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 :وانتشارها منشأ أغنام العواس

 منطقة ما بٌن النهرٌن )دجلة والفرات( الموطن األصلً ألؼنام العواس.تعتبر 

 .والكوٌتداد قلٌلة فً كل من مصر تنتشر هذه الساللة فً كل من سورٌا واألردن وفلسطٌن وتركٌا, وبؤع

 :أهم ميزات أغنام العواس

ر ٌالقدرة على تحمل الظروؾ البٌئٌة القاسٌة, كالحر الشدٌد والبرد ونقص الؽذاء والعطش, والس 

 لمسافات طوٌلة فً المراعً.

 القدرة اإلنتاجٌة العالٌة فً حال تحسن ظروؾ التؽذٌة والرعاٌة فً مناطق التربٌة التقلٌدٌة. 

 ابة عالٌة للتحسٌن الوراثً سواء إلنتاج اللحم أو الحلٌب أو الصوؾ.تتمٌز أؼنام العواس باستج 

صوؾ( مما ٌعطٌها قٌمة  –حلٌب  –تعتبر ساللة أؼنام العواس ساللة ثالثٌة الؽرض )لحم  

 اقتصادٌة عالٌة.

 الصفات الشكلية ألغنام العواس:

 اتح أو ؼامق وهناك تتمٌز أؼنام العواس بجزة صوفٌة بٌضاء اللون, ولون الرأس واألرجل بنً ف

 % منها ذات جزة ملونة.01

 بؤلٌاؾ قصٌرة لماعة. ةاألرجل والبطن مؽطا 

 منها ما ٌتجه جانبٌاً, ومنها ما ٌتجه جانبٌاً وإلى للكباش قرون كبٌرة حلزونٌة مثلثة المقطع ,

 الخلؾ, أما إلناث فهً عدٌمة القرون وأحٌاناً ذات قرون قصٌرة.

 متدلٌة. اآلذان كبٌرة وبٌضاوٌة وشبه 

  اإللٌة مستدٌرة, مكتنزة بالدهن تتدلى كالوسادة العرٌضة, وٌكون سطحها الخارجً مؽطى

 بالصوؾ, وسطحها الداخلً أملس.

 .القوائم جٌدة التركٌب, رفٌعة وقوٌة, تتحمل المشً الطوٌل فً البادٌة 

 .الضرع واسع واسفنجً الملمس وجٌد االرتباط بالجسم 

 م ومندمج وعضلً, الرقبة طوٌلة نسبٌاً, والظهر طوٌل وعرٌض, الجسم متوسط إلى كبٌر الحج

 والبطن مستدٌر ومنخفض.

 

 /كغالوزن
 الذكور اإلناث

05 – 05 05 -05 

 2 - 1,0 وزن الجزة الصوفية/كغ
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 الصفات التناسلية واإلنتاجية:

  العملٌة التناسلٌة, هو تعد الكفاءة التناسلٌة أهم المإشرات اإلنتاجٌة ألؼنام العواس, ألن نجاح

 أساس نجاح مشروع تربٌة األؼنام.

  تتمٌز اإلناث بدورة تناسلٌة )دورة شبق( منتظمة على مدار العام, إالا أن ذروتها تكون فً الفترة

 ما بٌن حزٌران وكانون األول.

  شهر. 08 – 7أشهر, وتلقح ألول مرة بعمر ما بٌن  2 – 7تنضج اإلناث جنسٌاً بعمر 

 ٌوم. 051ط طول فترة الحمل ٌبلػ متوس 

  سنوات. 6 – 4تزداد نسبة اإلخصاب وإنتاج التوائم حتى عمر 

  أشهر. 7 – 5ٌتراوح طول موسم اإلدرار عادة بٌن 

 التزاوج عند أغنام العواس

 تحضير النعاج للتزاوج:

 :ال بد من القٌام باإلجراءات التالٌة من أجل الحصول على موسم والدة جٌد

  أسابٌع من موعد التزاوج, فالحالبة تثبط اإلباضة وتحبط الرؼبة  2 – 6تجفٌؾ النعاج قبل

بالتزاوج, كما أن عملٌة التجفٌؾ تعطً النعجة الفرصة إلعادة بناء جسمها  واالستعداد للموسم 

 الجدٌد.

