــــــة النسب

ؤته ونشؤة وسالالت ابقار الحلٌب مثل الهولشتاٌن(. والحٌوان المسجل هو الذي دّون تارٌخ نش

ا عن طرٌق سجالت التربٌة. ولٌست كل أبقار الساللة النقٌة   ٌ ساللته فضال  عن توثٌق ذلك وراث

 مسجلة، فبعض المزارعٌن ال ٌقومون بتسجٌل أبقارهم. 
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 : أجسام األبقار

م. وتةزن 1.5لألبقار أجسام قوٌة خاصةة عنةد النمةو الكامةل. ٌصةل ارتفةاع معظمهةا إلةى زهةاء 

كؽم أو أكثر. والكثٌر مةن األبقةار لةه  900كؽم. وقد تزن الثٌران  900و  400األبقار ما بٌن 

طبقة من الشعر ٌتراوح لونها بٌن األسود واألبٌض أو األحمر، وحسب الساللة والبعض اآلخر 

له وبر بدرجات متفاوتة من هةذه األلةوان. ولمعظةم األبقةار إهةاب ذو شةعر قصةٌر ٌصةبح أكثةر 

 وال  إلةةةةى حةةةةد مةةةةا خةةةةالل الشةةةةتاء. وقلٌةةةةل مةةةةن السةةةةالالت لهةةةةا شةةةةعر طوٌةةةةل.كثافةةةةة وطةةةة

 :األسنان

ا،  32لألبقار البالؽة   سنا  فً 12سنا  فً مإخرته و  12اسنان  فً مقدمة الفك السفلً و  8سن 

ا قاطعة فً مقدمة فكها  مإخرة الفك العلوي. وال تستطٌع البقرة قضم العشب ألنها ال تملك أسنان 

تعٌن علٌها تقطٌع العشب عن طرٌق تحرٌك لسانها ورأسها وعند اجترار االبقار، العلوي. وٌ

 فإن هضم الؽذاء سٌتم بواسطة اضراسها .

 :القرون

قرون األبقار جوفاء وؼٌر متفرعة، كما هً الحال فً بعض الحٌوانات ذات القرون األخرى  

اء )العدٌمة القرون(. وقد زاد مثل الؽزالن. واألبقار التً تولد بدون قرون تسمى جّماء أو ج   ْلح 

مربً األبقار من عدد األبقار الجماء عن طرٌق عملٌة االنتخاب. وٌقوم المزارعون بإزالة 

القرون من معظم األبقار حتى ٌمنعوها من إٌذاء األبقار األخرى أو الناس. وتتم إزالة القرون 

أو آلة قطع. وفً معظم  عن طرٌق المواد الكٌمٌائٌة أو عن طرٌق استخدام قضٌب ساخن

 أسابٌع(.  3 – 1الحاالت تتم هذه العملٌة عندما ٌكون عمر العجل صؽٌر )من 

 

 : الضرع

للبقرة ضرع ٌحفظ حلٌبها وهو عضو معلق ٌتدلى من جسم البقرة بٌن األرجل الخلفٌة  

وأمامها. وللضرع أربعة أقسام تحوي الحلٌب. وعندما ُتحلب البقرة بالٌد ٌتسبب الضؽط فً 

خروج الحلٌب إلى خارج الضرع من خالل حلمات كبٌرة. وفً الكثٌر من البلدان ٌستخدم 

الحلب الكهربائٌة ،أذ تمتص الحلٌب من ضرع البقرة وتنقله إلى وعاء المزارعون الٌوم آالت 

 خاص. 

 أبقار اللحم:

(، ترعى معظم أبقار اللحم فً مساحات كبٌرة من األراضً العشبٌة المفتوحة)مراعً طبٌعٌة

ؼٌر الصالحة لزراعة المحاصٌل. وتمكن هذه الطرٌقة المزارعٌن من تزوٌد مزارعهم بالماشٌة 

ال أعداد كبٌرة من العمال أو أعالؾ ومعدات مكلفة. وهذه السالالت من أبقار اللحم دون استعم

سرٌعة النمو وجسم مكتنز مقارنة بؤبقار الحلٌب، إال أن إنتاجها من الحلٌب قلٌل ، ومع ذلك فإن 

ا من اللحم وقد تساعد فً  ا ممتاز  ا نوع  م أٌض  الثٌران والعجول التً فً محطات التربٌة  تقدِّ

فٌر اللحم الذي ٌتم استخدامه فً كثٌر من الدول. ومن أهم سالالت أبقار اللحم الرئٌسة هً تو

السالالت الست اآلتٌة: األبردٌن ـ أنجس والبراهمان والشارولٌه والهٌرفورد والهٌرفورد 

 الجماء )عدٌمة القرون( والسمنتال.
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 الجاموس  .3

الهنةدي الةذي إنتشةر إنتشةارا واسةعا فةى جنةوب البري الجاموس  المستؤنس منالجاموس  ٌنحدر

سنة قبل المٌالد ، إال أن  2500ما ٌقارب  فى الهند منذالجاموس  قارة آسٌا، وقد  اهتم بوصؾ

أنه مالئةم للمنةاطق المائٌةة الجاموس   وقد أثبت استعماله كجاموس مستؤنس بدأ منذ فترة قرٌبة،

المنةةاطق االسةتوائٌة فةى النصةةؾ  ش فةةىٌعةٌالجةاموس  فةى آسةٌا وجنةوب أوروبةةا، وعلٌةه فةإن

 الجنةوبى فتتواجةد أعةداد قلٌلةة مةن الشمالى من الكرة األرضٌة، أما فى نصةؾ الكةرة األرضةٌة

الجةةاموس  %مةةن95مةةن  وٌتواجةةد أكثةةر .اندونسةةٌا وأمرٌكةةا الالتٌنٌةةة فةةى جنةةوبالجةةاموس 

الجةاموس  ى فةإنالعالم فةى منطقةة الشةرق األقصةى، أمةا فةى منطقةة الشةرق األدنة المستؤنس فى

أوروبا  فى بالد شرقالجاموس  والعراق وإٌران وتركٌا، وهناك أعداد قلٌلة من ٌوجد فى مصر

الوحشى فى أفرٌقٌةا وآسةٌا  البرى أوالجاموس  وعلى ساحل البحر األبٌض المتوسط، كما ٌوجد

 واسترالٌا.

 

 الخٌول.4   

 ..العربً الحصان

  : العالم، إذ ٌتصؾ باالتًالحصان العربً من أجمل خٌول  ٌعد  

 . صؽر الرأس  -1

 . سعت العٌنٌن  -2

 .اعتدال الجسم  -3

 . تناسق الجسم او اجزاء الجسم -4

 . الهٌكل العام تكامل -5

 . االتزان -6

 . الكفاءة ، والقدرة على التحمل -7

 . المنظر جمال -8

 . صفاء النسب -9

 .الرشاقه والسرعة -10

  . نسب الحصان والمبالؽة فً ذلك على صفاءشدة حرص العربً  -11

 . حاالت العقم نادرة عند الخٌول العربٌة األصٌلة -12
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 وجدت الخٌول أول ماوجدت فً الجزٌره العربٌه، فهً عربٌة، اصال  و نسباُ و موطنا ، ٌحدثنا

 وسلم( انه أحد الصحابة عن كٌفٌة خلق الخٌل وهو وهب بن منبه عن الرسول)صلى هللا علٌه وآلع

عزا  ألولٌائً ،  قال: )لما أراد هللا ان ٌخلق الخٌل ، قال لرٌح الجنوب انً خالق منك خلقا  ، فجعله

قبضة ، فخلق فرسا  ،  ومذله على اعدائً ، وجماال  ألهل طاعتً فقالت الرٌح اخلق فقبض منها

على ظهرك....الى آخر مجموعة  فقال له خلقتك عربٌا  وجعلت الخٌر معقود بناصٌتك ، والؽنائم

واالدباء والشعراء والمإرخٌن والنسابه فؤفردوا  ولهذا وذاك ، فقد حظٌت باهتمام الكتاب الحدٌث(

 وفرسانها أمراضها وأدواتها واسمائها وانسابها وأنواعها لها كتبا  أهتمت بخلقها وصفاتها و

 

 )نشأة الخٌل(:

الحٌوانات و الوحوش فً البراري و كان الناس فً الماضً متوحشة تعٌش مع  كانت الخٌل 

 ...اإلنسان القدٌمة ٌصطادونها ألكل لحومها واالستفادة من جلودها إلى أن أستؤنسها فً العصور

  الخلٌل علٌهما السالم وترجع الرواٌات بداٌة استئناسها إلى سٌدنا إسماعٌل بن إبراهٌم

 1200ٌملك  خٌل وكانولقد عرؾ عن نبً هللا سلٌمان بن داود شؽفه بال

 )الحاسة السادسة لدى الخٌل(العربات  فرسا  تستعمل لجر 40000حصانا مسرجا و 

 للحواس الخمس المعروفة عند بنً البشر ٌتمٌز الحصان بقدرة خاصة لإلحساس بالخطر إضافة

ذلك السادسة إلى جانب  والرفٌق ولذا ٌفسر العدٌد من الخبراء ذلك بالحاسة والتعرؾ على المكان

الخٌل أن تنام واقفة بواسطة توتر  تستطٌع )معرفه فً عالمها(والرإٌا  تتمٌز بقوة حاستً الشم

 رباط لٌفً ٌسمى )الرباط الضابط( 
 

 صفات المهرة

 المهرة بكونها أشجع من الحصان، وأكثر تحمال  للمشاق، وأسهل انقٌادا ، وأقل حمحمة، تتمٌز 

 . ٌفضلونها فً القتال الشدٌد ونصب المكامنوصهٌال . ولهذا كان المقاتلون 

 االخٌول من حٌث حجومها واستعماالتها إلى:  تقسم

 )أ( الخٌول الثقٌلة. 

  . )ب(الخٌول الخفٌفه

  .)ج(الخٌول البونٌه

عند الجري بل علٌها أن ترفعه، وهو  ٌحسن من الخٌل أن تجر  ذٌلها عند الوقوؾ، وٌقبح منها ذلك

  .ونشاطهامن عالمات قوتها 
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 الخٌول العربٌة قسمان:  ألوان

 بسٌط : مكون من لون واحد مثل  ( أ)

 اللون األبٌض .1

 األشقر. .2

 .األدهم : ذو الشعر األسود3

 .اللون األشهب : األبٌض + األسود :لون واحد مثل مركب: مكون من أكثر من )ب( 

 .االشعل المرشوش 

الشمنذر  -الجزر -علٌها بنهم السكر من ؼذاء الخٌل ذات المذاق اللذٌذ وتستسٌؽها الخٌول وتقبل 

 لمعانا  وبرٌقا إلكساب شعر الخٌل -)بذور الكتان(  .العلفً

 سمات الخٌل: 

  الذكاء وحب  التعلم 

 الوفاء والوالء لصاحبه والتضحٌة فً سبٌله

ما  . ٌزٌد جماال   االختٌال فً المشٌة م 

  الخٌالء ، واالعتزاز بالنفس.

 

  الجمال )اإلبل(.  5

ٌبقى لمدة ثمانٌة أٌام  للجمل قدرة ؼٌر اعتٌادٌه على تحمل العطش والجوع، فهو باستطاعته أن .1

وخالل هذه المدة ٌفقد حوالً  .درجة مئوٌة 50كاملة بال ماء وال طعام فً بٌئة درجة حرارتها 

  .كٌلوؼراما من وزنه 22

من الماء الموجود ،  %12 االنسان فلٌس بامكانه أن ٌستمر على قٌد الحٌاة إذا فقد جسمه نسبةأما 

الموجود فً جسمه فإنه ال ٌموت.  % من الماء40أما بالنسبة إلى الجمل فإذا فقد حتى نسبة 

بنظام ٌمنع صعود درجة حرارته أكثر  والسبب اآلخر لتحمل الجمِل العطش هو أن جسمه ٌتمّتع

خالل النهار ٌحافظ جسمه على كمٌة الماء  درجة . ولهذا السبب، فحّتى فى الحّر الشدٌد 41من 

وال ٌفقد سوى كمٌة قلٌلة. وفى اللٌل تكون درجات الحرارة منخفضة تصل الحرارة فً جسمه فً 

 . درجة 30مستوى معٌن وال تنخفض أكثر من 

وربما ٌعادل و ٌكافئ  .ثلث جسمهدقائق أن ٌشرب من الماء ما ٌقارب  10ٌستطٌع الجمل فى  .2

لدٌه أكبر بكثٌر بالمقارنة مع ما هو  لتر ماء. وإلى جانب ذلك ٌعد الؽضروؾ الموجود 130

% من حجم ؼضروؾ الجمل. وهذه 1نسبة  موجود لدى اإلنسان، فحجم ؼضروؾ االنسان ٌمثل

 . % 66بنسبة  الخاصٌة تساعد الجمل على أخذ الرطوبة من الجو
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الكبد، ولكن الكبد لدى الجمل  ٌوانات ٌموت عندما تكثر كمٌة الدم المنتجة من قبلكثٌر من الح .3

ممكنة. وتكوٌن الدم وخالٌاه عامل مهّم  ٌتدخل عدة مرات لالستفادة من الماء والؽذاء بؤقل درجة

لفترة طوٌلة. فجدار الخلٌة لدى الجمل ال ٌسمح  فى تحمل الجمل للعطش، أي بقائه بدون ماء

ٌتمتع بمٌزة مهمة، كما أن تكوٌن الدم حتى فى حالة وصول كمٌة  لماء الزائد، فهذا الجداربفقدان ا

  .ٌسمح بتدفقه بالقوة نفسها- قلٌلة من الماء

مقارنتة مع بقٌة الكائنات الحٌة،  فضال  عن ذلك فإن الدم ٌحتوى على أنزٌم االلبومٌن بنسبة أكبر

العطش. وهناك مساعد آخر هو الّسنام )الحدبة(،  ومةوهذا األنزٌم ٌزٌد فى قدرة الجمل على مقا

جسم الجمل، وفٌه مخزون من الدهون، وهناك دهون  ففى السنام نسبة واحد إلى خمسة من حجم

  .تساعده على الحفاظ على كمٌة الماء لدٌه أخرى فى أكثر من منطقة من جسم الجمل

ؼراما من المواد الؽذائٌة،  كٌلو 50 إلى 30إن الّسنام فى الظروؾ العادٌة ٌستطٌع أن ٌستوعب 

الجمل أن ٌعٌش بهذه الكمٌة من  ولكن فى الظروؾ القاسٌة ال ٌستوعب سوى اثنٌن كٌلو، وبإمكان

   . ٌوما 30الطعام مدة 

جلد مدبوغ بصالبة قادر  إّن الجمل بواسطة فمه وشفتٌه وتركٌب أضالفه )حافره( المتكونة من .4

  .واك، اذ ان معدته تتكزن من اربعة طبقاتعلى انتقاء ؼذائه من بٌن األش

ٌستطٌع أن ٌهضم أّي شًء إلى جانب الؽذاء مثل المطاط، وهو  واما جهازه الهظمً فهو قوى و

  . األماكن الجافة ٌستفٌد من هذه الخاصٌة فً

فً األخرى، وبهذا  ان لعٌنً الجمل رموش ذات طابقٌن مثل الفخ تماما بحٌث تدخل الواحدة .5

لكً ال تتسرب إلى  ٌحمً عٌنٌه، وفً هذه الحاالت ٌستطٌع أٌضا أن ٌؽلق أنفه ٌستطٌع أن

 .داخله الرمال

الحرارة إلى داخل الجلد، وفى  جسم الجمل مؽطى بشعر كثٌؾ، وهذا العامل ٌحافظ على عدم نفاذ

البرد. فالجمال التى تعٌش فى الصحراء  الوقت نفسه ٌحافظ على درجة حرارة جسم الجمل فى أٌام

والجمال التى لها سنامان تستطٌع أن تتحمل  درجة، 70تستطٌع أن تتحمل درجة حرارة تصل إلى 

تحت الصفر. وهذا النوع من الحٌوانات ٌستطٌع أن  درجة 52البرودة فً درجة حرارة تصل إلى 

  .متر 4000إلى  ٌعٌش فً أراض جبلٌة على ارتفاع ٌصل

جدا. وهذا الكبر ٌساعدها  الحٌوانات تعد كبٌرةإن تصمٌم أضالؾ الجمال بالمقارنة مع بقٌة  .6

الجلد الموجود فً أسفل باطن  على المشً على الرمل دون أن تنؽمس أو تؽرق فٌها. وأما

 . الوقاٌة من حرارة الرمال أقدامها فسمٌك جدا، فهو ٌساعد الجمل على
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 االبقار : 

ٌتزاٌد االهتمام ٌوم بعد ٌوم بالنواحً العلمٌة المتخصصة فً نظم التربٌة والتؽذٌة والعناٌة الصحٌة ،     

كما ٌبرز االهتمام بفروع تربٌة االبقار لٌس فقط كونه احد الفروع الزراعٌة المهمة ذات المساهمة العالٌة 

وانٌةة المختلفةة ومةن اهمهةا الحلٌةب فً الدخل الزراعً ولكن النه ٌؽطً حاجة السكان من المنتجات الحٌ

كما تستؽل مخلفاتها فً زٌادة االنتاج الزراعً . ان االبقةار التةً تربةى لؽةرض انتةاج الحلٌةب لهةا اهمٌةه 

% من احتٌاجاتها الؽذائٌة من مصادر التصةلح للؽةذاء 70اقتصادٌة مرتفعة ، فهً تحصل على ماٌقارب 

البرسةٌم، وؼٌرهةا( او مخلفةات المصةانع والمةزارع ومقةدرتها االدمً مثةل المةواد المالئةة )التةبن، الجةت، 

. ومةن اساسةٌات االنتةاج االقتصةادي للقطٌةع جٌةدةعلى انتاج ؼذاء لالنسان من هذه المواد بكفاءة تحوٌلٌة 

 -ٌجب توافر ماٌؤتً :

   اتباع برنامج جٌد ٌعمل على انتاج ابقار لها مقدره وراثٌة على االنتاج العالً تحت الظروؾ – 1

  البٌئٌة المحلٌة .    

 االلتزام بنظام استبعاد ٌإدي الى التخلص من الحٌوانات ؼٌر المرؼوب فٌها . -2 

 اتباع برنامج تؽذٌة ٌساعد االبقار على اعطاء اقصى انتاج اقتصادي لها . -3 

  توفٌر نظام حلب مٌكانٌكً جٌد ٌمكن بواسطتها الحصول على اقصى قدر من الحلٌب النظٌؾ  -4 

 دون حدوث اضرار  بالضرع .      

   اتباع برنامج تربٌة وتنشئة ممتاز ٌمكنه من الحصول على عجالت بصحة جٌدة تحل محل  -5

    تجاوزت العمر االنتاجً و االقتصادي وتكون هذه العجالت ذات كفاءه وراثٌة عالٌة االبقار التً    

 صفة مستمرة طوال حٌاة الحٌوان .اتباع برنامج للتلقٌح ٌضمن انتظام الوالده ب – 6

  اتباع برنامج بٌطري جٌد للوقاٌة والتحصٌن ضد االمراض وعالج المشاكل التناسلٌة فً  – 7

 القطٌع حتى التسبب هذه االمراض فً فقدان الحٌوانات التً تتمتع بصفات وراثٌة جٌدة .     
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 العوامل التً تؤثر فً انتاجٌة االبقار : 

: تمثل االدارة بصورة عامة عامل مهم فً نجاح أي مشروع لتربٌة  االدارة و الرعاٌة البٌطرٌة –اوال   

بالخبرة والدراٌه التامه بسةلوك الحٌوانةات وحسةن ادارة العمةال  االبقار لذا ٌجب ان ٌتصؾ القائم باالدارة

 . بحٌث  ٌضمن الظروؾ المشجعة للعمل فً هدوء وجدٌة القائمٌن بالعمل فً المزرعة

: ٌعد الؽذاء من اهم العناصر التً تتوقؾ علٌها حٌاة الماشةٌة وانتاجهةا كمةا ونوعةا حٌةث  التؽذٌة –ثانٌا  

% من تكالٌؾ االنتةاج، ولهةذا ٌجةب ان ٌحتةوي الؽةذاء علةى العناصةر الؽذائٌةة المهمةة و بنسةب 60تمثل 

لوجٌة للحٌوان، اطوار حٌاته محددة تتوقؾ على عوامل منها عمر الحٌوان ،جنس الحٌوان والحالة الفسٌو

المختلفة، انتاجه ، نوع االنتاج، فؤي نقص فً هذه االحتٌاجات ٌإدي الى نقةص النمةو وتعةرض لالصةابة 

 باالمراض المختلفة، و خلل فً اداء الوظائؾ العامة للجسم.

 : ومنها  الظروؾ البٌئٌة -ثالثا

 تؤثٌر فً كمٌة الحلٌب المنتجةدرجة الحرارة: لقد وجد ان ارتفاع درجة الحرارة له  – 1

  فكلما ارتفعت درجة الحرارة سٌإدي الى اجهاد الحٌوان وقلة كمٌة الؽذاء المتناول وهذا بدوره       

 ٌنعكس على انتاجٌة الحٌوان .       

   نجد ان الحٌوانات ذات اللون االسود تمتص فً اجسامها كمٌة من حرارة اعلى من               االشعاع: -2

 الحٌوانات ذات اللون الفاتح .    

 االمطار والرطوبة: نجد ان حجم الحٌوانات فً المناطق ذات االمطار الؽزٌرة والرطوبة  -3

   الحٌوانات الى  العالٌة صؽٌرة الحجم بصورة عامة. وذلك لتكون نسبة مساحة سطح الجسم لهذه

عن الحاجة فً اجسامها على  راري الزائدوزنها كبٌرة االمر الذي ٌساعد فً التخلص من العبء الح

الظروؾ نفسها .وٌزداد العبء ثقال على عاتق  عكس الحٌوانات الكبٌرة الحجم والوزن التً تعٌش فً

المشبع بالرطوبة اذ ٌصعب على الحٌوان التخلص من الحرارة  الحٌوانات بارتفاع درجة حرارة الجو

 تاجٌة الحٌوانات .الزائدة وهذا بدوره ٌنعكس سلبا على نشاط وان
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: تإثر االصابة باالمراض سواء كانت حادة او مزمنة تؤثٌرا سٌئا على صحة الحٌوان االمراض رابعا : 

 فمثال اصابة الحٌوانات بالحمى القالعٌة ٌنجم عنه نفوق العجول الرضٌعة واجهاض بعض وانتاجه

هذا ٌجب  علٌه خسائر فادحة للمربً، ومنمما ٌترتب  الماشٌة وانخفاض انتاج الحلٌب فً البعض االخر.

المساكن والتهوٌة  االهتمام بالتحصٌن ضد االمراض المستوطنة فضالُ عن الى التؽذٌة الجٌدة ونظافة

 الجٌدة ولؽرض الحصول على انتاج عاٍل وجٌد من الحلٌب ٌجب توافر ماٌؤتً : 

 وجود حظٌرة واسعة تناسب حجم  القطٌع . – 1          

 توفٌر ؼذاء جٌد ومتكامل وسهل الهضم . - 2          

 توفٌر مٌاه نقٌة ومتجددة . – 3          

 اعطاء اللقاحات الالزمة فً الوقت المناسب . – 4          

 توفر الظروؾ البٌئٌة المناسبة فً الحظائر .  – 5          

 

 سالالت االبقار:

 : ابقار الحلٌب: اوال   

 الحلٌب االصلٌة باالتً:تتمٌز ابقار    

 النحافة العامة وذلك النها تحول ؼذائها الى الحلٌب وهو محصول خارجً بعكس ابقار  – 1

 اللحم التً تخزن اللحم فً جسمها .       

 الشكل المثلثً من أي جانب من االمام او الجانب او الخلؾ . – 2 

 خلفٌة واسعة .ارباع الضرع مفصصة واضحة والمسافة بٌن االرجل ال – 3 

 المسافة بٌن اخر ضلعٌن اوسع ما ٌمكن والكرش ؼٌر متدلً وضامر . – 4 
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 ومن اهم ابقار انتاج الحلٌب هً . 

  Friesianابقار الفرٌزٌان: -1

وهً عباره عن حٌوانات كبٌرة الحجم تظهر بوضوح صفات انتاج الحلٌب ورؼم ان شكل الضرع      

لٌس نموذجا فً كثٌر من االبقار اال ان سعتها التضاهٌها أي سالله اخرى . وتنتشر ابقار الفرٌزٌن فً 

المرٌكٌة وجنوب افرٌقٌا معظم بالد العالم وخاصة هولندا والمانٌا والدنمارك وانكلترا والوالٌات المتحدة ا

. وٌكون لونها االسود واالبٌض بالتبادل من الرأس حتى األرجل وهو االكثر شٌوعا كما ٌوجد االحمر 

واالبٌض وٌوجد تباٌن فً التبقٌع ودرجة انتشار وتركٌز كل من اللونٌن االبٌض واالسود . وٌكون معدل 

لون الحلٌب ابٌض. وٌكون العمر عند اول % و 4 – 3,5كؽم سنوٌا بنسبة دهن  6000انتاج الحلٌب 

ٌوما وقد اصبحت الفرٌزٌان اكثر سالالت انتاج  370شهرا والفتره بٌن الوالدتٌن  30 – 24وضع 

الحلٌب االصلٌه انتشارا فً العالم النتاجها العالً وسهولة تؤقلمها مع الظروؾ البٌئٌة المتباٌنة ولهدوئها 

 . وسهولة قٌادتها النسبً

 

              

 

 ( بقرة من ساللة فريزيان مبقعة باللون االسود واألبيض1شكل رقم )
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  Brown Swissالبراون سويس :  – 2

وتعد من اكبر سالالت ماشٌة انتاج الحلٌب حجما  وٌعد اقدرها على انتاج اللحم بكفاءة عالٌة وٌمكن تمٌز  

كؽةم والبقةرة الناضةجه تةزن  40الحلٌب ووزن العجول عند المٌالد الساللة االمرٌكٌة بانتاجها العالً من 

كؽم  .ونشؤت هذه الساللة فً منطقة جبال االلب فةً سوٌسةرا .  900كؽم بٌنما ٌزن الثور الناضج 600

وتنتشةةر ابقةةار البةةرون سةةوٌس فةةً اوربةةا والوالٌةةات المتحةةدة االمرٌكٌةةة ودول البحةةر االبةةٌض المتوسةةط . 

 ُ بنٌاُ فاتحاُ فً االناث وؼامقاُ فً الذكور وتخؾ حدة اللون حول المخطم وٌوجد شةرٌط  وٌكون لونها ؼالبا

كؽم من الحلٌب سنوٌا بنسةبة دهةن  6000فاتح على الظهر بطول العامود الفقري . وتنتج االبقار حوالً 

العمةر % تقرٌبا . وتعد ابقار البروان سوٌس من ابطؤ انواع ابقار الحلٌب فً النضةج الجنسةً وٌصةل  4

 شهراُ . 34عند اول وضع 

 Jerseyابقار الجرسي :  -3

ىتعد من اصغر سالالت انتاج الحلٌب االصلٌة حجماُ ىتظور علٌوا بىضىح صفات انتاج الحلٌب ىٌكىن 

ىانتشررت فرً الىالٌرات المتحردة االمرٌكٌرة ىكنردا  اكغم . ىنشأة فً انكلترر 25متىسط الىزن عند المٌالد 

اسررٌا ىافرٌاٌررا ىامرٌكررا الجنىبٌررن . ىٌكررىن لىنوررا فررً الغالررب هررى البنررً المصررفر  ىبعررب بررالد اىنٌىزلنررد

كغرم  4722الشاحب ىقد تىجد باع بٌضاء . ٌبلغ متىسط انتاج الجرسرً فرً الىالٌرات المتحردم االمرٌكٌرن 

شورا . ىهً حٌىانرات تتحمرل الظررى   24% . ىٌبلغ العمر عند اىل ىضع  4.9فً السنن بنسبة دهن 

 ىاالجىاء الدافئة ماارنة باغلبٌة السالالت االخرى . الااسٌة

 

 

 (2شكل رقم)
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   Holstein Friesianابقار الهولشتاين فريزيان :  – 4

نشأت هذم الساللن فً هىلندا ىشمال المانٌا ىتعد ثانً اقدم سالالت االباار المتخصصن فً انتاج الحلٌرب 

اللرىنٌن االبرٌب ىاالسرىد . ىتعرد مرن اكبرر االبارار فرً حجرم ٌتمٌز لىن الجسم بمناطق لىنٌن محرددم مرن 

الجسم ىٌتم تركٌز االنتخاب فٌوا النتاج كمٌات عالٌرن مرن الحلٌرب ىتعرد حالٌرا مرن اكثرر السرالالت انتاجرا 

للحلٌب . ىهناك عرق من هذم الساللن بالخىاص االنتاجٌن ملىن باللىن االحمر ىاالبٌب بردال مرن اللرىن 

 ىاالبٌب ىتنتشر فً الاارم االىربٌن )ىقد تم تربٌتوا فً العراق( . التالٌدي االسىد

 

 Ayrshireابقار االيرشاير :  – 5

ىهً من السالالت التً نشأت فً اسكتلندا ىلىن الجسم ٌتباٌن من االحمر الى البنرً اى خلرٌط بٌنومرا مرع 

مناطق بٌضاء ىبمساحات مختلفة ىهذا الحٌىان جٌد فً رعرً المنراطق الجبلٌرة ىٌتمٌرز بتناسرق جسرمانً 

ة مرغىبرة عنرد ىشكل للضرع ممتاز . فضالُ الى ذلك فأن دهرن الجسرم ٌتمٌرز براللىن االبرٌب ىهرً صرف

 تسىٌق ذبائح العجىل على عكس باقً السالالت التً ٌكىن فٌوا لىن الدهن مصفراُ . 

 

 

 (3شكل رقم )
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 ثانٌا :ابقار اللحم

ٌالحظ ان انةواع السةالالت كافةة تنةتج اللحةم، ولكةن علةى درجةات متفاوتةة مةن الجةودة والكمٌةة واالنةواع 

التً تخصصت فً هةذا االنتةاج وهةذه االنةواع االصةٌلة نشةات فةً القٌاسٌة لماشٌة اللحم هً تلك االنواع 

الجةةزر البرٌطانٌةةة عةةن طرٌةةق االنتخةةاب والتربٌةةة الوراثٌةةة ولةةم تنتشةةر ماشةةٌة اللحةةم علةةى نطةةاق واسةةع 

واقتصرت على مزارع تربٌة الحٌوان الكبٌرة ولماشٌة اللحةم انةواع لهةا صةفات شةكلٌة خاصةة وممٌةزات 

 االصلٌة بالصفات الشكلٌة التالٌة : تاج اللحم . وتتمٌزماشٌة اللحماقتصادٌة تتفق مع طبٌعة ان

ٌتمٌةةز الشةةكل العةةام لحٌةةوان اللحةةم بانةةدماج الجسةةم فٌكةةون متةةوازي مسةةتطٌالت محمةةوال علةةى قةةوائم  -1

 قصٌرة.

 الجسم طوٌل وعمٌق وعرٌض . – 2

 صدر .الرأس صؽٌر نسبٌاُ والرقبة قصٌرة وؼلٌظة ممتلئة باللحم عند اتصالها بال – 3

 الظهر مستقٌم عرٌض ومكسواُ بالعضالت . – 4

 البطن والصدر كبٌران . – 5

 العظام الدبوسٌة ؼٌر ظاهرة وبٌنهما مسافة واسعة . – 6

 االرباع الخلفٌة مستقٌمة ومكسوة من الداخل والخارج باللحم السمٌك .  – 7

 لحم الحٌوان جامد الملمس . – 8

 الجلد ناعم ومرن والشعر المع وناعم . – 9

 

 اما الصفات االنتاجٌة البقار اللحم فهً :

 سرٌعة النمو وذات كفاءة عالٌة فً تحوٌل الؽذاء الى لحم ودهن وذات قابلٌة للتسمٌن . – 1

 نسبة التصافً )أي النسبة بٌن وزن الذبٌحة الى وزن الحٌوان قبل الذبح( عالٌة . – 2

 نسبة اللحم المشفى عالٌة . – 3

 ٌتركز اؼلب اللحم فً المناطق المرؼوبة ؼالٌة الثمن .  – 4
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 ومن اهم سالالت ابقار اللحم هً:

 ابقار الشورتهورن :  – 1

عالمٌةا  والشةورتهورن هةادىء الطبةع وسةهل القٌةاده  وتعد من اهم ابقار اللحم علةى االطةالق فةً االنتشةار

 روؾ الطبٌعٌة والبٌئٌة كافة .وٌمكن ان ٌتؤقلم مع الظ

 

 

 

 ( ثور من ساللة الشورتهورن4شكل رقم )
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 ابقار الهٌرفورد :  – 2

ٌنتسب لمقاطعة هٌرفورد فً انكلترا وقد نقل الى جمٌع بقاع االرض، وٌربى للحم الذي ٌماثل لحم  

الشورتهورن وللهٌرفورد مقاومة ضد بعض االمراض وٌعٌش وٌنمو على الؽذاء الجٌد والحشائش البرٌة 

 وٌصلح فً البالد الحارة بصفة خاصة اكثر من ؼٌرها . 

 

 

 

 الهٌرفورد( تمثل ثور 5شكل رقم )

 

 

 ثالثا : االبقار ثنائية الغرض : 

 تتمٌز االبقار الثنائٌة الؽرض بالصفات االتٌة : 

 تكون حاله وسطٌة بٌن ابقار الحلٌب وابقار اللحم من حٌث الشكل . – 1

 الضرع اقل فً الحجم ودرجة الملمس من ضرع ابقار الحلٌب االصلٌة . – 2

 طٌالت الخاص بؤبقار اللحم .ٌمٌل شكل الجسم الى متوازي المست -3

 معدالت نموها وقابلٌتها للتسمٌن جٌدة . – 4

انتاج الحلٌب ٌفوق كثٌرا ابقار اللحم وتكاد تقترب بعض انواعها من ناحٌة االنتاج من ابقار الحلٌب  – 5

 االصلٌة .
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 ومن اهم انواع االبقار ثنائٌة الغرض هً .

 ابقار السمنتال :  – 1 

 700كؽةم وتةزن البقةرة الناضةجة  42انواع الماشٌة حجماُ حٌث ٌصةل وزن المولةود الةى وتعد من اكبر 

كؽم فً المتوسط . وتنتشر فً كل من سوٌسةرا والمانٌةا والنمسةا وكةذلك فةً  1200كؽم والثور الناضج 

االحمةر فرنسا واٌطالٌا ومعظم اوربا والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة . وٌتباٌن لونها من االصفر الفاتح الى 

كؽةم مةن  4500الؽةامق وتوجةد احٌانةا بقةع بٌضةاء علةى الةرأس وكةذلك االرجةل والةذٌل . وتنةتج حةوالً 

% فً المتوسط وٌعتبر السمنتال من االنواع ثنائٌة الؽرض واهم ممٌزاته  4الحلٌب فً السنة بنسبة دهن 

ت اللحم وتستعمل طالئق سرعة النمو الكبٌرة وارتفاع نسبة الخصب فً ابقاره وهدوء الطبع وجودة صفا

 هذا النوع فً التهجٌن لتحسٌن صفات النمو فً انواع اللحم البرٌطانٌة مثل الهٌرفورد  .

 

 

 من ساللة السمنتال ( بقرة6) شكل رقم 
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 Reproduction in cattle  التناسل فً االبقار  

الكفاءة  مشارٌع التربٌة. وانخفاض ٌعُد انتظام التناسل فً االبقار من أهم العوامل المحددة لنجاح

 :فً التناسلٌة لألبقار له العدٌد من األضرار على المربٌن والتً تتمثل

 قلة عدد العجول أو العجالت المولودة. .1

 انخفاض إنتاج الحلٌب. .2

 االستبدال او االحالل فً القطٌع. زٌادة معدل .3

 زٌادة التكالٌؾ البٌطرٌة. .4

 دورات الشٌاع فً االبقار

 تعرٌف دورة الشٌاعأوالً: 

الزمنٌة الواقعة بٌن ظهور عالمات الشٌاع األول وظهور عالمات الشٌاع الذي ٌلٌه  المدةهً 

وتتصؾ األبقار فً هذه المدة بالقفز على االبقار األخرى ووقوفها عند قفز االبقار األخرى علٌها 

وٌصاحب ذلك احتقان منطقة الحٌا ورطوبتها مع نزول سائل شفاؾ لزج وردي اللون منها، وكذلك قد 

ث إرتفاع طفٌؾ فً درجة الحرارة مع قلة أو االنقطاع عن الطعام. وتعد األبقار من الحٌوانات ٌحد

متعددة دورات الشٌاع على مدار السنة فً حالة عدم حصول الحمل. وأن طول دورة الشٌاع لدى 

ٌوما . وتوضح الصورة  بقرة فً حالة شٌاع  24 - 18ٌوما  وبمدى  22 - 21االبقار تبلػ بحدود 

 سمح لالبقار االخرى باالعتالء علٌها.ت

 

 او الشبق ثانٌا: تقسٌم دورة الشٌاع

 تقسم دورة الشٌاع فً االبقار الى المراحل اآلتٌة:

 مرحلة ما قبل الشٌاع -1

ٌّام.  4-3وهً المرحلة التً تستعد فٌها البقرة للشٌاع والتلقٌح وتكون من      أ

 مرحلة الشٌاع -2

   وهً المرحلة التً تقبل فٌها البقرة التلقٌح من الثور وتظهر فٌها عالمات الشٌاع و طول هذه    

 ساعة.  18 -14الفترة من   

 مرحلة ما بعد الشٌاع -3

 ساعة.  14-12وهً التً تتم فٌها اإلباضة ومدتها من    

 مرحلة السكون الجنسً او انتهاء الشٌاع -4

   رحم للحمل أو بقاء الرحم دون حمل و طول هذه الفترة وهً مرحلة الراحة أو إعداد ال    

 ٌوم.  16 -14من    
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 ثالثا: الكشف عن الشٌاع

وتكون أما بالمالحظة الٌومٌة لقطٌع األبقار ألكثر من مرتٌن وخاصة فً الساعات األولى من 

 أو ،األبقار بٌن باستمرار الفجرأو فً المساء، أو باستعمال الثور الكّشاؾ وهو ثور مخصً ٌتواجد

شرٌط الصق ٌلصق على مإخرة البقرة ٌتؽٌر لونها الى اللون االحمر كلما زاد عدد الوثبات  استعمالب

( الخاصة الكامٌرات) المؽلقة االلكترونٌة الدوائر باستعمال او التً تثبها االبقار على االبقار الشائعة،

االشرطة الالصقة التً توضع على ظهر االبقار وتوضح الصورة اشكال  .الشٌاع تحاال لمراقبة

 .المراد معرفة الشبق فٌها

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( اشكال االشرطة الالصقة التً توضع على ظهر االبقار المراد معرفة الشبق فٌها 7شكل رقم ) 

 

 

 األبقار لتلقٌح المناسب التوقٌت: رابعا

لؽرض تحدٌد التوقٌت المناسب للتلقٌح ٌجب أن نؤخذ بعٌن االعتبار مدة بقاء النطفة فعالة وبحٌوٌة  

ساعة( تقرٌبا، وطول المدة التً تظل فٌها  48 -24)ـ داخل القناة التناسلٌة لألنثى ،وهً تقدر ب

عات األخٌرة ساعة بعد اإلباضة. لذلك فإن أفضل زمن للتلقٌح هو الست سا 12-8البوٌضة نشطة من 

من الشٌاع والست ساعات األولى بعد الشٌاع، إذ ٌحصل التبوٌض فً هذه المدة. والطرٌقة المتبعة فً 

مزارع األبقار هً الطرٌقة الشائعة والصحٌحة، إذ أن البقرة التً تمر فً مرحلة الشٌاع فً الصباح 

شٌاع فً المساء فٌتم تلقٌحها فً ٌتم تلقٌحها فً مساء الٌوم نفسه أما البقرة التً تمر فً مرحلة ال

صباح الٌوم التالً. وعموما فان الدقة مهمة فً معرفة وقت بداٌة الشٌاع للبقرة لتحدٌد التوقٌت 

 المناسب للتلقٌح بضمان أعلى نسبة اخصاب لتحقٌق الحمل.
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 خامسا: فترة الالشبق المرضٌة

تكون البقرة حامل وتحدث بسبب  وهً المدة التً ال تظهر فٌها عالمات الشٌاع نهائٌا دون أن

 العوامل اآلتٌة:

 Persistent corpus luteum  تكٌس الجسم االصفر   -1

وٌحدث بسبب أن الجسم األصفر ال ٌضمر، وكما معروؾ أنه ٌمتلك تجوٌفا ٌكون مملوء بالسائل 

الذي ٌسبب زٌادة فً حجم المبٌض المصاب الذي ٌسبب زٌادة فً إفراز هرمون البروجسترون مما 

ٌإدي لعدم حدوث الشبق. وٌشخص ذلك عن طرٌق جس المستقٌم ففً الوضع الطبٌعً ٌكون مبٌض 

سم، وان لحجم البقرة دوراُ نسبٌا  بسٌطا   2سم وعرض حوالً  3وزي الشكل بطول حوالً األبقار ل

فً هذه المقاٌٌس لذلك فانه بالجس ٌظهر حجم المبٌض أكبر من الالزم نتٌجة كبر الجسم األصفر 

الذي ٌتواجد على المبٌض والذي ٌمكن جسه وٌرجع تحدٌد ذلك إلى الخبرة فً جس المباٌض. ولعالج 

هذه الحاالت ال نفضل عصر المباٌض ألنها فً كثٌر من الحاالت تسبب نزٌؾ داخلً قد ٌإدي مثل 

الى موت الحٌوان. وتوضح الصورة مبٌض طبٌعً )الى الٌمٌن( ومبٌض ٌحتوي على جسم اصفر 

 متكٌس )الى الٌسار( حٌث ٌالحظ الفرق فً الحجم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌض ٌحتوي على جسم اصفر متكٌس )الى الٌسار(( مبٌض طبٌعً )الى الٌمٌن( ومب 8شكل رقم ) 
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 المزمنة الرحم التهابات -2

التهابات الرحم تحدث لعدة أسباب منها بقاء جزء صؽٌر من المشٌمة نتٌجة عدم خروجها من  

الرحم. أو قد ٌحدث نتٌجة بقاء كمٌة من االؼشٌة الجنٌنٌة بعد الوالدة وذلك قد ٌسبب تقٌح داخل الرحم 

 وان العالج ؼٌر الكامل لهذه الحالة ٌسبب تحول المرض من الحاد الى المزمن.

شخٌص عن طرٌق تارٌخ الحالة المرضٌة أو بالجس عبر المستقٌم فٌظهر هناك كبر وٌتم الت

واضح فً الرحم وعند التؤكد التام من أن ذلك الكبر فً الرحم لٌس جنٌن فإنه ٌتم عالج الحٌوان 

بإعطائه جرعة من هرمون اإلستروجٌن وبعد أسبوع نجري مساجا  للرحم عن طرٌق المستقٌم 

% لضمان عدم  Gentamycin 5إعطاء جرعات من المضاد الحٌوي  إلخراج محتوٌاته مع

بالعضل قبل الحلب بربع   Oxytocinمن هرمون  3سم 5حدوث إلتهاب حاد مع إعطاء الحٌوان 

ساعة تقرٌبا وسبب هذا التوقٌت هنا ٌرجع ألن هذا الهرمون ٌإدي الى افراز الحلٌب فٌتم ذلك مع 

ث فً حاالت قلٌلة جدا التدخل عن طرٌق فتحة الحٌا إلخراج إجراء المساج الدوري للرحم وقد ٌحد

محتوٌات الرحم. وتبٌن الصورة عملٌة حقن أو ادخال المضادات الحٌوٌة الى تجوٌؾ الرحم للتخلص 

 من االمراض المسببة لاللتهابات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادخال المضادات الحٌوٌة الى تجوٌف الرحم للتخلص من االمراض المسببة لاللتهابات أو( عملٌة حقن 9شكل رقم )
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 سادسا: تكرار الشٌاع

وهً الشٌاع المستمر أو تسمى بالبحث المزمن عن الذكور أو الهوس الجنسً إذ أن البقرة تظل 

ومفرزة لإلستروجٌن فً فترة الشٌاع الدائم وتحدث نتٌجة أن الحوٌصالت تبقى متكٌسة فً المبٌض 

دون أن تتطور وتتحول للجسم األصفر وعالج هذه الحاالت ٌكون بإعطاء الهرمون المحفز لإلباضة 

 (.LHوهو هرمون لالباضة )

 

 سابعا: الشٌاع الصامت

هو عبارة عن عدم ظهور عالمات الشٌاع الواضحة على االبقارالتً تإدي عدم تمكن الشخص 

 القائم على هذه العملٌة من التشخٌص الدقٌق للشٌاع. 

 

 عوامل تدنً الخصوبة و طرق الجها 

 أوال: العوامل البٌئٌة

ا لتإثر على ان هذه العوامل مثل الموسم ودرجة الحرارة والرطوبة والضوء تتداخل فٌما بٌنه

التكاثر. فالحرارة المرتفعة أو المنخفضة تإدي النخفاض الكفاءة التناسلٌة فالخصوبة المنخفضة أثناء 

الشتاء ٌعتقد بؤنها نتٌجة نقص ساعات ضوء النهار أما درجات الحرارة المرتفعة فانها تضعؾ التعبٌر 

ة الكظرٌة تتاثر بارتفاع درجات السلوكً عن الشٌاع وٌحدث الخلل الهرمونً فً األبقار ألن الؽد

( الذي له تاثٌر سلبً على Glucocorticoidsالحرارة وتودي الى افراز هورمون االجهاد )

الخصوبة. لذلك فإن توفٌر الظل وحركة الهواء سوؾ ٌحسن خصوبة األبقار المعرضة لدرجات 

 حرارة عالٌة.

 ثانٌا: العوامل التغذوٌة

 الطاقة والبروتٌن -1

كمٌة المتناول من المواد الكربوهٌدراتٌة المتخمرة )الطاقة( والبروتٌن سٌساعد فً زٌادة إن زٌادة 

ترسب الدهون على المباٌض وٌقلل من نموها وخصوصا  لدى العجالت وٌإخر بلوؼها الجنسً أما 

بالنسبة لألبقار البالؽة فقد تظهر لدٌها دورات شٌاع ؼٌر منتظمة. أن النقص فً الطاقة ونقص 

وتٌن فً العلٌقة ٌإدٌان الى ضعؾ النشاط الهرمونً للجسم بصورة عامة وخاصة الؽدة النخامٌة البر

وبالتالً إلى خلل فً تركٌب االنزٌمات  FSH والؽدة فوق الكظرٌة وقلة افراز هورمون ال

 واضطرابات فً الجهاز العصبً المركزي الذي ٌإدي  الى اضطراب فً دورة الشٌاع. 
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 الفٌتامٌنات  -2

الذي ٌسمى فٌتامٌن  Aالفٌتامٌنات التً تإثر على عملٌات التناسل بشكل أساس هً فٌتامٌن  إن

التكاثر إذ أن نقصه ٌسبب تقرن فً األؼشٌة المخاطٌة المبطنة للمجاري التناسلٌة وٌضعؾ من 

مقاومتها للمسببات المرضٌة وٌوقؾ افرازات الؽدد الرحمٌة والمهبلٌة فٌإدي لضعؾ الخصوبة 

دورات شبق ؼٌر منتظمة وتشكٌل حوٌصالت وأجسام صفراء دائمة فً المباٌض. أّما وظهور 

الصامت أو حصول  الشٌاع ٌسبب أو الشبق دورات فً خلل فٌسبب Dبالنسبة لنقص فٌتامٌن 

الذي ٌعتقد الكثٌرٌن بؤن له أثرا  مهما  فً  Eحاالت شٌاع دون أن ٌحدث التبوٌض. أما نقص فٌتامٌن 

عملٌات التناسل بشكل مباشر وأساس، ألن بعض الدراسات فً هذا المجال لم تثبت هذا الدور ولكنها 

اوضحت بان وجوده مهم للصحة العامة بدون أن ترتبط بشكل مباشر بالكفاءة التناسلٌة وان دوره 

لالكسدة التً تحدث فً الخالٌا ومنها خالٌا المباٌض فان الرئٌس ٌكمن فً انه من العوامل المضادة 

 دوره هو فً الحفاظ على حٌوٌة الخالٌا وجعلها نشطة بصورة دائمٌة. 

 األمالح المعدنٌة -3

ٌعد الكالسٌوم والفوسفور والٌود والمنؽنٌز والكوبالت والنحاس من العناصر المهمة التً نقصها 

الذي ٌعُد من أهمها، إذ ٌإدي الى قلة الخصوبة أو تؤخر ٌسبب تدنً الخصوبة وخاصة الفوسفور 

البلوغ وتوقؾ دورات الشٌاع وله توازن مهم مع الكالسٌوم. أما العناصر األخرى فهً مهمة للبناء 

 القوي العام للحٌوان من نواحً عدة وأهمها التكاثر والخصوبة.
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 ثالثا: الذكور

الخصوبة فاذا كانت النطؾ ؼٌر نشطة أو أن الثور ٌعانً من  إن الثور هو العمود الفقري لعملٌات

مشاكل صحٌة فان هذا ٌإثر سلبا على االخصاب لذلك ٌفضل استعمال الثٌران المدرٌة ذات الكفاءة 

التناسلٌة العالٌة التً تمٌزت بؤكبر عدد من التلقٌحات الناجحة. وتوضح الصورة ثور من ساللة 

 فاءة التناسلٌة العالٌة.الفرٌزٌان ٌتمٌز بالقوة والك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ثور من ساللة الفرٌزٌان ٌتمٌز بالقوة والكفاءة التناسلٌة العالٌة11شكل رقم )

 

 رابعا: االخطاء الحقلٌة والتشوهات الخلقٌة والوراثٌة

وتمثل االخطاء الحقلٌة عند سحب المشٌمة الخاطًء أو الوالدات المتعسرة التً تسبب تشوهات 

وجروح تجعل الرحم ؼٌر قابل للحمل أو عند العالج الخاطًء لتكٌس المباٌض بطرٌقة فً الرحم 

عصرها. أما عن التشوهات الخلقٌة والجنٌنٌة فتحدث عند سوء التؽذٌة أو تعرض االم لالجهاد 

الحراري خالل المرحلة المبكرة من الحمل، أو االصابة بمرض ٌإدي الى رفع حرارتها مما ٌإدي 

 تناسلٌة ؼٌر قادرة على إستضافة الجنٌن.لتطور أعضاء 
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 التناسلٌة السجالت حفظ

 السجالت وتكتسب أبقار مزرعة ألي الفقري العامود هً عامة بصفة السجالت إن
 عجلة كل عن كافة التناسلٌة المعلومات تدون إذ السجالت حفظ فً األهم الوضع التناسلٌة
 جداول بشكل توضعو األولى والوالدة األول والتلقٌح األول الشٌاع منذ لها التسجٌل وٌبدأ

 أو متعسرة الوالدة هذه كانت وهل والدة اخر مثل بالوالدة الخاصة المعلومات وتسجل
 البٌطري الطبٌب من تدخل هناك كان أم طبٌعٌة كانت هل المشٌمة إخراج وعملٌة ،بسٌطة
 تلقٌحها وطرٌقة البقرة تلقٌح تم مرة وكم ،الوالدة بعد األول الشٌاع فً البقرة دخول وتارٌخ

ُ تلقٌح)  بعدة التلقٌح بعد البقرة عن كافة المالحظات تسجٌل وٌجب( ا  اصطناعٌ أو ا  طبٌعٌ ا
 والمادة معالجته وطرٌقة وجوده حالة فً البقرة رحم من القٌح خروج تسجٌل وٌجب أٌام
 لتحدٌد تدوٌنها الممكن المالحظات وكل األسئلة من ذلك إلى وما العالج، فً عملةالمست

 تدوٌن أن تقدم مما لنا وٌتضح للحٌوان المختلفة الفحوصات إجراء بعد النهائً التشخٌص
 السبب تحدٌدفً  ا  كبٌر ا  دور لها السجالت من علٌها نحصل التً التناسلٌة االعراض
عملٌة وتظهر الصور بعض مراحل  .وكٌفٌة معالجتها للبقرة التناسلٌة الكفاءة قلةل النهائً

 الوالدة فً االبقار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ( –ج  –ب  –( مراحل عملٌة الوالدة فً االبقار ) أ 11شكل رقم )

 

 ب.خروج الجنٌن واالغشٌة الجنٌنٌة بالكامل أ.بداٌة خروج الجنٌن من البقرة

 د.العجل مع امه بعد ساعات من الوالدة ج.االم تقوم بلعق مولودها بعد الوالدة
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 اإلجهاض عند الحٌوانات والوقاٌة منه

إن مدة الحمل عند الحٌوانات الزراعٌة تختلؾ من نوع آلخر. فالفرس تستمر مدة الحمل عندها 

ٌوما . إن السٌر الطبٌعً للحمل  120ٌوما  والخنازٌر  150ٌوم واألؼنام  280ٌوما  والبقرة  340

الظروؾ الخارجٌة والبٌئٌة ؼٌر الجٌدة )ظروؾ طبٌعٌة( من الممكن أن ٌضطرب وذلك تحت تؤثٌر 

أو ألسباب موجودة فً جسم الحٌوان الحامل نفسه، كما وأن انقطاع  الحمل المفاجئ ألسباب مختلفة 

ٌإدي إلى موت الجنٌن فً الرحم وهذا ما ٌسمى بالهالك الجنٌنً أو موته بعد طرحه خارج الرحم 

ت عند الحٌوانات اضافة الى الخسائر المادٌة التً تسببها من وهذا ما ٌسمى باإلجهاض. اإلجهاضا

عدم وجود الموالٌد وإنتاج الحلٌب، فإنها تسبب أمراضا  فً الجهاز التناسلً وتسبب عقما  دائما  وأحٌانا  

 موت البقرة األم. وتوضح الصورة حالة اجهاض لبقرة حٌث تضع الجنٌن وهو مٌت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاض لبقرة حٌث تضع الجنٌن وهو مٌت( حالة اج12شكل رقم )

 

عندما تظهر اإلجهاضات بشكل واسع وبؤعداد كبٌرة فإنه ٌجب التقصً الفوري عن األسباب التً 

أدت إلى ذلك. إن أسباب اإلجهاضات عند الحٌوانات متعددة ومختلفة، ففً بعض الحاالت ٌكون سببها 

مرضٌة ؼٌر سارٌة. وبالنتٌجة فإن  األمراض السارٌة وفً حاالت أخرى تكون مرتبطة بؤسباب

 اإلجهاضات ٌمكن تقسٌمها إلى مجموعتٌن رئٌستٌن:

 إجهاضات نتٌجة مسببات مرضٌة سارٌة. -1

 إجهاضات نتٌجة مسببات مرضٌة ؼٌر سارٌة. -2
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وٌتبع المجموعة الثانٌة اإلجهاضات التً تحصل لمسببات مرضٌة مثل أمراض الجهاز التناسلً 

واالستعمال ؼٌر الصحٌح للحٌوان الحامل وخاصة  العمل المتعب وترك الحٌوان والصدمات والوقوع 

الحامل فً العراء وخاصة فً أٌام البرد الشدٌد والمطر ووضع الحٌوان فً مكان ؼٌر نظٌؾ ذات 

رطوبة عالٌة أو فً إسطبالت ؼٌر صحٌة أو تقدٌم األعالؾ الملوثة وذات القٌمة الؽذائٌة المنخفضة 

القلٌلة أو عدم وجود األمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات الضرورٌة فً العلٌقة الى ؼٌر ذلك من أو التؽذٌة 

 االسباب.

لكن العدد األكبر من اإلجهاضات تعود إلى اشتراك المسببات المرضٌة السارٌة المختلفة أو وجود 

المرضً الساري فإن هذه  بعض األمراض السارٌة نفسها. وحسب شروط وطبٌعة المسبب

إلجهاضات ٌمكن أن تظهر أما فً حاالت فردٌة أو بؤعداد كبٌرة وٌمكن أن تصل إلى نسبة عالٌة فً ا

ً محطة ما أو فً منطقة أو محافظة معٌنة وهذه النسبة قد تصل من ـــقطٌع الحٌوانات الحوامل ف

أحٌانا  وذلك إذا لم تتخذ االحتٌاطات الالزمة واالجراءات الوقائٌة المناسبة. ومن أجل  55% -45

االتجاه الصحٌح للوقاٌة ومكافحة اإلجهاضات عند الحٌوانات سنتطرق لكل مجموعة على حدة حسب 

 المسببات الرئٌسٌة لها.

 اإلجهاضات نتٌجة األخطاء فً التغذٌة

ة تبٌن أن هناك عالقة واضحة بٌن اإلجهاضات )نتٌجة حسب الدراسات والمشاهدات الحقلٌ

المسببات المرضٌة الؽٌر سارٌة( من جهة وبٌن نوعٌة العلؾ وتربٌة الحٌوان من جهة أخرى فقد وجد 

بؤن  كافة اإلجهاضات حصلت نتٌجة األخطاء فً التربٌة والتؽذٌة وعدم االهتمام بالحٌوان ٌحدث عن 

، هذه االضطرابات التً تإدي بدورها إلى خلل فً الحالة ذلك اضطرابات بالمواد الؽذائٌة

الفسٌولوجٌة للحٌوان الحامل ونتٌجة لذلك تحصل االجهاضات. وأكبر دلٌل على ذلك أن اإلجهاضات 

المتعددة والمتكررة تزداد وتالحظ فً فصل الخرٌؾ تؽٌٌر فً العالئق المتوافرة والتؽٌٌر فً المناخ 

فً حصول اإلجهاضات هو التؽذٌة الؽٌر الصحٌحة. إن الحٌوانات وؼٌر ذلك. والعامل الرئٌس 

الحوامل تحتاج إلى مواد ؼذائٌة أساسٌة للحفاظ على الحٌاة وكذلك اإلنتاج، باإلضافة إلى حاجة الجنٌن 

من المواد الؽذائٌة من أجل نموه، ومع تقدم الحمل )وخاصة فً الثلث األخٌر( ومع نمو الجنٌن فإن 

المواد الؽذائٌة تزداد تدرٌجٌا . إن الحٌوان الحامل ٌجب أن ٌحصل على الكمٌة هذه الحاجة من 

الضرورٌة وبنسبة كافٌة من جمٌع المواد الؽذائٌة )البروتٌنات والنشوٌات واألمالح المعدنٌة النادرة 

حم وؼٌر النادرة والفٌتامٌنات( والتً ٌحتاجها الحٌوان الحامل نفسه وكذلك جنٌنه الموجود داخل الر

وذلك لنموه بشكل طبٌعً. خالل فترة حمل الحٌوان إذا حصل على علٌقة قلٌلة ومن نوع واحد 

وتحتوي على مواد أساسٌة منخفضة فإنه سٌحدث اضطراب فً نمو الجنٌن الطبٌعً، وأما جسم 

الحٌوان الحامل نفسه فتضعؾ مقاومته للمإثرات الخارجٌة وهذا بدوره ٌهٌئ الظروؾ المالئمة لنمو 

كاثر الجراثٌم المتنوعة المرضٌة وؼٌر المرضٌة والتً بدورها ٌمكن أن تكون سببا  لإلجهاضات. وت

هذه األخطاء فً التؽذٌة ٌمكن بحد ذاتها أحٌانا  أن تسبب اإلجهاضات، بدون اشتراك االلتهابات ولذلك 

ثٌر من المنشآت فإن األسباب المهمة لظهور اإلجهاضات فً أكثر الحاالت تكون التؽذٌة. إن إدارة ك

والمحطات ومربً األؼنام وحتى مربً األبقار ٌإٌدون عدم إعطاء العلؾ المركز أثناء الحمل لألؼنام 

وإعطائه بعد الوالدة لكن هذا اعتقاد خاطئ وعمل ال ٌجوز التساهل فٌه فٌجب أن تقدم العلٌقة المركزة 

 أكبر كمٌة من الحلٌب. لألؼنام فً أثناء الحمل حتى تتمكن من متابعة نموها وإعطاء 
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لها  A, E, D, B, Cباإلضافة إلى المواد األساسٌة لبناء الجسم مثل البروتٌنات  والفٌتامٌنات مثل 

ففً حال  Ca, P ,K, Mgأهمٌة كبرى لنمو الجنٌن والسٌر الطبٌعً للحمل، وكذلك األمالح المعدنٌة 

د البروتٌنٌة  واألمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات نقص هذه المواد فً العلٌقة ٌحدث خلل فً استقالب الموا

والنشوٌات فً جسم األم الحامل مما ٌإثر تؤثٌرا  كبٌرا  على نمو الجنٌن وبالتالً تكون سببا  فً حدوث 

اإلجهاضات. فً كثٌر من حاالت اإلجهاض وجد أن تؽذٌة الحٌوانات كانت ؼٌر جٌدة وان المواد 

كان ٌوجد فٌها  Ca 9P)وأحٌانا  النسبة بٌن  Ca, Pسفور والكالسٌوم العلفٌة كانت فقٌرة إما إلى الفو

خلل( أو إلى الفٌتامٌنات، فً مثل هذه الحاالت فإن إضافة المواد التالٌة إلى العلٌقة )مثل طحٌن العظام 

والنخالة وزٌت السمك ومصادر فٌتامٌنٌة وأمالح معدنٌة أخرى( ٌمكن أن تإدي إلى التحسن السرٌع 

ل وحتى فً أكثر األحٌان إٌقاؾ اإلجهاضات. فالتؽذٌة الجٌدة تزٌد من مقاومة ومناعة الجسم والتقلٌ

عند الحٌوان الحامل وكذلك بالنسبة إلى بعض االلتهابات الحادة التً تسبب اإلجهاضات. والعكس 

صحٌح عند التؽذٌة الجٌدة وتؤمٌن حاجات الجسم من الكمٌات الضرورٌة من األمالح المعدنٌة 

لفٌتامٌنات وٌكون من الصعوبة للمسببات المرضٌة إحداث اإلجهاضات. ولهذا عند تؽذٌة الحٌوانات وا

 A, Eالحوامل ٌجب أن نعٌر انتباه خاص وكبٌر لتؤمٌن الكمٌات الضرورٌة من الفٌتامٌنات وخاصة 

حصل علٌها واألمالح المعدنٌة وخاصة الفوسفور والكالسٌوم ومثل هذه المواد بإمكان الحٌوانات أن ت

وبكمٌات كافٌة عندما ٌإمن لها المواد العلفٌة الجٌدة والمتنوعة والمخزنة بشكل جٌد. وللوقاٌة من 

اإلجهاضات ٌجب تؤمٌن العلؾ الجٌد والكامل وبكمٌات كافٌة وأن ٌقدم لها العلؾ الذي ٌحتوي على 

ٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة الفٌتامٌنات واألمالح الضرورٌة لتؤمٌن متطلبات الحٌوان الحامل من الف

الضرورٌة فً حال عدم إمكانٌة الحصول علٌها بواسطة األعالؾ التً تقدم له فإنه ٌجب إضافتها إلى 

العلٌقة وخاصة  فً فصل الشتاء والنصؾ الثانً من فترة الحمل. وهناك عدد كبٌر من اإلجهاضات 

حامل ومن أخطرها: التبن المتعفن والدرٌس ٌكون سببها التسمم نتٌجة تقدٌم العلؾ الملوث للحٌوان ال

المتعفن وعرانٌص الذرة المتعفنة والسٌالج ذو الحموضة العالٌة والشوندر المتعفن والعلؾ المركز 

 المتعفن أٌضا .

 

 اإلجهاضات نتٌجة سوء الشروط الصحٌة  

تربٌتها لها إن أمكنة اٌواء الحٌوانات الحوامل والشروط الصحٌة الموضوعة فٌها وكذلك طرٌقة 

أهمٌة كبٌرة من أجل السٌر الطبٌعً للحمل والوالدة. ٌجب أن توضع االبقار الحوامل فً إسطبالت 

جافة ومضٌئة وواسعة وتتوفر فٌها الشروط الصحٌة كافة وٌمكن تهوٌتها مع سهولة تنظٌفها دورٌا  من 

ات وأن تكون مفروشة الروث والفرشة الوسخة، وأرضٌة اإلسطبل ٌجب أن تكون ملساء وبدون تعرج

بطبقة من القش. فإذا وضعت الحٌوانات فً إسطبل بشكل مكثؾ وفً أمكنة ؼٌر صحٌة وال تتوفر 

فٌها التهوٌة واإلضاءة الجٌدة وذات رطوبة عالٌة فانه من المإكد ان تضعؾ مقاومة جسمها وتصبح 

 جهاضات بسهولة.مهٌؤة ومعرضة لالصابة بمختلؾ االمراض ونتٌجة لهذا من الممكن حدوث اإل
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 اإلجهاضات نتٌجة الصدمات 

تحدث اإلجهاضات نتٌجة الصدمات أحٌانا  خالل النصؾ الثانً من الحمل وتشاهد أكثر عند 

األفراس التً تستعمل للعمل الثقٌل مثل جر الحمولة الثقٌلة أو استعمالها فً فالحة األرض، وإن 

حاالت اإلجهاض بسبب الصدمات والضرب فً منطقة البطن للحٌوان الحامل تكون مإثرة جدا  ومثل 

ه الضربات ٌمكن أن تحدث أحٌانا  من قبل العاملٌن فً المحطة نتٌجة الؽضب عندهم، وٌمكن أن هذ

ٌحدث أٌضا  نتٌجة استعمال الحٌوانات للعمل الشاق او بسبب الزحام عند دخول وخروج الحٌوانات 

 من والى الحضائر. هذا وتحدث اإلجهاضات نتٌجة الوقوع والتزحلق عند سٌر الحٌوانات فً طرٌق

وعرة وٌمكن أن تحدث أٌضا  بٌن الحٌوانات أنفسهم فً حاالت االصطدام فً اإلسطبالت عند التربٌة 

الحرة فً حاالت الرفس. إن مثل هذه اإلجهاضات تحدث فً األشهر األخٌرة من الحمل وذلك بعد 

 ساعة من وقوعها. 01 -05

 

 اإلجهاضات نتٌجة مرض الحٌوان الحامل 

اإلجهاضات نتٌجة بعض األمراض ؼٌر السارٌة وخاصة  أمراض الرحم فً حاالت عدٌدة تحدث 

والكبد واإلسهاالت الشدٌدة وانتفاخ الكرش والمؽص الشدٌد، عدا هذه األمراض هناك إجهاضات 

ٌكون سببها أٌضا  األمراض السارٌة وأحٌانا  الطفٌلٌة، مثل هذه األمراض تكون نسبة اإلجهاضات 

لٌة عند الحٌوانات. إلى اننا هنا نكون قد استعرضنا األسباب الرئٌسة فً الناتجة عنها فً القطٌع عا

حدوث اإلجهاضات عند الحٌوانات فضال  عن أسباب أخرى تؤتً بالدرجة الثانٌة من حٌث أهمٌتها 

وتسبب إجهاضات ولكن بنسبة قلٌلة منها عدم نمو الجهاز التناسلً عند الحٌوان الحامل بشكل جٌد 

األنسجة المحٌطٌة وأمراض المباٌض وؼٌرها. إلى جانب األسباب التً مر ذكرها والتصاق الرحم ب

وخاصة فٌما ٌتعلق بالتؽذٌة والشروط الصحٌة المحٌطة بالحٌوان الحامل ٌجب اإلشارة هنا بؤن هنالك 

 أكثر من عامل مسبب ٌمكن أن ٌجتمع سوٌة وٌسبب اإلجهاض.

