(سلوك الحيوانات وإدارتها)

جامعة حماة – كلية الزراعة

د .ياسين العريفي

سلوك الحيوانات وإدارتها

Animal behavior and management
املقدمةPreface :
يعترب عمل السلوك من أحدث علوم احليوان وأمتعها  ,وهو يبحث يف أمناط سلوك احليوان اخملتلفة بدءاً من وحيدة اخللية وحىت
الثدييات العليا  .و ميكن تعريفه بأنه عبارة عن مجموعة من احلراكت املنسقة اليت تقود اىل وظيفة ما ,متكن صاحهبا من الوصول اىل
غاية أو غرض مادي أو معنوي.
وعىل الرمغ من اهامتم النسان بسلوك احليواانت وترصفاهتا ,ال أن هذا السلوك مل يدرس بأسلوب علمي ال خالل القرن التاسع
عرش والنصف الول من القرن العرشين ,عندما ظهر املصطلح العلمي  Ethologyاذلي يعين ابلضبط دراسة الصفات
السلوكية ,وقد اس تخدم لول مرة يف هناية القرن الثامن عرش حيث اكن يس تخدم يف تفسري الصفات السلوكية من خالل دراسة
احلراكت والفعال اليت تقوم هبا احليواانت يف وسطها الطبيعي  ,وهذا التفسري لعمل سلوك احليوان ( ايثولويج ) عىل أنه دراسة
وصفية خالصة لعادات وطبائع احليواانت مت حتويره يف الفرتة ما بني  5311 -5391ليصبح دراسة عادات وطبائع احليواانت
واليت متكهنا من حل مشالكت البقاء والتاكثر يف بيئاهتا الطبيعية .
و تتطلب تربية احليوان وممارسة العمل يف جمالها أمور ش ىت ,من أمهها الملام بأساليب رعايته اليت تعد العمل السايس يف العناية
به حصي ًا وتناسلي ًا وتأمني أفضل الرشوط احلياتية هل من حيث التغذية واليواء وحسن التعامل معه ,واتقان ضبطه والتحمك به,
حيث ختتلف أساليب التعامل مع احليوان وطرائق التحمك به ابختالف الاجراءات والعامل اليت س تطبق عليه اكلفح
اللكينييك واملعاجلة ,والتطمري ,والتنعيل ,وماكحفة الطفيليات والعمل اجلرايح.
وملا اكنت حيواانت املزرعة متعددة النواع وتشمل اخليل واملاش ية وامجلال والغنام وادلواجن وللك نوع مهنا طبائعه ,وما يناسب
هذا النوع ل يناسب ذاك .ذلكل اكنت دراسة طبائع احليوان متشعبة لتفي ابلغرض املطلوب .ويتضمن التعامل مع احليوان
اجراءات ش ىت من ضبط وحتمك وريم عىل الرض وغريه بتطبيق القوة والعنف عليه بدرجات متفاوتة ابس تخدام بعض الدوات
واملس تلزمات ,اىل جانب التعاون مع عدد اكف من املساعدين ,كام يتضمن التعامل مع احليوان اليداع وعزل احليوان عن القطيع
واحلد من حركته واحداث المل هل لكام لزم ذكل ,ولك هذه المور تفيد يف تسهيل التعامل مع احليواانت يف احلقل سواء من قبل
اخملتصني أو املريب ذاته.
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طبائع اخليل
Behavior of Horse
تعد اخليل ,ولس امي العربية الصيةل مهنا ,من احليواانت الهلية اليت لعبت دوراً كبرياً يف حياة النسان العريب عرب مراحل تطوره
التارخيي ,ولقد اس تطاع ولول مرة بفضل هذا النوع من احليواانت أن يزيد من مس توى انتاجيته من خالل اس تخدامه يف العمل
الزراعي وامحلل واجلر ,اىل جانب ذكل فقد أسهم يف بناء معظم احلضارات النسانية والفتوحات.
ونظراً ملا تمتتع به اخليول العربية الصيةل من جامل ورشاقة ورسعة يف اجلري وقوة يف التحمل ,فاهنا ل تضاههيا أية سالةل أخرى
من اخليول يف حتمل التعب واجلوع والعطش ,هذا ابلضافة اىل نبلها وأصالهتا وتعلقها بأحصاهبا وتفهمها وتقديرها هلم حق تقدير,
ويبقى اجلواد العريب الصيل من أمجل وأنبل اخليول يف العامل عىل الطالق همام اختلف يف أصهل  ,وأغلب ظن العلامء أنه نشأ يف
