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قسم اإلنتاج الحيواني

التحكم والتعامل مع الحيوانات ورعايتها
Restraining and Handling and Care of Animals
يحتاج الطبيب البيطري و أحيان ًا المربي ذاتو إلى المجوء لتطبيق بعض الطرائق والتقنيات المختمفة المستخدمة في ضبط الحيوان وتثبيتو
والتحكم بو ألغراض شتى ،وعمى الرغم من أن الغرض الرئيسي من رعاية الحيوان ىو تييئة الظروف الحياتية المثمى  ،إال أن بعض
إجراءات الرعاية ذاتيا وتقنيتيا كضبط الحيوان والتحكم بو أو ترقيده عمى األرض قد تسبب لو األلم واإلزعاج بدرجات متفاوتة ،مما ينعكس
عمى حالتو النفسية وبالتالي عمى إنتاجو ولو بصورة مؤقتة .
واالعتبارات اليامة التي من الضروري إلقاء الضوء عمييا في أساليب الرعاية والطرق المتبعة في تحكم وضبط ومعاممة الحيوان :
 – )1ال تستجيب جميع أنواع الحيوانات لمختمف أنواع طرائق التحكم والرعاية استجابة متشابية ،نظ اًر لوجود بعض
االختالفات التشريحية والسموكية فيما بينيا ،األمر الذي ينعكس عمى استجابة الحيوان تجاه الطرائق المستخدمة في
ذلك ،فمثالً تعد طرائق التحكم والضبط الخاصة بالخيل غير مناسب استخداميا لمتحكم باألبقار أو األبل.
 )2يوجد ضمن العائمة الحيوانية الواحدة بعض السالالت التي ليا سموك خاص بيا تجاه تقنيات التحكم والضبط والرعاية
يختمف تماماً عن سموك حيوانات أخرى من العائمة ذاتيا ،فمثالً تتميز أفراد ساللة الجواد العربي األصيل بمزاجيا
العصبي  Temperamentبالمقارنة مع الخيول اإلنكميزية المعروفة باليدوء وبرودة المزاج . Phlegmatic
 )3تؤثر الخصائص الفردية أو الذاتية  Idiosyncrasyلمحيوان دو اًر تجاه استخدام الطرائق المختمفة في التحكم والضبط
والمعاممة ،إذ أن بعض الخيول العربية تخضع وبسيولة لطرائق التحكم المعتادة ،في الوقت الذي يصعب فيو التحكم
ببعضيا اآلخر.
 )4يالحظ أحياناً أن الحيوان الواحد من العائمة أو الساللة التي ينتمي إلييا قد يبدي اختالفات واضحة بالنسبة لسموكو
المزاجي في أوقات مختمفة ،لذا يجب عند التعامل مع الحيوان أياً كان نوعو ومزاجو الحذر وتجنب عدم المباالة والثقة
الزائدة تجاىو.