 

 األعراض السرٌرٌة

ر اإلجهاضات كثٌرة ومتنوعة ومرتبطة باألسباب التً تحدث إن األعراض السرٌرٌة لظهو

اإلجهاضات وكذلك هل اإلجهاض فً النصؾ األول من الحمل أم النصؾ الثانً منه. اإلجهاضات 

التً تحدث نتٌجة لمسببات األمراض ؼٌر السارٌة مثل عدم التؽذٌة الصحٌحة وسوء األحوال الصحٌة 

عراض المرضٌة تسٌر بدون ارتفاع الحرارة وفً أكثر والعمل المتعب والصدمات والبرد، األ

ٌوم قبل قذؾ أو طرح الجنٌن. الحٌوان الحامل ٌالحظ علٌه  2-4األحٌان ال تالحظ أٌة أعراض من 

 ضعؾ فً الشهٌة وٌستلقً على األرض بحٌث ٌصعب على الحٌوان الوقوؾ اال بمساعدة.
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 اإلجهاضات بسبب األمراض السارٌة

تظهر األعراض المرضٌة على الحٌوانات حسب أعراض كل مرض ساري فمثال  مرض 

درجة مئوٌة وٌالحظ  30 -35األنفلونزا عند األفراس ترتفع درجة الحرارة بسرعة وتصل حتى 

سرعة التنفس وفقدان الشهٌة وتضخم فً األجفان وسٌالن الدموع واإلمساك والذي ٌصبح بعد ذلك 

لفٌروسً عند األفراس ٌسبقه بٌومٌن أو ثالثة ارتفاع فً الحرارة، عندما إسهال شدٌد. اإلجهاض ا

ٌكون اإلجهاض فً النصؾ األول من الحمل فإن الجنٌن ٌطرح بسهولة من األؼشٌة المحٌطة به 

وبدون أعراض سرٌرٌة ظاهرة ورؼم ذلك فإنه أحٌانا  ٌبقى الجنٌن المٌت فً الرحم وٌمتص من جسم 

ه اإلجهاضات تسمى )المخفٌة( ألنها تبقى ؼٌر ظاهرة والٌكون هناك أٌة الحٌوان نفسه، مثل هذ

أعراض وال تالحظ من المربً ومن جدٌد تظهر دورة الشٌاع ؼٌر المنتظرة. إن األجهاضات المخفٌة 

 3إلى  2تالحظ عند األؼنام أكثر منها عند الحٌوانات األخرى وكثٌرا  ما ٌالحظ الرعاة بعد مرور 

األؼنام ظهور عالمات الشٌاع من جدٌد علٌها. وفً كثٌر من الحاالت ٌجؾ الجنٌن أشهر من تلقٌح 

فً الرحم وٌصبح قاسً الملمس وٌبقى لمدة طوٌلة فً الرحم وان وجوده فً الرحم بهذا الشكل ٌمنع 

من ظهور دورة الشٌاع من جدٌد والحٌوان ال تظهر علٌه أٌة عالمات مرضٌة وتسمى هذه الحالة 

حنط. وعندما تتم اإلجهاضات فً النصؾ الثانً من الحمل فإن األعراض المرضٌة تكون بالجنٌن الم

ظاهرة وسٌرها خطٌر وٌمكن أن تهدد حٌاة الحٌوان الحامل فً مثل هذه الحاالت تشاهد عالمات 

مشابهة العراض الوالدة منها عدم الهدوء والقلق واالستلقاء على األرض والنهوض عن األرض 

وتضخم الضرع وكمٌة الحلٌب تقل عند الحٌوانات الحلوب وٌكون الحلٌب مشابها   وأوجاع المخاض

للبؤ )الحلٌب بعد الوالدة مباشرة(. وهنا ٌجب أن نعلم أن الجهاز التناسلً ال ٌكون جاهزا  كما لو كان 

قد  فعال  والدة طبٌعٌة، وفً كثٌر من الحاالت تجد الحٌوان مرٌضا  أو أن حالته العامة سٌئة وقوته

ضعفت نتٌجة اآلالم، وإن طرح الجنٌن أحٌانا  ٌتم بصعوبة أو أنه ال ٌمكن طرحه وكثٌرا  ما تبقى 

المشٌمة حتى ولو طرح الجنٌن مما ٌسبب تعقٌدات مختلفة بالنسبة لصحة الحٌوان األم وأحٌانا  ٌإدي 

االت االجهاض بحٌاتها أو ٌسبب عقم دائم ومستمر. ولنتكلم عن األؼنام والماعز واسباب واحتم

المرضٌة وؼٌر المرضٌة فقد وجد أن كثٌر من األمراض المعدٌة مثل مرض البروسٌال والكالمٌدٌا 

والسالمونٌال التوكسوبالزما تتواجد فً االؼنام والماعز. ومن األسباب األخرى التً تسبب اإلجهاض 

اث الحوامل. وٌكون فً الماعز هو التسمم بالنباتات السامة واإلصابات فً منطقة البطن لإلن

التشخٌص من أهم الوسائل لتحدٌد المسبب وٌفٌد ذلك فً الوقاٌة مستقبال. وعند اإلجهاض ٌجب أن 

ترسل عٌنات من إفراز الرحم والجنٌن كامال إلى المختبر لؽرض الفحص، عند حدوث موجة من 

ٌضة بمرض اإلجهاض ٌجب معالجة القطٌع بالمضادات الحٌوٌة كما ٌجب عزل الحٌوانات المر

( من األمهات الحوامل فورا وٌجب تقدٌم ماء الشرب و الؽذاء فً (Chlamydiasisالكالمٌدٌا 

معدات مرتفعة عن سطح األرض حتى ال تتلوث بإفرازات الحٌوانات المصابة. ٌتسبب هذا المرض 

فً اإلجهاض فً الماعز خالل المدة األخٌرة من الحمل كما ٌتسبب فً موت األجنة واحتباس 

. ٌتم ازات الحٌوان المصاب بعد الوالدةالمشٌمة. ٌنتقل المرض بواسطة تلوث العالئق من إفر

 التشخٌص بواسطة الفحوص السٌرولوجٌة. 
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 ( Salmmnellosisمرض السالمونٌال ) 

تشترك عدة أنواع من السالمونٌال فً إصابة الماعز باإلجهاض و لكن تعد السالمونٌال أبورتس 

الرئٌس للمرض. ٌحدث اإلجهاض فً منتصؾ أو المرحلة األخٌرة للحمل وعادة ما هً المسبب 

ٌصاحب بؤعراض أخرى كاإلسهال والتهاب الرحم والمهبل. ٌشخص المرض بعزل المٌكروب من 

 أنسجة الجنٌن المجهض خاصة المعدة ومن إفرازات الرحم.
 

 ( : Campylobacteriosisمرض الكامبٌلوباكتر ) 

مرض من مٌكروبات الكامبٌلوباكتر فٌتس و ٌنتقل عن طرٌق العالئق الملوثة ٌتسبب هذا ال

بإفرازات الحٌوان المصاب بعد الوالدة. ٌحدث اإلجهاض فً الستة أسابٌع األخٌرة من الحمل. 

 ٌشخص المرض بعزل المٌكروب من معدة الجنٌن المجهض واإلفرازات المهبلٌة.

 

 (  Toxoplasmosisمرض التوكسوبالزما ) 

( تنتشر بواسطة القطط  Toxoplasma gondiiٌسبب هذا المرض نوعا  من المكروبات تسمى ) 

وٌنتقل المرض للماعز عن طرٌق تلوث األعالؾ بفضالت القطط المصابة بالمرض. ٌتسبب هذا 

المرض فً حدوث موجات من اإلجهاض فً قطعان الماعز. ٌإثر المرض فً األمهات التً تصاب 

حمل حٌث ٌنتقل المكروب إلى الرحم و ٌهاجم الجنٌن واألؼشٌة المحٌطة به محدثا أثناء مدة ال

اإلجهاض أما إصابة الماعز بالمرض فً ؼٌر وقت الحمل فتولد مناعة ضد اإلصابة بالمرض تقً 

الحٌوان من اإلجهاض عند حدوث الحمل. ٌتم االستدالل على المرض بوجود نقاط بٌضاء فً أؼشٌة 

رإٌة المٌكروب تحت المجهر مع وجود األجسام المناعٌة للمكروب عند تحلٌل الجنٌن المجهض و

الدم. ال ٌوجد عالج فعال للمرض وللوقاٌة ٌجب أبعاد القطط عن األعالؾ وأماكن الرعً و عزل 

الحٌوانات المصابة عن باقً القطٌع. ٌمكن لهذا المرض أن ٌنتقل لإلنسان وٌسبب اإلجهاض والتهاب 

 ٌة فً األمهات الحوامل. األؼشٌة الجنٌن

 

 اإلجهاض المعدي ) البروسٌال (

وٌسبب مـــن   Meletensis Brucellaى البروسٌال ــــمرض معدي تسببه نوع من البكترٌا تسم هو

األجنة فان هذا المرض ٌتسبب فً إصابة الحٌوان بالعقم كنتٌجة اللتهاب الحمل . فضال  عن فقدان 

بالتهاب الخصٌة والمفاصل وٌمكن للذكر أن ٌنقل العدوى لإلناث عن الرحم. أما فً الذكور فتصاب 

طرٌق الوثب. ٌتواجد المكروب فً إفرازات الرحم بعد اإلجهاض وفً الحلٌب والبول والروث وتتم 

العدوى بٌن الماعز عن طرٌق تناول الماء أو الؽذاء الملوث بالمكروب. فً العادة ال ٌتم عالج الماعز 

مرض ألنه ال ٌوجد عالج شافً له و ٌتم التخلص من الحٌوانات المرٌضة عن طرٌق المصابة بهذا ال

 الذبح أما الحٌوانات السلٌمة فٌتم وقاٌتها بواسطة اللقاحات المناسبة.
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 الخطوات الواجب اتخاذها و اتباعها للوقاٌة من اإلجهاضات عند األبقار

مل من اإلجهاضات تشبه بشكل عام تلك التً إن الخطوات الواجب اتخاذها لوقاٌة األبقار الحوا

اتبعت عند األفراس الحوامل وكذلك األؼنام، فمن أجل الحصول على مولود جٌد النمو صحٌح الجسم 

من الضروري تؤمٌن األعالؾ الؽذائٌة الكافٌة والمتنوعة وذات نوعٌة عالٌة وإسطبالت نظٌفة 

فترة الحمل من الضروري تؤمٌن الكمٌة الالزمة  وصحٌة وكذلك عناٌة تامة باألبقار الحوامل. وخالل

من األعالؾ لكل بقرة، فالعلؾ األخضر ٌجب أن ٌكون مقطعا  وٌمكن خلطه مع الدرٌس أو التبن، 

ومن األعالؾ المالئة ٌنصح بتقدٌم درٌس األعشاب الطبٌعٌة والبرسٌم والذرة هذا وٌجب أن ٌكون ذا 

متعفنة ألنه ٌمكن أحٌانا  أن تسبب اإلجهاضات خالل نوعٌة عالٌة وٌجب أن تستبعد األعالؾ ال

الصٌؾ ومن المستحسن أن تترك األبقار فً المراعً الطبٌعٌة، ألن ذلك ال ٌساعد فقط على سهولة 

الوالدة وإنما أٌضا  على زٌادة الكمٌة االنتاجٌة من الحلٌب. وفً حال عدم وجود المراعً فإنه ٌجب 

فٌة. واالنتقال من التؽذٌة الجافة إلى المراعً وبالعكس ٌجب أن تؤمٌن العلؾ األخضر وبكمٌات كا

ٌكون تدرٌجٌا  ولمدة أسبوع كامل ألن االنتقال المباشر إلى األعالؾ الخضراء تسبب انتفاخات حادة 

للكرش أو إسهاالت شدٌدة مما ٌسبب اإلجهاض، واالنتفاخات السرٌعة تنتج عن التؽذٌة بالبرسٌم لذا 

ن النفخة تسبب ضؽط على الجنٌن واضطراب فً الدورة الدموٌة والتؽذٌة الصحٌحة ٌجب االنتباه أل

ومن هنا موت الجنٌن وطرحه قبل الوالدة بوقت مسبق. هذا ولتؤمٌن الحاجة المتزاٌدة من األمالح 

المعدنٌة والفٌتامٌنات خالل فترة الحمل فمن الضروري إضافتها بطرٌقة ما إلى العلٌقة وخاصة عند 

ر العالٌة االدرار. هذا وٌجب أن تستبعد األبقار الحوامل عن العمل الحقلً وخاصة  فً األرٌاؾ األبقا

وأن ٌإمن لها إسطبالت وأماكن نظٌفة ذات تهوٌة جٌدة ومضٌئة وال ٌوجد فٌها تٌارات هوائٌة. ومن 

كون م مع انحدار ضعٌؾ وأن ت 1.2حٌث تؤمٌن مكان أو حجرة البقرة فٌجب أن ال تكون أقل من 

األرضٌة مؽطاة بطبقة من القش وأن تنظؾ بشكل دوري مرتٌن ٌومٌا  واستبعاد الروث والفرشة 

الوسخة كما ٌجب أن تكون المراوح صالحة للعمل عند الضرورة وبشكل دائم. فً حال عدم وجود 

ساعات وفً النصؾ األخٌر من  3-2أماكن للرعً ٌجب أن تترك األبقار الحوامل تمشً ٌومٌا  من 

لحمل ٌجب أن تتم النزهة بشكل بطًء وانتباه شدٌد، وأحد األسباب المتكررة لإلجهاض عند األبقار ا

فً األشهر األخٌرة هً الصدمات وخاصة  فً منطقة البطن لذلك ٌجب أن ٌكون هناك عمال لدٌهم 

لتناسلً الخبرة فً تربٌة األبقار. ففً السنوات األخٌرة ازدادت اإلجهاضات نتٌجة ألمراض الجهاز ا

وخاصة من التراٌكوموناس وٌنتقل هذا المرض إلى األبقار بواسطة تلقٌحها من ثٌران مصابة بهذا 

المرض وبالعكس. إن اإلجهاضات تحدث فً أكثر الحاالت فً الشهر الرابع من الحمل وللوقاٌة من 

أو أن تلقح هذا المرض والحد من انتشاره ٌجب أن ٌتم تلقٌح األبقار من ثٌران سلٌمة ومختبرة 

بوساطة التلقٌح االصطناعً، هذا وال ٌجوز بؤي شكل من األشكال تلقٌح األبقار من ثٌران ؼٌر 

مختبرة وسلٌمة خالٌة من األمراض التناسلٌة والعكس صحٌح. وعندما تكون البقرة مرٌضة ٌجب 

 معالجتها أوال  حتى ال تنقل المرض إلى الثور.
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 حٌن وصول الطبٌب البٌطريالخطوات الواجب اتخاذها إلى 

  الخطوة األولى الواجب اتخاذها من المربً هً عزل الحٌوان المجهض عن باقً  .1

 الحٌوانات وبشكل سرٌع.    

  أمكنة هذه الحٌوانات التً كانت موجودة فٌها ٌجب أن تبقى فارؼة كما ال ٌسمح بتجمع   .2

 الحٌوانات مع بعضها البعض إلى حٌن معرفة األسباب التً أدت إلى اإلجهاض.     

 وعند ظهور اعراض أو حدوث اإلجهاض ٌجب أن ٌبلػ الطبٌب البٌطري فورا . .3

  حفظ الجنٌن واألؼشٌة المحٌطة به وترسل إلى المختبرات لتشرٌحها وإجراء الفحوصات  .4

 اإلجهاض.  الالزمة لها لمعرفة األسباب المإدٌة إلى    

 وحسب األسباب التً اكتشفت فإنه توضع المراحل الوقائٌة والعالجٌة إلعادة الحٌوان  .5

 إلى صحته.     

  وفً كل األحوال سواء عرفنا السبب أم لم نعرفه فإنه ٌجب إجراء عملٌة التعقٌم  .6

   والتطهٌر لألماكن التً كانت موجودة فٌها الحٌوانات المجهضة وحرق جثة الجنٌن   

  واألؼشٌة بعد الفحوصات السرٌرٌة والمختبرٌة وأخذ العٌنات. إن معالجة وإٌقاؾ    

 اإلجهاضات عند الحٌوانات ٌتوقؾ على معرفة السبب ومن ثم إعطاء العالج المناسب.   
 

 الخطوات الالزمة إلٌقاف والقضاء على اإلجهاضات نتٌجة األمراض السارٌة

اإلجهاضات أسبابها أمراض سارٌة مثل األنفلونزا أو عندما ٌشخص الطبٌب البٌطري بؤن 

اإلجهاض الفٌروسً عند الخٌل والبروسٌال والتراٌكوموناس عند األبقار والبروسٌال عند االؼنام 

والخنازٌر أو أمراض سارٌة أخرى، ففً مثل هذه الحاالت ٌجب تطبٌق الخطوات الالزمة للحد من 

الحٌوانات المرٌضة عن السلٌمة هذا وٌجب تشخٌص  انتشار المرض والقضاء علٌه وذلك بعزل

المرض فً مراحله األولى وذلك بإعالم الطبٌب البٌطري فورا  على أٌة طارئة تحدث عند المربً أو 

فً المحطة والمنشؤة والحٌوانات المعزولة ٌعتنً بها من قبل عامل واحد ٌتوجب علٌه تنفٌذ تعلٌمات 

و إدخال أي حٌوانات أو أشخاص إلى مكان عزل الحٌوانات سوى الطبٌب البٌطري هذا وٌمنع مرور أ

األشخاص الذٌن من مهمتهم العناٌة بها أو معالجتها. إن إخراج هذه الحٌوانات إلى المراعً أو 

للشرب أو للنزهة ٌسمع فقط بمعرفة الطبٌب البٌطري وال ٌتعارض مع القوانٌن واألنظمة المرعٌة 

مة فً المحطة التً ظهر فٌها المرض أو الحٌوانات الموجودة فً لكل مرض. إن الحٌوانات السلٌ

المنطقة عند المربٌن من النوع نفسه فإنه ٌوضع علٌها الحجر الصحً وال ٌسمح بالبٌع والشراء أو 

إخراج أو إدخال حٌوانات حتى رفع الحجر الصحً وانتهاء الفحوصات االختبارات الالزمة لمعرفة 

فع الحجر الصحً ٌجب إجراء عملٌات التعقٌم والتطهٌر والتنظٌؾ وذلك أسباب المرض. هذا وبعد ر

تحت إشراؾ الطبٌب البٌطري وذلك بحرق جثث األجنة األؼشٌة المحٌطة بها. وال ٌجوز تلقٌح 

الحٌوانات سواء كان طبٌعٌا  أو اصطناعٌا  إال بعد الشفاء التام من األمراض السارٌة والقضاء علٌها 

 انتشار ثان لتلك األمراض و مصدرا  أو سببا  لحدوث اإلجهاضات.حتى ال تكون مصدر 
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 اساسٌات انتاج الحلٌب : 

الحلٌب النظٌؾ هو الحلٌب ذو التركٌب الكٌمٌاوي الطبٌعً الخالً من المكروبات المرضٌة 

 والنتاج حلٌب جٌد ٌجب مراعاة ماٌلً 

ة كبٌرة فً كمٌة االنتاج له اهمٌتؽذٌة الحٌوان : ان  تؽذٌة حٌوان الحلٌب والعناٌة به  .1

، وتشمل هذه   العناٌة تقدٌم عالئق متوازنة من الناحٌة الؽذائٌة ، بحٌث تشمل جمٌع ونوعٌته

االحتٌاجات  الؽذائٌه مثل البروتٌن والدهون والسكرٌات واالمالح المعدنٌة و الفٌتامٌنات مع 

هذه الروائح سهلة االنتقال للحلٌب  مراعاة  عدم  تناول الحٌوان لالؼذٌة ذات الروائح اذ ان

ومن الصعب التخلص منها وكذلك ٌجب مراعاة ان تحتوي العلٌقة على نسبة متوسطة من 

العلٌقة المالئة المحتوٌه على االلٌاؾ مثل الدرٌس والعلؾ االخضر واالتبان وذلك لتؤثٌرها 

 المهم على نسبة الدهن فً الحلٌب .

نقطة البداٌة النتاج الحلٌب، لذلك ٌجب العناٌه بصحة  صحة الحٌوان : ٌعد الحٌوان هو  .2

الحٌوان بحٌث ٌكون خالٌا من االمراض المعدٌة واالمراض الفسٌولوجٌة ، وٌجب عزل 

واستبعاد أي حٌوان تظهر علٌه اعراض ؼٌر طبٌعٌة مثل التهاب الضرع او ما شابه ذلك ، 

ته اال بعد مرور الفتره ٌتم معالجفضالُ عن مراعاة عدم استعمال الحلٌب المنتج من حٌوان 

 اٌام من اخر جرعة دواء تناولها الحٌوان حفاظا على سالمة االفراد .  7 – 3 التقل عن

نظافة الحٌوان : ٌجب العناٌه بنظافة الحٌوان ، الن وجود القاذورات على جسمه قد تنتقل   .3

الحٌوان بالماء النظٌؾ  ؼسل الى الحلٌب اثناء عملٌة الحلب مما ٌإدي الى تلوثه وعلٌه ٌجب

 قبل عملٌة الحلب ، وتطهٌرالحلمات بعد الحلب بمادة االٌودٌن .  جٌدا
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 الجاموس :   

من الجاموس البري الهندي وانتشر انتشارا واسةعا   (Water Buffaloٌنحدر الجاموس المستؤنس )     

سةنه قبةل المةٌالد ، اال ان اسةتخدامه كجةاموس مسةتؤنس  1455، وقد وجد الجاموس فً الهند منذ حوالً 

قرٌبة . لقد اثبت الجاموس انةه مالئةم للمنةاطق المائٌةة فةً اسةٌا وجنةوب اوربةا ، وعلٌةه فةؤن  ةبدأ منذ فتر

الجاموس ٌعٌش فً المناطق االستوائٌة فً النصؾ الشمالً مةن الكةرة االرضةٌة ، امةا النصةؾ الجنةوبً 

 وس فً جنوب اندنوسٌا وامرٌكا الالتٌنٌة . فتتواجد اعداد من الجام

مةن الجةاموس المسةتؤنس فةً العةالم فةً منطقةة الشةرق االقصةى . امةا فةً منطقةة  %84ٌتواجد اكثر من 

الشرق فؤن الجاموس ٌوجد فً مصر والعراق واٌران وتركٌا . وهناك اعداد قلٌلة من الجاموس فً بةالد 

سةط ، كمةا ٌوجةد الجةاموس البةري او الوحشةً فةً افرٌقٌةا شرق اوربا وعلى ساحل البحر االبةٌض المتو

 واسٌا واسترالٌا .

                    

                      

     

 الجاموس النهري (12رقم )شكل 
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 موقع الجاموس في المملكه الحيوانيه  :      

    Bovinaeالشعبة : الحبليات    ،   الطائفة: الثديات   ،    الفصيلة : البقريات    ،    االسرة :       

 ،  Water Buffalo،   الجنس : الجاموس ،    النوع   :      Boviniالقبيلة :      

    Bubalus bubalisاالسم العلمي :      

 

 صفات الجاموس :  

 ضعٌؾ البصر والسمع ولكن حاسة الشم قوٌة جدا  .  – 1   

 ٌتؽذى على االعشاب والنباتات واالوراق . – 2   

 م فً ٌبلػ وزنـــــــكؽ 645 – 575ا من الذكر حٌث ٌبلػ وزن الذكر ــــاالنثى اكبر حجم – 3   

 كؽم  . 715 – 645االنثى        

 حلٌب الجاموس كثٌؾ وؼنً بالدهن مما ٌساعد على انتاج القٌمر )القشطة( منه . – 4   

 

 مميزات تربية الجاموس  :  

 حلٌب عالً القٌمة الؽذائٌة ومطلوب طوال العام للتصنٌع او االستهالك . – 1   

 معةةةةةةةةةةدل نمةةةةةةةةةةو الجةةةةةةةةةةاموس عةةةةةةةةةةالً وجٌةةةةةةةةةةد للتسةةةةةةةةةةمٌن ونوعٌةةةةةةةةةةة لحةةةةةةةةةةم جٌةةةةةةةةةةدة . – 2   

 مراض .مقاوم لال – 3   

 مالئم للظروؾ البٌئٌة . – 4   

 

 الفرق بٌن حلٌب البقر وحلٌب الجاموس :  

 حلٌب البقر لونه ابٌض مصفر نتٌجة لوجود صبؽة البٌتاكاروتٌن . – 1  

 انتاج االبقار من الحلٌب اكثر من انتاج الجاموس من الحلٌب  .  – 2  
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 االغنام:

استئناسا  وتنتشر االؼنام المستؤنسة فً كل مناطق العالم تقرٌبةا  لمةا لهةا تعد االؼنام من اقدم الحٌوانات 

من قدرة على تحمل الظروؾ البٌئٌة المختلفة ماعدا المناطق القطبٌة التً تؽطٌها الثلوج حٌث نالحةظ 

ان هذه االؼنام تتواجد فً المناطق البةاردة و الحةارة وكةذلك فةً السةهول والجبةال والمنةاطق المعتدلةة 

 د من انسب المناطق لتربٌة هذه الحٌوانات وتكاثرها .تع

وتنتشر االؼنام فةً المنطقةة العربٌةة منةذ االالؾ السةنٌن اذ تةدل االثةار المصةرٌة القدٌمةة واثةار وادي 

هنةاك جةذورا  فضةال  عةن ان الرافدٌن على رسوم لالؼنام كاحدى وسائل االسةتؽالل الزراعةً المةربح 

ٌث ورد ذكرها فً الكتب السماوٌة جمٌعها وفً هذا الصدد ٌقول الرسول دٌنٌة تشجع تربٌة االؼنام ح

 الكرٌم محمد )صلى هللا علٌه واله وسلم ( ))ما من نبً اال ورعى الؽنم((.

 

 موقع االغنام من المملكة الحٌوانٌة: 

 Kingdom :Animaliaالمملكة الحٌوانٌة                                     -4

 Vertebrata  9Phylum       شعبة الفقرٌات                                 -2

 Class  : Mammaliaصنؾ الثدٌٌات                                         -3

 Order:   Ungulataرتبة الحٌوانات الحافرٌة                                -4

 Suborder: Artiodactyla             تحت رتبة ذوات الظلؾ              

 :Pecora Section       قسم المجترات                                         -5

 :Bovidae Family   العائلة البقرٌة                                            -6

 Sub Family:Caprinaeتحت عائلة االؼنام والماعز                           

 Genus:Ovis    جنس االؼنام                                                    -7

 Species: Aries     نوع االؼنام المستؤنسة                                    -8
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 طرق تقسٌم االغنام:

 توجد طرق كثٌرة لتقسٌم سالالت االؼنام الى مجامٌع منها:

 طبٌعة انتاجها:حسب  -4

 سالالت اللحم. - أ

 سالالت الصوؾ. - ب

 سالالت الحلٌب. -ج

 سالالت ثنائٌة الؽرض. -د

 سالالت متعددة االنتاج. -ه

 حسب نوعٌة الصوؾ وتقسم السالالت الى: -2

 سالالت الصوؾ الناعم. - أ

 سالالت الصوؾ الطوٌل. - ب

 سالالت الصوؾ الخشن وؼٌرها. -ج       

 المنشؤ :حسب المناطق الجؽرافٌة او  -3

 سالالت االؼنام الجبلٌة . - أ

 سالالت االؼنام الصحراوٌة. - ب

 سالالت افرٌقٌا اواسٌا. -ج

 حسب شكل الذٌل وتقسم الى:      

 سالالت ذات الذٌل الطوٌل . - ت

 سالالت ذات الذٌل القصٌر. - ث

 سالالت االؼنام ذات الذٌل المكتنز بالدهن. -ج

 سالالت ذات الكفل العرٌض. -د
   

 فً كل الجسم او فً جزء منه مثال : حسب لون الصوؾ -4

 اؼنام ذات اللون االسود. - أ

 اؼنام ذات الرأس االسود . - ب

والطرٌقة المتبعة االن والتً هً اكثةر شةٌوعا تصةنٌؾ االؼنةام علةى حسةب نوعٌةة الصةوؾ المنةتج   

ة واهم صفتٌن للصوؾ ٌمكن االعتماد علٌهما فً هذا التقسٌم هما النعومةة والطةول إذتعةد هةذه الطرٌقة

مفضلة فةً تقسةٌم االؼنةام الةى مجةامٌع النهةا تؽطةً جمٌةع سةالالت االؼنةام فةً العةالم وتقسةمها علةى 

 مجامٌع ٌمكن دراسة صفاتها ومعرفة خصائصها.
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 سالالت االغنام االجنبٌة:

 سالالت الصوؾ الناعم: المرٌنو والرامبولٌه. -4

سةةةةةةةةةةةةةةالالت الصةةةةةةةةةةةةةةوؾ المتوسةةةةةةةةةةةةةةط النعومةةةةةةةةةةةةةةة: السةةةةةةةةةةةةةةوث دون ،السةةةةةةةةةةةةةةفولك ،  -2

 االكسفورد،الهامبشاٌر،الشروبشاٌر،الشارمواز، التكسل وؼٌرها.

 سالالت اؼنام الصوؾ الطوٌل: اللستر،اللنكولن ، الرومنً، والكوتسولد. -3

سةةالت اؼنةةام الصةةوؾ الهجةةٌن: تكونةةت مةةن الخلةةط بةةٌن اؼنةةام الصةةوؾ النةةاعم والطوٌةةل مثةةل  -4

 الكوردٌل ، الكولومبٌا ، التارجً.

:سالالت الكرمان فً تركٌاوالخراسانً فً اٌران والبالوشً فً سالالت اؼنام صوؾ السجاد  -5
الهند والمنؽولً فً الصٌن وتسٌكاٌا فً رومانٌا واوربا الشرقٌة والبوزاك فةً روسةٌا وبةالك 

 فٌس و وٌلز فً برٌطانٌا واوربا والنافاجو فً امرٌكا.
 سالالت االؼنام التً تنتج الشعر مثل اؼنام الماساي فً كٌنٌا. -6
الفراء وهةً التةً تنةتج موالٌةدها الصةؽٌرة جلةود الفةراء وتشةتهر سةاللة الكراكةول بهةذه  اؼنام -7

 الصفة.
وسوؾ نذكر بعض االمثلة عةن الصةفات المظهرٌةة واالنتاجٌةة للسةالالت ذات االهمٌةة االقتصةادٌة    

 عالمٌا .
 

 Merinoاغنام المرٌنو: 

تعةةد اؼنةةام المرٌنةةو مةةن اهةةم اؼنةةام الصةةوؾ النةةاعم فةةً العةةالم كمةةا انهةةا تعةةد اصةةال  لكثٌةةر مةةن         

 السالالت التً جاءت نتٌجة الخلط بٌن المرٌنو والسالالت المحلٌة خاصة فً برٌطانٌا .

فةً موطن المرٌنو االصلً هو اسبانٌا هذا هو المؤلوؾ ولكن هناك اراء تإكد ان هذه االؼنام ظهةرت 

اسٌا الصؽرى ثم انتقلت الى افرٌقٌا ومنطقة البحر االبٌض المتوسط وكانت اساسا فً تحسٌن االؼنةام 

 الرومانٌة . 

ونظةةرا  الخةةتالؾ المرٌنةةو وانتشةةارها ثةةم تطوٌرهةةا فةةً مختلةةؾ انحةةاء العةةالم ظهةةرت سةةالالت تختلةةؾ 

ٌات عدٌةةدة وتقسةةٌمات الواحةةدة منهةةا عةةن االخةةرى فةةً صةةفاتها المظهرٌةةة واالنتاجٌةةة واسةةتعملت تسةةم

مختلفة لها ولكن االساس فً التصنٌؾ والتقسةٌم الؼنةام المرٌنةو هةو عةدد الثنٌةات علةى الجلةد ودرجةة 

نعومة االصوؾ فهناك المرٌنو االسترالً واالنكلٌزي والفرنسً )الرامبولٌه( والسةوٌدي والساكسةونً 

   )االلمانً( وااللمانً والمجري والسوفٌتً والرومانً )باالس( .

 

 اغنام المرٌنو (14شكل رقم )                                        
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 South downاغنام الساوث دون :

نشؤت هذه الساللة فً برٌطانٌا وتنتمً الى اؼنام الصوؾ المتوسةطة النعومةة وتعةد مةن اقةدم وانقةى   

السالالت االنكلٌزٌةة وتتمٌةز هةذه االؼنةام بالدرجةة االساسةٌة بانتةاج اللحةم وتتصةؾ لحومهةا بةالطراوة 

لةدهن المةوزع بةٌن والعصٌرٌة والنكهة الممتازة وكمٌة اللحم عالٌة فً الذبٌحةة مةع كمٌةة مناسةبة مةن ا

اللحم . تستعمل اكبةاش هةذه السةاللة فةً عملٌةات الخلةط مةع نعةاج مةن سةالالت اخةرى خاصةة النعةاج 

 مرٌنو( النتاج حمالن تتصؾ بسرعة نموها ونضجها لؽرض التسوٌق. 4الناتجة من )لنكولن 

الوجةةه . الةةراس عةةرٌض وممتةةد بةةٌن االذنٌةةٌن و دون عدٌمةةة القةةرون فةةً كةةال الجنسةةٌناؼنةةام السةةوث 

ممتلىء ومتوسط الطول وقد ٌكون ملون بدرجة قلٌلة اما االذنان فانهما متوسطتا الطةول وٌنمةو علٌهةا 

. و الرقبةةة عرٌضةةة عنةةد ارتكازهةةا علةةى االكتةةاؾ واالكتةةاؾ واسةةعة و لطةةول اٌضةةاصةةوؾ متوسةةط ا

واضةةحة بدرجةةة جٌةةدة والصةةدر فٌهةةا عةةرٌض وعمٌةةق ،  والظهةةر مسةةتو  واالربةةاع الخلفٌةةة ممتلئةةة 

وعرٌضة  اما االرجل فهً قصٌرة ومستقٌمة ومؽطاة بالصةوؾ الرمةادي . والصةوؾ ذوكثافةة عالٌةة  

الكفةاءة  (كؽم .2.5وٌؽطً معظم انحاء الجسم عدا البطن والوجه. لون الصوؾ ابٌض ووزن الجزة )

بش %( وانتاجهةا مةن الحلٌةب جٌةد وٌةزن الكة 452و 425مرتفعة إذ تقدر بةٌن ) التناسلٌة لهذه االؼنام

 ( كؽم او اكثر بقلٌل .65( كؽم اما االنثى البالؽة فتزن )92البلػ منها )

 

 Suffolkاغنام السفولك : 

تم تكوٌن هذه الساللة فً مناطق سفولك و نورفولك فً الجةزء الجنةوبً الؽربةً مةن انكلتةرا  وهةذه   

جوه  وارجل ملونة االؼنام نتجت من الخلط بٌن كباش السوث دون  ونعاج النورفولك التً تتصؾ بو

 باالسود ولكنها خصبة بدرجة عالٌة نتٌجة للخلط واالنتخاب المستمر .

تم الحصول على اؼنام السفولك ذات صفات اللحم الجٌد والخصوبة العالٌة  إذ تتالئم هةذه االؼنةام مةع 

وتسةةوق المراعةةً الجٌةةدة وتتمٌةةز بالنضةةج المبكةةر . والنعةةاج تعةةد امهةةات ممتةةازة فةةً تربٌةةة حمالنهةةا 

( 422 -72( كؽةم واالنةاث البالؽةة بةٌن ) 435و  422الحمالن بوقت مبكر . تزن الةذكور منهةا بةٌن )

كؽم  ومن الخصائص العامة الؼنام السفولك ان الرأس فٌها عدٌم القةرون 3كؽم  ووزن الجزة حوالً 

سعتان وبراقتان . فً كال الجنسٌن  والوجه لونه اسود وطوٌل . واالذان متوسطة الطول . والعٌنان وا

والرقبة متوسطة الطول ومرتكزة بشكل جٌد على االكتاؾ العرٌضة . والصةدر عةرٌض و واسةع امةا 

الظهةةر فمسةةتو وطوٌةةل  وممتلةةىء بةةاللحم . واالضةةالع طوٌلةةة ومقوسةةة بصةةورة صةةحٌحة . واالرجةةل 

ٌؽطةً جمٌةع  مستقٌمة وسوداء اللون ومؽطاة بالصوفحتى الركبة وقد تكون متباعدة احٌانةا . الصةوؾ

اجزاء الجسم حتى البطن وهو ناعم وؼٌر ملبد  وخال مةن الشةعرورة او الصةوؾ الملةون . امةا الجلةد 

 فهو ناعم الملمس و وردي اللون .    

 

 اغنام السفولك (15شكل رقم )
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 اغنام االٌست فرٌزٌان :

فرٌزٌةان وهةذه االؼنةام تنتمً هذه االؼنام الى اؼنام الصوؾ المتوسط إذ نشؤت فً المانٌا  فً منطقةة 

( كؽةم او اكثةر فةً موسةم انتةاجً طولةه 345لها القابلٌة على انتاج الحلٌب بكمٌات جٌةدة حٌةث تنةتج )

وٌستعمل حلٌب  %6(كؽم وبنسبة دهن  3( اشهر تقرٌبا  اما انتاجها من الحلٌب الٌومً فٌصل الى )6)

كؽم . اما انتاجهةا  65سط النعجة البالؽة  (كؽم ومتو85هذه االؼنام النتاج الجبن . ٌزن الكبش البالػ )

كؽم . والذكور واالناث منها عدٌمة القرون ولون الصوؾ فٌها ابٌض وٌؽطةً  1.4من الصوؾ فٌبلػ 

 الجسم عدا الوجه واالرجل.   

 

                              

 اغنام االٌست فرٌزٌان (16رقم )شكل 

 

 -االغنام العراقٌة:

تدل االثار والشواهد التارٌخٌة بؤن االؼنام ربٌت فً العراق منذ االالؾ السنٌن والعجب فؤن منطقة   

وادي الرافدٌن كانت مهد الحضارات حٌث ازدهرت فٌها منذ القدم الزراعة وتربٌةة الحٌوانةات. حٌةث 

صةة وان لحةوم تتوفر فً العراق مساحات شاسعة ٌمكن استؽاللها كمراعً جٌةدة لالؼنةام والمةاعز خا

 االؼنام مرؼوبة ومفضلة للمستهلكٌن .

 ،وهةةً االؼنةام العواسةةٌة، والكرادٌةةةتوجةد ثالثةةة مجةامٌع رئٌسةةة )سةةالالت( مةن االؼنةةام فةً العةةراق ،

 والعرابٌة، فضال  عن عدة اصناؾ تتبع الى بعض السالالت .
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 -االغنام العواسٌة:

دٌن والشام منذ القدم وٌعتقد ان تسمٌتها جةاءت مةن كانت االؼنام العواسٌة تربى فً منطقة وادي الراف

قبائل اوس التً كانت تربٌها لذلك ٌطلق علٌها اٌضا  االوسةٌة او العوسةٌة  واآلن نجةد ان هةذه االؼنةام 

تنتشةةر فةةً كافةةة دول منطقةةة الشةةرق االوسةةط  كافةةةوتتركز فةةً العةةراق وسةةورٌا واالردن وفلسةةطٌن 

ثً االؼنام فً العراق وتكثر تربٌتها فً مناطق الوسةط والشةمال وجنوب تركٌا . تإلؾ هذه الساللة ثل

الؽربً فضال  عن قطعان كثٌرة تنتج الصوؾ الخشن الذي ٌصلح لصناعة السجاد والبطانٌات وٌكةون 

. واالؼنةام العواسةٌة هةذه ذات صةوؾ ابةٌض اللةون االلٌةة(ذٌلها من النةوع العةرٌض المكتنةز بالةدهن )

واحٌانةةا الرقبةةة او القةةوائم حٌةةث تكةةون ملونةةة بلةةون بنةةً ؼةةامق او فةةاتح والجسةةم ماعةةدا منطقةةة الةةرأس 

مرتفةةع متوسةةط الحجةةم وااللٌةةة مرفوعةةة ذات اسةةتدارة . واالذان متوسةةطة الحجةةم والكبةةاش لهةةا قةةرون 

كبٌرة حلزونٌة الشكل فً حٌن التكون للنعاج قرون ماعدا اعداد قلٌلة منها ، وٌوجد لها قرون صؽٌرة 

( كؽم وقد 55و 45(كؽم والنعجة بٌن )75و 55قرون الكباش ،ٌزن الذكر البالػ منها بٌن )تختلؾ عن 

بٌنت الدراسات والبحوث التً اجرٌت على قطعةان االؼنةام العواسةٌة فةً منةاطق مختلفةة مةن العةراق 

الكثٌر من الصفات االنتاجٌةة لهةذه الحٌوانةات وكةان هنةاك تبةاٌن فةً االرقةام لةنفس الصةفة ٌرجةع الةى 

ختالؾ ظروؾ البٌئة التً اجرٌت بها التجارب ومن حصٌلة مئات البحوث واالرقام التً نشرت عن ا

االؼنام العواسٌة نذكر فٌما ٌاتً ملخصا ٌوضح لنا بعض المالمح عن الخصةائص االنتاجٌةة للعواسةً 

 فً العراق:

 كؽم 4,3 – 3,1الوزن عند الوالدة :   

 مكؽ 16,1 – 07,3الوزن عند الفطام:     

 كؽم 4994- 23,8الوزن عند عمر سنة ) الوزن الحولً(: 

 ؼم 134-118الزٌادة الٌومٌة فً الوزن)بعد الفطام(: 

 كؽم 5-4كؽم زٌادة وزنٌة(: 4كفاءة تحوٌل العلؾ)مركز/

 كؽم 42,2-30,1نسبة تصافً الذبٌحة: 

 كؽم 424 -426انتاج الحلٌب:  

 %4,3نسبة الدهن فً الحلٌب :  

 442-434ب /ٌوم : طول موسم الحلٌ

 كؽم  1,0- 0,4انتاج الصوؾ: 

 سم 8,00طول خصلة الصوؾ سم: 

 من النعاج الوالدة %5,04- 7,7نسبة التوائم : 

 من النعاج المقدمة للكباش  % 3,74 -6,63نسبة الخصوبة : 

 % 3,01نسبة هالكات الموالٌد من الوالدة وحتى الفطام:
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العواسٌة فةً العةراق االهتمةام الجٌةد نجةد االنتاجٌةة تتحسةن بالتؤكٌةد  ونعتقد انه اذا تم االهتمام باالؼنام

خاصة وان االؼنام ٌبدو ان لها القابلٌة على انتاج الحلٌب والدلٌل على ذلةك ان القطعةان المحسةنة مةن 

العواسً الفلسطٌنً تعطً مإشةرات ممتةازة عةن االنتاجٌةة حٌةث ٌبلةػ انتةاج الحلٌةب للنعةاج المحسةنة 

ٌوما .وتم تطبٌق نظةام الةوالدتٌن فةً السةنة بحٌةث زادت انتاجٌةة  147(كؽم لمدة 6,445بعمر سنتٌن )

 %022الحلٌب اٌضا  فضةال  عةن زٌةادة عةدد الموالٌةد خةالل العمةر االنتةاجً ،امةا نسةبة التةإأم فكانةت 

عند التضرٌب مع ساللة االٌست فرٌزٌان وبلؽت معدالت الوزن لالؼنةام اعلةى  %085وارتفعت الى 

من االؼنام العواسٌة فةً العةراق وهةذه النتةائج المشةجعة تشةٌر الةى انةه ٌمكةن مضةاعفة انتاجٌةة  بكثٌر

االؼنام العواسٌة المحلٌة عن طرٌق التحسٌن الوراثً والبٌئً للقطعان وهذا الٌمكن الحصول علٌه اال 

 اذا اتبعت وسائل وخطط ارشادٌة مكثفة لتوعٌة المربٌن حول ضرورة التحسٌن .   

 

 

 االغنام العواسٌه (17شكل رقم )

 

 

 االغنام الكرادٌة:

تتواجد االؼنام الكرادٌة فً شمال العراق خاصة فً المناطق الجبلٌة والسةهول القرٌبةة منهةا وتتصةؾ 

هذه االؼنام بؤن الكبةاش والنعةاج منهةا تخلةو مةن القةرون وٌبةدو الجسةم متطةاوال وذا قةوائم اقصةر مةن 

وٌكةةون ملونةا  فةً منةاطق الةرأس والرقبةةة والقةوائم واحٌانةا  فةً منةةاطق العواسةٌة وصةوفها خشةن جةدا  

 اخرى من الجسم اما بقٌة الجسم فٌكون ذا لون ابٌض . وااللوان اما ؼامقة سوداء او بنٌة او رمادٌة.

(كؽم والمنطقة الخلفٌة فً نهاٌة الظهر 72و 62كؽم والنعاج بٌن ) (422و 82وٌزن الكبش منها بٌن )

واضح مما ٌإدي الى انخفاض مستوى االلٌة حتى ان بعض الحٌوانات الكبٌرة الحجم منها  ذات انحناء

 قد تصل حافة االلٌة لدٌها الى االرض فً حٌن تكون فً االؼنام العواسٌة مرفوعة الى اعلى . 
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 والرأس كبٌر الحجم متطاول واالذان كبٌرة طوٌلة وتمتاز االؼنام الكرادٌة بةؤن لةدٌها عةدة اصةناؾ او

ضروب وهً االؼنام الحمدانٌة ، االؼنام الهركٌةة، االؼنةام الدزدٌةة ،الجةاؾ وؼٌرهةا وتعتبةر االؼنةام 

 الحمدانٌة من اجودها بداللة حجمها الكبٌر وزٌادة نسبة التوائم وانتاجٌة الحلٌب المرتفعة.

لٌةة االخةرى كؽةم وهةذه اعلةى ممةا فةً السةالالت المح 34,1تبلػ انتاجٌة الصوؾ فً االؼنام الكرادٌة 

( 26-24) كؽةم وعنةد الفطةام تبلةػ (3,6-3,25اما الوزن عند الوالدة فٌبلػ ) سم 6,07وطول الخصلة 

كؽم وتوجد ارقام متباٌنة ومختلفة عن امكانٌات االؼنام الكرادٌة وصفاتها االنتاجٌةة االخةرى  ولةو ان 

الحٌوانات مالئمة للمنطقة الشةمالٌة الجمٌع متفقٌن على ان صنؾ االؼنام الحمدانٌة هو من افضل هذه 

 خاصة لو اجري علٌها برامج للتحسٌن البٌئً والوراثً.

 

 االغنام العرابٌة:

ٌعتقد ان االؼنام العرابٌةة هةً مةن اقةدم االؼنةام تواجةدا فةً العةراق ونراهةا االن تتواجةد فةً المنةاطق 

للسٌر الطوٌل مع تحمل قلة الؽةذاء الحجم وذات قابلٌة كبٌرة  صؽٌرةالجنوبٌة والجنوبٌة الشرقٌة وهً 

( كؽةةةم 52-44كؽةةم والنعجةةة بةةٌن ) (62-55والظةةروؾ الجوٌةةة السةةٌئة . وٌةةزن الكةةبش منهةةا بةةٌن )

والصوؾ اقل خشونة من االؼنام العواسٌة والكرادٌة لذا فانه ٌستعمل فً صةناعة المالبةس واالنسةجة 

واالسةود اي ان الحٌةوان امةا كلةه  االخرى حٌث تتراوح الوان الصةوؾ فةً هةذه االؼنةام بةٌن االبةٌض

ابٌض او بنً او اسود . الكباش لها قرون والنعاج عدٌمة القرون وتوجد كباش عرابٌة من دون قرون 

( 498 -492( كؽم و وزن جزة الصوؾ )24و46كؽم وعند الفطام بٌن ) (4والوزن فٌها عند الوالدة )

ة هالكات الموالٌد من الوالدة وحتى الفطام سم  وقد بلؽت نسب 9، اما طول خصلة الصوؾ فٌبلػ  كؽم

00.% 

البحةةوث التةةً اجرٌةةت لتحسةةٌن انتاجٌةةة االؼنةةام العرابٌةةة هةةذه قةةد بٌنةةت ان هةةذه الحٌوانةةات لهةةا القابلٌةةة 

للتحسٌن السرٌع خاصة اذا ما اعتنً بتؽذٌتها واتباع االنتخاب لفتةرات طوٌلةة إذ اعطةً احةد القطعةان 

 عدالت قد تفوق فً بعض الصفات كفاءة االؼنام العواسٌة والكرادٌة.المحسنة نسبة توائم مرتفعةوم

 

 الفرق بٌن االغنام واالبقار:

( كؽةم للةوزن البةالػ فةً حةٌن تكةون 452 -35حجم االؼنةام صةؽٌر وٌتةراوح بةٌن ) -4

(كؽةةم  وهةةذا التبةةاٌن فةةً مةةدى االوزان سةةواء 4222-352االبقةةار ذات حجةةم اكبةةر )

 الؾ السالالت.لالؼنام او االبقار ٌرجع الخت
توجد بعض الؽةدد فةً االؼنةام والتوجةد فةً االبقةار منهةا الؽةدة تحةت العةٌن وكةذلك  -2

 الؽدة بٌن االظالؾ وهذه الؽدد ذات افرازات زٌتٌة.
ٌتكون الضةرع فةً االؼنةام مةن ؼةدتٌن او جةزئٌن فةً حةٌن ٌتكةون فةً االبقةار مةن  -3

 اربعة ؼدد او اجزاء.
 الشفة العلٌا لالؼنام مشقوقة لتتالءم مع الرعً فً مستوى النباتات الواطئة  -4
ان االؼنام تحمل رإوسها فً مستوى اعلى ممةا فةً االبقةار قٌاسةا  الةى الجسةم عنةد  -5

 الوقوؾ.
مخطم االؼنام ٌكون دقٌق )االنؾ والفم( فً حٌن ٌكون فةً االبقةار عرٌضةا  ورأس  -6

 االبقار ٌشبه الى حد ما المستطٌل.االؼنام ذو شكل مثلث بٌنما فً 
ٌؽطةةً علةةى االؼلةةب جسةةم االؼنةةام الصةةوؾ مةةا عةةدا سةةالالت قلٌلةةة فةةً حةةٌن تكةةون  -7

 االبقار ذات شعر قصٌر وبعض السالالت ٌؽطً اجسامها شعر كثٌؾ.
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 Reproduction In Sheep        التناسل فً األغنام

وتتمٌةز بالخصةوبة  (Poly estrus cycle)  تعةد األؼنةام مةن الحٌوانةات متعةددة دورات الشةبق

ما ٌكونا فً حالة فسٌولوجٌة نشةطة. فةً  العالٌة حٌث تمٌل لوالدة التوائم مما ٌعنً ان المبٌضٌن دائما

  (Restricted breeders) دورات الشبق حٌن ان بعض االنواع من االؼنام محددة

دورات الشةةةةةةبق متعةةةةةةددة  علةةةةةةى االؼنةةةةةةام بوجةةةةةةه عةةةةةةام حٌوانةةةةةةات ولةةةةةةذلك ٌفضةةةةةةل ان ٌطلةةةةةةق

فً مواسم معٌنةة مةن  ٌتعدد فٌها دورات الشبق، ولكن إذ  (Seasonally poly estrus)الموسمٌة

االؼنام البرٌة مع البٌئة المحٌطة بهةا اذ  العام. وتعد موسمٌة التناسل فً االؼنام طرٌقة من طرق تؤقلم

تةات المراعةً فةً تلةك المنةاطق، إذ الدورة الطبٌعٌة لنمو نبا تتناسل طبٌعٌا بحٌث تقابل والدة حمالنها

 توافر المراعً الخضراء. تولد الحمالن والفطائم فً موسم

هةو النسةبة بةٌن طةول مةدة اللٌةل الةى طةول  وٌعد العامل المإثر  لتنظٌم عملٌة التناسل فً االؼنةام 

الوقةت الةذي  االؼنام المستؤنسةة تمٌةل ألن تنشةط جنسةٌا فةً النهار، ونتٌجة لهذا التؤثٌر فؤننا نالحظ ان

وهذا ٌعنً ان انسب موسم هو حةٌن  (Short-day  breeders)اللٌل ٌقصر فٌه النهار وٌطول فٌه

 بٌنما ٌطول فٌها الظالم. تقصر مدة االضاءة الٌومٌة

   

 الخصوبة فً األغنام  

لعدد حٌث انها العامل الرئٌس المحدد  تعد الخصوبة من اهم العوامل المحددة لنجاح تربٌة االؼنام

اللحوم الناتجة من هذه الموالٌد. وكلما زاد عدد الحمالن  الموالٌد الناتجة من القطٌع وبالتالً كمٌة

 تكلفة انتاج الحمل الواحد فً المزرعة. لذلك كان احد االهداؾ الرئٌسٌة للنعجة الواحدة كلما قلت

عدد مرات الحمل  الهدؾ زٌادة لالنتاج المكثؾ من االؼنام هو زٌادة عدد التوائم فً القطٌع. ٌلً هذا

بصفة طبٌعٌة او بالتدخل  والوالدة فً العام الواحد، وٌمكن الحصول علٌه من هذه الحٌوانات

بالهرمونات. وعلى وجه العموم فؤن زٌادة  الصناعً بؤستعمال نظم االضاءة الصناعٌة او بالمعاملة

 :اآلتٌة نسبة التوائم فً القطٌع ٌرتبط بالنقاط

 التبوٌض(. الناضجة التً تفرز من المبٌض خالل فترة الشبق )معدل اتعدد البوٌض .1

 .)المخصبة من اجمالً البوٌضات المفرزة )معدل االخصاب عدد البوٌضات .2

عدد الحمالن المولودة بعد مدة نمو طبٌعٌة، عادة ما تقل هذه النسبة كلما زادت عدد االجنة  .3

 .المبكرة النافقة فً مدة الحمل

طرٌق التقنٌة البٌولوجٌة الحدٌثة زٌادة عدد البوٌضات المتحررة من المبٌض الواحد  وقد امكن عن

وٌتم ذلك عادة عن  .ٌإدي فً النهاٌة الى زٌادة عدد البوٌضات المخصبة و زٌادة الموالٌد لكل أم مما

. وتوضح (Super ovulation)طرٌق التداخل الهرمونً للحصول على ما ٌعرؾ بإفراط االباضة 

 نعاج مع موالٌدها التوائم. الصور
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 ( نعجة مع موالٌدها التوائم11شكل رقم )

 الجنسً فً األغنام النضج

 الخصٌة فً ذكور الحمالن عقب الوالدة مباشرة بٌنما ٌتؤخر تطور عضو التناسل )العضو رتظه

ومدى  ٌوما  وهو ٌتوقؾ على النضج المبكر او المتؤخر للحٌوانات 045-055الذكري( حتى عمر 

 توافر الؽذاء المناسب للحمالن فً فترة النمو األولً.

تقرٌبا بٌنما تظهر الحٌوانات المنوٌة  ٌوما   85-75ٌبدأ تكون الحٌوانات المنوٌة )النطؾ( عند عمر 

ٌوم تقرٌبا. وعموما  045-035الحٌة فً القذفة عندما ٌصل عمر الحمل )صؽٌر االؼنام( الىزهاء 

من الوزن النهائً وٌتوقؾ  40 – 60 %تصل االؼنام الى النضج الجنسً عندما ٌصل وزنها حوالً 

ت الى النضج الجنسً بعمر سنة واحدة عمر النضج الجنسً على نوع الساللة، وتصل بعض السالال

 .انتاج الحلٌب والمتؤخرة عن ذلك قد تنضج عند عمر سنتٌن تقرٌبا  مثل السالالت المتخصصة فً

 الجنسً اهم العوامل التً تؤثر على عمر البلوغ

على احتٌاجاته الؽذائٌة المطلوبة فً الوقت المناسب مما ٌإدى إلى تؤخٌر  عدم حصول الحمل .1

 .الجنسً وغعمر البل

العوامل الجوٌة المالئمة لنمو الحمالن بصورة طبٌعٌة له تؤثٌر على تثبٌط عمر  عدم توفر .2

الى مرحلة البلوغ الجنسً عادة عند عمر اكبر قلٌال من عمر  الجنسً، اما اإلناث فإنها تصل البلوغ

الحالة الى  شهور. وٌصل وزن االناث فً هذه 05-4االولً عند عمر  الذكور وتبدأ دورة الشبق

النضج الكامل. وفً الواقع ال ٌنصح بتلقٌح االناث عند هذا العمر بل  من وزنها عند %45حوالً 

 .ٌكتمل نموها حرصا  على كفاءتها اإلنتاجٌة فً المستقبل ٌفضل االنتظار حتى

 

 

 

 



64 
 

 األغنام موسم التناسل فً

وبعض سالالت األؼنام العالمٌة  العام التً تكون فٌها األؼنام قادرة على التناسل هً المدة من

إلى  دورات )قصٌرة موسم التناسل( وبعضها ٌمتد 2 – 1فٌها موسم التناسل بحٌث ال ٌتجاوز  ٌقصر

موسم  دورات شبق )متوسطة موسم التناسل( وقلٌل منها ذي 05 – 8شهور حٌث ٌحدث لها  5 – 4

العام،  شهور( وان االؼنام العراقٌة )المحلٌة( تتمٌز بقدرتها على التناسل طول 05 – 7تناسل طوٌل )

خالل هذه المدة وهذا  وكفاءتها التناسلٌة تقل فً شهر نٌسان وأٌار وتظهر لبعض النعاج دورات شبق

 وفً مشارٌع. عن األؼنام العالمٌة ٌجعلها تتمٌز فً إنتاج أكثر من مولود فً العام وهً صفة تمٌزها

 شهور وٌتم 7تربٌة االؼنام وجد أن أفضل النظم الممكن اتباعها فً تناسل االؼنام هو موسم إنتاج كل 

التناسلٌة للنعاج( ثم فً  التلقٌح تبعا  لذلك فً شهر اٌلول )وهً أفضل مواسم التلقٌح من ناحٌة الكفاءة

ً شهر اٌار وحزٌران لتتم التلقٌح ف شهر اٌار وفً شهر كانون الثانً، وٌسود حالٌا  بٌن المربٌن

وتتوافر االعالؾ الخضراء ولكن  الوالدات فً شهر تشرٌن االول حٌث توجد ظروؾ جوٌة مناسبة

إنتاج الحمالن وفً حالة الرؼبة فً  أثبتت التجارب أن هذه المدة فً العام لٌست أفضلها من ناحٌة

تشرٌن االول( للحصول   -اخراٌلول الخرٌؾ )أو إنتاج موسم واحد سنوٌا  فٌستحسن أن ٌتم التلقٌح فً

ترك الكباش مع النعاج طوال العام ٌقلل  على أعلى نسبة خصب وانتاج عدد اكبر من الحمالن كما أن

انتظام عملٌات الوالدة والرضاعة و عدم انتظام  من إنتاجها السنوي من الحمالن وٌإدي الى عدم

الكبٌرة والكباش لها القدرة على التلقٌح على  القطعان عملٌة التسوٌق، ولهذا أهمٌة كبٌرة خاصة فً

صفات السائل المنوي والرؼبة الجنسٌة لها حسب الفصول فتقل بعض  مدار العام، ولكن قد تختلؾ

 .خاصة إذا تعرضت للظروؾ الجوٌة الحارة وأشعة الشمس الشًء أثناء الصٌؾ

 

      اهم الصفات التناسلٌة فً االغنام

او المعاٌٌر التناسلٌة التً ٌمكن اعتمادها لؽرض تقدٌر الخصوبة فً  هنالك مجموعة من الصفات

 االؼنام منها:

 .)اشهر 5-2شهر( والذكور ) 04-05عمر البلوغ الجنسً لإلناث ) -4

 .)الساللة شهر )حسب 07-7النضج الجسمً المناسب للتربٌة  -2

 .)بداٌة الخرٌؾ )احٌانا  فً الربٌع موسم التناسل -3

 .)العام المتعدد الموسمً )طولالشبق ٌكون من النوع  -4

 .)ٌوم08-03ٌوم ) 06-05تقرٌبا   طول دورة الشبق -5

 .ساعة 25-25فترة الشبق  طول -6

 ساعة.40-18 الوقت الالزم لتحرر البوٌضة منذ حدوث الشبق  -7

 بوٌضة. 3-0المتحررة  عدد البوٌضات -8

 ٌوم. 045-034طول فترة الحمل  -9

 حمل. 3-0متوسط عدد الموالٌد  -42

 ٌوم.140-100 طول موسم الحلٌب  -44

 مللتر.1 متوسط حجم القذفة  -42

 ملٌون(. 4-1ملٌون/ مٌكرولٌتر ) 2السائل المنوي  تركٌز -43

 مكان وضع السائل المنوي ٌكون فً المهبل. -44
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 تربٌة األغنام

لٌتم  ٌفضل أن ٌكون موسم التناسل اقصر ما ٌمكن حتى تتم الوالدات فً مدد متقاربة وبالتالً
شبق ولكن فً  ٌوما  أي دورتً 24تنظٌم العملٌات الدورٌة المختلفة فً القطٌع، وأفضل الفترات هو 

ٌوما  )فً حالة موسم 60 ٌوما   أو  34حالة التلقٌح فً شهر نٌسان واٌار ٌفضل إطالة الموسم الى 
ً حالة تربٌتها فً رأس أما ف 100كباش/  3 واحد فً العام( وٌتم إطالق الكباش فً المرعً بواقع 

رأس وٌفضل أن ال ٌتم استعمال الكباش قبل تمام نضجها  45 – 35حظائر فٌتم تخصٌص كبش لكل 
أما النعاج فٌمكن تلقٌحها اعتبارا  من عمر سنة وٌجب على المربً التعرؾ على  سنة 0.4عند عمر 

وقد  ب نهاٌة فترة الشبق(الشائعة فً موسم التلقٌح ومتابعة تلقٌحها فً الوقت المناسب )قر النعاج
ٌستعان فً ذلك باستعمال كبش كشاؾ )مقطوع الوعاء الناقل( أو باستعمال كبش ٌتم تؽطٌة منطقة 

 بقطعة من القماش لمنعه من التلقٌح، حٌث تكون وظٌفته التعرؾ على النعاج الشائعة حتى القضٌب له
نعجة فً  055 – 60أن تلقح من  ً ٌمكنٌمكن تقدٌمها إلى الكباش الممتازة التً تقوم بتسفٌدها والت
الصباح الباكر وفً حالة استعمال أكثر من  الموسم وعادة ما تتم عملٌات التلقٌح فً آخر النهار أو

من خالل حزام ٌتم تثبٌته على مقدمة صدر الكبش ٌحتوي  كبش ٌمكن تمٌٌز الكبش الذي قام بالتلقٌح
الدهن والصبؽة علٌها  ء الكبش للنعاج ٌترك آثارعند اعتال،على طالء دهنً بلون خاص لكل كبش 

لهذه النعاج مرة أخرى  فٌتعرؾ على تلقٌحها لضمان الحصول على نتائج خصب جٌدة وٌعاد التلقٌح
ى النعاج بعد ــــالشبق عل ً حالة عدم حدوث إخصاب تظهر حالةــما دامت حالة الشبق مستمرة وف

نسبة النعاج الخصبة فً القطٌع  ٌوما  وٌجب مراقبة هذا الظاهرة جٌدا  حٌث إنها تزٌد 07 – 06
الٌة النعجة لمساعدة الكبش على تلقٌحها ولكن  وبالنسبة لإلناث ذات اإللٌة الكبٌرة ٌلجؤ الراعً لرفع

  .رفعها بمقدم صدره فً أثناء التلقٌح وال حاجة لمساعدته فً حالة صؽر االلٌة ٌمكن للكبش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( حزام الصدر الملون لكباش التلقٌح11شكل رقم )
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 اإلعداد لموسم التلقٌح

 هنالك مجموعة من االمور ٌجب اتباعها قبل الدخول فً موسم التلقٌح منها:

   ٌنصح بجز األؼنام قبل موسم التلقٌح أو على األقل قص الصوؾ حول االلٌة والمنطقة .1
 . تلقٌحهاالخلفٌة لٌسهل      
  تقلةةةةٌم األظةةةةالؾ خاصةةةةة الكبةةةةاش حتةةةةى ال تكةةةةون سةةةةببا  فةةةةً عةةةةدم القةةةةدرة علةةةةى الوثةةةةب .2

   جٌدة  إعطاء علٌقة إضافٌة لمدة أسبوعٌن قبل وبعد التلقٌح وخاصة إذا كانت حالة النعاج ؼٌر         
  تإدي  لٌةوٌمكن إضافة نصؾ كٌلو ؼرام من العلٌقة المركزة ذات قٌمة ؼذائٌة جٌدة وهذه العم      
  .إلى رفع الكفاءة التناسلٌة للنعاج وزٌادة قدرتها على إنتاج التوائم    
  أثناء  معالجة الطفٌلٌات الداخلٌة والخارجٌة حتى تكون الحٌوانات فً حالة صحٌة جٌدة  .3

 الحمل والرضاعة.     
 .الحلزونٌة ختٌار كباش التلقٌح على اساس رؼبتها الجنسٌة وسالمة القضٌب ووجود الزائدةا .4
  تقسٌم النعاج حسب العمر وحالة الجسم إلى مجموعات متجانسة بقدر اإلمكان. .5
    فطام الحمالن قبل دخول األمهات إلى موسم التلقٌح التالً لمدة مناسبة إذ إن استمرارها فً .6
  رضاعة موالٌدها ٌقلل من فرص إخصابها.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جز الصوف فً الكباش21شكل رقم )
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 ( تقلٌم أظالف الكبش لمساعدته على التلقٌح21شكل رقم )

 اختٌار الذكر للتسفٌد

 ٌجب ان تتوفر الشروط اآلتٌة فً اختٌار الذكور: 

  وذلك لؽرض  ٌكون الذكر من ساللة نقٌة ومطابقا  للنموذج العام، النوع أو الساللة: ٌجب أن -1
   الساللة المرؼوبة  كانت النعاج خلٌطة فٌجب أن ٌكون الذكر نقٌا  ومنتجانس القطٌع، حتى إذا      
   كما أن الحمالن تمٌل لمشابهة  إذ انه ٌكون أكثر تركٌزا  فً صفاته الجٌدة من الذكر الخلٌط،     
  . الخلٌطة آبائها النقٌة بدرجة أكبر من مشابهتها ألمهاتها      
  . سنوات إذا كانت تستعمل فً التلقٌح مباشرة 5-3األعمار: تفضل كباش ناضجة بعمر  -2
  معالم الذكورة واضحة مثل ؼلظ والصفات: ٌراعً أن ٌكون شدٌد الحٌوٌة )حركة وقوة(  -3

   الرأس وقوة الفكٌن واتساع فتحتً األنؾ، الخصٌتٌن ٌجب ان تكون سلٌمتٌن  القرون وكبر      
  صٌة والتهاب القضٌب والعرج وضعؾ تعلق أو ضمور الخ واألرجل سلٌمة وٌحذر من      
 . المفاصل وٌجب تناسق أجزاء الجسم وتجنب صؽر أو ضٌق الصدر وتقوس الظهر      

األم تظهر فً إنتاجها  وعموما  ٌجب عد استعمال ذكر واضح العٌوب فً أي صفة من صفاته، فعٌوب
 .نصؾ القطٌع الكبش فقط أما عٌوب األب فتظهر فً نتاج القطٌع كله، ولهذا ٌقال أن
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 الماعز:  

 اصل الماعز:

ٌعتبر الماعز من اوائةل الحٌوانةات المجتةرة التةً تةم استئناسةها وٌعةود زمةن اسةتئناس المةاعز الةى مةا 

ٌقارب سبعة االؾ سةنة قبةل المةٌالد فةً المنحةدر الواقةع ضةمن جبةال زاكةروس الواقعةة علةى الحةدود 

والمكةان علةى اكتشةاؾ العظةام فةً هةذه المنطقةة وقةد وجةدت االٌرانٌة وٌستند هةذا الزمةان  –العراقٌة 

( سةنة قبةل 8222على الهضبة االٌرانٌة ٌعةود تارٌخهةا الةى ) Asiabبقاٌا من عظام الماعز فً منطقة

المٌالد وفً جنوب شرق االناضول حوالً سبعة االؾ قبل المٌالد وفةً منطقةة جرمةو شةمال العةراق 

( قبل المٌالد وهذه المناطق المتقاربة تشةٌر الةى 6522ٌعود الى ))بٌن كركوك والسلٌمانٌة( وتارٌخها 

 ان وادي الرافدٌن والمناطق القرٌبة منه ٌمكن عدها موطن استئناس الماعز .

ٌتبةةةع المةةةاعز موقةةةع االؼنةةةام نفسةةةها فةةةً سةةةلم تصةةةنٌؾ المملكةةةة الحٌوانٌةةةة ابتةةةداء  بالمملكةةةة وانتهةةةاء  

فةةً حةةٌن ان المةةاعز ٌتبةةع جةةنس  Ovisؼنةةام تتبةةع جةةنس وبعةةد هةةذا الموقةةع فةةؤن اال Bovidaeبالعائلةةة

Capris : وٌوجةةد تحةةت جنسةةٌن همةةاCapra وHemitragus  ومةةاعز .Hemitragus  ٌضةةم ثالثةةة

توجةةد فةةً شةةرق عمةةان ، ووسةةط الهمالٌةةا ووسةةط الهنةةد وٌتمٌةةز هةةذا المةةاعز بةةالقرون  Spiciesانةةواع 

( فردا  48اتحا  او ؼامقا  ىوعدد كروموسوماته )القصٌرة وهو عدٌم اللحٌة ولون الجسم فٌه ٌكون بنٌا  ف

لةٌس لةه صةلة  Hemitragusوبما ان تحةت الجةنس  Capraوعلٌه الٌمكن تزاوجه مع الجنس االخر 

 مع الماعز المستانس الحالً، لذلك لم ٌكن ذا اهمٌة بالنسبة لنا.

 

 اهمٌته االقتصادٌة:

 ٌنتج الحلٌب واللحم والشعر والجلود.الماعز متعدد االنتاج وهومتمٌز فً كل المنتجات فهو  -4
ذو كفاءة عالٌة فً انتاج الحلٌب فالماعز الجٌد ٌفوق انتاجه ما تنتجه البقرة المحلٌة فً الوقت  -2

 % من وزن البقرة.42الذي ال ٌبلػ  وزنه 
الكفاءة التناسلٌة للماعز عالٌة جدا  متمثلة فً نسبة الخصوبة المرتفعة وانتةاج التةوائم والبلةوغ  -3

 جنسً المبكر.ال
 حٌاته االنتاجٌه طوٌلة. -4
وزن الجسم الصؽٌر ٌجعل متطلبات التؽذٌة اقل وكذلك قدرته الفائقة على االستفادة من المواد  -5

 الخشنة المتنوعة.
رخةةٌص الةةثمن ممةةا ٌسةةهل تكةةوٌن قطٌةةع منةةه بةةرأس مةةال اقةةل، وكةةذلك ٌمكةةن االكتفةةاء بةةبعض  -6

 االناث فً البٌوت الرٌفٌة الجل انتاج الحلٌب.
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 سالالت الماعزاالجنبٌة: 

 Sannenماعز السانٌن:  

ٌعد ماعز السانٌن من اشهر السالالت فً صةالحٌتها النتةاج الحلٌةب ولهةا سةمعة واسةعة االنتشةار 

فةً سوٌسةرا  عالمٌا  فةً هةذا الخصةوص . ونشةؤت هةذه السةاللة فةً منطقةة وادي سةانٌن وشةمالها

وٌسرا ومن هذه المنطقة انتشر الى معظم مناطق اوربا وٌربى حالٌا  فً جمٌع القسم الؽربً من س

حتى وصل الى امرٌكا وافرٌقٌا واسترالٌا والٌابان وبلدان عدٌدة من العةالم . وهنةاك بعةض الةدول 

 التً عملت على تطوٌر وتحسٌن سالالتها المحلٌة من الماعز باعتماد ماعز السانٌن.

تقد ان عملٌات االنتخةاب والتحسةٌن لهةذه السةاللة الٌعرؾ الكثٌر عن تارٌخ نشوء هذه الساللة وٌع

كانت لصفة انتاج الحلٌب وتحسةٌن المظهةر وقةد جةرت فةً عةدة قةرون فةً سوٌسةرا حتةى ذاعةت 

شةةهرته فةةً القةةرن التاسةةع عشةةر إذ توجهةةت انظةةار مربةةً المةةاعز الةةى مةةاعز السةةانٌن السوٌسةةري 

صفه رابطة تربٌة الماعز السوٌسرٌة  الستعماله فً تحسٌن حٌواناتهم المحلٌة وماعز السانٌن كما ت

بانه ذو حجم كبٌر وعدٌم القرون . والجسم فٌه متناسق ولونةه ابةٌض نقةً مةع احتمةال وجةود بقةع 

داكنة اللون على جلد المخطم والجفون واالذان والضرع. وتظهر على هذه الساللة صفات حٌوان 

طوٌل وذو خط وجهً امامً مقعر  الحلٌب ذات الشكل المثلث والضرع فٌه جٌد التكوٌن . الراس

قلٌال  واالذان متوسطة الحجم منتصبة الى االعلى ومتجهة الى االمام ، وتوجد فٌه لحٌة ولكن لٌس 

 من الضروري ان تكون اللحٌة من خصائص هذه الساللة كذلك الحال بالنسبة للدالٌتٌن .