ش به اجلزيرة العربية ,وقد دار جدل كبري حول هذا املوضوع ,فالبعض ينس به اىل احلصان املنغويل ,وأخرون يشريون اىل أن أصهل
يعود اىل الصحراء الليبية يف شامل أفريقيا .بيامن تؤكد املصادر القدمية واحلديثة أن هذا احلصان أصيل يف ش به اجلزيرة العربية ومل
يفد الهيا من خارهجا كام يدعي بعض ادلارسني.
لقد سامه احلصان العريب الصيل يف حتسن وتدرجي ساللت أخرى كثرية من اخليول يف معظم دول العامل ,ذلا فقد اكن اهامتم
الجداد العرب كبرياً يف اقتناء وتربية اخليول العربية الصيةل ملا لها من تراث ومزيات يف جمال الرايضة والس باق .ال أن هناك عدة
ظروف أدت اىل تدهور مس توى الاهامتم برتبية واقتناء اجلواد العريب يف املنطقة العربية لفرتة غري قصرية ,مهنا تراجع رايضة اخليل
وندرة همرجاانت الفروس ية ,وبيع الفحول والفراس أو نقلها خارج املنطقة العربية ,كام أن اس تخدام الليات احلديثة أدى اىل اهامل
دور اخليول كوس يةل يف النقل والانتقال واحلروب كام اكن سابق ًا ,ومع هذا فان هناك مؤرشات واحضة تدل عىل عودة الاهامتم
برتبية اخليول العربية الصيةل واحلفاظ علهيا كرتاث يف كثري من البالد العربية ,فقد ازدادت أعدادها من  /953/ألف ًا اىل حنو
/145/ألف رأس خالل الفرتة ما بني  ,/5393 – 5395/مهنا حنو  /9111/رأس مسج ًال تسجي ًال رمسي ًا ( )WOHوفق ًا
لسجالت نس هبا ,وان هذا الرمق أخذ ابلزدايد الرسيع ,وما هذا الاهامتم ال امتداد واحياء لالهامتم الكبري اذلي أوله الجداد
لرتبية اخليول ورعايهتا ومتابعة أصولها واملباهاة هبا ,وحياول املربون اىل جانب املؤسسات املهمتة برتبية اخليول العربية ابنشاء
مجعيات لتحسني الساللت اخملتلفة من هذه اخليول ومتابعة أصولها.
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 أنساب ( أرسان) اخليل العربية املشهورة:لقد اهمت العرب خبيوهلم وتعلقوا هبا وحافظوا علهيا واعتربوها كفالذ أكبادمه وتعز علهيم كنفسهم وأولدمه ,ولقد اكن نتيجة حرص
العرب عىل خيوهلم أن أوجدوا نظام ًا يعد من أكرث النظمة دقة للحفاظ عىل أصاةل خيوهلم وأنساهبا وهو نظام الرسان ,وللك
رسن ( بيت ) فروعه تسجل أسامء خيوهل حبجج (جحة) وأوراق مشهود هبا من ش يوخهم وكبار فرساهنم ,وتعود تسمية هذه
الفروع غالب ًا اىل الشخاص اذلين تربت وتاكثرت هذه اخليول يف مرابطهم ,ولعل من أمه هذه الرسان أو النساب مخسة أصول
رئيس ية يه:
الكحيةل (كحيالت) ,وامحلدانية (محداين) ,والعبية (عبيان) ,والهداب ( هدابن) ,والصقالوية (صقالوي) .وتتفرع من هذه
الصول أسامء أخرى وتسمى العائالت املتفرعة عهنا بأسامء قبائلها.
أما اخليل الجنبية فغليظة البدان ,عظمية الصدور واسعة ,طويةل العنق ,قوية احلوافر ,وقد صنف العرب خيوهلم مضن ثالثة
أقسام:
 العراب :ويه أفضل اخليول العربية الصيةل. العجميات :ويه خيول اجلر والعمل ( الاكديش) وأصلها من بالد الرتك والروم . املودلات :ويه انجت التصالب بني العراب والعجميات ,فاذا اكن احلصان عربي ًا والنىث جعمية مسي الناجت (مقرف)وان اكنت الفرس عربية واذلكر جعمي ًا مسي الناجت (جهين ًا).
 حملة عن طباع (سلوكية) اخليل:
تعد اخليول حيواانت صديقة لالنسان وأكرثها اس تجابة لتدريباته وأوامره ,وطاعة لرادته ,واخالص ًا يف مودته ,ويالحظ أن اخليل
حتب املوس يقى وتطرب لها ,ففي العياد واملناس بات اخملتلفة تامتيل بفرساهنا عىل نغامت الطبل واملزمار ,ويف الرسك ترق عىل
أنغام املوس يقى ,ويقال يف المثةل أن اخليل ترشب املاء ابلصفري.
