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سلوك الحٌوانات وإدارتها – الجلسة العملٌة الخامسة

سلوكيات األغنام
أهم المزايا والنقاط األساسية حول تربية ورعاية األغنام:











ٌتم رعاٌة األؼنام بطرٌقة جماعٌة سهلة تحتاج لوقت قلٌل ،نظراً ألنها تعٌش ضمن قطعان
كبٌرة وتسٌر مجتمعة ال تؽادر بعضها البعض ،ومما ٌساعد على ذلك وجود ؼدة دهنٌة بٌن
أظالفها تنشر رائحة نوعٌة ترشد األؼنام الضالة عن القطٌع إلى مكان تجمعه فً المرعى،
وإن الحٌاة الجماعٌة لألؼنام تقلل من تكالٌؾ اإلنتاج نسبٌاً ،وتحد من خطر أعدائها الطبٌعٌة
كالذئاب وؼٌرها.
تعد األؼنام من الحٌوانات المجترة الكانسة نظراً ألنها تتؽذى على بقاٌا المحاصٌل الزراعٌة
بعد الحصاد ،إذ أنها تستطٌع الرعً بالقرب من مستوى األرض ،لذا هً ال تزاحم األبقار فً
المرعى بل تعد مكملة لها.
تعد األؼنام من أفضل الحٌوانات الزراعٌة التً تستطٌع أن ترعى فً المناطق الجافة والقاحلة.
تستطٌع األؼنام أن تتحمل حرارة الجو المنخفضة أكثر من ؼٌرها من الحٌوانات األخرىّ ،إال
أنّ الحر الشدٌد ال ٌالئمها وٌنزل بها أضراراً بالؽة ،ولألؼنام القدرة على تحمل العطش لفترات
متباٌنة ،لذا فهً تستطٌع البقاء فً البادٌة والرعً فٌها لفترات طوٌلة رؼم شح الماء.
تطرح األؼنام فضالتها وتنشرها باستمرار على أرض المرعى من جراء تنقلها من مكان آلخر
وبصورة مستمرة ،وتعد فضالت األؼنام من األسمدة العضوٌة الجٌدة ،فهً ؼنٌة باآلزوت
والبوتاسٌوم والفوسفور فضالً عن أنها سرٌعة التحلل فً التربة.
تعد دورة رأس ا لمال فً مجال تربٌة األؼنام قصٌرة وسرٌعة ألن تسوٌق النتاج ٌتم بعمر
ٌتراوح بٌن  6 – 4أشهر ،كما أن رأس المال المُستخدم فً هذا المجال قلٌل إذا ما قورن مع
رأس المال المُستخدم فً تربٌة األبقار.
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سلوك التغذية:
األؼنام حٌوانات مجترة ٌمكنها أن تتؽذى على الحبوب والمواد الخشنة كالتبن والحشائش  ،وهً
تفضل المحاصٌل البقولٌة ،وتعد األؼنام حٌوانات كانسة أي ٌمكنها أن تتؽذى على بقاٌا أؼلب
المحاصٌل  ،وتمتاز األؼنام بخاصٌة التفضٌل إذ ٌمكنها اختٌار أفضل أنواع الؽذاء لها وتجنب ما
ٌسبب لها الضرر ،وتمٌل األؼنام إلى رعً النباتات القصٌرة فً المراعً الواسعة دون الطوٌلة
فً المناطق المحدودة  ،وهً معدة تماما للتؽذٌة على النباتات القصٌرة وٌساعدها فً ذلك قواطعها
الحادة  ،ومخطمها الدقٌق  ،وتفضل األؼنام تؽٌٌر المرعى من وقت آلخر ،كما تفضل الرعً فً
األماكن العالٌة وٌمكنها أن تمكث مدة طوٌلة دون أن تشرب وهً فً ذلك تفوق أؼلب الحٌوانات
المستأنسة ،واألؼنام ؼلٌظة الذٌل (ذات االلٌة او الكفل) تتحمل العطش أكثر من ؼٌرها  ،لذلك فهً
تالئم المناطق ذات مصادر المٌاه القلٌلة كالمناطق الصحراوٌة،وٌظن البعض أن األؼنام ال تحتاج