 فحص النعاج قبل موسم التزاوج واستبعاد كل الحٌوانات الهرمة متساقطة األسنان, وصعبة 

الوالدة, والنافرة التً ال تعتنً بموالٌدها, كما تستبعد النعاج المصابة بمرض ؼٌر قابل للشفاء, 

وتعالج الحاالت المرضٌة إن وجدت )أي السماح  كالتهاب الضرع المزمن واإلجهاض المتكرر,

 بتزاوج النعاج المنتجة والسلٌمة صحٌاً(.

  عد التزاوج.أسابٌع من مو 2مكافحة الطفٌلٌات الخارجٌة قبل 

  أسابٌع من موعد التزاوج. 5مكافحة الطفٌلٌات الداخلٌة قبل 

  تنفٌذ برنامج التلقٌحات الوقائٌة المعمول به فً المنطقة بالكامل قبل التزاوج, وذلك لتجنٌب

 الحٌوانات اإلجهاد مع مراعاة ارشادات الصحة الحٌوانٌة فً المنطقة.

 سب مع حالة الجسم, بهدؾ الوصول بالجسم إلى الحالة تؽذٌة النعاج وفق احتٌاجاتها وبما ٌتنا

 المثالٌة عند التزاوج.
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 تؽذٌة النعاج قبل التزاوج:

ٌنبؽً أن تكون النعاج بحالة جسمٌة جٌدة عند التزاوج, لذا ٌجب تقٌٌم حالة الجسم لدى النعاج قبل  

علٌؾ كل تأسابٌع من التزاوج, ثم تقسٌم هذه النعاج إلى مجموعات وفق حالتها الجسمٌة و 2

من مقٌاس حالة  1 – 8,5وذلك بهدؾ الوصول بالجسم إلى الدرجة مجموعة وفق احتٌاجاتها, 

 النعجة المكتنزة أو السمٌنة جداً(. 5النعجة الهزٌلة والدرجة  0م )حٌث تمثل الدرجة الجس

تختلؾ تؽذٌة النعاج من موسم آلخر ومن منطقة ألخرى وذلك حسب توفر المراعً واألعالؾ  

ونوعٌتها, عموماً تعتمد معظم القطعان السورٌة فً تؽذٌتها على رعً مخلفات محاصٌل الحبوب 

 بل التزاوج إذا ما أحسن إدارتها.والتً ٌمكن أن تؽطً حاجة النعاج فً فترة ما ق ر()القمح والشعٌ

لحمالن وإنتاج الحلٌب فً الموسم السابق, لدعم اتحتاج النعاج الضعٌفة والمنهكة جراء تربٌة  

ؼذائً بهدؾ إعادة بناء جسمها, كما تحتاج النعاج الفتٌة إلى دعم ؼذائً لتلبٌة متطلبات النمو, 

 ن بحالة جسمٌة مناسبة للتزاوج.ولتكو

 ٌمكن السماح بتراجع فً وزن النعاج البدٌنة بشكل طفٌؾ وتدرٌجً وذلك لتسهٌل عملٌة التكاثر. 

 الدفع الؽذائً:

  ه إلى تثبٌت الحمل وزٌادة معدل ءزٌادة مستوى تؽذٌة النعاج قبل موسم التزاوج وأثناتإدي

 الوالدات وهذا ما ٌسمى بالدفع الؽذائً.

 فً  الدفع الؽذائً فعاالً للنعاج ذات الحالة الجسمٌة المتوسطة والتً تشكل ؼالبٌة أفراد القطٌع ٌكون

 معظم الحاالت.

  أسابٌع على األقل  1أسابٌع من موسم التزاوج واالستمرار به لمدة  1ٌجب البدء بالدفع الؽذائً قبل

 بعد ضم الكباش إلى النعاج.

 من االحتٌاجات الحافظة, علما أن النعاج البدٌنة 51ارب تحتاج النعجة كدفع ؼذائً إلى ما ٌق %

 والنعاج الضعٌفة ال تستجٌب جٌداً لعملٌة الدفع الؽذائً.