يطرب اجلواد حلداء البدو وأهازجيهم ويهتيأ للجري والعدو ,كام أن بعض الس ّياس يغنون للخيل ومه يطمروهنا ويدلكوهنا فتنصت
الهيم وتستسمل .ومتتاز اخليل ابذلاكء فهيي متزي وقع أقدام صاحهبا دون أن تراه ,وتصهل هل وحتمحم ,واذا فاجأها يف الليل ويه انمئة
ومل تسمع صوته هبت مذعورة لتدافع عن نفسها ,فاذا عرفته غريت حالها وأخذت موقف اخلجل والاس تحياء بعد صولهتا واظهار
الغضب والعداوة ,وتبدأ ابمحلحمة وخفض الرأس وكهنا تطلب العفو.
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وحفول اخليل تدافع عن اانهثا كام يدافع الرجل عن املرأة ليحمي عرضه ورشفه ,فاذا اكنت اخليل طليقة يف املرسح أو يف املرعى
قام الفحل بدور احلارس المني فيدور حول الفراس ول يرتك واحدة مهنا تشذ عن القطيع ,كام ل يدع حف ًال أخر يقرتب مهنا,
واذا جترأ ودان حفل أخر فان معركة طاحنة تشب بيهنام حىت ينترص أحدهام عىل الخر.
واخليل وفية لصاحهبا وخاصة اذا اكن هو بنفسه اذلي يقوم عىل تربيهتا ورعايهتا فتقبل عليه اذا انداها ,وقيل يف ذكل أن نداءها
يغين عن الرسان.
واجلواد حيمي فارسه يف الربية فاذا ربط املقود بيده يقوم اجلواد بدور احلارس فيظل يقظ ًا منتهب ًا للك حركة فاذا رأى قادم ًا أخذ
ينخر ويرضب الرض حبافره حىت يوقظ صاحبه.
كام أن خيل البدو عندما تكون طليقة يف الربية وصدف أن حدث استنفار (تأهب) ينذر بغارة مفاجئة ومسعت النداء والنذار أو
طلقات الرصاص رفعت رؤوسها ونصبت ذيولها واجتهت لك فرس اىل بيت صاحهبا فترسع النساء اىل الرسوج لتضعها علهيا
ويرسع الرجال اىل أسلحهتم ومايه ال حلظات حىت يكون لك فارس عىل صهوة فرسه.
وتعرف اخليل واجباهتا كام يعرف النسان واجبه ,ففي أايم الس باق وعندما يأيت السايس ليطمرها وجيفف عرقها يف الصباح تنهبّ ت
وتأهبت وعرفت أن علهيا واجب ًا فال تألك ال القليل أو متتنع عن تناول الغذاء واملاء وتبقى حباةل اس تعداد وترقب تنتظر ساعة
الانطالق.
وكام تكون اللفة واملودة والصداقة بني الناس ,تكون كذكل بني اانث اخليل ,وقلي ًال ما تكون بني الفحول ,ال اذا اكنت صغرية مل
تتجاوز الس نة من العمر ,وكثرياً ما تشاهد املودة بني فرسني طليقتني أو متجاورتني يف احلظرية فتحك الواحدة مهنا كتف الثانية
أو املاكن اذلي ل تس تطيع أن تطاهل ابحلك وتتبادلن ذكل فتشعران ابلذلة والنشوة .وابملقابل ذلكل وكام حتصل اللفة واملودة بني
اانث اخليل فان العداوة والبغضاء حتدث بني حفولها ,فكثرياً ما تشاهد العداوة بني جوادين من جياد الس باق ,واثناء الرتويض
والتدريب الصبايح كثرياً ما يغري أحدهام عىل الخر ليعضه اذا س نحت هل الفرصة ,وينتج عن ذكل شعور أحدهام ابخلوف من
الخر فلكام رأه ارجتف وارتعش ,ذلا فانه يس تحسن أل يشرتك هذان اجلوادان يف التدريب ول حىت يف شوط واحد من الس باق.
و هناك طباع خاصة وشاذة عند بعض اجلياد ,مهنا أنه اذا اجمتعت اخليل يف املسري اكن ل يسري ال يف الطليعة ,وهناك
من اخليل ما حيب الابتعاد عن الرسب ويبقى منعز ًل ,ومهنا ما يسري دامئ ًا يف املؤخرة.
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 اخلصال الرديئة يف اخليل:
من المور الطبيعية أن اخليل املس تأنسة تكون عادة هادئة وغري رشسة ,غري أن هذه القاعدة ليست اثبته ,ولبد من وجود بعض
الشذوذات اليت تمتثل بنشوء عادات أو خصال سيئة يف طباع وسلوك بعض اخليول.
وهناك مسببات متعددة قد تنفرد أو جتمتع لتسبب ظهور عادة أو عادات سيئة دلى اخليل ,ومن هذه الس باب ما ييل:
