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سلوك الحيوانات وإدارتها – الجلسة العملية السادسة

سلوكيات اإلبل
التصنيف العلمي لإلبل:
المممكة الحيوانية
شعبة ذوات الحبل الشوكي
تحت شعبة الفقريات
صف المبائن أو الثدييات
تحت صف المبائن ذات المشيمة الحقيقية
رتبة ذوات الحافر
تحت رتبة ذوات الظمف

Kingdom Animalia
Phylum Chordate
Sub-Phylum Vertebrata
Class Mammalia
Sub- Class Euthreia
Order Unglata
Sub –Order Artiodactyla

عائمة الجمال

Family Camelidae

جنس الجمل

Genus Camel

الجمل وحيد السنام (العربي)

Camel Dromedarius

الجمل ذو السنامين

Camel Bactrianus

اإلبل وحيد السنام:
تددع باإلبدل العربيدة وتوجدد لدي المندداال تات الددتا الددالل والمعتددل وال ديؾ الحدار مندداال
الدرل األوسا والهند وبا ستان ودمال درقي إلريقيا وبعض المناال األخرى مدن العدالم جندو
االتحدداد السددوليتي سددابقا ووسددا اسددتراليا ويتميددا اددتا النددول مددن اإلبددل بقوا مهددا ورقبتهددا الاويلددة
ووبراا الق ير ورأسها المرتفع وتسير سيرا متوا ال لمسالات اويلة ولمدة  02ساعة.
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اإلبل تات السنامين:
تدددع باإلبددل ايسدديوية وتنتدددر لددي أواسددا تسدديا مددن تر سددتان إلد منؽوليددا ولددي جنددو االتحدداد
السددوليتي سددابقا ودددبر القددارة الهنديددة ولددي بعددض المندداال اإللريقيددة الجنوبيددة وتتميددا بوجددود
سنامين واي ق يرة القوا م وتملدك الدوبر ال فيدؾ والاويدل وقدد ي دل اولدر حتد  01سدم ويمتدد
ليؽاددي الددرأل والرقبددة ولهددا المقدددرة علد العدديف لددي ال ددروؾ القاسددية دديفا ودددتا إلد جاند
مقدرتها عل السير لي المناال الجبلية المؽااة بال خور والفلوج.
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الصفات السلوكية لإلبل:
تعتبر اإلبل من الحيوانات الوديعة والت ية ومن السهل السديارة عليهدا إال أنهدا تختلدؾ لدي
درجة الفتها لقد سجلت دتوتات عندد بعدض اإلبدل حيد أبددت الدبعض منهدا العنداد وحددة
الابددع والمددااج الع ددبي وقددد يعددود تلددك إل د سددو معاملتهددا واددي تتجدداو مددع المعاملددة
الحسنة وسريعة التعلم واالنقياد والتوجير.
ت ور اإلبل دديدة الؽيرة عل إنافها واإلنا دديدة الحرص عل مواليداا.
تدتهر اإلبل بؽرياة الحندين إلد المدوان أو الم دان الدتي ولددت وعاددت ليدر وددربت مدن
ما ر وأ لت من مرعاه ولو مرة واحدة وال تنساه مهما بلػ الو ول إلير من عوبات.
من المياات الهامة لإلبل حر ها الدديد عل مواليدداا لهدي ترعاادا مندت والدتهدا إلد أن
ت بح قادرة عل االعتماد عل نفسها وإتا لقدت الناقة مولودادا ت دبح قلقدة وال تهددأ مدن
الهدير الدجي متنقلة من م ان يخر للبح عنر وال تستقر حت تجده.
تحمل اإلبل بعاا من الحقد لذتا أتااا انسان وخا ة الفحول منهدا ال يم دن أن تدنل تلدك
عل اإلاالل.
تتمتع اإلبل ب فا ة عالية لي مجال الر د وخبرة لي المراعي لحدين قددوم موسدم األمادار
وتدااد البرل لذنها تتفا وبهتا لذنها تستايع تحديد موقع الهاول وقر حدوفر ومنابدت
األعدا لتتا إليها عندما ينبت ال أل.
ال تقدوم اإلبدل بعمليددة النداو إال لديال حيد تخدؾ أعدين الرقبددا والناقدة ال تايدع إال البعيددر
التي تحبته وال تسمح لبعير تخدر أن يلقحهدا وإتا أرؼمدت علد التلقديح مدن ؼيدره لذنهدا ال
تلقح وإتا لقحت لذنها تجهض.
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تتجمع اإلبل عل د ل قاعان لفي البادية عندما يريد الراعي لقايعر أن يرع لي مناقدة
معينة لذنر يعمد إلد البعيدر ال بيدر أو الناقدة المسدنة أو الجمدل الدتي يسدتخدمر لدي ر وبدر
وتنقلر حي تقوم اإلبل بالرعي بقربر.
تتمتع اإلبل بحاسة قوية تستايع من خاللها التعرؾ علد اريقهدا نحدو م دادر الميداه التدي
وردتها سابقا حت لي الليل الم لم أو العا ؾ حت ولو انت قد دربت منها مدرة واحددة
لقا ما تتميا بحاسة سمع متاورة.
الجمل او الحيوان الوحيد التي ينفل ورأسر مرلوعدا لدذتا حادره المدوت لدوى رأسدر إلد
األعل ويبق عل اته الحال حت تفارقر الحياة.