 :ًٌمكن توفٌر الدعم الؽذائً عبر ما ٌل 

 # رعً مخلفات المحاصٌل عالٌة النوعٌة.       

 # رعً محصول الشعٌر الؽٌر قابل للحصاد.       

                 باإلضافة لرعً مخلفات المحاصٌل  غ للنعجة ٌومٌاً  111 – 811ركزة بمعدل # تقدٌم علٌقة م       

 بشكل مفتوح.              
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 تؽذٌة النعاج خالل فترة التزاوج:

  ,ٌعاد تقٌٌم النعاج قبل إدخال الكباش لمعرفة مدى تؤثٌر التؽذٌة خالل مرحلة ما قبل التزاوج

 خالل فترة الحمل.والتخطٌط للتؽذٌة 

  ٌجب السماح بتزاوج النعاج التً هً بحالة جسمٌة مناسبة فقط, هذا ٌعمل على تركٌز الوالدات

 )تقصٌر موسم الوالدة( وتقلٌل المشاكل خالل فترتً الحمل والرضاعة.

  مع استمرار رعً مخلفات محاصٌل الحبوب, تتناقص الكمٌة المؤكولة وتنخفض نوعٌتها, عندها

قال لمرعى جدٌد, وفً حال عدم توفره ٌجب توفٌر المكمالت الؽذائٌة المناسبة, وإن ٌجب االنت

غ ٌومٌاً من متمم ؼذائً ٌشمل كسبة القطن المقشورة والعناصر المعدنٌة  811تؽذٌة النعجة بمعدل 

والفٌتامٌنات ٌكمل احتٌاجات النعجة وٌشجع على رعً المخلفات الفقٌرة, مع االنتباه إلى مراعاة 

 دأ التؽذٌة التدرٌجٌة عند ادخال أي علٌقة جدٌدة.مب

 تحضير الكباش للتزاوج:

نعجة وٌكفً  15 – 85البالػ الجٌد ل كبش الٌجب تحدٌد عدد الكباش الالزمة للقطٌع, )ٌكفً  

 نعجة. 81 – 05شهر ل  02الكبش الفتً بعمر 

صارٌؾ وإن استبدال ال ٌجب االحتفاظ بؤكثر من حاجة القطٌع من الكباش, ألن ذلك ٌزٌد الم 

الكباش الزائدة بنعاج منتجة تزٌد من نسبة األرباح, علماً أن زٌادة نسبة الكباش ال تزٌد نسبة 

 الوالدة بسبب التنافس والتدافع فٌما بٌنها.

مٌة وجٌدة النمو من مصدر موثوق, وتفضل اٌجب اختٌار الكباش سلٌمة صحٌاً ذات عضالت ن 

 سنوات. 5 – 1الكباش بعمر 

جة الطفٌلٌات الداخلٌة والخارجٌة وتنفٌذ التلقٌحات الوقائٌة, كما ٌجب معالجة الجروح معال 

 وااللتهابات إن وجدت.

تقلٌم األظالؾ إذا كانت طوٌلة بحرص وعلى مراحل, فالتقلٌم الجائر قد ٌسبب صعوبة فً حركة  

 الكبش عند قٌامه بالوثب.

 من اإلجهاد الحراري. جز الصوؾ أو تقصٌره إذا كان طوٌالً وذلك للتخفٌؾ 

ة الكباش وتهوٌتها بشكل رعدم تعرٌض الكباش ألي نوع من اإلجهاد والحرص على نظافة حظٌ 

 جٌد, وإخراج الكباش للترٌض بهدؾ المحافظة على لٌاقتها.

 تؽذٌة الكباش: 

قة الكافٌة تإدي التؽذٌة الزائدة أو الناقصة إلى تخفٌض الرؼبة الجنسٌة, إذ ال تملك الكباش الضعٌفة الطا

 للقٌام بالتزاوج, وقد تكون حٌواناتها المنوٌة ضعٌفة, كما أن الكباش البدٌنة كسولة وأكثر عرضة لإلجهاد.
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من مقٌاس حالة  1,5 – 1ٌجب أن تكون الكباش بحالة جسمٌة جٌدة عند بدء موسم التزاوج )درجة 

ات محاصٌل الحبوب بشكل باإلضافة إلى رعً مخلفعالً, حٌث أنه سم( وذلك للحصول على أداء الج

تحتاج الكباش إلى علٌقة مركزة تحتوي المعادن والفٌتامٌنات, وتختلؾ الكمٌة الالزمة حسب حالة مفتوح, 

 – 6غ فً الٌوم علٌقة متزنة تحوي األمالح والفٌتامٌنات قبل  211 – 651الجسم, وعموماً ٌمكن إطعام 

أسابٌع من بدء موسم التزاوج وخالله للمحافظة على الجسم ولتحسٌن حالة الخصٌتٌن وإلنتاج مخزون  2

 من الحٌوانات المنوٌة.