وٌتمٌز ماعز السانٌن بالهدوء  كؽم (85كؽم والذكور زهاء ) (65وتزن االناث البالؽة منه زهاء )

وهو مشابه لدرجة كبٌرة البقرة الحلوب وقد تعزى هذه الصفة الى طول فترة االسةتئناس وطرٌقةة 

. وطةول فتةرة ع ضةرورٌة لحٌةوان الحلٌةبالتؽذٌة داخل الحضائر فةً موسةم الشةتاء و هةذه الطبةائ

 (275وطةول موسةم الحلٌةب ) (498) ٌوما  وعدد الموالٌد فةً الةبطن الواحةدة (45493) الحمل فٌه

 ٌوما . 

 

 السانٌن ماعز( 22شكل رقم )
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 Anglo-Nubianماعز االنكلونوبٌان:   

نشةؤت هةذه السةاللة فةً برٌطانٌةةا نتٌجةة خلةط المةاعز المحلةً ثةةم تسةفٌد االنةاث الناتجةة مةع ذكةةور 

وتكةةون بةةذلك مةةاعز االنكلونوبٌةةان إذ  Nubianاسةةتوردت مةةن الشةةرق مةةن سةةاللة المةةاعز النةةوبً 

اصبح ساللة معترفا  بها وهو اقدم السالالت المحسنة فً برٌطانٌةا وقةد عرفةت تسةمٌة االنكلوبٌةان 

. ومن خصائص هذه الساللة هو  4942وفتحت سجالت النسب كساللة نقٌة عام   4892فً عام 

ه هةو االحمةر الطةوبً، مةع وجةةود االنةؾ المقةوس، واالذان الطوٌلةة العرٌضةة، واللةون الؽالةب فٌة

اوعدم وجود بقع سوداء على طول الخط الظهري، وعلى مناطق اخرى موزعة على الجسم وهذه 

البقع قد تظهر باللون الخمري او الرصاصً . والٌاؾ الشعر فٌه قصٌرة وناعمة وبراقة  وخالٌةة 

فةوع والجسةم متوسةط العمةق من االلٌاؾ الطوٌلة . والذكور لها قرون وٌتمٌز الرأس فٌهةا بانةه مر

كؽم والذكور اعلى من ذلك .انتاجها مةن  82-62والعرض واالرجل طوٌلة . وتزن االنثى البالؽة 

اللحم جٌد وقد تم تحسٌن نوعٌة الحلٌةب حٌةث ٌحتةوي علةى نسةبة مةن الةدهن اعلةى مةن السةالالت 

 (كؽم فً الموسم.  4222االخرى. واالنتاج ٌصل الى )

  

 

 عز االنكلونوبٌانما (23شكل رقم )

 

 ماعز االنكورا:

نشؤ هذا الماعز فً تركٌا فً مدٌنة انكورا والتً تعرؾ حالٌا  انقرة وٌسمى ماعز الموهٌر وٌعتقد 

(سةةنة قبةةل المةةٌالد امةةا اصةةله فمةةن اواسةةط اسةةٌا ولكةةن مةةن 2422ان منشةةؤ هةةذا المةةاعز ٌعةةود الةةى )

االناضةةول ٌربةةى مةةاعز االنكةةورا المإكةةد ان خصائصةةه الحالٌةةة جةةاءت نتٌجةةة تطةةوره فةةً منطقةةة 

اساسا  النتاج الشعر وتقوم بتربٌته حالٌا بلدات عدٌدة منها جنوب افرٌقٌا والوالٌات المتحدة وتركٌا 

وشعر الموهٌر ذو قٌمة اقتصادٌة كبٌرة النه مرؼوب فٌه لصفاته الجٌدة حٌث ٌكون الشعر لماعةا  
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ض وقد ٌوجد منه لةون بنةً فةاتح او رصاصةً وٌتمٌز بطوله ومتانته وعلى االكثر ٌكون لونه ابٌ

 او اسود احٌانا .

سةنة. ونسةبة التةوائم  295الةى سةنة وقةد تمتةد  495حجم الجسم فٌه صؽٌر والعمر عند التلقٌح ٌبلةػ 

كؽم وعند عمر سنة ٌبلػ 46(كؽم اما الوزن عند الفطام فٌبلػ حوالً 295) قلٌلة وتزن الموالٌد منه

د فةً كةال الجنسةٌن وهةً قوٌةة وطوٌلةة خاصةة فةً الةذكور امةا فةً (كؽم . والقرون فٌةه توجة22)

. وعند النظر الى الحٌوان ٌكون مظهره جذابا  حٌث هً متوسطة الطول وتمتد نحو الخلؾاالناث ف

جد خصلة من الشعر فةً ٌمتد الشعر لٌؽطً الجسم كله ومنطقة اسفل البطن واالرجل والرقبة وتو

كؽم للحٌوانات الناضجة . اما كمٌة الشعر 3 لالناث الحولٌة وكؽم  495. وزن الجزة مقدمة الرأس

 %.  2مٌكرونا وتبلػ مطاطٌة االلٌاؾ  32سم وبقطر  4595كؽم وٌبلػ طول اللبفة  2-4النظٌؾ 

  

                     

 ماعز االنكورا (24شكل رقم )

 

 

 الماعز المحلً:

 -ٌمكن تقسٌم الماعز المحلً على ثالثة مجامٌع:

الماعز االسةود الجبلةً : وهةو مةاعز صةؽٌر الحجةم ٌتواجةد فةً المنةاطق الجبلٌةة وتوجةد منةه  -4
قطعان تعتمد على الرعً فً تربٌتها والهدؾ الرئٌس من تربٌته هو انتةاج اللحةوم ثةم الحلٌةب 

 والشعر . والقرون موجودة فً الذكور واالناث منه.   
النكةةورا ولةةو ان انتاجٌتةةه مةةن الشةةعر المرعةةز: وهةةذا المةةاعز ٌشةةبه فةةً بعةةض صةةفاته مةةاعز ا -2

التصل الى جودة االنكورا كمٌا  او نوعٌا  وٌربى فً المناطق الجبلٌة اٌضا  والهدؾ من تربتةه 
هو الحصول على شعره الذي ٌباع باسعار عالٌة لصناعة المالبس وٌةتم تسةوٌق الموالٌةد بعةد 

ؾ المرعةز بانةه صةؽٌر الحجةم الفطام لعدة اشهر لؽرض انتاج اللحم فً المةدن القرٌبةة وٌتصة
 والقرون موجودة فً الذكور واالناث منه.
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الماعز االسود المحلً: وهذا النوع من الماعز منتشر فً كافة انحةاء العةراق حٌةث نجةده فةً  -3
البادٌة وفً االرٌاؾ والمدن حٌث ٌتصؾ باللون االسود الذي ٌشةوبه بعةض االلةوان االخةرى 

الرأس والقوائم واحٌانا مناطق الجسم االخةرى . والقةرون كاالبٌض والبنً خاصة فً مناطق 
 موجودة فً الذكور واالناث .

وبصةةورة عامةةة فةةان المةةاعز المحلةةً ٌربةةى فةةً العةةراق الؼةةراض متعةةددة وهةةً النتةةاج اللحةةوم 

والحلٌب والشعر والسماد اي الٌوجد تخصص لالنتاج ماعةدا المرعةز الةذي ٌربةى لشةعره الجمٌةل 

كؽم او اقل وبالوان من االبٌض الفضةً الةى  4اوز وزن الجزة للراس الواحد المتموج الذي الٌتج

الكرٌمً االشقر . وماعدا قطعان قلٌلة من الماعز فً شمال العراق فةان المةاعز ٌربةى خلٌطةا  مةع 

االؼنام وباعداد قلٌلة وٌعزؾ المربون عن التوسع فً تربٌته وذلك لعدم وجود الرؼبة الشدٌدة فً 

لحومه كما فً االؼنام حٌث ٌفضةل العراقٌةون لحةوم االؼنةام علةى اي نةوع اخةر مةن االقبال على 

 لحوم المجترات.

 

 اهمٌة الماعز االقتصادٌة:

 الماعز متعدد االنتاج وهو متمٌز فً كل المنتجات فهو ٌنتج الحلٌب واللحم والشعر والجلود. -4
تنتجه البقرة المحلٌة فً الوقت  ذو كفاءة عالٌة فً انتاج الحلٌب فالماعز الجٌد ٌفوق انتاجه ما -2

 % من وزن البقرة.42الذي الٌبلػ وزنه 
الكفاءة التناسلٌة للماعز عالٌة جدا  متمثلة فً نسبة الخصوبة المرتفعة وانتةاج التةوائم والبلةوغ  -3

 الجنسً المبكر.
 حٌاته االنتاجٌة طوٌلة . -4
قة على االستفادة من المواد وزن الجسم الصؽٌر ٌجعل متطلبات التؽذٌة اقل وكذلك قدرته الفائ -5

 الخشنة المتنوعة.
رخٌص الثمن ما ٌسهل تكوٌن قطٌع منه برأس مال اقل وكذلك ٌمكن االكتفةاء بةبعض االنةاث  -6

 فً البٌوت الرٌفٌة الجل انتاج الحلٌب.
اما مٌزات انتاج اللحوم من الماعز فؤن الماعز ٌمتاز بقدرته العالٌةة علةى انتةاج التةوائم فةالوالدات 

الثنائٌة شائعة وكذلك الثالثٌة واحٌانةا  الرباعٌةة وبعةض افةراد المةاعز قةد تلةد مةرتٌن بالسةنة مةا قةد 

( اشهر وبوزن صؽٌر اي 4 او 3ٌضاعؾ عدد الموالٌد الناتجة منها وهذه الموالٌد تفطم عند عمر)

ال نتةاج اكبةر  (كؽم واذا تم االعتناء باالمهات وكذلك الموالٌد من الوالدة حتةى الفطةام 42بمقدار )

 عدد من الموالٌد المسمنة و التعوٌض عن مشكلة صؽر الحجم وسرعة النمو المنخفضة .

بالنسبة النتاج الحلٌب فؤن الماعز حٌةوان ممتةاز النتةاج الحلٌةب قٌاسةا بوزنةه الصةؽٌر ومتطلبةات 

مطلةوب فةً رعاٌته وتربٌته البسٌطة ورؼم اهمٌة الماعز فً هذا المجال فانه لم ٌحةظ باالهتمةام ال

العراق وكذلك عموم المنطقة العربٌةة وتركةز االهتمةام بانتةاج الحلٌةب مةن االبقةار خاصةة االبقةار 

المسةةتوردةعلى الةةرؼم مةةن التكةةالٌؾ الهائلةةة التةةً تتطلبهةةا هةةذه االبقةةار بسةةبب عةةدم مالئمةةة البٌئةةة 

والرعاٌةةة  المحلٌةةة لمتطلبةةات معٌشةةتها فالمةةاعز اذا اهةةتم بةةه واجرٌةةت بةةرامج التحسةةٌن الةةوراثً

الصةةحٌة المطلوبةةة علٌةةه وحمةةالت التوعٌةةة والمسةةاندة للمةةزارعٌن وصةةؽار المةةربٌن فؤنةةه بالتؤكٌةةد 

سٌساهم فً انتاج الحلٌب بكمٌات كبٌرة قد تسد الةنقص الموجةود او علةى االقةل تسةاهم فةً اكتفةاء 

 زات الفرٌدة.مناطق الرٌؾ وعوائل المربٌن واقربائهم من هذه المادة الؽذائٌة الهامة ذات الممٌ
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 مٌزات حلٌب الماعز:

حلٌب الماعز لونه ابٌض بسبب قلة احتوائةه علةى مةادة الكةاروتٌن الةذي ٌكةون تفاعلةه قاعةدي فةً 

حٌن ٌكون حلٌةب االؼنةام واالبقةار حامضةً التفاعةل وحجةم الحبٌبةات الدهنٌةة فٌةه اصةؽر مةا فةً 

حمةةاض الدهنٌةةة فةةً حلٌةةب ( واال395-295( مٌكةةرون وفةةً االبقةةار )2حلٌةةب االبقةةار حٌةةث تبلةةػ )

( ذرات فً حٌن تصل فً حلٌةب 9-5الماعزتحتوي على سالسل كاربونٌة قلٌلة العدد اي بحدود )

ذرة وهذه المٌزة تفٌد فً ؼذاء االطفال لبناء دهون اجسامهم من االحماض الدهنٌة  47االبقار الى 

وقةد وجةد اٌضةا   ان معامةل ذات الذرات الكاربونٌة االقل عددا بصورة افضل مةن الكثٌةرة العةدد. 

هضم الدهون لحلٌب الماعز اعلةى مةا فةً حلٌةب االبقةار وبالنسةبة للفٌتامٌنةات فةؤن حلٌةب المةاعز 

خاصةةة فةةً فصةةل  Aلفٌتةةامٌن % 055( وB1% لوجةةود فٌتةةامٌن )52اؼنةةى مةةن حلٌةةب االبقةةار ب 

 الشتاء.

جعةل مةن هةذا الحلٌةب ومعامل هضم بروتٌن حلٌب الماعز اعلى من حلٌب االبقةار وهةذه المٌةزة ت

 مصدرا  ؼذائٌا  جٌدا  لالطفال الرضع وكذلك الكبار ذوي االمراض الخاصة. 

 

 الماعز التناسل فً

تتمٌز الماعز بكفاءة تناسلٌة عالٌة تفوق حٌوانات المزارع األخرى فعمر البلوغ الجنسً لها صؽٌر 

الخصوبة مرتفعة جدا  وهً فً نسبة  أشهر لألنثى كما أن 6 - 5أشهر للذكر و  5 - 4ٌتراوح من 

تقرٌبا (  ٌوم 60من الوالدة ) % ، كما تتمكن الماعز من التناسل بعد فترة قصٌرة90 - 80المعتاد 

إنتاجها من التوائم عاٍل وهً صفة  مع االستمرار فً إنتاجها العالً من الحلٌب، ومن جهة اخرى فإن

بقدرتها على التناسل طول العام وٌمكن لذكر السالالت  تتمٌز بعضو .سالالت الماعز  عادٌة لجمٌع

وتتراوح طول دورة  عنزة خالل موسم التلقٌح 50-30واحد من الماعز )تٌس( أن ٌلقح ما ٌقرب من 

ساعة كما أن طول مدة الحمل حوالً  52 - 48فترة الشٌاع  ٌوما ، وتستمر 21 -19الشٌاع بٌن 

شهر، اما سالالت  15الى  9الالت المحلٌة ما بٌن أول والدة فً الس ٌوما ، وٌتراوح العمر عند 148

الماعز األوربٌة فانها تكون موسمٌة التناسل أي ان لها موسم تناسل محدد حٌث تتناسل فً الخرٌؾ 

 . وٌتوقؾ نشاطها التناسلً فً الربٌع والصٌؾ والشتاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( تظهر الموالٌد التوائم مع امهاتها فً الماعز25شكل رقم )
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 إعداد الماعز لموسم التلقٌح

متعددة دورات الشٌاع  الماعز من الحٌوانات ٌبدأ التناسل فً الماعز بحدوث دورة الشٌاع، وتعد

ٌوم فً المتوسط وتستمر فترة الشٌاع فً  18 – 17كل  وتتكرر دورات الشٌاع أثناء موسم التناسل

 . ساعة 72 - 8وقد تتراوح من  ساعة 36 - 24المتوسط من 

بعض اإلفرازات المهلبٌة واستسالم العنزة للتٌس  عالمات الشٌاع احمرار الحٌا وإفراز ومن

تواجده مع  والتفاؾ اإلناث التً فً مرحلة الشٌاع حول الذكر فً حالة وسماحها له بالوثوب علٌها

ح وٌتم إفراز البوٌضات قرب نهاٌة فترة الشٌاع )الثلث األخٌر من فترة الشٌاع( ولذا ٌنص اإلناث

ساعة بعد الشٌاع فٌعاد  24بالتلقٌح قرب نهاٌة فترة الشٌاع وإذا تؤخرت فترة التلقٌح الى أكثر من 

مع اختبار  اخرى، أما التٌوس فال بد من تدرٌبها على التلقٌح قبل بداٌة موسم التلقٌح التلقٌح مرة

 لتزاوج فً الماعز.السائل المنوي لها للتؤكد من قابلٌتها على التلقٌح، وتبٌن الصورة عملٌة ا

 

 

 موسم التلقٌح

هذا إهدار لطاقة  من المعتاد فً الماعز المحلٌة أن تترك التٌوس مع اإلناث طول العام وفً

ال تتوقؾ عن الوثب حتى لو كانت اإلناث  التٌوس كما ٌعرض اإلناث لإلجهاض نظرا  ألن التٌوس

   حامل.

الجوٌة للجدٌان )صؽار  لتلقٌح لٌتناسب مع الظروؾٌنصح بتحدٌد موسم ا ونظرا  الرتفاع نسبة التوائم

الى منتصؾ تشرٌن  ضعٌفة، وٌتم تلقٌح الماعز من أول شهر اٌلول الماعز( المولودة التً تكون

القارس خاصة إذا كانت الماعز  الوالدة أثناء شهور الشتاء ذات البرد الثانً، وٌفضل تفادي حدوث

االحتٌاط لذلك أما بالنسبة لسالالت الماعز ذات اإلنتاج تربى فً المرعى، وإذا كان والبد فٌجب 

فترة ممكنة بعد  بحٌث ٌتوفر المرعى األخضر أطول العالً من الحلٌب فٌجب ترتٌب موعد الوالدة

طرٌق الحصول على أكبر عدد من  فً تربٌة الماعز إلنتاج اللحم )عن الوالدة، وفً حالة الرؼبة

 والدات كل عامٌن. ات لتصبح ثالثةالتٌوس( فٌمكن ترتٌب موعد الوالد

ل مجموعة ــبك ى مجامٌع تلقٌحـــفٌها ال ً حظائر فٌتم تقسٌم اإلناثــــوبالنسبة للماعز التً تربى ف

وبصفة عامة ٌجب تقصٌر موسم  احتٌاطً عنزة ٌخصص لهم تٌس تلقٌح أساسً وآخر 24 - 25

متقارب مما ٌساعد على تنظٌم وتوفٌر فً وقت  والدتها التلقٌح بحٌث ال ٌتجاوز الشهرٌن لتكون

وكذلك التحكم فً إنتاج الحمالن أو الجداء وقت زٌادة الطلب  العمل العمالة والوقت والجهد فً

 فً عٌد األضحى. بالسوق وخاصة

على المستوى التطبٌقً هو توحٌد  ومن االتجاهات الحدٌثة التً أثبتت كفاءة عالٌة عند استعمالها

 بطرق مختلفة ومتعددة. الهرمونٌة لجمٌع اإلناث باستعمال المعامالت الشٌاع فً وقت واحد

 

 الوالدة 

لحٌن والدتها، وٌجب  الماعز وتهٌئة مكان مناسب لوالدتها وحجزها بها ٌجب ترقب موعد والدة

الموالٌد تحدث أثناء  الجداء إذ أن معظم الوفٌات فًوالدات االهتمام الكبٌر لهذه المدة لتلقً  تركٌز

 لعدة أسباب أهمها:  وعقب والدتها

 ورضاعتها. عدم رعاٌة األم لموالٌدها -1

 عدم تجفٌؾ الموالٌد من قبل األم مما ٌسبب إصابتها بالنزالت المعوٌة. -2

 . شدٌد البرودة والدة الصؽار فً اجواء -3
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 مراحل عملٌة الوالدة فً الماعز( ٌوضح 26شكل )
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بعض السوائل من المرحلة االولى: خروج 

 فتحة الحٌا
المرحلة الثانٌة: اضطجاع االنثى على احد 

 الجوانب

المرحلة الرابعة: حصول عملٌة الوالدة وبدء  المرحلة الثالثة: بدء خروج رأس المولود

 عملٌة تنظٌف االم لمولودها
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 صغار الماعز بعد الوالدة باٌام (27)شكل رقم 
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 الخٌول :  

تركت الخٌل عبر التارٌخ أثةرا  مهمةا  فةً تطةوٌر المجتمةع االنسةانً، فكانةت وسةٌله اساسةٌه فةً النقةل     

والقٌام باالعمال المختلفةه فضةال عةن اهمٌتهةا الكبٌةرة اثنةاء الحةروب والفتوحةات ، ولكنهةا فقةدت اهمٌتهةا 

جال الرٌاضة والسباق وتؤدٌةة السابقة مع التقدم الصناعً الكبٌر وبحلول االله اصبحت تستعمل فقط فً م

 بعض االعمال .

وللخٌل عروق كثٌره فً العالم وان اقدم تقسٌم لسالالت الخٌول وصفه العالم االلمانً فرانك حٌث صنفها 

تبعا الصلها وبلد منشؤها حٌث قسمها الةى سةالالت شةرقٌة وسةالالت ؼربٌةة . وللخٌةل عةروق كثٌةرة فةً 

الصةلٌة كونهةا احةد العةروق االساسةٌة التةً دخلةت فةً دم كافةة العةروق العالم من اهمها الخٌول العربٌة ا

االجنبٌة من اجل تحسٌنها لما لها من ممٌزات وراثٌة قٌمة . ولما تتمتع به من جمال وتناسق وهً تمتةاز 

عةن ؼٌرهةةا مةةن الخٌةول بصةةفاتها الحمٌةةدة فهةةً منتظمةة القةةوام ، سةةرٌعة السةٌر ، سلسةةة الحركةةة مرتفعةةة 

تها ، دقٌقة االذنٌن ،  واسةعة العٌنةٌن تةدل علةى ٌقظتهةا وبرٌقهةا ٌةدل علةى الجةرأة وكثةرة الجبهة وعرٌض

االدراك ، تتحمل المشاق اكثر من ؼٌرها وتقنع بؤؼذٌة الٌمكن للخٌول االوربٌه ان تتناولهةا ، ذات طةابع 

 لطٌؾ ، سهلة االنقٌاد ، ٌمكن تروٌضها وتعلٌمها بسرعة كبٌرة،وهً وفٌه لصاحبها .

  

 

 حصان عربً (21رقم )شكل 
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 تغذٌة الخٌول : 

تعد التؽذٌة من العوامل االساسٌة فً تربٌة الخٌول والعناٌةة بهةا ، فاالسةتفادة القصةوى مةن الخٌةل فةً     

جمٌةةع مجةةاالت االسةةتخدام ممكنةةة اذا مةةاتوفرت لةةه االعةةالؾ الجٌةةدة الضةةرورٌة التةةً تمةةده بالفٌتامٌنةةات 

مةةن االعةةالؾ بحسةةب والبروتٌنةةات والكربوهٌةةدرات والعناصةةر المعدنٌةةة . وتختلةةؾ احتٌاجةةات الخٌةةول 

فصائلها ، فالخٌول ذوات الدم الحار تكون متوسطة الوزن والتحتاج الى كمٌات وفٌرة مةن العلةؾ وعلةى 

العكس من ذلك تماما فؤن الخٌول ذوات الدم البارد الثقٌلة الوزن ، تسةتهلك كمٌةات كبٌةره مةن العلةؾ الن 

 جهازها الهضمً اكثر اتساعا وحجما من ؼٌرها . 

الخٌول الى الحٌوانات اكلة االعشةاب ذات المعةدة الواحةدة ، وان جهازهةا الهضةمً بمجموعةة  تنتمً     

مهٌؤ بشكل جٌد لالستفادة من االعالؾ النباتٌة ، فهةً تمتلةك قةوة شةم جٌةدة كمةا ان شةفاهها ذات حساسةٌة 

ك االجةزاء ؼٌةر ممتازه ، وقدرة كبٌرة على الحركة مما ٌتٌح لها انتقاء االجزاء المؤكولةة مةن العلةؾ وتةر

 الصالحة لالكل مثل )اجزاء التربة ، الحصى ، وؼٌرها( .

 

 انواع العلف المستعمل لتغذٌة الخٌل :   

 : وٌعد من افضل انواع العلؾ للخٌل وٌفضل تقدٌمه جافا .البرسٌم – 1     

   مذاق وتستسٌؽها : وهً اعالؾ صحٌة ومفٌدة وسهلة الهضم ولذٌذة الالجزر والشمندر العلفً -3

 وتقبل علٌها بنهم .الخٌول 

 : وٌشكل لدى توفره العلؾ االساسً فً تؽذٌة الخٌول .الحشٌش االخضر – 3     

  : وٌعطً الخٌل طاقه كبٌره وٌستعمل عادة منقوعا فً ماء مؽلً للحصول على اكبر الشعٌر – 4     

 قدر من االستفادة.            

 انواع الحبوب مصدرا للبروتٌن .: من اكثر كسبة فول الصوٌا - 5     

  : ولها تؤثٌر مفٌد على القناة الهضمٌة كما انها تكسب جلد الخٌل لمعانا كسبة بذور الكتان  – 6     

 وبرٌقا .            

 : وهو من مواد العلؾ المالئة للبطن .التبن – 7     

 

 

 

 

 

 



79 
 

 بعض المالحظات التً ٌجب ان تؤخذ بنظر االعتبار عند تغذٌة الخٌول :  

  ٌجب ان تكون المعدة فارؼة فً اثناء قٌام الخٌل بتؤدٌة االعمال الننا اذا اطعمناها ثم استعملت فً  - 1

 فؤن المعدة تضؽط على الرئة فٌتعب الفرس وٌعرق وٌسوء هضمه للؽذاء .  الركوب او الجر       

   لخٌول ، وعدم طحنها الن ان الحبوب القاسٌة مثل القمح والشعٌر والذرة ٌجب جرشها قبل تقدٌمها ل – 2

 .حٌث تشكل عجٌنه لزجه ٌصعب هضمهاالى خساره اقتصادٌه والى اضطرابات هضمٌه  ذلك ٌإدي      

  لنسبة للخٌل ان افضل انواع الدرٌس هو درٌس البقولٌات الذي ٌمتاز على كل االعالؾ المالئه با – 3

  مصدر ؼنً بالبروتٌنات والفٌتامٌنات والمواد المعدنٌه ، كما ٌإثر تؤثٌرا اٌجابٌا على سٌر  ٌعتبر      

 الخٌول . عملٌات الهضم لدى      

 

 التكاثر عند الخٌل 

 تعد التؽذٌة الجٌدة والرعاٌة الصحٌة وحسن انتخاب االمهات مةن اهةم العوامةل فةً تحسةٌن العةروق      

الحٌوانٌة والمقصود بحسن انتخاب الحٌوانات المتسافدة اذا كانت قد استعملت فً الضةراب سةابقا .وكةون 

الةةذكر واالنثةةى متشةةابهٌن مةةن حٌةةث القةةد واالرتفةةاع وتناسةةب االعضةةاء وان ٌكونةةا خةةالٌٌن مةةن العٌةةوب 

ولٌن الجلد والبطن واالمراض العضوٌة القدٌمة وٌعرؾ الحٌوان الصحٌح من انتظام التنفس ودوران الدم 

وجمود الروث وتشكله بشكل طبٌعً كما وتستبعد الخٌل صعبة القٌادة والعاتٌة والمبتالة بؤمراض عصبٌة 

والضعٌفة .وٌجب ان تكون االعضاء التناسلٌه فً الذكور بحالة طبٌعٌة وان ٌكةون نظرهةا حةادا وتنفسةها 

عمرها ما بٌن الخامسة والخامسة عشر وان  جٌدا وصدرها واسعا وقوائهما قوٌة العٌب فٌها وان ٌتراوح

افضل وقت للجماع هو أواخر الشتاء وأوائةل الربٌةع لتةوفر العلةؾ االخضةر والطقةس المعتةدل . والتلقةٌح 

 الطبٌعً له شكلٌن .

 تلقةةٌح مطلةةق : ٌةةتم بةةؤطالق الفحةةل علةةى مجموعةةة مةةن االنةةاث ٌلقةةح ماٌشةةاء منهةةا دون مراقبةةة او  – 1   

ه الطرٌقة قدٌمة وعقٌمة فالفحل ؼالبا ماٌنهك علةى االفةراس نفسةها بضةع مةرات وقةد معاونة من احد وهذ

 تلبطه االناث التً الترٌده فتجرحه والٌمكن تحسٌن النسل بهذه الطرٌقة .

تلقٌح مقٌد : هو الشكل االكثر استعماال  بسبب تجاوزه السةٌئات السةابق ذكرهةا وٌةتم مسةك االنثةى  – 2   

، بعةد ذلةك ٌقةاد الفحةل بواسةطة الرسةن ها بالحبال حتى التتمكن من الرفسوشد قوائمجٌدا بواسطة اللجام 

الٌها وٌمنع من القفز على االنثى قبل ان ٌدلو منها بشكل كاؾ وفةً هةذه الحالةة ٌمكةن للسةائس ان ٌسةاعد 

 الحصان على تؤدٌة عمله اثناء الجماع وتختلؾ عدد النزوات التً ٌستطٌع الحصان ان ٌنزوها فً الٌوم . 

عً سوؾ ٌؽنً المربٌن عن تربٌةة الفحةول والحصةول علةى احسةن والشك ان استعمال التلقٌح االصطنا 

المواصفات بالنسبة للوالدات وذلك بؤستعمال السائل المنوي المؤخوذ من الفحول المختبرة وذات الصةفات 

الوراثٌه الممتازه وٌمثل التلقٌح االصطناعً الطرٌقة الوحٌدة التً تإدي الى االسراع فةً تحسةٌن نوعٌةة 

 دة انتاجها ووقاٌتها من االمراض التناسلٌة .  الحٌوانات وزٌا
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 الحمل والوضع : 

ٌةةوم وٌمكةةن معرفةةة الخٌةةول الحاملةةة مةةن  400 – 370ان مةةدة الحمةةل عنةةد الخٌةةول تتةةراوح مةةابٌن   

استعدادها للسمن وكبر بطنها وضرعها وارتفاع درجة حرارة حٌائها وتبدل تركٌةب بولهةا . حٌةث تطلةق 

ً والتقوم باعمال مجهدة وٌكون علفها خالً من المةواد الؽلٌظةة والفاسةدة منعةا الفرس الحامل فً المراع

لحةدوث االجهةاض ، وٌعةرؾ اقتةراب موعةد الوضةع لةدى الخٌةول مةن تضةخم الضةرع وقسةاوة الحلمةات 

وهبوط الةبطن وضةمور الخاصةرة وانتفةاخ الفةرج وخةروج سةائل لةزج منةه وتضةطرب الفةرس عنةد بةدء 

 04–05متحركة ذهابا وأٌابا بسبب تقلصات الرحم وٌستؽرق ذلك اكثر من الوضع ضاربة االرض بٌدها 

 دقٌقة فً الحاالت العادٌة .

 

 تروٌض المهر : 

الٌولد الفرس مطٌعا ومدربا لذا البد من تروٌضه وهو مهر على القٌام بما ٌتطلب منه اول خطوة فً     

ه العملٌه حتى ٌؤلؾ السائس وٌطمةئن لةه هذا المجال هً لمسه بالٌد على وجهه وعنقه وظهره وتستمر هذ

بعد ذلك ٌعود على لبس اللجام ووضع خفٌؾ على ظهره ومن ثم ٌمسةك بمقةود طوٌةل وٌعلةم السةٌر علةى 

ر شكل دائره وعلى خط مستقٌم وٌوضع علٌه خرجا فٌةه اثقةال حتةى ٌعتةاد علةى حملهةا ومتةى اعتةاد المهة

هر بالمقاومه فال بةد مةن تسةكٌنه بهةدوء وٌتكةرر ذلةك ، اما اذا قام المعلى ذلك ٌمتطٌه رجل خفٌؾ الوزن

 .ى طرق عامه حتى ٌالؾ الضوضاءحتى ٌعتاد المهر وٌسكن عند ذلك ٌقاد وهو مركوب ال

   

 

 تروٌض المهر (21رقم )شكل 
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 تروٌض خٌل السباق   : 

وتسةتؽرق ان الؽاٌه االساسٌة من تةروٌض خٌةل السةباق هةً تةدرٌبها علةى قطةع مسةافة فةً اقصةر زمةن 

شةهرا وذلك بتعوٌةده علةى السةٌر لمةدة  18عملٌة التروٌض هذه ستة اشهر فهً تجةري علةى المهةر بعمةر 

 ساعه ونصؾ ٌومٌا خالل الخمسة عشر ٌوما  االولى ولثالث ساعات فً الخمسة عشر الثانٌة .

 

 
 

 تروٌض خٌل السباق (31رقم )شكل 

 

 اسماء الخٌل من الوالده حتى البلوغ :

 ٌطلق اسم مهر على الذكر واسم مهره على االنثى منذ الوالدة حتى الفطام .  - 1  

 ٌطلق اسم فلو على الذكر وفلوه على االنثى منذ الفطام وحتى نهاٌة العام االول . – 2  

 ٌطلق اسم حولً على الذكر وحولٌة على االنثى بعد استكمال العام االول . – 3  

 لذكر وجذعة على االنثى عند عمر سنتٌن .ٌطلق اسم جذع على ا – 4  

 ٌطلق اسم ثنً على الذكر وثنٌة على االنثى عند عمر ثالث سنوات . – 5  

 ٌطلق اسم رباع على الذكر ورباعٌة على االنثى عند عنر اربع سنوات . – 6  

 ٌطلق اسم قارح على الذكر وقارحه على االنثى عند عمر خمس سنوات وما فوق .  – 7  
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  Reproduction  in  horses تناسل فً الخٌول  ال

ومدى  تعتمد خصوبة الفرس على مقدرتها فً إبداء الرؼبة الجنسٌة بعد عمر البلوغ الجنسً

ثم معاودة  خصوبتها وقدرتها على حمل الجنٌن لمدة محددة ولفظ الجنٌن مع أؼشٌته بشكل سلٌم ومن

حتما  إلى ضعؾ الخصوبة أو حتى  السلسلة التناسلٌة سٌإديإبداء الرؼبة الجنسٌة. وأي خلل فً هذه 

  إلى انعدامها.

تؤخذ  أنثى الفصٌلة الخٌلٌة بممٌزات فً التناسل ال توجد فً حٌوانات أخرى، فمثال   تنفرد 

خارجٌا   بوجودهMedulla )  (األعضاء التناسلٌة وضعا  رأسٌا  بدال  من أفقً، وٌتمٌز لب المبٌض

، وٌمتاز عنق الرحم بسهولة انفتاحه الٌدوي ن داخلٌا  كما فً بقٌة الحٌوانات الزراعٌةبدال  من ان ٌكو

االؼتذائٌة  الحمل. وتشترك أنثى الفصٌلة الخٌلٌة مع الناقة فً انتشار الزؼابات الحبٌبٌة حتى فً أثناء

ً األفراس اإلجهاض ف للمشٌمة على كامل نطاق بطانة الرحم، كما أن داء الحمى المالطٌة ال ٌسبب

  أو النوق.

   Age of puberty عمر البلوغ الجنسً  

ونادرا  ما ٌتم التسفٌد عند هذا العمر  شهر، 15تبدأ فترة الشٌاع لدى األفراس الصؽٌرة وهً بعمر 

سنوات  3وعموما  فإن األفراس تسفد ألول مرة بعمر  حتى ٌتم اكتمال نمو أعضائها ؼٌر الناضجة.

الرابعة من عمرها حتى ٌكتمل نموها )الحجم والوزن( بشكل جٌد  السنةلتلد أول مرة وهً فً 

  Broad maresبإنـاث التربٌة  وتتمكن من تنمٌة وتطوٌر الجنٌن الذي فً أحشائها. وإذا ما اعتنً

 الرابعة عشر أو السادسة عشر من العمر. عناٌة فائقة فإنه ٌمكن أن تنتظم فً والدتها حتى بلوؼها

 Mare behavior in estrus   الشٌاع   اءسلوك الفرس أثن

تختلؾ األفراس فً قابلٌتها إلظهار الشٌاع من ٌوم إلى آخر، ومن شٌاع الى آخر، ومن فرس الى 

 اخرى كما تإثر طرٌقة تشمٌم الفرس على مظاهر الشٌاع ،إذ تفشل العدٌد من األفراس فً إظهار

األبقار ال تثب األفراس عند الشٌاع على  الحصان، وبعكس عالمات الشٌاع إال عند تشمٌمها على

فترة  إال نادرا  كما ٌحدث الشٌاع بشكل تدرٌجً بعكس بقٌة حٌوانات المزرعة وٌزداد مع تقدم بعضها

تستعرض بعض األفراس أمام األفراس األخرى أو أمام  .التبوٌض الشٌاع حتى ٌبلػ أقصاه مع اقتراب

فقط لجذب انتباهه وبعضها خجولة ال تستعرض األفراس قد تستعرض للحصان  األشخاص وبعض

األفراس العذراء بشكل جٌد ولكنها صعبة الجماع بدون تحكم كما قد تستعرض  نهائٌا. تستعرض

التً معها أمهر بشكل جٌد، حٌن ٌكون المهر بجوارها والبعض األخر تفضل أن  بعض األفراس

 بعٌدا عنها.  ٌكون المهر

  Heat Periodsفترة الشٌاع 

ولكن قد تحدث لألفراس البكر  ( أٌام،6-4بمعدل )وتستمر ٌوما  تقرٌبا   21دث فترة الشٌاع كل تح

 . وٌنتظر حتى تنتظم عندها الدورات أن تستمر فترة الشٌاع لعدة أسابٌع وهنا ٌنبؽً أن ال تسفد
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    Signs of estrus عالمات الشٌاع

 . تهدل واحتقان األعضاء التناسلٌة الخارجٌة -4

 . مخاطٌة من المهبل نزول إفرازات -2

 . زٌادة عدد مرات التبول -3

  . أمام الحصان الرؼبة والوقوؾ -4

 

  Breeding season  ً التناسل الموسم

العربً، فً حٌن توصؾ الفرس بؤنها موسمٌة  تعد الفرس متعددة الدورات الشٌاع فً الوطن

والطقـس )وخاصة الحرارة( على خصوبة االستواء. تإثر التـؽذٌة  التناسل كلما ابتعدنا عن خط

األفراس فً إظهار نشاطها الدوري بسب سوء التؽذٌة. وفً مناطق الجو  بعض الفرس فقد تتؤخر

تمر معظم األفراس خالل الربٌع والصٌؾ بنشاط جنسً ودوري منتظم حٌث  المعتدل حول العالم

 .ذي ٌبدأ من نٌسان حتى اٌلولمنتظم وطبٌعً بـما ٌعرؾ بموسم التناسل ال تظهر األفراس شٌاع

 

  Fertilization اإلخصاب

 : من الحصول على أعلى نسبة إخصاب ال بد من معرفة المعلومات اآلتٌة لكً ٌتمكن المربً

 . البوٌضة عادة خالل ٌوم واحد قبل أو بعد الشٌاع تحرر -1

 التناسلٌة ( ساعة فً القناة30-24المنوٌة أن تبقى حٌة وفعالة لمدة ) تستطٌع الحٌوانات -2

 لألنثى.

األنثوٌة إلخصاب  ( ساعات لتصل ألعلى القناة التناسلٌة6-4ٌتطلب من الحٌوانات المنوٌة ) -3

 .البوٌضة

 .( ساعات بعد التبوٌض6-4المنوٌة قد ال تتعدى ) بقاء البوٌضة حٌة مدة أقصر من الحٌوانات -4

 . ساعة قبل التبوٌض (24-20) . ٌجب أن ٌتم التسفٌد ما بٌن5

أٌام( كل ٌوم أو كل ٌومٌن ابتداء من  6-4الشٌاع ) سبق ٌتضح إنه إذا ما تم التسفٌد فً مدةمما 

 . تسفٌدا  ناجحا   الٌوم الثالث فإنه ؼالبا  ما ٌكون

 

    Gestation فترة الحمل 

    265-205تتؽٌر الى حدود  ٌوما  ولكنها قد 234-225تتراوح طول مدة الحمل فً الفرس بٌن   

واألسباب الوراثٌة،  وهناك عوامل تإثر فً طول فترة الحمل، مثل جنس المهر، .ٌوما

 والبٌئة ودرجة حرارة الجو.)نوع االدارة( والتؽذوٌة،والرعاٌة 
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  Breeding after foaling الوالدة تسفٌد الفرس بعد

الوالدة، ولكن إذا حدث أي ( ٌوما  من 11-9شبقا  جدٌدا  بعد ) ؼالبا  ما ٌحدث للفرس الوالدة طبٌعٌا  

 : فٌنصح بعدم تسفٌد الفرس فً أول شٌاع لها بعد الوالدة أمر من األمور اآلتٌة

 . ساعات 3المشٌمة أكثر من  إذا ما احتجزت -1

  الوالدة السابقة. إذا لم ٌتم شفاء التمزقات كافة بشكل تام من -2

 . إذا ما لوحظ أٌة إفرازات أو بول فً المهبل -3

 األؼشٌة المخاطٌة أو كانت محتقنة.أنعدم لون  إذا -4

  . مندفعة لألمام إذا ما بدت األعضاء التناسلٌة -5

 :الٌوم التاسع من الوالدة وهً كما أن هناك بعض النتائج السلبٌة من إعادة التسفٌد فً  

 . المسفدة % فً األفراس25نسبة اإلخصاب ال تتعدى  -1

 إلصابة قناتها التناسلٌة بالتهابات.خالل أسبوعٌن من الوالدة تكون االفراس اكثر عرضة  -2

كل سنة تتطلب مدة راحة أطول بٌن والدة  األفراس الكبٌرة العمر التً تربى موالٌدها بانتظام -3

 . وأخرى للمحافظة على صحتها وإنتاجها

 :الوالدة وهً ولكن هناك بعض المزاٌا التً تكون فً صالح إعادة التسفٌد فً الٌوم التاسع من

 . لضمان اإلخصابفرصة إضافٌة  -1

 . تظهر الفرس عالمات الشٌاع مرة ثانٌة خالل الموسم التناسلً فً بعض األحٌان ال -2

 

  Sterility or Barrenness in Mares والتفوٌت فً األفراس  العقم

المإقت أو الدائم )انعدام الخصوبة( للفرس ألسباب متعددة، وال ٌوجد دواء  ؼالبا  ما ٌحدث العقم

العقم الدائم  ت كافة إذ أن لكل حالة فردٌة تشخٌصا  معٌنا  ومعاملة خاصة. وبالطبع ٌكونٌعالج الحاال

  : خطورة، ومن أسبابه هو األكثر

 . الشٌاع وعملٌة التناسل كبر العمر وعدم انتظام دورات -1

 الرحم والرحم نفسه وقناة فالوب(. إصابة القناة التناسلٌة باألمراض المعدٌة )عنق -2

 الوقت المالئم(. الفسٌولوجً )الفشل فً التبوٌض فًعدم التوازن  -3

 . المبٌض المتكٌس -4

انسداد فً أعضاء األنثى التناسلٌة بسبب احتباس المشٌمة بعد الوالدة التً قد تسبب تلوث  -5

 وعدوى.
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 االبل:

 االقتصادٌة لإلبل  :  ةاالهمٌ

تبوأت االبل مكانة كبٌرة  فً حٌاة االنسان الذي عاش فً المناطق الجافة وشبه الجافة وحتى المروٌةة    

منها ،حٌةث سةخر هةذا الحٌةوان لكةً ٌزٌةد مةن انتاجٌةة العمةل مةن خةالل اسةتعماله للحمةل والجةر والعمةل 

ره ، ان لالبةل أثةرا  الزراعً ، كما انه اعتمد علٌه بشكل اساسةً لالسةتفادة مةن لحمةه وجلةده وحلٌبةه ووبة

كبٌرا فً الحروب لحمةل العتةاد ونقةل المقةاتلٌن ونقةل المةإن والتؽذٌةة علةى حلٌبهةا ولحمهةا فةً الحمةالت 

العسكرٌة ، وتعد االبل بالنسةبة للبةدو الرحةل ثةروه ومصةدرا  للؽةذاء والمعةٌن لهةم علةى التنقةل فةً ارجةاء 

 خاصة .البوادي والصحارى إذ ترتبط ارتباطا وثٌقا بحٌاتهم ال

وفً االونةة االخٌةره القةت االبةل اهتمامةا متزاٌةدا بهةا فةً كثٌةر مةن دول العةالم بعةد ان اتضةحت اهمٌتهةا 

االقتصادٌة من بٌن الحٌوانات المستؤنسه التً تصلح لالستؽالل فً المناطق شبه الجافة والجافة القاحلةة . 

لهةذه المنةاطق فةً تنمٌةة االبةل واالسةتفادة  حٌث ٌمكن االستفادة من الموارد الطبٌعٌة المحدودة والمتنةاثرة

 من منتوجاتها لصالح االنسان .

% مةن االجمةالً العةالمً الةذي  60,9ملٌةون رأس وٌمثةل  10,64ٌبلػ تعداد االبل فةً الةوطن العربةً 

ملٌةةون رأس وان توزٌةةع االبةةل فةةً الةةدول  16,99( بحةةوالً  FAOقدرتةةه منظمةةة االؼذٌةةة والزراعةةة ) 

% وثالثهمةا  28% فةً الصةومال ٌلٌهةا السةودان  53ظم حٌةث ٌوجةد اكثةر مةن نصةفها العربٌة ؼٌر منةت

 % . 6,9مورٌتانٌا 

تشٌر المراجع العلمٌة ان جنوب الجزٌةرة العربٌةة هةً المنطقةة التةً شةوهدت فٌهةا الول مةره االبةل ذات 

لٌة فً الصةحارى سنه قبل المٌالد ومنها انتشرت على مناطقها الحا 3000السنام الواحد وذلك فً زهاء 

والبوادي وفً منطقة الشرق االوسط وشمال افرٌقٌا . بٌنما تشٌر مراجع اخةرى الةى ان االبةل نشةؤت فةً 

ملٌةون سةنه ولةٌس فةً اسةٌا كمةا كةان ٌفتةرض وقةد انتقلةت منةذ زهةاء  40امرٌكا الشمالٌه منذ ما ٌقةارب 

نٌةةة والمنةةاطق الرطبةةة الن اقةةدامها ملٌةةون سةةنه الةةى امرٌكةةا الجنوبٌةةه . والتوجةةد االبةةل فةةً المنةةاطق الطٌ

الٌمكن ان تثبت على االرض فً تلك المناطق وقد تسبب لها االنزالق اثناء المشةً وان االجةواء الرطبةة 

 قد تسبب لها العدوى بكثٌر من االمراض . 

 الى جنسٌن :  Family Camelidaeوتقسم عائلة الجمل 

 وتضم :  Lamaالالما  – أ      

     lamaالالما    – 1           

 .   Alpacaااللبكه  – 2           

   Guanacoالجوناكو او الفوناق  – 3           

      Vicinaالفٌكونه   – 4           
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  الجمال وتقسم الى نوعٌن : – ب    

  تشر فً اواسط ( وتسمى )الفرعوس( وتن C . bactreanusاالبل ذات السنامٌن )  – 1          

  سنامٌن وهً وجنوب روسٌا وشبه القارة الهندٌة وبعض المناطق االفرٌقٌة وتتمٌز بوجود               

 الوبر حٌث ٌمتد لٌؽطً الرأس والرقبة . قصٌرة القوائم وسمٌكة               

 

 الجمل ذات السنامٌن (33شكل رقم )

 

  وٌسمى الجمل العربً وتوجد الجمال العربٌة  C . dromedariusاالبل ذات السنام الواحد  – 2      

  والهند فً االماكن ذات الشتاء الدافىء المعتدل والصٌؾ الحار كمناطق الشرق االوسط             

 وبعض المناطق االخرى من العالم مثل وسط استرالٌا وكالٌفورنٌا  .  والباكستان وشمال افرٌقٌا           

 

 

 الجمل ذات السنام الواحد (34)شكل رقم 
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 مزاٌا االبل عن غٌرها من الحٌوانات الحقلٌة : 

ان لالبل مزاٌا تفوقت بها عن ؼٌرها من الحٌوانات االخرى ، ومن اهم المزاٌةا التةً تتمٌةز بهةا االبةل    

 عن ؼٌرها من الحٌوانات الحقلٌة االخرى هً .

 والعطش فً المناطق الجافة  . قدرتها العالٌة على تحمل الجوع – 1         

 كبر عائداتها السنوٌة المختلفة حٌث ٌمكن تلقٌحها كل عام وبٌع موالٌدها سنوٌا  . – 2         

 ٌمكن للناقة الواحدة ان تسد حاجة المربً من الحلٌب  .  – 3         

 ٌمكن لالبل ان تعٌش حرة فً المراعً الطبٌعٌة او مربوطة . – 4         

 لالبل قدرة عالٌة على استخالص الماء من النباتات الصحراوٌة واالستفادة منها . – 5         

  تتمتع االبل بقدرة عالٌة على تؽٌٌر درجة حرارتها فٌزٌولوجٌا تبعا للظروؾ البٌئٌة التً  – 6         

  االستفادة من تعٌش فٌها فهً التحتاج لمظالت او حظائر كما هو الحال فً االبقار لؽرض             

 حٌث ثبت مالءمتها لذلك . تسمٌنها كمصدر للحم            

  

 

 اإلبل فً التناسل
 البلوغ عمر وٌتؤثر سنوات 3 ما ٌقارب عند الجنسً البلوغ عمر إلى و أناثها اإلبل ذكورتصل  

 الجنسً نشاطها قمة إلى اإلبل ذكور وتصل لحٌوانات،ل الؽذائٌة والحالة الجسم بوزن اإلبل فً الجنسً

 النضج إلى فتصل اإلناث أما عالٌة، بكفاءة اإلناث إخصاب على قادرة تكون إذ سنوات 7 عمر عند

 تتركز التً الشٌاع من منتظمة دورات فً النوق تدخل العمر هذا وعند سنوات 5-4 عمر عند الجنسً

 ٌوم 25– 22 من الشٌاع ةدور طول تصل حٌث كانون االول وكانون الثانً وشباط شهور خالل

 لها الحافز بمثابة ذلك دٌع إذ وجاالتز بحدوث إال ٌحدث ال النوق فً والتبوٌض أٌام 6-4 من وتستمر

 عمر عند اــنتاجه أول النوق لتلد الشٌاع دورات تتوقؾ البوٌضة إخصاب وبحدوث .البوٌضة خروجل

 . سنة 22 عمر حتى وتستمر سنوات 5-6
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 الخصوبة والحمل لدى النوق

 لظوت عامٌن، كل واحدة مرة األنثى تلد العادة وفً ٌوما   372 زهاء اإلبل فً الحمل مدةتكون  

 فً والدات 8 المدة هذه خالل تعطى أن للناقة وٌمكن سنة 22 إلى تصل لمدة الوالدة على قادرة الناقة

 أعداد تزداد الجفاؾ سنوات وخالل ،الجٌدة الظروؾ تحت الخصوبة عالٌة اإلبلتكون و. المتوسط

 ًالمراع ظروؾ تحت الخصوبة نسبة أن وجد ولقد الشٌاع، حدوث عدم بسبب تلد ال التً النوق

  .٪ 52 - 34 من تتراوحة الطبٌعٌ

 من األٌسر القرن فً تحدث الحمل حاالت من ٪ 99 أن إال ٌنالمبٌض نشاط تساوى من الرؼم وعلى

 كثٌرة األٌسر إلى األٌمن القرن من المضؽة هجرة أن وٌبدو الحدوث، نادرة التوائم ووالدة الرحم، جسم

 المبٌضٌن من تبوٌض حدث إذا أما فقط، األٌمن المبٌض من التبوٌض ٌتم عندما دائما   وتحدث الحدوث

 البوٌضة تموت ولكن له المقابل الرحم قرن فً كل النمو فً ٌبدأن فإنهما نفسها الشٌاع دورة فً معا  

 الجس طةابوس النوق فً الحمل تشخٌص وٌمكن. الرحم من األٌمن القرن فً الموجودة المخصبة

 . الحمل حصل فٌه الذي الرحم قرن ٌتضخم حٌث اإلخصاب من شهرٌن بعد وذلك ًالمستقٌم

 

 والدة النوق

 وإمتالئها الحلمات بروز مع الحجم فً الضرع وٌزداد الحٌا لفتحة تورم ٌحدث بؤسبوع الوالدة قبلو

 مع هاٌجانب أحد على الناقة ًتستلق الوالدة مٌعاد قرب ومع اإلبل على القلق عالمات ظهور مع حلٌببال

 يالسر الحبل وإنقطاع المولود خروج إلى يٌإد مما والبطن الرحم لعضالت إنقباضات حدوث

، والدته من ساعة نصؾ بعد الوقوؾ من المولود وٌتمكن دقٌقة، 422 - 32 من العملٌة هذه وتستؽرق

 .ساعات من والدته 6وٌبٌن الشكل صؽٌر اإلبل مع امه بعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساعات من والدته 6( صغٌر اإلبل مع امه بعد  35شكل رقم ) 
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 المجترة الحٌوانات تفعل كما، تنظفه أو تجففه أو تلعقه ال ولكنها ،مولودها بشم الناقة تقوم الوالدة عند

، وٌظهر الشكل رضاعة صؽٌر االبل ساعة زهاء بعد السرسوب حلٌب إدرار فً الناقة تبدأو األخرى،

 .من ثدي امه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( رضاعة صغٌر االبل من ثدي امه37شكل رقم )
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 الماعز من حٌوانات المزرعة؟اذكر موقع  :4س

 اذكر اهم ابقار انتاج الحلٌب؟ :2س

 بماذا تتمٌز االبقار ثنائٌة الؽرض؟ :3س

 : ماذا ٌإدي نقص االمالح المعدنٌة فً االبقار؟4س

 ما المقصود باالجهاض المعدي)البروسٌال(؟ :5س

 اذكر الفرق بٌن االؼنام واالبقار؟ :6س

 ول؟اذكر عالمات الشٌاع عند الخٌ :7س

 : اذكر اهم مزاٌا االبل التً تتمٌز بها عن ؼٌرها من الحٌوانات الحقلٌة؟8س

 : امأل الفراؼات االتٌة9س

 .___________  ٌمتاز حلٌب الماعز بلونه االبٌض بسبب قلة احتوائه على مادة  .4

 .تتراوح طول فترة الحمل فً االؼنام بٌن __________  ،  ___________    .2

_________ من اهم الفٌتامٌنات التً تإثر بشكل اساسً على عملٌات التناسل ٌعد الفٌتامٌن  .3

 .وٌسمى فٌتامٌن التكاثر

ٌستطٌع الجمل ان ٌبقى لمدة ________ اٌام بدون تناول الماء والؽذاء فً بٌئة درجة حرارتها  .4

 .مئوي 52

  .ٌتمٌز الماعز بكفاءة تناسلٌة _________ عن باقً حٌوانات المزرعة .5

 ما هً اهم صفات الجاموس؟: 42س

 

 

 

 

 

 اسئلة الفصل الثانً
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 الهدف العام:

 ٌهدف هذا الفصل الى تعرٌف الطالب مفهوم التغذٌة للحٌوانات الزراعٌة.

 

 االهداف التفصٌلٌة:

 ٌتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون قادراً على معرفة ماٌأتً:

 اهمٌة التغذٌة. -1

 التركٌب الكٌمٌاوي لمواد العلف. -2

 للحٌوانات المجترةالجهاز الهضمً  -3

 تقدٌر القٌمة الغذائٌة للمواد العلفٌة. -4

 االحتٌاجات الغذائٌة للحٌوانات الزراعٌة. -5

 القواعد االساسٌة لتكوٌن العالئق. -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث
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 تغذٌة الحٌوانات الزراعٌة

تحوٌل  ٌمكن بها التًوتعالى لإلنسان فهو الوسٌلة الوحٌدة  ٌعد الحٌوان المجتر من أعظم هبات هللا سبحانه

عنصراً أساسٌاً  إلؾصورة منتجات ت الزراعٌة ؼٌر الصالحة لتؽذٌة اإلنسان إلى محاصٌل العلؾ والمخلفات

ببرامج  تكالٌؾ اإلنتاج الحٌوانً، لذا كان االهتمام من% 75 زهاءتمثل  تؽذٌته نظراً ألنتؽذٌته و فً مهماً و

 .إلى حدها األمثل بإنتاجٌة الحٌوان للوصول اً وضرورٌ اً حتمٌ اً التؽذٌة أمر

 

 أهمٌة األغذٌة المتوازنة للحٌوانات

فالؽذاء الجٌد ٌزٌد من  ،أن التؽذٌة الجٌدة من العوامل الضرورٌة لضمان أفضل إنتاج من تربٌة الحٌوان

 وإنجابالحلٌب  ام سواء من ناحٌة اللحوم مقدرة الحٌوان على مقاومة األمراض كما ٌزٌد إنتاج الحٌوان

ن الهدؾ من تقدٌم الؽذاء المتوازن امرحلة اإلنتاج.  إلىموالٌد ذات بنٌة سلٌمة وقادرة على النمو حتى تصل 

الالزمة للحركة والتناسل واإلنتاج مثل تكوٌن الحلٌب وإنتاج  والبروتٌن  بالطاقة مداد الحٌواناللحٌوان هو 

 اللحوم والموالٌد.

مركزة تتركب كٌمٌابٌاً من الماء )الرطوبة(  امكانت خشنة )مالبة( وبصورة عامة فان المادة الؽذابٌة سواء

(Moisture)  والمادة الجافة(Dry matter) ، المادة  أووٌوضح الشكل مخطط ٌبٌن مكونات الؽذاء

 العلفٌة.

 

 الؽذاء او المادة العلفٌة

 

 الماء                                   المادة الجافة

 

 المادة ؼٌر العضوٌة                  المادة العضوٌة                              

 

 

 

 

 ٌبٌن مكونات الغذاء او المادة العلفٌة( مخطط 38)رقم  شكل

 

 

 الفٌتامٌناتالكاربوهٌدرات الخام         الدهن الخام   الخام البروتٌن

 ذاببة فً الدهنذاببة فً الماء      

عناصر ال 

 عضوٌة كبٌرة

عناصر    

 عضوٌة نادرة
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 ً شرحاً لكل مكون من هذه المكونات.أتوفٌما ٌ

 Moisture  )الرطوبة( الماءأوالً: 

الرطوبة ذلك الجزء الذي ٌفقد عند تسخٌن المادة الؽذابٌة هوابٌاً فً فرن درجة حرارته  أوٌقصد بالماء 

 Dry matter (DM)ساعات تقرٌباً(، والجزء المتبقً هو عبارة عن المادة الجافة  6لمدة معٌنة ) ºم105

% فً المواد 6تتراوح نسبة الماء فٌها من  إذالماء  عنومن الثابت ان المواد الؽذابٌة تختلؾ فً محتواها 

% فً المواد العلفٌة 90من  أكثر إلىالعلفٌة المركزة مثل )الحبوب والبقولٌات والكسب ومخلفات المطاحن( 

الخضراء والدرنات، اما بالنسبة لمواد العلؾ الخشنة الجافة مثل الدرٌس واالتبان والقش فهً تحتوي على 

حتى بالتجفٌؾ الصناعً، فً حٌن  أو% رؼم تجفٌفها طبٌعٌاً بالشمس 16-8 ءزهانسبة من الماء تقدر ب

باختالؾ انواعها و % ماء. وٌختلؾ مقدار الماء الموجود فً مواد العلؾ 70-60ٌحتوي الساٌلج على 

 فالنباتات الصؽٌرة ترتفع فٌها نسبة الماء بٌنما النباتات المتقدمة فً العمر تقل فٌها ،درجة نضج النباتات

 طرٌقة التخزٌن لها اثر كبٌر فً محتوى العلؾ من الماء. إننسبة الماء كما 

معرفة مقدار الماء الموجود فً المادة الؽذابٌة مهم جدا حٌث ٌمكننا من خالله الحكم على  نأوال شك فً 

لفٌة للحفظ كلما معرفة قابلٌتها للحفظ دون فساد او تلؾ حٌث تزداد قابلٌة المادة الع فضالً عنقٌمتها الؽذابٌة 

 قل محتواها من الماء.

ال تزداد نسبة الماء فً المواد العلفٌة المراد تخزٌنهاا خاصاة تلاك التاً تحتاوي علاى  إنوكقاعدة عامة ٌجب 

نساابة عالٌااة ماان الاادهون الن هااذا ٌساااعد علااى ساارعة فسااادها وتحللهااا. وماان الجاادٌر بالااذكر بااان الرطوبااة 

ؼٌاار الااداخل فااً التركٌااب الجزٌبااً  الماااء أيالحاار )بهااا الماااء الطلٌاا   الموجااودة فااً المااادة الؽذابٌااة نعنااً

لمركبات المادة الؽذابٌة( وهذا الماء هو الذي ٌطارد مان الماادة الؽذابٌاة بالتساخٌن علاى درجاة حارارة معٌناة 

 تعطاً إنهااللمااء كماا  مهامالخاصاة فاً الماواد العلفٌاة فهاً مصادر  أهمٌتهاولمدة معٌنة. وهذه الرطوبة لها 

 المهمة التً ٌستسٌؽها الحٌوان. األشٌاءوهو من  Succulentالمواد العلفٌة المظهر العصٌري 

 أهمٌة الماء بالنسبة للحٌوان

 .المختلفة ٌقوم الماء بنقل وتوصٌل العناصر الؽذابٌة المختلفة الى خالٌا الجسم -1

 .الجسم ٌعمل الماء على تنظٌم عملٌة التبادل الحراري وتنظٌم درجة حرارة -2

 .الخالٌا ٌعد الماء الوسط الذي تتم فٌه جمٌع العملٌات والتؽٌرات الكٌمٌابٌة داخل -3

ومن ثم طرحها خارج  الكلٌة إلىٌعمل الماء على حمل نواتج التمثٌل الؽذابً والمواد الضارة بالجسم  -4

 .الجسم

صورة محالٌل او  وحملها فً ءكثٌر من مكونات الؽذاال وإذابةٌقوم الماء الموجود باللعاب بترطٌب  -5

 .معلقات

 .عضالت وأنسجة إعطاء المرونة الالزمة لجمٌع أجزاء الجسم من -6
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 مصادر ماء الشرب

 .ماء الشرب وهو المصدر الربٌس لتؽطٌة احتٌاجات الحٌوان من الماء -1

 .% ماء90ـ  70من مكونات الؽذاء وخاصة مواد العلؾ الخضراء التً تحتوي  -2

عن  ( وهو الماء الناتجMetabolic waterاألٌضً الماء الناتج عن عملٌات التمثٌل الؽذابً )الماء  -3

الماء احتٌاجات  هذا فًالتفاعالت الكٌمٌابٌة التً تحدث فً عملٌات الهدم والبناء بالجسم، وٌك

 .البٌات الشتوي أوالحٌوان من الماء فً حالة الصٌام 

 منها:لحٌوان من ماء على عوامل كثٌرة هذا وٌتوقؾ كمٌة ما ٌتناوله ا

الحالة الجوٌة: وٌقصد بها ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة فً الجو فمن الطبٌعً ان تشرب  -1

 من الشتاء. أكثرالحٌوانات الماء فً الصٌؾ 

نوعٌة المادة العلفٌة المؤكولة: حٌث تزداد كمٌة الماء المشروبة اذا كان العلؾ المؤكول جافاً والعكس  -2

 الخضراء. األعالؾفً حالة 

 من الصؽٌر. أكثرعمر الحٌوان: وحجمه فالحٌوان الكبٌر ٌشرب الماء  -3

بكمٌات اكبر مما هً  الماء إلىالحلٌب والرضاعة تحتاج  إنتاج مدة: فالحٌوانات فً اإلنتاجٌةالحالة  -4

 علٌه فً فترة الجفاؾ.

درجة نشاط وحركة القطٌع: فالحٌوانات التً ترعى وتسٌر مسافات طوٌلة تحتاج الى الماء بكمٌات  -5

 اكثر من التً ال تتحرك كثٌراً وتبقى ساكنة فً الحظابر.

 الشروط الواجب توافرها فً ماء الشرب

ا من ا -1 ًٌ  .لشوابب العالقة كالطٌن والرملٌجب ان ٌكون ماء الشرب نظٌفاً خال

 .ان ٌكون ماء الشرب خالٌاً من الحشرات والبكترٌا الضارة -2

ذلك اصابة  للتلوث فٌسبب اً جارٌاً حتى الٌكون مصدر اال ٌكون الماء راكداً بل ٌجب ان ٌكون ماءً  -3

 .الحٌوان بكثٌر من األمراض

الصٌؾ  ذلك وخصوصاً فً اوقاتان تكون درجة حرارة الماء مناسبة للحٌوان وٌمكن التحكم فً  -4

 .بوضع مظلة على أحواض الشرب حتى تحمٌها من أشعة الشمس المباشرة

قابلٌة الحٌوان  مراعاة نظافة أحواض الشرب بصفة شبه ٌومٌة وذلك لمنع نمو الطحالب التً تقلل من -5

  .الماء للحٌوانات المزرعٌة شرببعض اسالٌب  وتوضح الصور .للشرب وقد تصٌبه باالسهال
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 بعض اسالٌب شرب الماء للحٌوانات المزرعٌة ( 39) شكل رقم 

 

 Dry matter (DM)المادة الجافة ثانٌاً: 

وهً تحتوي على سابر المكونات الؽذابٌة عدا  الرطوبة منها ازالةوهً ما ٌتبقى من المادة الؽذابٌة بعد 

فتكون المادة الجافة فٌها  %55الرطوبة للمادة الؽذابٌة فمثالً اذا كانت نسبة الرطوبة فً اي مادة علفٌة هً 

85.% 

ان الجزء إذ وان المادة الجافة الي مادة علفٌة هً الجزء المهم الذي ٌحتوي على قٌمة ؼذابٌة مفٌدة للحٌوان 

 :قسمٌن ربٌسٌن هماالرطوبة( لٌس لها اي قٌمة حرارٌة. وبشكل عام تنقسم مكونات المادة الجافة اآلخر )

 .(Organic matter ) المادة العضوٌة - أ

 .(Inorganic matter) او الرماد المادة ؼٌر العضوٌة - ب

 

 لمكونات كال المادتٌن فً األعالؾ. وصؾ ٌؤتًوفٌما 

 (Organic matter)المادة العضوٌة   - أ

 تتؤلؾ المادة العضوٌة من عدد من المركبات الؽذابٌة هً:

 Crude protein (CP)البروتٌن الخام   -1

لعنصر الربٌس وهو النٌتروجٌن ا فضالً عنتتكون المادة البروتٌنٌة من الكاربون والهٌدروجٌن واالوكسجٌن 

المعدنٌة فً تركٌب العناصر وقد ٌدخل بعض  ،% من البروتٌن الخام فً المتوسط16 زهاءالذي ٌكون 

البروتٌن مثل الحدٌد والكبرٌت. وٌعد البروتٌن الخام من اهم مكونات الؽذاء سواء كان مصدره النبات الذي 

رؾ بالبروتٌن الحٌوانً ــــاو مصدره الحٌوانات وٌع (Plant protein)ٌعرؾ بالبروتٌن النباتً

(Animal protein) دة اخرى عند تكوٌن عالب  الحٌوانات. وال ٌمكن االستعاضة عن البروتٌن بؤي ما

وٌشمل البروتٌن الخام جمٌع المواد العضوٌة المحتوٌة على النٌتروجٌن والموجودة فً مواد العلؾ 

الخضراء وخاصة البقولٌات وكذلك فً االعالؾ ذات االصل الحٌوانً. وتختلؾ المواد الؽذابٌة فً كمٌة 
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ة البروتٌن للحٌوانات على تركٌبه الكٌمٌاوي وما ٌحتوٌه من ونوعٌة البروتٌن الذي تحتوٌه، وتتوقؾ اهمٌ

 احماض امٌنٌة وخصوصا األحماض االمٌنٌة االساسٌة.

بروتٌن حقٌقً لكنها تحتوي على  عدهاهذا وٌشتمل البروتٌن الخام على مواد عضوٌة نٌتروجٌنٌة ال ٌمكن 

مثل الٌورٌا واالمٌدات واالمونٌا واالحماض االمٌنٌة الحرة وؼٌرها، وهذه ٌطل  علٌها  عنصر النٌتروجٌن

وهذه المواد لها اهمٌة  Non-Protein Nitrogenous (NPN)المواد النٌتروجٌنٌة ؼٌر البروتٌنٌة 

قٌقة الى اقتصادٌة خاصة فً تؽذٌة الحٌوانات المجترة وتقل اهمٌتها فً تؽذٌة الدواجن. وذلك ٌرجع فً الح

ان هذه المواد عند دخولها كرش الحٌوانات تتحلل الى امونٌا وهذه بدورها تستعملها الكابنات الدقٌقة 

تصل الموجودة فً الكرش بالمالٌٌن وتعمل على تحوٌلها الى بروتٌن حقٌقً فً داخل الخالٌا البكتٌرٌة ثم 

 االمعاء الدقٌقة وتهظم االحماض االمٌنٌة.

مستمرة فً الؽذاء  واألنسجة الطرٌة، وٌلزم الجسم منه كمٌات اً أساسٌاً ألعضاء الجسمٌعد البروتٌن مركب

المهمة، وتختلؾ بروتٌنات  بروتٌن الجسم والقٌام بالعملٌات الحٌوٌة لؽرض النمو والتعوٌض ولتكوٌن

ٌوجد نوعان الممٌزة. وفسٌولوجٌاً ال  تختلؾ من حٌوان آلخر ولكل نوع بروتٌناته النباتات عن بعضها كما

األحماض  البروتٌنات من وجهة تؽذٌة الحٌوان اختالؾ ، ومن أهم ما ٌمٌزنفسها البروتٌن لهما الخواص من

 كل بروتٌن. فًاألمٌنٌة 

االنزٌمات المتخصصة ساطة ان االحماض االمٌنٌة هً الوحدة البنابٌة للبروتٌن وتنتج من تحلل البروتٌن بو

 : اهمٌتها الىوتقسم االحماض االمٌنٌة من حٌث 

الٌمكن  إذووجودها فً الؽذاء ضروري  (Essential amino acids)ساسٌةاالمٌنٌة االحماض اال - أ

 ان ٌكونها فً حالة عدم وجودها فً الؽذاء كما فً حالة الحٌوانات ذات المعدة الواحدة للجسم

(Monogastric animal). 