ترويض اإلبل وتدريبها:
واي عملية تعويد اإلبل عل الااعدة لت دون أ فدر ألفدة وأ فدر اددو وخ و دا أن اإلبدل تهدر
مددن أي دددخص يحدداول اإلمسدداك بهددا إتا لددم ت ددن متدربددة ومتعددودة علد االقتددرا منهددا حي د يددتم
ترويض ل ندول مدن اإلبدل ليدمدي مهمتدر مدع داحبر مدا يجد لدبعض اإلبدل تدروض مدن أجدل
الر و أو السفر وقاع المسالات البعيدة وبعدض اإلبدل تدروض مدن أجدل حمدل األفقدال وبعادها
تروض لألعمال الاراعية.
الفترة المناسبة للترويض:
يفال أن تتم عملية التدرويض عنددما ت دوت اإلبدل دؽيرة لدي العمدر ألندر مدن ال دع تدرويض
اإلبل ال بيرة ويج أن ي ون القا م بعملية الترويض يمتلك الخبرة ال الية وخا ة إتا دان البعيدر
التي يقوم بترويار درل وتو ابال سي ة.
أدوات ترويض اإلبل:
الد يمة (الرسن).
الحواة :نسيج من ال وؾ أو الوبر.
العمود.
أسلوب ترويض اإلبل:
 تواع الد يمة لي رأل البعير فدم تدربا بعمدود مدن الخدد أو تدربا ب ديل مملدو بدالترا فدميأخت البعير حريتر بالحر ة والدوران حدول العمدود وتلدك لمددة فالفدة أيدام تقريبدا حتد يتعدود علد
البقا لي م انر ويتعود عل عدم الهرو وتواع الحواة عل هدر البعيدر بحيد تحديا بالسدنام
ويتدل منها أجاا تالمل قوا م البعير ي يعتاد عل مالمسة األديا .
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 تحل الد يمة من العمود وتربا حول العنل ويترك البعيدر ليسدير مدع بقيدة اإلبدل فدم بعدد عودتدرإل م انر يربا بالعمود أو يسير مع بقية اإلبل ما يريد دون أي توجيدر مدن الرا د ويبقد علد
تلك األسدلو عددة أيدام حتد يعتداد البعيدر علد الرا د والدد يمة التدي لهدا حدبالن والتدي توجهدر
لالنحراؾ يمينا ودماال حس رؼبة الرا وبهتا األسلو يتم الترويض للر و .
عملية تبريك اإلبل:
يقدوم بهدته العمليدة دخ ددان يقدوم أحدداما بدداالقترا مدن مندر بهددو وبدد ل تددريجي مدع ا دددار
ددوت حدداص عدددة مددرات واددر الع ددا بدداألرض أمددا ب ددر البعيددر لير ددا البعيددر ن ددره علد
األرض وبالتالي يستجي ويبادر الجلول من نفسر وعندما تالمدل وسدادة ال ددر األرض ومدن
فم تالمل الوسادات القرنية األخرى األرض بالتدريج ياع البعير امل فقلدر علد األرض وبعدد
ت لك يتم ابار بأن ياع قدم الدخص عل إحدى قا متي البعير ويمسك برأسر وتروة أنفدر ويقدوم
الدخص ايخر بربا القوا م األمامية المفنية ل عل حدة فم يلؾ الحبل نفسر حول الدبان لي دل
إل القا متين الخلفيتين ليرباهما.

