
 وانواع السجالتاهمٌة * 
 االغنامتربٌة * 



 أهمٌة السجالت فى مزارع ماشٌة اللبن

 اللبنتعتبر السجالت أحد الدعائم الرئٌسٌة للنهوض بمزارع إنتاج 

 :السجالت فى اآلتً فوائد 

 .إجراء عملٌات التحسٌن الوراثً واالنتخابات  1.

معرفة اإلنتاج الٌومً للمربً، وٌستطٌع أن ٌتتبع الحاالت المرضٌة  2.

ٌمكن استبعاد الحٌوانات ضعٌفة اإلنتاج أو الؽٌر مثابرة المطٌع كما فً 

 .علٌه 

حٌث ٌنخفض لبن ( الشٌاع)ٌمكن بواسطتها تتبع حاالت الشبك  3.

 .أو ٌومٌن دون وجود سبب لمدةٌوم البمرة فجؤة 

الٌومٌة لكل حٌوان ومكونات هذه العالئك  العالئكٌمكن معرفة  4.

 .الحافظة واإلنتاجٌة ممدار العلٌمة وكذلن 

تستعمل السجالت فً المٌزانٌة الخاصة بإٌرادات ومصروفات  -5

 .المزرعة 



 :اإلنتاج وتشتمل على سجالت  -1

 . -أ سجل اللبن الٌومً  

 . -سجل اللبن األسبوعً ب 

 . -سجل اللبن السنوي ج 

 :سجالت التناسل وتشتمل على  - 2

سجل الحالة التناسلٌة، وفٌه ٌذكر رلم الطلولة األنثى وتارٌخ الوثب  -أ 

 .، ومنه تحسب نسبة الحمل بالنسبة لعدد مرات الوثب وتارٌخ الوالدة

 وفٌه ٌذكر رلم األنثى ورلم الطلولة وتوارٌخ: سجل اختبار الحمل -ب 

التلمٌحات المختلفة، ومنها التلمٌح الخصب وتارٌخ الجس ونتٌجته ومنه 

الوالدة المنتظر حتى ٌمكن تجفٌؾ البمرة لبل ذلن بولت ٌحسب تارٌخ 

 .كاؾ 

 سجل النسب واإلنتاج -3



 -التغذٌة سجالت  -4

وفٌها تحتسب لكل حٌوان الممررات الؽذائٌة الخاصة به وذلن حسب اإلدرار 

كذلن حسب درجة نمو الحٌوان وفٌما تحسب كمٌة العلٌمة الٌومٌة الفعلً والسن 

 .حٌوانات المزرعة المنصرفة لجمٌع 

 : -سجالت الحالة الصحٌة  5

وٌسجل فٌها رلم الحٌوان وتارٌخ المرض وكذلن العالج الممرر له والتحصٌن 

 .المختلفة ضد األمراض 
  –سجالت النمو واألوزان  6
 :السجالت اإلدارٌة -7

 وتسجل فٌها المصروفات والمشترٌات واألجور وكذلن اإلٌرادات





 :ممٌزات تربٌة األغنام 
سرعة دورة رأس المال فٌها نظراً الرتفاع كفاءتها التناسلٌة ( 1

 .وسرعة تكاثرها 
تصلح تربٌتها فً المناطك الصحراوٌة وشبه الجافة حٌث تستطٌع ( 2

األؼنام السٌر لمسافات طوٌلة والرعً علً النباتات المصٌرة والجافة 

التً ال تستطٌع رعٌها األنواع األخرى من الماشٌة ، وكذلن تتحمل 

 .الجوع والعطش ونمص الؽذاء لفترات طوٌلة 
رخص تكالٌؾ إنشاء حظائرها فهً ال تحتاج إلً حظائر خاصة ( 3

 .وٌكفً إلٌوائها مظالت بسٌطة 
للة تكالٌؾ العمالة الالزمة لرعاٌتها فهً تربً فً شكل جماعً ( 4

 .وٌكفً صبٌان ورجل لرعاٌة مائة رأس
وتتمٌز علً بالً ( لبن –صوؾ  –لحم )تنوع اإلنتاج منها ( 5

 .الحٌوانات بؤنها المنتج الوحٌد للصوؾ 



تعتبر ذات احتٌاجات ؼذائٌة متواضعة حٌث ٌمكنها التؽذٌة علً ( 6

بماٌا المحاصٌل وسد احتٌاجات الؽذائٌة من مواد العلؾ الفمٌرة لذا فإن 
 .كفاءة إنتاجها من اللحم كبٌرة والتصادٌة 