 )5ومن المالحظ أن الحيوانات تبدو ىادئة مطمئنة أثناء وجودىا في الحظيرة ،أما إذا طرأت تغيرات مفاجئة وعمى غير
عادة عمى نظام رعايتيا الثابت والمألوف فإن األمر قد يؤدي إلى انحراف في سموكيا و إلى صعوبات في التحكم بيا
ورعايتيا.
 )6تط أر بعض التغيرات المؤقتة عمى مزاج وسموكية معظم إناث الحيوانات البالغة خالل فترات معينة كفترة الشبق،
والحمل ،واإلرضاع ،كما يمكن لمزاج وسموكية الذكور أيضا أن تتغير في موسم النزو والتمقيح ،و أثناء تناول الغذاء،
حيث يصبح الحيوان في ىذه الفترات قمقاً غيو اًر وعصبي المزاج ومياجماً ويصعب االقتراب منو والتحكم بو.
 )7يمعب عمر الحيوان دو اًر ىاماً في انتقاء طرائق التحكم والرعاية أثناء التعميم والترييض ،فالحيوان الصغير يسيل
تعميمو وتدريبو.
 )8يجب تجنب التغيرات العنيفة والمفاجئة في طرائق المعاممة وخاصةً بالنسبة لألبقار الحموب ،ألن ذلك يؤدي إلى
انخفاض في معدل اإلنتاج بنسب مختمفة عند ىذا القطيع.
 )9تعتمد الحيوانات المستأنسة إلى حد ما في غذائيا عمى اإلنسان ،ومن المالحظ أنو كمّما كان الحيوان أكثر حاجة إلى
مساعدة اإلنسان في الحصول عمى غذائو كمّما كان من السيل أن يتقبل عممية التدريب والتعميم وأعمال الرعاية
المطموبة.
 )11يمكن لطرائق معاممة اإلنسان الخاطئة لمحيوان التي توحي لو بالخوف أو التي تحدث آالماً ومضايقات لو أن تكون
سبباً في إفساد سموكو ومزاجو واتزانو وسكينتو ،عالوةً عمى أنيا تفقده الثقة باإلنسان الذي يقوم برعايتو ،فيالحظ عميو

وحدة المزاج والشراسة.
الجبن والخوف والمذلة ،أو أن يالحظ عميو العصبية ّ

بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في األشخاص القائمين عمى التعامل مع الحيوان والتحكم فيه ،أهمها:
أ -يجب أن يكون لدى القائم عمى العمل الثقة بالنفس في مقدرتو عمى االقتراب من الحيوان ولمسو ومعاممتو والسيطرة عميو
دون أي خوف أو انفعال.
ب -يجب أن يكون لدى القائم عمى العمل الحزم والصبر دون المجوء إلى القسوة أو العنف أو إحداث ضجة تجنباً إلثارة لحيوان
واضطرابو أو إحداث الخوف عنده ،وعندىا تفقد السيطرة عميو.
ت -الحكم السريع عمى مزاج الحيوان حتى يمكن تحديد نموذج المعاممة التي يتطمبيا ،ىل ىو عصبي وسيل اإلثارة؟ أم خامل
ومترىل؟ وعموماً فإن معرفة ىذه األمور تكون عن طريق الممارسة والخبرة العممية ،أو سؤال صاحب الحيوان أو السائس
في كثير من األحيان.

ث -قد يتطمب األمر في بعض الحاالت التحكم في الحيوان لمدة طويمة وفي وضعية مجيدة ،حينئذ يجب استخدام الطرائق
المناسبة واألجيزة النوعية والمستمزمات القوية من أجل تحقيق ذلك.
ج -يفضل في عممية ضبط الحيوان والتحكم بو وخاصة في محطات التربية وأندية الفروسية باالستعانة بالمساعدين األشداء
المدربين تدريباً جيداَ عمى مثل ىذه األعمال .
و ّ

ح -يفضل التعامل مع الحيوان أثناء عمميات التطمير أو إجراء الفحوص الطبية في المكان الذي اعتاد عميو والبيئة التي
تناسبو ،مثالً الخيل تقف أكثر ىدوءاً في األماكن قميمة اإلضاءة عنيا في األماكن ذات اإلضاءة المبيرة .
خ -من الممكن إظيار وتقديم قطع بعض أنواع األغذية التي يحبذىا الحيوان كقطعة سكر بالنعناع كوسيمة ترغيب ،وذلك
بجذب انتباىو إلى ىذا الغذاء المفضل لديو فال يرّكز اىتمامو عمى األلم الناجم عن عممية التحكم أو الفحص.
د -ناد اًر ما ينجح أسموب التحكم النفسي بالحيوان وذلك بإدخال الخوف إليو أو إحداث ألم بجسمو وخاصة إذا كان الحيوان
يقظاً وذو مزاج عصبي حاد ،أو سيل اإلثارة .

االقتراب من الحيوانات
Approaching Animals
 -1االقتراب من الخيل : Approaching Horses


يعد التوقع المسبق لمزاج الحيوان وسموكو السيء من شراسة ورفس مفتاح األمان نحو السالمة أثناء التعامل
معو.



