جامعة حماه
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الجلسة العملية الثانية

قسم اإلنتاج الحيواني

السنة الخامسة – الفصل األول

التحكم بالحيوانات وضبطها

ٌوجد طرائق عدة من أجل التحكم بالحٌوانات وضبطها ،وتتضمن هذه الطرائق :
.1
.2
.3
.4
.5

استخدام بعض األدوات وتطبٌق القوة الفٌزٌائٌة The use of tools and physical force :
التحكم أو الضبط النفسً Psychological Restraint :
التثبٌط بالسٌطرة على الحواس Sensory Diminishment :
التحكم الكٌمٌائً Chemical Restraint :
استخدام الزناقات وممرات الحجز والحواجز Using Confining Chutes Alleys and Barriers :
وتطبق هذه الطرائق عند جمٌع أنواع الحٌوانات .

استخدام بعض األدوات وتطبيق القوة الفيزيائية
The use of tools and physical force
 – 1التحكم بالخيل
Securing of Horse
 -1رفع القائمة األمامية ٌ : lifting the fore limbقف الساٌس أو المكلف بالعمل بالقرب من كتف
الحٌوان عند جانبه األٌسر بحٌث ٌكون متجها نحو مؤخرة الحٌوان ،وٌربت بٌده الٌسرى على كتفه ثم
ٌزلقها حتى تصل إلى منطقة األوتار ،ثم ٌضغط على الوتر بحزم حتى ٌرفع الحٌوان قائمته .

رفع القائمة األمامٌة وتثبٌتها مرفوعة
2

– رفع القائمة الخلفية ٌ : lifting the hind limbقف الساٌس أو القائم عند جانبه األٌسر وهو متجها ً
نحو مؤخرة الحٌوان  ،وتمرر الٌد الٌسرى على مؤخرته حتى تصل منتصف الوظٌف من الجهة الخلفٌة ثم
تجذب القائمة إلى األعلى واألمام باتجاه رأس الحٌوان .

مراحل رفع القائمة الخلفٌة وطرٌقة تركها

 – 3الزناق : Stocks or Crush
وهو أشبه بالحاجز الضٌق المجهز من الحدٌد أو الخشب ٌ ،حجز بداخله الحٌوان وٌغلق عند مؤخرته
بحٌث ال ٌسمح له بالحركة إلى الخلف أو إلى األمام  ،وهو أسهل و أضمن وسٌلة للتحكم فً الحٌوان .
 – 4طريقة الذيل : Tail method
ٌربط الذٌل بوساطة حبل بربطة معٌنة  ،ثم ٌربط الحبل اآلخر إلى منطقة القٌد للقائمة الخلفٌة .

التحكم بطرٌقة الذٌل

 – 5شكاالت الوثب ( الهجار ) : Covering Hobbles Twisted service
تستعمل هذه الطرٌقة من أجل التحكم فً كال القائمتٌن الخلفٌتٌن ،وتعتمد هذه الطرٌق على ربط القائمتٌن
الخلفٌتٌن عند منطقة القٌد بحبلٌن حول الرقبة بحٌث ال ٌسمح بحركة القوائم الخلفٌة إلى الوراء .

شكاالت الوثب ( الهجار )

 – 6طريقة الحبل الجانبي : Single side line method
وتعتمد هذه الطرٌقة على ربط إحدى القائمتٌن الخلفٌتٌن فً منطقة القٌد بحبل ٌثبت حول رقبة الحٌوان .
 – 7اللواشات : Twitches
وهً أدوات تطبق على بعض المناطق من جسم الحٌوان بقوة كاألذن والشفة العلٌا إلحداث ألم شدٌد فً
هذه المناطق فٌحول الحٌوان انتباهه إلى موضع األلم األشد ،حٌث ٌسهل التحكم فٌه ،وٌتم إجراء الفحص
المطلوب أو غٌره بسهولة تامة .
وهناك أنواع متعددة من اللواشات وهً :
 اللواشات العادية : Traditional twitch
وٌمكن تطبٌقها على الشفة العلٌا أو األذن عند الخٌل .

اللواشة العادٌة
 اللواشات الخشبية :Wooden Twitch
وتطبق على الشفة العلٌا فقط ولها نماذج مختلفة .