، وٌنتج من هذه % 7ٌحتوي لبن األؼنام علً نسبة دهن حوالً ( 7
 .األلبان الجبن الضؤن واأللبان المتخمرة 

ٌمكن االستفادة من دهون األؼنام فً الطهً ، وكذلن من األمعاء ( 8

الدلٌمة فً صناعة الخٌوط الجراحٌة ومن المرون واألظالؾ فً 
 .صناعة الؽراء ومن العظام والجلد فً صناعات أخري 

سماد األؼنام ؼنً باألزوت والفوسفور والبوتاسٌوم ، كما أنه سرٌع ( 9
 .سنوٌاً  3م2.5التحلل وتنتج الرأس الواحدة فً المتوسط حوالً 

لحوم األؼنام من أحسن اللحوم فً الطعم والمابلٌة للهضم هذا ( 10

باإلضافة إلً أن صؽر حجم الوحدة فٌها ٌجعلها مرؼوبة لالستهالن 
 .األسري وخاصة فً المناسبات 



 تمسٌم االغنام
 تتبع االؼنام التمسٌم التالى فى المملكة الحٌوانٌة

 Kingdom Animalia                   المملكة الحٌوانٌة
           Phylum Chordata                   لبٌلة الحبلٌات 

          Sub Phylum Vertebrata                             تحت لبٌلة الفمارٌات
            Class Mammalia              الثدٌٌاتصؾ  

 Order Ungulata                                      رتبة ذوات الحوافر
  Sub Order Artiodactyla                                تحت رتبة زوجٌة الحافر 

 Pecora Section                         المجترات الحمٌمٌةلسم 
 Family Bovidae         العائلة البمرٌة

 Caprinae                                  تحت عائلة االؼنام والماعز 
 Ovis                       جنس االؼنام                                                    

 Aries    Ovis     نوع االؼنام المستئنسة                                                 
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من أوائل الحٌوانات الزراعٌة التً استؤنسها اإلنسان   Sheepتعتبر الؽنم 

Domesticated وٌرجع تارٌخ استئناسها إلى العصر الحجري الحدٌث  . 

 
 الؽنم المستؤنسة الحالٌة ٌرجع نسبها الى الؽنم البرٌة والؽٌر مستؤنسة

 Wild Sheep  ًوالتً مازالت حتى ٌومنا هذا تعٌش فً بعض نواح 

 آسٌا وأوربا، 

 

 ساللة تتباٌن فً صفات إنتاجها  300عدد سالالت الؽنم العالمٌة ٌزٌد عن 

 وأشكالها وطبٌعة ؼطاء الجسم إال أنها تتشابه جمٌعا فً كونها حٌوانات

 ودٌعة هادئة  

 





Grazing vs. Browsing 
 

•One of the biggest differences between sheep and 
goats is their feeding behavior and diet selection. 

, preferring to eat leaves, browsersGoats are natural 
twigs, vines, and shrubs. They are very agile and will 

stand on their hind legs to eat vegetation.  

•, preferring to eat short, tender grazersSheep are 
grass and clover. They like weeds and can graze very 

close to the soil surface. 
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 تأسٌس لطٌع من األغنام
 :األسس التً ٌموم علٌها مشروع تربٌة األؼنام 

 وعلً أساسه ٌتم تحدٌد حجم المشروع ومكوناته: رأس المال  -1
ٌدار المشروع بواسطة أشخاص لدٌهم الخبرة الكافٌة : العمالة  -2

 مع ضرورة 

تستخدم اللامة الحظائر وٌخصص جزء منها : األرض -3
 لزراعة االعالة الخضراء

االهتمام باختٌار أفراد المطٌع حٌث ٌعتبر ذلن : الحٌوانات  -4

 أساس نجاح المشروع 



15 3/16/2020 

 :لطعان األغنام 

 :تربً األؼنام فً لطعان ، وهنان نوعان من المطعان 

 لطعان دائمة ولطعان ؼٌر دائمة

 :المطعان الدائمة : أوال 

وهً لطعان للتربٌة والتوالد ، تتكون من أؼنام متخصصة 

إنتاج ضؤن أو إنتاج الصوؾ أو إنتاج )فً إنتاج معٌن 

وتشتري نعاج هذه المطعان من السوق وتكون ( اللبن

سنوات ،  3-2صؽٌرة السن ، وٌحتفظ بها مدة التمل عن 

سنوات عادة ، تستبدل بعدها بنعاج أخرى  6-5والتزٌد عن 

 .صؽٌرة السن 
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 :لطعان األغنام 