الجسم  وهً التً ٌمكن تكوٌنها داخل(  Non essential amino acids)احماض امٌنٌة ؼٌر اساسٌة  - ب

 . اذا توفرت الظروؾ المناسبة لذلك وهذا ما ٌحدث فً الحٌوانات المجترة

 البروتٌن لؽرض: الى وبصورة عامة ٌمكن القول بان الجسم ٌحتاج

 بناء انسجة جدٌدة اثناء النمو والتطور. -1

 اثناء قٌام الجسم بفعالٌاته الحٌوٌة. فً التعوٌض عن الفقد الحاصل فً بروتٌن الجسم -2

 تكوٌن مركبات حٌوٌة لفعالٌات الجسم مثل االنزٌمات وبعض الهرمونات واالجسام المضادة. -3

 عنصر اساسً النتاج اللحم والحلٌب. -4

قد تستعمل كمصدر للطاقة فً حالة نقص تجهٌز العلٌقة بالطاقة الكافٌة من الكاربوهٌدرات وهً حالة  -5

الناحٌة العملٌة الن تجهٌز الجسم بالبروتٌن ٌجب ان ٌستؽل لؽرض االنتاج فقط )اللحم ؼٌر مرؼوبة من 

 والحلٌب( ولٌس النتاج الطاقة.
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 (Ether extract)مستخلص االٌثر  Crude fatالدهن الخام  -2

 Petroleumوهو مجموعة من المركبات التً تذوب فً المذٌبات العضوٌة كاالٌثر والبنزٌن واٌثر البترول 

ether  وتشمل الدهون والزٌوت واالحماض الدهنٌة الطٌارة وؼٌر الطٌارة وبعض الفٌتامٌنات التً تذوب

 فً الدهون والصبؽات النباتٌة والشموع والستٌروالت.

وٌتؤلؾ الدهن كٌمٌابٌاً من عناصر الكاربون والهٌدروجٌن واالوكسجٌن ولكن بنسب مختلفة عن 

% وهذا ٌعطً الدهون القٌمة 77تزداد فٌها نسبة الكاربون حتى تصل الى إذ  الكاربوهٌدرات والبروتٌنات 

 الحرارٌة العالٌة اذا ما قورنت بالمواد الكاربوهٌدراتٌة، وتشمل الدهون كل من الدهون الحٌوانٌة والنباتٌة.

همٌة ان الدهون والزٌوت تعد من المواد الحاملة للطاقة وتخزن فً الجسم على صورة رواسب دهنٌة ولها ا

 خاصة فً تؽذٌة الدواجن. كما توجد الدهون اٌضاً مرتبطة مع بعض الكاربوهٌدرات والبروتٌنات.

وهناك مجموعة من االحماض الدهنٌة ال ٌستطٌع الحٌوان تكوٌنها فً جسمه وتسمى باالحماض الدهنٌة 

انات الصؽٌرة فً ؼذاء الحٌووعند عدم توفر مثل هذه االحماض  (Essential fatty acids)االساسٌة 

ٌقؾ نموها وتتوقؾ الوظابؾ الحٌوٌة بالجسم وتنتهً حٌاتها بالنفو  او الهالك، ومن هذه االحماض الدهنٌة 

وحامض اللٌنولٌك  (Lenolenic acid)وحامض اللٌنولٌنٌك  Oleic acidاالساسٌة حامض األولٌك 

(Lenoleic acid)  وحامض االراكٌدونٌك(Arachidonic acid).  ًفبالنسبة للمجترات التً تعتمد ف

تؽذٌتها بصورة عامة على الحشابش فانها تحصل على كفاٌتها من حامض اللٌنولٌنٌك واللٌنولٌك  على الرؼم 

من انهما معرضان للتؽٌر من قبل االحٌاء المجهرٌة الموجودة فً الكرش وانها نادرا ما تصاب بنقص فً 

وفره لها االحٌاء المجهرٌة الموجودة فً الكرش من هذه االحماض االحماض الدهنٌة االساسٌة بسبب ما ت

 الدهنٌة، اال ان العجول الحمالن الرضٌعة تحتاج الى اضافة هذه االحماض الدهنٌة.

وبطبٌعة الحال تختلؾ المواد العلفٌة فً محتواها من الدهن الخام فمنها ما هو ؼنً بها كالحبوب الزٌتٌة 

 بها كالمواد العلفٌة الخشنة.والكسب ومنها ما هو فقٌر 

  Crude carbohydratesالكاربوهٌدرات الخام  -3

% من المادة العلفٌة 75وهً احد المواد الربٌسة للمادة العلفٌة والتً تنفع كمصدر للطاقة وتكون حوالً 

الجافة. وعموما تحتوي المواد الكاربوهٌدراتٌة على عنصر الكاربون والهٌدروجٌن واالوكسجٌن ونسبة 

 الهٌدروجٌن الى االوكسجٌن هً كنسبة وجودهما فً الماء.

لى قسمٌن حسب المواصفات الكٌمٌابٌة لكل عومن ناحٌة تؽذٌة الحٌوان فان المواد الكاربوهٌدراتٌة تنقسم 

 منهما وهً:

 Soluble carbohydratesكاربوهٌدرات ذاببة  - أ

الكلوكوز( والدكسترٌنات )تحتوي على العدٌد من وتشتمل الكربوهٌدرات الذاببة على النشا )العدٌد من 

السكرٌات األحادٌة وتنتج عند التحلل الجزبً للنشا( والكالٌكوجٌن )ٌحتوي على العدٌد من السكرٌات 

األحادٌة وٌوجد فً الخالٌا الحٌوانٌة فقط فً الكبد والعضالت( وكذلك السكرٌات المختلفة )السكرٌات 

 الناتج النهابً لعملٌة هضم الكربوهٌدرات هً السكرٌات األحادٌة.الثنابٌة(. وعلى العموم فإن 
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 Insoluble carbohydratesالكربوهٌدرات ؼٌر الذاببة  -ب

كما ذكر سابقاً وهً المركبات التً تتكون من سكرٌات  (Crude Fiber)وتعرؾ أٌضاً باأللٌاؾ الخام 

عدٌدة وال ٌمكن هضمها، وتشتمل األلٌاؾ الخام على السلٌلوز والهٌمٌسلٌلوز واللكنٌن والبكتٌن والتً توجد 

األلٌاؾ الخام مهمة للدواجن من الوجهة الؽذابٌة كما هو  دفً جدران السٌقان النباتٌة وقشور البذور. وال تع

مع الحٌوانات المجترة، وذلك ألن الدواجن لٌس لها القدرة على هضم هذه األلٌاؾ. وال تضاؾ الحال 

أن الزٌادة على هذه  إذ% فً ؼذاء الدجاج الكبٌر 10% فً ؼذاء األفراخ أو 7األلٌاؾ بنسبة اكثر من 

% مثل تبن 40النسب ٌإدي إلى عسر فً الهضم. وتبلػ نسبة االلٌاؾ الخام فً بعض مواد العلؾ حوالً 

% وهً قلٌلة فً الحبوب 30الشعٌر وقش األرز وتقل فً مواد اخرى مثل الدرٌس حٌث تصل الى نحو 

% حٌث تزداد فً هذه المواد نسبة النشوٌات والسكرٌات 6ال تزٌد فً العادة عن  إذوالمواد العلفٌة المركزة 

 كما فً حبوب الذرة والشعٌر ودرنات البطاطا.

 Vitaminsالفٌتامٌنات   -4

وهً مجموعةمن المركبات العضوٌة المهمة تؽذوٌاً وتوجد فً النباتات والمواد العلفٌة بكمٌات متفاوتة 

 وتحتاجها الحٌوانات بكمٌات ضبٌلة وتنقسم من حٌث ذوبانها فً الماء الى قسمٌن:

 .Kو  Eو  Dو  Aفٌتامٌنات تذوب فً الدهون مثل فٌتامٌن  - أ

 .Cوفٌتامٌن  Bفٌتامٌنات تذوب فً الماء مثل مجموعة فٌتامٌنات  - ب

 فً تؽذٌة الحٌوانات حٌث تدخل فً معظم العملٌات الحٌوٌة فً الجسم. أثر مهموهذه الفٌتامٌنات لها 

 Inorganic matterالمادة غٌر العضوٌة   -ب

وهذا هو الجزء من المادة  Ashٌمكن تقدٌر مجموع المواد ؼٌر العضوٌة على شكل مادة تسمى الرماد 

الجافة الذي ٌحتوي على العناصر الالعضوٌة ولٌس له قٌمة حرارٌة ولكن له قٌمة ؼذابٌة مهمة والرماد هو 

ولمدة ثالث  ºم 600-500الجزء من المادة العلفٌة الذي ٌتخلؾ بعد حر  مادة العلؾ على درجة حرارة 

 .ساعات

ال ٌمكن االستؽناء عن العناصر الالعضوٌة فً تؽذٌة االنسان والحٌوان واهمٌتها كبٌرة فً التؽذٌة. وان 

 لى قسمٌن هما:عالعناصر الالعضوٌة فً الرماد تنقسم 

 Major elementsالعناصر الالعضوٌة الربٌسٌة  -1

الحٌوان وان الحٌوان ٌحتاج الٌها بكمٌات وهً تلك العناصر التً تتواجد بنسب كبٌرة فً المواد العلفٌة وفً 

 كبٌرة نسبٌاً ومنها الكالسٌوم والفسفور والمؽنسٌوم والصودٌوم والكلور والبوتاسٌوم.

 Trace elementsالعناصر الالعضوٌة النادرة -2

وكذلك وجودها فً المادة العلفٌة ٌكون قلٌل نسبٌاً ولكن نسبٌاً  قلٌلةوهً عناصر ٌحتاج الٌها الحٌوان بكمٌات 

للحٌوان فهً ضرورٌة التمام وظابفه الحٌوٌة المختلفة ومنها الحدٌد والكوبلت  مهمةهذا ال ٌعنً انها لٌست 

 والنحاس والٌود.



11 
 

 محفزات النمو

ٌعرؾ بعد التؤثٌرات  معٌة، و لمزرمهماً فً رفع معدالت النمو فً الحٌوانات ال أثراً محفزات النمو تركت

 .التً تسببها تلك المحفزات و كٌفٌة عملها

تراكمً فً جسم  ألن لبعضها تؤثٌر، عمالهاوبالرؼم من أهمٌة تلك المحفزات إال أنه ٌجب الحذر عند است

 عمالاستالتشرٌعات الدولٌة لمنع ومراقبة  الحٌوان قد ٌنتقل أثره لإلنسان، و لذا تم وضع بعض األنظمة و

 محفزات النمو الشابعة هً: أنواعومن  .بعضها

 Antibioticsالمضادات الحٌوٌة -1

البسٌطة، ألن  تؤثٌر المضادات الحٌوٌة على المجترات ٌختلؾ عما هو علٌه فً الحٌوانات ذات المعدة

إضافة مناسبة، لذا ٌعتقد بؤن  المجترات تعتمد بصورة أساسٌة على نمو البكترٌا فً الكرش من أجل تؽذٌة

على البكترٌا التً تعمل على تحلٌل السٌلٌلوز  المضادات الحٌوٌة إلى عالب  المجترات له تؤثٌر سلبً وضار

 .وهذا سٌإدي إلى صعوبة هضمه

البالؽة، فلقد  من المضادات الحٌوٌة مقارنة مع الحٌوانات المجترة استفادةالعجول الصؽٌرة هً األكثر  أن إال

 %25 – 5 ما ٌقاربو بـالنم ى عالب  العجول تإدي لزٌادة معدلــالحٌوٌة إل لوحظ بؤن إضافة المضادات

هذه المضادات الحٌوٌة  فً  أسابٌع. تإثر 8عند عمر أقل من  ٌحصلو أن معظم التحسن فً النمو 

 :المجترات على مستوٌٌن هما

الموجودة فً الكرش، و  ارةضال تإثر على أنواع األحٌاء الدقٌقة إذ على مستوى الجهاز الهضمً:-أ

منها الحٌوان العابل بشكل أفضل من األنواع األخرى، كما تإثر على نفاذٌة  تشجع األنواع التً ٌستفٌد

 .الهضمٌة وتزٌد من معدل امتصاص بعض العناصر الؽذابٌة مثل األحماض األمٌنٌة األؼشٌة

 .تنشط هضم البروتٌنات والدهون إذ: على مستوى الهضم -ب

 المضادات الحٌوٌةأهمٌة 

 .تقلل أو تحد من فعالٌة المكروبات الممرضة -1

األحٌاء المجهرٌة التً تقوم بتمثٌل بعض العناصر الؽذابٌة المعروفة و ؼٌر  تعمل على تحفٌز نمو -2

 .المعروفة

 .تحد من البكترٌا التً تنتج السموم التً تعمل على تقلٌل نمو الحٌوان -3

 .التً تنافس الحٌوان فً الحصول على العناصر الؽذابٌة حٌاء المجهرٌةنمو األ تعمل على خفض -4

 .متصاص العناصر الؽذابٌة المهضومةاقابلٌة األمعاء على  تزٌد من -5
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 الهرمونات -2

الهرمونات إلى الدورة  ، وتنتقلالؽدد الصماءالهرمونات الطبٌعٌة عبارة عن مواد كٌمٌابٌة تنتج من قبل 

واألنسجة لكً تقوم بفعالٌاتها الحٌوٌة المختلفة. وللهرمونات خاصٌة التؤثٌر الدموٌة ومنها إلى األعضاء 

بعض المركبات الصناعٌة التً لها خصابص مشابهة  حتى إذا كانت موجودة بكمٌات صؽٌرة جداً. وتوجد

 .المركبات الداي إثٌل ستلبسترول للهرمونات الطبٌعٌة، ومن أهم هذه

من المواد المحفزة للنمو مثل  إذ تعدمٌة فً تؽذٌة الحٌوان، وقد لوحظ أن بعض الهرمونات لها أه

النخامٌة، ولوحظ أنه عند إعطاء المركبات  اإلستروجٌن والبروجستٌرون واالندروجٌن وهرمون النمو للؽدة

قصٌرة وبالمرحلة المناسبة من فترة إنتاج الحلٌب  مدةالحلٌب ول الحاوٌة على هرمون الثاٌروكسٌن إلى أبقار

 .زٌادة إنتاج الحلٌب لك سٌإدي إلىفإن ذ

 المكمالت الغذائٌة

طن علؾ،  / ؼم 20 – 10% أو بمقدار  2-1هً المواد التً تضاؾ للعلٌقة بنسب بسٌطة ال تزٌد عن    

 :الؽذابٌة ولكنها تعمل على و قد تضاؾ بوحدات تقدر بالمٌكروؼرام، وال تقوم تلك العناصر بدور المواد

 والهضم.تحسٌن طعم العلٌقة  -1

 حماٌة األعالؾ من اإلصابات البكتٌرٌة. -2

 بالفطرٌات. منع إصابة العلؾ -3

 .منع تؤكسد وتزنخ األعالؾ -4

 الؽذابٌة نذكر منها: وهناك امثلة عدٌدة على المكمالت

 مضادات التأكسد -1

 العلؾ تضاؾ إلى العلٌقة التً تحتوي على كمٌات من األحماض الدهنٌة ؼٌر المشبعة وذلك لكً ٌمنع تزنخ

بفعل تعرضه إلى الهواء و درجات الحرارة العالٌة والتخزٌن لفترة طوٌلة، وهناك العدٌد من مضادات 

أو البٌوتال هٌدروكسً تولوٌن إلٌقاؾ حدوث  األكسدة الصناعٌة التً ٌمكن إضافتها للعلٌقة مثل السانتكوٌن

 .E و فٌتامٌن A من فٌتامٌنتؤكسد المواد الدهنٌة فً العلٌقة والمحافظة علٌها من التلؾ وخاصة كل 
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 اإلنزٌمات -2

 -األولٌة مثل )أوبتٌزٌم  الحاوٌة على نسبة عالٌة من االلٌاؾ تضاؾ ألجل تحسٌن هضم بعض المواد العلفٌة

 .كؽم/ طن علؾ 1 – 0.5بمعدل  بً إس( و ٌضاؾ

 طر  تؽذٌة الحٌوانات داخل الحظابر. الشكل وٌبٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغذٌة الحٌوانات داخل الحظائر ( طرق44شكل رقم )
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  Digestive Systemالجهاز الهضمً 

 من الوظابؾ األساسٌة للجهاز الهضمً تحوٌل المركبات المعقدة فً الؽذاء إلى مركبات بسٌطة ٌسهل للجسم

 اإلستفادة منها فً العملٌات الحٌوٌة المختلفة.  امتصاصها

 :آلتٌةوٌتؤلؾ الجهاز الهضمً من المكونات ا

 األمعاء الؽلٌظة.و األمعاء الدقٌقةوالمعدة و المريءوالبلعوم و القناة الهضمٌة التً تشمل الفم -1

 كبد.  الو البنكرٌاسة والؽدد اللعابٌو اللسانو األسنان تشمل التً الهضمٌة القناةملحقات  -2

 

 الهضمٌة األجهزةأنواع 

 :إلى المعدةتبعاً لتركٌب  المختلفةالحٌوانات  فً الهضمٌة األجهزةتنقسم 

 .الخٌول واألرانب مثل بسٌطةذات معده  ةأجهزه هضمٌ -1

 فضاالً عان والمااعز مثال األبقاار واألؼناام المجتارةالحٌواناات كما فً  ةذات معده مركب ةهضمٌ ةأجهز -2

 الجمل. مثلالكاذبة المجترات 

 الطٌور. فً الهضمًالجهاز  -3

 

 الهضمٌة ةللقنا النسٌجًالتركٌب 

 )من الداخل للخارج(: اآلتٌةا النسٌجٌةمن الطبقات  القناة الهضمٌة ٌتكون جدار

 األعضاااء المحاددة للجهااز الهضاامًتجوٌاؾ لمبطناة لا الطبقااة ًوها :Mucosa المخاطٌةة الطبقةة - أ

 هً: وتتكون من ثالثة طبقات

حتاى نهاٌاة  ةمركبا حرشفٌةللعضو وتكون  الداخلًتبطن السطح  ةتتكون من خالٌا طالبٌ ة:طالبٌطبقه  -1

 .الهضمٌة القناةبقٌة وتستمر حتى منها  يبالجزء الؽد ةبسٌط ٌةعماد تلٌها طبقة ثم للمعدةالجزء المرٌبً 

 .واللمفاوٌة الدموٌة واألوعٌة الهضمٌةالؽدد  الطبقةطبقة نسٌج ضام وتوجد بهذه  ًطبقه نسٌج ضام: وه -2

لحلمات  المحركة هً الطبقة الطبقةوهذه  ناعمة عضلٌةألٌاؾ  وتتؤلؾ أساساً من: مخاطٌة عضلٌة ةطبق -3

 . الطبقةلهذه واالنبساط  العضلً المتمثل باالنقباضالنشاط من خالل  وذلك ،الشبكٌةالكرش وحواجز 

 

 الجهاز الهضمً للحٌوانات المجترة
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وتحتاوي هاذه الطبقاة علاى  نسٌج ضاام عبارة عن وهً :Sub-mucosa المخاطٌةتحت  الطبقة - ب

 .الدقٌقةالبلعوم واألمعاء الؽدد فً كل من 

 طبقتٌن: تتؤلؾ منو :Tunica muscularis الخارجٌة العضلٌة الطبقة-ج

 ألمعاء.ل المجزبة الحركةٌسبب  وانقباضها: تترتب خالٌاها بنظام دابري دابرٌةعضالت  -1

المكاون للقنااة الهضامٌة وان للعضاو  الطولًللمحور  موازٌة بصورة : تمتد خالٌاهاةعضالت طولٌ -2

 .الؽذابٌة الكتلة انتقالتسبب  التًباألمعاء  الطولٌة الحركةٌسبب  انقباضها

من نسٌج ضام مرن مؽطاى بنساٌج طالباً  ً ٌتؤلؾؼشاء برٌتون ًوه Serosa: المصلٌة الطبقة - ت

 .البطنً للمسارٌ  امتدادعن  عبارة ًوه المحدد من القناة الهضمٌة تؽلؾ العضوو حرشفً

 الهضمًأجزاء الجهاز 

  القناة الهضمٌة واألجزاء الملحقة بالقناة الهضمٌةمن  الهضمًالجهاز  ؤلؾٌت

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهاز الهضمً فً األبقار( اجزاء 41شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 الشبكٌة

 األعور
 االمعاء الدقٌقة

 االمعاء الؽلٌضة

 الورقٌة الكرش

 المريء االنفحة )المعدة الحقٌقٌة(
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 شرحاً لكل مكون من هذه المكونات: ؤتًوفٌما ٌ

 الهضمٌة القناةأوالً: 

 :اآلتٌةوٌشتمل هذا القسم على األجزاء 

 :ٌؤتًالفم إال أن وظٌفته تتحدد فٌما فً  ال تتم هضمالعملٌات إن  :Mouthالفم   -1

 (.الهاضمةطحن الؽذاء )لزٌادة السطح المعرض للعصارات -أ

 خلط الؽذاء باللعاب.-ب

 :آلتٌةاألجزاء اٌتكون الفم من و 

، أما الؽذاء التقاط فًوتساعد  لاللتواءاألؼنام والخٌل ناعمتٌن قابلتٌن  والتً تكون فً Lips الشفتٌن - أ

 .ووظٌفتها تقتصر على ؼل  الفم ةصلب الشفةتكون فاألبقار  فً

 .(ةضروس خلفٌأمامٌة وضروس و أنٌابووتنقسم إلى مجامٌع )قواطع  Teethاألسنان  - ب

له إلى أربعة أنواع من الحلماات  ًالمؽط ًوٌتحور النسٌج الطالبعضلٌة  ةكتلوهو Tongue اللسان-ج

 الخٌطٌاةوأٌضااً لهاا وظٌفاة تاذو  ماعادا الحلماات  مخاطٌةتفرز مواد  التًمن اللسان  مختلفةمناط   فً

 تفرز المخاط فقط. فهً

ومحااط  مخااطًوهاو مابطن بؽشااء  ،وهو ممار مشاترك لكال مان الؽاذاء والهاواء :Pharynxالبلعوم  -2

 القصابة حتى يء والحنجرةالمر فضالً عن األذناوستاكً فً قناة و األنؾو بالعضالت وٌتصل بكل من الفم

عملٌاة المارور فتكاون للهاواء أو للؽاذاء. وٌصاطحب  فاًالحٌاوان لساان المزماار لٌاتحكم  عملوٌست الهوابٌة،

أثناء مرور  فً بًالمزمار المرٌ وانسدادومن ضمنها توقؾ التنفس  ةمن األعمال الإلرادٌ ةالبلع سلسلعملٌة 

 الطعام عبر البلعوم.

 القصبةتقع خلؾ  المعدة،لتوصٌل الؽذاء من البلعوم إلى  عضلٌة ةأنبوب وهو :Esophagus يءالمر -3

عناد  بالمعادةلٌتصال  البطناًوٌعبار الحجااب الحااجز إلاى التجوٌاؾ  الصادريٌمتد عبر التجوٌؾ و الهوابٌة،

 اإلرادٌة(.خطط )ممن النوع ال اكله يءالمجترات تكون عضالت المر فًمنطقة الفإاد. وٌالحظ أنه 

تبعاً  المعدةوكذلك تنقسم  لمعروفةا األربعةمن الطبقات  نسٌجٌاً  المعدةٌتكون جدار  :Stomach المعدة -4

 لى:ع المخاطٌة فٌها بالطبقة لموجودةالنوع الؽدد 

نهاٌاة  ًتلافً الطبقاة المخاطٌاة وؼدد  على تحتوي : الEsophageal Region ةالمرٌبٌ المنطقة - أ

 .المعدةكبٌر نسبٌاً من  اً آكالت العشب تمثل جزء الحٌوانات ًفو يء،المر

 للمخاط. ةالمفرز ةالؽدد الفإادٌ على تحتويو ةالمرٌبٌ تلً المنطقة: ةالفإادٌ المنطقة - ب

 ؤلؾتتا ةوبها ؼدد أنبوبٌ المعدٌة، للعصارةالجزء المفرز  ً: وهFundic Region القاعدٌة المنطقة-ج

 : هًكل منها من ثالث أنواع من الخالٌا 
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 ٌةالخالٌا الجدار Parietal Cells : مض الهٌدروكلورٌك اوتفرز ح هرمًذات شكل وتكونHCl 

  الربٌسةالخالٌا Chief Cells ٌنشط بفعل  الذي: تفرز الببسٌنوجٌنHCl  وٌتحول إلى الببسٌن     

 الهاضم للبروتٌنات.         

   خالٌا العنNeck Cells تفرز المخاط. ًوه المعدةعن   فً: توجد 

 تحتويو يباإلثنى عشر اتصالهاعند  المعدةوتشمل آخر جزء من Pyloric Region:  ةالبوابٌ المنطقة -د

 المنطقااةو الببسااٌنوجٌن ماان  HClٌنشااط  الااذيتفاارز المخاااط وتفاارز هرمااون الجاسااترٌن  ةؼاادد أنبوبٌاا علااى

 السمٌك.  العضلًبالجدار  المنطقة البوابٌة كما تتمٌز ،الهاضم للبروتٌنات القاعدٌة

 أنواع المعدة

 .اإلنسان واألرانب فًتوجد كلوي، وذات شكل  يءنهاٌة المر فًعن كٌس  عبارة: البسٌطة المعدة-أ

 والشاابكٌةالكاارش  لااىعتنقساام  والتااً ةالمرٌبٌاا بالمنطقااةتتمٌااز بااالتحور الواضااح و: المركبااة المعاادة-ب

% مان حجام  70 زهااءركباة الم المعادةتمثال و (.المعدة% من حجم  80تمثل مجتمعة التً )و والورقٌة

  % منها. 10 البسٌطة المعدةبٌنما تمثل  الهضمٌة القناة

 المركبة المعدةأجزاء 

هو عبارة عن وعاء حجمه كبٌر فٌه أعداد كبٌرة من البكترٌا والبروتوزوا : (Rumen) الكرش -أ

ٌحصل داخل الكرش عملٌة تخمر شدٌدة للؽذاء والذي ٌحوله إلى  إذوٌدخل فٌه الؽذاء مختلطاً باللعاب، 

اء عن طرٌ  ونتٌجة لعملٌة التخمر فً الكرش ٌحدث هدم للؽذ .صورة قابلة لالستفادة فً مرحلة الحقة

 (Acetic Acidالخلٌك ) ؼالبا ما تكون حامضدهنٌة طٌارة   الكابنات الدقٌقة. والكرش ٌنتج أحماضاً 

ٌتم  وهذه األحماض ( Butyric acid)البٌوترٌك  مضاوح (Probionic acid)البروبٌونٌك 

هذا  CH4كسٌد الكربون وؼاز المٌثان وؼاز ثانً أ ٌضاً أ كما ٌنتج من عملٌة التخمر امتصاصها،

عد الكرش اكبر جزء من أجزاء المعدة ٌو .وتمتص اؼلب األحماض الدهنٌة الطٌارة من جدار الكرش

بطنً واآلخر ظهري وٌوجد بٌن جزأٌن لى ع%من حجم المعدة المجترة وٌنقسم 80وٌبلػ حجمه 

 .بٌن جزبً الكرش مٌسوراً الجزأٌن فتحة واسعة محاطة بطبقة من العضالت تجعل االتصال 

تقاع الشابكٌة بجاناب الحجااب الحااجز والكباد وتوجاد فٌهاا ثنٌاات  Reticulum :  الشابكٌة )القلنساوة(-أ

عدٌدة على شكل خالٌا سداسٌة تعطٌها مظهار عاش النحال أو الشابكة ومان هناا جااءت تسامٌتها بالشابكٌة 

تتلقاى الؽاذاء بعاد  إذاال حاراً باالكرش وهً عبارة عن تجوٌؾ على شكل دور  ٌفتح من احد جانبٌه اتص

 .الهضم المٌكروبً من الكرش ومن الجانب اآلخر تتصل بواسطة فتحة ضٌقة بالورقٌة

وتتلقى الؽذاء المهضوم مٌكروبٌاً من القلنسوة عن طرٌ  الفتحة الضٌقة الساب  : Omasum الورقٌة-ب

مان تلااك التاً تصالها بالقلنساوة. والورقٌااة  بفتحاة أوساع )المعاادة الحقٌقٌاة( لكنهاا تتصال باالنفحاة ،ذكرهاا

شااكلها كااروي وجاادرانها ماان الااداخل ذات ثناٌااا عدٌاادة مختلفااة الحجاام ومدعمااة بالعضااالت وٌوجااد علٌهااا 

 .حلمات. وهً تشبه الكشكول أو الكتاب ومن هنا جاءت تسمٌتها )ورقٌة(
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وهً المعدة الحقٌقٌة أو الؽدٌة أو هو الجزء المماثال للمعادة :   Abumasumة )المعدة الحقٌقٌة(األنفح -ث

لاى ثالثاة عفً الحٌوانات ؼٌر المجترة واالنفحة تفتح فً الورقٌة وتتصل باالثنى عشري بفتحة وهً تنقسام 

 .أقسام )الفإادي والبوابً والقاعدي (

 المعدة المركبة فً المجترات. أجزاء وٌوضح الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 أجزاء المعدة المركبة فً المجترات( 42شكل )

  Small Intestine الدقٌقةاألمعاء  -5

والصاابم  Jejunum ًاللفاابفو Duodenum يعشار ًاإلثنا هاًإلى ثالثاة أجازاء  األمعاء الدقٌقة تنقسم

Ilium  زؼابااتوجاود ال تعادو ،والمجهاري التشارٌحًوتتشابه هذه األجزاء إلى حد كبٌر من حٌث التركٌب 

 . الدقٌقةلألمعاء  الممٌزةمن الصفات 

تعمل على زٌادة ساطح  التًوالزوابد البروتوبالزمٌه والزؼابات ٌتمٌز سطح األمعاء بوجود كل من الثنٌات 

ا ـــاـهفٌ الجافاة الماادةونسابة  ةتكون شابه ساابل الؽذابٌة الكتلة. ٌالحظ أن االمتصاصكفاءة  من األمعاء فٌزٌد

3-6.5 .% 

 Large Intestine    الغلٌظةاألمعاء  -6

تؽٌاب . و(Rectum ) والمساتقٌم ( Colon)القولاون و ( Cecum )األعاور هاًتنقسم إلاى ثالثاة أجازاء 

 هاً الؽلٌظةلألمعاء  األساسٌة والوظٌفةالخالٌا.  األحادٌة  Goblet Cellsوتزداد فٌها ؼدد  زؼابات فٌهاال

 .واألمالحالماء والفٌتامٌنات  امتصاص
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 الهضمٌة القناةثانٌاً: ملحقات 

 :اآلتٌةوٌشتمل هذا القسم على األجزاء 

الؽاادد  تتضاامنفصااوص ٌربطهااا نسااٌج ضااام و ةتتكااون ماان مجموعاا ةؼاادد عنقودٌااوهااً  :ةالغةةدد اللعابٌةة -1

تقاوم باإفراز اللعااب وأهام  ًوها .والؽادد الشافوٌة تحات الطاواحنٌة وتحات اللساانٌاة وتحات الفكو النكفٌة

 :اوظابفه

 ترطٌب الؽذاء لٌسهل مروره لوجود المخاط باللعاب. - أ

 .الرؼوةعن البكترٌا )لتؤثٌره القلوي( ومنع تكوٌن  الناتجة الحموضةٌعادل  - ب

أنواع الحٌوانات وٌقع  باختالؾٌختلؾ الكبد إلى حد ما من حٌث عدد الفصوص والموقع  :Liverالكبد   -2

 لدفع الكرش له. نتٌجةالكبد خلؾ الحجاب الحاجز وٌمٌل إلى الجانب األٌمن 

والطحاال  المعادةٌحمال الادم مان  إذ الكباديفالكبد ٌستلم الدم بواسطة الشرٌان  الكبدٌة الدموٌة الدورةأما عن 

صاؽٌره  ةكبدٌا ةالكبد عان طرٌا  أورد والبنكرٌاس وهذا الدم تبطل سمٌته بواسطة الكبد ثم ٌخرج الدم تاركاً 

 .الخلفًإلى الورٌد األجوؾ  تنتهً

شاكل مشاابه للحباال مكوناة شاكل  علاىخالٌاا الكباد  ؾتتراصاو ة،مركبا ةٌصنؾ الكبد على أنه ؼاده أنبوبٌاو

أورده  فاً األوردةوتصب تلاك  الكبدي،وهو أصؽر تفرع للورٌد  مركزيمركزها ٌوجد ورٌد  ًوف شعاعً

 . الخلفًمنها وهكذا حتى ٌصل إلى الورٌد األجوؾ  أكبر

ووظٌفته إفراز األنسولٌن المهام فاً الساٌطرة علاى مساتوى الساكر فاً الادم  : Pancreasالبنكرٌاس  -3

 علما بؤنه من النادر جدا حصول مرض السكري فً الحٌوانات المجترة.

 

 Utilization of feedstuffs كٌفٌة استفادة الحٌوان من الغذاء 

 هً: مهمةحتى ٌستفٌد الحٌوان من ؼذابه فإنه ٌلزم أن ٌمر بؤربعة خطوات 

  Digestion الهضم -1

وٌشمل سابر التؽٌرات التً تحدث لمواد العلؾ معقدة التركٌب داخل القناة الهضمٌة والتً ٌنتج عنها 

 ن ربٌسٌتٌن هما:مركبات بسٌطة قابلة لالمتصاص فً الدم والسابل اللمفاوي وٌشتمل الهضم على عملٌتٌ

وتشمل تكسٌر وطحن ومضػ الطعام باألسنان واختالطه باللعاب فً الفم ثم  الهضم المٌكانٌكً  - أ

عملٌة االجترار فً المجترات حٌث تعود الكتلة الؽذابٌة إلى الفم بفعل انقباضات عضالت الكرش 

 والقلنسوة إلعادة مضؽها.

 العصارات التً تفرزها األحٌاء الدقٌقة بالكرش )هضم مٌكروبً بفعل وتتم الهضم الكٌمٌابً - ب

Microbial) )وكذلك العصارات الهضمٌة )االنزٌمات.  
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الهضم فً الخنزٌر إنزٌمٌاً بصورة كاملة ولذلك فانه ال ٌستطٌع االستفادة من المواد الخشنة فً  كونوٌ

األعالؾ، أما الحٌوانات آكلة الحشابش كالمجترات والفصٌلة الخٌلٌة فؤن الهضم بها ٌكون مٌكروبٌاً وإنزٌمٌاً 

لمعدة المركبة )وفً األعور بصورة مشتركة وٌتم الهضم المٌكروبً فً األقسام الثالثة األولى من ا

والقولون باألمعاء الؽلٌظة للفصٌلة الخٌلٌة( وٌتم الهضم اإلنزٌمً فً المعدة الرابعة. وترجع المقدرة 

العظٌمة للمجترات على االستفادة من مواد العلؾ الخشنة إلى السعة الكبٌرة لقناتها الهضمٌة وإلى قدرتها 

 الكبٌرة على هضم األلٌاؾ.

  Functions of micro-organisms اء الدقٌقةوظائف األحٌ

تعٌش أنواع عدٌدة من البكترٌا والبروتوزوا فً الكرش ولكل نوع منها وظابؾ محددة حٌث تعمل األحٌاء 

 :االتً الدقٌقة الموجودة فً الكرش على

)معظمها حامض  VFA's إلى أحماض دهنٌة طٌارة وتحوٌله هضم السلٌلوز )وبعض النشا( - أ

 إنتاج المٌثان وثانً أكسٌد الكربون. فضالً عنالخلٌك وقلٌل منها حامض البروبٌونٌك والبٌوترٌك( 

تخلٌ  األحماض االمٌنٌة الضرورٌة لبناء بروتٌن جسمها من أحماض امٌنٌة ؼٌر ضرورٌة أو  - ب

روتوزوا تمد الحٌوان مركبات نتروجٌنٌة ؼٌر بروتٌنٌة بسٌطة كالٌورٌا واالمونٌا )وقد وجد أن الب

 % من البروتٌن الالزم لحفظ حٌاته.20بنحو 

المركبة فال ٌحتاج الحٌوان إلٌها من مصادر خارجٌة بؽذابه نتٌجة  Bتخلٌ  مجموعة فٌتامٌنات  - ج

الهضم. وعموماً تكون نتٌجة هضم الكربوهٌدرات سكرٌات ذاببة والبروتٌنات أحماض امٌنٌة فً 

طة، أما فً الحٌوانات المجترة فؤن الكربوهٌدرات تهضم إلى أحماض الحٌوانات ذات المعدة البسٌ

دهنٌة طٌارة وؼازات وتهضم البروتٌنات إلى ببتٌدات وأحماض امٌنٌة بواسطة األحٌاء الدقٌقة وان 

بعض األحماض االمٌنٌة تتحلل إلى أحماض عضوٌة وأمونٌا وثانً أوكسٌد الكربون وبذلك فؤنه 

فً الكرش وتكون نتٌجة هضم الدهون  ٌحدث أٌضا تخلٌ  للبروتٌن ٌحدث تكسٌر للبروتٌن كما

 أحماض دهنٌة وكلٌسرٌن )ثم ٌتحدان مع بعضهما لتكوٌن الدهون مرة أخرى(.

 

  Absorption االمتصاص -2

هو مرور النواتج النهابٌة للهضم من القناة الهضمٌة إلى مجرى الدم وٌحدث االمتصاص أساساً من خالل 

المبطنة للؽشاء المخاطً لألمعاء الدقٌقة وتتحد أوردة األمعاء مع بعضها مكونة الورٌد   (Villi)الزؼابات

الذي ٌحمل المواد الممتصة إلى الكبد أوال ثم إلى القلب. وتمتص نواتج هضم  (Portal vein) البابً

ت ٌتم امتصاص معظم ذلك فؤنه فً المجترا فضالً عنالدهون فً جهاز اللمؾ أوال قبل دخولها مجرى الدم 

% من 60األحماض الدهنٌة الطٌارة الناتجة من هضم السلٌلوز عن طرٌ  جدران الكرش حٌث تؽطى نحو 

 الطاقة الالزمة لحفظ حٌاة الحٌوان.
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  Circulation التوزٌع -3

عن طرٌ  هو انتقال المركبات الؽذابٌة المهضومة والممتصة من القناة الهضمٌة إلى أنسجة الجسم المختلفة 

األوعٌة الدموٌة كما تعود نواتج التمثٌل الؽذابً إلى دورة الدم خالل األوعٌة الدموٌة واللمؾ وٌحتفظ الدم 

بنسبة ثابتة من السكر وٌخزن جزء قلٌل منه على صورة كالٌكوجٌن فً الكبد والعضالت والسكر الزابد 

ن وتتحد نواتج هضم الدهون )أحماض ٌستهلك فً إنتاج الطاقة وما ٌفٌض بعد ذلك ٌخزن على صورة ده

دهنٌة وكلٌسرٌن( لتكون دهن من جدٌد ٌصل إلى مجرى الدم الذي ٌحتفظ بنسبة ثابتة من الدهون أما الدهن 

 الزابد فؤنه ٌذهب إلى أنسجة التخزٌن.

  Metabolism التمثٌل الغذائً -4

هضومة والممتصة من كربوهٌدرات وٌشمل جمٌع التفاعالت والتؽٌرات التً تحدث للمركبات الؽذابٌة الم

 ودهون وبروتٌنات داخل الخالٌا بؤنسجة الكابن الحً وٌشمل التمثل الؽذابً باختصار ثالث عملٌات هً:

وهو اتحاد اكسجٌن الهواء )القادم من الربة بواسطة الدم( مع  Catabolism) األكسدة )الهدم - أ

وتكون نتٌجته تحرر الطاقة الالزمة لحفظ الكربون والهٌدروجٌن والنٌتروجٌن للمركبات الؽذابٌة 

 حرارة الجسم والطاقة الالزمة للحركة واإلنتاج.

وهو تكوٌن أنسجة جدٌدة معظمها بروتٌنٌة فً جسم الحٌوان الصؽٌر النامً  Anabolism البناء - ب

ومعظمها دهنٌة فً جسم الحٌوان التام النمو وٌتكون الدهن من كربوهٌدرات ودهن الؽذاء وأٌضاً 

 الجزء ؼٌر النٌتروجٌنً من البروتٌن الفابض عن حاجة الجسم. من

  وفٌه ٌتخلص الجسم من نواتج التؤكسد عدٌمة النفع وتشمل ثانً أكسٌد  Secretion اإلفراز -ج

 الكربون والماء والٌورٌا مع بعض األمالح عن طرٌ  البول.    

 

   أهمٌة دراسة الجهاز الهضمً

 من أهم عوامل البٌبة المحٌطة بالحٌوان وهو الؽذاء.ٌرتبط الجهاز الهضمً بعامل  -1

 تإثر كفاءة الجهاز الهضمً على جمٌع األنشطة الحٌوٌة للحٌوان بما فً ذلك اإلنتاج نفسه. -2

إن دراسة العملٌات المعقدة والوظابؾ العدٌدة التً تإدٌها المعدة المركبة للحٌوانات المجترة مكنت  -3

جدٌدة فً تؽذٌة ورعاٌة هذه الحٌوانات المجترة وعلى سبٌل المثال العلماء من التوصل إلى مفاهٌم 

 المصادر ؼٌر التقلٌدٌة فً التؽذٌة. عمالاست
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  Ruminationعملٌة االجترار 

الحظٌرة فإن الحٌوان ٌتناول كمٌات كبٌرة  فًالمرعى أو  فًعندما ٌتوفر الؽذاء أمام الحٌوان المجتر سواء 

التخمر بحٌث ٌبدأ ومن ثم ٌنتقل الؽذاء إلى الكرش   Salivaمن هذا الؽذاء وٌمضؽه وٌخلطه باللعاب 

نظراً لكبر  (Omasum)بواسطة األحٌاء الدقٌقة ولكن ال ٌمكن لمعظم الكتلة الؽذابٌة أن تمر إلى الورقٌة

الحركة  ًال تكف والتًعلؾ الخشنة والمحتوٌة على كمٌة كبٌرة من األلٌاؾ وضخامة جزبٌاتها خاصة مواد ال

المٌكانٌكٌة للشبكٌة والورقٌة من تجزبتها إلى أجزاء أصؽر ولذلك ٌلجؤ الحٌوان إلى إرجاعها إلى الفم لٌعٌد 

 ًمضؽها وتكسٌرها وخلطها باللعاب مرة أخرى وهذا ما ٌالحظ عند راحة الحٌوان حٌث نشاهدها وه

ٌتحكم  التًبالرؼم من عدم وجود ؼذاء أمامها وهذا ما ٌسمى بعملٌة االجترار  (Mastication) مضػت

 كٌفٌة حصول عملٌة االجترار فً االبقار. صورةال وتظهر .Brain المخ فًموجود  عصبًفٌها مركز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االبقارعملٌة االجترار وحركة الغذاء اثناء تناوله فً  (43شكل رقم )
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 ةالمجتر اتالهضم فً الحٌوانمعامل العوامل التً تؤثر على 

 :لىعٌمكن تقسٌم العوامل التً تإثر على الهضم فً الحٌوان المجتر 

 عومل مرتبطة بالحٌوان نفسه ومنها: - أ

ولٌس ذلك  من الحٌوانات نوع الحٌوان وفصٌلته: ٌختلؾ هضم األلٌاؾ فً المجترات عن ؼٌرها -1

للثٌران القدرة على هضم األلٌاؾ بدرجة أفضل من  ان نفسها حٌثداخل المجترات  فحسب بل

 .واألؼنام الماعز

حدٌث العمر  الحٌوان ذو الكرش النامً له قدرة أكبر على هضم األلٌاؾ من الحٌوان عمر الحٌوان: -2

 .كذلك له القدرة على طحن العلٌقة جٌداً 

 .عمالً شاقاً  ضم أكبر من الذي ٌعملحٌوان العمل: الحٌوان الذي ٌعمل خفٌفاً له القدرة على اله -3

 .الظروؾ البٌبٌة : الحرارة الشدٌدة والبرودة تقلالن من كفاءة عملٌة الهضم -4

 : عوامل مرتبطة بالعلٌقة ومنها - ب

اد ٌزدا فان هذا ٌإدي الى : إذا أكل الحٌوان كمٌة علٌقة أكبر من احتٌاجاتهكمٌة الؽذاء المتناول -1

فال تهضم أو تمتص جٌداً والعكس صحٌح وهذا ٌإدي ها ببقا مدةالكرش وقلة من  سرعة خروجها

 .الكبٌرة إلى خسارة كبٌرة للمربً فً المزارع

إن  إذكلما زادت نسبة البروتٌن زاد معدل الهضم وذلك ضمن حدود معٌنة : مستوى البروتٌن بالعلٌقة -2

الزابدة عن حاجته ستخرج  زٌادة الؽذاء عن حاجة الحٌوان اإلنتاجٌة ٌإدي إلى الخسارة ألن العلٌقة

 .دون هضم

على الهضم  فهً ال تإثر طبٌعٌاً فً العلؾ إضافة الزٌوت أو الدهون: إذا كانت الدهون موجودة -3

توجد داخل الخلٌة نفسها، أما إذا أضٌفت الزٌوت إلى العلٌقة فإنها تؽلؾ جزٌبات  فً هذه الحالة ألنها

كذلك تعمل  ،رزها المٌكروبات أن تصل إلى الخلٌةاألنزٌمات التً تف المادة الؽذابٌة فٌصعب على

فتقل بذلك كفاءة الهضم  باالمتصاصص تخملسطح الل مادة عازلةالعلٌقة ك الزٌوت المضافة إلى

 .معاً  واالمتصاص

 لذلكنسبة البروتٌن و نٌن وتقلكالنبات فً العمر تزٌد فٌه نسبة األلٌاؾ والل زادعمر النبات: كلما  -4

 .هضمتقل كفاءة عملٌة ال

والشبكٌة  جرش وطحن الحبوب: فً األبقار ٌجب جرش الحبوب ألن العضلة الموجودة بٌن الكرش -5

، والؽرض من عملٌتً الجرش والطحن هو ؼنامٌمكنها إخراج حبة الذرة سلٌمة وذلك عكس األ

المٌكروبات بالكرش والطحن الناعم ٌقلل من  زٌادة السطح المعرض لفعل اإلنزٌمات التً تفرزهال

الؽذابٌة، أما بالنسبة لمواد العلؾ الكبٌرة الحجم مثل التبن أو  الهضم حٌث تزداد سرعة مرور الكتلة

 .سم لضمان سرعة مرور مناسبة وسرعة هضم مناسبة 3-2إلى  تقطٌعها الذرة أو القطن فٌجب

 فال فً العلؾ : ٌفٌد فقط فً حالة مواد العلؾ شدٌدة النعومة فإذا نفخ الحٌوان)التنقٌع( ترطٌب الؽذاء -6

 .ٌتبعثر الؽذاء
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 االستساؼة.ن ٌحسٌعمل على تطبخ األؼذٌة:  -7

 ٌعمل على تكسٌرالذي تحمٌص فول الصوٌا مثل التحمٌص: له أهمٌة فً بعض المواد ولٌس كلها  -8

الصوٌا مهم  مضاد أنزٌم التربسٌن وبذلك ٌسهل فعل إنزٌم التربسٌن وجدٌر بالذكر أن تحمٌص فول

 .الدواجنعند تؽذٌة 

وهٌدروكسٌد االمونٌوم والٌورٌا لالعالؾ الخشنة ردٌبة  المعاملة بالكٌماوٌات: كالصودا الكاوٌة -9

ماء الجٌر وخاصة لألعالؾ الخشنة و النوعٌة لؽرض تحسٌن القٌمة الؽذابٌة وزٌادة معامل الهضم

إنزٌمات  على تحدث تشققات فً جدار الخلٌة )تكسٌر مٌكانٌكً( فٌسهل المعاملة الكٌماوٌة ألن

 .البكترٌا إحداث تؤثٌراتها

 

 تقدٌر القٌمة الغذائٌة للمواد العلفٌة

الؽذاء الذي تتناوله الحٌوانات ٌحتوي على عدد من المركبات الؽذابٌة )بروتٌن وكاربوهٌدرات ودهون(  إن

، وٌمكن تقدٌر نسبة وكمٌة ام حٌوانٌاً  اً بنسب مختلفة وهذا ٌتوقؾ على نوع ومصدر الؽذاء سواء كان نباتٌ

التحالٌل الكٌمٌاوٌة فً المختبرات. فعلى سبٌل المثال ٌحتوي الشعٌر  إجراءهذه المركبات بالؽذاء عن طرٌ  

هذه الكمٌة بصورة كاملة  هضمالحٌوان هذا الشعٌر فانه لن ٌستطٌع  أكل فإذا% بروتٌن خام، 10على 

سٌبقى بدون هضم وٌطرح فً الروث.  اآلخرمنه والجزء  ولكنه سوؾ ٌهضم جزء من هذا البروتٌن لٌستفٌد

ولهذا فان التحلٌل الكٌمٌاوي هنا ٌعد مإشراً فقط عن الكمٌة الموجودة فً الؽذاء من مركب معٌن ولكنه ال 

 من ذلك المركب.ٌعبر عن الكمٌة التً سوؾ ٌهضمها الحٌوان 

و حساب كمٌة المركبات الؽذابٌة المهضومة التً إن ابسط الطر  لمعرفة القٌم الؽذابٌة لمادة علفٌة معٌنة ه

أكثر تعقٌداً أو أكثر تكلفة من الناحٌة االقتصادٌة  دتجهزها المادة العلفٌة للحٌوان، أما الطرٌقة الثانٌة التً تع

 التً تجهزها المادة العلفٌة للحٌوان. Net Energyولكنها أد  من األولى فهً معرفة كمٌة الطاقة الصافٌة 

 منٌستفٌد  فانه ال ٌمكن االعتماد على التركٌب الكٌماوي وحده فً تقٌٌم مادة العلؾ ألن الحٌوان ال وعلٌه

 فًالؽذاء ٌتمثل  فًفقد ٌحدث  بل ٌستفٌد بالجزء المهضوم منها. وأول كافة كمٌات المركبات الؽذابٌة الخام

الفر  بٌن المركبات الؽذابٌة صورة روث وان  ال ٌمتص وٌخرج من الجسم على الذيالجزء ؼٌر المهضوم 

بالروث ٌطل  علٌه المركبات الؽذابٌة المهضومة كما موضح فً  المؤكولة والمركبات الؽذابٌة المفقودة

 :اآلتٌةالمعادلة 

 المركبات الؽذابٌة المفقودة بالروث –المركبات الؽذابٌة المهضومة = المركبات الؽذابٌة المؤكولة 

ولٌس الحقٌقً وذلك ألن الروث ال ٌحتوي فقط  (Apparent) الظاهريوهذا الفر  عبارة عن الهضم 

الؽذاء بل ٌحتوى أٌضاً على مواد من مصادر أخرى تشمل كمٌات من )نواتج  على الجزء ؼٌر المهضوم من

منخفضة  الؽذابً + مخاط من األمعاء + أحٌاء دقٌقة( ولهذا السبب ٌعطى الهضم الظاهري أرقاماً  التمثٌل

 لحقٌقً. عن الهضم ا
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المركبات الؽذابٌة بمادة العلؾ ٌلزم إجراء تجربة  ولتقدٌر النسبة الهضمٌة أو معامل الهضم لكل مركب من

 :كاآلتً (Digestibility trial)مهض

وٌفضل إجراء  عادة تإخذ ثالثة حٌوانات وذلك الختالؾ قدرة األفراد على هضم الؽذاء ثم ٌإخذ المتوسط

الذكور  فًكال على حدة  اإلناث( وذلك لسهولة جمع الروث والبول )دونتجارب الهضم على الذكور 

صندو   فًبالؽة( فتوضع بعد وزنها  وؼالبا ما تجرى تجارب الهضم على حٌوانات صؽٌرة الحجم )كباش

مكان لوضع الؽذاء وللصندو  أرضٌة مزدوجة العلٌا  منه عبارة عن قفص ملح  به العلويهضم )الجزء 

والسفلى ذات ثقوب ضٌقة تحجز كرات الروث وتسمح للبول بالمرور  ٌقؾ علٌها الحٌوان ذات ثقوب متسعة

أكٌاس معٌنة تثبت خلؾ الحٌوان بؤربطة خاصة  عملزجاجة كبٌرة( وقد تست منها إلى قمع موضوع فو 

 انالٌوم للحٌو فًوتخلط مادة العلؾ جٌدا حتى التجانس وتوزن بالضبط الكمٌة المقررة  لجمع الروث هذا

خاللها روث وال بول  لى وجبتٌن متساوٌتٌن وتستمر الفترة التمهٌدٌة أسبوعا على األقل وال ٌجمععوتقسم 

 :فًتنحصر  ة الفترة التمهٌدٌةوفابد

 تعوٌد الحٌوانات على المعٌشة فً صندو  الهضم. -1

 تعوٌدها على تناول المادة الؽذابٌة أو العلٌقة المراد اختبارها. -2

 الهضمٌة من بقاٌا العلٌقة السابقة.أخالء قناتها  -3

الؽذاء المؤكول والروث  الربٌسة للتجربة وتستمر أسبوعاً وفٌها ٌسجل ٌومٌاً وزن المدةوبعد ذلك تبدأ -4

  المفرز وٌجفؾ الروث ٌومٌاً فً الفرن.

عنصر من لكل  وتإخذ عٌنات ممثلة للعلؾ وللروث وتحلل كٌمٌاوٌاً فً المعمل وٌحسب معامل الهضم

 : اآلتٌةكما فً المعادلة  اصر الؽذابٌة العن

 

 

 100×  ــــــــــــــــــــــــ=  )%( ؼذابًمعامل الهضم لكل مركب 

 

ندرج مثاالً نبٌن فٌه كٌفٌة حساب المركبات الؽذابٌة المهضومة ومعامل الهضم كنسبة مبوٌة لمادة  ؤتًوفٌما ٌ

 علفٌة معٌنة.

 

 

 

 

 

 المهضوم

 المؤكول
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المؤكول  كبش بالػ تام النمو ٌتؽذى على درٌس البرسٌم وكان متوسط عمالأجرٌت تجربة هضم باست مثال:

 كؽم. 0.600 الٌوم كجم ومتوسط المفرز من الروث الطازج فً 1.200الٌومً من الدرٌس 

وحساب معامالت الهضم  كل من درٌس البرسٌم والروثنتابج التحلٌل الؽذابً ل جدول ٌبٌن ٌؤتًوفٌما 

 . المهضومة والمركبات

 

 التحلٌل الغذائً للدرٌس والروث ومعامالت الهضم ٌبٌنجدول 

 

 
 

 :آلتٌةأما نسبة المركبات الؽذابٌة المهضومة الكلٌة فٌمكن تقدٌرها من خالل المعادلة ا

  + % المهضومةالمركبات المهضومة الكلٌة )%( = % للبروتٌن المهضوم + % لأللٌاؾ مجموع 

 (2.25 ×% للدهن المهضوم )+  للكربوهٌدرات المهضومة

                                             =6  +15  +30 ( +1×2.25) 

                                             =53.25 % 

وتتفاوت  ومة كلٌة،كؽم مركبات مهض 53.25على  تحتويكؽم من درٌس البرسٌم  100وهذا ٌعنى أن كل 

 حسب نوع المادة العلفٌة. مواد العلؾ فً محتواها من المركبات المهضومة الكلٌة

وذلك الن المادة الدهنٌة تعطً طاقة  2.25وٌالحظ هنا إن النسبة المبوٌة للدهن المهضوم قد ضرب بالرقم 

. وعلٌه نجد إن المادة الكاربوهٌدراتحرارٌة بمقدار مرتٌن وربع أكثر من الطاقة الحرارٌة الناتجة من 

العلفٌة التً تحتوي على نسبة عالٌة من الدهن تكون مجموع المركبات الؽذابٌة المهضومة فٌها عالٌة وقد 

% وبذور الكتان التً تحتوي  137.9% مثل بذور فست  الحقل التً تحتوي على ما ٌعادل 100تزٌد عن 

 الؽذابٌة المهضومة. % مجموع المركبات 108.3على ما ٌعادل 

 

 



999 
 

المركبات المهضومة  عبارة عن نسبة البروتٌن المهضوم إلىفهً   (Nutritive ratio)أما النسبة الؽذابٌة

 :آلتٌةوٌمكن توضٌحها من خالل المعادلة ا ؼٌر البروتٌنٌة

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النسبة الؽذابٌة

 

 

 = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 

المهضومة األخرى  وفرة البروتٌن المهضوم بالنسبة للمركبات وهذه النسبة تعطٌنا فكرة عن مدى قلة أو

 .التً تستخدم كمصدر للطاقة

 

 تقٌٌم الطاقة فً الغذاء

الحٌاة. وتختلؾ صور  فًمصدر للطاقة حتى تساعدها  إلىتحتاج  أنواعهاان الكابنات الحٌة على مختلؾ 

ٌتم هذه الطاقة فمنها الحراري والكٌماوي والكامن. ومما ال شك فٌه ان مصدر الطاقة الالزم للحٌوان 

علٌه من الجزء العضوي الموجود فً ؼذابه والذي ٌحتوي على الكاربوهٌدرات والبروتٌنات  الحصول

تدخل فً سلسلة من التؽٌرات  فإنهاؼذابه ما تناولها الحٌوان فً  إذاوالدهون. هذه المركبات العضوٌة 

 الكٌمٌاوٌة داخل خالٌا الجسم وتتحرر منها الطاقة التً ٌستفٌد منها الحٌوان بدوره.

الحٌوان أوال فً حفظ عملها فإذا أعطً الحٌوان كمٌة كافٌة من الؽذاء فان الطاقة الناشبة عن هذا الؽذاء ٌست

فالحٌوانات النامٌة تخزن الطاقة على صورة  تلفة من المنتجات،الحٌاة والزابد منها ٌتحول إلى أنواع مخ

التسمٌن تخزن الطاقة على صورة دهن واألبقار الحلوب تحولها  بروتٌن وهذا ٌإدي إلى نموها وحٌوانات

الحلٌب أما الحٌوان الجابع فانه ٌحصل على الطاقة الالزمة لحفظ حٌاته عن طرٌ   إلى طاقة فً مكونات

أوال الكالٌكوجٌن ثم الدهن المترسب فً جسمه ثم البروتٌن  عملالمخزن فً جسمه وٌست االحتٌاطً هدم

الحٌوان مباشرة أو ٌخزنها فً  عملهافالطاقة الكامنة فً الؽذاء إما أن ٌست الموجود فً العضالت وعلى ذلك

 . فٌما بعد لو احتاج إلٌها عمالهاٌستطٌع است صورة

 

 

 

 

 المهضومالبروتٌن 

 المركبات المهضومة ؼٌر البروتٌنٌة

 % للبروتٌن المهضوم -% للمركبات المهضومة الكلٌة 

 المهضومالبروتٌن 
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. كامالً ٌنشؤ عنها حرارة تعرؾ باسم حرارة االحترا  او الطاقة الكلٌة احتراقاً عند احترا  المادة الؽذابٌة 

بعد هضم الؽذاء تنتج لدٌنا وعند دخول الؽذاء الى جسم الحٌوان سٌتعرض الؽذاء الى عملٌات الهضم و

ت الطاقة المهضومة ولكن هذا الجزء من الطاقة ٌتعرض مرة اخرى لفقد فً قٌمته الحرارٌة نتٌجة عملٌا

ٌفقد جزء آخر على شكل  وأٌضاً التمثٌل المختلفة فٌفقد جزء من الطاقة على صورة مواد خارجة مع البول 

ا فان المتبقً هو الطاقة الممثلة ؼازات التخمر التً تنتج فً الكرش واهمها ؼاز المٌثان. لذ

Metabolizable Energy (ME)  الحٌوان والذي وهً مقدار الطاقة المتبقٌة من الؽذاء الذي تناوله

ٌستفٌد منه فً عملٌاته الحٌوٌة واإلنتاجٌة المختلفة، لذا فان الطاقة الممثلة ٌمكن تقدٌرها كما فً المعادلة 

 :آلتٌةا

 

 )الطاقة المفقودة فً البول+الطاقة المفقودة فً ؼازات التخمر( –= الطاقة المهضومة (ME)الطاقة الممثلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الطاقة الكلٌة الموجودة فً الغذاء وتقسٌماتها44الشكل )

 

 

 الطاقة الكلٌة فً الؽذاء

 طاقة مفقودة فً الروث طاقة مهضومة

طاقة مفقودة فً ؼاز  طاقة مفقودة فً البول طاقة قابلة للتمثٌل

 المٌثان

طاقة مفقودة على شكل حرارة  طاقة صافٌة

 زابدة

 طاقة لإلنتاج طاقة اإلدامة

 احتٌاجات اإلدامة

 إنتاج العمل إنتاج الصوؾ إنتاج الحلٌب احتٌاج النمو
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 وٌمكن تقدٌر الطاقة بعدة مقاٌٌس حرارٌة وهً:

درجة  وٌعرؾ الكالوري بؤنه مقدار الحرارة الالزمة لرفع Calorie السعرة الحرارٌة أو الكالوري -1

 (.م16ـ  15الماء درجة مبوٌة واحدة )عادة من حرارة ؼرام واحد من 

بؤنه  كالوري وٌعرؾ الكٌلو كالوري 1000وهً تساوي  Kcal السعرة الكبٌرة او الكٌلو كالوري -2

رام واحد من الماء درجة مبوٌة واحدة من ــــرفع درجة حرارة كٌلو ؼــــمقدار الحرارة الالزمة ل

المٌكا كالوري وتسمى  فً تؽذٌة الحٌوان الزراعً عملم. كما ٌوجد وحده طاقة اكبر تست56- 55

Mcal  وحدة لقٌاس الطاقة بدال  عمال. وقد اتف  العلماء على استكٌلو كالوري 1000وهو ٌساوي

جول ومن ثم ٌمكن  4.184الكالوري الواحد ٌساوي  إن إذ Jouleمن الكالوري وتعرؾ بالجول 

 لمٌكا جول.هذه الوحدة بالكٌلو جول أو ا أساسالتعبٌر على 

 

 

 

ان اهم ما ٌجب ان ٌتوخاه مربً الحٌوانات هو التؽذٌة االقتصادٌة لحٌواناته بحٌث ٌقدم الؽذاء المناسب لها 

 تإلؾكما ونوعا لسد االحتٌاجات الؽذابٌة لحٌواناته حسب طبٌعة انتاجها وباقل كلفة ممكنة. وبما إن التؽذٌة 

ي ٌختار المواد العلفٌة المناسبة وٌعدها اعدادا جزءا كبٌرا من كلفة اإلنتاج لذا فان المربً الناجح هو الذ

مناسبا دون ان ٌإدي ذلك االعداد الى زٌادة الكلفة. وهناك عوامل فٌزٌاوٌة وعوامل طبٌعٌة او بٌبٌة تإثر 

هذه و ،على القٌمة الؽذابٌة للمواد العلفٌة ٌجب على المربً معرفتها لالستفادة منها عند تؽذٌة حٌواناته

 هً: العوامل

 الً: العوامل الفٌزٌاوٌةأو

 وتتضمن هذه العوامل كل مما ٌلً: 

 Palatability استساؼة المادة العلفٌة من قبل الحٌوان -1

تكون بعض المواد العلفٌة مستساؼة من قبل الحٌوانات كاالعالؾ الخضراء والدرٌس الجٌد النوعٌة 

االتبان. كذلك فان االعالؾ التً تحتوي على مواد سكرٌة تقبل الحٌوانات على تناولها بدرجة مع المقارنة ب

اكبر من ؼٌرها. ان بعض المواد العلفٌة ذات الرابحة الخاصة كالساٌلج عندما تقدم للحٌوانات الول مرة 

تها بدرجة كبٌرة. وكذلك التعود علٌها واستساؼبتلك الحٌوانات  ثم تبدأسوؾ تمتنع عن تناولها لفترة معٌنة 

 فٌة التً تقدم للحٌوانات الول مرة . لالحال لكثٌر من المواد الع

. ان اهمٌة بدرجة اعلى من العلؾ ؼٌر المقبولان العلؾ المقبول للحٌوانات ٌهضم  وٌعتقد البعض خطؤً 

تناول الحٌوان كمٌة العلؾ المستساغ وخاصة اذا كان من االعالؾ الخشنة تكمن فً كمٌة المتناول منه فكلما 

كبٌرة من العلؾ الخشن كلما حصل على نسبة اكبر من احتٌاجاته الٌومٌة للمركبات الؽذابٌة و ٌكون انتاجه 

علؾ على ال ٌةافضل وكلفة تؽذٌته اقل. وبالعكس  فان الحٌوانات تتناول كمٌة اقل مما ٌجب فً حالة  التؽذ

وخاصة الؽذابٌة  احتٌاجاتهان قد الٌحصل على كامل ان الحٌوفالحاالت  ؼٌر المستساغ  وفً مثل هذه

ص الؽذابً فتزداد شهٌته بسبب النق لبعض االمالح والفٌتامٌنات وربما البروتٌن اٌضا وبذلك  ٌفقد الحٌوان

 المشكلة تعقٌدا.

 العوامل المؤثرة فً القٌمة المواد الغذائٌة للمواد العلفٌة
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 فٌةتقطٌع المواد العل أوسح   أوجرش -2

ٌجب اجراء موازنة ا لؽذاء لذالها تزٌد من كلفة ان عملٌات اعداد المواد العلفٌة بهدؾ زٌادة القٌمة الؽذابٌة 

تفٌد الحٌوان  كما ان بعض عملٌات اعداد العلؾ  قد ال ٌة.بٌن زٌادة كلفة اعداد العلؾ و زٌادة قٌمته الؽذاب

 ومن عملٌات اعداد المواد العلفٌة هً: ،بالوقت نفسه تهوتزٌد من كلف

  Grinding  الجرش-أ

 فالعجول الصؽٌرة ولحٌن وصولها  أخرى أحٌاناً ضرورٌة  ؼٌرو أحٌاناً عملٌة جرش الحبوب ضرورٌة  إن

الستفادة من الحبوب  دون الحاجة لجرشها. اال ان جرش الحبوب ااشهر من العمر تستطٌع  9 -6 الى

الحٌوانات التستطٌع  تكسٌر الحبوب وان  هر الن هذوشه 9فً االبقار والجاموس بعد عمر  اً ٌصبح ضرورٌ

% وٌظهر ذلك جلٌا عند مالحظة 20قد تصل الى  هدي الى عدم هضم نسبة منإعدم  جرش الحبوب سٌ

 .روث الحٌوانات حٌث نجد فٌه نسبة من الحبوب كاملة بدون هضم

ا الحبوب الصلبة تستطٌع بصورة عامة سح  الحبوب وهً كاملة كالشعٌر والذرة ما عد فإنها األؼناماما 

نوى التمر وكذلك الحبوب الصؽٌرة فٌتطلب جرشها هذا اذا كانت الحٌوانات بعمر مناسب  أوجدا كالماش 

 تستطٌع سح  الحبوب. كلت اسنانها فانها الآاما النعاج المسنة والتً قد ت

ٌوانات مسنة. وٌمكن تقدٌم الحبوب كاملة للخٌول اال انه من المفضل جرشها وخاصة اذا كانت تلك الح 

كذلك تستطٌع الطٌور الداجنة البالؽة االستفادة من الحبوب شرٌطة وجود الحصو الناعم للمساعدة فً سح  

اما االفراخ والفروج فانها تحتاج الى الحبوب المجروشة. ان الجرش الناعم جدا للحبوب ٌجعلها  .الحبوب

اء تناولها لذلك ٌجب ان  ٌكون الجرش خشنا اثن فً ؼٌر مستساؼة من قبل الحٌوانات وتسبب تكون الؽبار

 ( (Rollingتدوٌروال  (Crushing)سح الالحبوب وهً  إلعدادلتقلٌل طحن الحبوب وهناك طر  اخرى 

بعض والشكل التالً ٌوضح  .لخشناتختلؾ كثٌرا عن عملٌة الجرش  جرش وهذه العملٌات الالبدال من 

 فً عملٌة جرش األعالؾ. عملةالمكابن المست
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 تقطٌع او جرش الدرٌس او العلؾ الخشن  –ب 

ان تقطٌع او جرش العلؾ الخشن عملٌتان تزٌدان من تكالٌؾ اعداد العلؾ وال تفٌدان الحٌوان وربما تقلل 

نوعٌة جٌدة اما العلؾ الخشن الردئ النوعٌة كالقش  اذقٌمة الؽذابٌة له وخاصة اذا كان العلؾ الخشن المن 

المادة التً تكون عادة اقل استساؼة  هالؽذابٌة بل ٌزٌد من استهالك الحٌوان لهذ هٌزٌد من قٌمت ال هفان تقطٌع

للحٌوان من العلؾ الخشن  الجٌد النوعٌة  وبذلك ٌحصل الحٌوان على مادة ؼذابٌة اكثر من تناول العلؾ 

تقطٌع العلؾ الخشن افضل للحٌوان من جرشه ناعما الن الحٌوانات عموما  إن .ذكور بدون تقطٌعالخشن الم

تتلذذ بتناول العلؾ وتعمل على سحقة باسنانها بدال من التهامه كما ان القطع الكبٌرة من العلؾ سوؾ ٌكون 

رٌة  التً هالمج بقاإها فً جهاز الهضمً مدة اطول من العلؾ المجروش  وبذلك تتعرض لفعل االحٌاء

وقد ثبت من التجارب العملٌة ان نسبة الدهن فً الحلٌب تقل اذا كان  للهضمتحوله الى مواد ؼذابٌة قابلة 

 العلؾ الخشن المقدم البقار الحلٌب مجروشا مقارنة  بالعلؾ الخشن  الكامل او المقطع فقط.