إلى الشرب ٌومٌا ً ولكن هذا االعتقاد خاطئ ،وهً تفضل الماء الجاري عن الماء الراكد.
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السلوك الجنسي عند األغنام:
النضج الجنسً:
ٌتم البلوغ الجنسً عند األؼنام بعمر ٌتراوح بٌن  01 – 2أشهر ،وٌمكن أن ُتلقح اإلناث فً هذا
العمر ،إذا كانت الظروؾ البٌئٌة والؽذائٌة مناسبة ،وتعد األؼنام من الحٌوانات عدٌدة دورات
الشبق ،وقد تكون محدودة عند بعض السالالت ،وتقدر الفترة بٌن الشٌاع واآلخر بنحو (01 – 06
ٌوم) ،أما فترة الشبق فتستمر نحو  41 – 81ساعة وبالمتوسط  01ساعة.
عالمات الشبق:
ال ُتظهر األؼنام عالمات شبق واضحةّ ،إال أ ّنه قد ٌبدو على النعجة عالمات القلق وؼٌاب الشهٌة
للؽذاء ،ومع هذا فإن عدم وضوح عالمات الشبق على النعجة ال ٌشكل أمراً هاما ً فً مجال
التربٌة ،نظراً ألن قطٌع األؼنام ٌتضمن الكباش أثناء موسم التناسل ،وقد ٌوجد مع القطٌع كبش
عادي لالستدالل على النعاج الشبقة دون أن ٌلقحها حٌث ٌدهن صدره بمادة ملونة ،تلون ظهر
النعجة التً ٌحاول أن ٌعتلٌها فٌتم اكتشاؾ النعجة التً هً فً حالة شبق بوجود اللون الممٌز على
ظهرها ،ثم تلقح بكبش آخر ذو صفات وراثٌة جٌدة.
الحمل:
ٌبدأ الحمل بتكون البٌضة المخصبة  Zygoteوٌنتهً بالوالدة ،ولم ُتكتشؾ حتى اآلن وسٌلة فعالة
للتأكد من حدوث الحمل عند األؼنام ،وكل ما ٌمكن فعله هو مراقبة الشبق فإن لم تقبل النعجة
الكبش بعد انقضاء دورتً شبق (ٌ 06وم) فإن ذلك ٌعد مؤشراً على أنها حامل فً أؼلب الحاالت،
وتبلػ مدة الحمل عند األؼنام نحو ( )5أشهر تقرٌباً ،وٌختلؾ طول فترة الحمل حسب الساللة،
فأؼنام الصوؾ متوسط الطول أقلها (ٌ 046وم) تلٌها أؼنام الصوؾ الطوٌل حٌث تستمر 042
ٌوم ،ثم أطولها عند أؼنام الصوؾ الناعم (ٌ 051وم) ،وبصورة عامة فإن فترة الحمل عند أؼنام
اللحم أقل منها عند األؼنام المنتجة للصوؾ.
االستعدادات الخاصة بموسم التناسل عند األؼنام:
ٌجب ت وفٌر الشروط الصحٌة والتؽذوٌة الجٌدة لألؼنام المعدة للتناسل ،لذا ٌنصح بؽسٌلها
ومعالجتها ضد الطفٌلٌات الداخلٌة والخارجٌة ،وبالتحصٌن ضد األمراض الخمجٌة المستوطنة.
ٌجب اإلسراع بالتخلص من الجثث النافقة بحرقها أو دفنها أصوالً.
معالجة األؼنام المصابة بالطفٌلٌات الداخلٌة وال سٌما الشرٌطٌات والدٌدان الرئوٌة والمتورقة
الكبدٌة.
معالجة الكالب المرافقة للقطٌع ضد الطفٌلٌات الداخلٌة وخاصة ضد الشرٌطٌة المحببة
الشوكٌة ،والشرٌطٌة الرأساء ،ألن األؼنام تشكل الثوي الوسطً للطور الٌرقً لهذه الطفٌلٌات.
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ٌجب تقلٌم األظالؾ وخصوصا ً الخلفٌة عند الكباش ألن ذلك ٌساعدها على الوثب بسهولة ،كما
ُتجز الكباش أو األؼنام مرة أو مرتٌن قبل بدء موسم التلقٌح لتزداد حٌوٌتها وكفاءتها التناسلٌة