عند التقرب من الخيل ضمن الحظيرة أو المربوطة في مكان واسع ،فإنو يجب عدم حمل أية أداة أو عصاة
وادخاليا إلى الحظيرة تجنباً إلزعاج الحيوان وعدم إثارتو وتخويفو.



يفضل التقرب من الخيل من األمام مع االنحراف إلى الجية اليسرى قميالً بعد إعطائيا تحذي اًر أو تنبيياً بإصدار
صوت معين مألوف عندىا إذا لزم األمر ذلك حتى يتسنى ليا مشاىدة الشخص الذي يقترب منيا وتطمئن إليو،
ألن الخيول ال تستطيع مشاىدة من يقف خمفيا أو أماميا مباشرةً مشاىدة جيدة.



إذا أريد فحص منطقة من جسم الجواد أو القوائم فيجب بعد التقدم إلييا واإلمساك بيا مداعبتيا ومالطفتيا أوالً

بتزليق اليد عمى أسفل الرقبة ومن ثم عمى الغارب والكتف.


يجب عدم التقرب من الحصان من الخمف إال إذا كان من غير الممكن إيجاد طريقة أخرى لذلك ،وحينئذ يجب
تنبييو (إخباره) وبقاء الشخص المتقدم نحوه خارج مجال ساحة القائمتين الخمفيتين ،واال سيتعرض لمرفس.



إذا أريد التقرب من الخيل وىي موجودة في حظيرة منفردة فيجب تنبيييا بإسماعيا الصوت ،أو مناداتيا باسميا.



يجب عدم وضع اليد عمى أية منطقة من المناطق الواقعة وراء دائرة الضمعين األخيرين من جسم الحيوان ألنيا
منطقة دغدغة.



عندما يراد فحص مناطق مؤلمة فيجب مضاعفة الحذر والحيطة ،وتستخدم آنذاك إحدى أنواع المّواشات (الزيار)
 ،Twitcheأو قد تصبح سيمة القيادة عندما يحجب بصرىا مؤقتاً بوساطة قناع من القماش أو من الجمد ،وفي
الحاالت الصعبة يفضل تيدئة الحيوان بحقن أحد المركنات  Sedativeالكيميائية.



يجب عمى المتقدم نحو الخيل أن يتقدم برفق وحزم وأن يكون واثقاً من نفسو وأن ال يبدي عالئم الخوف والذعر
أمام الحيوان.

 -2االقتراب من األبقار :Approaching Cattle
 عند االقتراب من البقرة لمتحكم فيو أو لفحصيا يفضل من الشخص المكمّف أن يدخل عمييا من الجية اليمنى
وىو الجانب الذي اعتادت أن يقترب األشخاص نحوىا منو .
 يدخل المربي أو الطبيب الفاحص ليمسك بيا بيده من حبل مقودىا أو رسنيا ،وفي ىذه األثناء قد تمانع البقرة أو
تضطرب ،لذلك يجب عمى القائم عمى رعايتيا أن يمسك بيا من حاجزىا األنفي بإصبعو بضغط خفيف .
 إذا كان اليدف من مسك الحيوان ىو إعطاء الجرعات الدوائية أو الفحص اإلكمينيكي الدقيق فإن األمر يحتاج
إلى ان يقف السايس في الجانب األيسر ويقبض بيده عمى القرنين ،أو يتحكم بالرأس بطرف البشمق أو بالرسن
 Halterثم يقف الطبيب الفاحص في الجانب األيمن من الحيوان ليتمكن من االستفادة من يده اليمنى في القيام
بعممية الفحص .
 ىنا البد من اإلشارة إلى أنو من الضروري أن تكون األظافر مقمّمة قبل المسك بالحاجز األنفي لتحاشي حدوث
الجروح والخدوش والنزف في غشائو المخاطي.
انتهت الجمسة