  Pelleting or Cubingكبس العلؾ -3

تعمل على  كبس العلؾ باشكال واحجام  بواسطة مكابس خاصة  ذات ضؽط عال  عملٌة كبس العلؾ تجري 

وتسمى اٌضا  Pelletsاو مكعبات   Crumblesمختلفة تسمى باسماء مختلفة منها حبٌبات العلؾ

Cubes   هوٌتم الكبس اما  بمساعدة الموالس او بخار الماء كمواد الصقة. واالهداؾ الربٌسة من كبس هذ 

اثناء  فً  لنقل والخزن وللتقلٌل من تبذٌر العلؾااثناء  فً لتقلٌل من حجمهااهولة نقلها واالعالؾ هو لس

من قبل الحٌوانات وخاصة اذا كانت  تؽذٌة تلك الحٌوانات فً العراء وكبس العلؾ ٌزٌد  من كلفة   هتناول

الفوابد اكبر  هالؽذابٌة  تكون محدودة فً اعالؾ ابقار الحلٌب وتكون هذ هفً زٌادة قٌمت هفوابدان و هاعداد

فً تؽذٌة  الحٌوانات المعدة للتسمٌن وخاصة اذا كانت المكعبات المكبوسة هً خلٌط من العلؾ المركز 

  (Pellets)باشكال مختلفة اٌضا منها مكعبات كبٌرة الحجم هوالعلؾ الخشن  وٌكبس العلؾ الخشن بمفرد

اال ان كلفة كبس العلؾ الخشن  أعالهوفوابدها مشابهة لما جاء  ( Wafers)ا  اقراص العلؾ الخشنومنه

 وتبٌن الصورة ماكنة لكبس العلؾ. .اكثر من كلفة كبس العلؾ المركز
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 ( ماكنة لكبس العلف64شكل رقم )

 

 معامالت متفرقة  -4

تزٌد  الؽذابٌة اال ان معظم هذه المعامالت ال هات بهدؾ زٌادة قٌمتمعامالبعض ال ٌةمواد العلفالتجرى على 

لبعض   (Soaking) نقعال ا. ومن هذه المعامالتتزٌد من نسبة هضمه االعالؾ الؽذابٌة وال ةمن قٌم

المهمة بالبذور الصلبة مثل نوى التمر او الذرة القدٌمة المخزونة لمدة طوٌلة ولكن الجرش او السح  ٌقوم 

 وتجري احٌانا عملٌة  طبخ .وربما بتكلفة اقل  من النقع خاصة اذا كانت الكمٌات المطلوبة نقعها كبٌرة نفسها

(Cooking)   لبعض المواد العلفٌة  وخاصة عند تؽذٌتها  للدواجن كالباقالء وبذور فول الصوٌا  كذلك

التجارب  بهدؾ زٌادة قٌمتها الؽذابٌة اال ان   بعض المواد او انبات بعض البذورلتخمٌر  عملٌة تجري احٌانا 

 العملٌات فً زٌادة االنتاج ال تؽطً تكالٌؾ العملٌات من تخمٌر او انبات البذور. هان فوابد هذباثبتت  

ان معاملة التبن بهذه المادة ولهضم ا على اتجري معاملة التبن بالصودا الكاوٌة المخففة لزٌادة قابلٌتهكما 

المادة وؼسلها بالماء بعد ساعات  همن نسبة هضم التبن اال ان العملٌات تتطلب نقع التبن بهذالقلوٌة تزٌد 

 قلٌلة.جدوى  ذات المعاملة همعٌنة من المعاملة وربما تجفٌفها مما ٌجعل هذ
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 العوامل الطبٌعٌةثانٌاً: 

لقد ذكرنا انفاً بعض المعامالت الفٌزٌاوٌة أو االصطناعٌة التً تجري على بعض مواد العلؾ ووجدنا ان 

استفادة الحٌوان لها بٌنما لم تإثر بعض المعامالت األخرى على  زٌادة فعال على تعملبعض هذه المعامالت 

منها وهً زٌادة الربح الناتج من هذه  رجوةنسبة هضمها أو ان تكالٌؾ إجراء المعامالت ال تؽطً الفوابد الم

ٌجب على الطالب والمربً واال انه هناك عوامل طبٌعٌة تإثر على القٌمة الؽذابٌة للمادة العلفٌة  .العملٌات

 إنتاجها ظروؾحسب العلفٌة  لمادةل القٌمة الؽذابٌة اذ تختلؾ ،معرفتها لكً ٌستفاد منها فً تؽذٌة حٌواناته

 :ٌؤتًوكما 

ٌة اذ ان المادة األكثر جفافا بتإثر على قٌمتها الؽذا العلفٌة ن نسبة الرطوبة فً المادةإالرطوبة  -1

التً هً اقل جفافا فمثال حبوب الذرة  نفسها اكثر من المادة المادة الجافةتحتوي على كمٌة من 

رٌس . كذلك الدؾالصفراء الربٌعٌة تكون اكثر جفافا من حبوب الذرة الصٌفٌة التً تحصد فً الخرٌ

. وحتى العلؾ األخضر الذي الذي ٌحضر صٌفا ٌكون أكثر جفافا من الدرٌس الذي ٌحضر شتاءً 

أو ٌحضر منه الساٌلج ٌكون حاوٌا على مادة جافة اقل من العلؾ  ٌحصد وٌقدم للحٌوانات شتاءً 

 .االخضر الناتج صٌفا عند تساوي مرحلة الحصاد

الؽرٌبة فً مواد العلؾ المركز تقلل من القٌمة الؽذابٌة وجود الشوابب كاالتربة والحجارة والمواد  -2

سبة درجة نبنسب تواجد هذه المواد فٌه كما ان اصابة البذور بالحشرات ٌقلل من قٌمتها الؽذابٌة ب

 االصابة او التلؾ الذي تسببه تلك الحشرات.

س لالمطار تعرض المواد العلفٌة لبعض العوامل الجوٌة وخاصة االعالؾ الخشنة كتعرض الدرٌ -3

تعرض الشعة الشمس لمدة اكثر من الان كما  المواد الؽذابٌة فٌه( Leaching)تسبب ؼسل  تًال

كما ان  اللون االخضر وتلؾ الفٌتامٌنات الموجودة فٌه. ( Bleaching) المطلوب تإدي الى قصر

ٌرة من الجفاؾ الزابد ٌسبب سقوط االورا  اثناء جمع الدرٌس ونقلة مما ٌسبب فقدان نسبة كب

 االورا  التً تحتوي عادة على نسب عالٌة من المركبات الؽذابٌة والفٌتامٌنات . 

درجة النضج ان البذور الناضجة والممتلبة تحتوي على المواد النشوٌة اكثر من البذور الضامرة او  -4

ب المتكرمشة التً تحتوي على نسبة الٌاؾ اكثر بسبب زٌادة نسبة القشور فٌها كما ٌحصل فً حبو

ان درجة النضج تإثر على القٌمة الؽذابٌة لالعالؾ الخشنة اكثر بكثٌر من . الشوفان والشعٌر

تاثٌرها من الحبوب او البذور اذا ان النباتات العلؾ التً تقطع بعمر مبكر تكون ؼنٌة بالمواد 

فان محاصٌل وبالعكس ، الؽذابٌة القابلة للهضم ومنخفضة بالمواد االقل قابلٌة للهضم وهً االلٌاؾ

العلؾ التً تقطع فً عمر متاخر تكون قد اقتربت من درجة نضوجها الكامل تكثر فٌها االلٌاؾ 

نسبة المواد الؽذابٌة المهضومة خاصة البروتٌن  فٌها واللكنٌن وتقل نسبة االورا  ونتٌجة لذلك تقل

 وتقل فٌها االمالح والفٌتامٌنات اٌضا.

علؾ  أمصوبتها تاثٌر على كمٌة االنتاج سواء كان االنتاج بذور طبٌعة التربة ان لطبٌعة التربة وخ -5

العناصر الثالثة النتروجٌن والفسفور والكالسٌوم ذات اثرعلى نوعٌة العلؾ الخشن  دخشن. وتع

العلؾ وخاصة  اتوكمٌتة اذ ان وجود هذه العناصر بوفرة فً التربة تزٌد من نسب تواجدها فً نبات

صٌل العلؾ المسمدة تسمٌدا مناسبا تكون اؼنى بالبروتٌن )النتروجٌن( النتروجٌن فقد وجد ان محا

من المحاصٌل ؼٌر المسمدة اما نقص العناصر المعدنٌة النادرة كالكوبلت والنحاس والٌود فً التربة 

 ان مثل هذا النقص ٌوثر على القٌمة الؽذابٌة للعلؾوٌإدي الى نقص تواجدها فً نباتات العلؾ 

 .ظهور امراض نقص هذه العناصر فً الحٌوانٌإدي الى  والذي
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وخاصة  آلخرصنؾ ونوع المادة العلفٌة  تختلؾ محتوٌات المواد العلفٌة وقٌمتها الؽذابٌة من صنؾ  -6

فً احتوابها على البروتٌن. فالبذور البقولٌة تحتوي بصورة عامة على نسب من البروتٌن اعلى من 

العلؾ البقولٌة تكون اؼنى بالبروتٌن وبعض العناصر البذور او الحبوب النجٌلٌة وكذلك نباتات 

من نباتات العلؾ النجٌلٌة كذلك نجد اختالفات بٌن انواع مختلفة من صنؾ  المعدنٌة )مثل الكالسٌوم(

واحد من المادة العلفٌة فً المركبات الؽذابٌة التً تحتوٌها فمثال حبوب الشعٌر االسود تحتوي على 

اربوهاٌدرات ذاببة اقل من الشعٌر االبٌض وكذلك الذرة الصفراء النقٌة نسبة بروتٌن اعلى ونسبة ك

تحتوي على نسبة بروتٌن اعلى من ما تحتوٌه الذرة الهجٌنٌة وانواع الحنطة تختلؾ باحتوابها على 

 .البروتٌن اٌضاً 

تها كؽذاء ان للخزن تاثٌر بالػ احٌانا على نوعٌة المادة العلفٌة وقٌمتها الؽذابٌة ومدى صالحٌ الخزن -7

للحٌوان فالحبوب التً تحتوي على نسبة رطوبة عالٌة وكذلك الدرٌس كثٌر الرطوبة سوؾ تتعرض 

للتعفن ونمو الفطرٌات فٌها كما قد تودي الرطوبة الزابدة فٌها الى االحترا  او االكسدة واالسوداد 

للخزن هو خزن  ٌحصل فً العرا  من ضرر بالنسبة تصلح عادة للتؽذٌة. ان اكثر ما عندها الو

بذور الذرة الصفراء الناتجة فً الخرٌؾ الذي ٌتطلب تجفٌفها قبل خزنها وكذلك الدرٌس الذي 

ٌحضر فً الشتاء او فً الربٌع حٌث تكون الحرارة ؼٌر كافٌة لتجفٌفه مناسبا كذلك الخزن المواد 

. التزنخ بسرعة العلفٌة التً تحتوي على نسبة دهن عالٌة خالل موسم الصؾ ٌعرضها للتاكسد او

اما اصابة المواد العلفٌة وخاصة المركزة منها بحشرات المخازن ٌعرضها للتلؾ وٌقلل من قٌمتها 

تحتوٌه  ان الخزن ومدته تإثر على ماكما  ،الؽذابٌة ٌتوقؾ ذلك على درجة االصابة بهذه الحشرات

احتوابها على الكاروتٌن او المواد العلفٌة من الفٌتامٌنات فالذرة الصفراء المخزونة تقل نسبة 

الموجود فً الدرٌس اثناء الخزن او  ((A ( كلما زادت فترة الخزن وكذلك ٌحصل لفتامٌن  (Aفٌتامٌن

 الجفاؾ الزابد.

  المزرعة  االعتبارات الواجب مراعاتها فً تغذٌة حٌوانات

اإلنتاج )الحلٌب أو اللحم( فً  من مختلؾ أنواع الحٌوانات ألن وفرة االنتاج ٌجب اقتناء السالالت الجٌدة

% من مجموع االختالفات  40–20حٌوانات التسمٌن ما هً أال صفات تتبع عوامل وراثٌة وإلٌها ٌعزى  

 وهً كما ٌؤتً: اإلنتاج فً

صحٌحة بدال من االحتفاظ بعدد  من األفضل للمربى تقلٌل عدد الحٌوانات بالقطٌع وتؽذٌتها تؽذٌة .1

  أو ؼٌر كافٌة. كبٌر وتؽذٌته تؽذٌة ضعٌفة

تستفٌد من التؽذٌة بدرجة  ٌجب العناٌة بصحة الحٌوانات ووقاٌتها من األمراض والطفٌلٌات حتى .2

أن طول الحافر ٌسبب اإلصابة بالتهاب  تامة كما ٌجب العناٌة بحوافر الحٌوان وقصها دورٌاً حٌث

 تناوله للؽذاء. الوقوؾ وقلةالرعً والحافر وعدم مقدرة الحٌوان على 

ٌرجع إلى عوامل البٌبة وبما ان  % من مجموعة االختالفات فً اإلنتاج الحٌوانً 80 – 60 ان .3

الحٌوانات على أسس علمٌة واقتصادٌة سلٌمة إذ  التؽذٌة من أهم هذه العوامل لذلك ٌجب العناٌة بتؽذٌة

ة ٌستعمل على نسب معٌنة من المركبات الؽذابٌة المهضوم تحتويأن لكل حٌوان علٌقته الخاصة التً 

ٌربى من  الذينوع اإلنتاج  فًٌستعمله  الباقًالحافظة لحٌاته وكٌانه والجزء  جزءا منها لسد احتٌاجاته

العالب  على كمٌة من المركبات الؽذابٌة تقل عن احتٌاجات الحٌوان فتكون  هذه وفً حالة احتواء أجله،

 .إنتاجه وتدهور صفاته النتٌجة ضعؾ



999 
 

كفاٌتها من الؽذاء ومن  أفراد قطٌعه حتى ٌتؤكد من حصولها علىعلى مربى الحٌوان مالحظة  .4

حدة حتى ٌضمن بذلك حصول كل رأس  األفضل له تؽذٌتها تؽذٌة فردٌة بإعطابها مقرراتها كال على

كبٌرا فؤنه ٌمكنه تقسٌمه إلى مجموعات كل  ؼٌر أنه إذا كان القطٌع على نصٌبه من العلٌقة كامالً 

أو نوع اإلنتاج وتؽذٌتها تؽذٌة جماعٌة وذلك على أساس  الوزن فًمجموعة متساوٌة عددٌا أو متقاربة 

وقت ثابت  فًبمعدل مرة كل أسبوعٌن  المجموعة. وٌجب وزن الحٌوانات دورٌاً  متوسط وزن وإنتاج

المعطاة  ناول العلٌقة وذلك لمعرفة مدى استجابتها للعلٌقةصابمة قبل الشرب وت هًالباكر و الصباح فً

  . لها ولالطمبنان على صحتها وعلى مدى مناسبة تؽذٌتها

نظافة الحظٌرة وتهوٌتها ب االهتماممواعٌد محددة و فًٌجب مراعاة إعطاء الحٌوان علٌقته وسقٌه  .5

فٌر الماء النظٌؾ لشربه كل وتو جفاؾ مرقد الحٌوان ونظافة جسمه كما انواعتدال درجة حرارتها 

  .إنتاج الحٌوان ظهار تؤثٌر الؽذاء وزٌادةاهذه العوامل تإدى إلى 

مدار العام وذلك  لحٌواناته على والرعً على المربى أن ٌعمل على توفٌر مواد العلؾ الخضراء .6

 .(Aحتى تتمتع بصحة جٌدة وال تعانى من نقص فٌتامٌن )

داخل الحظابر أثناء  الشمس وعدم حجزها ألشعةٌجب أن ٌحرص المربى على تعرٌض حٌواناته  .7

  . أجسامها فً( Dفٌتامٌن ) تكوٌن فًالنهار أال إذا كانت حرارة الجو شدٌدة لفابدة ذلك 

النباتٌة والحٌوانٌة الناتجة  المخلفاتمن حد ممكن  أقصىاالنتفاع إلى  فًعلى كل مربى أن ٌجتهد  .8

  . حٌواناته تؽذٌة فًمن المزارع والمصانع القرٌبة منه  مزرعته أومن 

القٌمة الؽذابٌة لمواد العلؾ  على المربى أن ٌساٌر عجلة التطوٌر وٌؤخذ بالتقنٌات الحدٌثة لرفع .9

مٌكانٌكٌا أو كٌماوٌا أو بٌولوجٌا بإضافة  تهاومعامل ذرة وؼٌرهاال مخلفاتو كاالتبانالخشنة الفقٌرة 

 تؽذٌة حٌواناته مما ٌساعد على زٌادة اإلنتاج مع توفٌر جزء من فً عمالهاإلٌها واست السابلة المؽذٌات

 .خفض تكالٌؾ التؽذٌة وزٌادة العابد من التربٌةلالعلٌقة المركزة 

مراعاة  ًلذلك ٌجب على المرب %( 70 – 60) ثمن العالب  ٌمثل معظم تكالٌؾ التربٌة لكون .10

توفٌرها حتى ٌكون سعرها أقل ما ٌمكن كما ٌجب والموسم  فًالحصول على احتٌاجاته من مواد العلؾ 

حاالت الضرورة القصوى وبعد أن ٌتؤكد من مناسبة  فًال ابعٌدة  أن ٌتحاشى شراءها من أماكن هعلٌ

رٌؾ النقل وؼٌرها وٌتبقى مصا ًوأنها ستعود علٌة بفابدة اقتصادٌة محققة تؽط سعرها لقٌمتها الؽذابٌة

 تؽذٌة حٌواناته.  فًمن استعمالها  يذلك ربح مجز له بعد

من  هااسعارالرتفاع  الحدود نظرا ٌ أض فً تهحٌوانا ٌةتؽذ فًاستعمال الحبوب  بًالمر على .11

ومخلفات  حنمخلفات المطامن االستفادة نه أخرى وٌمك هةج من حاجتها لالستهالك البشريوجهة 

 ب عال ًف اجزء منه الحبوب أو لمح اوإحاللهخلفات البنجر السكري موذرة وال شؤالن عةصنا

 .الحٌوانات
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الخضراء إلى العلٌقة الجافة وبالعكس  تؽذٌة الحٌوانات عند االنتقال من العلٌقة فًٌراعى التدرٌج  .12

الجدٌدة  من ذلك تعوٌد الحٌوانات على العلٌقة ٌوما والؽرض 15 – 10وتتراوح فترة االنتقال بٌن 

نوع العلٌقة وإتاحة الفرصة  فً الفجابًتحدث عند التؽٌر  التً وتجنب إصابتها باالضطرابات الهضمٌة

األحٌاء الدقٌقة للنمو والتكاثر بالكرش وعموما تجنب تدهور وزن الحٌوان أو  لألنواع المطلوبة من

على  ة الحٌوانات ألول مرةإنتاجه كما أن فترة االنتقال المذكورة تكون ضرورٌة عند تؽذٌ انخفاض

 .مواد خشنة معاملة باالمونٌا أو الٌورٌا

تكوٌن العلٌقة فال تكون جمٌعها  فً لمواد العلؾ الداخلة لجًوالفس المٌكانٌكًٌجب مراعاة التؤثٌر  .13

 ًكسب الكتان وكسب الفول السودانهً للحٌوانات  تسبب لٌناً  التًة أو ممسكة وأهم مواد العلؾ نملٌ

كسب  فهًللحٌوانات  تسبب امساكاً  التًذرة أما المواد والرة والشعٌر وكذلك نخالة القمح ذالوحبوب 

  . وقش األرز بذرة القطن والفول والدرٌس واالتبان

الوجبات وتعطى فٌها المواد  تؽذٌة الحٌوانات أن تكون وجبة المساء من العلٌقة أطول فًٌراعى  .14

  . ذرةالوحطب  )السبوس(واالتبان وقش األرز تحتاج إلى وقت طوٌلة لهضمها كالدرٌس التًالمالبة 

% من  2بنسبة  الجٌري حالة خلط مواد العلؾ الخام بالمزرعة ٌراعى إضافة مسحو  الحجر فً .15

احتٌاجات الحٌوانات من العناصر  لسد االمالحتوفٌر قوالب  فضلوٌ %5العلٌقة وملح الطعام بنسبة 

  . النادرة المعدنٌة

الحبوب وذلك حتى تزداد  تحتاج إلى ذلك وخاصة التًٌجب العناٌة بجرش أو طحن مواد العلؾ  .16

 ث الحٌواناترو فًخروج الحبوب سلٌمة  االستفادة بمحتوٌاتها من المركبات الؽذابٌة ونتحاشى بذلك

تقطٌع مواد العلؾ كما أن  لجزء ثمٌن من العلٌقة إذ ٌمثل ذلك هدر خصوصاً عند قدٌمها للالبقار

الحٌوان لها وأخٌرا فؤن الطحن والتقطٌع  الخضراء ٌقلل من بعثرتها وفقدها فضال عن تسهٌل تناول

  . العلؾ ٌقلالن من المساحة المخصصة لتخزٌن مواد

لألمطار وذات فتحات كافٌة  مخازن مؽلقة ذات أسقؾ مانعة فًٌجب العناٌة بتخزٌن مواد العلؾ  .17

وٌجب أن تكون المخازن جافة ؼٌر ( )ال تقل مساحتها عن ربع مساحة األرضٌةبالجدران للتهوٌة 

الحشرات أو الفبران كما ٌجب أن تكون أرضٌتها  إلٌها تؤويرطبة ولٌس بجدرانها أو أرضٌتها شقو  

 .بالمبٌدات الحشرٌة مع مراعاة عدم تلوث األعالؾ بها مانعة للرطوبة وٌجب تطهٌر المخازن
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 Feedstuffs تقسٌم مواد العلف 

ومجموع  لى مجموعتٌن ربٌستٌن على أساس محتوٌاتها من األلٌاؾ الخامعٌمكن تقسٌم مواد العلؾ 

 (Concentrates)  المركزة األعالؾالمجموعة األولى  حٌث تشمل ،المركبات الؽذابٌة المهضومة

 لكل منها: وفٌما ٌلً شرحاً  (Roughages) الخشنةاألعالؾ والمجموعة الثانٌة تشمل 

 Concentrates المركزةاألعالف -1

 بالنسبة لوحدة الوزن وٌرجع ذلك إلى ارتفاع والبروتٌن الطاقة الصافٌةنسبة عالٌة من على  تحتويو

ال تزٌد  التًالخام  محتوٌاتها من النشا أو السكر أو البروتٌن أو الدهن وانخفاض محتوٌاتها من األلٌاؾ

 على أساسالمركبات الؽذابٌة المهضومة  مجموع من% 75على  تقرٌباً  تحتوي هً% و 16ؼالبا عن 

 . البروتٌنبمركزة وأعالؾ الطاقة بمركزة أعالؾ تنقسم إلى  هًالمادة الجافة و

 : وتشمل Energy Concentrates الطاقةبمركزة أعالؾ  -أ

وٌتراوح  األرزوم لجالسوالشوفان وذرة والمثل الشعٌر  Cereal Grains الحبوب .1

 . % وهً مرتفعة الثمن فقٌرة فً الدهن 7 – 4البروتٌن المهضوم فٌها ما بٌن 

 .ذرة واألرزالمثل نخالة القمح و   Cereal by-productsالنواتج الثانوٌة للحبوب .2

 . موالس بنجر السكرومثل موالس قصب السكر   Molassesالموالس .3

 

 

 

 

 

 

 

 الموالس واضافته الى العلف شكل (47شكل رقم )

 

 

 

 العلفٌة )تصنٌفها ومواصفاتها( المواد
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 : وتشمل Protein Concentrates البروتٌنبمركزة أعالؾ  –ب 

الحصول على الزٌت من  هً المخلفات الناتجة بعدو  Oilseed cakes and mealsالكسب .1

 عبادو السمسموفول الصوٌا و السودانًالفول والكتان  ورالقطن وبذور بذ كسبةمثل  البذور الزٌتٌة

 الشمس.

والعظام مسحو  اللحم ومثل مسحو  السمك Animal by-products  الحٌوانٌة خلفاتالم .2

 .اللبن الفرز المجفؾ والشرش المجفؾوالدم  مسحو و

 .الفٌتامٌناتعلى  تحتوي أؼذٌة .3

 . على العناصر المعدنٌة تحتويأؼذٌة  .4

 المضادات الحٌوٌة واألحماض االمٌنٌةمثل الفٌتامٌنات والعناصر المعدنٌة و اضافات اخرى فضالً عن

 . والٌورٌا

 

 Roughages الخشنة األعالف-2

ارتفاع محتوٌاتها  على قلٌل من الطاقة الصافٌة بالنسبة لوحدة الوزن وٌرجع ذلك إلى تحتويحجمها كبٌر و

من مجموع  % 50 وخام  % ألٌاؾ 16أكثر من  تحتوي علىمن الرطوبة ) من األلٌاؾ الخام وأحٌاناً 

وأعالؾ طرٌة أعالؾ لى عالخشنة  األعالؾعلى أساس المادة الجافة( وتنقسم المركبات الؽذابٌة المهضومة 

 . جافة

  Succulentطرٌةالخشنة األعالؾ ال - أ

 : % رطوبة وتشمل 70على أكثر من  تحتوي هًو

 ان أما هًمساحة من األرض مؽطاة بنباتات علؾ ترعاها الحٌوانات و هًو Pastures ًالمراع .1

النباتات الرعوٌة مثل  لم ٌزرعها اإلنسان وتشمل أعدادا كبٌرة من أي( Natural) تكون طبٌعٌة

وٌعمل ٌختار أنواعها  إذ والبقولٌات واألعشاب والشجٌرات أو مزروعة بمعرفة اإلنسان الحشابش

احد المراعً الطبٌعٌة المستخدمة  وتبٌن الصورةحالة عدم توافر األمطار،  ًعلى إدارتها وإروابها ف

 .لتؽذٌة الحٌوانات المجترة

فعندما ٌوجد  .وهو المادة الناتجة من التخمر المرؼوب فٌه لمحصول علؾ أخضر Silage جاٌللسا .2

الجوٌة ؼٌر مناسبة  الظروؾ فًاحتٌاجات الحٌوانات و وفابضة عنمن األعالؾ الخضراء  زٌادة

 عند ؼٌاب أو نقص عمللتست تحت ظروؾ ال هوابٌة  صورة طرٌة فًلتجفٌفها فؤنها تحفظ وتخزن 

 .العلؾ األخضر

 .الجزروصورة سكرٌات ومن أمثلتها بنجر السكر  فًمواد ؼنٌة بالكربوهٌدرات  Roots لجذورا .3

 .لبطاطسوا لتها البطاطاصورة نشا ومن أمث فًمواد ؼنٌة بالكربوهٌدرات  Tubers لدرناتا .4
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 فً تغذٌة الحٌوانات المجترة عملةاحد المراعً الطبٌعٌة المست (48) رقم شكل

 

 

 

 

 

 

 

 شكل الساٌلج وكٌفٌة تغذٌة الحٌوانات علٌه ٌظهر (49شكل رقم )

 

  Dryجافةالخشنة األعالؾ ال -ب

 :الخام وتشملاأللٌاؾ نسبة عالٌة من على قلٌل من الرطوبة و تحتوي هًو

 . وهو ناتج تجفٌؾ محاصٌل العلؾ الخضراء Hay الدرٌس .1

سٌقان و أورا  النباتات الناتجة  مخلفات المحاصٌل الحقلٌة مثل  عبارة عن هًو Straws االتبان .2

قش و العدسوالبرسٌم والفول والشعٌر والقمح  أتبانوالبذور بعملٌة الدراس مثل  بعد فصل الحبوب

 . األرز

 .للحبوب والبذور ومن أمثلتها قشرة بذرة القطن Chaff and Hulls واألؼلفةالقشور  .3

 .عرانٌصذرة بعد نزع الالمن نباتات  المتبقًعبارة عن الجزء  Stover ذرةالحطب  .4

 . ذرة بعد تفرٌط الحبوبالمن كٌزان  المتبقًعبارة عن الجزء   Cobs ذرةالوالح ك .5

 .من العٌدان بعد عصرها تبقًالمعبارة عن الجزء  )البكاز( مصاص القصب .6
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 Hay  : الدرٌسأوالً 

وتقدٌمه  مختلفة لذا ٌتم حفظ العلؾ بطر  ،نظرا لعدم توفر مواد العلؾ أو المراعى على مدار السنة

ومن أهم هذه الطر  هو حفظه عن  للحٌوانات فً ظروؾ اخرى تقل فٌها االعالؾ الخضراء والمراعً.

بالدرٌس. فالدرٌس هو المادة الناتجة من تجفٌؾ العلؾ  وهو ما ٌسمى منه طرٌ  تقلٌل نسبة الرطوبة

بدون تلؾ وهو إحدى الطر  العملٌة السهلة لحفظ العلؾ األخضر فً موسم  األخضر إلى الحد الذي ٌحفظه

 .عض أشكال حفظ الدرٌس ، وتظهر الصور بالمناط  الجافة وفرته خصوصا فً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بعض أشكال حفظ الدرٌس ٌبن (54شكل رقم )

 

 الخضراء األعالف حفظ طرق أهم
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  تجفٌف الدرٌس

% أو أقل وذلك لضمان عدم تدهور  15الهدؾ من التجفٌؾ هو خفض نسبة رطوبة المادة العلفٌة إلى 

. وكلما كان التجفٌؾ الجافةزٌادة المادة نوعٌته، والهدؾ الثانً هو حفظ القٌمة الؽذابٌة للعلؾ عن طرٌ  

  . الذي صنع منه سرٌع كلما كان الدرٌس الناتج أكثر شبهاً بالعلؾ األخضر

  طرق تجفٌف الدرٌس

  التجفٌف الحقلً -1

إلى زٌادة الفقد  وفٌها ٌقطع العلؾ وٌترك فً الحقل لٌجؾ للدرجة المناسبة على سطح األرض وهذا ٌإدي

 بوقت قصٌر وبذلك ٌسهل تقلٌبه. صفوؾ بعد الحش فًالقٌمة الؽذابٌة واألفضل أن ٌتم تصفٌؾ البرسٌم  فً

مثلثات وهذه  وهناك طرٌقة أخرى للتجفٌؾ وهً على حوامل خشبٌة مرتفعة عن سطح األرض على شكل

 الطرٌقة أفضل ولكن تكالٌفها كبٌرة.

  التجفٌف الحقلً المخزنً -2

قل إلى ٌنثم  %) 40-35الحقل إلى أن تصل رطوبته إلى ) فً هذه الطرٌقة ٌجفؾ الدرٌس جزبٌاً  فًو

خالله لٌتم  من وٌدفع هواء عادى أو ساخن .باالت أو سابباً  فً مكبوساً  أو مفروماً  المخزن أما صحٌحاً 

باللون  بؤنه أكثر احتفاظاً وٌتمٌز الدرٌس الناتج  .الظروؾ الجوٌة المتقلبة فًوتفضل هذه الطرٌقة . تجفٌفه

  .وارتفاع قٌمته الؽذابٌة األخضر وارتفاع نسبة األورا 

 )بالحرارة المرتفعة( الصناعً السرٌعالتجفٌف  -3

قصٌرة جدا بحٌث ال ٌسمح  فترة فًتجفٌؾ البرسٌم حٌث تتبخر منه المٌاه  فًالحرارة المرتفعة  عملقد تست

وهذه الطرٌقة تحفظ للبرسٌم مواده الؽذابٌة وأوراقه وما بها من  . مرؼوبةالبحدوث التحوالت الكٌماوٌة ؼٌر 

 وحدات تجفٌؾ متنقلة وٌمكن ترك العلؾ عمالمعامل ثابتة أو باست فًوٌتم التجفٌؾ  . وكاروتٌن فٌتامٌنات

  . الصناعًلٌفقد جزء من رطوبته ثم ٌنقل للمجفؾ 
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  عمل الدرٌس فًٌجب مراعاتها  التًبعض المالحظات 

  . النموات الصؽٌرة للبرسٌمعدم إنتاج الدرٌس من  .1

 (الصباح الباكر فًعدم حش البرسٌم وعلٌه الندى ) .2

  . باالت أو حزم فًمراعاة كبس الدرٌس  .3

  . مكان جٌد التهوٌة فًتخزٌنه  .4

  . طوٌلة ألن ذلك ٌفقده الكاروتٌن مدةعدم التخزٌن ل .5

  . توزٌع الكمٌة على مدار السنة .6

  الجٌدخواص الدرٌس 

صنع  الذي األخضر الطبٌعًلم ٌفقد اللون  الذيمن النموات الفطرٌة و الخالًالدرٌس الجٌد هو  -1

 .منه

  . من السكرٌات ٌتمتع باستساؼة عالٌة وهذه تتوقؾ على الرابحة والنكهة والمحتوى المرتفع نسبٌا -2

ما التجفٌؾ  زٌادةأن تكون السٌقان قابلة لاللتواء دون تقصؾ ألن الدرٌس المتقصؾ ٌدل على  -3

 . فقد المواد الؽذابٌة ٌإدي الى

 

  Silage ثانٌاً: الساٌلج

التخمر  أما من الساٌلج هو مادة خضراء محفوظة بمعزل عن الهواء بها نسبة مرتفعة من الرطوبة تنتج

صالحة الخضراء وجعلها بٌبة ؼٌر  خضر وأما تنتج بتعقٌم المادةاألعلؾ الالمرؼوب والمتحكم فٌه لمحصول 

 ساٌلجال ىـــــ( وٌسم51ا نراها فً الشكل )الخضراء وكم و األحٌاء الدقٌقة وتسمى عملٌة حفظ المادةـلنم

 .، وتبٌن الصور  بعض طر  حفظ الساٌلج Siloٌلواس ٌدعى ومكان حفظ الساٌلج  Ensiling بالـ
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  Methods of silage making طرق عمل الساٌلج

  Ordinary method by fermentation     ة العادٌة بالتخمرقالطرٌ -1

الموجودة بالنبات  ونشوٌات( الطرٌقة األكثر انتشارا وفٌها تتخمر الكربوهٌدرات الذاببة )من سكرٌات هًو

ً  4إلى  PH الحموضة درجةإلى خفض  يالالكتٌك مما ٌإد حامضبواسطة البكترٌا الالهوابٌة إلى   تقرٌبا

 ر.البكترٌا والفط الالكتٌك الناتج كمادة حافظة تمنع نمو حامضوٌعمل 

  : أقل انتشارا وتشمل ًوه Sterilization طرٌقة التعقٌم -2

 يالفنلند اـــى مكتشفهــــنسبة إل A . I . V ى طرٌقةـــوتسم ى العلؾـــــة الحامض مباشرة إلـــإضاف –أ 

A. I. Virtanen  المعدنٌة مثل الهٌدروكلورٌك والكبرٌتٌك  وفٌها ٌضاؾ محلول مجفؾ من األحماض

معظم  فًٌلو ؼٌر أن هذه الطرٌقة ؼٌر مرؼوب فٌها االس بالرش على طبقات العلؾ األخضر أثناء ملء

  . العمالٌلو وللمعدات المستخدمة ولمالبس ااألحماض من أتالؾ لحوابط الس لما تسببه هذه البالد نظراً 

تضاؾ  التًالصودٌوم  مثل مادة مٌتا بٌسلفاٌت (Sterilizing agents) إضافة مواد كٌمٌابٌة معقمة –ب 

م/ طن( وعندما تذوب حبٌبات ؽك 5)أي % 5.5ٌلو بنسبة احبٌباتها إلى طبقات العلؾ األخضر أثناء ملء الس

  . ة تمنع نمو األحٌاء الدقٌقةٌعمل كمادة حافظ رطوبة العلؾ فؤنها تتحول إلى حامض فًالمادة 

للقٌمة الؽذابٌة للعلؾ  هذا وتكون القٌمة الؽذابٌة للساٌلج الناتج بطرٌقة التعقٌم مرتفعة ومشابهة تقرٌباً 

  . مركباته الؽذابٌة فًوذلك لعدم حدوث فقد ٌذكر  ًاألخضر االصل

 

  بطرٌقة التخمرلعلف األخضر أثناء عمل الساٌلج لتحدث  التًالتغٌرات الكٌمٌائٌة 

  : المرحلة األولى -1

ٌإدى  الذيأداء وظابفها الحٌوٌة ومنها التنفس  فًالنباتٌة بالعلؾ األخضر  تستمر الخالٌا الساٌلوبعد ملء 

وبعض الحرارة  أكسٌد الكربون وماء ثانًالفراؼات البٌنٌة وتكوٌن ؼاز  فً الباقً االوكسجٌناستهالك  إلى

ساعات من  5بعد نحو  االوكسجٌن أثناء هذه المرحلة وٌتم نفاد فً نشطة أٌضاوتكون اإلنزٌمات النباتٌة 

الظروؾ الهوابٌة وترتفع درجة الحرارة ألقل  فتموت الخالٌا النباتٌة وٌتوقؾ عملها وتصبح الساٌلوؼل  

  .درجة مبوٌة 40من 
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  : المرحلة الثانٌة -2

الالكتٌك كما ٌتكسر  حامضالكربوهٌدرات الذاببة مكونة  تخمرتعمل على تنشط البكترٌا الالهوابٌة و

خلٌك وتستمر هذه العملٌة من ال حامضالكتٌك وال حامضتتخمر إلى  التً بنتوزالالهٌمسلٌلوز إلى سكرٌات 

 جٌدة(تستمر مدة قلٌلة إذا كانت ظروؾ التخمر وأسابٌع تبعا لدرجة إنتاج الحامض ) عدة أٌام إلى عدة

بحفظ العلؾ من  الالكتٌك حامضتقرٌبا ٌتوقؾ التخمر عملٌا وٌقوم  4 لحموضة إلىوعندما تصل درجة ا

  . التلؾ

الفورمٌك والخلٌك والبروبٌونٌك  مثل الساٌلج المحفوظ جٌدا تنتج أٌضا بعض األحماض الدهنٌة الطٌارة فًو

من المادة الجافة بالساٌلج كما توجد أثار  %4-5.7 الخلٌك ٌكون هو السابد بٌنها وٌبلػ تركٌزه حامضولكن 

األحماض المتكونة  فضالًعنمن البروتٌنات إلى أحماض امٌنٌة  %65-55 البٌوترٌك وٌتحلل حامضمن 

والتً قد  ٌتحد مع األحماض مكونا الرابحة الممٌزة للساٌلج الذيتتكون كمٌة من كحول االٌثاٌل  بالساٌلج

  .تكون ؼٌر مرؼوبة للحٌوانات

  : رحلة الثالثةالم -3

تقرٌبا بسبب عدم كفاٌة الكربوهٌدرات الذاببة بالعلؾ األخضر فؤن  4 إذا لم تنخفض درجة الحموضة إلى

 من طاقة الساٌلج كما قد تهاجم البروتٌنات وتنتج البٌوترٌك تنشط وتستهلك جزءاً  حامضل البكترٌا المنتجة

وذلك بسبب الفقد  إنتاج ساٌلج ؼٌر جٌد وؼٌر مستساغاالمونٌا وهذا التخمر ؼٌر مرؼوب فٌه ألنه ٌإدى إلى 

، لذلك قد ٌضاؾ فً بعض االحٌان كمٌة من الكاربوهٌدرات الذاببة المركبات الؽذابٌة أثناء التخمر فًالكبٌر 

  .مثل الموالس.

 

  الجودة العالًمواصفات الساٌلج 

  : خصائص طبٌعٌة -أ 

  . ٌة مقبولةحامضذو رابحة  .1

  . المحرو  والبنًمن اللون األسود  مخضر وخال  ذو لون أصفر  .2

  . حاد ؼٌرذو طعم مستساغ ؼٌر مر و .3

  . ؼٌر متعفن .4

  . الرطوبة فًمنتظم ومتماثل  .5

  : خصائص كٌمٌائٌة -ب

  . تقرٌباً  4 درجة حموضته .1

المادة الجافة  % من 2الخلٌك أقل من  حامض% من المادة الجافة و 9الالكتٌك  حامضتركٌز  .2

  المادة الجافة. % فؤقل من 0.2البٌوترٌك  حامضو

  . ً% من النٌتروجٌن الكل 10تركٌز نتروجٌن االمونٌا ال ٌقل عن  .3



999 
 

 كٌف ٌمكن الحصول على ساٌلج عالى الجودة

  . الؽذابٌة ٌجب حش محصول العلؾ األخضر بعد أن ٌتم نضجه بدرجة كافٌة وهو تام القٌمة .1

 فً الجزبً% وذلك أما بالتجفٌؾ  70لى نحو ٌجب خفض رطوبة العلؾ األخضر بعد حشه إ .2

ٌوم  الجو المعتدل وقد تزٌد المدة إلى نصؾ ٌوم أو حتى فًساعات بالحقل  3 – 2الشمس لمدة 

 .الجو الرطب فًكامل 

وتقلٌل حجم  كتلة متماسكة فًٌجب تقطٌع العلؾ األخضر إلى أجزاء صؽٌرة وذلك لتسهٌل ضؽطه  .3

)ظروؾ ال  االوكسجٌن هواء والحصول بسرعة على جو خال منالمسافات البٌنٌة لطرد معظم ال

نشاط اإلنزٌمات وٌمكن الوصول إلى  هوابٌة( مما ٌقلل من عملٌة التنفس للخالٌا النباتٌة وٌقلل من

ضؽط العلؾ فكلما كانت المادة الخضراء  كمٌة الهواء عند فًدرجة الحرارة المطلوبة بالتحكم 

 ىدرجة الحرارة المثل، وان الحرارة الناتجة منخفضة كانت درجةمجزأة وكلما زاد الضؽط علٌها 

درجة مبوٌة وٌجب قٌاس درجة الحرارة  38 ًساٌلج جٌد حوال الالكتٌك وإلنتاج حامضلتكوٌن 

وعادة  الساٌلو درجة مبوٌة قبل استبناؾ ملء 32 ًوٌجب أن تصل إلى حوال الساٌلوداخل  ٌومٌا

 فًالناعمة والمرتفعة  من السطح وٌالحظ أن المواد الخضراء تقاس درجة الحرارة على بعد قدمٌن

نسبة  فًالمحاصٌل المرتفعة  نسبة البروتٌن كالبرسٌم عادة تنضؽط عند الملء بدرجة أكبر من

فؤنها تسخن ببطء ولذلك فؤنها تحتاج إلى ضؽط  ذرة وعلٌهالالكربوهٌدرات الذاببة واأللٌاؾ كؤنواع 

  . أقل عند الكبس

بالؽٌوم حٌث  ٌوم راب  صاؾ ؼٌر ملبد فًالترتٌبات الالزمة ٌجرى كمر العلؾ األخضر بعد عمل  .4

  . أثناء نزول المطر فً  الساٌلوال ٌصح ملء 

الؽذابٌة بالعلؾ  المركبات فًبسرعة خالل بضعة أٌام وذلك لخفض الفقد  الساٌلوٌجب أن ٌتم ملء  .5

  . الساٌلوالمختلفة من  األجزاء فًقٌمته الؽذابٌة  فًاألخضر والحصول على ساٌلج متجانس 

النخفاض  البروتٌن كالبقولٌات فًصعوبة عمل الساٌلج من محاصٌل العلؾ المرتفعة ل رظبالن .6

صالحة لتؽذٌة اإلنسان  ؼٌرمحتواها من الكربوهٌدرات الذاببة لذلك ٌضاؾ إلٌها أما حبوب نشوٌة )

م / طن من ؽك 30-10% )أي 3-1 ة كالموالس بواقع( وأما مواد سكرٌأو فابضة عن حاجته

بإحكام على طبقات العلؾ  ٌخفؾ الموالس بمثل حجمه من الماء وٌوزع إذ( العلؾ األخضر

مزٌد من الرطوبة ؼٌر  للحصول على أقصى فابدة ولعل العٌب الوحٌد للموالس هو إضافة

  . المرؼوب فٌها إلى العلؾ

إضافة الٌورٌا لها بنسبة  ذرة فؤنه ٌفضلكالالبروتٌن  فًمنخفضة عند عمل الساٌلج من المحاصٌل ال .7

والهدؾ من ذلك  الساٌلوملء  أثناء فً م / طن من العلؾ( مع توزٌعها بإحكامؽك %5 ) 0.5

 يقد ٌضاؾ مسحو  الحجر الجٌر موازنة تركٌب العلؾ ورفع محتوٌاته من معادل البروتٌن كما

وذلك لزٌادة محتوى الساٌلج من  (علؾ أخضر من الذرةم / طن ؽك 10 – 5% ) 1 – 0.5بنسبة 

الالكتٌك وتحسن درجة  حامضتكوٌن  الكالسٌوم وقد وجد أن هذه اإلضافة تفٌد التخمر بزٌادة

  . استساؼة الساٌلج وكفاءة تحوٌله
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ساٌلج متعفن  لتكون بمعزل عن الهواء وذلك لمنع إنتاج الساٌلوٌجب إحكام تؽطٌة قمة وجوانب  .8

أو الخند  أو الصندو   ٌلو الحفرةاس فًاٌثٌلٌن  ًالتوصل إلى ذلك باستعمال ؼطاء من البول وٌمكن

وفوقها توضع بعض  الساٌلو فإذا لم ٌتٌسر ذلك توضع طبقة سمٌكة من القش والطٌن على قمة

  . األثقال

جرد أخذ وبم للتؽذٌة على الساٌلج ٌراعى أن تكون الفتحة صؽٌرة بقدر االمكان الساٌلوعند فتح  .9

  . إلٌها الهواء الكمٌة المطلوبة تؽطى الفتحة سرٌعا مع الضؽط علٌها جٌدا حتى ال ٌتسرب

 

  ممٌزات الساٌلج

وارتفاع نسبة  ال تسمح بعمل الدرٌس كانخفاض درجة الحرارة التًالظروؾ الجوٌة  فًٌمكن عمله  .1

 (.أثناء المطر الساٌلوالرطوبة وكثرة الؽٌوم وتساقط األمطار )علما بؤنه ال ٌصح ملء 

لها  التًمحصول وحتى من األعشاب الخضراء كما ٌمكن عمله من النباتات  أيٌمكن عمله من  .2

  . والجوار ذرةكالسا  ؼلٌظة وؼٌر مناسبة لعمل الدرٌس 

ٌحدث فقد فٌه من تقصؾ  مركباته الؽذابٌة أثناء عمله وتخزٌنه فال فًمته الؽذابٌة لقلة الفقد ٌارتفاع ق .3

  . را  أو ضٌاع اللون األخضراألو

وتؤثٌره  منه تستسٌؽه الحٌوانات و ٌتٌح لها أكل كمٌة كبٌرة حامضًذو طعم  هًالساٌلج ؼذاء ش .4

  . تؤثٌره ممسك ٌكتسب طعما ؼٌر مقبول عند تخزٌنه مددا طوٌلة كما أن الذيملٌن بعكس الدرٌس 

  (.األخرى مواد العلؾ فًتحت الطلب وخاصة عند العجز المفاجا  أيوقت من السنة) أي فًمتاح  .5

مرطب  الصٌؾ حٌث أن له تؤثٌر فًصورة طرٌة عصٌرٌة وهذا له أهمٌته  فًٌحافظ على مادته  .6

  . على الحٌوانات ٌخفؾ من التؤثٌر الضار الرتفاع درجة الحرارة الجوٌة

لها عند  تتعرض التًرابات الهضمٌة الصٌؾ تجنب الحٌوانات االضط فًالتؽذٌة على الساٌلج  .7

أنه مصدر جٌد  االنتقال من التؽذٌة الخضراء على البرسٌم إلى التؽذٌة الجافة هذا فضال عن

  . تفتقر إلٌه معظم العالب  الجافة الذيللكاروتٌن 

  . منه ًءفحتى السٌقان الخشنة تإكل أٌضا فال ٌتبقى ش هفقد أثناء التؽذٌة علٌ  الٌحدث .8

  . المركزة مما ٌساعد على خفض نفقات التؽذٌة ةجزء من العلٌقٌحل محل  .9
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زراعة  عمل الساٌلج ٌتٌح إخالء األرض بسرعة من محصول العلؾ الخضر مما ٌسمح بإعادة .10

  . وقت مبكر وبذلك ٌمكن مضاعفة المحاصٌل وزٌادة الربح العابد منها فًاألرض 

  وعلى  األخضر بالطفٌلٌات حٌث ٌقضى علٌهاعمل الساٌلج وسٌلة للتؽلب على إصابة المرعى  .11

  . الحشابش حٌث ٌتلؾ بذورها وذلك بسبب ارتفاع درجة حموضته   

     للتفاعل  ٌتعرض للحرٌ  أما نتٌجة الذيال توجد خطورة من تخزٌن الساٌلج بعكس الدرٌس  .12

  . واالشتعال الذاتى وأما لسهولة اشتعاله عند انتقال النار إلٌه     .13

  17.7الساٌلج نحو  الساٌلج المخزن حٌزا ضٌقا بالنسبة للدرٌس فبٌنما ٌزن القدم المكعب منٌشؽل  .14

م مادة جافة وبذلك ؽك 2م بها ؽك 2.3م مادة جافة فؤن القدم المكعب من الدرٌس ٌزن نحوؽك 5م بها ؽك

مكعب من مرة ما ٌستوعبه القدم ال 2.5الجافة  فؤن القدم المكعب من الساٌلج ٌستوعب من المادة

  . الدرٌس

  عٌوب الساٌلج

الصؽٌر  ٌلو أو مكان للتخزٌن فضال عن بعض المعدات مما ٌكون فو  طاقة المربىاٌحتاج إلى س .1

  . معظم األحٌان فً

  . مرات مقارنة بالدرٌس 3 – 2ٌحتاج إلى عمالة تزٌد بمقدار  .2

  . تجهٌزه فًمواد حافظة  عمالحالة است فًٌكلؾ نفقات أكبر  .3

  . أقل كثٌرا من الدرٌس D على فٌتامٌنٌحتوى  .4

  . له رابحة نفاذة تنتقل إلى اللبن إذا قدم للماشٌة قبل أو أثناء الحلٌب .5

  . قاربت الوالدة التًتؽذٌة الحٌوانات الصؽٌرة النامٌة والخٌل والحٌوانات الحوامل  فًال ٌستعمل  .6

 ةاألجسام الكٌتونٌ زٌادة هًو Ketosis ظاهرةتؽذٌة الحٌوانات على الساٌلج ٌإدى إلى  فًاإلفراط  .7

  . الدم فً

  .ٌحتاج إلى إرشاد وتدرٌب للمربٌن ومهارة خاصة حتى ٌمكن تجهٌزه بطرٌقة سلٌمة .8
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حٌث  الزراعٌة فً أي منطقة بالعالم بٌن اإلنسان والحٌوان على الرقعة كبٌر تنافس هناكمن المعروؾ أن 

 فًالستؽاللها  الزراعٌة األراضًالمصدر األساس للؽذاء. ومما ال شك فٌه فإن التعدٌات على  أنها تمثل

االرتفاع المتزاٌد  فضالً عنهذا  األراضً، البناء أدى إلى زٌادة حدة التنافس بٌن اإلنسان والحٌوان على هذه

. كل هذه األمور أدت إلى زٌادة اهتمام لكسبخاصة الحبوب وا صنع وبصفةأسعار مكونات العلؾ الم فً

سواء  المختلفةبتؽذٌة الحٌوان إلى محاولة االستفادة من مخلفات المحاصٌل الحقلٌة  الباحثٌن المهتمٌن

 االستفادة من هذه المخلفات.  والعمل على تعظٌمتقلٌدٌة الؼٌر  امالتقلٌدٌة منه 

 

  غذاء الحٌوانات فًمخلفات المحاصٌل الحقلٌة  عمالأهم محددات است

احتوابها على  فضالً عنارتفاع محتواها من األلٌاؾ الخام  فًمعظم المخلفات الحقلٌة تشترك  .1

البروتٌن الخام وبعض  انخفاض محتواها من ونوسٌلٌلوزٌة تقلل من االستفادة منها هذا كروابط ل

هذه الخواص تإثر بطرٌقة مباشرة أو  المتاحة، وبالطبع فإنالفٌتامٌنات واألمالح المعدنٌة والطاقة 

  .  مخلفاتالؼٌر مباشرة على انخفاض كمٌة المؤكول من 

التخزٌنٌة المطلوبة  لمخلفات الزراعٌة منخفض مما ٌنعكس أثره على المساحاتلأن الوزن النوعى  .2

  ة.فضال عن تكلفة النقل المرتفع

المؤكول منها وكذلك زٌادة  بٌة للمخلفات الحقلٌة سوؾ ٌإدى إلى زٌادةوبصفة عامة فإن تحسٌن القٌمة الؽذا

سوؾ  عمالهااست فًلهذه المخلفات والتوسع  معدل االستفادة ومما ال شك فٌه فؤن تحسٌن القٌمة الؽذابٌة

الناتج عن  البٌبً، وكذلك الحد من التلوث حاجة الحٌوانات الؽذابٌةسد جزء من  فًإلى حد كبٌر  عدٌسا

  .عمالاست تراكم هذه المخلفات دون

  طرق تحسٌن القٌمة الغذائٌة للمخلفات الحقلٌة

قٌمتها الؽذابٌة  فًالفقٌرة  لتحسٌن القٌمة الؽذابٌة للمواد الخشنة عملمن المعروؾ أن هناك طر  عدٌدة تست

من  التًاوٌة أو البٌولوجٌة أو اإلضافات المختلفة ٌأو الكٌم الفٌزٌابٌةالمعامالت  عمالومن هذه الطر  است

  .الخشنة وزٌادة محتواها من البروتٌن والطاقة األعالؾ اؼناءشؤنها 

 او الفٌزٌاوٌة  أوال : الطرق الطبٌعٌة

. يأو الطحن العاد الطر  الطبٌعٌة البسٌطة للمخلفات الخشنة تهدؾ إلى تخفٌض حجم الجزبٌات بالتقطٌع

وعدم إعطاء الفرصة للحٌوانات  التقطٌع ساعد الحٌوانات على تناول المخلفات بؤكملهاوقد لوحظ أن 

مثل  النقع ومن الطر  الطبٌعٌة أٌضاً  اتاالستفادة من المخلف لالختٌار وترك أجزاء منها، كما أنها تزٌد من

أو مستوى  لتجارياوأؼلب هذه الطر  ؼٌر مجدٌة على المستوى  والؽلٌان والمعامالت الحرارٌة نوى التمر

  . الٌة الثمنؼأجهزة ومعدات  المزرعة لما تتطلبه من

 

 المجترة الحٌوانات غذاء فً الحقلٌة المحاصٌل مخلفات من االستفادة
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 ئٌةاٌثانٌا : الطرق الكٌم

لألعالؾ الخشنة الفقٌرة  تحسٌن القٌمة الؽذابٌة فً عمالهاٌمكن است ًهناك العدٌد من المواد الكٌماوٌة الت

بسهولة التطبٌ  وانخفاض تكلفة التنفٌذ مع  تتمٌز ًسوؾ نتناول بعض المعامالت الكٌماوٌة الت ؤتًفٌما ٌو

ال تسبب أضرار للتربة الزراعٌة أو القابمٌن بالمعاملة ومن  ًوالت من ناحٌة صحة الحٌوان سالمتهامراعاة 

  .% 3 - 1.5الحقن بؽاز االمونٌا أو الرش بمحلول الٌورٌا  هذه المعامالت

 

 المعاملة بغاز االمونٌا -1

 طن 10ٌتم رص باالت القش أو التبن  إذالحقل بؽاز االمونٌا  فًالمخلفات  هذه الطرٌقة معاملة فًٌتم 

 تنكات صؽٌرة تصل إلى المزارع فًثم تحقن الكومة بؽاز االمونٌا المحمل  ناٌلونبال تؽطىو تقرٌباً 

بعد ذلك .  ؼذاء الحٌوانات فً عمالهاوبعد أسبوعٌن أو ثالثة ٌكشؾ الؽطاء وتهوى الكومة وٌتم است

وأنها  من المخلفات المؤكول هذه الطرٌقة بؤنها ترفع نسبة البروتٌن الخام ومعامل الهضم ونسبة وتتمٌز

  . تصلح لمعاملة الكمٌات الكبٌرة من المخلفات

 المعاملة بمحلول الٌورٌا -2

 البسٌطة التى ال تحتاج إلى وحدات تصنٌع وإنما تحتاج إلى التقنٌاتالٌورٌا من  المعاملة بمحلول دتع

هذه  عمل كومة بمزرعته وتتمٌز فًاشتراكه  خالل وخبرة عملٌة ٌمكن للمزارع اكتسابها من تدرٌب

ٌمكن عمل كومات  المعاملة بؤنها تإدى إلى تدعٌم القٌمة الؽذابٌة للمخلفات الزراعٌة فضال عن أنه

سواء. على حد  ةوالكبٌر ةالصؽٌر تتراوح ما بٌن طن إلى عشرة أطنان، وبذلك فؤنها تالبم المزارع

كمٌة من  فً% من وزن المخلؾ  3الٌورٌا ٌعادل  وتتم المعاملة بتقطٌع المخلفات ثم إذابة قدر من

المحلول على المخلؾ بواسطة الرشاشات أو جرادل  % من وزن المخلؾ ثم ٌرش 75الماء تعادل 

أسابٌع  5 – 3بعٌدا عن الهواء لمدة  ناٌلونؼطاء من ال تحت حفضهامخرمة مع التقلٌب الجٌد ثم 

% من نتروجٌن الٌورٌا وهذه المعاملة  10قدر من الكبرٌت ٌعادل  وٌفضل أن ٌحتوى المحلول على

 فًالتحسن الكبٌر  فضالً عنبالمخلؾ وكذلك معدل هضم المركبات الؽذابٌة  تحسن مستوى النٌتروجٌن

  . الحٌوان للمخلؾ المعامل بهذه الطرٌقة استساؼة

 : البٌولوجٌةثالثا : الطرق     

المعامالت الباٌولوجٌة لالعالؾ ردٌبة النوعٌة وٌعنً  وتعنً) إنتاج البروتٌنات وحٌدة الخلٌة -1

هذه  فًوزٌادة معامل هضمها( لبكترٌا او فطر معٌن فً استهالك اللكنٌن من المادة العلفٌة  عمالاست

معالجتها  المخلفات بصورة مباشرة أو بعدتنمٌة الكابنات الدقٌقة المحللة للسٌلٌلوز على  الطرٌقة ٌتم

نوسلٌلوزٌة بعد كالل كٌماوٌا أو إنزٌمٌا وتهدؾ هذه الطرٌقة إلى تحسٌن القٌمة الؽذابٌة للمخلفات

الكابنات الحٌة الدقٌقة ٌمكنها تحوٌل  تعرٌضها لعدة تحوٌالت مٌكروبٌولوجٌة وهناك عدة أنواع من

 وبعض ،المحتوٌة على مواد سكرٌة أو نشوٌة أو سلٌلوزٌة العدٌد من المخلفات الزراعٌة والصناعٌة

بالبروتٌن  ًـب ؼنـى مركــــــع السلٌلوز وتحوٌل المادة إلــــا التعامل مباشرة مـــهذه الكابنات ٌمكنه

  ؾ.القٌمة الؽذابٌة للمخل نٌن مما ٌزٌد منكنواتج تحلٌل السٌلٌلوز والل باقًمع  %( 55 – 55)
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لنباتٌة تحت ظروؾ ؼٌر هوابٌة بحٌث تقوم ا تخمٌر المخلفات اوهذه الطرٌقة ٌتم حفظ  ًوف:  الساٌلج -2

  . جاٌلالمادة النباتٌة الخشنة إلى الس بكتٌرٌا حامض الالكتٌك بتحوٌل

وقد ٌلزم إضافة  وحامض الالكتٌك المتكون ٌعطى رابحة مرؼوبة للسٌالج مما ٌزٌد من نسبة المؤكول منه

السٌلجة تإدى إلى رفع القٌمة الؽذابٌة  لتحسٌن إنتاج السٌالج وبصفة عامة فؤن عملٌة الٌورٌا مع الموالس

الخضراء أو الجافة  ٌات قلٌلة التكالٌؾ لتحوٌل المخلفات النباتٌةقنالت إنتاج السٌالج من دللمخلفات الحقلٌة وٌع

 الجٌد للمخلؾ وعدم تركجٌد كما ٌجب مراعاة بعض المالحظات عند عمل السٌالج مثل الكبس  إلى علؾ

 بٌنها.فراؼات 

  رابعا : أغناء المخلفات الزراعٌة

األمالح المعدنٌة فال شك  البروتٌن والطاقة والفٌتامٌنات وبعض فًنظرا ألن معظم المخلفات الحقلٌة فقٌرة 

س ومصادر الطاقة السهلة مثل الموال ؼٌر البروتٌنٌة مثل الٌورٌا نٌتروجٌنٌةأن دعمها بالمواد ال

من قٌمتها الؽذابٌة وزٌادة المؤكول منها، بحٌث ٌمكن  ٌرفع المعدنًوالفٌتامٌنات، والعمل على اتزانها 

وهناك عدٌد من الطر  الؼناء مواد العلؾ الخشنة ومن  .الحٌوانات المجترة إحاللها محل جزء من علٌقه

 : أبسط وأهم هذه الطر 

 استخدام قوالب الموالس -1

 % 55 – 5وملح الطعام من  % 52 – 55والٌورٌا من  % 65-45 فٌها منوتتراوح نسبة الموالس 

إلى  مثل النورا تماسكها فًتساعد  التًالمعدنٌة واإلضافات الؽذابٌة والمواد الكٌماوٌة  باإلضافة إلى المواد

وتمد  فتمده الحرارة . وهذه القوالب توضع أمام الحٌوان لٌلع  منها عمالالصالبة المناسبة دون است درجة

  . الكابنات الحٌة الدقٌقة بالكرش بالطاقة والعناصر الؽذابٌة األخرى

 او العلف السائل  المغذٌات السائلة -2

مثل الفوسفور  الذاببة ٌورٌا وبعض األمالح المعدنٌة % 4 – 2موالس ومن  % 95 تتكون من ًوه

 والكبرٌت والعناصر الدقٌقة والفٌتامٌنات، وٌتم إضافة مثل هذه المؽذٌات السابلة إلى المواد الخشنة الفقٌرة

وتحفظ تحت ظروؾ ال هوابٌة )ساٌلو( او نستخدم كؤضافات مباشرة الى هذه المخلفات لتحسٌن الظروؾ 

التؽذٌة مباشرة تزٌد من القٌمة الؽذابٌة لتلك  فً مالهاعوعند است البٌبٌة داخل الكرش ومن ثم زٌادة المتناول.

 . من تحسن الحالة الصحٌة واإلنتاجٌة للحٌوان األعالؾ الخشنة وما ٌترتب على ذلك
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 احتٌاجات الحٌوان لالدامةأوالً: 

تستعمل الدامة الفعالٌات االساسٌة للحٌاة وٌستفٌد الحٌوان ان حوالً نصؾ كمٌة الؽذاء الذي ٌتناوله الحٌوان 

من المهام فلهذا و من باقً الؽذاء بتحوٌله الى منتجات مفٌدة مثل اللحوم والحلٌب والبٌض والعمل والصوؾ.

تفهاام احتٌاجااات الحٌااوان الؽذابٌااة الالزمااة الدامااة الحٌاااة. ان علٌقااة االدامااة هااً عبااارة عاان العلٌقااة التااً 

ٌوان بكمٌة من المركبات الؽذابٌة تكفاً الداماة حٌاتاه وهاو فاً حالاة راحاة وبعباارة اخارى ان هاذه تجهزالح

 :بما ٌلً تزوٌدهوالجل ادامة حٌاة الحٌوان ٌجب ان  العلٌقة تحافظ على وزن حً ثابت تقرٌبا للحٌوان.

 كمٌة كافٌة من الطاقة الدامة درجة حرارة الجسم ثابتة تقرٌبا. .1

 ثل التنفس وؼٌر ذلك.مكمٌة من الطاقة تكفً للوظابؾ الحٌوٌة بداخل الجسم  .2

 كمٌة من البروتٌنات تكفً للتعوٌض عن االنسجة البروتٌنٌة المفقودة ٌومٌا من الجسم. .3

 توفر العناصر الالعضوٌة بمختلؾ انواعها فً العلٌقة. .4

 الضرورٌة الدامة حٌاة الحٌوان. فٌتامٌناتتوفر ال .5

 الالزمة الدامة الفعالٌات الحٌوٌة بالجسم. ماءلتوفر كمٌة ا .6

 شرحاً لكل من االحتٌاجات السابقة: ؤتًوفٌما ٌ

 ادامة درجة حرارة الجسم.1

م وتختلاؾ درجاة الحارارة بااختالؾ  37.8ان معدل درجة حرارة اجساام الحٌواناات الزراعٌاة الكبٌارة هاو 

المحااٌط عاادا اٌااام  حاارارة الحٌوانااات اكثاار ماان درجااةم اجساااتكااون درجااة حاارارة  وعااادةانااواع الحٌوانااات. 

تتكون هذه الحارارة فاً جسام الحٌاوان نتٌجاة التاكساد الحٌاوي المساتمر وٌكاون معظام هاذا والصٌؾ الحار. 

التاكسااد فااً العضااالت بالنساابة للحٌوانااات التااً فااً حالااة حركااة الن تقلااص العضااالت ٌعتمااد علااى تاكسااد 

العضالت تكون فً حالة توتر مساتمر ان لم ٌكن الحٌوان فً حالة حركة فالمركبات الؽذابٌة فٌها. وحتى ان 

 ٌناتج كمٌاة كبٌارة نسابٌاً  التاًوبصورة خاصة فً المجترات  تنتج كمٌة مناسبة من الحرارة اٌضاً  وهً بذلك

 الطاقة المستعملة فً عملٌة الهظم وتمثٌل الؽاذاء هذهتتحول  حٌثنتٌجة عملٌة التخمر فً كرشها  طاقةمن ال

نفاع ت هااخسارة بالنسبة لفابادتها للجسام ولكن دهذه الحرارة تع كانت ونتٌجة العملٌات االخرى الى حرارة وان

 ادامة درجة حرارة جسم الحٌوان فً االجواء الباردة. فً

 

 

 الزراعٌة للحٌوانات الغذائٌة االحتٌاجات
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 الحاجة الى الطاقة.2

ان علٌقة االدامة تجهز الحٌوان بكمٌة من الطاقة تكفً لسٌر مختلؾ انواع الفعالٌاات الحٌوٌاة باداخل جسامه. 

ذه الطاقة )وان لم ٌكان فاً حالاة حركاة او حالاة تنااول العلاؾ( لعمال القلاب والاربتٌن هٌحتاج الحٌوان الى و

بٌاة بصاورة مساتمرة فاً العضاالت ذلك تتاكساد المركباات الؽذا فضالً عن. واالعضاء االخرى داخل الجسم

بداخل الجسم الدامتها فً حالة توتر ولذلك تحتاج معظم الحٌوانات الى كمٌاة اكثار مان الطاقاة اذا كانات فاً 

حالة وقوؾ مما لو كانت فً حالة اضطجاع وكذلك تحتاج الى طاقة اكثر اذا كانت فً حالة حركة او ساٌر. 

المذكورة تكون صؽٌرة نسبٌا لحٌوان قلٌل الحركة موجاودة  ؼراضلألان كمٌة الطاقة التً ٌحتاجها الحٌوان 

الن معظم الطاقة التً ٌحصل علٌهاا الحٌاوان مان العلاؾ ٌساتعمل للمحافظاة علاى درجاة حارارة  حظٌرةفً 

ان مااواد العلااؾ الخشاانة المسااتعملة فااً تؽذٌااة الماشااٌة تجهااز الحٌااوان كمااا  لإلدامااة.جساامه وٌسااتعمل الباااقً 

 مٌة كبٌرة من الحرارة وبمقدار اقل من الطاقة الصافٌة.بصورة ربٌسٌة بك

 لإلدامةاحتٌاجات البروتٌن .3

والمواد  ٌةالكربوهٌدراتوان الطاقة والحرارة الالزمتٌن الدامة جسم الحٌوان تزود من قبل المركبات الؽذابٌة 

الدهنٌاة ولكان ال تكفاً هاذه المركباات وحادها الداماة جساام الحٌاوان اذا لام تجهاز بكمٌاة كافٌاة مان البااروتٌن 

 الاى ذلاك ٌحتااج الحٌاوان فضاالً عانالجسام.  المساتمر ألنساجةهادم الللتعوٌض عن البروتٌنات التالفة نتٌجاة 

عهااا تتكااون بصااورة ربٌسااة ماان الجلااد واالظااالؾ التااً جمٌوالصااوؾ والبروتٌنااات لؽاارض نمااو الشااعر 

مان احتٌاجاات الباروتٌن للمحافظاة  األدناىالبروتٌناات ٌجاب معرفاة الحاد  أسعارارتفاع بسبب و ،البروتٌنات

انخفاض نسبة البروتٌن فاً علٌقاة الحٌاوان الاى حاد  وإن على صحة الحٌوان وادامة جسمه بصورة طبٌعٌة.

هضم البروتٌن والمركبات الؽذابٌة االخرى مما ٌسبب  اقل من احتٌاجات االدامة سٌإدي الى انخفاض معامل

 خسارة فً المركبات الؽذابٌة وهذا ٌإدي الى تكوٌن علٌقة ؼٌر اقتصادٌة.