 -5الفراط يف تقدمي مكيات كبرية من العالف للحيوان أكرث من املقدار املقرر ,أو عدم توازن العليقة وفقداهنا ملكوانت
أساس ية حيتاج الهيا جسم احليوان.
 -2فراغ احليوان وشعوره ابمللل ,أو عدم اخضاعه حلجم اكف من العمل أو عدم تريضه وفق برانمج منتظم ,مما جيعل مكية
من الطاقة الزائدة تدخر دلى احليوان.
 -9معامةل احليوان معامةل سيئة اكغاظته وااثرته ومعاكس ته أو رضبه وزجره بصورة مس مترة من قبل الالكفني أو الصبية
الصغار أو املريب ذاته.
 -4الظروف السيئة اليت قد توجد يف مسكن احليوان كوجود الفرئان واجلرذان واحلرشات يف السطبل أو ازدحام احليواانت
داخهل.
ولشك يف أن وجود عادة سيئة عند احليوان قد تؤثر كبرياً يف حالته الصحية وسالمته ,عالوة عىل القالل من كفاءته الانتاجية.
وان مثل هذا احليوان اذلي ظهرت دليه عادة سيئة ل يس تحب اقتناؤه وحيجم الناس عن رشائه.
وهناك عدة خصال سيئة قد توجد يف اخليل وللك مهنا أس باهبا اخلاصة ,ويوجد للك خصةل عدة اقرتاحات ملعاجلهتا وختلي
احليوان مهنا ,ال أنه جيب أن يوضع يف الاعتبار دامئ ًا ابلنس بة ملعاجلة مثل هذه اخلصال ,أن الصرب ومعامةل احليوان برفق وثبات
والتعاطف معه وحسن اختيار الالكف أو السايس اذلي حيب معهل وحيب احليواانت ويتفهم طباعها ومزاهجا بوعي وادراك
والرعاية اجليدة للحيوان من حيث تغذيته وسقايته داخل الاسطبل ومراعاة النظافة والتطمري ,والعمل عىل تأمني اجلو الهادئ
املرحي داخل السطبل النظيف والصحي ,لك هذه المور تساعد عىل معاجلة العادات السيئة عند احليواانت بصورة مرضية
أفضل بكثري من اس تخدام الطرائق والوسائل اللية.
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 الرفسKicking :
احدى رذائل حيواانت الفصيةل اخليلية ,ويه عادة شائعة بني اخليول وبصورة أكرب عند البغال ,وحتتاج اىل عناية وعالج مع
حرص وشدة وانتباه عند الاقرتاب مهنا ,ويعود نشوء هذه العادة السيئة للس باب التية:
 -5قةل العمل أو عدم الرتويض املنتظم.
 -2وجود الفرئان والقوارض الخرى واحلرشات الضارة يف الاسطبل ,مما يسبب اضطراب احليوان فريفس لدلفاع عن
النفس.
 -9قةل الضوء يف الاسطبل لي ًال مما يزجع احليوان.
 -4قد يكون احليوان مصا ًاب ابلهتاب جدلي عند الكعاب أو قرب مفصل اللكيل فيهتيج من وجود مثل هذه الالهتاابت
والمراض اجلدلية ويرضب الرض بقوامئه ويرفس من يقرتب منه.
 -1ترفس بعض الفراس عادة يف فرتة الش بق أو جراء وجود بعض الصاابت يف اجلهاز التناسيل والاضطراابت الهرمونية
كام هو احلال يف حتوصل املبيض اذ يتكرر الش بق ابس مترار ودون انتظام.
 -6ترفس بعض اخليول المعدة اخللفية لالسطبل وبذكل تطرب من سامع الصوات الناجتة من رفس هذه المعدة ,المر
اذلي يصبح عادة أو وس يةل للهو عند احليوان.
العالج:
جيب ازاةل الاس باب املؤدية اىل هذه احلاةل ابس تخدام الطرق التية:
 -5اس تعامل ألواح أو عوارض الرفس  :Anti-Kicking boardويه عبارة عن ألواح خشبية طولها حنو  /2-5/مرت
وعرضها حنو  /5/مرت وسامكهتا حنو /1/مس ويعلق اللوح اخلش يب يف هيئة أرجوحة خلف احلصان وعىل مسافة اكفية
منه للسامح هل ابلوقوف والقيام بسهوةل ,ال أنه عندما يقوم ابلرفس فان هذا اللوح يتأرحج لريتد ضار ًاب قوامئه اخللفية ,ومع
تكرار هذا احلدث قد يقلع احلصان عن هذه العادة السيئة.
 -2ربط كيس به رمل حببل قصري فوق مفصل الرقوب وجعهل يتدىل خلف الواتر اخللفية.
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جامعة حماة – كلية الزراعة