نماذج من اللواشات الخشبٌة
 اللواشات المعدنية : Metal Twitch
وتطبق على الشفة العلٌا فقط .

اللواشة المعدنٌة

 اللواشة الخيطية : Loop Twitch
وتطبق على الفك األسفل .

اللواشة الخٌطٌة
 لواشة جالفاين : Galvaynes Twitch

لواشة جالفن
 – 8طريقة العصا الجانبية  :وتستخدم لتثنٌٌت رأس الحٌوان مع عنقه نحو األمام لمنعه من العض أو لحس المراهم
المطبقة على المنطقة المصابة أو عض الجروح التً ٌمكن أن ٌنالها .

طرٌقة العصا الجانبٌة

 – 9طريقة الطوق الخشبي  :وهو ٌشبه تلك التً عند الخٌل وتستخدم لنفس األهداف فً الطرٌقة السابقة .

طرٌقة الطوق الخشبً
 – 11طريقة مسك األذن  :طرٌقة جٌدة تستخدم فً التحكم بالحٌوان أثناء الوقوف وهً تحتاج إلى حزم وقوة .

 – 11طريقة التحكم الغجرية  : Gypsy holdوتتضمن مسك طٌة من الجلد مع طبقة عضلٌة رقٌقة فً صفحة الرقبة
مسكا ً قوٌا ً مع مسك الرأس .

 - 2التحكم باألبقار
Securing of cattle
ٌوجد طرائق عدة تطبق فٌه القوة الفٌزٌائٌة من أجل التحكم باألبقار أهمها :
 مسك الرأس مع الحاجز األنفي : Seizing the septum nasi
ٌمسك المساعد برأس البقرة مع الحاجز األنفً ضاغطا ً علٌه باإلصبعٌن اإلبهام والسبابة .
 ملقط الحاجز األنفي ٌ : Nose holderستعمل لقٌادة الحٌوان أو التحكم به أثناء الوقوف ،وٌوجد
منه نماذج مختلفة .

نماذج من الملقط األنفً
 حلقة األنف ( الخزام )  : Nose ringتوضع فً الحاجز األنفً وتثبت بصورة دائمة للتحكم
بالحٌوان وهً نوعان :
 حلقة أنف ذاتية الثفب Self piercing bull ring :وهً حلقة لها طرف حاد ٌستعمل فً ثقب الحاجز األنفً .

حلقة أنف ذاتٌة الثقب
 حلقة األنف العادية : Ordinary bull ringعند تركٌبها تستعمل خزامة األنف لثقب الحاجز األنفً  ،وٌكون الثقب على بعد – 1 /
 /2سم من مقدمة األنف .

الحلقة األنفٌة العادٌة والجهاز الخاص بها
الزناق : Stanchion
وهو مماثل للذي ٌستعمل فً التحكم فً الخٌل لمنع الرفس .
رفع القائمة األمامية : lifting the fore limb

رفع القائمة األمامٌة

رفع القائمة الخلفية : lifting the hind limb

رفع القائمة الخلفٌة
طريقة الطوق الخشبي ٌ :ستعمل لمنع البقرة من النطح أو رضاعة نفسها  ،أو لمنع وصولها للحس المراهم المدهونة على
المناطق التً تكون بمتناولها .
التحكم بالقوائم الخلفية عند األبقار :
ومن أهم هذه الطرائق :
 .1رباط العرقوب  : Cow strap or hock strapتطبق هذه الطرٌقة بربط حبل على شكل رقم  / 8 /فوق
العرقوبٌن وٌقٌد الحٌوان بحٌث ال ٌسمح له بتحرٌك القائمتٌن الخلفٌتٌن ،وتستخدم هذه الطرٌقة أثناء فحص
الضرع أٌضا ً أو من أجل أي تدخل جراحً خفٌف فً القائمة والحٌوان واقفاً ،أو عندما تكون معتادة على
الرفس أثناء الحالبة .
 .2طريقة الذيل  : Tail methodحٌث ٌمرر الذٌل من بٌن القائمتٌن الخلفٌتٌن وٌلف حول أعلى العرقوب وٌحكم
مسكه مساعد قوي بحٌث ال تتمكن البقرة من الرفس .
 .3تثبيت منطقة العرقوب ٌ :ربط حبل فوق الزر األٌمن ( جهة الحالبة ) ثم ٌشد طرف الحبل إلى الوراء من مثل
شخص مساعد أو أن ٌربط إلى وتد فً األرض .
 .4ربطة خلف الضرع ٌ : Udder cinchلف حبل حول جسم الحٌوان بالقرب من الخاصرة بحٌث ٌمرر خلف
الضرع ثم ٌتحكم به من جهة ظهر الحٌوان وٌقوم شخص مساعد بشد طرف الحبل األخر نحو الخلف .