ض االمٌنٌااة حمااالؽاارض ادامتااه وخاصااة فٌمااا ٌخااص تااوفر اال وكماااً  ٌحتاااج الحٌااوان الااى البروتٌنااات نوعاااً 

د حسااب احتٌاجاات البروتٌناات فاً علٌقاة الحٌواناات ذلاك عنا عداالساسٌة التً لها اهمٌة بالؽة. فعلٌه ٌجب 

 بصورة عامة مع االستعانة بجداول االحتٌاجات المعتمدة.
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 احتٌاجات العناصر الالعضوٌة لالدامة.4

نقااص احااد هااذه  بااؤن الحٌااوان وقااد وجااد اةحٌاا إلدامااةان العناصاار الالعضااوٌة بمختلااؾ انواعهااا ضاارورٌة 

من نقص اي من المركباات الؽذابٌاة االخارى. وٌرجاع  أسرعموته  إلىالعناصر فً علٌقة الحٌوان قد ٌإدي 

سبب ذلك الى اهمٌة وظابؾ العناصر الالعضوٌة فً جسم الحٌوان. هذا مع العلم ان احتٌاجاات االداماة مان 

لاك مقارناة باحتٌاجاات النماو واالنتااج. العناصر الالعضوٌة قلٌلة حسابما جااءت فاً جاداول االحتٌاجاات وذ

فمثال ٌحتااج الحٌاوان الداماة حٌاتاه لكمٌاات صاؽٌرة مان الكالساٌوم والفسافور للتعاوٌض عان الفقاد منهاا مان 

الحماراء  الادم الجسم وكذلك الحال لبعض العناصر االخرى. ان عنصر الحدٌد الناتج من عملٌة تحلل كرٌات

تفادة منااه فااً تكااوٌن الهٌموكلااوبٌن وكااذلك بالنساابة لعنصاار الكلااور فااً دم الحٌااوان ٌعاااد اسااتهالكه واالساا

 ٌعاد امتصاصه من القناة الهضمٌة وٌستفٌد منه الجسم ثانٌة.حٌث المستعمل فً عملٌة الهضم 

عاامال مهماا  دفً الدم واالنسجة االخارى تعا( Electrolytes)مناسب لالٌونات المختلفةالتوازن الان ادامة 

 الكمٌاات الزابادة لتخلاٌص الجسام منهاا. طارحمن العناصار الالعضاوٌة و ةفً الحفاظ على الكمٌات المطلوب

ً ٌكفااً حااكؽاام ماان وزن الجسام ال 45ؼاام مان الفساافور لكال  2قاد وجااد فاً بعااض الدراسااات باان حااوالً و

داماة مان الكالساٌوم بالنسابة للمحافظة على توازن الفسفور فً جسم الحمالن. وكذلك وجد باان احتٌاجاات اال

 كؽم من وزن الجسم للٌوم الواحد. 454ؼم لكل  16.2للماشٌة هً حوالً 

 احتٌاجات االدامة من الفٌتامٌنات.5

معلوماات كثٌارة تتاوفر  نتتوفر معلومات قلٌلة بالنسبة الحتٌاجات الحٌوان من الفٌتامٌنات لالدامة مع العلام ا

رض النمو واالنتاج مثل الحلٌب والبٌض. وان احتٌاجات االدامة تكون اقال عن احتٌاجات هذه الفٌتامٌنات لؽ

وٌرجع سبب حاجة  Dو   Aات الضرورٌة لالدامة هً فٌتامٌن نمن احتٌاجات النمو او االنتاج واهم الفٌتامٌ

 المختلفة.هذه الفٌتامٌنات الى وظابؾ كل منها فً الجسم واهمٌة هذه الوظابؾ بالنسبة للتفاعالت لالحٌوان 

 الماء.6

الماواد الؽذابٌاة  كهضامٌحتاج الحٌوان الى الماء لتسهٌل العدٌد من الفعالٌات الحٌوٌة التاً تجاري فاً الجسام 

وتسهٌل عملٌة تخلٌص الجسم من بعض المنتجات العرضاٌة التاً  الهضموامتصاص مركباتها  بعد عملٌات 

ارة جسم الحٌوان لذلك فان تزوٌد الحٌوان بالماء كما ان الماء ٌعمل على تنظٌم درجة حر تحصل فً الجسم.

مان االماور الضارورٌة  دبحٌث ال ٌحتوي على مواد ملحٌة بنسبة عالٌة او ماواد ساامة تعا نوعاً و الكافً كماً 

للحٌوان لٌشرب  رهتوف نظراً لوجوبحٌاة الحٌوان. ولكون الماء ال ٌعطً طاقة حرارٌة و إدامة أوالستمرار 

 لذلك لم ٌدخل الماء ضمن المقررات الؽذابٌة فً جداول االحتٌاجات الؽذابٌة.حسب رؼبته وحاجته 
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 لنمو والتسمٌن والتكاثرل الحٌوان احتٌاجاتثانٌاً: 

 احتٌاجات النموأ.

نتاج اللحوم بالنسبة لمختلؾ انواع الحٌواناات االنمو احد اشكال االنتاج الحٌوانً المهمة فهو االساس فً  دٌع

تربٌتها بصورة صحٌحة  دونمن ال ٌمكن ان ٌكون تسمٌنها اقتصادي والزراعٌة فً حالة الحمالن والعجول 

ٌكان توقاع منهاا انتااج جٌاد مان الحلٌاب اذا لام ن حٌث الحالة ابقار الحلٌب  فً لم ٌكن نموها جٌدا وكذلك وما

 فً الحٌوانات. ناسلٌةكفاءة التلوكذلك الحال بالنسبة ل لصؽرمنذ ا بصورة جٌدة نموها

تحتااج  حٌاث )بالنسابة للحٌواناات النامٌاة( الداماةاحتٌاجاات اان االحتٌاجات الؽذابٌة للنمو تختلؾ كثٌرا عان 

 :الحٌوانات النامٌة الى

 بروتٌنات اكثر وذات نوعٌة احسن. .1

 ة المهضومة.كمٌات اكثر من الطاقة او مجموع المركبات الؽذابٌ .2

 كمٌات اكثر من العناصر الالعضوٌة خاصة الكالسٌوم والفسفور. .3

 كمٌات اكثر من الفٌتامٌنات. .4

 شرحاً لكل من االحتٌاجات السابقة: ؤتًوفٌما ٌ

 احتٌاجات البروتٌن.1

النااه ٌاادخل فااً تكااوٌن العضااالت واالنسااجة البروتٌنٌااة  الحاصاال فااً الحٌااوان معظاام النمااو البااروتٌن ٌشااكل

لؽاارض  ولااٌساكثاار واشااد لؽاارض النمااو الااى البروتٌنااات تكااون الحاجااة  ولهااذاالمضااافة الااى جساام الحٌااوان 

فاً نماو الحٌواناات الن اي نقاص فاً اي حاامض  اما من ناحٌة نوعٌاة الباروتٌن فتكاون مهماة جاداً  االدامة.

حتى ولو كانت كمٌاة الباروتٌن  طبٌعٌاً  الحٌوان ؼٌر قادر على ان ٌنمو نمواً امٌنً فً ؼذاء الحٌوان سٌجعل 

تحتاج الى كمٌات اكبر من الباروتٌن  كلما كانت الحٌوانات اصؽر عمراً والمهضوم اكثر من حاجة الحٌوان. 

نسابة  تقل فً جسام الحٌاوان وتازدادنسبة خزن البروتٌن ما تقدم الحٌوان بالعمر الن لوتقل حاجة البروتٌن ك

 خزن المواد الدهنٌة.
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 احتٌاجات الطاقة.2

الن الحٌااوان ٌسااتعمل جاازءا ماان الطاقااة لالدامااة  للطاقااة تكااون حاجااة النمااو للطاقااة اكثاار ماان حاجااة االدامااة

وٌساتعمل البااقً للنمااو. فلهاذا السابب وجااد باان العلاؾ الخشاان وحاده قاد ٌكفااً لتجهٌاز احتٌاجاات الحٌوانااات 

ناات النامٌاة للطاقاة فانقص الطاقاة ٌاإثر علاى نماو االبالؽة من الطاقة بٌنما ال ٌمكناه ان ٌساد احتٌاجاات الحٌو

 خاصة اذا استمر هذا النقص لمدة طوٌلة.ت وقد ٌوقفها االحٌوان

 احتٌاجات العناصر الالعضوٌة.3

تكاون حاجاة الحٌواناات النامٌاة للعناصار الالعضااوٌة كبٌارة خاصاة الكالساٌوم والفسافور وان نقصاان هااذٌن 

العنصرٌن ٌإثران على نمو الحٌوانات النامٌة اكثر من تاثٌر نقصاان الباروتٌن او الطاقاة اذ ٌمكان ان ٌاإدي 

النقصان فً الؽذاء الى ضعؾ اطراؾ الحٌوان مثل شلل االرجل او االٌدي وقد ٌإدي الى رخاوة العظاام او 

 علٌاه ٌجاب اضاافة بعاض العناصار الالعضاوٌة الضارورٌة الاى العلٌقاة.و خر.ؤاحتمال كسرها فً عمار متا

ماان الكالسااٌوم حٌااث تسااتنزؾ كمٌااات كبٌاارة  وتظهاار العناصاار المااذكورة فااً حالااة االبقااار الحلااوب اٌضاااً 

لاذلك ٌجاب تاوفر كمٌاات كافٌاة مان العناصار المطلوباة فاً علٌقاة و والفسفور المخزونٌن فً اجسام االبقاار.

العجالت التً على وشك انتاج الحلٌب حتى ٌمكنها خزن كمٌات مناسبة مان الكالساٌوم والفسافور واالساتفادة 

 لحلٌب.لمنها وقت انتاجها 

واما فً حالة الحمالن والعجول فتعطى كمٌات كافٌة من الدرٌس البقولً خالل فصل الشتاء وتجهز بمراعً 

الاذي  Dجٌدة خالل فترة نموها الن الدرٌس المجفؾ جٌدا ٌحتوي على نسابة عالٌاة مان الكالساٌوم وفٌتاامٌن 

علٌاه وم والفسافور فاً الجسام من الضروري وجوده فً العلٌقة لمساعدة الحٌوان فً االساتفادة مان الكالساٌو

 ٌوصى باضافة كمٌات مناسبة من الفسفور الى علٌقة الحٌوانات فً المناط  التً تتمٌز بنقص الفسفور فٌها.

 احتٌاجات الفٌتامٌنات.4

الحاال بالنسابة للبروتٌناات والعناصار  ًمن الضروري تجهٌز الحٌوانات النامٌة كمٌة من الفٌتامٌنات كماا ها

من حلٌب امهاتها اذا  Aتتمكن الحٌوانات الرضٌعة من الحصول على كمٌة كافٌة من فٌتامٌن  أذ الالعضوٌة.

كانت هذه االمهات مؽذاة على علٌقة جٌدة ومناسبة بٌنما اذا كانت االمهات مؽذاة على علٌقة ٌنقصها فٌتاامٌن 

A ناات الرضااٌعة االحٌودي الاى انخفااض نسابة هااذا الفٌتاامٌن فاً حلٌبهاا الاى درجااة بحٌاث ٌاإثر علاى ٌإسا

نات الرضٌعة عند فطامهاا رعاٌاة خاصاة وتزوٌادها بكمٌاات كافٌاة اٌجب رعاٌة الحٌو ولهذا ،وٌعرقل نموها

من ذلك الفٌتامٌن عن طرٌ  تؽذٌتها بكمٌات مناسبة مان االعاالؾ الؽنٌاة بالكااروتٌن مثال الادرٌس الجٌاد او 

 صفراء.خضراء او بتوفٌر حبوب الذرة الالعالؾ الالساٌلج او ا
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وكذلك فً حالة العجول الصؽٌرة عند تؽٌٌر ؼذابها من الحلٌاب الكامال الاى الحلٌاب الفارز او بادٌل الحلٌاب  

ت بكمٌات كافٌة من الدرٌس الممتاز او الجٌد حتى افً اعمار مبكرة سٌكون من المهم جدا تزوٌد هذه الحٌوان

 علؾ.باستهالك ال أبعد ان تبدD  و Aالحصول على فٌتامٌن  هاٌمكن

وذلاك  Dعادة ال تشكو من نقاص فٌتاامٌن فاما بالنسبة للحٌوانات الصؽٌرة التً توجد مع القطٌع فً المرعى 

المكانٌة تكوٌن هذا الفٌتامٌن فً اجسامها تحت تاثٌر االشعة فو  البنفساجٌة الموجاودة ضامن اشاعة الشامس 

 هاذا بالشالل او مارض الكسااح نتٌجاة نقاصنات الفتٌاة اقد تصاب بعض الحٌو بٌنما تحت ظروؾ البرد شتاءً 

بعٌادة  بالنسبة للعجاول الصاؽٌرة وصاؽار الخٌال الموجاودة باداخل الحظاابر نفسها ةالحالتحدث فٌتامٌن وقد ال

 .نات الدرٌس البقولً الجٌداولمعالجة مثل هذه الحاالت ٌوفر لهذه الحٌو ،الشمس أشعةعن 

 

 اجات التسمٌنٌاحتب.

الطاقااة اولااى احتٌاجااات التساامٌن وتكااون الحاجااة الٌهااا بكمٌااات كبٌاارة بٌنمااا الحاجااة الااى البروتنٌااات  دتعاا

والفٌتامٌنات والعناصر الالعضاوٌة تعتماد بصاورة ربٌساٌة علاى عمار الحٌاوان وتكاون االحتٌاجاات بالنسابة 

 للحٌوانات الفتٌة اكثر منها بالنسبة للحٌوانات البالؽة.

 احتٌاجات الطاقة.1

فر المركبات الؽذابٌة بكمٌات تزٌد عن احتٌاجات االدامة بنسبة كبٌرة احالة تسمٌن الحٌوانات ٌجب ان تتو فً

لاذلك تكاون احتٌاجاات التسامٌن اكثار مان احتٌاجاات النماو خاصاة عناد تسامٌن و. حتى ٌكون التسامٌن ممكنااً 

تقادٌم العلاؾ للحٌواناات ان  نماو.احتٌاجاات ال فضاالً عانالحٌوانات النامٌة النه ٌجب سد احتٌاجاات التسامٌن 

بكمٌات كافٌة ٌاإدي الاى رفاع الكفااءة الؽذابٌاة للنماو اي ٌقلال مان كمٌاة العلاؾ الاالزم لكال كؽام مان الزٌاادة 

 الوزنٌة بٌنما تحدٌد كمٌة العلؾ ٌخفض من الكفاءة الؽذابٌة للنمو وٌقلال مان سارعة النماو االمار الاذي ٌطٌال

 تكالٌؾ التسمٌن وربما ٌجعله ؼٌر اقتصادي. ٌرفعفترة التسمٌن وهذا بدوره  من
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 الحاجة للبروتٌن.2

كمٌات من البروتٌن اكثر من الحٌوانات البالؽة الرتفاع سرعة نمو االنسجة  المسمنةتحتاج الحٌوانات النامٌة 

ففً تسمٌن الحٌوانات البالؽة تخازن كمٌاات قلٌلاة مان الباروتٌن  البروتٌنٌة كالعضالت فً الحٌوانات النامٌة.

قد و بذلك تحتاج الى كمٌات اقل من البروتٌن مقارنة بتسمٌن الحٌوانات النامٌة.وفً الزٌادة الوزنٌة الحاصلة 

الحصاول علاى زٌاادة وزنٌاة جٌادة اذا  مان خاللهاا وجد فً تجارب علمٌة ان تسمٌن الحٌوانات البالؽة ٌمكان

كؽم مان وزناه  5555كؽم من البروتٌن المهضوم ٌومٌا لكل  5.5 – 5.75على عالب  تزود الحٌوان  ؼذٌت

 ولو انه ال ٌنصح باستعمال هذه المستوٌات من البروتٌن فً تسمٌن الحٌوانات البالؽة من الناحٌة التطبٌقٌة.

ٌة جادا مان الكربوهٌادرات ٌنخفض معامل هضم العلٌقة اذا احتوت على نسبة واطبة من البروتٌن ونسبة عال

والدهون. واٌضا تكون العلٌقة عادة اكثر استساؼة اذا احتوت على كمٌة مناسبة من البروتٌن وبذلك تساتهلك 

الحٌوانات كمٌات اكبر من العلٌقة مقارنة بعلٌقة تحتوي على نسبة منخفضة جدا من البروتٌن وهذه الظااهرة 

 مهمة فً الحصول على زٌادة وزنٌة كبٌرة.

نخفاض نسبة البروتٌن وارتفاع نسبة الكربوهٌدرات والدهون فً العلٌقاة قاد ٌإدٌاان باالحٌوان الاى االمتنااع ا

 عن ذلك اضطرابات هضمٌة. ٌنتجاول العلؾ وقد تنعن 

 الحاجة الى العناصر الالعضوٌة والفٌتامٌنات.3

ادامااة اجسااامها علمااا بااان ال تحتاااج الحٌونااات البالؽااة لتساامٌنها الااى عناصاار ال عضااوٌة اكثاار ممااا لؽاارض 

احتٌاجاتها للفٌتامٌنات قلٌلة جدا. بٌنما تحتاج الحٌوانات النامٌة لتسمٌنها الى عناصار ال عضاوٌة وفٌتامٌناات 

لاذلك ٌجاب اتخااذ ماا ٌلازم لتاوفٌر كمٌاات و ادامتها ونموها االعتٌاادي.هو مطلوب لؽرض  بكمٌات اكثر مما

فماثال وجاد ان ، ساتكون الزٌاادة الوزنٌاة ؼٌار مناسابة وإالت النامٌة وفٌرة من االؼذٌة تكفً لتسمٌن الحٌوانا

نقص الكالسٌوم نتٌجة عدم توفر الدرٌس الجٌد كان السبب الاربٌس فاً انخفااض نماو الماشاٌة واالؼناام عناد 

 التسمٌن.
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 تؤثر على التسمٌن اخرى عوامل -4

من و المسمنة ذلك توجد بعض العوامل التً تإثر على سرعة النمو والزٌادة الوزنٌة فً الحٌوانات فضالًعن

 :هذه العوامل ما ٌاتً

 ة تعطً زٌادة وزنٌة بطٌبة وذات تكالٌؾ عالٌة.القلٌلالحٌوانات ذات الحٌوٌة  .1

تعطً زٌادة وزنٌاة اذا كانت الحٌوانات صؽٌرة الحجم او هزٌلة بسبب قلة تؽذٌتها السابقة فٌمكن ان  .2

سااتحتاج الااى ماادة تساامٌن اطااول  هاااولكن ساارٌعة اذا وفاارت لهااا علٌقااة تساامٌن جٌاادة وبكمٌااات كافٌااة.

 للوصول الى اوزان مناسبة لتسوٌقها اذا ما قورنت بحٌوانات اخرى اسمن فً بداٌة فترة التسمٌن.

اصر الالعضوٌة فهاً عرضاة اذا كانت الحٌوانات الفتٌة بطٌبة النمو نتٌجة نقص الفٌتامٌنات او العن .3

 الن تكون قلٌلة الحٌوٌة وبالتالً تكون ؼٌر مربحة عند تسمٌنها.

فاالحٌوان الباري الاذي ٌتمٌاز  تاهعٌلسمنة او الزٌاادة الوزنٌاة علاى مزاجاه او طبلتعتمد قابلة الحٌوان  .4

بهاادوء بشراسااة طبعااه مااثال ٌكااون عنااد تساامٌنه صااعبا بٌنمااا الحٌوانااات الحقلٌااة الداجنااة التااً تتمٌااز 

 مزاجها وطبعها ٌمكن تسمٌنها بسهولة وٌزداد وزنها بسرعة اكثر.

ٌجااب ان ال ٌساامح لحٌوانااات التساامٌن ان تمااارس الرٌاضااة كثٌاار النهااا تساابب تبااذٌر فااً المركبااات  .5

 الؽذابٌة التً ٌمكن ان تخزن فً اجسام الحٌوانات اثناء تسمٌنها.

 

 احتٌاجات التكاثر - ث

مناسبة الناث الحٌوانات الحوامل وذلك لسد احتٌاجات االم والجنٌن من المركبات من المهم جدا توفٌر علٌقة 

 االناث الؽذابٌة المختلفة الن صعوبة تربٌة الحٌوانات الفتٌة وفشلها فً كثٌر من االحٌان ناتج عن سوء تؽذٌة

ؽاذى بطرٌقاة صاحٌحة اما بالنسبة للذكور منها خاصة الثٌران البالؽة واالكبااش البالؽاة فٌجاب ان ت الحوامل.

 حتى ٌمكن المحافظة على قابلٌة االخصاب فٌها بدرجة عالٌة.

ان سوء تؽذٌة االمهات ٌإدي الى ضعؾ الموالٌد وانخفاض اوزانها عند الوالدة وكذلك ٌاإدي الاى انخفااض 

ركباات احٌانا اذا كانات العلٌقاة ناقصاة بابعض الموفً الحلٌب.  Aانتاج الحلٌب عند االم والى نقص فٌتامٌن 

ولكن لحسن الحظ تكون االمهات قادرة لحاد ماا علاى حماٌاة  موالٌد مٌتة. انتاجالؽذابٌة المهمة فقد ٌإدي الى 

 فساافورالكالسااٌوم والاالجنااة ماان الاانقص الؽااذابً الحاصاال باابعض العناصاار الؽذابٌااة وذلااك باالسااتفادة ماان 

حالة نقص البروتٌن فً تؽذٌة الجناٌن  ة فًٌعظامها فً حالة نقصها وبروتٌنات انسجتها العضل الموجود فً

 وسٌكون ذلك على حساب جسم االم.
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 احتٌاجات التكاثر فً االناث.1

افٌااة ماان البروتٌنااات والفٌتامٌنااات كان المهاام فااً علٌقااة الحواماال هااو تجهٌااز الحٌوانااات الحواماال بكمٌااات 

خاالل الثلاث االخٌار مان وخصوصااً والعناصر الالعضوٌة لشدة الحاجة الٌها لؽارض نماو الجناٌن وتطاوره 

. والحمل فً االناث ٌجعلها اكثر هدوءا واكثار شاهٌة فترة الحمل حٌث ٌحدث الجزء االعضم من نمو الجنٌن

 للؽذاء مما ٌإدي الى زٌادة فً اوزانها وبالتالً سمنتها.

و من الضروري تزوٌاد الحوامال بكمٌاات اكثار مان الؽاذاء خاالل الثلاث االخٌار مان الحمال لالساراع فاً نما

الحلٌاب بعاد الاوالدة مباشارة. وٌجاب بصاورة عاماة تؽذٌاة  إلنتااجالجنٌن وخزن كمٌات احتٌاطٌة من الؽاذاء 

االناث المخصصة للتكاثر بطرٌقة بحٌث تبدو دابما فاً صاحة جٌادة وذات حٌوٌاة ونشااط فلاذلك ٌجاب ان ال 

ة تكاون ضارورٌة لهاذه دلامعتتسمن كثٌرا الن ذلك ٌإدي الى انخفاض قابلٌتها علاى التناسال وان الرٌاضاة ال

الحٌوانات ومن المهم جدا تؽذٌة هذه الحٌواناات تؽذٌاة جٌادة خاالل فتارة نموهاا الن ساوء التؽذٌاة خاالل هاذه 

 ج الجنسً فٌها مما ٌإدي اٌضا الى عدم قدرتها للوصول الى حجمها الطبٌعً.النضالفترة ٌإدي الى تاخٌر 

ن احتٌاجااات الطاقااة وٌرجااع الساابب الااى ان الجنااٌن متكااون تكااون احتٌاجااات البااروتٌن اثناااء الحماال اكثاار ماا

بصاورة ربٌساة مان الباروتٌن وتكاون الحاجااة الاى الباروتٌن علاى اشادها فااً الثلاث االخٌار مان فتارة الحماال 

علاى الارؼم مان ان  كمٌة الباروتٌن ٌجاب االهتماام بنوعٌاة الباروتٌن المالبام للنماو فضالً عن لسرعة نموها.

قادرة على تكوٌن االحماض االمٌنٌة االساسٌة التاً ٌحتاجهاا  الحٌوانات المجترة كرشالبكترٌا الموجودة فً 

 جسم الحٌوان المجتر.

 احتٌاجات التكاثر فً الذكور.2

اثبتت الممارسات العملٌة ضرورة المحافظة على الذكور المخصصة للتسافٌد فاً حالاة صاحٌة جٌادة ونشااط 

التناسالٌة ولاذلك ٌساتوجب تاوفٌر جمٌاع احتٌاجاتهاا  هاقادرت وحٌوٌة حتى تبقى هاذه الحٌواناات محافظاة علاى

 الؽذابٌة من الطاقة والبروتٌنات والعناصر الالعضوٌة والفٌتامٌنات.

كثٌارا عان احتٌاجاتهاا  ختلاؾمان الؽاذاء ال ت المساتخدمة للتسافٌد وعلى كل حال فان احتٌاجات الذكور البالؽة

ٌسابب ظهاور اعاراض واضاحة  Aالتجاارب باان نقاص فٌتاامٌن  من من المالحظ فً عددو لؽرض االدامة.

 للنقص الؽذابً فً الذكور المستعملة فً التسفٌد قبل ان ٌإدي هذا النقص الى انخفاض قابلٌتها التناسلٌة.

اما بالنسبة للذكور الفتٌة فٌجب تؽذٌتها بشكل بحٌث تنمو اعتٌادٌا وتكتساب اجساامها حٌوٌاة وهٌاكال عظمٌاة 

تحتاااج الاى عالبا  تحتااوي علاى كمٌاات وافٌااة مان الطاقاة والبروتٌنااات والعناصار الالعضااوٌة متٌناة فلاذلك 

 والفٌتامٌنات.
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 احتٌاجات انتاج الحلٌب والعمل وانتاج الصوفثالثاً: 

 احتٌاجات انتاج الحلٌب.1

تحتااج البقارة كمٌاات حٌاث  ناخذ البقرة كمثال لحٌاوان الحلٌاب وهاو ٌنطبا  علاى معظام الحٌواناات االخارى

كبٌرة نسبٌا من المركبات الؽذابٌة لؽرض انتاج الحلٌب وٌجب توفٌر ذلك عن طرٌ  ماواد العلاؾ التاً تقادم 

الٌها ٌومٌاا وخاصاة اذا كانات البقارة فاً الجازء االول مان موسام انتااج الحلٌاب واذا لام تساتكمل احتٌاجاتهاا 

ؽذاء المخزون فً جسمها النتاج الحلٌب ولكان ال ٌمكنهاا الؽذابٌة من العلؾ سوؾ تعمل على االستفادة من ال

ثم اسبوع(  8-6االستمرار على هذه العملٌة لمدة طوٌلة حٌث ٌبدا انتاج الحلٌب باالنخفاض بعد فترة معٌنة )

 ٌصل انتاجها الى كمٌة تتف  وكمٌة العلؾ المتناول.

اقااة فعلٌااه ٌجااب تااوفٌر المركبااات الؽذابٌااة روتٌنااات والكالسااٌوم والفساافور والطبالب لمااا كااان الحلٌااب ؼنٌاااً و

جاه البقارة وكاذلك تنتالمذكورة بكمٌات كافٌة فً علٌقة االبقار الحلوب وٌعتمد ذلك على مقادار الحلٌاب الاذي 

 على نسبة الدهن فً الحلٌب.

 الحاجة الى البروتٌنات-أ

علٌاه ٌجاب وخفااض انتاجٌتهاا الاى ان ٌاإدي ر كمٌات كافٌة من البروتٌن فً علٌقة البقرة الحلوبتوفعدم  ان

باان االبقاار  توفٌر احتٌاجات البقرة من البروتٌن بتقدٌم العلؾ االخضار الجٌاد وخاصاة البقولٌاات منهاا علمااً 

 تستفٌد من البروتٌن فً انتاج الحلٌب وبكفاءة عالٌة.

 الحاجة الى الطاقة-ب

الحمال حتاى  مدةاثناء  فً نمو الجنٌنلطاقة لؽرض انتاج الحلٌب تفو  تلك لؽرض من ا ان احتٌاجات البقرة

اذا كانت البقرة فً اواخر اشاهر الحمال والادلٌل علاى حاجاة البقارة العالٌاة للطاقاة النتااج الحلٌاب هاو زٌاادة 

سرعة التفاعالت الحٌوٌة  فً الجسم التً تإدي الى انتاج حرارة تسااوي ضاعؾ الحارارة الناتجاة فاً بقارة 

ٌاتم  إذ اج الحلٌب ٌجب تاوفٌر كمٌاات كافٌاة مان العلاؾ االخضار الجٌادلؽرض زٌادة كفاءة انتوؼٌر حلوب. 

الطرٌقة تجهٌز الحٌوان بكمٌات مناسبة من العلؾ المركز لؽرض ادامة انتاج الحلٌاب بصاورة مساتمرة  ذهبه

هذا وان كمٌة العلؾ المركز تعتمد على نوعٌة العلؾ االخضر المساتهلك وكاذلك علاى انتااج الحلٌاب ونسابة 

 ه.الدهن فٌ
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 الدهن فً الحلٌب-ج

ال ٌتكون دهن الحلٌب من الدهون الموجودة فً العلؾ فقط بل من الكربوهٌدرات والبروتٌنات بصورة ؼٌار 

ال تتااوفر ، ولٌلااةقان زٌااادة نساابة الاادهن فااً العلٌقااة قااد تااإدي الااى انخفاااض انتاااج الحلٌااب بنساابة  مباشاارة.

لحام المعلومات تإكد االهتمام بضرورة  توفٌر نسبة معٌنة من الدهن فً علؾ الحٌوانات الحلوب مان ابقاار 

 هذه الحٌوانات قلٌل مقارنة بانتاج الحلٌب فً ابقار الحلٌب والماعز.من فراس الن انتاج الحلٌب االنعاج والو

 الحاجة الى الفٌتامٌنات والعناصر الالعضوٌة-د

فااً علٌقااة ابقااار الحلٌااب  Dو  Aر وفٌتااامٌن وتاكٌااد علااى تااوفٌر كمٌااات كافٌااة ماان الكالسااٌوم والفساافٌجااب ال

 لؽرض تحسٌن انتاج الحلٌب فٌها دون التاثٌر علٌها.

 

 احتٌاجات العمل.2

ات المصدر االساس للطاقة الالزمة للعمل العضلً فً الحٌوان ولو ان الادهون والبروتٌناات رالكربوهٌد دتع

عاادة و .تولربماا عان طرٌا  تحوٌلهاا الاى كربوهٌادرا نفسه لؽرضلٌمكن ان تستعمل كمصدر ؼٌر مباشر 

تجهٌاز كمٌاة مان الكربوهٌادرات فاً ال فاً هاذهٌستعمل الجسم الكربوهٌدرات كمصدر للطاقة اوال واذا لام تك

ثاام قااد ٌسااتفٌد الجساام ماان االنسااجة ل، الطاقااة المطلوبااة فااٌمكن للجساام ان ٌسااتفٌد ماان الاادهن فااً هااذا المجااا

 دذا تعاهامعظم ؼاذاء الحٌاوان فل إلؾتالكربوهٌدرات  لكونو البروتٌنٌة كمصدر اخٌر للحصول على الطاقة.

  احسن مصدر لتجهٌز الحٌوان بالطاقة الالزمة لحركة العضالت وانتاج العمل.

 

 عوامل تؤثر على احتٌاجات الطاقة للعمل

التمرٌن على عمل معاٌن ٌقلال مان مقادار الطاقاة المصاروفة فاً العمال بٌنماا عادم التمارٌن وازدٌااد  .1

 سمنة الحٌوان ٌزٌدان من احتٌاجات الطاقة للعمل.

العمل وٌرجع سبب ذلاك الاى زٌاادة  توفٌر طاقةاز العمل ٌقلل من كفاءة العلؾ فً ازدٌاد سرعة انج .2

نشاط القلب وارتفاع درجة حرارة الجسم وازدٌاد فقدان الحرارة عن طرٌ  تبخر الماء خاالل الجلاد 

 والربتٌن هذه كلها تقلل من مقدار العمل الذي تنتجه كمٌة معٌنة من العلؾ.

عضالته وتركٌب اطرافه كلها تإثر على الطاقة التً تتحول الى عمل  ان بناء جسم الحٌوان ونشوء .3

مفٌد. فمثال ٌستعمل الحصان االعرج فً قطع مسافة معٌنة تقرٌبا ضعؾ كمٌة الطاقة المستعملة من 

 قبل حصان سلٌم.

 



991 
 

 الصوف إنتاجاحتٌاجات .3

الطاقاة مقارناة باالبقاار )ضامن عادة تحتاج االؼنام لؽرض انتاج الصوؾ كمٌات كبٌرة نسبٌا من البروتٌن و

. فعلٌااه اخااذت هااذه الناحٌااة بنظاار االعتبااار عنااد وضااع بؤعمااار االؼنااام نفسااهاوحاادة الااوزن( والتااً هااً 

االحتٌاجااات القٌاسااٌة لمختلااؾ انااواع االؼنااام اذ تتضاااعؾ االحتٌاجااات البروتٌنٌااة بالنساابة للحمااالن والنعاااج 

 الحوامل والنعاج التً ترضع صؽارها.

او نقااص الؽااذاء ٌساابب انخفاضااا فااً انتاااج الصااوؾ وٌااإدي الااى انتاااج الٌاااؾ صااوفٌة صااؽٌرة ان الماارض 

ان تؽذٌة الحمالن بصورة جٌدة تزٌد من سرعة نموها تإدي الى زٌادة فاً احجامهاا وبلوؼهاا كما  وضعٌفة.

فقاد وجاد فاً معظام التجاارب باان جازة الصاوؾ لنعااج  زٌادة فً وزن جازة الصاوؾ. مما ٌإدي الىالمبكر

ٌقل وزن فسنوات  4-3اما بعد  بعمر سنة واحدة. نعاجسنوات ٌكون اكثر من وزن جزة الصوؾ ل 3-2بعمر 

 جزة الصوؾ تدرٌجٌا كلما تقدم الحٌوان بالعمر.
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 : وضح بمخطط مكونات الؽذاء أو المادة العلفٌة .1س 

 ؟المتوازنة للحٌواناتمٌة األؼذٌة : ما هً أه2س 

 ؟ هً اهمٌة الماء بالنسبة للحٌوان : كٌؾ ٌمكنك التعرؾ على كمٌة الماء فً المادة العلفٌة ؟ وما3س 

؟ وما هً العوامل التً ٌتوقؾ علٌها كمٌة ما ٌتناوله الحٌوان و ما هً ما هً مصادر ماء الشرب للحٌوانات: 4س 

 ؟ بصحٌة الواجب توفرها فً ماء الشرالشروط ال

 ؟ ادة الجافة فً العلؾ و تقسٌماتها: تكلم عن الم5س 

 ؟ وما هً أهمٌة فً تؽذٌة الحٌوانات: ما المقصود بالبروتٌن الخام ؟ 6س 

 .الكاربوهٌدرات فً المادة العلفٌة: تكلم عن انواع 7س 

 ؟ الحٌوانات : ما هً أهمٌة الفٌتامٌنات فً تؽذٌة8س 

 ؟ ً  األعالؾ؟ و ما  هً تقسٌماتها: تكلم عن المادةؼٌر العضوٌة ف9س 

 ؟واعها الشابعة ؟ و ما هً أهمٌتها؟ و ما هً ان: ماذا ٌقصد بمحفزات النمو10س 

 ؟ ا  الى العلؾ ؟ وما هً   انواعها؟ و ماهو تؤثٌرها عند اضافته: تكلم عن المكمالت  الؽذابٌة11 س

 ؟ المزرعٌةة الهضمٌة فً الحٌوانات : تكلم عن انواع األجهز12س 

 : اذكر اهم مواصفات الساٌلج العالً الجودة؟13س

 : ما هً اجزاء االمعاء الؽلٌظة فً الحٌوانات المجترة؟14س

  

 

 

 

 اسئلة الفصل الثالث
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 امراض الحٌوان

 الهدف العام:

 ٌهدؾ هذا الفصل الى تعرٌؾ الطالب بالمناعة وامراض الحٌوان .

 

 االهداف التفصٌلٌة:

 ٌتوقع من الطالب بعد دراسة هذا الفصل ان ٌكون قادراً على معرفة ما ٌؤتً:

 المناعة وانواعها.-

 االمراض الفاٌروسٌة وطرق عبلجها والسٌطرة علٌها.-

 طفٌلٌة وطرق عبلجها والسٌطرة علٌها.االمراض ال-

 االمراض المعدٌة وؼٌرالمعدٌة .

 

 الوسائل التعلٌمٌة:

 مشاهدة صور وافبلم مدمجة .

 زٌارة مٌدانٌة للحقول وحظابر الحٌوانات.
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 IMMUNOLOGYعلم المناعة 

متمثلة فً الطرٌقة ( الResistantهو فرع من العلوم الطبٌة ٌهتم بدراسة ظواهر المناعة )المقاومة = 

التً ٌستطٌع بها أي كابن حً حماٌة نفسه من اإلصابة باألمراض أو التخلص من األجسام الؽرٌبة التً 

هذا العلم ٌهتم بدراسة الجهاز المناعً  إنطبٌعٌة ،القد تدخل إلً الجسم عبر الفتحات الطبٌعٌة أو ؼٌر 

عرفة الكٌفٌة التً ٌعمل بها هذا الجهاز على المسإول عن توفٌر تلك الحماٌة للكابن الحً من خبلل م

 توفٌر الحماٌة والدفاع عن الكابن الحً .

 -: IMMUNITYالمناعة 

المناعة أو الحصانة كمصطلح طبً تعنً قدرة الجسم علً مقاومة اإلصابة باألمراض ، وبمعناها 

بشكل طبٌعً أو الواسع تعنً قدرة الجسم من خبلل الجهاز المناعً علً مقاومة مسببات المرض 

اصطناعً )كالتطعٌم أو التلقٌح( سوى أن كان ذلك من خبلل منع دخول مسببات المرض إلً جسم 

الكابن الحً أو عن طرٌق مهاجمة مسببات المرض أو األجسام الؽربٌة والقضاء علٌها أو أزالتها أو 

ناعة تعنً أن الكابن الحً محاٌدتها )عن طرٌق منع نموها أو تكاثرها أو وقؾ تؤثٌرها( . وباختصار الم

 محصن ضد اإلصابة باألمراض .

 

 -:Types of Immunityأنواع المناعة 

وسابل الجسم لمقاومة مسببات المرض ال تنحصر فً نوع واحد مـن الفاعلٌات المناعٌة بل أنها تشمل 

اس ( وعلى هذا األسspecific and non-specificوسابل مناعٌة عدٌدة متخصصة وؼٌر متخصصة )

المناعة التً تتواجد مع الكابن الحً مند الوالدة  -فقد صنفت المناعة بشكل عام إلً نوعٌن هما :

وتتطور وتنضج مع تطور نمو ونضوج الكابن الحً وٌسمً هذا النوع من المناعة بالمناعة الطبٌعٌة 

ه بشكل طبٌعً أو )الفطرٌة أو البلنوعٌة( والنوع الثانً هً المناعة التً ٌكتسبها الفرد بعد تعرض

اصطناعً للمواد الؽرٌبة المسببة لؤلمراض أو نقل مواد مناعٌة جاهزة )مثل األجسام المضادة( له بشكل 

 طبٌعً أو اصطناعً وٌسمً هذا النوع من المناعة بالمناعة المكتسبة أو المناعة النوعٌة .

 

 -:   Natural immunity (non-specific)( الالنوعٌةالمناعة الطبٌعٌة ) -أوال 

وتنمو وتتطور فاعلٌتها بشكل طبٌعً مع تطور حٌاة  هوهً المناعة التً ٌرثها الكابن الحً من والدٌ

الضارة وال تعتمد  المسببات المرضٌةاإلنسان وٌبدأ عملها مند الوالدة فً مقاومة ؼزو األجسام الؽرٌبة و

رؾ النوعً على األحٌاء الدقٌقة أو آلٌتها علً عوامل خلـوٌة أو خلطٌه محددة وال تحتاج إلى التع

المناعة بذات الطرٌقة فً كل مرة ٌتعرض  هذهاألجسام الؽرٌبة الؽازٌة للقٌام بدورها المناعً وتعمل 

فٌها الجسم للمهاجمة من قبل األجسام الؽرٌبة من جدٌد وٌمكن تعرٌؾ المناعة الطبٌعٌة على أنها عبارة 

  .وخلوٌة عن خطوط دفاعٌة مٌكانٌكٌة وكٌمٌابٌة 
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 -هذا النوع من المناعة ٌتكون من آالتً :

 -: (Mechanical barriers )الحواجز المٌكانٌكٌة -1

لدخول األحٌاء الدقٌقة الضارة واألجسام الؽرٌبة وهً تمثل خط الدفاع األول  المعٌقةوهً الحواجز   

 د الؽرٌبة للجلد أو األؼشٌةأو المواالمسببات المرضٌة عن الجسم حٌث تقوم بمنع التصاق أو اختراق 

، كما تقوم هذه الوسابل المٌكانٌكٌة بإزالة أو منع نمو أو تكاثر األحٌاء الدقٌقة التً تعلق أو المخاطٌة 

 -، وهذه الحواجز تشمل آالتً :المخاطٌة  تلتصق بالجلد أو األؼشٌة

 الجلد السلٌم -1

 األؼشٌة المخاطً -2

 الشعر -3

 اإلفرازات المخاطٌة -4

 -:(The chemical barriers)الحواجز الكٌمٌابٌة  -2

من الخطوط الدفاعٌة األولٌة  ٌعددفاعً و أثرالعدٌد من سوابل وإفرازات الجسم الكٌمٌابٌة لها إن   

 -للمناعة الطبٌعٌة فً الجسم وهذه السوابل واإلفرازات تشمل آالتً :

  العرق -1

 إفرازات الؽدد الدهنٌة -2

 الدموع -3

 اباللع -4

 العصارة المعدٌة -5

 البول -6

 -:الطبٌعٌة(الحواجز أو العوامل الخلوٌة المشتركة فً المناعة الطبٌعٌة )المناعة الخلوٌة  -3

كرٌات الدم البٌضاء بؤنواعها المختلفة هً الحواجز الخلوٌة فً دفاعات الكابن الحً و هً خط  دتع   

من  المسببات المرضٌةر من األحٌان تستطٌع الكثٌر من أنه فً كثٌ إذالدفاع الثانً واألساس فً الجسم 

منع ضرر لاختراق الحواجز المٌكانٌكٌة والكٌمٌابٌة لجسم العابل وهنا تتدخل الحواجز الخلوٌة بؤنواعها 

الؽازٌة من خبلل القضاء علٌها بواسطة البلعمة أو من خبلل إنتاج الجلوبٌولٌنات  المسببات المرضٌةتلك 

بشكل فعال فً مقاومة الجسم عدالؽازٌة وإنتاج عوامل تسا المسببات المرضٌةدة لتلك المضا المناعٌة

 .ها ضد
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 -: Factors influence nonspecific immunityالعوامل المؤثرة فً المناعة الطبٌعٌة  

مرتبط هناك العدٌد من العوامل التً لها تؤثٌر علً كفاءة المناعة الطبٌعٌة وهذه العوامل منها ما هو   

 -بالعابل ومنها ما هو مرتبط بالبٌبة المحٌطة واهم هذة العوامل آالتً :

 -العوامل المرتبطة بالعابل : -أوال

 . Genetic influenceالعامل الوراثً )الجنس والنوع( -1

 (.Racial differences) االختبلفات العرقٌة -2

 .( (Ageالعمر -3

 (.Individual differences) الفروق الفردٌة -4

 . (Hormonal effect )التؤثٌر الهرمونً -5

بعض األدوٌة: الكورتٌزون وبعض المضادات الحٌوٌة )مثل: الكلورامفنٌكول والسلفا  عمالاست-6

واالستربتومٌسٌن( تإثر على نخاع العظام وتقلل من إنتاج كرٌات الدم البٌضاء واألجسام المناعٌة 

 األخرى. 

 -بالبٌبة: العوامل المرتبطة -ثانٌاً 

 . ( Nutrition influences )تؤثٌر العوامل الؽذابٌة -1

التعرض لجرعات كبٌرة من اإلشعاع: ٌإثر تؤثٌرا ضارا على نخاع العظام الذي تتكون فٌه ؼالبٌة  -2

 الخبلٌا المناعٌة.

 نسبة التعرض لمسببات المرض . -3
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 ثانٌا: المناعة المكتسبة :

 لى قسمٌن هما :عن المناعة ٌنقسم هذا النوع م  

 -:Active Acquired Immunity مناعة المكتسبة الفاعلة )النشطة(أوال. ال

من مٌكروبات )بكترٌا المناعة المكتسبة النشطة وهً المناعة التً تكتسب باعطاء التطعٌمات محضرة   

الجسم  بلٌا خ قومفتحٌة مضعفة أو من مواد مشتقة من جسم المٌكروب أو سمومه  أو فٌروسات(

لؽزو هذه المٌكروبات  هتعرض عندة المتخصصة بانتاج أجسام مناعٌة واقٌة تحمً الشخص ٌالمناع

 وتتمٌز بـ : ذه المٌكروبات كثٌراهال تإثر علٌه عندها مستقببل 

 خصوصٌتها أي أن االستجابة تختلؾ طبقا لنوع المٌكروب. -1    

 الذاكرة، وعند تعرضه مرة أخرى للجسم ٌكون التعامل   ٌتم تسجٌل كل مٌكروب ٌهاجم الجسم فً  -2   

 معه أسرع وأقوى.       

 فً بعض األحوال تكون المناعة المكتسبة مدى الحٌاة. -3

 . T & Bتضم نوعٌن من الخبلٌا اللٌمفاوٌة  -4

 

 : Passive Acquired Immunity( السلبةثانٌاً. المناعة المكتسبة الؽٌر فاعلة )

 3مضادة محضرة والتً ٌتناقص تركٌزها إلى النصؾ بعد مرور  مناعٌة لحقن بؤجسامتحدث عقب ا  

أسابٌع، وٌتم تحضٌرها إما من مصل الدم أثناء فترة النقاهة من المرض أو من بروتٌنات ببلزما الدم 

 المعروفة بارتفاع نسبة األجسام المناعٌة بها والتً ٌطلق علٌها جاما جلوبٌولٌن.
 

 سٌطرة علٌها الفاٌروسات وال

محاط بوحدات بروتٌنٌة تدعى  DNA أو RNAٌكون اما حمض نووي  تتركب الفاٌروسات اساساً من  

، وقد ٌحاط  Capsidوالتً بمجموعها تشكل ماٌسمى بالمحفظة  (Capsomeres )بالكابسومٌرات

بروتٌنات مشتق اصبلً من خلٌة العابل وٌتركب من ( envelope) الفاٌرس بتركٌب آخر ٌسمى الؽبلؾ

وكذلك االنزٌمات كلها تشكل مستضدات  Capsidالموجودة فً الـ وشحوم . أن بروتٌنات الفٌرس 

 قادرة على تحفٌز الجهاز المناعً وتكوٌن االضداد .

بل داخل الخبلٌا التً تصٌبها الفٌروسات طفٌلٌات خلوٌة اجبارٌة اي انها التتكاثر خارج الخبلٌا  دتع  

لخبلٌا تؽٌرات وانحرافات عن المسلك السوي لها ما تإدي الى تؽٌٌر بشكل الخلٌة ولذلك فهً تحدث فً ا

وقد تإدي  Cytopathic Effect (CPE)وتركٌبها وهذا التؽٌٌر ٌدعى بالتؤثٌر المرضً الخلوي 

االصابة بالفٌروسات الى تثبٌط الجهاز المناعً الن هنالك العدٌد من الفٌروسات التً تصٌب االنسجة 

 ٌة مإدٌة الى تحطٌمها او احداث اورام فٌها او تحفٌزها بشكل ؼٌر طبٌعً .اللمفاو
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 المقاومة ضد الفٌروسات :

 مقاومة ؼٌر متخصصة : وتشمل كل العوامل ؼٌر المتخصصة فً الدفاع الجسمً من : -1

 انزٌمات موجودة فً افرازات الجسم المختلفة . - أ

 روسات إن كانت بٌبة حامضٌة او قاعدٌة .مواد كٌمٌابٌة تإثر على البٌبة التً تمر بها الفٌ - ب

هً مجموعة من البروتٌنات أو البروتٌنات السكرٌة  -(:Interferon = IFN) االنترفٌرون - ج

(Glycoproteins تفرزها الخبلٌا المصابة بالفٌروس وتعمل على حماٌة الخبلٌا المجاورة )

س( من خبلل منع استنساخ مصابة بالفٌروالمن اإلصابة بالفٌروس )أي الخبلٌا األخرى ؼٌر 

الفٌروسً(. االنترفٌرون لٌس  RNA حامض الرٌبًالفٌروس داخل الخلٌة )أي بمنع تصنٌع ال

 . له عبلقة بالفٌروس وإنما ٌفرز كرد فعل من قبل الخبلٌا المصابة ضد الفٌروس

 عمل المتمم فً تحطٌم الخلٌة المصابة بالفٌروسات . - د

 القاتلة الطبٌعٌة . اعمل الخبلٌا البلعمٌة والخبلٌ -هـ

 مقاومة متخصصة )األستجابة المناعٌة( : -2

 (Cell- Mediated Immunityدور المناعة الخلوٌة  ) - أ

( فً الخبلٌا CPEاالحٌان تحدث تؤثٌراً مرضٌاً خلوٌاً )إن االصابة الفٌروسٌة وفً اؼلب 

ض المستضدات المصابة مما ٌإدي الى تؽٌر شكلها أو تؽٌٌر ؼشابها الببلزمً بحٌث تظهر بع

الفٌروسٌة على سطح تلك الخبلٌا مما ٌجعلها ؼرٌبة عن الجسم فٌتحفز الجهاز المناعً ضدها 

وتقضً على الخبلٌا المصابة بالفٌروسات . كما  T-cellوخاصة المناعة الخلوٌة فتنشط خبلٌا 

حطٌم الخبلٌا ان االستجابة المناعٌة الخلوٌة تنشط البلعمٌات الكبٌرة لتقوم بدورها المإثر فً ت

 ( .NK( والخبلٌا القاتلة الطبٌعٌة )Kالمصابة وتنشط كذلك الخبلٌا القاتلة )

 (Humeral Immunityدور المناعة الخلطٌة ) - ب

كبٌراً فً  التً تإثر تؤثٌراً أن المستضدات الفٌروسٌة تحفز الجهاز المناعً النتاج االضداد 

واللعاب وافرازات االؼشٌة المخاطٌة معادلة الفٌروسات فً السوابل الجسمٌة مثل اللمؾ 

 المعوٌة والدم . 

الفٌروسات تكون اساساً من النوع الخلوي وتلعب ولقد اظهرت الدراسات ان االستجابة المناعٌة ضد 

  ثانوٌاً . اثراً االضداد فً المناعة الخلطٌة 
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 االمراض الفاٌروسٌة :

  Foot and mouth diseaseالحمى القبلعٌة : 

وٌتمٌز  كافة حمى القبلعٌة مرض فاٌروسً سرٌع االنتشار ٌصٌب انواع الحٌوانات مشقوقة الظلؾال  

بارتفاع شدٌد فً درجة حرارة الحٌوان مع ظهور فقاعات )قبلع( فً الفم وجلد االظبلؾ والضرع . 

 ٌصٌب المرض االنسان فً بعض االحٌان اٌضا وخاصة االطفال .

تنتج من نسبة الهبلكات العالٌة )الحاالت الحادة( وخاصة بٌن ٌسبب هذا المرض خسابر فادحة   

نقص فً انتاج الحلٌب فً  فضبلً عن% ، 50تصل نسبة الهبلكات الى  إذالعجول الفتٌة والحمبلن 

 % وكذلك نقص فً وزن الحٌوان .70-50االبقار الحلوب تصل الى نسبة 

 مسبب المرض :

( وهو صؽٌر Picornavirusالى مجموعة البٌكورنافاٌرس )ٌنتمً الفاٌرس المسبب للحمى القبلعٌة   

 ( .RNAملٌمكرون وٌحوي على الحامض النووي الراٌبوزي ) 28-20الحجم جدا" 

( لهذا الفاٌروس تختلؾ فٌما بٌنها من حٌث صفاتها Serotypesهناك عدة انواع حٌوٌة )  

قبلعٌة من الفاٌروسات المقاومة نسبٌا االستضدادٌة والمناعٌة والحٌوٌة ، كما وٌتمٌز فاٌرس الحمى ال

 لتؤثٌر عوامل البٌبة.

وتتييدرج هييذه  كافيية ٌصييٌب هييذا المييرض انييواع الحٌوانييات الحقلٌيية والبرٌيية ميين مشييقوقات الظلييؾ   

 : اآلتًالحٌوانات من حٌث قابلٌتها لآلصابة الطبٌعٌة على الشكل 

 لؽزالن ثم الجمال . المواشً )االبقاروالجاموس(، الخنازٌر، االؼنام، الماعز، ا

ٌعتبر لعاب الحٌوان المصاب وكذلك جدران الفقاعات )القبلع( تحتوي على تركٌز عالً جدا من   

شهرا ولكن هذا الٌدل على  18-12الفاٌرس كما ان الحٌوان فً فترة النقاهة ٌبقى حامبل للفاٌرس لمدة 

ؾ والماء ووسابط النقل والطٌور عدم انتقال المرض بواسطة المواد االخرى كمبلبس العمال والعل

 . و ؼٌرها والحشرات وبواسطة الحلٌب واللحوم

أن النسج المحبب لنمو فاٌرس الحمى القبلعٌة هو االؼشٌة المخاطٌة الطباقٌة ومناطق الجلد الرقٌقة   

الخالٌة من الشعر او الصوؾ وٌبلحظ االصابة االولٌة تظهر فً المناطق التً تكون اكثر عرضة 

 كاك كاللسان وحلمة الضرع واالؼشٌة المخاطٌة للفم وكذلك على الجلد مابٌن الظلفٌن .لبلحت

 

 

 

 

 



26: 
 

 االعراض السرٌرٌة :

ٌبلحظ فً االحوال الطبٌعٌة ان الحمى القبلعٌة لدى كل انواع الحٌوانات تظهر سرٌرٌا بشكل اصابة   

فً الحٌوانات الفتٌة ، مع ان هناك  ضاراً حادة. لكن ؼالبا ماٌكون المرض حمٌدا فً الحٌوانات البالؽة و

حتى بٌن الحٌوانات البالؽة وذلك ٌعزى الى سببٌن ربٌسٌٌن  ضارسنوات ٌظهر فٌها المرض بالشكل ال

وهما حصول الطفرات الوراثٌة فً انماط الفاٌرس وظهور نمط جدٌد حٌث التكون الحٌوانات ممنعة 

 لظروؾ الصحٌة للحٌوانات .من ناحٌة والسبب الثانً هو سوء التؽذٌة ورداءة ا

قد تطول أٌام( و7 -ساعة14ٌوم )من  3-1الحضانة تمتد  مدةٌبلحظ عند االبقار والجاموس بؤن   

مإٌة مع درجة  2‚5-1‚5، ٌبلحظ بعدها ارتفاع فً درجة الحرارة بمقدار ٌوما" 21 -14احٌانا الى 

ة المخاطٌة وقلة فً انتاج ر االؼشٌ، احمراانعدام الشهٌة واالجترار، زٌادة كبٌرة فً سرعة النبض

، وفً الٌوم الثانً والثالث ٌبلحظ ظهور الفقاعات )القبلع( على الؽشاء المخاطً للفم واللسان الحلٌب

وكذلك على الضرع ومابٌن الظلفٌن فً االطراؾ االربعة او فً الطرفٌن االمامٌن او الخلفٌٌن فقط. 

  ص الى حجم بٌضة الحمام .ٌتراوح حجم افقاعات )القبلع( من حبة الحم

               

 

 ( توضح شكل الفقاعات على اللسان والشفه بعد انسالخها54) شكل رقم
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 توضح الفقاعات بعد انسالخها فً مابٌن االضالف                    توضح الفقاعات على حلمات الضر            
 (55شكل رقم )
 
 

سابل شفاؾ ولزج ، ٌنقلب بعد انفجارها الى لون عاتم وذلك بسبب  ٌكون محتوى الفقاعات عبارة عن  

ساعة من ظهورها وٌكون  24-12التلوث بالجراثٌم المختلفة ، ومن المبلحظ ان الفقاعات تنفجر بعد 

انفجارها مصحوبا بسٌبلن لعاب ؼزٌر وكذلك تنخفض درجة حرارة الحٌوان بسرعة الى معدالتها 

 الطبٌعة .

( peracuteاشهر( فؤن المرض ٌكون فوق الحاد ) 3-2ل الصؽٌرة )خاصة بعمر أما فً العجو  

وٌتمٌز بؤنه ؼٌر مصحوب سرٌرٌا بظهور الفقاعات ، حٌث ٌبلحظ ارتفاع فً درجة الحرارة مع فقدان 

فً الشهٌة والوهن وعبلمات الخمول واالسهال الشدٌد واختبلل فً عمل القلب وٌموت الحٌوان خبلل 

 ساعة . 12-24

% ، وعموما فان نتٌجة االصابة هً الشـــفاء وذلك 3-2أن نسبة الهبلكات بٌن االبقار تكون عادة   

أسابٌع وذلك اذا كان المرض حمٌدا ، اما فً الحاالت الظارٌة فؤن االصابات تتركز بشكل  4-3خبلل 

 % .95-80ربٌسً فً القلب وقد تصل نسبة الهبلك الى 

اٌام تظهر  8-2ٌوما وفً الماعز فتدوم  3-2فترة الحضانة تكون عادة أما فً االؼنام فٌبلحظ ان   

بعدها الفقاعات فً الشق مابٌن الظلفٌن ونادرا فً منطقة الفم ٌصاحبها ارتفاع قً درجة الحرارة، 

اٌــام . احٌانا  5-3خمول، انعدام الشهٌة واختفاء االجترار، كما ٌصاب الحٌوان بالعرج الذي ٌــدوم 

ٌوم . أما عند الحمبلن فؤن اهم االعراض السرٌرٌة فهً التهاب المعدة  14-10حٌوان بعد ٌشــفى ال

 واالمعاء التً ؼالبا ماتإدي الى الهبلك .

 اما فً الجمال فان االعراض السرٌرٌة تشبه الى حد كبٌر االعراض السرٌرٌة فً االبقار .  
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 الوقاٌة والعالج :

 1000 :1مٌا وعن طرٌق الفم محلول برمنؽنات البوتاسٌوم بتركٌز من المفٌد جدا اعطاء العجول ٌو  

وذلك لمنع حصول التهاب االمعاء، كما انه من المفٌد ؼسل الفم واالطراؾ ومناطق  3سم 500بجرعة 

 1000: 1% وبرمنكنات البوتاسٌوم 2االصابة االخرى بمحالٌل مطهرة مثل محلول حامض الخلٌك 

راهم المطهرة ٌومٌا لمنع حدوث التقرحات والمضاعفات البكتٌرٌة . واٌضا ٌمكن استعمال بعض الم

% وذلك لتعقٌم 5كذلك ٌمكن تمرٌر الحٌوانات فً احواض ارضٌة تحتوي على الفورمالٌن بتركٌز 

 االظبلؾ ٌومٌا .

تكتسب الحٌوانات فً فترة النقاهة بعد االصابة بالحمى القبلعٌة مناعة ضد النمط المسبب للمرض   

شهرا بالنسبة لبلبقار، وسنة ونصؾ بالنسبة لبلؼنام، كما تكتسب مناعة ضعٌفة ضد  12التقل عن لمدة 

، كما ان االجسام المناعٌة تنتقل الى العجول والحمبلن وبقٌة  نفسه لنمطلالنمٌطات االخرى التابعة 

 الحٌوانات الرضٌعة االخرى عن طرٌق اللبؤ والحلٌب .

. اما اللقاح ٌوما 25-10اعة تنشؤ بسرعة وتدوم ٌكسب الحٌوانات منأما الحقن بالمصل المناعً ف  

الحً المضعؾ او المٌت فٌكسب الحٌوان المطعم مناعة اطول تدوم حسب نوع اللقاح وكذلك تبعا لردة 

 شهرا .12أشهر الى  6فعل جسم الحٌوان المحصن وتتراوح مدة المناعة من 

بر والحجرات بشكل مستمر فً المناطق الموبوءة بالمواد كذلك ٌجب اجراء التعقٌم الشامل فً الحظا  

المطهرة المختلفة ومن اهمها على االطبلق واكثرها فعالٌة فً القضاء على هذا الفاٌرس هو محلول 

% . كذلك ٌجدر 1% وكذلك محلول الفورمولدٌهاٌد 2( بتركٌز NaoHحار لهاٌدروكسٌد الصودٌوم )

و منع دخول الحٌوانات واالعبلؾ من المناطق الموبوءة الى االشارة الى ان اهم طرق السٌطرة ه

المناطق الخالٌة من المرض كذلك الحجر الصحً على المناطق المصابة ومنع دخول وخروج 

 الحٌوانات منها .
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 plaque) (Cattle Rinder pest :الطاعون البقري

لمجترات، الخنازٌر، وٌتمٌز بحمى الطاعون البقري مرض خمجً حاد، سرٌع االنتشار، ٌصٌب ا  

عالٌة وظهور آفات نخرٌة فً الؽشاء المخاطً للجهاز الهضمً، كما ٌإدي الى هبلك نسبة عالٌة جدا 

 . %99من الحٌوانات المصابة قد تصل الى 

 (Morbillivirus)وٌعود الى فٌروسات  (RNA)مسبب المرض هو فاٌرس ٌحوي على حامض   

  .رس هو انه متعدد االشكال والحجوموماٌمٌز هذا الفاٌ (Paramyxoviridae)عابلة البرامكزوفاٌرس 

فً الطبٌعة ٌبلحظ ان الطاعون البقري ٌصٌب االبقار والجاموس والثور البري بالدرجة االولى ، اما   

االؼنام والماعز فهً اقل قابلٌة لبلصابة الطبٌعٌة . اما الجمال فتصاب بالمرض بؤعراض خفٌفة كما ان 

لطاعون البقري ٌصٌب الؽزال والزرافة والتٌس البري والخنازٌر والتً تنقلب الى مستودع للمرض ا

 فً الطبٌعة .

وذلك تبعا لعوامل عدٌدة  أنفسهما والجنس نفسه ان قابلٌة االصابة تختلؾ من حٌوان الى اخر من النوع  

 منها مقاومة الجسم العامة ، العمر، السبللة .

هو الحٌوان المصاب ، الذي ٌطرح الفاٌرس الى الخارج مع البراز واللعاب  ان مصدر االصابة  

 والبول واالفرازات االنفٌة وؼٌرها .

 االعراض السرٌرٌة :

 اٌام . 9-6اٌام وقد تصل هذه الفترة الى  7-3الحضانة من  مدةتمتد   

حاالت فوق حاد وتحت ٌتخذ المرض عدة اشكال سرٌرٌة اكثرها شٌوعا الشكل الحاد وان كانت هناك   

 حادة وحاالت تتمٌز بؤصابات جلدٌة وٌطلق علٌها اسم الشكل الجلدي للمرض . 

ً الٌوم ف 5 م 14-14ٌبدأ المرض بؤرتفاع فً درجة حرارة جسم الحٌوان بشكل مفاجىء حٌث ٌبلػ   

مع ، بعد ذلك ٌصاب الحٌوان بحالة من الخمول مع سعال جاؾ ومإلم الرابع لظهورها –الثالث 

انخفاض الشهٌة حتى تنعدم نهابٌا وٌمتنع الحٌوان عن االكل وعندها ٌقوم الحٌوان بصك اسنانه وٌفقد 

 الشعر لمعانه الطبٌعً وٌكون خشن الملمس كما ٌكون المخطم جافا" .

الثالث من ظهور االعراض تظهر االصابات الممٌزة لبلؼشٌة المخاطٌة للفم  –فً الٌوم الثانً   

ن والمهبل . ففً الفم خاصة على اللثة تكون ذات لون احمر ؼامق بسبب االحتقان . بعدها واالنؾ والعٌ

تظهر عقد صفراء رصاصٌة اللون بحجم حبة العدس او اصؽر ، تتحلل هذه العقد وتنقشع وتسقط مخلفة 

اب مكانها تؤكبلت او تقرحات ذات حواؾ مدببة متؤكلة وقد ٌظهر نزؾ دموي منها ٌتسبب فً تلون اللع

وكذلك  (4)صورة رقم  ٌبلحظ اصابة ملتحمة العٌن بالتهاب قٌحً نفسه بلون الدم تقرٌبا. وفً الوقت

التهاب االنؾ والمهبل مع خروج افرازات منها حٌث تكون فً البداٌة مصلٌة سرعان ماتتحول الى 

 مصلٌة قٌحٌة .
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 ة( تظهرسٌالن قٌحً عٌنً شدٌد مع تنكز فً الملتحم56رقم ) شكل

                  

امساك  مدةالسادس  تظهر اعراض اصابة الجهاز الهضمً فبعد  –الخامس  –فً الٌوم الرابع   

، حٌث ٌكون البراز لٌنا فً البداٌة ولكن سرعان ماٌصبح مابعا مختلطا بالدم. قصٌرة ٌبدأ االسهال

أس ن الحٌوان واقفا مطؤطؤ الروٌصبح التؽوط متكررا وال أرادٌا وذ رابحة كرٌهة ممزوجا بالدم وٌكو

ٌصبح التنفس مإلما ومسموعا دلٌل شدة االلم ومن المبلحظات  .محدبا ظهره بشكل قوس من االلم

ان الحٌوان ٌضعؾ بسرعة بسبب االسهال الشدٌد وٌصاب بالهزال واالنكاز بسبب فقدانه لكمٌات  المهمة

، بعد ذلك تخور بلل هذه الفترة القصٌرةتقرٌبا خ %39كبٌرة من السوابل والدم حٌث ٌفقد من وزنه 

قوى الحٌوان فنراه مستلقٌا على االرض وقد ثنى رقبته على جذعه فً حالة شبه اؼماء وهو ٌتؤوه وقد 

ٌكون هذا مإشرا على قرب إذ ؼارت عٌناه وانخفضت حرارة جسمه الى ما دون المعدالت الطبٌعٌة 

 اٌام حسب حدة المرض . 7-3وح بٌن هبلكه وٌكون بذلك قد مضى على المرض فترة تترا

   

http://www.brooonzyah.net/vb/
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 ( تضظهر االسهال الشدٌد المخلوط بالدم75رقم ) شكل

 

 الوقاٌة والعالج :

ان معالجة الحٌوان المصاب بالطاعون البقري ممنوعة تماما وذلك لعدم جدواها من جهة ولمساعدتها   

 على نشر الوباء من جهة اخرى .

اعون البقري متقاربة جدا من خصابصها المناعٌة وصفاتها ان كل عترات الفاٌرس المسبب للط  

 لعترات االخرىل االستضدادٌة ، لذلك فان المناعة المكتسبة ضد اي عترة مرضٌة تجعل الحٌوان مقاوماً 

 .كافة

تدوم المناعة المكتسبة بعد االصابة الطبٌعٌة مدى الحٌاة تقرٌبا اما المناعة المكتسبة بفعل التلقٌح   

دتها ومدتها بالعترة المستعملة والخصابص الفردٌة للحٌوان الملقح وكذلك الخصابص المناعٌة فتختلؾ ش

للعترة المستعملة فً تحضٌر اللقاح الواقً وكذلك عمر الحٌوان حٌث تطول فترة المناعة المكتسبة من 

 اللقاح كلما كان الحٌوان بالؽا" .

وجود دول مجاورة موبوءة بهذا المرض فٌجب  وللوقاٌة والسٌطرة على الطاعون البقري فً حالة  

وضع مراكز او محاجر حدودٌة مع هذه الدول لمنع تسرب الحٌوانات وخاصة االبقار والجاموس من 

 هذه الدول وعدم الحٌوانات على الحدود مع اجراء تلقٌح جمٌع الحٌوانات فً المناطق الحدودٌة .
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   Pox disease مرض الجدري :

 مجً حاد ٌتمٌز بظهور طفح جلدي بشكل بثرات على الجلد واالؼشٌة المخاطٌة .الجدري مرض خ  

ٌصٌب هذا المرض انواع عدٌدة من الحٌوانات مثل االؼنام واالبقار والماعز والخٌول والخنازٌر   

. وٌظهر هذا المرض فً اي وقت من اوقات السنة ولكن ل واالرانب كذلك الطٌور واالنسانوالجما

لوباء تبلحظ فً االوقات الباردة من السنة التً تتمٌز بوجود نسبة رطوبة عالٌة كفصل اؼلب حاالت ا

 الشتاء او أوابل الربٌع .

ٌإدي  إذٌسبب هذا المرض خسابر اقتصادٌة كبٌرة فً الثروة الحٌوانٌة وبشكل خاص فً االؼنام   

 من الحمبلن . %09اندالع المرض فً قطٌع االؼنام الى هبلك اكثر من 

ان مسبب مرض الجدري فً االنواع المختلفة للحٌوانات والطٌور تنتمً الى مجموعة فاٌروسات   

( . تتمٌز فاٌروسات هذه المجموعة بمٌلها الشدٌد وخاصٌتها الفرٌدة فً اصابة Pox virusesالجدري )

 ( .ملٌمٌكرون 409تقترب فً حجمها من البكترٌا ) إذالخبلٌا المخاطٌة كما تتمٌز بكبر حجمها 

بالرؼم من تشابه فاٌروسات الجدري التً تصٌب االنواع المختلفة من الحٌوانات بالشكل واٌضا بؤنها   

( ولكن العبلقة المناعٌة فٌما بٌنها لٌست موجودة لهذا نرى ان DNAتحتوي على الحامض النووي )

ؾ ان الفاٌرس فاٌرس جدري االؼنام كنوع مستقل عن جدري الماعز واالبقار وؼٌرها. ومن المعرو

المسبب لجدري االبقار ٌصٌب االنسان اٌضا ولهذا عند تمرٌر هذا الفاٌرس عدة تمرٌرات فً جسم 

 عند االنسان . كلقاح واقٍ  عمالهاالبقار ٌفقد من ضراوته وعندها ٌمكن است

 

 االعراض السرٌرٌة : 

حٌث نموذجٌة بثرات  تختلؾ االعراض السرٌرٌة حسب نوع الحٌوان وان كان هناك تشابه كبٌر من  

 41-4الجدري عند كل الحٌوانات فنبلحظ ان الجدري فً االؼنام والماعز ٌتمٌز بفترة حضانة تمتد من 

اٌام( ، ثم تظهر على الحٌوان المصاب عبلمات الخمول  6-3ٌوما" )فً االبقار تمتد فترة الحضانة من 

14-14وارتفاع شدٌد فً درجة الحرارة )
ٌة مخاطٌة من العٌن واالنؾ مع انعدام م( مع افرازات قٌح5 

الشهٌة وصعوبة التنفس ؼالبا ماتكون مصحوبة بشخٌر مع ازدٌاد سرعة التنفس كما ان الحٌوان ٌبلقً 

اٌام ٌظهر الطفح على االجزاء الخالٌة من الشعر فً الجلد او  1-4صعوبة فً التبوول والتؽوط . بعد 

لناحٌة الداخلٌة لبلبط والفخذ وعلى جلد الخصى وتحت فً منطقة الرأس خاصة الشفاه وكذلك على ا

ٌوم ٌتحول الى  2-1األلٌة او الذٌل كذلك على االؼشٌة المخاطٌة للمهبل . فبعد ظهور الطفح الورٌدي بـ 

 40-44حطاطات )فقاعات( حمراء بارزة على على سطح الجلد تكبر تدرٌجٌا حتى ٌصل قطرها الى 

فً هذه الحطاطات التً تلتحم مع بعضها البعض وتؽطى بقشرة ملم بعد ذلك ٌبلحظ حصول تنخر 

من هذه الحاالت عند  %09سمٌكة تسقط بعد عدة اٌام مخلفة ورابها بقع بٌضاء او وردٌة اللون ولكن 

اسابٌع . علما ان الكثٌر من  1-3الحمبلن تنتهً بالهبلك. اما الحاالت التً تقاوم االصابة فتشفى بعد 

بمضاعفات خطٌرة مثل التهاب الربتٌن واالمعاء والمفاصل وكذلك هناك هناك هذه الحاالت تصاب 

حٌوانات تصاب بعفونة الدم وهكذا فؤن نسبة هبلك الحمبلن فً بعض قطعان االؼنام قد تصل الى 

499% . 
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أن الجدري فً االبقار والجاموس ؼالبا ماٌكون معتدال او بسٌطا وٌنتهً بالشفاء دون حصول حاالت   

 ٌدوم المرض عندها مدة اسبوعٌن الى اربعة اسابٌع .إذ ك الهبل

 

 

 ( تظهر الحطاطات فً المناطق قلٌلة الشعر عند الحٌوان58رقم ) شكل

 الوقاٌة والعالج :

ووضعها فً ظروؾ صحٌة جٌدة حٌث ٌتم تقدٌم الؽذاء  ًءٌتم عزل الحٌوانات المصابة قبل كل ش  

 ل وذلك لما تبلقٌه من صعوبة فً تناول العلؾ الخشن .لهذه الحٌوانات المصابة بشكل نصؾ ساب

،  %4ٌتم معالجة االصابات موضعٌا وذلك بؽسلها بؤحد المحالٌل المعقمة مثل بٌرمنؽنات البوتاسٌوم   

، ثم تستعمل المراهم المختلفة مثل مرهم الزنك او البورٌك او السالٌسٌلك %3هٌدروكسٌد الهٌدروجٌن 

 على مضادات حٌوٌة .او اي مرهم اخر ٌحتوي 

ذلك ٌجب حقن المضادات الحٌوٌة مثل البنسلٌن والستربتوماٌسٌن بجرعات عادٌة وذلك  فضبلً عن  

 لمنع حصول المضاعفات .