(سلوك الحيوانات وإدارتها)

د .ياسين العريفي

 -9وضع كرة حديدية أو خشبية صغرية عىل القامئة اخللفية ( تدىل الكرة من سلسةل مثبته يف حبل يربط فوق مفصل
العرقوب) وعند اس تعامل الكرة اخلشبية توضع أمام عظم الوظيف ,أما الكرة احلديدية فتوضع خلف الواتر اخللفية
لحداث المل الالزم يف لكتا احلالتني.
 -4ربط القامئة المامية حببل مع القامئة اخللفية اليت يه عىل امتدادها.
 -1تثبيت احدى القامئتني اخللفيتني حببل يف حلقة أو معود خلف احليوان مضن الاسطبل.
 -6اذا اكن سبب الرفس هو قةل الشغل فيجب ترييض احليوان بصفة مس مترة ومنتظمة لك يوم.
 -9اذا اكنت الس باب ترجع اىل وجود الفرئان أو احلرشات فيجب ماكحفهتا والقضاء علهيا ابس تعامل املصائد أو املبيدات
الكمييائية.
 -1اذا اكن السبب ظالم الاسطبل فيجب اانرته ابلضوء وخاصة أثناء الليل.
 -3ويف حالت الالهتاب اجلدلي أو أمراض احلافر فيجب معاجلهتا طبي ًا ,وكذكل معاجلة حالت حتوصل املبيض عند
الفراس.
-51ملنع الرفس يف أثناء حف احليوان أو يف أثناء تطمريه من املمكن رفع القامئة المامية وتثبيهتا حببل حول الرقبة .
-55ينصح بوضع احلصان املعتاد عىل الرفس يف اسطبل انفرادي جتنب ًا للمضايقات واحلوادث اليت حيمتل حدوهثا.
 العضBiting :
يه عادة أو خصةل رذيةل ل ميارسها احليوان ال عند اقرتاب حيوان أخر أو اقرتاب انسان غري مألوف دلهيا ,ولعل احليوان يكون
قد اكتس هبا من كرثة مداعبة القامئني عىل خدمته ورعايته وملسهم بعض املناطق احلساسة من جسمه ,وهذه العادة تصادف بكرثة
عند احليواانت صغرية السن ويف الفراس وقت الش بق.
ومن العالمات اليت تكون واحضة عىل احليوان املعتاد عىل العض أو اذلي يوصف هبذه اخلصةل الرذيةل (  ) Biter horseواليت
جيب متيزيها لتفادي معلية العض وخاصة عند حف حصان غري معروف طباعه أن يوجه احلصان أذنيه اىل اخللف وتكون عيناه
صغريتني وغائرتني ( وتسمى عني اخلزنير) .وقد حيرك احلصان مقةل عينه حبيث يظهر مهنا أكرث ما يظهر بياض العني.
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جامعة حماة – كلية الزراعة