 فحص الكباش:

ٌعتبر فحص الكباش مهم لتحدٌد صالحٌتها للتزاوج, وٌجب فحص الكباش قبل شهرٌن من بداٌة موسم 

 ل الصفات المطلوبة, وٌجب فحص ما ٌلً:التزاوج واستبعاد الكباش المرٌضة والتً ال تحم

  :ٌجب أن تكون الكباش سلٌمة وخالٌة من األمراض المعدٌة, ومن التقرحات والكدمات حالة الجسم

على مقٌاس حالة الجسم وذلك عند بداٌة موسم التزاوج, علماً أن  1,5 – 1وبحالة جسمٌة مثالٌة 

 % من وزنها خالل موسم التزاوج, لذا ٌجب تعدٌل التؽذٌة فً الوقت المناسب.05الكباش قد تفقد 

  ,الخصٌتان: ٌجب القٌام بفحص الخصٌتٌن للتؤكد من سالمتهما وخلوهما من الجروح واألورام

ن وممتلئتٌن وكبٌرتً الحجم, ولٌستا قاسٌتٌن وال اسفنجٌتٌن )إن حجم وٌفضل أن تكونا متوازنتٌ

الخصٌة مإشر على كمٌة الحٌوانات المنوٌة المخزنة وكلما كانت الخصٌتٌن أكبر كلما زادت 

 القدرة على تلقٌح النعاج.

  القضٌب: ٌجب الكشؾ عن القلفة للتؤكد من سالمة القضٌب وخلوه من األورام والتقرحات

 ابات.وااللته

  لحركة والوثب, لذا ٌجب التؤكد من ااألظالؾ والقوائم: من المهم أن ٌتمتع الكبش بالقدرة على

سالمة األظالؾ وخلوها من التعفنات وااللتهابات, وعند الضرورة ٌجب تقلٌم األظالؾ ومعالجتها 

 بعناٌة.

  وردي.العٌون: ٌجب أن تكون العٌون براقة وٌقظة, وتكون األجفان من الداخل بلون 

  :ٌجب أن تكون األسنان قوٌة وسلٌمة إذ ٌإدي فقدانها أو تآكلها إلى ضعؾ القدرة على األسنان

 الرعً.

عادة ما تصل الكباش إلى ذروة األداء بعمر وٌجب استبدال الكباش إذا تجاوز عمرها الخمس سنوات, 

 سنوات. 4 – 1
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 إدارة الكباش خالل موسم التزاوج:

فً الوقت المناسب ولفترة محددة على  النعاج وٌتم تحضٌرها للتزاوج ثم ٌضمان معاً تفصل الكباش عن 

سبٌل المثال: )ثالث دورات شبق( ثم ٌعاد فصلهما, بهذه الطرٌقة تكون الوالدات متقاربة مما ٌسهل إدارة 

 القطٌع.

 وٌجب أن ال تبقى النعاج مع الكباش باستمرار لألسباب التالٌة:

 جة فً أي وقت فتلد بؤوقات ؼٌر مناسبة.قد تتم والدة النع 

 قد ٌتم التزاوج والنعاج بحالة جسمٌة ؼٌر مناسبة. 

 ٌصعب القٌام بالخدمات الصحٌة والوقائٌة والتؽذوٌة بالوقت المناسب. 

 زٌادة احتماالت حاالت زواج األقارب. 

 مالحظات:

لك بمكن توقع موعد ٌجب مراقبة عملٌة التزاوج وتسجٌل تارٌخ تلقٌح كل نعجة إن أمكن, وبذ -0

 ٌوماً إلى موعد التزاوج. 051الوالدة بإضافة 

 عند استخدام أكثر من كبش فً القطٌع, ٌفضل استخدام كباش متماثلة من حٌث الحجم والعمر. -8

 ٌجب توفٌر مكان ظلٌل وماء نقً للكباش خالل موسم التكاثر. -1

من القٌام بالتلقٌح خل موسمها األول, من المهم تمكٌن الكباش الفتٌة التً أدخلت حدٌثاً إلى القطٌع  -4

 وذلك لتهٌئتها للقٌام بدورها فً المستقبل.
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