مع ترك ما ٌقارب  01سم من الصوؾ فً منطقة الصدر عند الكباش لتفٌد فً عملٌة طالء
صدورها بالمواد الملونة كً تلون مؤخرة األؼنام الشبقة.
ٌجب تحسٌن العلٌقة الؽذائٌة كما ً ونوعا ً خالل موسم التناسل مع تجنب حدوث السمنة ،لما لذلك
من تأثٌرات سلبٌة على نشاط المباٌض وبالتالً على الشبق واإلخصاب.
ٌجب توجٌه العناٌة الكافٌة فً اختٌار الكباش المعدة للتلقٌح بحٌث تكون من ساللة جٌدة،
وخالٌة من األمراض ،وجٌدة الصحة وقوٌة البنٌة ونشطة.
سلوك االحتماء:
تفضل األؼنام المرباة فً العراء أن تستلقً على مرتفعات مكشوفة وأن تقؾ من وقت آلخر على
األجزاء أو األشٌاء المرتفعة فً المرعى وربما ال تكون لألؼنام المرباة فً حظائر هذه العادة ،
ولوحظ رؼبة األؼنام حدٌثة السن بصفة عامة فً اعتالء األماكن العالٌة بالمرعى أو بالحظائر،
وعموما ً تفضل األؼنام الرعً فً األماكن العالٌة جٌدة الصرؾ والمهواة ،وهً ال تبرحها إ ّال
للضرورة القصوى لتجنب شدة الرٌاح مثالً أو المطر فتتركها لتذهب إلى أماكن أقل تعرضا ً منها
لمثل هذه الظروؾ فتحتمً بها  ،وٌالحظ بعد والدة النعجة بساعات قالئل فً القطعان المرباة فً
المراعً أو البرٌة أن الحمل ٌتوجه باحثا ً عن مأوى ٌحتمً به ربما كان أي جزء مرتفع عن
األرض.
سلوك التوالد:
األؼنام العربٌة بصفة عامة ٌمكنها التوالد على مدار السنة تقرٌبا ً الستمرار دورات الشبق فٌها،
فلٌس لها موسم تناسل محدد ولذا ٌمكن الحصول على ثالثة بطون كل سنتٌن.
وتحدث دورة الشبق فً أؼلب األؼنام كل ٌ 01-06وم وتستمر فً كل مرة حوالً ٌومٌن وتفرز
البوٌضة فً حوالً آخر خمس ساعات منها.
ومدة الحمل فً أؼلب سالالت العالم حوالً  046إلى ٌ 051وم وتختلؾ السالالت فً مدة الحمل
عن بعضها قلٌالً.
وتختلؾ مدة الحمل أٌضا ً باختالؾ الموسم والتؽذٌة ونوع الحمل إن كان فرادى أو توائم وأٌضا ً
باختالؾ جنس الجنٌن إن كان ذكراً أو أنثى.
وٌمكن للنعجة الواحدة أن تلد فرادى أي حمل واحد أو تلد توأما ً ثنائٌا ً فً البطن الواحد ؼٌر أنه فً
بعض السالالت ٌمكن للنعجة أن تلد أكثر من ذلك فً البطن الواحدة فقد ٌصل إلى خمسة أفراد ،
على أنه كلما زاد عدد الحمالن المولودة فً البطن الواحد كلما تطلب ذلك مزٌداً من العناٌة
والرعاٌة لألم والحمالن على السواء.
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التعرف على الصغار:
تتعرؾ النعجة على صؽٌرها حدٌث الوالدة من خالل حاسة الشم ،والظاهر أن الرائحة التً
تمٌزها مصدرها األم نفسها  ،إذ فً حالة رفضها إرضاع ولٌدها ٌمكن جعلها ترضعه عن طرٌق
وضع قلٌل من حلٌبها على كفل حملها أي فً المكان الذي تشمه فٌه أثناء الرضاعة  ،فتسمح له
بأن ٌرضع منها  ،وٌمكن استخدام هذه الطرٌقة فً تعوٌد أم حلوب على اقتناء رضٌع من أم أخرى
ماتت أو جؾ حلٌبها.

