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 إنتاج األغنام والماعز

 الجلسة العملية السابعة

 إنتاج الصوف

 :تعريف الصوف

ٌمتاز بأنه سهل اإلنتاج والتخزٌن  اقتصادٌةالتً تنمو على جسم األغنام حصراً, وهو سلعة  هو األلٌاف

 والنقل.

 التركيب الكيميائي للصوف:

من مادة الكرٌاتٌن, وهً مادة ذات أوزان جزٌئٌة كبٌرة, تتكون من تجمٌع  ٌتكون الصوف النقً أساساً 

الذي ٌفرز عن طرٌق خالٌا  , كما ٌحتوي الصوف على شحم الالنولٌنأعداد كبٌرة من البولً ببتٌدات

تحت الجلد, وٌحمً الجسم من األمطار والعوامل الجوٌة المحٌطة, إضافة الحتوائه على إفرازات جلدٌة 

 عرقٌة وماء ومواد معدنٌة وشوائب, وٌعتبر عنصر الكبرٌت هو المسؤول عن صفة المط فً الصوف,

 المط وامتصاصه للماء بصورة جٌدة. وٌتفوق الصوف الذي ٌحتوي على نسبة عالٌة من الكبرٌت بصفة

 الصفات التي تمتاز بها األلياف الصوفية الطبيعية على األنواع األخرى من األلياف:

 ٌساعد على تحمل تقلبات الجو: -0

 عازل جٌد للحرارة الحتجازه حجم أكبر نسبٌاً من الهواء بٌن ألٌافه. 

 ذو قدرة عالٌة على امتصاص الماء. 

 عاكس جٌد للضوء. 

 جٌدة تجعله معمر طوٌل االستعمال وقوي التحمل أهمها: خواص فٌزٌائٌةله  -8

 المتانة. 

 المطاطٌة. 

 المرونة. 

 عدم االستمرار فً االشتعال عندما ٌبعد عنه مصدر اللهب المباشر. 

درجة مئوٌة فإنه ٌبدأ بالتحلل وٌأخذ  011ٌتحمل درجات الحرارة العالٌة )ولكن إذا زادت عن  

 لوناً مصفراً.
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 ٌمتع بخواص كٌمٌائٌة جٌدة: -3

فهو ال ٌتأثر بالماء أو الكحول أو البنزٌن أو اإلٌثٌر إال على درجات حرارة عالٌة, وال ٌمٌل 

 لالحتراق وتسهل صباغته وٌحتفظ بالصبغات مدة طوٌلة.

إضافة لما سبق فإن األلٌاف الصوفٌة تكون غطاء مثالً لألغنام ٌقٌها من المؤثرات المناخٌة 

 لى زٌادة وسرعة تأقلمها.وٌساعد ع

 مراحل تحضير الصوف:

 جز الصوف: -0

ٌقصد به قص الصوف من جسم األغنام, وٌعتبر جز الصوف من العملٌات الموسمٌة الهامة التً 

تجرى لألغنام بغرض تخفٌف تأثٌر الحرارة على الحٌوان, وتسهٌل مكافحة الطفٌلٌات الخارجٌة 

 , وزٌادة النشاط الجنسً للكباش.علٌها, وزٌادة الشهٌة على تناول الغذاء

 "طرق جز الصوف":

  ًالجز الٌدوي: ٌتم باستخدام مقصات ٌدوٌة )الزو( وهذه الطرٌقة تتطلب وقتاً طوٌالً وعدداً كبٌرا

 نتظام جزة الصوف.حاً أذى للحٌوانات إلى جانب عدم امن العمال وقد تسبب جرو

  الحالقة وتدار بالكهرباء أو الدٌزل, ومن الجز اآللً: ٌتم باستعمال ماكٌنات تشبه ماكٌنات

 مزاٌا الجز اآللً:

 ٌعتبر الجز اآللً أسرع من الجز الٌدوي. -

 الجز اآللً أكثر أمناً من استعمال المقصات الٌدوٌة. -

 على الجسم بحٌث ٌتم الجز بالقرب من سطح الجلد. الجز اآللً ال ٌترك صوفاً  -

 ف متناسق ومنظر لطٌف بعد جز صوفها.تكون األغنام المجزوزة بهذه الطرٌقة ذات صو -

  الجز الكٌماوي: ٌتم بتجرٌع الحٌوانات أو الحقن الورٌدي بمادة سٌكلو فوسفامٌد, وعلى أثر ذلك

 أٌام. 4 – 3ٌتوقف نمو الصوف خالل 

 وذلك فً حالتٌن: باإلضافة إلى الجز ٌمكن الحصول على الصوف بالجذب 

 .Dead Woolعند نفوق الحٌوان وٌسمى عندئذ بالصوف المٌت  -

من جلود األغنام المذبوحة قبل دباغتها, وذلك إما بحفظ الجلود معلقة عدة أٌام بحجرات  -

دافئة عالٌة الرطوبة أو بإضافة عجائن مائٌة من الجٌر وكبرٌتٌد الصودٌوم على الجانب 

د أي من هاتٌن المعاملتٌن ٌمكن نزع الصوف اللحمً من الجلد لمدة ٌوم واحد تقرٌباً, فبع

 , وقٌمة كال النوعٌن أدنى مرتبة من الصوف المجزوز.بسهولة
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 عملٌة الفرز: -8

الغرض منها تقسٌم الصوف إلى درجات حسب الجودة على أساس النعومة والطول واللون, وتعتمد 

أو درجة, ثم تتم التعبئة  هذه العملٌة على دقة الفراز وخبرته, وٌعطى لكل نوع من الصوف رتبة

ٌراعى فً أماكن تخزٌنه جودة التهوٌة أو خٌش كبٌر, و للصوف المجزوز كل حسب رتبته فً أكٌاس

الحماٌة من األمطار واألتربة والرطوبة حتى ال ٌتعفن أو ٌتبقع , وفً األجواء الجافة ٌفضل وتأمٌن 

 ند خزنه لفترات طوٌلة.تخزٌن الصوف فً أكٌاس غٌر منفذة للرطوبة للمحافظة علٌه ع

 تنظٌف الصوف: -3

حٌث ٌتم إزالة المواد الدهنٌة العالقة به, وعادة ما ٌنظف الصوف باستعمال المنظفات الكٌمٌائٌة 

 61 – 51كالصابون والشامبو مع الماء الدافئ وكربونات الصودٌوم بنقعه فً حوض خاص حرارته 

ثم ٌعصر بٌن اسطوانات خاصة ثم ٌغسل جٌداً بالماء درجة لعدة دقائق مع المنظف الكٌمٌائً وتقلٌبه, 

 وٌجفف.إلزالة أثر المنظف 

 عملٌة التفحٌم: -4

الغرض منها التخلص من المواد النباتٌة العالقة بالصوف, وتتم بغمر الصوف فً ماء مضاف إلٌه 

حمض الكبرٌت, حٌث ٌقاوم الصوف األحماض المعدنٌة المخففة فتتحول المواد السللوزٌة إلى 

هٌدروسللوز هش عدٌم التماسك سهل التفتت, ثم تعادل المواد الحمضٌة فً الصوف بغسله بالماء 

 بونات الصودا وبذلك ٌصبح نظٌف تماماً.وكر

 تعقٌم الصوف: -5

 ٌتم التطهٌر باستعمال الفورم الدهٌد لضمان خلو الصوف من الجراثٌم حتى ال تنتقل العدوى لإلنسان.

 مواعيد جز الصوف:

الجز عملٌة موسمٌة تتم عادة مرة واحدة فً العام عند أغنام الصوف الناعم والمتوسط النعومة والطوٌل, 

رتٌن فً العام عند أغنام صوف السجاد, مرة فً فصل الربٌع ومرة فً فصل الخرٌف, والجز الربٌعً وم

هو األفضل إذا قتصر الجز على مرة واحدة كما فً حالة األغنام المستوردة ومن المفضل اختٌار وقت 

ارة باألغنام مناسب للجز بحٌث ٌكون الطقس مناسب والعمالة متوفرة والوالدات قد تمت والحشرات الص

 أو الصوف غٌر موجودة.