، %9‚0اما فً حالة اصابة الفم فٌجب اٌضا ؼسل الفم بالمطهرات مثل بٌرمنؽنات البوتاسٌوم   

. اما فً حالة اصابة ملتحمة العٌن فٌجب قماتاو ؼٌرها من المع % 3-4هٌدروكسٌد الهٌدروجٌن 

 من كبرٌتات الزنك موضعٌا .  %4استعمال محلول 

مضافا الٌه كمٌة  %0او استعماله بتركٌز  %49كذلك من المفٌد جدا استعمال مرهم سلفاثٌازول   

 . %0مساوٌة من حامض السالٌسٌلٌك 
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ماتدوم طول العمر  صابات البلحقة ؼالباً مناعة ضد االأن االصابة بمرض الجدري تإدي الى حصول   

وقد لوحظ وجود عبلقة مباشرة بٌن شدة االصابة الجلدٌة و مستوى االجسام المناعٌة وشدة المناعة لدى 

 الحٌوان .

ً مناعة تدوم ــى الزرع النسٌجً حٌث ٌعطـــوٌمكن تحصٌن االؼنام بواسطة الفاٌرس المضعؾ عل  

ات معدومة )مٌتة( تعطً مناعة لفترة اقل )حوالً خمسة اشهر( ولكن شهرا .كما ان هناك لقاح 9-44

 فً كل الحاالت ٌنصح باستعمال اللقاح قبل اسبوعٌن من اندالع الوباء .

أما االبقار فمن الممكن تحصٌنها بواسطة اللقاح المستعمل  لتطعٌم االنسان ، حٌث تكتسب االبقار فً   

اشهر . ومن اهم اجراءات وقاٌة القطعان السلٌمة  9م وتمتد حوالً أٌا 8-1هذه الحالة مناعة تبدأ بعد  

لٌها هو الحجر الصحً للحٌوانات القادمة من قطعان إلبلؼنام والماعز من دخول مرض الجدري 

ٌومؤ قبل دخولها والتؤكد من عدم ظهور االصابات بٌنها خبلل  39مصابة او مشتبه بؤصابتها وذلك لمدة 

 ب تجنب استٌراد االعبلؾ او المواد االخرى من المناطق الموبوءة .فترة الحجر . كما ٌج

اما بالنسبة لوقاٌة االبقار قبل اصابتها بالجدري هو منع العاملٌن من ممارسة العمل داخل المزرعة اذا   

 ٌوم من التطعٌم . 41كانوا قد طعموا ضد الجدري هم او احد افراد اسرتهم وذلك خبلل فترة 

، هٌدروكسٌد الصودٌوم او هٌدروكسٌد فٌجب دفنها بعد رشها بالكلس الحًٌوانات الهالكة اما جثث الح  

 البوتاسٌوم .

 وبالنسبة للحظابر والحجٌرات وبقٌة انحاء المحطة او الحقل فٌجب تطهٌرها باحد المحالٌل التالٌة :  

ل الفورمولدٌهاٌد من محلول هٌدروكسٌد الصودٌوم او هٌدروكسٌد البوتاسٌوم الحار او بمحلو 1%

 . %49او الكلس الحً  %4بتركٌز 
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 االمراض الطفٌلٌة :

منطقة  ألنها تختلؾ بشكل كبٌر من ،ٌبدو مستحٌبلً تقدٌر الخسابر االقتصادٌة لؤلمراض الطفٌلٌة  

أكثر ، كما أن المناطق التً تعانً من تذبذ باالنتاج الزراعً تعانً ألخرى بحسب الطقس وكثافة التربٌة

لتعرضها لفترات من القحط وسوء  من ؼٌرها خسابراً ناتجة من األمراض الطفٌلٌة فً الحٌوانات نظراً 

ومن جهة أخرى فإن الزراعة  .تضخٌم خسابرهال التؽذٌة مما ٌساعد على شدة وطؤة األمراض الطفٌلٌة

الحاً النتشــار أعداد كبٌرة من الحٌوانات بشكل كثٌؾ تشكل وسطاً ص الكثٌفة التً تربى علٌها

 .الطفٌلٌة األمــراض

 تقسم الطفٌلٌات الى ثالث اقسام :  

 طفٌلٌات الدم )األوالً( . -1

 الطفٌلٌات الداخلٌة . -2

 الطفٌلٌات الخارجٌة . -3

 

   طفٌلٌات الدم )األوالً(  -1

  Babesiosisمرض البابٌزٌا )داء الكمثرٌات(

التً تصٌب الخبلٌا الدمٌة الحمراء فً اللبابن، تنتقل  الكمثرٌات هً احدى الطفلٌات االبتدابٌة )االوالً( 

 ( .Ixodideمن مضٌؾ الى آخر بواسطة القراد من النوع الصلب الذي ٌنتمً الى عابلة الـ )

داء الكمثرٌات من االمراض المنتشرة فً العالم وخاصة المناطق الحارة وٌسبب خسابر اقتصادٌة  دٌع  

 اب وخاصة عندما ٌتعرض الحٌوان لبلصابة ألول مرة .كبٌرة نتٌجة لهبلك الحٌوان المص

التً تصٌب الخبلٌا الدمٌة الحمراء، تمتاز  Babesiaٌسبب داء الكمثرٌات طفٌلٌات من جنس البابٌزٌا   

بؤنها احادٌة الخلٌة والنواة ذات أشكال مختلفة وتتكاثر داخل الخبلٌا  (Babesiidaeعابلة هذا الجنس )

. تصٌب ام ثنابٌة او رباعٌة بشكل متقاطعسطة االنشطار فتبدو احٌانا على شكل اجسالدموٌة الحمراء ٌوا

نوعاً من الحٌوانات الؤللٌفة بٌنها االبقار،الخٌول، االؼنام، الماعز، الخنازٌر، الكبلب  18البابٌزٌا 

 والقطط وؼٌرها .

و  Babesia ovisنام التً تصٌب االؼ Babesia bovisومن انواع البابٌزٌا التً تصٌب االبقار   

 . معا   Babesia equiالخيىل 
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 االعراض السرٌرٌة :

. وتبدأ االعراض بارتفاع درجة حرارة اسبوع 3-1االصابات الطبٌعٌة بٌن تتراوح فترة الحضانة فً   

الجسم ، شحوب ومن ثم اصفرار االؼشٌة المخاطٌة مع وجود الخزب والبٌلة الهٌموكلوبٌنٌة، كما ٌمٌز 

 لكمثرٌات سرٌرٌاً بفقر الدم االنحبللً الحاد الناتج من تكسر خبلٌا الدم الحمراء المصابة بالطفٌلً.داء ا

ومن االعراض االخرى الممٌزة لبلصابة بالكمثرٌات وخاصة عندما تكون االصابة شدٌدة التؽٌرات   

ً الربتٌن وأٌضا ٌمكن المرضٌة فً القناة التنفسٌة وذلك من خبلل زٌادة سرعة التنفس وتجمع السوابل ف

ان تشمل االصابة التؽٌرات المرضٌة للقناة الهضمٌة وٌستدل علٌها من خبلل الهزال وأالم مؽصٌة مع 

 أمساك ثم تنتهً باالسهال المصحوب بالتهاب رشحً قد ٌتطور الى التهاب االمعاء الشدٌد.

 الوقاٌة والعالج :

 Babesiacidesى الحٌوان اال ان عبلجات البابٌزٌا على الرؼم من وجود بعض التؤثٌرات الجانبٌة عل  

عند عبلج طفٌلً البابٌزٌا وهً  اآلتٌة. وعموماً ٌجب اخذ الحذر من االمور لعالمفً ا عمالمنتشرة االست

 .وسمٌٌة كل عقار على المضٌؾ  عملةكفاءة العقار وتؤثٌره على المضٌؾ والعبلقة بٌن الجرع المست

او مشتقات الكوٌنٌورنٌوم  Quinaldine derivativesمشتقات الكوٌنالدٌن  ومن العبلجات المستخدمة  

Quinuronium derivatives  االكابرٌن ومنها :Acaprin  والباٌرفانPirevan  والباٌروبارؾ

Piroparv  والباٌروببلزمٌنPiroplasmin  والبابٌزانBabesan . 

ؤثٌرها الجانبً على الجهاز العصبً البلودي حٌث هذه االٌام رؼم ت عماالً وهً االكثر انتشاراً واست  

سم 09تعطى بجرعة واحدة 
تحت  Babesan/كؽم من وزن الجسم من عقار االكابرٌن او البابٌزان 3

الجلد لبلبقار تكفً لعبلج االصابة بالبابٌزٌا وٌمكن تقسٌم كمٌة الدواء الى جرعتٌن او ثبلثة تعطى على 

 قار بؤحدى المواد المخففة المبلبمة قبل االعطاء .فترات مختلفة كماٌمكن تخفٌؾ الع
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، وللقضاء والسٌطرة على اء على المضٌؾ الناقل وهو القرادوللسٌطرة على داء الكمثرٌات ٌجب القض  

 القراد ٌمكن اعتماد طرٌقة او اكثر من الطرق التالٌة :

ٌقة واسعة االنتشار من خبلل وهذه الطر Acricides: بؤستعمال مبٌدات القراد الطرق الكٌمٌابٌة -1

عملٌات الرش والتؽطٌس للحٌوانات ولهذه الطرٌقة سلبٌات كثٌرة ألن المواد المستعملة شدٌدة 

، الفسفور ، الكلورهً مركبات الزرنٌخ عملةالسمٌة وملوثة للبٌبة البشرٌة ومن هذه االدوٌة المست

 .والنٌوسٌدول وؼٌرهاات تجارٌة معروفة مثل الكاماتوكس، االسنتول ، وهناك مركب

: وهً محاولة القضاء على القراد باٌولوجٌاً من خبلل تؽٌر البٌبة او الطرق الباٌولوجٌة -2

الحصول على اجٌال جدٌدة من القراد لٌس لها القابلٌة على نقل المرض او تربٌة حشرات او 

ن الحصول على حٌوانات التً لها القدرة على افتراس القراد وتخلٌص الحٌوانات منه . كما ٌمك

 االشعاع ٌطلق فً المراعً لتقلٌل نسب التكاثر . عمالجٌل عقٌم من ذكور القراد بؤست

فً وبابٌة هذا المرض لذلك فللسٌطرة  أثراً مهماً الظروؾ الصحٌة واالدارٌة فً المزرعة  تتركهذا و  

االسطببلت وؼٌرها علٌه ٌجب رفع مستوى النظافة واالدارة ورفع الفضبلت وتنظٌؾ وتعقٌم الحضابر و

 من الشروط الصحٌة .

 

  Theileriosisرض الثاٌلٌرٌوسز )الحمى الصفراء(م

ثاٌلٌرٌا الثالٌرٌوسز فً الحٌٌوانات الحقلٌة هً مجموعة من امراض ٌسببها طفٌلً االوالً من نوع   

قد تم تشخٌصه . أضافة الى انتشار هذا المرض فً االبقار واالؼنام والماعز فلوالمنقول بواسطة القراد

 .ياٌضا فً الحٌوانات البر

والتً تسبب ماٌسمى  Th. annulataومن االنواع المهمة المنتشرة فً بلدنا والمناطق المحٌطة به   

وأٌضا ٌسمى مرض الثاٌلٌرٌوسز االستوابً وهو  Mediterranean feverبحمى البحر المتوسط 

لعراق حٌث ٌصٌب هذا المرض االبقار مرض ٌظهر فً مناطق عدٌدة فً الشرق االوسط ومنها ا

والجاموس معاً . تتم الدورة التطوٌرٌة للثاٌلٌرٌا فً القراد من نوع الهاٌالوما حٌث تستقر االصابة بالقراد 

 .من خبلل المراحل البالؽة للقراد فً طور الٌراقات او الحورٌات وعملٌة انتقال االصابة الى الحٌوان تتم

مرض على االصابة من الحاالت السرٌرٌة ومن الحٌوانات التً شفٌت من ٌحصل القراد الناقل لل  

 المرض وتدوم االصابة فً هذا القراد لجٌل اخر .

تختفً الٌرقات والحورٌات الممتلبة بالدم نفسها فً شقوق الجدران واالرض وعندما تنشط فً الربٌع   

ابة من القراد مستعدة لنقل احل بالؽة مصوالصٌؾ التالً وتنتقل الى المرحلة البلحقة فؤنها تنتهً بمر

، ولهذا نبلحظ حدوث اصابات موسمٌة فً الصٌؾ او الخرٌؾ البلحق الصابة الٌرقات المرض

 والحورٌات .
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 االعراض السرٌرٌة :

م ، تتصؾ إصابة العجول فً المناطق التً ٌتوطن بها المرض بؤرتفاع بسٌط فً درجة حرارة الجس  

. ٌتصؾ النوع الحاد للمرض فً االبقار البالؽة القابلة لبلصابة بحصول %15الى  أما الوفٌات فقد تصل

ارتفاع اولً فً درجة الحرارة مع فقدان للشهٌة وتضخم حجم الؽدد اللمفاوٌة الظاهرٌة مع وجود 

افرازات مخاطٌة من االنؾ وخزب فً جفون العٌنٌن . بعد أٌام قلٌلة ٌبلحظ وجود فقر الدم الذي ٌنعكس 

ى لون االؼشٌة المخاطٌة التً قد تبدو مصفرة الحقاً . األسهال الشدٌد والدموي ٌظهر فً مراحل عل

ٌوم ٌصاحب ذلك تدهور شدٌد فً صحة  15-8متقدمة من المرض ، تستمر اعراض المرض بالعادة 

( Peracute% وهناك حاالت فوق حادة )90الحٌوان . الوفٌات فً الحاالت الحادة قد تصل الى 

 ة الحصول تنتهً بموت الحٌوان خبلل اربعة اٌام .ممكن

 

 الوقاٌة والعالج :  

هناك بعض العبلجات الحدٌثة المتخصصة فً عبلج هذا المرض لكن تتفاوت نتٌجة االستجابة حسب   

 حالة الحٌوان الصحٌة وشدة االصابة .

لجٌن ٌعمد الستعمال هذا حقن التتراسٌكلٌن فؤن بعض المعا عمالوبالرؼم عن وجود دعم تجرٌبً الست  

 الدواء كعبلج مساعد قد ٌكون له بعض التؤثٌر المباشر او ؼٌر المباشر فً تحقٌق الشفاء .

وللسٌطرة على المرض ٌجب القضاء على القراد وذلك من خبلل استعمال مبٌدات القراد لرش االبنٌة   

 اللقاح الحً المضعؾ .   لبؤستعماورش الحٌوانات وتؽطٌسها. وكذلك تطعٌم القطعان ضد المرض 

الحٌوانات التً شفٌت من اصابة حدٌثة تبقى مصدراً ألصابة القراد وبتنقله من منطقة الى  دتع إذو  

اخرى او من بلد الى اخر ٌقوم بنشر االصابة الى مناطق جدٌدة ، ولهذا ٌجب السٌطرة على تنقل وحركة 

 .الحٌوانات بٌن حقول الحٌوانات والمناطق المختلفة 
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  Coccidiasisداء الكوكسٌدٌا  

وان من اهم الطفٌلٌات ذات التؤثٌر الطبً او البٌطري التً  Coccidiaمرض ٌسببه طفٌلً االوالً   

 . Eimeriidaeتنتمً الى هذا النوع هً أسرة االٌمٌردي 

واحد تتكاثر فٌه تعٌش افراد اسرة االٌمٌردي متطفلة داخل الخبلٌا الظهارٌة للمعً ، ولها مضٌؾ   

الجنسٌا بالتكاثر االنشطاري وجنسٌاً بالتكاثر المشٌجً . تصٌب االٌمٌرٌا الحٌوانات جمٌعا ومنها التً 

 . E. bovis، ومن االنواع التً تصٌب االبقار  E. parva و E. arloingiتصٌب االؼنام والماعز 

 

 العالمات السرٌرٌة :  

، أشهر من العمر 6أسابٌع الى  3من الحٌوانات الصؽٌرة العمر  ٌظهر داء الكوكسٌدٌا بشكل ربٌس فً  

ضابر حٌث ٌكون باالساس مرض التؽذٌة الجماعٌة لصؽار الحٌوانات خاصة عندما تحجز فً الح

 .اسابٌع من التعرض لبٌوض الطفٌلً 3-2. وٌظهر المرض عادة بعد لبلعتناء بها تحت ظروؾ خاصة

لون ضارب الى البنً او االخضر الضارب  يرض ظهور اسهال ذان من اهم االعراض المرافقة للم  

الى الصفرة والذي قد ٌكون مشوبا بالدم وخاصة االصابات الشدٌدة . تحدث االم فً البطن وفقر الدم 

وفقدان الشهٌة للطعام والضعؾ ٌنتج عنه فقدان فً وزن الحٌوان . قد ٌستمر االسهال حتى اسبوعٌن وقد 

ٌرة نتٌجة فقد السوابل الشدٌد ولكن الؽالبٌة العظمى تشفى ومن النادر مبلحظة نسبة تنفق الحٌوانات الصؽ

 % ومع ذلك فؤن التؤخر فً النمو واالنتاج قد ٌكون مهماً من الناحٌة االقتصادٌة . 10نفوق تزٌد عن 

 

 الوقاٌة والعالج :  

ً وٌمكن بسهولة مبلحظة التحطم رٌة للمرض عادة عندما تتقدم دورة حٌاة الطفٌلٌتظهر العبلمات السر  

الواضح لبلؼشٌة المخاطٌة وبالنتٌجة لمعالجة الحٌوانات المتؤثرة والتً أظهرت االعراض السرٌرٌة 

 دون معالجة القطٌع بكامله وحتى التً التظهر اٌة عبلمات سرٌرٌة . فعال من

ومنها  Sulphonamidesبشكل واسع هً مجموعة السلفوناماٌدس  عملةومن العبلجات المست  

 . Nitrofurazoneعبلج النٌتروفٌرازون  عمالاو است Sulfaguanidineالسلفاكوانٌدٌن 

وللوقاٌة وضبط االصابة ٌجب ان تكون المعالؾ المخصصة لتؽذٌة الحٌوانات جافة ونظٌفة كماٌجب   

المحافظة  ان تبنى بشكل مرتفع عن االرض لمنع تلوثها بالفضبلت الناتجة من الحٌوانات . كما ٌجب

على جفاؾ ارضٌة الحضابر وعمل قنوات تصرٌؾ كاملة للمٌاه والفضبلت بشكل مستمر وتؽٌر الفرشة 

. ٌمكن تعقٌم الحظابر بـ داد كبٌرة من بٌوض الطفٌلً علٌهاتحت الحٌوانات بانتظام لمنع تراكم اع

 ر بالفورمالدٌهاٌد .من الكرٌسول او الفٌنول او التبخٌ %920من هٌدروكلورٌد الصودٌوم او  4240%
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 الطفٌلٌات الداخلٌة : -2

 

 االصابة بالفاشٌوال )الدٌدان الكبدٌة( -1

الماعز وأٌضا  الجاموس، االؼنام، االبقار، تصٌب دٌدان الفاشٌوال من أهم الطفٌلٌات التى دتع    

من الدٌدان  نوعان ذلك لكثرة الخسابر االقتصادٌة والنفوق وٌوجد الفصٌلة الخٌلٌة والجمال واالنسان

 : الكبدٌة

    Fasciola hepatica(هٌباتٌكا )الدودة الكبدٌة العادٌة فشٌوال – 1

 

 

                       

 ًتظهر طفٌلً الفاشٌوال هٌبات (59رقم ) شكل
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                         gigantica  Fasciola العمبلقة( فشٌوال جٌجانتٌكا )الدودة الكبدٌة -2

الكبد والدٌدان  ناضجة فتوجد فى أنسجةالالدودة ؼٌر  توجد الدودة الناضجة فى القنوات المرارٌة اما  

وتنتقل العدوى عن  .سم٦نوعا ما وقد ٌصل طول الطور البالػ إلى  الناضجة دٌدان كبٌرة فى الحجم

الحٌوانات المصابة  دالكبدٌه. وتع للدوده طرٌق تناول الحٌوانات حشابش و أعبلؾ ملوثه بالطور المعدي

عن طرٌق البراز و تلوث بذلك الحشابش فً المراعً و أعبلؾ  مصدر للعدوى و تطرح الطور المعدي

طفٌلً فً  150ـ لهذا المرض وهً القواقع ، حٌث تطرح ماٌقارب الحٌوانات ومنها الى العابل الوسٌط

تخترق جدار األمعاء إلى الكبد ثم  إذٌوانات مع األعشاب ،تتناولها الح الماء و تلتصق فً الحشابش ثم

 الصفراوٌة . إلى القنوات

 األعراض السرٌرٌة :

 اعراض االصابة الحادة : -أ

تحدث االصابة الحادة بالدٌدان الكبدٌة عادة فى االؼنام وهى عبارة عن نفوق مفاجىء دون سابق   

ور أعراض فقر الدم و فقدان الشهٌة مع كسل أعراض منذرة . وفى بعض الحاالت ٌسبق النفوق ظه

 ٓواضح

وٌنتج هذا الشكل المرضى من ابتبلع اعداد كبٌرة من الطور المصٌب للطفٌلً وماٌتبعها من هجرة   

اعداد كبٌرة من الدٌدان الصؽٌرة فى انسجة الكبد فٌإدى الى تهتكها مع نزٌؾ داخلى و نفوق سرٌع وقد 

 منطقة البطن .ٌبلحظ فى هذه الحالة اآلم فى 

 : اعراض االصابة المزمنة -ب

 فضبلً عنوس، الخٌول، االبل ــتحدث االصابة المزمنة بالدٌدان الكبدٌة فى االؼنام، االبقار، الجام  

 االنسان.

 

 

 ( تظهر االصابة المزمنة بالدٌدان الكبدٌة66) شكل رقم
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 األصفر على األؼشٌة المخاطٌة . تظهر عبلمات الٌرقان على الحٌوان والمتمٌزة بظهور اللون -ٔ

 ٌكون هناك إسهال مابى بدون رابحة بالتبادل مع إمساك فى بعض الحٌوانات. -ٕ

 تؽٌر فى شهٌة الحٌوان ؼالباً تكون بفقدانها مع هزال واضح. -ٖ

 سقوط كمٌات من الصوؾ أو الشعر بسهولة. -ٗ

 ة بالفك القنٌنً.ظهور ورم أسفل الذقن فى بعض الحٌوانات وتعرؾ هذه الحال -۵

 

 ( تظهر تجمع السوائل اسفل الذقن )الفك القنٌنً(66رقم ) شكل

 

 الوقاٌة والعالج :

 شـهور وخصوصـا فً فترة الصٌؾ و بداٌة 3ٌعتمد العبلج تجرٌع الحٌوانات بشــكل دوري كل   

البند أزول  ساٌد ،احد العبلجات المبلبمة ومنها كلوسانتٌل، الكربون الرباعً، نٌكلو ٌستعملالشتاء . 

 .الرفوكسانٌد و

 : ٌؤتًتقلٌل اعداد العابل الوسٌط وذلك باستخدام ماوللوقاٌة من االصابة  ٌجب   

 .الطرق الكٌمٌابٌة او البٌولوجٌة لقتل القواقع عمالاست -1

 ه.تحسٌن نظام الصرؾ حتى نقلل من تراكم المٌا -2

هذة األماكن فى رعى أو  عمالحتى ٌتم تجنب استعمل حواجز وارشادات على اماكن وجود القواقع  -3

 تؽدٌة الحٌوان.        

 اتباع االجراءات الصحٌة بازالة روث الحٌوان المصاب و اضافة احد المعقمات او الفرمالٌن علٌه -4

 الى اخرى لمنع نشر العدوى. مدةواٌضا مراعاة تقلٌب السماد العضوٌة من     

 ها من الشرب من المٌاه الراكدة والعناٌة بتطهٌر الحظابرومنع تربٌة ٌجب حماٌة الحٌوانات بمنع -5 

 الحٌوانات االخرى مثل الكبلب والقطط .      



287 
 

 الدٌدان الرئوٌة :

 وهيييييى مجمـيييييـوعة مـيييييـن الـدٌـيييييـدان االسـيييييـطوابٌة كثٌيييييرة األجنـيييييـاس تصييييينؾ تحيييييـت عابـيييييـلة   

تعٌــش فى ربة األبقار  .لحٌـوانات الكبٌرةفً ا ( family= Metastrongylidae ) المٌتاسترونجٌلٌدي

 ٌصٌب األبقار ال ٌحتاج إلى عابـل وسٌط بٌنما هناك أنواع مختلفة تصٌب األؼنــام الذى واألؼنام والنوع

وسيٌط  عابـيـل و منهيا ٌحتـيـاج إليى  (Dictyocaulus )(ال ٌحتاج إلى عابيل وسـيـٌط )دٌكتوكيولس منها

 ( .(Mullerius and Protostrongylusمثل )مٌلرٌس و بروتواسترونجٌلس

الثدٌٌة ولذلك تعرؾ  للحٌوانات تشمل هذه العابلة طفٌلٌات الجهاز التنفسً واألوعٌة الدموٌة فً الربتٌن  

 .مختزليييية نامٌيييية افةشييييف ورفٌعيييية ذات محفظيييية باسييييم الدٌييييدان الربوٌـييييـة وهييييً دٌييييدان طوٌليييية

 وتفقـيـس هيذه البٌـيـوض طور األول من الٌرقياتبٌضوٌة الشكل رقٌقة القـشرة وتحتوي على ال بٌوضها

تخترق جداره وتصيل إليى أقيرب  أثناء مرورها فً الجهاز الهضمً )أحٌاناً فً الجهازالتنفسً( فً عادة

 األٌمين ثيم اليربتٌن والقصيبات وتحتياج دورة الحٌياة منيذ خيروج الٌرقيات القليب وعياء دميوي ومنيه إليى

 حٌث تشاهد ،أسابٌع الٌافعة إلى ستة لى الحٌوان وتشكل الدٌدانالخارجً حتى عودة الٌرقة إ على الوسط

 .  الٌرقات فً طورها األول بالبراز

 

 

 ( توضح االصابة بالدٌدان الرئوٌة66صورة )
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 االعراض السرٌرٌة :

وٌسعل وٌظل كذلك  األمام راض الممٌزة هو السعال )الكحة( حٌث ٌمد الحٌوان رأسه إلىعإن أهم األ  

مرات التنفس كثٌرة وسرٌعة  التنفس واضحاً وعدد ٌكون ضٌق مدةخرج المخاط من أنفه وبعد حتى ٌ

الدم. وقلما ٌرافق ذلك ارتفاع فً  وٌظهر الضعؾ العام ثم فقر انخافظ فً وزن الحٌوان مما ٌإدي الى

ع اإلصابة م ةطأٌام إذا كانت اإلصابة شدٌدة ومختل ٌموت الحٌوان خبلل ثمانٌة إلى عشرة الحرارة وقد

 االحٌاء المجهرٌة الموجودة فً الربتٌن وأهم تضعؾ مقاومة الحٌوان وتنشط إذبالدٌدان المعدٌة المعابٌة 

 .هذه الجراثٌم هً الباستورٌلبل

 الوقاٌة والعالج :

هناك الكثٌر من العبلجات المستخدمة فً عبلج هذه الطفٌلٌات منها ما ٌعطى عن طرٌق الفم )تجرٌع(   

تال ، السٌتامكس ، أوفٌتٌلمٌن ، الفرامٌسٌد ، ترٌدٌسٌن . أما االدوٌة التً تعطى عن طرٌق مثل الرٌن

 الحقن )أؼلبها تحت الجلد( فهً مثبلً السٌتارٌن ، ترٌدٌسٌن ، سترونجٌلٌنجكت .

كما ٌجب حقن الحٌوان المصاب بالمضادات الحٌوٌة واسعة الطٌؾ لتخفٌؾ تؤثٌر االحٌاء المجهرٌة   

فً الجهاز التنفسً كما ٌمكن اعطاء عبلجات مضادة للحساسٌة لتقلٌة شدة االعراض الظاهرة الموجدة 

 على الحٌوان .

تربٌة الحٌوانات فى عنبر أكثر جفاؾ حٌث أن الطور وللوقاٌة من االصابة بهذه الطفٌلٌات ٌجب   

 .المجال ان واسعمضاد دٌد عمالالتجرٌع الدورى باستكما ٌجب  .الجفاؾ الٌرقى ال ٌستطٌع مقاومة

 الطور الٌرقى المٌت . عمالكما تم حدٌثا اجراء التحصٌن الوقابً باست

وتؤمٌن ماء الشرب  تجنب البرك والحفر والمستنقعاتو  كما ٌجب تجنب المراعً الملوثة بهذه الدٌدان  

 .بصورة دورٌة  ٌستحسن تؽٌٌر المراعً للحٌواناتكما النظٌؾ للحٌوانات 

 

 : الدٌدان المعوٌة

 

ومنها من ٌعٌش فى  االسطوانٌة فٌها من ٌعٌش فى المعدة الحقٌقٌة للمجترات وهى مجموعة من الدٌدان  

حٌاة مباشرة أى ال تحتاج إلى أى عابل وسٌط  الؽلٌظة وهى دٌدان ذات دورة الدقٌقة او االمعاء األمعاء

البد من  شهور ولذلك ٦-ٗلمدة  ٌقاوم الظروؾ المناخٌة المختلفة الطور المعدى لها ٌستطٌع أن كما أن

وقـابى للحٌوانات قبل  برنامج عمالعــدم دخولهـــا المزرعة أصبلُ ولذلك البد من اســت العمل الجاد على

                    : الدٌدان دخولها إلى المزرعة حتى ٌتم القضاء الفعلى علٌها. ومن هذه

 –أوسفاجوستومم  – شابرتٌا –نٌماتوداٌرس –رٌا كوب –هٌمونكس  –أوسترتاجٌا – )تراٌكوسترنجٌلس 

 )تراٌكٌورس– بنوستومم 

 فى معظم انواع الدٌدان، و اسبوع زهاءفى الجو المناسب تنموالبوٌضة الى الٌرقة الثالثة المعدٌة فى   

ابــعة للمعدة او االمعاء وتتحول فى ؼضون اٌام الى الــٌرقة الر تخترق الٌرقة الثالثة االؼشٌة المخــاطٌة

  .بالؽة ٌوم ثم تتحول الى ٌرقة بالؽة صؽٌرة ثم الى دودة ٗٔ -ٓٔوتبقى لمدة 
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 االعراض السرٌرٌة :

ووجود ورم  امساك او اسهال وانٌمٌا حادة ونقص الشهٌة ونقص الوزن تكون االعراض عبارة عن   

 من جدار االمعاء .من نقص البروتٌن بسسب تؽذٌة الطفٌلٌات على امتصاص الدم  تحت الفك الذى ٌنتج

ولكن سرعان ما ٌعود وذلك بسبب  ،رابحة ٌخؾ بعد أعطاء المضاد الحٌوي اواحٌانا ٌكون االسهال ذ  

 وجود الٌرقات المتحوصلة فً الجهاز الهضمً للحٌوان .

 

 الوقاٌة والعالج :

 . مضاد الدٌدان واسع المجال عمالالتجرٌع الدورى باست -1

الدٌدان  الٌرقى المتحوصل وعلى بوٌضات ر فعال على الطورمضاد للدٌدان له تاثٌ عمالاست -2

 .الحٌاة وذلك للحد من دورة

 بالتؽذٌة الجٌدة من حٌث الكم و الكٌؾ. االهتمام -3

 الٌرقى . نقل الحٌوانات الى اماكن ذات ارضٌة جافة للحد من نمو الطور -4

 

 الطفٌلٌات الخارجٌة : -3

ٌربى الحٌوان  الجرب ؛ القمل ؛ القراد ؛ النؽؾ( حٌثما تنتشر اإلصابة بالطفٌلٌات الخارجٌة )حلم  

الجفاؾ الطوٌل ، النقص الؽذابً  خاصة التربٌة الكثٌفة وتزداد قسوة هذه اإلصابات فً حاالت الجوع ،

الروث. إن ترك حٌوان واحد مصاب بالجرب  خاصة فً المعادن وضعؾ االدارة كعدم التخلص من

 . اره فً القطٌع كله وٌنطبق ذلك فً حالة القمل والقرادمثبلً وسط القطٌع ٌإدي الى انتش

 

 (Mange)  الجرب

الحلم وطبقات  ٌسببه حلم الجرب وهو من أربع أنماط ٌتمٌز كل نمط بآفات خاصة تبعاً ألسلوب تؽذٌة   

 . الجلد المتؤثرة

  : (Sarcopets Sp) الحلم الساركوبتً -1

وتتواجد هذه الطفٌلٌات وفً كل أطوار  . ؼنام والجمالوهو أكثر األنماط انتشاراً خاصة فً األ  

 ا الحٌةـرة على الخبلٌـــــــتتؽذى الحش إذاآلفة والتً تتركز فً الطبقة العمٌقة للبشرة  حٌاتهـــا  على

ات د أو مســارات بٌن الطبقــــّون الحلمة أخادٌـــ، وتك ( Stratum corneam)  المتقرنة ةــــللطبق

ات وفً قـــاعدتها توجد األم فً حٌث توجد الذكور فً ـوالٌرق الداخـــلٌة ٌتواجد فٌها البٌضة وـالخـارجٌ

 فً حالة بحث مسـتمر عن إنـــاث حدٌثة النضج إلكمال دورة الحٌاة .  ارجٌة للبشرة وهًـالطبقـــات الخ
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  دـــكثرة عدد األخادٌرنة وبـــالســاركوبتً بوجود طبقات الجلد الكثٌفة والمتق لهذا ٌتمٌز الــجرب

(Tunnels )  الداخلٌة أو المســـارات التً تسلكها األطوار المختلفة عبر طبقات الجلد وصوالً للبشرة. 

 

 

 ( تظهر طفٌلً الحلم الساركوبت63ًرقم ) شكل

 

  :( Psoroptes Sp ) الحلم السوروبتً -2

الخ ؛ ٌعٌش الحلم فً  ... م وفٌبرٌنوهو الحلم ماص ٌعٌش على السوابل النسٌجٌة من لمؾ ومصل د  

فهــــو شبٌه جداً بالحـــلم  الطبقة المتقرنة حٌث ٌحفر فً البشرة وحتى ٌصـــل الطبقة المتقـــرنة وبذلك

لى إفــرازات ــــــٌجً إذ أنه ٌتؽذى فقــط عالنــ بة لضعؾ التفاعلـالساركوبتً إال أنه أقل إتبلفا للجلد نس

فً  الى ثبلث اسابٌع ارج العابل لمدة تصلــتبقى خ الحلم قابلة لبلنتشار حٌثاألنسجة . كل أطوار 

 ( .الظروؾ الجٌدة )البرد + الرطوبة

 

 ( تظهر طفٌلً الحلم السروبت64ًرقم ) شكل
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 ( تظهر االصابة بالجرب فً االغنام65رقم ) شكل

 

  : (Chorioptes Sp) الحلم الشورٌوبتً -3

الجلدٌة فً البشرة وال تخترق الجلد  إثارة إذ أن الحلم هنا ٌتؽذى على القشور وهو أقل أنماط الجرب   

حٌث ٌتواجد الحلم على سـطح الجلد دون اختراقة   واإلصابة خفٌفة تتمٌز بالحكة ونمو القشور الخفٌفة

ؼنام فً الذٌل( والخٌل )أسفل األرجل( وٌوجد أحٌــاناً فً األ عمٌقاً . ٌنتشر هذا الحلم فً األبقار )فً

 . الثدي او منطقة الخصٌة

  : (Demodex Sp) الحلم الدٌمودكتً -4

 ددـــــجة البشرة األخرى خاصة الؽــــالحلم اللصٌق بحوٌصبلت الشعر ومنها ٌنتشر لٌصٌب أنس وهو  

 ودـــــاٌا والتلؾ الجــلدي ولكن ٌتمٌز بوجــــــالدهنٌة وهو جرب عمٌق ٌتمٌز بتورم الجلد وانتشار الثن

ل وهً ـــــــٌرقات النح نواسٌر جــلدٌة صدٌدٌة عمٌقة تتواجد فٌها أطوار الحلم . الحشرة الكاملة تشبه

رض ــــبكمٌة من الصدٌد . الم طوٌلة وتتركزأرجلها االمامٌة فً جســم الحٌــوان وتوجد دوماً محـــاطة

 خطٌرا فقط فً األبقـــار.

 

 الوقاٌة والعالج :

رق ــن الطــوان أفضل وأحس (Acaricides) الؽسول بمضادات الحلم ٌستعملالحلم ٌعالج طفٌلً    

ورة اقتصـــادٌة . أن ـــــاالت وتؽطٌة كل الجــلد وبصــــأكبر قدر ممكن من الح هً التؽطٌـــس لمعالجة

ددت ــــعت وتــــــدٌد فً هذا المجال لذلك تنوعـــعدٌدة وٌوجد تنافس تجاري ش عملةالمركبــات المست

 المضادات.
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 ( تظهر عملٌة تغطٌس االغنام للوقاٌة والعالج من الطفٌلٌات الخارجٌة66رقم ) شكل

   

 فً تؽطٌس الحٌوانات هً : عملةومن العبلجات المست

فضبلً عن اعطابه  وٌتمٌز بعدم الحاجة للتكرار %9.94% أو 9.94بتركٌز  : (Diazonin) دٌازونٌن

 . أسبوع ( شهر ونصؾ إلى شهرٌن 8 -6)  وقابٌة تتراوح بٌن مدة

 . بفعالٌة جٌدة واستخدام فً األبقار والماعز %9.4أو % 9.90بتركٌز  : (Phoxim) فوكسٌم

وٌحتـــاج لتــكرار بعــد  . %0.1 % أو9.90بتركٌز  عملوهو عقار فعال )وشهٌر( وٌســت : كومافوس

 . أسبوعٌن

كجم( لمكافحة الجرب بفعالٌــة عــالٌة  09مللتر /  1ٌفومٌك )فهو األ عملةأما احدث العبلجات المست  

 . ( ٌوم41 – 44وقابٌاً أٌضاً. ٌجب تكرار جرعة األٌفومٌك بعد ) عمالهألمكن است ولوال ؼبلء الدواء
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    Lice القمل

ٌوم أو ٌومٌن  من القمل من الطفٌلٌات الخارجٌة الدابمة التً ال تستطٌع العٌش بعٌداً عن عابلها ألكثر  

من القمل عوابل محددة للتطفل  كل نوع أو أنواع عملوهو فً ؼاٌة التخصصٌة من حٌث العابل، إذ ٌست

    . علٌها

مفلطح على المحورٌن الظهري  كافة فً األنواع ٌتفاوت حجم القمل وشكله حسب نوعه، ولكنه  

سة فقط للضوء. أما أرجله فتنتهً أنواعه ذا عٌون بدابٌة حسا والبطنً، وؼالبٌته أعمى، وقلٌل من

واحد فً كل رجل فً القمل المتطفل على الثدٌٌات، بٌنما ٌحتوي القمل  بمخالب، حٌث ٌوجد مخلب

  .  الطٌور على مخلبٌن فً كل رجل المتطفل على

 

 ( تظهر أحد انواع القمل الذي ٌصٌب الحٌوانات67رقم ) شكل

و  الحٌوان والقارض و كبلهما ٌتسبب فى ضعؾ ٌوجد نوعان من القمل و هما مصاص الدماء  

 االنٌمٌـا وسقوط الشعر او الصوؾ مع قلة االنتاج.

 ؾــٌعض القمل القارض جسم الضؤن والمعز مما ٌإدي إلى خروج إفراز مصــلً ال ٌلــبث أن ٌج   

الصـلبة  ـاممكونـــاً قشرة ٌتؽذى علٌها القمل. أما حك الجسم بشدة على األعمدة واألسبلك واألجســ

الصوؾ أو  األخرى فٌإدي إلى تدمٌر صوؾ الحٌوان أو شعره أو ظهور مناطق عـــدٌدة عارٌة من

مشاهدة قمل  الشـــعر على جســمه وعند إزاحة الصوؾ عن المناطق التً ما زالت مكسوة به ٌمكن

 .الزرقاوٌن Linognathus األحمر اللون ونوعً (Damalinia  ovis) الجسم
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 ( تظهر اصابة احد االغنام بالقمل وظهور مناطق عارٌة من الصوف68قم )صورة ر

 

الخسابر  تإدي اإلصابات الكثٌفة بالقمل إلى تلؾ شدٌد للصوؾ وانخفاض فً قٌمته وٌعد ذلك من أهم   

ل ــــبواسطة القم ا أن تدمٌر الصوؾ والجلدــــــم . كمـــــاالقتصادٌة الناجمة عن القمل القارض فً الؽن

ا عـــوامل تمــد ــــكله واضع اإلصابة بالبول أو البرازــك الجلد ، وتلوٌث مــــــوالخدوش الناتجة عن ح

القمــل الطفٌفة فبل تسبب أعراضاً  اتــــارة . أما إصابــــــلئلصابة بالنؽؾ أو خصوصاً فً المناطق الح

  . واضحة بــل ٌتم اكتشــافها عرضاً عند جز الصوؾ أو الشعر

 

 الوقاٌة والعالج :

 عملبها وٌست فً مبٌدات حشرٌة أو رشها (Dipping) تعالج الحٌوانات المصابة بالقمل بالتؽطٌس  

  سٌبرمثرٌــن مثـــل Synthetic pyrethroids ات الــبٌروثروٌد الصنـــاعٌةـــفــً التؽطٌس مركب

(Cyermethrin)  ودلتامثرٌن (Deltamethrin) فً الجســم  ن طرٌق االنتشـــاراللذان ٌعمبلن ع

 14 -8القمل لمدة  الذي ٌفرزه الجلد مما ٌعطً الحٌوان حماٌة ضد (Sebum) باختبلطهما مع الزهم

 . أسبوع

 

  Tickالقراد 

اإلصابة بالقراد من أهم عوامل انتشــار األمـــراض فً ؼذ تعد  كافة ٌصب القراد أنواع الحٌوانات    

اب ـــدم المص رة بتؽذٌتها علىـــها األمراض فكل أنواع القراد تسبب خسابر مباشالحٌوان . وإضافة لنقل

للحٌوان ٌقــوده لعدم اإلقبال على الرعـــً  ادة تسبب إزعاجــاً ــمما ٌسبب فقر الدم. كما إن اإلصابات الح

                                                                              .                  ممــا ٌسبب النقص الؽذابً وفقد الوزن وأٌضا أنخفاض انتاج الحلٌب
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 مع الهزال الشدٌد وانخفاض انتاج الحلٌب( تظهر االصابة بالقراد 69رقم ) شكل

                                                                                         

 
 

 فً االبقار ( تظهر اصابة شدٌدة بالقراد76)رقم  شكل

 

ذاك بـــل ٌفتك  ٌفضل كل نوع من القراد عاببلً محدداً إال أن القراد ال ٌنحصر فً هذا العابـــل أو  

 . بـــؤي حٌوان آخر فً عدم وجود العابل مما ٌوسع دابرة نقله لؤلمراض

 القراد اللٌن وفصٌلة (Family: Ixodidae) بهناك فصٌلتان من القراد فصٌلة القراد الجامد أو الصل  

(Family: Argasidae)  كٌتٌنً صــلب وجود درعـوقد سمً القراد الجامد بذلك االسـم نسبة لــ 

(Scutum)  ًالناحٌة األمامٌة الظهرٌة  ٌؽطً كل الناحٌة الظهرٌة للذكر بٌنما ٌؽطً منطقة صؽٌرة ف

االسم لعدم وجود ذلك الدرع على جسمه وهو  لٌن فقد سمً بذلكلؤلنثى والحورٌة والٌرقة. أما القراد ال

 أهمٌة فً الثدٌٌات . أكثر أهمٌة فً الطٌور أما القرد الصلب فؤكثر
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ثبلثة ومنها ما  تختلؾ دورة حٌاة القراد اختبلفاً واسعاً ، فمنها من ٌعٌش على عابل واحد أو أثنٌن أو

مختلفة إلكمال دورة حٌاته .  تم عثوره على فصابل حٌوانٌمضً فترات متفاوتة فً البٌبة ومنها ما ٌتح

والشجٌرات لتصٌب عاببلً مناسباً حٌث تنمو لمرحلة  ٌلقى البٌض فً التربة وتتعلق الٌرقات باألعشاب

 تبلػ طول الحشرة الكاملة . تتؽذى البالؽات على الدم حتى تمتلا قبل أن (Nymph) حورٌة أو حورٌتٌن

(Engorge) لقاء البٌضإل حٌث تنزل . 

 

 
 ( تظهر قراد وهً ممتلئة بعد تطفلها على الحٌوان76رقم ) شكل

 

 
 

 ( تظهر الفرق بٌن القراد قبل التطفل وبعده )األمتالء(72رقم ) شكل
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 الوقاٌة والعالج :

ة ــنٌثم تقدٌر إمكا ٌجب اإللمام باألنواع المنتشرة من القراد حتى تتم تقٌم آثرها اقتصادٌاً وحٌوٌاً ومن

 . المكافحة

الكربونــــات  ـنــالعدٌد من المبٌدات الحشرٌة تتكـــون معظم المضادات م عملتستللوقاٌة أو العبلج 

 والكاربامٌت (Organophosphates) والفوسفورات العضوٌة ( Hydrocarbons) الهٌدروجٌنٌة

Carbamates) ) ومركبات الزرنٌخ(Arsenicals) . 

 لٌبـمعرفة وجود مقاومة سابقة للمركب المعٌن ، ومدى تؤثٌــره أو تركٌزه فً الح المهمة من العوامل  

زمنٌاً هو أكثـــر  التؽطٌس المبرمج دوٌع. ستعمالواللحم ومدى بقاإه فً التربة وجسم الحٌوان بعد اال

                                  الطرق فعالٌة لمكافحة القراد على نطاق واسع .                                           

 ( ، مركبات (Amitraz امتٌراز،  (Diazonin)دٌازونٌن ، .DDT : المبٌدات مثل العدٌد من عملتست

 .(Carbophenothion)، كاربوفٌنوثٌون  (Pyrethroids) البابروثروٌد

 

                        
 خلص من الطقٌلٌات الخارجٌة( تظهر عملٌة التغطٌس فً االبقار للت73رقم ) شكل

 

 

 Myiasisذبابة النغف 

ٌإدي إلى  النؽؾ حالة مرضٌة تنشؤن نتٌجة لمعٌشة ٌرقات ذباب النؽؾ فً أنسجة الحٌوان الحً مما  

 و وانالحٌـانؾ  ٌصٌب كبل من االؼنام ، المـــاعز و الجمــال و ٌودى الى نمو الٌرقات فًتدمٌرها، 

 .وعصبٌة و قد ٌسبب الوفاة ةباعراض تنفسٌ اً ٌكون مصحوب

   Oestrus ovis  فً االؼنام والماعز ذبابة : ٌسبب المرض  

  Cephalopina titillatorوفً الجمال ذبابة                     
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 ( تظهر ذبابة النغف فً االغنام والماعز74رقم ) شكل

 

لٌعطـى البٌض  ٌفقس إذ الحٌوان الٌرقات فى فتحة انؾ تضع الذبابة البالؽة بٌضها المحتوى على   

 ٌنسلخ يالذى ٌهاجر فى المجرى االنفى و ٌنسلخ لٌعطى الطور الٌرقى الثانى والذ االول الطور الٌرقى

االنفٌة و مع عطــس الحٌوان ٌطــــرد  هذا ٌتم فى المجارى و الجٌوب كل . لٌعطى الطور الٌرقى الثالث

 .الكاملة و ٌعطى الشرنقة وتنمو لفترة ثم تعطى الذبابةاالرض لٌتحوصل  الطور الٌرقى الثالث الى

رتفاع فً درجــة الحـــرارة ، اتظهراالعراض السرٌرٌة على الحٌوان من أفرازات انفٌة وعطاس مع   

ٌحاول الحٌوان المصاب هز رأســـه اوخبطها فً اي جســـــم صلب محاولة منه التخلص من الـــٌرقات 

ذلك أعراض عصبٌــــة وتشــــنجات وأخٌراً تبلحظ الٌرقات على االرض عندما  المستقرة فً أنفه وٌتبع

 . ٌعطس الحٌوان 
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 ( تظهر ٌرقة ذباب النغف فً أنف الحٌوان مع خروج االفرازات من االنف75)رقم  شكل

 

 الوقاٌة والعالج :

 ن او مادة النٌتروكسانٌل .    لعبلج الحٌوان المصاب ٌجب عزله واعطابه حقن االٌفرمكتٌن او الدورامكت  

كما ٌجب القضاء على الذبابة المسببة برش المبٌدات الحشرٌة وتؽطٌس الحٌوانات بصورة دورة وفً 

 المواسم التً ٌنشط فٌها الذباب لوقاٌة ومنع االصابة المتكررة بهذا الطفٌلً .
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 امراض الجهاز الهضمً:

نات و خصوصا ً الحٌوانات المجترة ، ترفع من مستوى إنتاجها من إن األهتمام و الرعاٌة الصحٌة للحٌوا

اللحم و الحلٌب ، لذا من الضروري أن ٌكون هناك وعً لتقدٌر االهمٌة الصحٌة أو األلتزام بتحصٌن 

األهتمام بالتؽذٌة و الوقاٌة من األمراض ضد األمراض السارٌة المعدٌة ، و الحٌوانات بمواعٌدها المقررة

ة و األهتمام بالتؽذٌة و الوقاٌة من األمراض ؼٌر المعدٌة ، و ضرورة عبلج الحٌوانات ؼٌر المعدٌ

المرٌضة و عزلها عن ؼٌرها ؼٌر المصابة فً داخل المزرعة و ذلك لزٌادة الطلب على اللحوم و الحلٌب 

                                                                                            و الجلود و الصفوؾ بسبب العدد المتزاٌد من السكان بؤستمرار و إرتفاع مستوى المعٌشة .   

ومن الجدٌر بالذكر إن الخدمات الطبٌة البٌطرٌة تكاد تكون متوفرة حالٌا ً فً العراق من خبلل تواجد 

طرٌة الخاصة و باألخص فً األطباء البٌطرٌٌن بكثرة فً المستوصفات البٌطرٌة و كذلك فً عٌاداتهم البٌ

القرى و األرٌاؾ مما ٌسهل الحفاظ على تربٌة الماشٌة ، و التحصٌن الدوري ضد األمراض السارٌة التً 

تنتقل من الحٌوانات المصابة الى الحٌوانات السلٌمة التً تسبب أؼلبها الموت المفاجا عند اإلصابة و 

                                                                                                                                      خصوصا ً الطورٌن تحت الحاد و الحاد من المرض . 

إن األلتزام بالتحصٌن الدوري لؤلمراض السارٌة ٌإدي الى زٌادة المقاومة من قبل الحٌوانات المجترة لهذه 

ابً على زٌادة اإلنتاج للحٌوانات ، و كذلك التخلص من إنتشارها لئلنسان إذ أن األمراض ، مما له أثر إٌج

                                هناك أكثر من مابة مرض مشترك بٌن اإلنسان و الحٌوان .                                                                          

البٌطرٌة تساعد فً عبلج أمراض سوء التؽذٌة التً تكون متسببة عن عدم و كذلك إن الخدمات الطبٌة 

 .  التوازن فً مكونات العلٌقة و الرعاٌة التناسلٌة و التلقٌح اإلصطناعً

 

" األمراض " تقسم األمراض الى معدٌة و غٌر معدٌة .                                                            

 ض الجهاز الهضمً غٌر المعدٌةإمرا -أوال ً:

التخمة.                                                                                                        - 6

           االنتفاخ .                                                                                                     - 2

اإلسهال .                                                                                                                    - 3

      اإلمساك .                                                                                                         - 4

 المغص – 5
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 Tympany( مرض التخمة )التلبك المعدي -1

وهو مرض ٌصٌب الحٌوان نتٌجة ضعؾ تقلصات عضبلت جدار الكرش أو توقفها  -تعرٌؾ التخمة : 

لكل ما تناوله الحٌوان من المواد المالبة  لتتسعكلٌا . وهو عبارة عن امتبلء المعدة باألكل وتمددها 

 ة األلٌاؾ أو الؽذاء السرٌع التخمر الذي ٌسبب إنتاج كمٌة كبٌرة من حامضالعسرة الهضم الكثٌر

                        البلكتٌك .

                                                                                                                                                           -أسباب المرض:

                                                                   اول أؼذٌة ردٌبة أو فاسدة أو متعفنة. تن - 1

                                                       تناول كمٌات كبٌرة من الحبوب وخاطه الحنطة والشعٌر . -2

شرب الماء أو تناول األؼذٌة العسرة الهضم الكثٌرة األلٌاؾ .                           شراهة الحٌوان و قلة  – 3

التؽٌر الفجابً فً نوع العلٌقة من األخضر الى الٌابس أو بالعكس .                                          – 4

  .طش الشدٌد و شرب الماء بعد األكلالتهام المواد الؽرٌبة مثل األؼشٌة الجنٌنٌة عقب الوالدة أو الع – 5

 أكل كمٌة كبٌرة من الخبز الجاؾ أو الطحٌن أو البنجر السكري أو الشعٌر أو بقاٌا الفاكهة .                     – 6

                                                                                            symptoms -إعراض المرض:

عدة ساعات من تناول كمٌات كبٌرة من الحبوب وخاصة الحنطة  ًعراض التخمة بعد مضاتظهر 

                                                                    . وشرب كمٌات كبٌرة من الماء بعد ذلك مباشرة والشعٌر.

                                                                                                -: ؤتًومن أهم إعراضها ماٌ 

                                                                                     قلة الشهٌة وظهور عبلمات الخمول، وٌنعزل الحٌوان لوحده.  - 1

                                                             مؽص . توقؾ عملٌة االمتزاز ، وقد تظهر بعض إعراض ال -2

                             وعموما فً الحاالت الخفٌفة ٌتم الشفاء خبلل ٌومٌن من تناول الحبوب إذا كانت الكمٌة قلٌلة ، أو بعد
دة وخاصة إذا لم ٌحدث فً الحاالت الشدٌ أماأسبوع إذا كانت الكمٌة متوسطة وذلك دون معالجة ،

ٌبلحظ على الحٌوان التعب وتخور قوامه وٌصبح عاجز عن النهوض وتإدي إلى موت فإسهال ، 

 الحاد .  النفاخ أوالذاتً  الحٌوان نتٌجة التسمم

باألكل ، و ٌمكن مشاهدة ذلك بالعٌن المجردة ، كما من إعراض المرض األخرى هو امتبلء الكرش 

ة الٌسرى فوق منطقة الكرش و مشاهدة مكان الضؽط منبجا ً بتقعر بحجم على الخاصر ٌمكن بالضؽط

قبضة الٌد ، تعود لحالتها بعد وقت قصٌر ٌقل نشاط الحٌوان و تضعؾ شهٌته لؤلكل و ٌنعزل فً خمول 

الورٌقة ٌشعر الحٌوان بؤلم شدٌد ٌمكن معرفته بالطرق على الثلث  و تكاسل و عند أمتداد التخمة الى

. و تتلخص األعراض فً األؼنام فً السادس و التاسع انب األٌمن للبطن بٌن الضلعٌناألسفل للج

أمتناعها عن األكل و األجترار و تدلً الرأس و أرتخاء األذان و أمساك ٌعقبه أسهال ، و ٌشاهد موضع 

فً المرعى  حادة ً عندما تكون الماشٌة . و تكون التخمةألٌسر متٌبسا ً ألمتبلبه بالؽذاءالكرش بالجانب ا

تنفسه و ٌصعب و تختل  ،و األعراض فً هذه الحالة أكثر وضوحا ً ،  فٌضطرب الحٌوان و ٌسرع

 حركته عند السٌر و ٌصاب بالنفاخ و األسهال و تهبط درجة حرارته و تبرد أطرافه .
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  Prevention   -: الوقاٌة

الحبوب بصورة تدرٌجٌة فً حالة  فً تؽٌٌر العلٌقة أو أعطاء كمٌات من وللوقاٌة من المرض التدرج 

. و إضافة بعض المواد فعة من الحبوب مثل حٌوانات اللحمالحٌوانات التً ٌتم تؽذٌتها على كمٌة مرت

 القلوٌة مثل بٌكاربونات الصودٌوم الى العلٌقة ذات النسبة المرتفعة من الحبوب . 

  Treatment -: العالج

 طرٌقة وٌتم ذلك إما باألدوٌة التً ؤٌةب منها التخفٌؾ نقوم بالعمل على توزٌع محتوٌات الكرش و .1

  امالحٌوان من دون طع كتنبه عضبلت الكرش وتزٌد من قوة تقلصاته ، وٌفٌد فً المعالجة تر

 لمدة ثبلثة أٌام ، كذلك تدلٌك الخاصرة الٌسرى بقوة ولمدة ربع ساعة تقرٌبا وٌجبر الحٌوان على

                                                                                                              ٌعطى زٌت البرافٌن . نفسه الوقتبالسٌر لمسافة قصٌرة ، 

   ( لتر ماء و ذلك لزٌادة نسبة الحموضة فً الكرش2(ؼم من حامض كلور الماء فً )10ٌعطى ) .2

                                                                                مع إعطاء المنشطات .                        

االنكلٌزي (  حالملالملحمٌة مثل سلفات المؽنسٌوم ) الحاالت الشدٌدة للتخمة تعطى المسهبلت فً .3

                                                                                         ( لتر ماء .  1( ؼم فً )  199- 409بكمٌة ) 

                                                                         الحقن ببعض المنبهات مثل البٌلو كاربٌن آو االرٌكولٌن  .  .4

                                                                                  كما ٌعطى الكافابٌن تحت الجلد ومحلول الكلوكوز بالورٌد ..5  

 ٌعطى فً حالة وجود المؽص عبلج النوفالجٌن . .6   

 وعند عدم تحسن الحالة تجرى عملٌة فتح الكرش للتخفٌؾ من محتوٌات الكرش . .7   

 

                                                                                                            -األتً :أتخاذ ومن الضروري 

استعمال المسهبلت للتخلص من كمٌة الؽذاء الزابدة )ٌفضل أن ٌكون نوع المسهل قوٌا ً( .                                      – 1

                                 عمل رٌاضة للحٌوان لمدة نصؾ ساعة بواقع ثبلث مرات بالٌوم .                   – 2

إعطاء الحٌوان كمٌة كبٌرة من الماء .                                                                                 – 3

  إعطاء الحٌوان كمٌة من المضادات الحٌوٌة عن طرٌق الفم لتقلٌل نمو البكترٌا التً تساعد على  – 4

      التخمر .                                                                                                                      عملٌة     

تجرٌح الحٌوانات بٌكاربونات الصودٌوم لمعادلة الحموضة الناتجة من التخمر .                                           – 5

 فتح الكرش فً الحاالت اإلضطرارٌة . ٌتم  – 6

  

 

 

 

 



2:3 
 

 : Bloat(  النفاخ 2)

تعرٌؾ النفاخ : هو عبارة عن زٌادة امتبلء الكرش والشبكٌة بالؽازات سواء كانت ؼازات حرة او 

مختلطة بالؽذاء بصورة رؼوة ، مما تإدي الى توسع الكرش بشكل كبٌر وانتفاخة . وتتمٌز اكلٌنٌكٌا 

                                                        ستوى الجسم وصعوبة التنفس وقد تإدي الى نفوق الحٌوان . بارتفاع الكرش عن م

التخمر للمواد الموجودة فً المعدة ، وهذه عملٌة  وتتجمع الؽازات فً الكرش عادة بشكل مستمر نتٌجة

الهضمً تخرج بشكل طبٌعً عن طرٌق  الؽازات متكونة كنتٌجة لعملٌة الهضم المستمر وحركة الجهاز

االمعاء ثم الشرج ، او عن طرٌق الفم بواسطة عملٌة التقٌإ . ان الؽازات التً تتشكل فً الكرش كما 

( وؼاز المٌثان CO2همها هو ؼاز ثانً اوكسٌد الكاربون )أخرى كثٌرة فً المجترات والحٌوانات األ

(CH4 وؼٌرها . وعادة النفاخ فً الحٌوان ؼٌر )قد ٌإدي  هخطٌر وخصوصا الحٌوانات المجترة ولكن

 فً بعض الحاالت النادرة الى الموت 

 اسباب المرض : من اسباب المرض ماٌاتً : 

. أو التؽذٌة على خاصة فً موسم االمطار و الرطوبة الرعً على نباتات ؼضة صؽٌرة رطبة و -1

 الحبوب والمحاصٌل البقولٌة و الجت و البرسٌم . 

الحٌوانات عن بعضها فً نسبة حدوث النفاخ ، و ٌحدث ذلك بصورة أكثر فً  تختلؾ قابلٌة -2

 الحٌوانات التً ٌتم تبدٌل التؽذٌة لها الى العلؾ األخضر بشكل مفاجا .   

إنسداد المريء مما ٌجعل مرور الؽازات للخارج أمرا ً صعبا ً أو محاالً و قد ٌضؽط على  -3

جٌن من حموضة و قلوٌة ، و ٌترتب على ذلك الضؽط األعصاب ، أو تتؽٌر درجة تركٌز الهاٌدرو

 على عضلة الكرش ومما ٌإدي الى النفاخ . 
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 -انواع النفاخ :

 النفاخ االولً  -1

 النفاخ الثاونً  -2

 

  هاوال النفاخ االولً : اسباب

 اسباب غذائٌة : -أ

 الرعً بمراعً خضراء ؼنٌة بالماء ، خاصة النامٌة قبل التزهٌر .  -1

  . حبوبكال تناول المحاصٌل الحقلٌة -2

 تناول البرسٌم و الحشابش الخضراء ذات البروتٌن العالً .  -3

 

  -لنفس الحٌوان : تعود اسباب   –ب 

 اسباب قد تكون وراثٌة عند بعض الفصابل . -1

ى الكرش اثناء خلط المحتوٌات وتختفً فً الحال حتفً الكرش : تتكون الرؼاوي  ىثبات رؼاو -2

تجعل من الصعوبة التخلص من  ىالرؼاوبقاء ، ولذا فان العوامل التً تساعد على الهواء حررٌت

  -هً :  ةثابت ىالؽازات ، ومن هذه العوامل التً تبقً الرؼاو

1. PH   . 

 هبوط نشاط البكترٌا التخمرٌة . .2

 .  ىقلة افراز اللعاب الذي ٌحتوي مٌوسٌن ٌمنع حدوث الرؼاو .3

 .  ىٌات الرؼاوثتكوٌن و فًٌا المنتجة لمادة السبلٌم التً تساعد زٌادة نشاط البكتر  .4

   -: ثانٌا : النفاخ الثانوي

 سببها عوامل تإدي الى ؼلق ممرات الهواء سواء من المرئ او البواب . 

 عوامل تإدي الى تقلٌل او انعدام حركة الكرش قبل اصابة العصب الحابر . 

 سرطانٌة .  اورام او PHاو تؽٌٌر  )الكزاز( التٌتانوس
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 نشوء المرض :

 نفاخ الؽازات الحرة فقط -1

 اسبابة : انسداد المرئ 

اسباب ؼذابٌة : ٌنتج عن ذلك زٌادة فً ؼازات التخمر وتراكمها بالكرش فٌإدي الى زٌادة حركة 

 .الكرش فً البداٌة وفً النهاٌة تتوقؾ حركة الكرش بدون رادع 

 سمى النفاخ الرؼوي . نفاخ الؽازات والسوابل اذ ٌ -2

إؼبلق فتحة الفإاد فٌتم تثبٌط رد فعل التجشإ مما ٌحفز لزٌادة حركة الكرش فٌزٌد تكوٌن  -أسبابه :

 الرؼاوى فتفقد المعدة حركتها و ٌتمدد الكرش. 

 

 االعراض :

 النفاخ االولً :  

 تمدد الخاصرة الٌسرى بوضوح خبلل ربع ساعة .  -1

 والرفس على البطن . هرقودو و قٌامه قلق الحٌوان -2

 صعوبة التنفس )فتح الفم ، خروج اللسان ، اللعاب ، زٌادة التنفس(  -3

 وقد ٌحدث قًء انعكاسً .

 تزٌد حركة الكرش فً البداٌة ثم تقل وتمتص فً النهاٌة .  -4

 واالجترار .  التجشإٌتوقؾ  -5

  -: ( ساعات لسببٌن6 – 3موت الحٌوان خبلل )ٌ -6

 .ازات السامةامتصاص الؽ - أ

 هبوط الجهازٌن الدوري والتنفسً .  - ب
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 النفاخ الثانوي :  -2

 متوسط فً الجزء العلوي من الخاصرة الٌسرى .  الىٌبلحظ تمدد بسٌط   -1

 زٌادة فً معدل  وقوة حركة الكرش بالبداٌة ثم ما تلبث ان تنخفض .  – 2

 .  ىواو ابرة البزل تعطً رؼاالمعدي تمرٌر انبوب اللً   -3

 ٌعاود المرض ظهورة بعد تفرٌػ الكرش على فترات متقاربة .  -4

 نً الوخزي .وتٌمثل التهاب الشبكٌة البر ًسبب الحقٌقلتبلحظ اعراض اخرى ل -5

 انوس . تتٌالالهضم المسبب باصابة العصب الحابر او اعراض  عسر -6

 -التشخٌص :

 سهل فً فتح النفاخ االولً .  - 1

 . هسبب عن البحث  لنفاخ الثانوي ، وٌجبا فتح صعب فً -2

  -: أتًالى بساطة او تعقٌد الحالة وكما ٌنسبة اع النفاخ اٌضا الى قسمٌن أنووتصنف 

 النفاخ البسط . -أ

 النفاخ المعقد. -ب

 النفاخ البسٌط :  -أ 

كالحنطة و هذا النوع من النفاخ ؼٌر خطٌر فً الحٌوان او ٌحدث نتٌجة تناول كمٌات كبٌرة من الحبوب 

 ، او نتٌجة  تناول اعبلؾ متعفنة بكمٌات كبٌرة .  الشعٌر

وهو نفاخ ناتج عن انسداد المرئ باجسام صلبة مثل البطاطة او قطع الناٌلون او  :النفاخ المعقد -ب

 لتجشإة والكتلٌة حٌث تتعطل عملٌة خروج الؽازات عن طرٌق الفم بواسطة انؼٌرها من االعبلؾ الخش

 عملٌة خروج الؽازات عن طرٌق الشرج .  التً تإدي الى تعطلو التفاؾ االمعاء أداد و نتٌجة انسأ

 : اعراض النفاخ بصورة عامة

  وانتفاخ حجم البطن بصورة فجابٌة وانتفاخ الخاصرة الٌسرى بشكل  هزٌادة حجم الكرش وتمدد -1

 واضح. 

 .وعملٌة االجترار تجشإٌتوقؾ عملٌة ال -2

 . هعلى االرض وٌزداد تنفس دتمدالحٌوان وقد ٌ قلق -3

 . ة للفم وللعٌنٌن ٌكون ازرق محتقناالؼشٌة المخاطٌ تلون – 4

  خروج اللسان ونزول اللعاب وامتداد الراس لبلمام مع صعوبة التنفس بحٌث ٌصبح التنفس من الفم  -5             

 .بدال من االنؾ                
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  Prevention:  الوقاٌة 

 . البقولٌة كمٌات كبٌرة من الحبوب وطاقة الشعٌر والمحاصٌل  عدم اعطاء -1

( وعلٌها قطرات الندى وخاصة فً موسم )صؽٌرة العمر هعدم تقدٌم االعبلؾ الخضراء الؽض -2

 االمطار والرطوبة . 

 عند تقدٌم االعبلؾ الخضراء او الرعً على اعبلؾ خضراء . دابما ً كالتبناعطاء اعبلؾ جافة  -3

  وان ٌكون تؽٌٌر العلؾ من الجاؾ الى االخضر وبصورة  وكمٌته ً نوعٌة العلؾ االخضرالتحكم ف -4

 تدرٌجٌة .