خاصية التجمع:
تمتاز جمٌع األؼنام عامة بؽرٌزة التجمع فهً تحب أن تبقى متجاورة لبعضها أثناء الرعً والتؽذٌة
والشرب والسٌر والرقاد وال تختلؾ السالالت فً هذه الؽرٌزة إ ّال فً درجة وضوحها فقط،
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فالقطعان الراحلة لها ؼرٌزة تجمع قوٌة جداً ،كما تساعد أٌضا ً هذه الؽرٌزة فً التعرؾ على
المصاب أو المرٌض من األؼنام  ،فإذا تخلؾ فرد أو بعض األفراد بمسافة عن أؼلبٌة أفراد القطٌع
أثناء سٌرها مثالً أو وقت الؽذاء أو أثناء الرعً أو الشرب  ،كان ذلك داللة على أن هذه األفراد
مصابة بسوء ٌستوجب العالج وعندئذ ٌنتبه الراعً إلى مثل هذه الحٌوانات فٌباشر بفحصها
وعالجها فوراً.

اتباع الدليل:
من الخواص المتعلقة أو القرٌبة جداً من خاصٌة التجمع خاصٌة اتباع الدلٌل أو القائد  ،فالمعروؾ
أنه أٌنما ذهبت رأس األؼنام تبعتها جمٌع الرؤوس األخرى بالقطٌع ،وقد تختار األؼنام دلٌالً أو
قائداً بمحض اختٌارها من أفراد القطٌع أو ٌمكن تدرٌب أحد أفراد القطٌع لٌكون دلٌالً أو قائداً
للقطٌع.
التهيب وعدم القدرة على الدفاع:
تفتقر األؼنام فً قدرتها على الدفاع عن نفسها أمام عدوها فتجدها عاجزة عن الدفاع وتهاب
المواقؾ بدرجة كبٌرة وٌنتابها الفزع الشدٌد فتجري على ؼٌر هدى من مكان الى آخر ومن جهة
إلى أخرى وبالرؼم من أن األؼنام تخاؾ من كل الحٌوانات إ ّال أنّ الذئاب والحٌوانات التً على
شاكلتها تعتبر ألد أعداء األؼنام.
وٌعتبر مجرد مطاردة بعض الحٌوانات كالكالب مثالً لألؼنام هجوما ً ممٌتا ً إذ ٌنتابها الفزع الشدٌد
حٌنئذ تجري بسرعة وؼالبا ً ما تهبط قواها البدنٌة كهبوط القلب مثالً مؤدٌا ً ذلك إلى نفوقها.
واألؼنام ذات القرون أقل خوفا ً من أعدائها عن تلك عدٌمة القرون كما أن الذكور أشجع من النعاج
فً هذه الناحٌة ولكن تعتبر النعجة ذات الرضٌع ذات شجاعة ؼٌر عادٌة إذ تستمٌت فً الدفاع عن
رضٌعها وتقوم كل من الذكور واإلناث من األؼنام فً محاولتها إخافة أعدائها برفس األرض بأحد
أرجلها االمامٌة.
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عدم مقاومة االمراض:
ال ٌظهر على األؼنام أي عرض من أعراض المرض إ ّال إذا كانت حالة المرض متقدمة جداً،
ولهذا السبب ٌعتقد أؼلب المربٌن فً أن المرٌض من األؼنام كالمٌت تماما ً ،لذلك ٌجب على
المربٌن الرعاة االنتباه تماما ً إلى قطعانهم ومراقبتها مراقبة دقٌقة حتى تكتشؾ األفراد المرٌضة
قبل استفحال المرض بها ،وحتى تعالج بسرعة وٌمكن االستفادة من خاصٌة التجمع فً هذا الصدد
بما ٌعٌن الرعاة فً أداء مهمتهم وعناٌتهم باألؼنام.
هذا وتوجد بعض السالالت من األؼنام تعتبر أكثر مقاومة لبعض األمراض من السالالت
األخرى.
التجاوب للضوء:
تخشى األؼنام الظالم مما ٌجعل من الصعب دفعها إلى أماكن مظلمة إذا كانت قادمة من أماكن
مضاءة والعكس صحٌح حٌث تخرج مسرعة من األماكن المظلمة.
وٌستفاد من هذه الظاهرة فً دفع األؼنام الى أحواض التؽطٌس لمقاومة الطفٌلٌات الخارجٌة حٌث
ٌفضل حجزها فً أماكن مظلمة بقدر االمكان وتخرج منها بسرعة حٌث تسقط فً حوض
التؽطٌس الموجود بالقرب من مكان تواجدها.
النوم:
تفضل األ ؼنام النوم خارج الحظائر فً فصل الصٌؾ والربٌع فٌما عدا فصل الشتاء وهطول
األمطار والجو البارد فتفضل النوم فً أماكن مرتفعة وعادة تنام األؼنام باللٌل وال تأكل فً الظالم
وتلجأ إلى األماكن المرتفعة وتبحث عن الظل وقد تقوم بوضع رأسها تحت حٌوان آخر فً حالة
عدم وجود الظل وٌتم ذلك بالتبادل فٌما بٌنهما لتحمً رؤوسها.

نهاية الجلسة العملية الخامسة

م .خالد القدموسً  /م .علً الجرعتلً

دٌ .اسٌن العرٌفً – د .محمد قباوي