 المطعان غٌر الدائمة: ثانٌاً 

وعادة ما تتكون هذه المطعان من أؼنام تخصصت فً إنتاج 

الضؤن والمطعان ؼٌر الدائمة تشتري عادة ثم تباع ثانٌة بعد 

مدة وجٌزة من الزمن وتمسم المطعان ؼٌر الدائمة إلً 

نوعٌن ، علً أساس مدة مكوث األؼنام لكل منها بالمزرعة 

 :وهً كاآلتً 
 لطٌع طٌار –لطٌع سائر ب  –أ 
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 :المطٌع السائر  –أ 

ٌمكث بالمزرعة مدة أطول من مدة مكوث أؼنام المطٌع 

’ الطٌار وٌتكون المطٌع السائر من نعاج للتربٌة والتوالد 

وأؼنام وهً عادة تكون كبٌرة السن أو فً نهاٌة سنوات 

ثم تلمح هذه النعاج وٌعتنً بها من ناحٌة .حٌاتها اإلنتاجٌة

التؽذٌة حتى تلد ، فتسمن هً ونتاجها ثم ٌباعا للذبح والتزٌد 

 .مدة مكوث هذا المطٌع بالمزرعة عن عام واحد 
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 :المطٌع الطٌار  –ب 

وٌتكون من حمالن فمط ، تشتري الحمالن من السوق 

.  ثم تسمن جٌداً وتباع كحمالن مسمنة معدة للذبح 

وٌالحظ أن مدة بماء هذا المطٌع فً المزرعة ألل منها 

فً حالة المطعان السائرة ، إال أنه ٌمكن تكرار عملٌة 

شراء حمالن المطٌع الطائر وتسمٌنها ثم بٌعها للذبح 

 عدة دورات فً السنة لد تصل إلً أربع دورات 



 :أسالٌب إنتاج األغنام 

 :ٌوجد أسلوبان رئٌسٌان إلنتاج األؼنام هما 

 (الغٌر مكثف) اإلنتاج الرعوى: اوال

 فً تؽذٌة( كالمراعً)ٌكون االعتماد كامالً علً الموارد الطبٌعٌة  -1

ال ٌمل عادة عن )حجم المطٌع تحت أسلوب اإلنتاج المتسع ٌكون كبٌر   -2 

 (  رأس300-400

  %30سبة النفوق عالٌة لد تبلػ ون% 80نسبة الوالدة منخفضة لد التزٌد عن  -3

إلً الحٌوانات إال فً حاالت الجفاؾ ه ٌوال ٌمدم اإلنسان أي تؽذٌة إضاف -4

 والجدب الشدٌد 

ال ٌوجد فً المعتاد عملٌات ٌومٌة وحتى العملٌات وفً هذه المزارع   -5

عملٌات فرز واستبعاد ما ٌجب استبعاده فى أو تنحصر الموسمٌة تكون للٌلة جداً 
 .من النعاج وإدخال الكباش وعند تعلٌم أو ترلٌم الحمالن المولودة وعند الجز
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 اإلنتاج المكثف: ثانٌا

 وهً أكثر المزارع تكلفة  -1

 إنتاجها الرئٌسً ٌكون اللحم  -2

ٌادة عدد مرات والدة النعجة فً السنة وما زٌتم تكثٌف اإلنتاج باتباع منهجٌن هما  -3

نظام ثالث والدات فً ٌتبعها من زٌادة عدد الحمالن التً تلدها النعجة سنوٌاً باتباع 

بسالالت ( السالالت المحلٌة)ة بتهجٌنها أو بزٌادة عدد الحمالن التً تنتجها النعجالسنتٌن 

 أجنبٌة تتمٌز بارتفاع نسبة إنتاجها من التوائم أغنام 

’  حٌث تنشأ بها حظائر إلٌواء أكثرها عائد العمل بهذه المزارع كثٌر وطبٌعً أن تكون  -4

 ’  وٌعد بها الغذاء 

وإنتاجها ومن ثم ٌكون حجم المطٌع بسٌطاً ال السٌطرة علً طرق تناسل األغنام  -5

 ٌتجاوز المئات 

 %  200نسبة الوالدات مرتفعة تصل إلً  -6

 %  5نسبة النفوق منخفضة ألل من  -7

 .كما أن العملٌات الموسمٌة تكون أٌضا كثٌرة ومتعالبة والعمل فٌها مكثف  -8

 20 3/16/2020 



 