ربطة خلف الضرع
 .5مسك منطقة المناعم  : Sezing the groinsتمسك منطقة المناعم بالٌد بقوة لمنع البقرة من الرفس .

طرٌقة مسك المناعم
 .6مانعة الرفس الحديدية  : Anti kicking chainتسمى أٌضا ً . Hobbes cow

مانعة الرفس الحدٌدٌة
 .7طريقة اللواشة القائمة  : Leg twticheوهً طرٌقة تطبق من أجل فحص أظالف القائمة الخلفٌة  ،وتعتمد
أساسا ً على الضغط على وتر أخٌلٌس فترتفع القائمة .

لواشة القائمة

 – 3التحكم باألغنام
Securing of sheep
أ – زناق األغنام المتنقل : Portable sheep stock
تتضمن قطعة من الخشب القوي على هٌئة حرف  yوطرفها السفلً مدبب لٌثبت فً األرض كما ٌثبت الوتد وٌثبت رأس
الخروف بٌن الفرعٌن العلوٌٌن بوساطة قضٌب من الحدٌد أو الخشب ٌمرر عبر ثقب موجود فً كال الفرعٌن .

زناق األغنام المتنقل

ب – منضدة برنتيفيلد : Brentifield table
وتتمٌز المنضدة بوجود نقرة أو تقعر على سطحها حٌث ٌمكن ترقٌد جسم الخروف ضمنها  ،ومزودة بأحد جوانبها بغطاء
مثبت من طرف ومتحرك من طرفه اآلخر على شكل نصف دائرة بحٌث ٌمكن إغالقه لٌغطً جسم الحٌوان ثم ٌثبت فً
الجانب اآلخر من المنضدة .

منضدة برنتٌفٌلد
ج – طريقة الساقين  : A Stride positionفً هذه الطرٌقة ٌقف المساعد منفرج الساقٌن لٌمرر بٌنهما الحٌوان  ،ثم
ٌحكم ساقٌه على جسم الحٌوان  ،ثم ٌمسك القرنٌن أو األذنٌن بٌدٌه جٌداً .
 – 4التحكم باإلبل
Securing of camels
ٌحتاج الطبٌب البٌطري إلى التعامل مع اإلبل والتحكم بها فً كثٌر من الحاالت أهمها :
-

أثناء الفحص اإلكلٌنكً وتشخٌص المرض ومعالجته .
من أجل الفحص التناسلً وتشخٌص الحمل
من أجل تقدٌر العمر عند البٌع والشراء .

من طرق التحكم باألبل :
 .1تثبيت إحدى القائمتين األماميتين  :وهً مثنٌة بربطها بوساطة حبل ٌلف حول الساعد والوظٌف ثم
ٌمرر بعد ذلك حول الرقبة وٌثبت علٌها والحٌوان جاثم على األرض .

.2

.3
.4
.5

تثبيت القائمة األمامية الثانية  :كما تثبت القائمة األولى تماما ً أو أن تثبت وتعقل والحٌوان واقف كما
ٌمكن تثبٌت القائمتٌن الخلفٌتٌن بوساطة حبل ٌلف فوق منطقة العرقوب على شكل رقم  / 8 /كما هو
الحال في األبقار .
تطبق كمامة من الجلد أو الحبال  :على فم الحٌوان وتثبت خلف رأسه .
استخدام المقود  :وهو شائع االستعمال بٌن المربٌن .
هناك طريقة تستعمل للتحكم بالجمال الشرسة بصورة دائمة وتسمى الرسن  :والرسن عبارة عن
حبل رفٌع ٌمرر من جناح أحد فتحتً األنف بعد ثقبه ثم ٌمرر من ثقب آخر فً الشفاه العلٌا وٌعقد
الحبل من طرفٌه بحٌث ٌكون موجودا ً بٌن جناحً األنف والشفة العلٌا .