(سلوك الحيوانات وإدارتها)

د .ياسين العريفي

 وسائل العالج: -5الرعاية السلمية للحصان وخاصة يف سن الصغر والاقالل من مداعبته أو مضايقته ,أو تطبيق زانقة الرقبة ملنع العض.
 -2وضع كاممة جدلية خاصة (  ) Muzzleحول مف احليوان يف غري مواعيد اللك.
 -9اس تعامل العصا اجلانبية ( ) Side Stickأثناء الفح أو التطمري.
 -4تقصري حبل الرابط ( أثناء الفح أو التطمري).
 الندب أو التلوحيWeaving :
وهو عادة عصبية سيئة عند اخليل ,اذ يعتاد احليوان فهيا عىل حتريك رأسه أو جسمه ميين ًا ويسار ًا بصفة دامئة أو حيرك اجلسم ال
المام واخللف حبركة عصبية أثناء وقوفه يف الاسطبل ,أو أن يكون املقود من سلسةل حديدية مربوطة اىل مزود معدين حيتك
معه ابس مترار لكام حرك احليوان رأسه ,ويطرب اىل هذا الصوت فيتحول ذكل عنده اىل عادة  .وهذه العادة توجد أص ًال يف
احليواانت الربية أو املتوحشة اليت تصطاد وتوضع يف الرس ,وقد توجد أحيا ًان يف بعض اخليول كظاهرة من مظاهر الضيق وامللل
اليت تنشأ من سوء رعاية احليوان .وهذا يؤدي اىل هزال احليوان وضعفه وامتناعه عن تناول العلف والتقليل من قميته عند البيع.
 وسائل العالج: -5عزل احليوان عن بقية احليواانت اذ أهنا عادة رسيعة الانتشار بني احليواانت.
 -2تقصري حبل رابط احليوان يف الاسطبل للحد من حركته العصبية املذكورة.
 -9اطاةل فرتة الرتويض اليويم أو زايدة عدد ساعات العمل.
 -4القالل اىل حد ما من مكية العليقة املقدمة للحيوان حبيث تكون اكفية لسد حاجته دومنا افراط.
 -1وضع مكية وافية من الفرشة اللينة املرحية حتت احليوان يف مربطه.
 -6احاطة احليوان ابملعامةل والرعاية اجليدة اليت تعمل عىل ختليصه واقالعه عن عادته السيئة هذه.
 شفط الهواء مع قرض املزودWind-sucking and Crib-Biting :
يقوم احليوان بسبب هذه العادة السيئة بشفط الهواء وابتالعه وذكل بأن يقبض عىل حافة املزود أو أي يشء اثبت أمامه بقواطعه
ويغلق حنجرته ويرفع احلنك الرخو ليمتكن من ابتالع الهواء اىل جوفه ,وهذا الفعل يؤدي اىل حدوث النفاخ وعرس الهضم
واملغ عند احليوان ,واىل هزاهل وعدم متكنه من تأدية العامل اليت يتطلب منه القيام هبا.
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جامعة حماة – كلية الزراعة

(سلوك الحيوانات وإدارتها)