 .اإلنتاج الشبه مكثف 

تمتصر العملٌات الٌومٌة فً هذا األسلوب علً مرالبة األغنام  -1

وتمدٌم بعض الغذاء الجاف والعلف المركز فً فترات نمص العلف 

خاصة فً الفترات التً تسبك التلمٌح أو الفترة األخٌرة األخضر 

 من الحمل

أما العملٌات الموسمٌة فهً كثٌرة وال تختلف عن العملٌات  -2

 .الموسمٌة عن العملٌات الموسمٌة فً اإلنتاج المكثف 
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 التركٌب العمري للمطٌع
ٌلزم المحافظة علً المستوي ( سواء للتربً أو التجارٌة)فً المطعان الدائمة 

فٌما عدا بعض )اإلنتاجً ولذلن ٌراعً عدم إدخال حٌوانات جدٌدة بمدر اإلمكان 
 وذلن لولاٌة المطٌع من األمراض ( الذكور من آن آلخر

 المئوٌة لألعمار كالتالً النسبة 
 .سنوات  7-2إناث ناضجة عمر % 60
 سنة 2-1إناث فً طور النضج عمر % 15
 إناث لبل مرحلة النضج عمرها ألل من سنة% 25

وما ٌصل منها لعمر سنة % 20واألساس فً هذا التحدٌد هو نسبة نفوق الحمالن 

منها تشكل الفئة العمرٌة  15حولٌة وهذه تعطً مجاالً معموالً الختٌار  20حوالً 

(  سنة7-2)وباعتبار أن نسبة االستبعاد فً اإلناث الناضجة ( سنة2-1)الثانٌة 

 12أنثى ناضجة فٌمكن بسهولة أٌضاً أن نجد فً نهاٌة السنة  12أي % 20عادة 

التً بدأنا بها كً ترلً ؼلً الفئة العمرٌة األولً  15أنثى عمر سنتٌن من بٌن ال 
 ( .  إناث ناضجة)



 اهم الصفات التناسلٌة فً االؼنام  
 (شهور6-3) ذكور, (شهور10-15)العمر عند البلوغ الجنسً اناث 

 (حسب الساللة)شهر 18-8النضج الجسمى المناسب للتربٌة 
 (طول العام)الشبك متعددة دورة الشبك الموسمٌةنوع 

 (ٌوم19-14)ٌوم  17-16طول دورة الشبك 
 ساعة36-30طول فترة الشبك 

 ساعة40-18الولت الالزم الفراز البوٌضة منذ حدوث الشبك 
 ٌوم150-145فترة الحمل طول 
 ٌوم140-100موسم الحلٌب طول 

 (مللتر2.-7).مللتر1حجم الدفمة 
 )ملٌون 5-2)مٌكرولٌتر/ ملٌون3كثافة السائل المنوى 



 :تطور وزن وطول الجنٌن خالل فترة الحمل

غ وبعمر شهرٌن ( 2.1)فً الشهر األول من الحمل ٌصل وزن الجنٌن 

ؼرام وفً الشهر الرابع ( 685)ؼرام وفً الشهر الثالث ( 58)

من وزن الجنٌنً ٌتكون % 85ؼرام وأثناء الوالدة حوالً ( 1965)

خالل الشهرٌن األخٌرٌن من الحمل، أما ألٌاؾ الصوؾ تبدأ تكوٌنها فً 

 النسٌج الضام للجلد فً األسبوع العاشر من الحمل

 :  أما طول الجنٌن فٌكون تطوره كالتالً
 سم1: فً نهاٌة الشهر األول •

 سم5: فً نهاٌة الشهر الثانً •

 سم15: فً نهاٌة الشهر الثالث •

 سم20: فً نهاٌة الشهر الرابع •

 سم  50-45: فً نهاٌة شهر الخامس •



 -:الهٌكل العظمى لالؼنام

زوجا من  13فمرة مثبت بها  13تتكون منطمة الظهر من 

الضلوع  والثمانٌة ازواج االولى من الضلوع الصدرٌة تعتبر 

ضلوعا حمٌمٌة تتصل بعظام المص حٌث ٌوجد لكل منها 

ؼضروؾ ثم ٌلىهم اربعة ازواج من الضلوع الكاذبة لهل 

امتدادات ؼضروفٌة تتداخل وتتماسن فٌما بٌنها بدال من ان 

تصل الى عظمة المص والزوج االخٌر ٌسمى الضلوع السائبة 

المنطمة المطنٌة او الخصر تتكون .حٌث ال تتصل بعظمة المص

فمراتظهرٌة بٌنما العجز به اربع فمرات عجزٌة  7-6من 

تندمجمع بعضها فى عظمة واحدةومنطمة الزٌل بها الفمرات 

 طبما لنوع الذٌل 18-16العصعصٌة بتراوح عددها بٌن 









 (الطلولة)اختٌار الذكر 

 :النوع أو الساللة 

 ٌجب أن ٌكون الذكر من ساللة نمٌة ومطابماً للنموذج العام 

 :األعمار 

 .سنوات إذا كانت تستخدم فً التلمٌح مباشرة  5-3تفضل كباش ناضجة عمر 

 :الصفات 

ؼلظ المرون ، )معالم الذكورة واضحة ( حركة ولوة)ٌراعً أن ٌكون شدٌد الحٌوٌة 
 الخصٌتٌن سلٌمتٌن ، األرجل سلٌمة( كبر الرأس ، لوة الفكٌن ، اتساع طالتً األنؾ