 للؽازات . المنتجة اعطاء المضادات الحٌوٌة لتقلٌل تكوٌن البكترٌا  -5

                                                                                                                                          Treatment -العالج :

  -: ؤتًوذلك كما ٌ ،ٌتم العمل على سرعة اخراج الؽازات من الكرش

 عن طرٌق الفم .  كتجرٌعبلوت ، اعطاء االدوٌة المضادة للنفاخ مثل االنتً -1

 لتدرٌج . زل المعدنً ومراعاة خروج الؽازات عن طرٌق المٌزل بابزل الكرش بالمب -2

    ساعد ذلك ٌ إذشً الحٌوان مفً الحٌوان بالركض الخفٌؾ او  بسٌطةٌفٌد فً معالجة حاالت النفاخ ال -3

 .                                                                            اخراج الؽازات من الفم او الشرج  فً    

    عمال، وٌفضل استلتر ( 2 – 1) تربنتٌن( و الحلٌب بواقعبمزٌج من الزٌت)التجرٌح الحٌوان  -4

 لكرش عن طرٌق الفم .ل ؤدخالهي بدالمع االنبوب     

 .  ىاعطاء البولوكسالٌن لتقلٌل الرؼاو -5

  الكرش . وزٌعاعطاء مسهبلت لت -6

 اعطاء مضاد هستامٌن . -7

 : اآلتٌةاستعمال االسعافات االولٌة  - 8

 مفتوحا .  هالفم لجعلٌمكن ربط عصا ب -أ

  ٌتٌن بوضع علوي .ماالما هجعل الحٌوان واقعا ورجلٌا -ب

 . ب اللً المعدنً لتخفٌؾ ضؽط الؽازمرر انبو -ج

 ملل لبلؼنام .  (80 – 60)ملل لبلبقار و  (800 – 300)اعطاء زٌوت نباتٌة او معدنٌة  -د

فٌجب اجراء  و األجراءات كلها أعبلهزل  وعملٌة الٌ  ؤدوٌة النفاخب جةفً حالة عدم جدوى المعال - 9

 . فتح الكرش جراحٌا عملٌة 
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 Diarrheaسهال : مرض اإل (3)

  -تعرٌفة :

االسهال عبارة عن خروج محتوٌات االمعاء بشكل سابل بدال من خروجها بشكل كرات وان خيروج هيذه 

صابة كثر عرضة لئلأؽٌر صالمحتوٌات تكون بفترات متقاربة بسبب تهٌج الؽشاء المخاطً . والحٌوان ال

الكبٌير وتكثيير نسييبة االسييهال فيً الحٌييوان فييً فصييل الربٌيع نتٌجيية تنيياول اعييبلؾ ميين الحٌييوان سيهال باإل

 خضراء طازجة بكثرة . 

 االسباب : 

 تناول اؼذٌة متعفنة )فاسدة او متخمرة( .  -1

 تناول مواد سامة )اؼذٌة او كٌمٌابٌة( . -2

 ال وعدم العناٌة وسوء التربٌة( . البرد الشدٌد )نتٌجة االهم -3

 خضراء او بالعكس . الى علٌقة  االنتقال المفاجا من علٌقة جافة -4

  ٌدٌا . وقد تصل المكروبات الى سلمٌكروبات او الطفٌلٌات وخاصة الكوكلالتهاب االمعاء نتٌجة  -5

       التً تسبب االسهال ، او عن طرٌق الدم ، وخاصة المكروبات مــالجهاز الهضمً عن طرٌق الف     

 .  وؼٌرها سبحٌة، المكورات ال العنقودٌةالمكورات  –مثل : االٌشٌرشٌا كوالي      

  هذا وكثٌرا  ً .اٌروسفض رقد ٌكون االسهال احد االعراض لمرض بكتٌري مثل السالمونٌبل او لم -6

  ( خبلل ؤٌة من الرسوب )اللٌالموالٌد الصؽٌرة باالسهال لعدم تناولها كمٌات كاف ما تصاب       

 االسبوع االول من عمرها .        

 

   Symptoms -االعراض :

  الرابحة او بدون رابحة وؼٌر مدمم ، وقد ٌحتوي على قٌح او  ها ، كرٌمبراز مابً قد ٌكون مدم -1

 .  همخاط وذلك حسب طبٌعة االسهال وسبب     

 .  سبب المرض  و اسهال شدٌد او خفٌؾ حسب شدة االصابة -2

 ، وتناول كمٌات كبٌرة من ماء الشرب . شعور الحٌوان بالعطش -3

  متوسطة او خفٌفة احٌانا ، وقد ٌإدي ذلك الى انقبلب المستقٌم اذا استمر لفترة  مؽصظهور اعراض  -4

 طوٌلة      

  ظ تناقص ، وٌبلحتعب والوهنعراض الأظهور  معسهال المزمن إلاجفاؾ جلد الحٌوان المصاب ب -5

 .الحٌوان الصؽٌر نتٌجة معدل النموب  الوزن     

  ارتفاع درجة حرارة الجسم احٌانا اذا كان سبب االسهال جرثومً ، كما ٌبلحظ زٌادة فً سرعة  -6

  الحرارة الجسم الى من االعراض التً تنذر بالخطر برودة االطراؾ وانخفاض درجة  و النبض .      

  ، واذا استمر االسهال لفترة طوٌلة تضطرب نسبة الطبٌعٌة مع اسهال شدٌد اقل من الدرجة      

  ضطراب فً ااالٌونات الملحٌة )الشوارد( وٌحدث نقص فً نسبة الكالسٌوم بالدم الذي ٌإدي الى        

 . دث نقص فً نسبة الصودٌوم فً الدمواحٌانا ٌح ، واحٌانا الى ضعؾ القلبالقلب       
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   Diagnosis -: التشخٌص

 التشخٌص الحقلً وٌعتمد على االعراض االكلٌنٌكٌة. -1

  التشخٌص المختبري وٌعتمد على تحلٌل دم الحٌوان المصاب لمعرفة نسبة الكالسٌوم وكذلك نسبة  -2

   فً بعض االحٌان لتشخٌص  اً تحلٌل الدم كٌمٌابٌا فً المختبر ضرورٌ دعنصر الصودٌوم . وٌع   

 المرض .     

  Treatment -ج :العال

 للجفاؾ .ه حقن السوابل الملحٌة والسكرٌة عن طرٌق الورٌد لتعوٌض نقص ماء الجسم وعدم تعرض -1

 عند وجود مؽص ٌعطى الحٌوان المرٌض النوفالجٌن او االنالجٌن .  -2

  3سم (44 -49)ل الكافابٌن بمعدل مث. تعطى المنشطات العامة لوحظت اعراض التعب والخمول اذا -3

 .  هٌن بدال عنمتحت الجلد او ٌعطً الكورا 

 .  3( سم8 – 3بالعضلة وبمعدل )مٌن اعطاء مضادات التحسس مثل الفٌتابنزا  -4

 اعطاء مركبات الكالسٌوم بالورٌد مثل كلوكونات الكالسٌوم . -5

 حقن الموالٌد الصؽٌرة بجرعات مناسبة من الفٌتامٌنات وخاصة فٌتامٌن )أ( فً العضلة .  -6

 مؽليًالشعٌر اليدافا او مياء  مؽلًالبد من الحمٌة الؽذابٌة لمدة ٌوم او ٌومٌن ، وٌفضل اعطاء ) ماء  -7

 الرز( .

 الحساسييييٌة راء تجربييييةــييييـى بعييييد اجــــــييييـاذا كييييان سييييبب االسييييهال التهابييييات فييييً االمعيييياء . تعط -8

(Sensitivity Test)  . مركبات السلفا المناسبة 

 الزالته اوال . الجة التً تعتمد على معرفة السببالحٌوان هً المعوالمعالجة الناجمة فً 
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  Constipation مساكمرض اإل( 4)

 -تعرٌف  المرض :

االمسيياك هييو احتبيياس محتوٌييات االمعيياء وعييدم خروجهييا ميين فتحيية الشييرج الييى خييارج جسييم الحٌييوان او 

اء ، اميا سيبب التشينج فيً عضيبلت خروج القلٌيل منهيا وبصيعوبة نتٌجية توقيؾ الحركيات الحٌوٌية لبلمعي

 وبذلك تتراكم محتوٌات االمعاء بكمٌات بكبٌرة .، ل االعصاب وارتخابها لاالمعاء او بسبب ش

 -االسباب :

 ٌمكن تقسٌم االسباب الى رئٌسة واخرى ثانوٌة :

  -االسباب الربٌسة : -أ

  عسر ٌنتج منه لحصاد .... الخ(التبن او القصب او سوق القمح الٌابس بعد ا)تناول العلؾ الخشن مثل-1

 الهضم.   

 مع خمول حركة االمعاء .  األسنانسوء المضخ نتٌجة كبر السن والضعؾ العام ، او نتٌجة تلؾ  -2

 من المفترض خروجها بعد الوالدة .  إذاٌضا قد تحتبس محتوٌات االمعاء عند الموالٌد الصؽٌرة  -3

لة فً مكان واحد دون حركة قد ٌإدي الى حيدوث االمسياك كما ان وقوؾ الحٌوان مربوط لفترة طوٌ -4

. 

  العسرة الهضم ٌة ؼذاأل أو تناولفً العصارات الهضمٌة وخاصة كٌس الصفراء قلة كذلك قد ٌكون  -5

  أو تناول الماء بعد األكل مباشرة ً أو انسداد األمعاء لماء ا مع قلة تناولكالحبوب ؼٌر المجروشة     

 .ذابٌة الجافة أو اإلصابة بدٌدان اإلسكارس بالمواد الؽ     

                                                                                                                  -االسباب الثانوٌة : -ب

   -احٌانا ٌحدث االمساك نتٌجة :       

  الشلل النصفً . -1

 ضٌق االمعاء . -2

 لتفاؾ االمعاء .ا -3
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  Syptoms -االعراض :

القيوام ، صيؽٌر الحجيم و تحيدث قلية بعيدد  خروج محتوٌات االمعاء بكمٌات قلٌلة ، وٌظهر جاؾ .1

أو توقفها تماما ً و ٌكون البراز صلبا ً كرٌه الرابحة مؽطى بالمخاط و الدم أحٌانيا ً  مرات التبرز

  و ٌقل إنتاج الحلٌب . لؤلكل و ٌصبح خامبل ً ، و ٌفقد الحٌوان شهٌته

  -:ٌزٌمنن أص على مكان االمساك فً االمعاء وحسب مكان المؽص ٌمكن  ؽٌشٌر الم .2

 اذا كان االمساك فً المستقٌم ٌكون المؽص ضعٌفا جدا مع انٌن . -أ

اذا كان االمساك فً االعور او القولون فٌكون المؽيص بشيكل نوبيات متوسيطة الشيدة والبيراز قاسيً  -ب

 اطٌة . خمؽطى بطبقة م ن ٌكو وقد 

 ً الحٌييوان نفسييه علييى قيلقييد ٌو اذا كيان االمسيياك فييً االمعياء الدقٌقيية ٌكييون المؽييص شيدٌدا ومسييتمرا ً -ج

 االلم .  شدة  من  االرض 

   Treatment -العالج :

ذا كان موقع االمساك فً المستقٌم فقط ، ٌعطى الحٌوان حقنية شيرجٌة بالمياء اليدافا والصيابون إ -1

 وٌمكن تكرار الحقنة الشرجٌة عدة مرات .  والزٌت،

ميين المسييتقٌم األمعيياء اذا كييان موقييع االمسيياك فييً االعييور او القولييون فٌجييب اخييراج محتوٌييات   -2

فً المستقٌم  هوٌتم ادخال، المستطاع ، او بواسطة ادخال سلك فً مقدمته حلقة  بواسطة الٌد بقدر 

دوران السيلك والحلقية ، ونعطيً بعيدها  بهيدوء ميع  محتوٌيات األمعياء الؽلٌظية  كيرات سيحبو

و الزٌيوت التيً أ )سيلفات المؽنٌسيٌوم(  مثيل المليح اإلنكلٌيزيالمسهبلت الملحٌة عن طرٌيق الفيم 

ن تعطً المسكنات ومضادات المؽيص مثيل أوٌمكن  معاء األ تسهٌل خروج محتوٌات فًتساعد 

 النوفالجٌن تعطً المقوٌات العامة . 
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 Colic المغص (5)

عبر ٌعبارة عن إعراض عصبٌة مختلفة حسب نوع وطبٌعة األلم وشدته. وٌصاب الحٌوان بالمؽص و

فان  ،ولكن لٌس من السهل معرفة سبب المؽص  ،عنه بحركات . وتشاهد تلك الحركات بالعٌن المجردة

جة م البطن ؼالبا نتٌالآوبصورة عامة تكون . خبرة واسعة فً مهنة الطب البٌطريذلك ٌحتاج الى 

 اضطرابات فً المعدة اكثر من أي جزء اخر من القناة الهضمٌة . 

  -األسباب :

 -أسباب غذائٌة : - 6

ة كالتبن لفترة طوٌلة من الزمن وهً صعبة الهضم. او اعبلؾ متخمرة فو جاأتقدٌم اعبلؾ خشنة جدا 

 . و ؼٌر قابلة للهضمأثة عبلفا ملوأو تناول ، أندما ٌعطى بكمٌات كبٌرة وهو قدٌممتعفنة وخاصة  الخبز ع

  -اسباب مرضٌة : - 2

ٌوجد العدٌد من االمراض التً تسبب المؽص للحٌوان مثل مرض الجمرة الخبٌثة وامراض الكلى 

 . وؼٌرهاوامراض الكبد احٌانا وامراض الرحم 

  -اسباب اخرى مختلفة مثل : - 3

و النفاخ او تقلصات الرحم اثناء الوالدة أمعاء التفاؾ االمعاء او التهاب المعدة الوخزي او التهاب األ

 )مؽص الوالدة( . 

  Symptoms -االعراض :

  -ثبلثة انواع هً : وتكون علىتختلؾ االعراض حسب نوع المؽص 

 المؽص الخفٌؾ .  -أ 

 المؽص المتوسط الشدة .  -ب 

 ص الشدٌد . ؽالم -ج
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  Diagnosis -التشخٌص :

  -: أتًعلٌة ٌعتمد على ماٌ ان تحدٌد نوع المغص والتعرف

                           . وعملٌة التبول اءالتعرؾ على ظروؾ المؽص من ناحٌة الشهٌة للطعام وشرب الم - 1

 فحص ملتحمة العٌن وفحص درجة حرارة الحٌوان وقٌاس نبضه .  - 2

   تعرض الحٌوان للبرد او او ، وعٌة الؽذاء وتبدٌل العلٌقة فجاةالتعرؾ من صاحب الحٌوان على ن - 3

 الشدٌد وهل اصٌب الحٌوان بمرض ما ومتى وما هً االعراض .  التعب    

  مخاطً او فٌه  مدمم وهل هو طبٌعً او طري  والتعرؾ على حالة البراز وقوامه هل هو جاؾ ا - 4

 .  وؼٌرهاطفٌلٌات    

 .( وكٌفٌة خروجه(pHرجة الحموضة التعرؾ على حالة البول وخاصة من ناحٌة اللون والكمٌة ود - 5

 شدة والمدة والفواصل الزمنٌة بٌنها .لالتعرؾ عن طبٌعة نوع المؽص من ناحٌة ا - 6

  الوقوع على و التعرؾ على اعراض المؽص مثل اخذ وضعٌة معٌنة ومد القوابم الخلفٌة للجانبٌن  - 7

  ه ٌمكن تشخٌص نوع المؽص . االرض ومبلحظة كل االعراض العصبٌة والحركات . من ذلك كل    

  Treatment  -العالج :

بالورٌد او   3سم (49)االسراع باعطاء مضادات المؽص والتشنج مثل النوفا لجٌن بمعدل  .1

 المؽص .   نوع بالعضلة حسب 

بالورٌد او  م ملؽ (39- 49)وبععدل  %(4)تروبٌن سلفٌت عٌار عطاء المسكنات مثل األإ .2

  نوع المؽص . لعضلة حسببا

 (4)ؼم  + (40 – 49)ال عن طرٌق الفم بمعدل رٌمكن اعطاء مادة مخدرة مثل هٌدرات الكلو .3

 لتر ماء.

لتر ماء دافا و ٌبدأ  2ؼم +  30-20إعطاء حقنة شرجٌة )محلول هٌدرات كلورال( ٌمكن   .4

( دقابق . هذا و تعٌد المعالجة جٌدة و ناجحة إذا تم التعرؾ على 10عمل المخدر بعد حوالى )

. ٌصاب الحٌوان تناول كمٌات كبٌرة من الته حتى ال ٌتكرر المؽص ثانٌة ً باب المؽص و إزأس

المؽص ٌسمى المؽص الرملً ، و ٌكثر هذا المؽص فً  الرمل مع طعامه أو شرابه بنوع من

 األعشاب قصٌرة و المراعً فقٌرة .       الحٌوان فً سنوات القحط و الجفاؾ حٌث تكون 
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   -مراض السارٌة المعدٌة البكتٌرٌة و أهمها :األ -ثانٌا ً :

مرض األجهاض الساري )البروسٌبل( .                                                                                            – 1

                                                            مرض الجمرة الخبٌثة )األنثراكس( .                                                  – 2

                             مرض عفونة الدم النزفٌة )الباستٌرٌبل( .                                                                                        – 3

                                                                                        مرض الجمرة العرضٌة )سواد الساق( .  – 4

مرض األنتروتوكسٌمٌا )التسمم الدموي المعوي( .                                                                              - 5

                                                                                                              مرض إلتهاب الضرع .                      – 6

 مرض السل .  – 7

  مرض اإلجهاض الساري فً حٌوانات المزرعة  (1)

  للمرض األسماء المترادفة

 Brucellosis  مرض البروسٌبل

 Contagious abortion  مرض اإلجهاض الساري

  Bang's disease مرض بانكز

 Malta fever  المالطيةالحمى 

 Undulant fever  المتمىجة الحمى

  Mediterranean fever المتىسطحمى البحر األبٌض 

 

 

 واألؼنام  والجاموس  واالنتشار فً معظم دول العالم ، ٌصٌب األبقار  مرض ساري بكتٌري واسع

  إصابة اإلنسان فضبلً عنالكبلب والخٌول هذا  ولباإل والماعز 

  ، إحتباس المشٌمة والعقم فً اإلناثفً الحٌوان المصاب باإلجهاض المرض ٌتمٌز 

 . والتهاب الخصى والبربخ فً الذكور

 ؤتً:قتصادٌة وصحٌة كبٌرة تتمٌز بما ٌاللمرض أهمٌة 

  . كبٌر من األجنة موت عدد  - 1

  . ة أو دابمةالحٌوان المجهض قد ٌصبح عقٌما لفترة محدود - 2

  . إلتهاب الرحم فً الحٌوان المجهض  - 3

 حامل للمرض لفترة طوٌلة مما ٌشكل خطرا على باقً حٌوانات الحٌوان المصاب بالمرض قد ٌبدو  - 4

 . اإلنسان المزرعة أو خطرا على صحة

   %49 تصل ملحوض فً إنتاج الحلٌب بنسبة قد انخفاضترافق معظم الحاالت المرضٌة  - 5

  . المالطٌة ٌصٌب المرض اإلنسان وٌسبب له مرض الحمى الراجعة أو الحمى - 6
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 ٌوضح حالة اجهاض لدى المعزة  (76رقم )شكل 

  -أسباب المرض :

 المرض بسبب بكترٌا تنتمً لجنس البروسٌبل ، حٌث تم عزل أول نوع من البروسٌبل تسمى ٌحدث

   راح البرٌطانً دافٌد بروســن قبل الجــــم م 4887م اـــن طحال إنسان عـــالبروسٌبل المالطٌة م

David bruce )) فً مدٌنة مالطا , 

من قبل أحد  4990المصدر الربٌس للجرثومة إال فً عام  والتً أخذت الجراثٌم اسمها منه ، ولم ٌعرؾ

  ( Themi Zammit) زامٌت األطباء المالطٌن والعالم تٌمً

المصدر الربٌس لئلصابة بالمرض . وفً عام  لماعز الؽٌر مبستر هووالذٌن أشاروا إلى شرب حلٌب ا

  (Frederik Bang)  بانػ م استطاع الباحث الدنماركً فرٌدرٌك 4897

 ( Brucella abortus) من عزل البروسٌـــبل المجـــهضة

 أما فً  (Bang's disease) من جنٌن وأؼشٌته بقرة مجهضة ولذلك سمً المرض بمرض بانكز

 فقد تمكن العالم األمرٌكً تروم من عزل البروسٌبل الخنزٌرٌة 4941عام 

 

 

http://f.imagehost.org/download/0162/bruc_1


316 
 

 هناك ثالثة أنواع تصٌب اإلنسان هً

والبروسٌبل  ( Br. Melitensis ) المالطيةوالبروسٌبل  (Br. Abortus) المجهضةالبروسٌبل 

  ( B. Ovis) وبروسٌبل الضان (Br. Canis) والبروسٌبل الكلبٌة  (Br. Suis) الخنزٌرٌة

ٌبلػ  (Coccobacilli) بكترٌا البروسٌبل بؤنها جراثٌم صؽٌرة الحجـــم أو عصٌـــات مكورة تتمٌز

 النمو ، هوابٌةام، ؼٌر متحركةمٌكرون ، سالبة لصبؽة كر X 2 – 0,5 0,5حجمها 

ز أوكسٌد الكاربون بتركٌ ى ؼاز ثانًـــإال أن البروسٌبل المجهضة وبروسٌبل الضان ؼالبا ما تحتاج إل

ابواغ ، لها القابلٌة على النمو فً  % لؽرض نموها اإلبتدابً ، لٌس لها القابلٌة على تكوٌن5-10

 ) درجة مبوٌة 37ساعة بدرجة حرارة 72ؼالبا ما ٌكون بطٌبا ) األوساط الزرعٌة التقلٌدٌة إال أن نموها

 ( Serum agar ) صــلتحتـــاج إلى أوســاط زرعٌة خاصة لنمـــوها مـــثل وســط أكــار الم لذا

    والدكستروز وأكار المصل ( Liver extract serum agar ) وأكار خبلصــــة الكــبد والمصــل

 (Serum dextrose agar ) والحرارة  تتؤثر جرثومة البروسٌبل بؤشعة الشمس المباشرة

  والمطهرات الشابعة اإلستعمال

درجة مبوٌة لمدة عدة أسابٌع وفً درجة  8-4ة حرارة درج كما تستطٌع جرثومة البروسٌبل أن تبقى فً

 سنة 5-2حرارة صفر درجة مبوٌة لمدة 

 20ٌوما فً درجة حرارة  144ٌوما فً التربة الرطبة ولمدة  60كما تستطٌع البكترٌا البقاء أٌضا لمدة 

  % 40درجة مبوٌة ونسبة رطوبة نسبٌة 

  ٌوما 75لمدة شهر وفً الجنٌن المجهض لمدة البروسٌبل أن تبقى حٌة فً البول  تستطٌع بكترٌا

 .وبابٌة المرض
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 ( أجنة مجهضة77شكل رقم )

  كافة بشكل عام الحٌوانات الحقلٌة البالؽة ٌصٌب المرض

 الخنازٌر والحٌوانات البرٌة والجمال  والكبلب  والخٌول  و الضان والماعز  والجاموس  و األبقار 

 

  :-تنتقل العدوى للحٌوان

  الطعام أو الماء الملوث بالمسبب المرضً ٌق الفم أما نتٌجة تناولعن طر

  . للحٌوان المصاب أو الجنٌن المجهض أو عن طرٌق لعق الحٌوان للجهاز التناسلً

طرٌق الجلد أو ملتحمة العٌن أوعن طرٌق الضرع أو  ٌدخل المسبب المرضً إلى جسم الحٌوان أما عن

السابل المنوي الملوث بجراثٌم  عمالالتلقٌح االصطناعً نتٌجة است عن طرٌق الجهاز التناسلً بواسطة

 . طرٌق الجهاز التنفسً نتٌجة أستنشاق األتربة الملوثة بالمكروب أو عن البروسٌبل

 إفرازات سوابل الحٌوان المجهض و المشٌمة من أهم العوامل المساعدة فً و المجهض بر الجنٌنتٌع

والكبلب  كما للحشرات خصوصا الماصة للدم, زرعة أو خارجهاإنتشار اإلصابة بالمرض داخل الم

 . مهما فً أنتشار المرض داخل وخارج المزرعة أثراً الساببة 

  ،أكثر تقببل لئلصابة بالمرض مقارنة بالذكور اإلناث دتع

وهً مادة ،جرثومة البروسٌبل فً انسجة أعضابها التناسلٌة  وذلك بسبب وجود البٌبة المبلبمة لنمو

  . التكاثر بشكل سرٌع فً التً تساعد المٌكروب (Erythritol) ٌرٌثرتولاال

 

http://f.imagehost.org/download/0031/bruc_3
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  -:جرثومة البروسٌال ضراوة

  تعتمد شدة وضراوة بكترٌا البروسٌبل على عوامل كثٌرة

جنس  ،مناعة الحٌوان  ، طرٌقة دخول البكترٌا ،كمٌة البكترٌا  ،ضراوة المكروب  ،مثل نوع المكروب 

 . كون الحٌوان حامل أو ال ،ان عمر الحٌو ،الحٌوان 

  , ختراق البكترٌا للؽشاء المخاطً للحٌواناعام وعند  وبشكل

  (Transient bacterium) العابرٌحدث حالة تجرثـم الدم  إذفؤنها تذهب إلى الدم 

لتستقر فً داخل الخبلٌا  (reticuloendothelial system) الليمفــاوي بعدهــا تدخل الجهــــاز

الدماغ ،  اء وأنسجة الجسم المختلفة الكبد ، الؽدد اللٌمفاوٌةضوتنتشر بعدها إلى معظم أع ابٌةاأللته

 الضرع والؽدد اللٌمفاوٌة فوق الضرع ففً الحٌوانات ؼٌر الحوامل ؼالبا ما تستقر فً المفاصل وؼٌرها

فً الرحم واألؼشٌة  الجهاز التناسلً لها لتستقر وتتكاثر أما فً الحٌوانات الحوامل فؤنها تذهب إلى

  الرحم والمشٌمة الجنٌنٌة مسببتا إلتهاب

لها دور  (Brucella endotoxin) للبروسٌبل اآلمر الذي ٌإدي إلى اإلجهاض ، كما أن الذٌفان الداخلً

كذلك فؤن بكترٌا البروسٌبل تحث الحٌوان على إفراز كمٌــات كبـــٌرة  مباشر ومهم فً عملٌــة اإلجهاض

  (Cortisol) ولالكورٌتز من

  , فً تركٌز هرمون األستروجٌن مما ٌإدي إلى قلة فً تركٌز هرمون البروجسترون وزٌادة

 . اآلمر الذي ٌإدي إلى اإلجهاض

 . واتٌبقى الحٌوان حامبل للبكترٌا لعدة أشهر أو سن بعد اإلجهاض قد

الحوٌصبلت المنوٌة والسابل تستقر فً البربخ والخصى لتنتقل بعدها إلى  أما فً الذكور فؤن البكترٌا

  . ناث عن طرٌق السابل المنويالتنتقل العدوى إلى ا المنوي حٌث
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  Symptoms-: األعراض

  أسابٌع 3 -1تتراوح فترة حضانة المرض من 

 , فً بعض الحاالت المرضً وقد تمتد إلى عدة شهور

  : ؤتًبعدها ٌبلحظ على الحٌوان ما ٌ

  ما ٌكون خبلل األشهر األخٌرة من الحمل ؼالبا اإلجهاض الذي  - 1

  إحتباس المشٌمة - 2

 الرحم  التهاب - 3

  نادرا مرتٌن أو ثبلثة ، بعدها  ؼالبا ما ٌجهض الحٌوان المصاب مرة واحدة وقد ٌحدث اإلجهاض  - 4

  ةالسوابل المهبلٌ والبول  والحلٌب  ٌصبح الحٌوان حامبل للمرض وٌفرز الجراثٌم من خبلل       

  . الركبً تورم مفاصل الحٌوان المصاب خصوصا المفصل  - 5

  . االخصاب التؤخر فً فترة فضبلً عنإنخفاض ملحوض فً إنتاج الحلٌب هذا  - 6

 إصابتها بااللتهاب مما قد ٌجعل  فً الذكور ، تتركز اإلصابة فً الخصى حٌث تبدو متضخمة نتٌجة - 7

  . نتشار المرض بٌن أفراد القطٌعا مكروب مما ٌساعد فًالحٌوان عقٌما أو ٌكون حامبل لل     

 

       Diagnosis -:التشخٌص

  : ؤتًعلى ما ٌ ٌعتمد

  تؤرٌخ الحالة المرضٌة وتشمل عدد الحٌوانات المجهضة  - 1

  مرات اإلجهاض فً الحٌوان الواحد ، دخول حٌوانات جدٌدة إلى القطٌع عدد

  األعراض  - 2

  : وٌتضمن ما ٌلًالفحص المختبري  - 3

 المجهض تحضٌر مسحات من المشٌمة والجنٌن  -أ 

  للحٌوان المجهض و كذلك سوابل الرحم . دم القلب ، الؽدد اللٌمفاوٌة محتوٌات معدة الجنٌن المجهض 

 (Modified acid fast stain)  المطورة ومن ثم تصبػ بالصبؽة الصامدة للحامض

 ونتشاهد جراثٌم صؽٌرة حمراء الل إذ

  زرع النماذج من األعضاء واألنسجة والسوابل المصابة -ب 

معدة الجنٌن المجهض ، الحلٌب ، اإلفرازات الرحمٌة ( على أوساط زرعٌة  , األؼشٌة الجنٌنٌة )

 .خاصة
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 , فً حالة كون السوابل أو األنسجة المراد فحصها ملوثة  -ج 

  العضل أو داخل الخلبؼٌنٌا فً موضع تحت الجلد أو  ٌفضل حقنها فً خنازٌر

 الخنازٌز أسابٌع تقتل 6وبعد  

 , لٌشاهد تضخم الؽدد اللٌمفاوٌة قرب مكان الحقن مع تضخم الكبد والطحال

  . كما ٌمكن عزل البكترٌا من األعضاء المصابة

أختبار الروزبنكال ، مصل الدم المتبلزن ، تثبٌت المتمم ، رٌفانول  الفحوصات السٌرولوجٌة مثل -د 

 . حلقة الحلٌب وأختبار التؤلق المناعً وأختبار األلٌزا مرسب و أختبارال

  ( PCR ) باستعمالبكترٌا البروسٌبل  حدٌثا ٌمكن تشخٌص -هـ 

 لئلجهاض ٌفرق المرض عن األمراض األخرى المسببة - 4

ض مرض اإلجها و ،مرض الدوران ،وداء البرٌمات  و ،الفبرٌوسز  و ،مثل ) مرض التراكومونٌاسز

 ،بواسطة الفحص المختبري لعٌنات مؤخوذة من سوابل الجنٌن المجهض  وذلك بً .الفٌروسً الوبا

 إجراء الفحوصات التشخٌصٌة الخاص فضبلً عنهذا ، الجنٌن واألؼشٌة الجنٌنٌة معدة ،سوابل الجنٌن 

  . بالمرض

 

 :- Treatment العالج

  .لمعالجة الحٌوان المصابال ٌوجد عبلج شافً للمرض 

                                                                                                        :- Control and Preventionالسٌطرة والوقاٌة

  : ؤتًوالوقاٌة على المرض على ما ٌ عتمد السٌطرةت

  . الحٌوانات والنظافة داخل حظابر إتباع كافة الشروط الصحٌة من حٌث التعقٌم -1

والحٌوان الموجب لؤلختبار ٌزال فورا من القطٌع  ،التبلزن  ارٌفحص جمٌع الحٌوانات الحقلٌة بإخت  - 2

 ختبار علٌها بعد مرور شهر واحد وعند الحصول علىالختبار ، فٌعاد ابلالسالبة ل وٌذبح ، أما الحٌوانات

ثبلثة أشهر ثم كل  ختبار كلالا ٌنصح بإعادة االحٌوان ؼٌر مصاب ، كم دنتٌجتٌن سالبتٌن متتالٌتٌن ٌع

  . ستة أشهر
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إال بعد أن تحجز لمدة ثبلثة أسابٌع بعد  ،المزرعة  ال ٌسمح بإدخال حٌوانات حوامل جدٌدة إلى - 3

بإختبار التبلزن فالحٌوانات السالبة من األختبار تعد خالٌة من اإلصابة  الوالدة وبعد ذلك ٌتم فحصها

  . بالمرض

تعزل وتفحص مرتٌن  إال بعد أن ،ال ٌسمح بإدخال الحٌوانات ؼٌر الحوامل الجدٌدة إلى المزرعة  - 4

والحٌوان الذي ٌعطً نتٌجة سالبة لمرتٌن  , ار التبلزن بٌنهما شهر واحد قبل إدخالها إلى القطٌعٌبإخت

  . ٌعد ؼٌر مطاب بالمرض

ضاعها للفحص المختبري حتى ٌتم التؤكد من خاالمجهضة فورا عن بقٌة القطٌع و عزل الحٌوانات - 5

  كافة . حرق وإتبلؾ األجنة المجهضة فضبلً عنمن المرض هذا  أنها خالٌة

 التلقٌح الطبٌعً داخل المزرعة ، ٌنصح بفحص الذكور بشكل دوري للتؤكد من عمالأست فً حالة - 6

  . سبلمتها من اإلصابة بالمرض

ملً  0وبجرعة  49ر تٌجب أن تلقح بلقاح ع أشهر 8-1نات بعمر فً األبقار ، فؤن جمٌع الحٌوا  - 7

 فترات من الرضاعة . فً حالة تثبٌت اإلصابة فً الحقل  تحت الجلد حٌث ٌكسب الحٌوان مناعة لخمس

مع عمل أختبار حبقة الحلٌب للحٌوان المجهض بعد شهرٌن على  49عترة  فٌجب أن تلقح العجول بلقاح

م تلقح بلقاح ــــختبار التبلزن ثاٌت المتمم ، وبعد مرور سنة تفحص الحٌوانات بتثب ختبارام بــأن ٌدع

 جهاض فً الحقل فتلقح جمٌع الحٌواناتالالمقتول . عند ظهور نسبة عالٌة من ا  A 20 / 45 عترة

  . على أن ٌعاد التلقٌح مرة ثانٌة بعد مرور ستة أشهر A 20/  45ؼٌر المصابة بلقاح 

نتابج سلبٌة لكونه  إال أن هذا اللقاح له ،مرة كل سنة  Rev. 1 األؼنام والماعز بلقاحٌفضل تلقٌح  8- 

 بالمرض والملقحة بالمرض صعوبة التفرٌق بٌن الحٌوانات المصابة فضبلً عنلقاح حً هذا 
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   -:عالقة المرض بالصحة العامة

 وهً  ٌنتقل المرض لئلنسان بثبلثة طرق ربٌسة

  )الطعام الملوث بالمكروب )خصوصا الحلٌب ومشتقاته وأ تناول الماء .1

 المكروب عن طرٌق أستنشاق .2

 . عن طرٌق الجلد نتٌجة التبلمس المباشر مع الحٌوان المصاب .3

  الحلٌب ومشتقاته من أهم مصادر العدوى بجرثومة البروسٌبل دٌع

 لؤللبان ؼٌر المؽلٌة وؼٌر المبسترة خصوصا عند تناوله

 . أقل من ثبلثة أٌام والجبن حدٌث التصنٌع فً مدة أو تناول الزبادي

خفٌفة من حٌوانات مصابة  كما تنتقل العدوى أٌضا نتٌجة تناول اللحوم المشوٌة بصورة

  . بالمرض خصوصا الكبد والطحال

بٌن اإلنسان والحٌوان المصاب من أهم مصادر العدوى الربٌسة  كذلك فؤن التبلمس المباشر

  . جلد اإلنسان لمخلفات الحٌوان المصاب مسللمرض خصوصا عند تبل

عند نقل دم إنسان مصاب بالمرض فً الطور  كما تنتقل العدوى من إنسان إلى أخر خصوصا

 . الرجل المصاب العدوى إلى زوجته نتٌجة الجماع أو قد ٌنقل الحاد إلى إنسان أخر سلٌم

رثومة عن طرٌق الملتحمة فً أو قد تدخل الج الجراثٌم وقد تنتقل العدوى عن طرٌق استنشاق

المرض أكثر انتشارا بٌن األطباء  وٌعد بجراثٌم البروسٌبل مع العٌن حال تماس الٌد الملوثة

 . والجزارٌٌن والفبلحٌن وعمال مصانع اللحوم والعاملٌن مع الحٌوانات البٌطرٌٌن
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  اآلتٌة:تصٌب جرثومة البروسٌلال اإلنسان مسببة له األعراض 

  . شدٌدة فً مفاصل القدمٌن والظهر والعضبلت الم آ – 1

  . شدٌد ، فقدان الشهٌة ، تعرق شدٌد ، ضعؾ عام صداع - 2

  درجة مبوٌة خبلل المساء وتخؾ حدتها  39-38ٌوم حٌث تصل  40- 49حمى متموجة تستمر لمدة  - 3

  تفع بعدها الحرارة مرة ٌوم ، ثم تر 44-40درجة الحرارة لمدة  فً الصباح ، ٌلٌها انخفاض فً     

 أخرى     

  . السٌدات الحوامل والتهاب الخصٌة والبربخ فً الذكور إجهاض فً  - 4

  العمود الفقري وقد تشمل ؼضارٌؾ العمود الفقري مما ٌإثر على حركة  دمامل وخرارٌج بجوار - 5

 اإلنسان   

 لحادة نتٌجة حدوث السمدامٌة% فً الحاالت ا 5 – 2قد ٌإدي المرض إلى الوفاة بنسبة  - 6  

(Toxaemia )      وقلة الصفٌحات الدموٌة والتهاب الشؽاؾ .  

                                                 . وفقدان الشهٌة اآلمر الذي ٌصاحبه فقدان تدرٌجً فً الوزن قلة النشاط الفسٌولوجً  - 7

   مؽص بطنً  ،والسعال  ،واإلمساك  ،ومثل اإلسهال  اإلنسان أعرض مختلفة أخرى قد تظهر على  - 8

  . ضطراب فً النومالاألؼشٌة المخاطٌة ، ا صفرارا     

 . اللٌمفاوٌة الطحال والؽدد ،تورم كل من الكبد   - 9

  ومن األعراض الممٌزة له  , فً الحاالت المزمنة قد تستمر اإلصابة لفترة عام أو أكثر من ذلك - 10

 فضبلً عظمٌة فً الظهر والورك ، هذا  اب الشؽاؾ والتهاب السحاٌا والدماغ مع ظهور آفاتهو الته    

 . ظهور اضطرابات عصبٌة ونفسٌة عن   
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  Anthrax راكس (نثالخبٌثة ) اال الجمرة ( مرض2)

  -التعرٌف :

 رجة اقل وهو مرض بكتٌري معدي ٌصٌب االبقار واالؼنام بصورة ربٌسة ومعظم حٌوانات الحقل بد

السرٌع  ككٌة والهبلٌٌنلسبب خسارة كبٌرة فً كثٌر من الدول وٌمتاز بقصر مدة ظهور االعراض االكٌ

من فتحات الجسم ؼٌر قابل  قطرانًو المفاجا للحٌوانات المصابة . وٌتمٌز ٌخروج دم اسود اللون 

 الفم واالنؾ والشرج بعد الموت . منللتخثر ، 

، مرض الطحال ، مرض التؽطٌة ، مرض الفحمٌة منها مرض الحمى  محلٌة عدٌدة أسماءللمرض و 

 االصابة بالمرض تزداد بعد تقلبات الطقس وزٌادة الحرارة .  نسبةكعوان ..... الخ وٌبلحظ ان 

   Etiology -سبب المرض :

 Gالكرام )+(  لصبؽةوهو مٌكروب اٌجابً   Anthrois  Bacillusٌسبب المرض مٌكروب ٌسمى 

رك وٌوجد بشكل سبلسل قصٌرة فً الدم . وعندما ٌخرج المٌكروب خارج الجسم وٌتعرض وؼٌر متح

رات )السبورات( لها القدرة على البقاء فً ٌ( والبذSporeللهواء ٌتحول الى بذٌرة او ما ٌسمى سبور )

بعدم  المٌاه الراكدة كاالبار لعدة سنوات محتفظة بقدرتها على احداث المرض ولهذا ٌنصحالتربة أو فً 

ان الجثة التً لم تفتح تتعفن وهذا  إذفتح جثة الحٌوان المٌت اذا كان االشتباه بمرض الجمرة الخبٌثة 

 المٌكروب . بقتلالتعفن كفٌل 

  -انتقال المرض :

عن طرٌق تناول طعام او ماء ملوث بمكروب المرض او  األخرىٌنتقل المرض لبلبقار وللحٌوانات 

( Tabanus spp) ضطرٌق الحشرات عند تلوث الجروح مثل الذباب العا نتقل عنٌبالبذٌرات كما قد 

 خشخا وقد يصاب االنسان بهذا المرض وخاصة األ. الطيور البرية  وكذلك دٌدان نؽؾ االبل وكذلك

الصوف نتيجة تنفس  ةالمخشتغلين في مجال تربية الحيوان واالطباء البيطرين ودباغة الجلود وصناع

 متلوث . السبورات مع الهواء ال
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   Symptoms   :اعراض المرض 

  -ٌظهر المرض على شكل بثور فً الجلد او تسمم فً الدم وٌصٌب االبقار واالؼنام بصورتٌن هما :

لم تظهر اعراضه وٌكيون النفيوق سيرٌعا ومفاجبياً مين دون ظهيور أي اعيراض او  -الشكل فوق الحاد : -1

الحييرارة وتييتقلص العضييبلت وٌضييٌق التيينفس وتحييتقن تسييتمر االعييراض لمييدة سيياعتٌن حتييى ترتفييع درجيية 

 االؼشٌة المخاطٌة

ثم ٌموت الحٌوان ، وٌخرج من الفم والشرج دم أسود رؼوي مع ضعؾ تؤخر حدوث التصلب الرمً للجثية 

 -المصابة كما فً الشكل التالً :

 

 

 

 

 

 

 

 

 خروج دم أسود قطرانً من فتحة المخرج( 78شكل رقم )

ات اسيفل الرقبية حاشيارتميع تيورم فيً منطقية الحنجيرة والحليق  لس وٌحصيأنفيتح اليرٌ -الشكل الحاد :  -2

و ( ْم وسيرعة فيً التينفس 42جزاء اخرى من جسم الحٌوان وترتفع درجة حرارة الجسم اليى )و أوالصفن 

احتقييان األؼشييٌة المخاطٌيية و فقييدان الشييهٌة و توقييؾ حركيية الكييرش و قليية فييً إنتيياج الحلٌييب الييذي ٌظهيير 

بالدم ، كما ٌظهر على الحٌوان إسهال مع دزنتري ، و ٌتضخم اللسان و الحنجرة و عظم القص و  ممزوجا ً

الخاصرة و المنطقية الموجيودة بيٌن الفخيذٌن . و ٌحيدث إسيهال ميدمم ميع تيورم الؽيدد اللمفاوٌية السيطحٌة و 

و ٌظهيير  ( سيياعة48مؽييص و نفيياخ قبييل المييوت إذا طالييت فتييرة المييرض . و تسييتمر األعييراض هييذه لمييدة )

 خمول شدٌد على الحٌوان . 
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    Post  Mortom (P.M)-الصفة التشرٌحٌة :

ٌمنع تشيرٌح  الجثية حتيى ال تتليوث البٌبية وٌنتشير الميرض .  هاذا كان االشتباه بمرض  الجمرة  الخبٌثة فان

 رمً فٌها .  تٌبس نتفاخ الجثة وعدم حصولاوٌإكد االشتباه بالمرض سرعة 

ميرض الجميرة الخبٌثية تبلحيظ االعيراض  بلــــيـوكانيت االصيابة فعؤ جثة عين طرٌيق الخطياما اذا تم فتح ال

  -: اآلتٌة

مصيلٌة والتصياقات دموٌية تحيت  إرتشياحاتعليى مختليؾ االعضياء ميع نزفٌية على شكل نقيط  تؽٌرات .6

  -كما هو موضح فً الشكل اآلتً :المخاطٌة  المصلٌة الجلد واالنسجة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (97شكل رقم )                                           
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  -التهاب نزفً تنخري فً الربة كما هو موضح بالشكل اآلتٌٌن : .2

 
                                                    

 

 

  

 

 

 (86شكل رقم )

 

 -تضخم فً الكبد و الكلى و الطحال كما هو موضح فً الشكلٌن اآلتٌٌن : – 3

 
 (86رقم )شكل 
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  -التهاب أمؽاء نزفً كما هو موضح فً الشكل اآلتً :.4

 
 (82شكل رقم )                     

  -التشخٌص التفرٌقً :

  -عند حدوث مرض مفاجا فً األبقار واألؼنام  ٌكون االشتباه باالعراض اآلتٌة :

 مرض الجمرة الخبٌثة وخاصة الشكل فوق الحاد  -1

 تسمم ؼذابً  -2

 مرض الترٌبانوسوما الشكل الحاد  -3

 عضة افعى )لدؼة ثعبان(  -4

   وبؤجراء الفحص المختبري للدم ومن معرفة ظروؾ الحالة وتارٌخها ومن وضع الجثة ٌمكن      

 .  الى سبب النفوق واسم المرض لالوصو     
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   Prevention -: الوقاٌة

ن االنسان والحٌوان ولهذا ٌجب اتخاذ اجراءات وقابٌة ان مرض الجمرة الخبٌثة من االمراض المشتركة بٌ

  -مشددة عند حدوث المرض وكما ٌؤتً :

التخلص من جثت الحٌوانات الناقلة بشكل صحً وذلك اما بواسيطة الحيرق الكاميل او اليدفن العمٌيق  .1

 ( امتار .6فً االرض تحت عمق الٌقل عن )

علييى الحظييابر المصييابة و حقيين األجسييام  عييزل الحٌوانييات المشييتبه بهييا و اسييتعمال الحجيير الصييحً .2

 المناعٌة للحٌوانات المشتبه بها . 

تطهٌر االماكن الملوثة بمكروب المرض وكذلك تطهٌر مٌاه االبيار الجوفٌية الملوثية اٌضيا بؤسيتعمال  .3

%( 10-5% أو محلييول هٌدروكسييٌد الصييودٌوم أو الفورمييالٌن )5احجييار الجٌيير الحييً أو الٌسييول 

 ع الماء فتقتل البذٌرات ـــوٌنتج عنها حرارة عالٌة جدا نتٌجة تبلمسها محٌث ترمى فً الببر 

 )سبورات( بالحرارة .

 

والحٌوانات األخرى فتكون عن طرٌق التحصٌن الدوري بلقاح  الجمرة  واألؼنام لؤلبقاراما الوقاٌة بالنسبة 

 الجلد .  تحت   3)ا( سم بجرعةو المضعفة سنوٌا ًالخبٌثة الذي ٌحتوي على السبورات 

 

   Treatment: العالج

م مين وزن ــيـوحيدة دولٌية /كؽ 20000ٌتم العبلج باستخدام المضادات الحٌوٌة وبخاصة البنسلٌن بجرعية 

ال ــييـاٌكلٌن وٌحقيين باستعمــييـً تتراســــــييـذلك الستربتوماٌسييٌن واالوكســييـة اٌييام وكـييـالحٌييوان لمييدة خمس

 ام المناعٌة ــــاالجس

(Anti anthrax serum   بشكل جرعة ٌتراوح مقدارها بٌن )فً الورٌد .  3سم 250 – 100 
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 Haemorrhogic Septicaemia( عفونة الدم الترفٌة ) الباسترٌال ( 3)

 ٌصٌب هذا المرض معظم انواع المجترات وخاصة االبقار .                                                 

 Pasteurelia Multocida Type(A)من نوع باستروال مولتٌسٌدا نوع )أ(  مسببه مٌكروب بكتٌري

ومن خبلل اسمه ٌدل على انه مرض ٌظهر نتٌجة التسمم الدموي الحاد إذ ٌتمٌز بالحمى ونزول لعاب 

ؼزٌر من الفم وٌصاب الحٌوان بهزال شدٌد بحٌث تستمر اعراض المرض هذا خبلل ال ٌتعدى ساعات 

 الٌوم الواحد .

 

 Etiology:  باب المرضاس

تستقر بكترٌا الباسترال فً الؽشاء المخاطً لبلنؾ والبلعيوم والميريء وٌظهير تياثٌره عنيدما تقيل مقاومية 

  -الجسم إذ ٌتعرض لعوامل مجهدة عدٌدة منها :

 االصابة بالطفٌلٌات المختلفة .  -1

 شرات الناقلة مثل الكراد .تلوث المولد الؽذابٌة بالبكترٌا او نقل هذا المٌكروب بواسطة الح -2

 نقل الحٌوانات من بٌبة الى اخرى بحٌث تتباٌن درجات الحرارة فٌها .  -3

 عدم اتزان العلؾ المقدم للحٌوان ونقص العلٌقة فً مجال الفٌتامٌنات و المعادن . -4

 

 االعراض :

 ( ْم .42حمى قد تصل الى ) -1

 والمريء وقد ٌمتد الى منطقة الؽٌب . تشاهد ورم فً مناطق الرأس والرقبة والبلعوم -2

 خمول الحٌوان ونزول اللعاب من الفم واخٌرا الموت المفاجا .  -3

 فً حالة اصابة الربة او المجرى التنفسً السفلً تظهر اعراض تنفسٌة واهمها ضٌق التنفس الشدٌد . -4

 

 : العالج

 كؽم من وزن الجسم .1ملؽم /  10اقع استعمال المضاد الحٌوي األوكسً تتراساٌكلٌن  بالعضلة بو -1

 كؽم من وزن الجسم .  8ؼم /  1استعمال سلفادماٌدٌن بواقع  -2

 

: التحصٌن باللقاح الزٌت المحضر من المٌكيروب المٌيت ميرة واحيدة بالسينة لحٌوانيات المزرعية  الوقاٌة

 كافة حٌوانات المزرعة . 
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 Black Leg( مرض الجمرة العرضٌة: )سوداء الساق( 4)

مرض ٌصٌب االبقار واالؼنام ، والموالٌد الصؽٌرة منها اكثر عرضة لبلصابة بالمرض من المجترات 

 شهرا ، اما االؼنام فتصاب به فً أي عمر كان .  41-6الكبٌرة العمر منها وٌصٌب االبقار بعمر 

 

ٌات ذات وهً عص  Cl. Chauvoel: بكترٌا الهوابٌة تسمى الكلوستٌردٌوم شوفٌاي  العامل المسبب

 . (+)G  نهاٌة مستدٌرة متحركة وهً بكترٌا من نوع اٌجابٌة لصبؽة الكرام

وفً التربة لعدة  ( اشهر6بذٌراتها شدٌدة المقاومة حٌث تبقى فً جثث الحٌوانات النافقة اكثر من )

 .سنوات

الهضمٌة عند وهومن االمراض التً تـُحمل بواسطة االتربة ، و مكان الدخول هو الؽشاء المخاطً للقناة 

 تناول الطعام الملوث وٌزداد انتشار المرض فً االشهر الحارة من السنة . 

 اعراض المرض : 

 التهاب العضبلت وتورم الجزء العلوي من الرجل المصابة .  -1

( ْم مع الم وتورم فً الرجل المصابة وعرج . وٌحتوي الورم على ؼازات 14حمى قد تصل الى ) -2

 إرتشاحات .وكثٌرة 

 ٌفقد الجلد لونة وٌحدث فٌة تشققات .  -3

 فقدان الشهٌة وتوقؾ حركة الكرش . -4

 ( اٌام من بدء ظهور االعراض . 1- 3تتدهور حالة الحٌوان بسرعة وتحدث الوفاة خبلل ) -5

عرج وعدم القدرة على السٌر مع تورم الجزء المصاب فً حالة االؼنام إذ ارتفاع درجة الحرارة  -6

 هٌة ، وتحدث العدوى عن طرٌق جرح الجلد او المهبل .الش وفقدان

 

ٌمكن فً حالة التشخٌص المبكر حقن المضادات الحٌوٌة مثل البنسلٌن بجرع كبٌرة قد تصل  : العالج

 ( اٌام . 7وحدة / كؽم من وزن الحٌوان لمدة )  40999

ٌن جمٌع الحٌوانات واللقاح ٌمكن استعمال المصل المضاد فً المناطق الموبوءة . وٌفضل تحص الوقاٌة :

شهر .  41 – 6( اشهر بعمر من 6تحت الجلد كل )  3سم 3المحضر لقاح الجمرة العرضٌة وبجرعة 

 وحماٌة الموالٌد الصؽٌرة فً حالة ظهور المرض بالمنطقة . 
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 Entero toximia( مرض االنتٌروتوكسٌمٌا )التسمم الدموي المعوي( 5)

ألخص االؼنام بهذا المرض الذي ٌسببه بكترٌا كلوسيترٌدٌوم بٌرفرنجيز نيوع تصاب الحٌوانات احٌانا وبا

(C ونوع )(D)  . وتكون االصابة عادة حادة او تحت الحادة 

  -اعراض المرض :

ٌظهر على الحٌوان المصاب الهٌاج وعدم االتزان فً اثناء السٌر مع تشنجات  -فً الشكل الحاد : -أ

 التسمم المعوي المعدي .    الموت السرٌع نتٌجة تسبقعضلٌة 

 ساعة .  (20ٌحدث  اسهال ثم الموت خبلل ) -فً الشكل تحت الحاد :-ب            

   P.Mالصفة التشرٌحٌة : 

 -التهاب رشحً فً الؽشاء المخاطً للمنفحة، كما هو موضح فً الشكلٌن اآلتٌٌن : .1

 

 
 (85شكل رقم )
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 -ء القلب، كما هو موضح فً الشكل اآلتً :نقط نزفٌة على الؽشاء البلوري وؼشا.2

 

                                                  

                                

 

  

                                          
 

 (84شكل رقم )

 

ج البرانشييٌمً كمييا .اسييتحاالت برانشييٌمٌة فييً الكبييد والكلييى التييً تظهيير بلييون اسييود مييع التصيياق النسيي3ٌ

  -موضح فً الشكلٌن اآلتٌٌن :

 

 

 

   

 

 

 

 (85شكل رقم )
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 الوقاٌة : 

 ٌوجد لقاح ضد امراض الكلوسترٌدٌوم المختلفة ٌسمى كوفسكٌن ٌمكن االستفادة منه عند الضرورة . 

 العالج :

 ال توجد فرصة للعبلج بشكل مفٌد . 

 

 Mastitis( مرض التهاب الضرع 6)

لمرض بوجود تؽٌر فٌزٌابً وكٌمٌابً وبكترٌولوجً للحلٌب حٌث ٌتؽٌر لون الحلٌب و وجود ٌتمٌز هذا ا

 تخثر به اثر عمل بكترٌا االصابة وكذلك ٌصبح الحلٌب مدمماً  فً الحاالت المتقدمة من االصابة .

 كذلك ٌشٌر هذا المرض الى تؽٌر مرضً لنسٌج الضرع إذ ٌتورم الضرع وٌصبح مإلما . 

 ض : اسباب المر

ان االصابة تحدث بواسطة مٌكروبات بكتٌرٌة مثل ستافلوكوكس أدرٌص ،  ستربتوكوكص ، األشٌرٌشٌا 

و ؼٌرها . تصل العدوى للضرع اما عن طرٌق الدم او عن طرٌق حلمات  (E.Coli)القولونٌة  

ٌة و الضرع ، وٌساعد فً ذلك تلوث اٌدي الحبلبٌن وآالت الحلب و مواد تنظٌؾ الضرغ و تلوث أرض

 مكان الحٌوان بوجود البكترٌا المسببة للمرض . 

 ومن العوامل المساعدة على المرض وجود جروح بالحلمات او الضرع .

 اعراض المرض : 

 ٌتؽٌر لون الحلٌب إذ ٌكون مابٌاً او مدمماً او اصفراً . .1

تخثرات  ات طبٌعة شمعٌة اوو ٌحوي الحلٌب على تخثرات مختلفة نتٌجة تجمع الحلٌب او ٌكون ذ

 . مدممة

تحدث تؽٌرات فً طبٌعة تركٌب نسٌج الضرع وحجمة ، وٌمكن مبلحظة ذلك عن طرٌق تلمس   .2

الضرع ، إذ نبلحظ تؽٌر حجم الضرع و قد ٌكون حاراً ومإلماً . وفً الحاالت المإقتة ٌحدث 

 ضمور لنسٌج الضرع وعند لمس الجزء المصاب ٌظهر اكثر صبلبة ، وفً الحاالت المتقدمة من

المرض ٌحدث تلٌؾ موضعً للجزء المصاب . وفً الحاالت الشدٌدة ٌحصل تسمم دموي وارتفاع 

 فً درجة حرارة الجسم الحٌوان المرٌض وخمولة وفقدان الشهٌة لبلكل . 

قد تظهر االعراض اعبله فً جزء او اكثر من الضرع وحسب االصابة وحسب الحٌوان المصاب   .3

 ى اربعة اجزاء . إذ ان ضرع االبقار مثبل ٌقسم عل
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 العالج : 

( نتٌجة Toxemiaحقن الحٌوان المصاب بالمضادات الحٌوٌة بالعضلة فً حالة تسمم الدم )  .1

 ( اٌام . 3اللتهاب الضرع ولمدة )

تفرٌػ حلٌب الضرع المصاب وحقنة عن طرٌق حلمة الضرع بالمضادات الحٌوٌة على شكل مرهم   .2

وط الصحٌحة والنظافة التامة مثل تنظٌؾ الحلمات وتعقٌمها ٌذوب بالماء المقطر بعد مراعاة الشر

 لتجنب ادخال عدوى اخرى الى الضرع .

وٌجب تفرٌػ الحلٌب الجزء المصاب تماما للتخلٌص  القنوات من بقاٌا االلتهاب قبل الحقن بمرهم 

المضادات  ( اٌام ومن امثلة مراهم5-3المضاد الحٌوي. وتعمل هذه العملٌة مرتٌن فً الٌوم ولمدة )

 الحٌوٌة المستعملة فً عبلج  التهاب الضرع هو العبلج بالكلوزاسٌلٌن وؼٌرها من المضادات الحٌوٌة .

 الوقاٌة :  

 معالجة االجزاء المصابة من الضرع فً الحٌوانات المصابة .  .1

 عبلج الحٌوانات قبل مدة الجفاؾ خصوصا فً االبقار فً الشهر السابع من الحمل .   .2

، كؽسل الضرع قبل عملٌة الحلب وتعقٌم الحلمات روط الصحٌة فً اثناء عملٌة الحلببالش االهتمام  .3

بؤحد المطهرات التً ال تسبب تهٌجا للجلد او تؽٌر فً طعم الحلٌب كما ٌجب تعقٌم آالت الحلب 

 االتوماتٌكً وعدم الضؽط بقوة على الضرع لتجنب حدوث جروح فً الضرع . 

  . ومكان حلب االبقار  فسهاالهتمام بنظافة الحبلب ن .4
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 Tuberculosis(  TB)( مرض السل 7)

وٌتمٌز بوجود  .شتركة بٌن االنسان والحٌوانلممعدي ، وهو من االمراض او  السل مرض مزمن

 درنات فً اماكن مختلفة من الجسم وخاصة فً الكبد والربتٌن والؽدد اللمفاوٌة .

. له اسباب المرض  تهٌؤتاذا ،المتقدم منها بالسن  السٌماات والحٌوان أكثران هذا المرض ٌصٌب 

 عؾ مع الكبر . ضوللصؽار مناعة طبٌعٌة من االمهات ت

                                                                                                        سبب المرض : 

 ٌسمى  ةؼصٌبشكل  بكتٌريٌسبب المرض مٌكروب 

ٌات كوخ ، وهً صالمعروؾ بع (Mycobacteriam Taberculosis) سزلوسٌٌماٌكوبكترٌوم تٌوبرك

  G) + ( ؽة الكرام بعضٌات مقاومة للحموضة واٌجابٌة لص

 دقٌقة  (49)ْم لمدة  (64)ومكروب السل ٌتاثر بالحرارة فً درجة 

 -شكل اآلتً :كما هو موضح فً الدقابق .  (49)ْم لمدة  (79)او فً درجة 

 

 

 

 

  

 

 (86شكل رقم )                                                          

   Human Typeان المٌكروب الخاص باالنسان ٌسمى 

  Bovine Typeوالخاص باالبقار ٌسمى 

   Avian Typeوالخاص بالطٌور ٌسمى 
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 انتقال المرض : 

الؽبار الملوث بالمٌكروب  ٌات السل مع ذراتصتدخل عٌنتقل المرض عن طرٌق التنفس ، حٌث   .1

نسبة العدوى اذا كانت الحٌوانات محصورة فً حظٌرة مؽلقة واحدة مع حٌوان مصاب  وتزداد

 الشتاء .فصل خصوصا فً 

 قل المرض عن طرٌق اللعاب والبراز والحلٌب واالفرازات الرحمٌة والبول .تٌن .2

 او الماء الملوث بمكروب السل . العلؾ هضمً مع قل المرض عن طرٌق الجهاز التٌن .3

 قل المرض عن طرٌق الجلد وهذا نادر من خبلل الجروح التً تتلوث بمكروب السل .تٌن .4

 جهاز الحلب الملوث بمكروب السل .  عمالقل المرض عن طرٌق التلقٌح االصطناعً او عند استتٌن .5

 

 العوامل المساعدة على االصابة بمرض السل :

ٌحدث هذا المرض عندما تتعرض الحٌوانات لبلجهاد الشدٌد والتؽذٌة السٌبة جدا ، وكذلك ٌساعد على  

 تضعؾ مقاومة الحٌوان وتصبح اكثر عرضة لبلصابة بالمرض .  إذ يءاالصابة االٌواء الرد

ادوات  اذا كانت السٌماالبقار بجانب ابقار مصابة بمرض السل ٌزٌد من فرصة االصابة واكما ان تربٌة 

 رب مشتركة ، هذا وان الحٌوان الضعٌؾ اكثر قابلٌة لبلصابة بمرض السل . االتربٌة من معلؾ ومش

النها مهملة وتعٌش فً ظروؾ صعبة من حٌث  ،حٌوانات النقل والعمل اكثر تعرض لبلصابة تعدو

اٌد بها وعدم تعرضها اقل تعرضا لبلصابة بسبب االهتمام المتز هالتؽذٌة واالٌواء . اما حٌوان الحلٌب فان

 للتعب واالجهاد عادة .

أي  داو الملوثة بافرازات درنات المرض هً ؼٌر صالحة لبلستهبلك ، وٌع درنالنسٌج المصاب بالت

زاتها فٌه ، وتعدم افرإجزء ؼٌر صالح لبلستهبلك عندما تظهر االفة به او فً عقدة اللمفٌة تصب 

االصابة الشدٌدة ،  -وصول المسبب للدورة الدموٌة بمعنى : -: اآلتٌة الذبٌحة كاملة فً احدى الحاالت

ؼٌر مطابقة  ظهور الحمى على الحٌوان فً الفحص قبل الذبح ، هزال مرافق للتدرن ، ظواهر المرض

النسج العضلٌة او بٌن العضلٌة او العظام او المفاصل او  -، وجود االصابة فً :لظواهر المرض المحلً

ولمدة التقل عن  ( مْ 130لجهاز المعوي ٌجب تعرٌضها لدرجة حرارة التقل عن )االجزاء البطنٌة عدا ا

 نصؾ ساعة وٌكتب علٌها لحوم معقمة.
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  -اعراض المرض :

 ولكنها تظهر بسهولة بعد الذبح.،ال تشاهد اعراض مرض السل بالعٌن المجردة 

عقد البلؽمٌة وفً الربتٌن )ال هامجازر الحٌوانات )المسالخ( وهً مجازر تبلحظ اصابات السل فٌ

 ا . ضكما تبلحظ فً الكبد والطحال والكلٌتٌن اٌ والقصبات الهوابٌة والقفص الصدري(

  -والسل فً الحٌوانات نوعان :

 بحجمشكل درنات ب ( وهوT.B-Mellianyوٌسمى السل الدخنً او السل الحبٌبً ) -سل رئوي : - 6

 على سطح الربتٌن وفً جدران القفص الصدري . حبة العدس توجد اما داخل النسٌج الربوي او

وتكون االعراض داخل العقد البلؽمٌة بالدرجة االولى، حٌث تبلحظ العقد ملٌبة بسابل  -السل العام : - 2

قٌحً سمٌك القوام او على شكل مادة قٌحٌة او بشكل طبقات و متكلسة وفً الحاالت المتقدمة للمرض 

 قاسٌة جدا .  المزمن تكون تلك العقد المصابة

     P.M-الصفة التشرٌحٌة :

فات مرضٌة على شكل درنات مختلفة االحجام واالشكال متحفظة متجبنة ومتكلسة آٌشاهد فً الربة  - 1

   -كما هو موضح فً الشكل اآلتً :المركز 

 

 

 

 

 

 

  -التهاب ربوي مع التهاب الؽشاء البلوري، كما هو موضح فً الشكلٌن اآلتٌٌن : – 2
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  -من االعراض العامة للمرض ماٌلً :و 

 -: اآلتًفً الشكل هو موضح ظهور حالة الهزال والضعؾ عند الحٌوان كما  - 1

اختبلؾ فً الشهٌة و اختبلؾ فً ارتفاع و انخفاض درجة حرارة الجسم .                                                  – 2

الحٌوان و ٌصبح خشن المظهر و لكن تظل العٌون براقة .                                                    ٌتؽٌر شعر – 3

تظهر حاالت الخمول على الحٌوان و ٌتضح ذلك بصورة أكثر بعد الوالدة .                                                  –4

 ٌجة ألصابة نسٌج الربة و القصباتسعال الحٌوان مزمنا ً نت فً حالة إصابة الجهاز التنفسً ٌصبح – 5

ٌزداد ذلك عند المشً و الرٌاضة فً الصباح الباكر .                                                               و

  وٌة ازدٌاد عدد مرات التنفس و ٌظهر ذلك واضحا ً باستعمال السماعة . و عند إصابة الؽدد اللمفا –6

ٌحدث ضٌق فً التنفس نتٌجة ضؽط هذه الؽدد على الممرات الهوابٌة .                                                     

  حدوث نفاخ متكرر و فً المرحلة األخٌرة نفاخ مستمر نتٌجة تضخم الؽدد اللمفاوٌة الموجودة  – 7

                                                                                   بالجهاز الهضمً .                              

  ٌلتهب الضرع و ٌتضخم و تزداد صبلبته أبتداء ً من الجزء العلوي ، كما تتضخم الؽدد اللمفاوٌة  – 8

   ح أصفر اللون بالضرع . و ال ٌتؽٌر لون الحلٌب اإل فً الفترة األخٌرة من المرض فٌصب الخاصة      

 ٌحتوي على  حبٌبات صؽٌرة .      

 

 

  -تشخٌص المرض :

ٌتم حقن ادمة الجلد حٌث بواسطة تجربة الحساسٌة الحٌة ٌتم تشخٌص مرض السل فً الحٌوانات   .1

 نٌوبركلٌن . وتإخذ نتٌجة التفاعل موضع الحقن . تبمادة ا

السل من الحلٌب او الؽدد اللمفاوٌة  تإخذ عٌنة من مكان االشتباه بمرض -التشخٌص المختبري :  .2

 المتورمة ، ٌتم صبؽها بصبؽة )زٌل نلسون( وتفحص بالمٌكروسكوب للبحث عن عصٌات كوخ . 

 

  -الوقاٌة :

 اتبلؾ الحٌوانات المصابة بالسل بطرٌقة صحٌة حتى التكون بإرة للعدوى .   .1

عادة عمل ، وٌست%(3ٌز )مركبات الفٌنول وبترك عمالتطهٌر االماكن الملوثة بالمرض باست  .2

 ل لهذا الؽرض . زٌالكرٌ

 هعند االشتباة بوجود حٌوان مصاب بمرض السل فٌجب التخلص منه بالذبح وفحص لحوم .3

 مدى االستفادة منها لبلستهبلك البشري . لتحدٌد بالمجزرة
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                                                                                -أما األمور الواجب مراعاتها للوقاٌة من مرض السل فهً :

 إٌواء الحٌوانات فً حظابر معرضة ألشعة الشمس و ٌدخلها الهواء النقً . . 1

. و ٌفضل عمل تقسٌمات داخل فً جانب واحد فبل تتقابل رإوسها إنشاء حظابر تربط علٌها الماشٌة .2

 الحظٌرة بحٌث تكون كل بقرة على حدة . 

 بنظافة الحبلبٌن و االبقار و تطهٌر الحظابر و رش الجدران بالمطهرات .  العناٌة  .3

 التخلص من المواشً الهزٌلة ، و االهتمام برٌاضة الماشٌة .   .4

 اختٌار المواشً سنوٌا ً للتؤكد من عدم إصابتها بالسل )اختٌار التٌوبركلٌن( .   .5

 ا ً من إنتقال المرض . القٌام بفحص الحٌوانات التً تذبح لبلستهبلك البشري خوف  .6

 

 العالج : 

ان المرض فً  من رؼمبعبلج الستربتوماٌسٌن بعدم الجدوى من محاولة معالجة الحٌوان بمرض السل 

 عملٌات كوخ وٌستصاالنسان ٌعالج باعطاء المرٌض دواء )السترتٌوماٌسٌن( وهو دواء ٌإثر على ع

ذلك ٌجب فً لكة بٌن االنسان والحٌوان ومرض السل من االمراض المشتر دهذا وٌع لبلنسان فقط .

 قبل استهبلكة من االنسان .الحٌوان حالة االشتباة او حتى فً الحاالت العادٌة بسترة الحلٌب 
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 : عرؾ المناعة وعدد أنواعها . 1س

 شتمل علٌها المناعة الطبٌعٌة؟ عددها وأذكر واحدة منها : ماهً الخطوط الدفاعٌة التً ت 2س

 بالتفصٌل .        

 : عدد العوامل المإثرة فً المناعة الطبٌعٌة ؟ عددها وأذكر واحدة منها بالتفصٌل . 3س

 : ماهً أقسام المناعة المكتسبة ؟عددها وأشرحها بالتفصٌل . 4س

 ضد الفٌروسات . : عدد العوامل الدفاعٌة الؽٌر متخصصة للجسم 5س

 : ماهً االعراض الممٌزة لمرض الحمى القبلعٌة . 6س

 : ماهً فترة حضانة مرض الطاعون البقري ؟ وماهً االشكال السرٌرٌة للمرض . 7س

 : تكلم عن اسباب االمراض ؼٌر المعدٌة اآلتٌة: 8س

 التخمة . -1

 النفاخ. -2

 الحٌوانات المجترة؟  : عدد فقط االمراض المعدٌة السارٌة فً الحٌوانات وخاصة 9س

  : تكلم عن اسباب مرض االجهاض الساري )البروسٌبل( فً االبقار واعراضُه، وكٌفٌة انتقاله  11س

 لبلنسان ؟           

 : تكلم عن اعراض االمراض السارٌة اآلتٌة: 11س

 مرض الجمرة الخبٌثة.-1

 مرض عفونة الدم النزفٌة.-2

 مرض الجمرة العرضٌة.-3

 طرق السٌطرة على داء الكمثرٌات ؟: ماهً  12س

 

 

 

 اسئلة الفصل الرابع