د .ياسين العريفي

وعالمات احلصان قارض املزود شافط الهواء يه:
 -5جفاف شعر جدل احليوان وخشونته.
 -2كرب جحم بطن احليوان وظهوره منتفخ ًا.
 -9بروز الضالع عىل جانيب الصدر بصورة واحضة.
 -4تألك القواطع تأ ً
الك رسيع ًا وغري منتظم.
 العالج: -5جيب أو ًل عزل مثل هذا احليوان يف اسطبل انفرادي حىت ل تقدله بقية اخليول الخرى وتتعمل منه مثل هذه العادة
السيئة.
 -2تقصري حبل رابط احليوان يف الاسطبل حيت حيول ذكل دون وصول أس نانه اىل أي أش ياء اثبته أمامه.
 -9وضع كاممة جدلية عىل مفه يف غري أوقات تناوهل للغذاء.
 -4ترك احلصان طليق ًا من دون رابط يف اسطبل انفرادي ,عىل أن يكون السطبل هذا خالي ًا متام ًا من أي جتهزيات
يس تطيع احلصان أن يقبض علهيا بقواطعه ,ويطعم احليوان يف مزود متحرك يرفع من الاسطبل بعد انهتائه من تناوهل
الغذاء.
 -1اس تخدام مانعة شفط الهواء وقرض املزود.
 شفط الهواءWind-sucking :
ويه عادة سيئة تش به اىل حد كبري عادة قرض املزود وشفط الهواء غري أهنا ختتلف عهنا يف عدم قبض احليوان بقواطعه عىل
أشاء اثبتة ,وغالب ًا ما تنشأ هذه العادة عند احليوان بعد حماولت منعه من الاس مترار يف عادة قرض املزود وشفط الهواء ,أي
أهنا قد تتبع العادة الوىل مع ختيل احليوان عن قرض املزود بقواطعه.
 طريقة املنع :الوس يةل الوحيدة يه اس تعامل مانعة شفط الهواء (  ) Flute-bitويه عبارة عن ماسورة حديدية ذاتثقوب متعددة توضع يف مف احليوان كام توضع حديدة اللجام ,وبذكل حتول من دون امتالء الفم ابلهواء و ل متكن احليوان
من دفع الهواء اىل البلعوم مث ابتالعه.
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(سلوك الحيوانات وإدارتها)

د .ياسين العريفي

 النوم أثناء الوقوفSleeping while standing :
تشلك هذه احلاةل ظاهرة خطرية أكرث من أهنا عادة سيئة ,ويه خمتلفة عن مرض النوم عند الهمار اذلي تسببه العصيات الش ّعية,
وترجع عادة النوم أثناء الوقوف اىل عدة أس باب أمهها ما ييل:
 -5التقدم يف العمر.
 -2الهجاد والرهاق يف العمل.
 -9نق مكية العليقة املقدمة للحيوان.
 -4سوء رعاية احليوان.
 خماطر هذه الظاهرة : -5قد يسقط احليوان ويرتطم مبقدمته ابلرض فيصاب رأسه ومفاصل الركبة ومفاصل الزر ابلكسور والرضوض.
 -2حدوث التواء يف أواتر وأربطة القوامئ.
 -9اذا اكن احليوان مربوط ًا حببل الرقبة يف السطبل فقد يتسبب هذا يف اختناقه.
 العالج: -5القالل من جحم العمل اذلي يقوم به احليوان مع اعطائه الراحة الاكفية بعد ذكل.
 -2احاطة احليوان ابلرعاية اجليدة وامداده بمكيات وافية من الغاء.
 -9يوضع احليوان يف اسطبل انفرادي حراً غري مقيد أو مربوط مع وضع مكية وفرية من الفرشة املرحية فوق أرضية السطبل.
 -4يوضع عىل جسم احليوان غطاء الركبة وغطاء العرقوب وقلشني الاسطبل محلاية أجزاء جسمه من اجلروح والكسور
أثناء ارتطامه ابلرض.
 اللعق( اللحس)Licking :
تعتاد بعض اخليول لعق نفسها أو لعق احليواانت اليت جتاورها أو حلس اجلدران أو حلس مزودها وترجع هذه العادة اىل الس باب
التية:
 -5نق يف مكية العليقة أو جوع احليوان.
 -2الاضطراابت الهضمية عند احليوان نتيجة لزايدة امحلوضة أو الصابة ابدليدان وعرس الهضم.
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 -9عدم توازن العليقة املقدمة للحيوان وعوزها لبعض المالح املعدنية وخاصة لعنارص الاكلس يوم والفوسفور واملغزنيوم
والعنارص النادرة.
 -4اصابة احليوان ابلطفيليات ادلاخلية.
 -1زايدة محوضة املعدة.
 العالج: -5يفح احليوان جيد ًا اذا اكنت هناك اضطراابت هضمية ويعرف سبهبا ابلتحديد مث يعاجل احليوان ابلدوية املناس بة.
 -2ماكحفة الطفيليات ادلاخلية ابلعقاقري الطبية مضن برانمج منتظم.
 -9تقدمي عليقة اكفية للحيوان ,مع مراعاة أن تكون هذه العليقة متوازنة ابلمالح الالزمة اكلاكلس يوم والفوسفور واملنغنزي,
ويوضع للحيوان يف املزود مكعب مضغوط من المالح املعدنية لمداد احليوان مبا حيتاجه من هذه المالح املعدنية.
 ألك الروثEating Dung :
تعتاد بعض اخليول وخاصة الهمار الصغرية ألك الروث من أرض احلظرية ,ويعود ذكل اىل قةل الغذاء املقدم لها وتعرضها للجوع أو
أن يكون سبب ذكل وجود اضطراابت هضمية دلهيا أو نق يف مكوانت العليقة.
 العالج: -5تقدمي مكيات اكفية من الغذاء للحيوان عىل أن تكون العليقة متوازنة جبميع العنارص الغذائية مبا فهيا المالح املعدنية اليت
حيتاج الهيا احليوان ,وقد يتخل احليوان من هذه العادة وخاصة الهمار الصغرية حيامن خترج اىل املراعي اخلرضاء وتعتاد
عىل تناول العالف املركزة.
 -2معاجلة حالت الاضطراابت الهضمية عند احليوان.
 -9وضع كاممة عىل مف احليوان يف غري أوقات تناول الغذاء.
 -4ازاةل الروث بصورة مس مترة من أمام احليوان.
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د .ياسين العريفي