 :نسبة الذكور إلً اإلناث 

 :فً التلمٌح الطبٌعً تكون نسبة الذكور إلً اإلناث 

 نعجة 100كباش  3فً المرعً 

 نعجة 40كبش  1فً الحظائر 

 وباستخدام الكبش الكشاؾ تزداد عدد النعاج بممدار النصؾ لكل ذكر
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 :اختٌار النعاج لمطعان التأسٌس 

ٌختلؾ النوع باختالؾ اإلنتاج المستهدؾ ، المنطمة التً ستربً بها ، 

فهنان سالالت تخصصت فً إنتاج الضؤن وأخري مثالً . خبرة المربً 

فً إنتاج الصوؾ وعموما عند اختٌار الساللة المناسبة من األؼنام ٌراعً 
 :اآلتً 

الظروؾ البٌئٌة ونوع الؽذاء السائد فً المنطمة التً ٌنتج فٌها لطعانه  -
 .ومنتجاتها 

 (حمالن أو خالفه)أسعار السوق والطلب علً نوع اإلنتاج الرئٌسً -

 .ثمن المطٌع وفرص توفر نوع وساللة حٌواناته  -

رؼبته أو مٌوله الشخصٌة نحو الساللة أو السالالت التً لد تصلح أو  -
 تجود فً منطمته

30 3/16/2020 



 :األعمار والصفات 

ً  8-6عمر  الحولٌات  .شهور رخٌصة نسبٌا

شهراً عادة تبدء من عمر سنة وحتى بدء التلمٌح  18-14عمر  البدرٌات
 .شهراً  15فً عمر 

تناسب المربً ذو الخبرة ألنها تشتري ملمحة أو تلمح عمب شرائها ، 

وٌراعً . وؼالٌة الثمن نوعاً ما وٌراعً تجانس المظهر عند شرائها 

وٌتولع % 90-80أن التكون مفرطة البدانة ونسبة الخصب فٌها 

 .حدوث صعوبات عند الوالدة وعند الرضاعة 
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سنوات وهً متوافرة فً األسواق وإن كان  5-2عمرها من  نعاج متوسطة العمر
 ثمنها مرتفع وٌمكن الحكم علً لدرتها اإلنتاجٌة

 :ومن ناحٌة الشكل ٌراعً أن تكون 

 متجانسة المظهر  -1

 متناسمة التركٌب حجماً ووزناً  -2

 هادئة   -3

 –العٌون برالة  –أؼشٌة داخلٌة وردٌة  –جلد مرن  –نشٌطة )لوٌة صحٌاً   -4
 (الصوؾ المع متٌن 

ؼٌر مشمور وؼٌر  –إسفنجً  –ضرع حجمه مناسب )ممتازة : اإلنتاجٌة   -5

 (لنوات الحلمات مفتوحة  –ال أورام الحلمات زائدة والتشمك  –متدلً 
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 األرباع الخلفٌة ممتلئة  -6

 الصدر عرٌض   -7

 سلسلة الظهر مؽطاة باللحم   -8

 األسنان سلٌمة ولوٌة   -9

 ٌراعً انطباق الفكٌن وأن تكون األسنان مكتملة  -10

 األرجل ؼٌر متباعدة أو مموسة   -11

 وٌحذر من العرج   -12

 الظهر المموس  

 األرباع ؼٌر الممتلئة والسمنة المفرطة  

 واألؼشٌة ؼٌر الوردٌة  

 .والضرع ؼٌر جٌد التكوٌن  
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 النعاج المسنة

ممكن ( ٌمدر العمر من مدي تآكل األسنان)سنوات 10-6العمر من 

ثمنها رخٌص ، . والدات ثم تسمن وتباع 3-1الحصول منها علً 

 .تعرض فً األسواق بعد موسم انتهاء العلؾ االخضر
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 اهم الصفات التناسلٌة فً االؼنام  

 