  آلٌة عملٌة الجز:

إجراء عملٌة جز الصوف ٌجب اختٌار وقت مناسب للجز, كما ٌجب إزالة األوساخ والشوائب بقدر  قبل

 اإلمكان.
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 :أثناء الجز يجب مراعاة ما يلي - أ

 .التعامل بهدوء مع الحٌوان وعدم تقٌٌده 

 .فصل الصوف الملون على حدة 

  القصة الثانٌة )أي المرور على نفس المكان مرة ثانٌة(.تفادي حدوث 

 .تجنب احداث جروح باالنتباه الكامل, وٌشد الجلد من خلف ماكٌنة الجز كلما أمكن 

 .الحذر من جرح الضرع واألعضاء التناسلٌة 

 .تطهٌر الجروح بصبغة الٌود 

 :بعد الجز يجب مراعاة ما يلي  - ب

  ًلمدة ٌوم أو ٌومٌن. عن التٌارات الهوائٌةإبقاء األغنام فً مكان دافئ بعٌدا 

  تلف الجزة بوضعها مفرودة فوق أرضٌة نظٌفة بحٌث ٌكون الجانب السفلً منها نحو األرض

 ثم تطوى األطراف والجوانب إلى الداخل ثم ٌلف الصووف من المؤخرة إلى العنق.

 ط نباتٌة.ٌفضل ربط كل جزة بمفردها بخٌوط سٌلوفان بطرٌقة متعامدة وتجنب أي خٌو 

  التخزٌن فً أكٌاس وٌراعى أن ٌكون المخزن خالً من الفئران وحشرات الصوف وال

 ٌتعرض للشمس أو المطر أو الرطوبة األرضٌة.

 تقدير جودة الصوف االقتصادية:

 ٌتصف الصوف بخواص مهمة تؤثر فً أهمٌته التجارٌة وفً أسعاره المحلٌة والعالمٌة:

 تقدٌر نسبة الفقد: -0

من غسل الصوف وتقدٌر كمٌة الصوف النظٌف ثم تقدر نسبة الشوائب, وٌغسل الصوف  أوالً  ال بد

أو بأن ٌمرر فً أحواض تحتوي على محالٌل مائٌة دافئة مذاب فٌها صابون وكربونات صودٌوم 

منظفات صناعٌة أخرى وتختلف درجة حرارة المحالٌل ودرجة تركٌزها تبعاً لحالة الصوف, إال أنه 

فً الحوض األول ثم تتدرج تنازلٌاً من حوض آلخر, حتى ٌصبح الحوض األخٌر ٌراعى نسبٌاً 

محتوٌاً على ماء دافئ فقط, فٌشطف به الصوف ثم ٌجفف, بواسطة تٌارات الهواء الجاف, إلزالة باقً 

 الرطوبة بعد عصره, ثم ٌتم إزالة األنسجة النباتٌة, ثم ٌغسل الصوف وٌجفف وٌوزن.

 

X011   = نسبة الفقد   

 

 

 

 وزن الصوف النظٌف –وزن الصوف الخام 

 وزن الصوف الخام
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 وزن الجزة: -8

من الجسم بجانب شوائب الصوف من  هو محصلة لطول الصوفة وقطرها والمساحة المغطاة بالصوف

دهن وعرق ومواد غرٌبة, وتتأثر هذه العوامل باختالف الساللة والتراكٌب الوراثٌة لألفراد, وٌزداد 

 حتى ثالث ألربع سنٌن ثم تقل بعد ذلك تدرٌجٌاً.وزن الجزة بتقدم الحٌوان بالعمر 

 قطر الصوفة: -3

 لواحدة وكذلك على الصوفة الواحدة تبعاً للحالةهو مقٌاس لنعومة الصوف وٌختلف القطر فً الجزة ا

 الصحٌة والحالة الغذائٌة.