 ألك الفرشةEating bedding :
 تشعر بعض اخليول أن الفرشة ( اليت تكون عادة من نشارة اخلشب) بأهنا نوع من ادلريس فتقوم بألكها ,ومعوم ًا فانرضر هذه العادة قليل اذا تناوهل احليوان مبقادير ضئيةل أما اذا تناوهل بمكيات كبرية فتحدث اضطراابت هضمية اكلمساك
للحيوان ,وتشاهد هذه العادة عند اخليول اليت تطول فرتة راحهتا وتكون طليقة دون رابط يف الاسطبل

واملغ

الانفرادي ,أكرث من اخليول اليت تطول فرتة معلها أثناء الهنار وتربط يف مرابطها أثناء الليل.
 العالج: -5اعطاء احليوان عليقة اكفية تكون فهيا املواد املالئة اكفية حىت ل يلجأ لتناول فرش ته بد ًل من املادة املالئة.
 -2اختيار الفرشة من مادة ل يطيب للحيوان تناولها كنشارة اخلشب أو التنب مث ًال.
 -9وضع كاممة عىل مف احليوان يف غري أوقات تناول الغذاء ملنعه من تناول سواء الروث أو الفرشة.
 القاء الغذاء خارج املزودThrowing the food out of the manger :
تفضل بعض احليواانت أن تتناول طعاهما وهو موجود عىل الرض وليس يف املزود ,وذلكل تقوم ببعرثة الغذاء يف املزود
لتلقيه عىل الرض لتتناوهل اثنية.
وقد يقوم احلصان ابلقاء العلف خارج املزود ل هبدف تناوهل من الرض ولكن يقوم بذكل أثناء حماولته البحث عن احلبوب
املوجودة يف العليقة .وهذه العادة تؤدي اىل هدر جزء من العليقة ابلوساخ اليت قد توجد عىل الرض.
 العالج: -5توضع قضبان عرب املزود حبيث تسمح للحيوان بتناول غذائه منه فقط دون متكنه من القائه خارجه.
 -2وضع مكية قليةل أو جزء صغري من العليقة يف املزود ,وبعد أن يتناوهل احليوان يوضع جزء أخر وهكذا ,أو توضع العليقة
عىل شوال نظيف يوضع عىل الرض.
 -9وضع العليقة يف خمالة تعلق يف رأس احليوان.
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 اجلفول – النفورSacking out :
تعتاد بعض اخليول أن تنفر وتفزع جفأة عند رؤيهتا بعض الش ياء الغريبة ابلنس بة لها ,مما قد يتسبب عن ذكل حوادث مؤسفة لها
أو للسايس أو الالكف أو للفارس ,وتنشأ هه العادة  Shyingعند اخليل خالل مراحل معره الوىل بسبب سوء معاملهتا
ورعايهتا والفراط يف ااثرهتا ورضهبا ومعاكس هتا.
 العالج: -5احاطة احليوان ابملعامةل والرعاية اجليدة.
 -2وضع ما مينع الرؤية عىل عني احليوان أثناء سريه.
 -9حماوةل تقريب اليشء اذلي خياف منه احليوان برفق وهدوء ليحاول أن يشمه ويلمسه مبخطمه حىت يطمنئ اليه ول
خيشاه فال يفزع منه.
(انهتت احملارضة الوىل)
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