-3) ذكور, (شهور10-15)العمر عند البلوغ الجنسً اناث •

 (شهور6

 (حسب الساللة)شهر 18-8النضج الجسمى المناسب للتربٌة •

 (احٌانا فً الربٌع)موسم التناسل بداٌة الخرٌؾ•

 (طول العام)نوع الشبك متعددة دورة الشبك الموسمٌة•

 (ٌوم19-14)ٌوم  17-16طول دورة الشبك •

 ساعة36-30طول فترة الشبك •

 ساعة40-18الولت الالزم الفراز البوٌضة منذ حدوث الشبك •
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 كشف انحمم 
 

 Abdomenal Palpation  انبطن جس طريقة (أ

 
 إال ٔيؼذاخ أجٓضج انٗ ذذراج ال أَٓا ٔسغى انذًم، اكرشاف غشق ٔأسخص أسٓم 

   .انًضاسع كم فٙ ٚرٕفش ال ْٔزا ػهٛٓا   يرذسب فُٙ انٗ ذذراج أَٓا

 

 70 -60 يشٔس تؼذ انًصٕيح نهُؼاج يثاششج انعشع ٔأياو انثطٍ أسفم انجس ٚرى  

 .انرهمٛخ يٍ ٕٚو

 أساسا سشػرّ ٔذرٕلف انساػح فٙ َؼجح 150 ػهٙ انكشف انًرذسب انفُٙ ٔٚسرطٛغ    

   نّ انُؼاج ذجٓٛض سشػح ػهٗ

  .نهفذص انًالئى انٕظغ فٙ    

 انسرح األساتٛغ خالل انجس ذى إرا %90 نغاٚح انٛذٔ٘ انجس ػًهٛح َجاح َسثح ٔذثهغ    

 .انذًم يٍ األخٛشج



 

 Ultrasound scanner  انصوتية فوق بانموجات انكشف (ب•

 لهة ظشتاخ ػهٗ انذًم ػٍ نهكشف انًسرخذيح انصٕذٛح فٕق انًٕجاخ أجٓضج ذؼرًذ     

   .انُؼجح سدى داخم نهجٍُٛ ظم سسى أٔػهٗ انغُى جٍُٛ

 اسرخذاو ٔػُذ ٕٚو، 42-26 ػًش ػُذ انجٍُٛ لهة ظشتاخ نسًاع يجٓض األول اننوع      

 ٔٚذفغ انُؼاج ذثثد Doppler  اإلنكترونية انسماعة أسى ػهّٛ ٚطهك ٔانز٘ انجٓاص رنك

 ذرطهة ال األجٓضج ٔتؼط نهصٕخ، ذكثٛش تجٓاص يرصهح خاصح سًاػح يسرمًٛٓا داخم

 يُطمح أياو األًٍٚ انثطٍ جذاس فٕق ٔظؼٓا ًٚكٍ تم انًسرمٛى داخم انسًاػح إدخال

 ذصم انرٙ ٔدلرٓا األجٓضج ْزِ كفاءج يٍ ٔتانشغى .انجٍُٛ لهة ظشتاخ نسًاع انعشع

   .انرٕأو ػٍ انفشد٘ انذًم َٕػٛح ذًٛٛض يٍ انًشتٗ ذًكٍ ال أَٓا إال %98 َسثح انٗ
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 Ultrasonic  انصوتي فوق بانماسح ٔٚسًٗ األجٓضج ْزِ يٍ انثاني اننوع

Scanner  نهجٍُٛ ظم أظٓاس فرسرطٛغ 

 انرهمٛخ يٍ ٕٚو 40-30 يشٔس تؼذ انجٓاص شاشح ػهٗ انشدى داخم األجُح أٔ 

 األٔظاع ٔاكرشاف انذًم ذطٕس يراتؼح يٍ أٚعا انًشتٙ ٔذًكٍ انًخصة

 ٔػُذ .انٕالدج ػُذ نزنك ٔاالسرؼذاد Malpresentation نألجُح انشارج

 انثطٍ جذاس فٕق ٔذذشٚكّ تانضٚد انجٓاص لطة دٍْ ٚرى انجٓاص ْزا اسرخذاو

 ػهٗ ذظٓش أٌ انٗ انعشع أياو يُطمح دٕل انصٕف يٍ انخانٙ ٔ األًٍٚ

   .انجٍُٛ نظم صٕسج أفعم انشاشح
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 األغنام مزرعة فً توافرها الواجب الشروط أهم

 ٌوفر مما المختلفة المزرعة وحدات بٌن التنسٌك مراعاة -1
 .المختلفة الوحدات بٌن للتنمل الالزم والولت البشري المجهود

 للشرب بمصادر الخارجٌة والمساحات الحظائر تزوٌد -2
 أن وٌجب , المطٌع حجم مع تتناسب والتً الكافٌة والتؽذٌة