خصائص اإلبل الفيزيولوجية:
التأقلم للعيش في البيئة الجافة:
درجة حرارة الجسم عند اإلبل ؼير فابتة وترتفع من الساح نحو العمدل لدرجدة حدرارة الجلدد ادي
دباحا تتدراو بددين ()43 – 40
أقدل مدن درجدة حدرارة المندداال الداخليدة لدي الجسدم لددي الددتا
درجددة م ويددة ولددي ال دديؾ عنددد ال هيددرة تبلددػ ( )00 – 01درجددة م ويددة وا ددتا تحددتف اإلبددل
بحرارة جسمها لي النهار ل ي تخفض ما تفقده من الما عن اريل التبخير لت درلر لدي الليدل عدن
اريددل اإلدددعال والتو دديل ممددا يددولر المددا الددتي يسددتخدم للددتخلص مددن الحددرارة لددي ال ددروؾ
االعتيادية.
التأقلم مع قلة الغذاء:
اناك بعض الخ ا ص وال فات الحيوية التي تنفرد بها اإلبل والتي تجعلها حيواندا متميداا بقابليتدر
عل تحمل الجول والت يؾ مع بي تر إل أبعد الحدود:
 تمتاا اإلبل بقدرتها العاليدة علد تخداين ميدات بيدرة مدن الدداون االحتياايدة لدي سدنامها
يستخدمها الحيوان لي حاالت نقص التؽتية وعوا الما .
 تمت داا المعدددات األماميددة لإلبددل (ال ددرف والدددب ية والورقيددة الاددامرة) عنددد اإلبددل بسددعتها
ال بيرة للؽتا حي تخان ميات بيرة منر.
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 تمتلدك اإلبددل مقدددرة بيددرة علد االسددتفادة مددن النباتددات الرعويددة الفقيددرة بم وناتهددا الؽتا يددة
(الباتات الدو ية) ويساعداا عل تلك ابيعة الدفاه المدقوقة والقوااع الحادة وتحويلها إل
بروتين ووبر وجلد وحلي وؼيره.
 تتميا اإلبل بقددرة بيدرة علد االسدتفادة مدن الندواتج االسدتقالبية اياوتيدة بوسدااة الفعاليدة
العالية لمي روللورا ال رف.
التأقلم مع قلة المياه:
اناك عدة عوامل قد تساام لي تحمل اإلبل للعاف منها:












الحجرات المدا ي :يحتدوي درف اإلبدل علد جيدو أو حجدرات ما يدة إادالية منف دلة عدن
بعاددها بايددات جلديددة حالتهددا مجهدداة بعاددالت عا ددرة تسددتايع عاددويتها السدديارة علد
إرخا ها أو إؼالقها وتبلػ سعتها حوالي  /7 – 3/ليتر من المدا الدتي يعدد م ددر احتيدااي
جيد من م ادر إمداد اإلبل بالما .
السنام :يعد السنام مخانا احتياايا من الداون تستخدمر اإلبل ليل لقا لي حال نقص الؽتا
الدديد لحس بل من أجل تأمين جا من احتياجها للما لهو مستودل للما بما يحتويدر مدن
داون تستقل لي العاوية لتح ل اإلبل منها علد ميدة إادالية مدن المدا يددع بالمدا
االستقالبي.
تجويؾ األنؾ :ال تعتمد اإلبل لقا عل الما االستقالبي التي تح ل علير مدن دادن السدنام
بل يم نها بواساة مخااية تجويفها األنفي أن تستخلص الما من الهدوا وتمدتص راوبتدر
أفنا التنفل بنسبة تقدر بحوالي  %82تقريبدا وتلدك بفادل البنيدة الخا دة للجهداا التنفسدي
وخا ة باانة مخااية األنؾ حي تسدتايع االحتفدا بنسدبة بيدرة مدن الراوبدة الموجدودة
لي اوا الالير بفال بر حجم أنفها وتجعداا مما ي سبها مساحة واسعة.
سما ة الجلد :تتميا اإلبل بسما ة جلدداا وولدرة وادول وبدره لدتا لذندر يتمتدع بأاميدة خا دة
لي الحفا عل الراوبة لي العاوية ألنر يحد من التبخر ب ورة ملحو ة.
ال لية :تتميا لية الجمل بأنها تسدتايع االحتفدا بالمدا لدي العادوية وعددم ارحدر وإلدراا
بول دديد التر يا.
قلة عدد مرات التنفل :من العوامل التي تساعد الجمل عل االحتفا بالراوبة وتدولير المدا
امن العاوية انخفداض عددد مدرات التدنفل الدتي يبلدػ ( )01 – 2مدرات/د بينمدا ي دل
اتا العدد عند األبقار حت ( )83مرة/د وبهتا تنخفض نسبة الراوبة الماروحة عن اريل
التنفل.
قلددة ميددة البولددة الماروحددة :تعددد البولددة مددن أاددم النددواتج االسددتقالبية لهدددم البروتينددات لددي
العاوية حي ُتار عادة تا بة مع البول واي دديدة السدمية وتات تناادح ددديد إت أندر
لما دعت الحاجة لار ميات من اليوريا مدن العادوية يسدتهلك الحيدوان ميدة مدن المدا