 المتانة: -4

الصوفة, أي مقدار وٌقصد بها قوة اللٌفة الصوفٌة وتقاس بأجهزة خاصة تحدد القوة التً عندها تنقطع 

الشد وتقاوم , ألن اللٌفة المتٌنة تتحمل الثقل الالزم للقطع, وتلك الصفة هامة من وجهة النظر الصناعٌة

 التقطٌع أثناء التصنٌع.

 اللون: -5

ٌعد لون الصوف أحد الصفات األساسٌة لتقٌٌمه فاللون األبٌض هو اللون المرغوب فٌه تجارٌاً 

وصناعٌاً لقابلٌته الجٌدة للصبغ أما األلوان الغامقة أو المختلطة فهً غٌر مرغوب فٌها فً الصوف 

 وتخفض كثٌراً من قٌمة الجز.

 اللمعان: -6

فً خٌوط إال فً الخصل أو  ٌختلف الصوف وٌتفاوت فً اللمعان وال ٌمكن التعرف على اللمعان

الغزل, وبعض أنواع اللمعان مرغوبة صناعٌاً, إلكساب النسٌج النهائً مظهراً جذاباً, وأشهر أنواع 

 اللمعان هً الحرٌري والفضً والزجاجً.

 التجعدات )االنثناءات(: -7

 لى الصوفة, ولها عالقة كبٌرة بمطاطٌة الصوفة.هً تموجات طبٌعٌة توجد ع

 المطاطٌة: -2

هً من الصفات الممٌزة للصوف عن غٌره من األلٌاف والصوف الناعم أكثر مطاطٌة من الصوف 

الخشن, الحتوائه على تموجات أكثر, وإن ازدٌاد المطاطٌة أمر مرغوب صناعٌاً, حتى تقاوم األلٌاف 

ٌتحمل النسٌج قوى الجذب والضغط التً ٌتعرض لها مما ٌطٌل من عملٌات الشد أثناء التصنٌع وحتى 

 عمره وٌحفظ مظهره.
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 الغزارة أو الكثافة: -2

رتبط وزن تعنً عدد األلٌاف فً وحدة مساحة معٌنة, وتختلف الغزارة باختالف مناطق الجسم, وٌ

 الجزة الخام طردٌاَ بها.

 رتب الصوف:

 ٌقسم الصوف ألربع رتب تبعاً لطول ألٌافه:

 صوف التمشٌط االنكلٌزي: -0

لذلك فإن سعره مرتفع عن باقً الرتب, وٌصنع منه أفخر  ٌعتبر أفضل أنواع الصوف على االطالق

المنسوجات الصوفٌة, وتجرى عملٌة التمشٌط لفرز الصوف تبعاً ألطواله, فالصوف الطوٌل ٌستعمل 

 ة األقمشة الصوفٌة.فً صناعة الصوف المغزول للحٌاكة أما الصوف القصٌر فٌدخل فً صناع

 صوف التمشٌط الفرنسً:  -8

وصوف  االنكلٌزي ٌعتبر صوف التمشٌط الفرنسً وسطاً فً طول ألٌافه بٌن صوف التمشٌط

 المالبس, وهذا الصوف ٌتم تصنٌعه باستعمال األمشاط الفرنسٌة.

 صوف المالبس: -3

عمل فً ٌعتبر أقصر رتب الصوف طوالً, وٌستعمل بنجاح فً صناعة المالبس الصوفٌة, وكذلك ٌست

 ومعظم أنواع المنسوجات الصوفٌة. صناعة القبعات

 صوف السجاد: -4

تى رٌاً, وغالباً ما ٌكون خشن ومرن حتتباٌن أصواف السجاد فً أطوال ألٌافها, وتعتبر أقل الرتب تجا

ٌصلح لصناعة السجاد, ومعظم هذا الصوف مأخوذ من أغنام الصوف الطوٌل والخشن أو بمعنى آخر 

ال ٌصلح استخدامه كصوف تمشٌط أو صوف مالبس ٌمكن استخدامه كصوف فإن الصوف الذي 

 سجاد.

 

 نهاٌة الجلسة العملٌة السابعة

 

 

 