 مراعاة مع الضارة األمالح من وخالٌة نظٌفة المٌاه تكون
 . بإستمرار المٌاه وتجدٌد الشرب أحواض تنظٌؾ

 لتسكٌن مناسبه تكون حتى االرضٌه بنوعٌه االهتمام -3
 . الحٌوانات
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ٌراعى فً المناطك التً تسمط فٌها االمطار باستمرار  -4

عمل اسمؾ مائله للحظائر حتى تمنع تجمع مٌاه االمطار فوق 
 .اسطح الحظائر

 للراحة مناسبة تكون أن الحظائر تصمٌم عند ٌجب -5

 وكذلن فٌها، الزراعٌة العملٌات إجراء وٌسهل واإلنتاج

 باماكن مجهزة تكون وان واالفتراس السرلة من الحماٌه
  .المرضى للعزل واخرى للوالدات

االبتعاد عن بناء الحظٌرة فى االماكن التى ٌرتفع بها  -6
  . مستوى الماء االرضى
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حٌوانات رعوٌة لذا فان مساكنها ال  االؼنامنظرا الن  -7

تحتاج الى تكالٌؾ عالٌة وتعمٌدات كبٌرة فى التصمٌم وتعتبر 

االمطار والتٌارات الهوائٌة واالشعاع الشمسى من اكثر 
 العناصر التى ٌجب حماٌة الحٌوان منها 

 مراعاة درجة الحرارة وزاوٌة سموط اشعة الشمس   -
سرعة واتجاه الرٌاح فٌصمم المبنى بحٌث ٌكون اتجاه  -

الرٌاح عمودٌا على عرض المبنى موازاٌا لطول المبنى 

بحٌث ٌمر الهواء فى جمٌع اجزاء المبنى للتهوٌه دون احداث 
  .تٌارات هوائٌة تإثر على الحٌوانات
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 أهم الشروط الواجب توافرها فً مزرعة األغنام

فى حالة عمل حظٌرة مؽلمة للمبٌت بحوش مفتوح ٌراعى المساحات   -10

 متر للحوش  5متر حظٌرة 2الكباش ٌحتاج الكبش الواحد *االتٌة 
 متر للحوش  2.5متر حظٌرة  1النعاج جافة النعجة الواحدة *
 متر للحوش  3متر حظٌرة  1.2النعاج والدة النعجة الواحدة *
 متر للحوش  1.5متر حظٌرة  0.5الحمالن تحتاج *

 الحظائر النصف مظللة المفتوحة الواجهة 
 متر للحوش 3.5متر حظٌرة 2.3كباش تحتاج الكبش الواحد *
 متر للحوش  2.25متر حظٌرة  1نعاج جافة النعجة الواحدة *
 متر للحوش  3.5متر حظٌرة  1.5نعاج والدة النعجة الواحدة *
 متر للحوش  1.5متر حظٌرة  1حمالن تحتاج *

 متر  3.5ٌفضل اال ٌمل ارتفاع الحظٌرة عن  -11
  .ٌفضل عمل مٌول ارضٌة للصرؾ -12
  .ٌفضل استخدام مواد عازلة رخٌصة -13
  .تملٌل التكالٌؾ بمدر المستطاع -14
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راس من 200مثال لتحدد عد الكباش التى عندن والمساحة المفروضة لها فمثال المطٌع 

 كباش  7النعاج ٌفضل لهم 
 المساحة الالزمة الٌواء الكباش فى حظٌرة مفتوحة الواجهة 

 7X   (3.5       +2.3                )=     عدد الكباش
 منهم نعاج جافة ومنهم والدة  200النعاج 

 تحسب كل مجموعة على حدة 
 نعجة  150من النعاج والدة اى % 75ولو اعتبرنا 

 المساحة المطلوبة لالسكان 

 =150 X (3.5+1.5) 
 النعاج الجافة تحتاج مساحة 

   =25 X  (2.5+1) 

 ثم نحسب عدد الحمالن الموجودة عندن والمساحة االزمة لالسكان 
 اعمل حساب نظام التلمٌح عندن والدة كل سنة ام ثالث والدات فى السنتٌن * 
ٌخرج سنوٌا من المطٌع % 20حدد معدل االستبدال واالحالل فى المطٌع وعموما ٌكون *

 وٌستبدل
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 فٌلم عن الحظائر
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  (Marking)الترلٌم 
ٌتم ترلٌم الموالٌد بؽرض تمٌٌزها ألهداؾ التربٌة والتسوٌك، كما أن وضع عالمة ممٌزة لها 