م .خالد القدموسي  /م .علي الجرعتلي

د .ياسين العريفي – د .محمد قباوي

سلوك الحيوانات وإدارتها – الجلسة العملية السادسة

8102 - 8102

إال أن األمر مختلؾ عند اإلبل لمع م اليوريا عنداا تفرا فانية مدن مخاايدة ال درف حيد
تد ل م درا ؼتا يا جيدا لل ا نات الحية الدقيقة لي ال رف.
 يستايع دم الجمال االحتفا بالما بنسبة أعل من الحيوانات األخرى.
 تحد وتمة ليايولوجية تحت الجلد إفر ماي ساعات عدة عل در اإلبدل العادد للمدا
فددم تدداول بعددد ماددي  80سدداعة تقريبددا وت ددون الوتمددة وااددحة عندددما ي ددون المددا ؼنيددا
باألمال مما يسب احتبال للما تحت الجلد التي يبددو متوتمدا واريدا األمدر الدتي يسداام
لي تولير جا من الما للعاوية وتدعيم خا ية تحمل اإلبل للعاف.

السلوك الجنسي عند اإلبل:
البلوغ:
تتأفر لترة البلوغ الجنسي بالعديدد مدن العوامدل منهدا عوامدل ؼتا يدة وعوامدل ورافيدة باإلادالة إلد
ال روؾ الابيعية السا دة وابيعة المناقة وخ ا ص الساللة والعمر والوان وؼيره.
يحد البلوغ الجنسي لدى النول بعمر  /0 – 4/سنوات وال تستخدم لدي التناسدل إال بعدد أن تنادج
جسميا أي لي عمر  /3 – 0/سنوات أمدا الدت ر لي دل إلد مرحلدة البلدوغ الجنسدي بعمدر /3 – 0/
سنوات إال أندر قدد يتدأخر لدي النادج الجسدمي حتد عمدر  /8/سدنوات ويبلدػ متوسدا عمدر اإلبدل
 /41/سنة ونادرا مدا ي دل إلد  /01/سدنة وتسدتمر ال فدا ة التناسدلية عندد اإلندا حتد عمدر /81/
سنة تقريبا أما الت ور لتبدأ فا تها الجنسية باالنخفاض بعمر  /08 – 03/سنة.
موسم التناسل:
يمتد موسم التناسل عند اإلبل من انون الفاني وحت نهاية تتار وبداية نيسان مدن دل عدام وي دون
ويادول عندد الدت ور مدع تقددم العمدر ولدي موسدم
اتا الموسم عند الت ور أاول منر عندد اإلندا
التناسل تاداد الت ور دراسدة وتدرلض العمدل وتقدل ددهيتها أو تدرلض الؽدتا نها يدا مدا أنهدا قدد
تعاني من االسهال بسب سلو ها الع بي وتهدر وترؼو باستمرار عل ؼير عادتها.
ويستدل عل أن الت ر بحالة اياج ورؼبة جنسية من خالل مدداادة الحندك الرخدو وادو متددلي مدن
الفم وي ون عل د ل بالون أحمر اللدون يبدرا لمسدالة  /83/سدم ويددع بدالجوال Goola pouch
ولي اته األفنا ي بح الت ر درسدا لدرجدة الخادورة بحيد ي دع االقتدرا مندر والدتح م ليدر
وي ددبح فيددر الدددجار مددع الددت ور األخددرى المنالسددة وت هددر عليددر عالمددات القلددل واالاددارا
الدددديد و ددرير األسددنان وسدديالن اللعددا وتحريددك األنددؾ إلد الخلددؾ واإل فددار مددن حر ددة الددتي
والتباعد بين القا متين الخلفيتين والتبول عل لتدرات متقاربدة وب ميدات قليلدة وتتادخم الخ ديتان
ويفرا عليهما سا ل بني رير الرا حة.