 .ٌسهل فرزها من بٌن أى حٌوانات أخرى

وهى أرلام من األلومنٌوم أو من البالستٌن : طرق الترلٌم هى األرلام المعدنٌة أو البالستٌكٌة

 .  الموى ٌتم وتثبٌتها بؤذن الحٌوان 
تستخدم األطواء فى حالة األذن الصؽٌرة أو عدم وجود صوان كما فى : األطواق الجلدٌة• 

وفى هذه الحالة ٌوضع طوق من الجلد تركب به لطعة معدنٌة . بعض األؼنام مثل الرحمانى

 .محفور علٌها الرلم أو العالمة
 .  أحٌانا ٌتم عمل وشم داخل صوان األذن به األرلام أو العالمات الممٌزة: الوشم•  

وٌتم بمطع جزء صؽٌر من صوان األذن بواسطة آله حادة وذلن كعالمة ممٌزة : التبتٌن•  

 .لمطٌع أو نوع معٌن

 تركٌب األرلام المعدنٌة          األرلام المعدنٌة لبل التركٌب وبعده           الة الترلٌم    



 Castration)  )انخصى 

  .ْٔٗ ػًهٛح ٚرى تٓا إصانح انخصٛرٍٛ ألغشاض انرسًٍٛ

دلٛمح فٗ َٓاٚح كٛس  15 -10ػٍ غشٚك إدذاز لطغ تآنح دادج يؼمًح تانغهٗ نًذج يٍ  •

  .انصفٍ ٔسذة انخصٛرٍٛ نهخاسج

ذشكٛببة دهمببح لٕٚببح يببٍ انكببأذل ػُببذ اذصببال كببٛس انصببفٍ تانجسببى  • 

تذٛس ذعغػ تشذج فرًُغ ٔصٕل انبذو ٔاألػصباب نهخصبٛرٍٛ فرعبًشاٌ 

  .أٚاو ٔتذٌٔ أٖ جشادح 7-5ٔذسمطاٌ تؼذ فرشج يٍ 
أدٛاَا ٚرى انخصٗ تذٌٔ إصانح انخصٛرٍٛ ٔرنبك تاسبرخذاو هنبّ تبشد ٚبضٔ  •

نسذك انذثم انًُبٕٖ ْٔبٕ انطشٚبك انٕدٛبذ نهسبائم انًُبٕٖ إنبٗ انمعبٛة 

 .ٔتزنك ٚصثخ انذٕٛاٌ ػمًٛا( انعغػ ػهّٛ تشذج درٗ ٚرهف)
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  Docking))لطع الذٌل 

ٌتم لطع الذٌل فى حمالن السالالت األجنبٌة ذات الذٌل الرفٌع 

بهدؾ عدم تراكم األوساخ تحت الذٌل كما فى األؼنام المرٌنو ذات 

وٌكون أنسب عمر لمطع الذٌل هو من . الجسم الضخم والذٌل الرفٌع
باستخدام  • الطرق المتبعة لمطع الذٌل .أسبوع من الوالدة 1-2

دلٌمة، حٌث ٌمطع الذٌل  15 -10سكٌن حادة معممة بالؽلى لمدة من 

بعد الفمرة الثانٌة من لاعدة الّذٌل وبذلن ٌؽطى الجلد الجرح وٌلتئم 
باستخدام . وتعتبر هذه الطرٌمة من أسهل وأرخص الطرق .بسرعة

، حٌث ٌتم (المستخدمة فى الخصى)حلمات الكاوتش المضؽوط 

تركٌب الحلمة بعد الفمرة الثانٌة من لاعدة الذٌل وٌضؽط بموة بحٌث 

ٌمنع وصول الدم واألعصاب لخالٌا الذٌل فٌضمر وٌسمط تلمائٌا 

 .خالل أسبوع من تركٌب الحلمة
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 تغطٌس األغنام 

من أهم العملٌات الدورٌة التً تجري فً مزارع األؼنام عملٌة 

هذه العملٌة تسبب مشكلة رئٌسٌة . مماومة الطفٌلٌات الخارجٌة

لمربً األؼنام نظراً لكثافة الؽطاء الصوفً الموجود علً الحٌوان 

والذي ٌملل من تؤثٌر المماومة عن طرٌك رش المواد المطهرة 

 أن عملٌة الرش وحدها.علً الحٌوان

 حلول مؼالباً ال تكفً لتوصٌل ال 

 المطهر إلى سطح جلد الحٌوان

 نظراً لوجود الطبمة الكثٌفة من  

 الصوؾ فً األؼنام بعكس الحال

 فً الحٌوانات األخرى 
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