م .خالد القدموسي  /م .علي الجرعتلي

د .ياسين العريفي – د .محمد قباوي

سلوك الحيوانات وإدارتها – الجلسة العملية السادسة

يخ ص عادة ل ل ت ر  /83/ناقة ويم ن للت ر إتا ان بحالة
–  /71ناقة لي الموسم.

8102 - 8102

حية وؼتا يدة جيددة أن يلقدح 31/

الشبق:
تعد الناقة من الحيوانات عديدة دورات الدبل وتأتيها دورة الديال عل مددار العدام إال أنهدا ت دون
أ فر ندااا لي ل لي الدتا والربيع لتا لذن اإلبل من الحيوانات موسمية التناسل.
يبلػ اول دورة الدبل  /41 – 83/يوم أما لترة الدبل لتستمر من  /8 – 4/يوم وقد تسدتمر حتد
 /01/أيام لي بعدض الحداالت وتح دل اإلباادة بعدد النداو بحدوالي  /02 – 48/سداعة حيد أن
اإلبددل تختلددؾ عددن بقيددة الحيوانددات لددي عمليددة اإلبااددة حي د أنهددا ال تحددد تلقا يددا بددل ال بددد مددن
التحريض التي يح ل من خالل عملية الناو (الجمال) أوال بين الت ر واألنف ليتولدد عندد األنفد
رد لعل ع بي ارموني يدي إل إلراا ارمون  LHالتي يمدي بدوره إل ناوج البويادة داخدل
حوي ل ؼدراؾ وتحررادا وتوجههدا نحدو قنداة لدالو بعدد مادي  /02 – 80/سداعة علد عمليدة
الناو لتلقح من الحيوان المنوي حي يح ل االخ ا التي تبلدػ نسدبتر  %31وتت دون البويادة
الملقحة ويحد الحمل.
تقوم األنف خالل لتدرة الددبل بالبحد عدن الدت ر وتقدؾ خلفدر وت دبح قلقدة تهدا بدتيلها باسدتمرار
وتهدر عل ؼير عادتها وتقل ددهيتها علد تنداول الؽدتا مدا يتدوتم الحيدا وتسديل مندر الدرااات
لاجة دفالة تات را حة ممياة.
الحمل:
تبلػ لتدرة الحمدل عندد الناقدة حدوالي  /08/ددهرا وؼالبدا مدا تحمدل األنفد مدرة واحددة دل عدامين
ولبرودة الوسا المحيا دور بير لدي ادول لتدرة الحمدل وتدأخر الدوالدة وتادول لتدرة الحمدل عندد
الناقة تات السنامين عن وحيدة السدنام بحدوالي  /81 – 01/يدوم وي دون الحمدل التدوأمي ندادر عندد
اإلبل.
ويتم تدخيص الحمدل عندد الناقدة بمالح دة ااديداد حجدم الدبان الدتي يبددأ اعتبدارا مدن نهايدة الددهر
السادل من الحمدل مدا يم دن تددخيص الحمدل عدن اريدل الجدل المسدتقيمي مدا ادو الحدال عندد
األبقار.

م .خالد القدموسي  /م .علي الجرعتلي

د .ياسين العريفي – د .محمد قباوي

8102 - 8102

سلوك الحيوانات وإدارتها – الجلسة العملية السادسة

الوالدة :
ي ددادؾ موعددد الددوالدة لددي اإلبددل عددادة مددن نهايددة ددانون الفدداني وحت د دددهر نيسددان ومددن عال ددم
اقترا موعد الوالدة:






قبل  /4 – 0/أسابيع من الوالدة ت بح الناقة دراة لتناول الؽتا .
تتاخم أعاا الجهاا التناسلي الخارجية وتتوتم دفتا الحيا وترتخي األرباة الحواية.
يتادددخم الادددرل الدددتي يحتدددوي أربعدددة حلمدددات يميدددل لونهدددا إلددد األسدددود وت دددبح المعدددة
ومتوتمة ويبدو الارل متدليا نتيجة امتال ر بالسرسو .
عال.
قبل يوم من الوالدة ُتدااد الناقة واي تدور وتهدر ب وت ٍ
ترقد وتنهض عدة مرات حت تر ن إل م ان منعال يناسبها من أجل الدوالدة وتمتندع عدن
تناول أي ؼتا يقدم لها.

نهاية الجلسة العملية السادسة
م .خالد القدموسي  /م .علي الجرعتلي

د .ياسين العريفي – د .محمد قباوي

