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 )التسنین ( تقدیر العمر عند الحیوانات 

Estimation The Age By Examination of Teeth ( Dentation )

  

لحكم على فترة استخدامھ واستغاللھ اتتمثل أھمیة تحدید عمر أو سن الحیوان التقریبي في 
االقتصادي ، وقد یكون الحیوان مسجًال إال أن تسجیل تاریخ والدة الحیوان ال یغني عن تقدیر 
عمره باالعتماد على استقراء أسنانھ نظرًا ألنھ ال توجد قوانین و أنظمة حازمة تجبر أصحاب 

  .  الحیوانات على تسجیل حیواناتھم تسجیًال نظامیًا وصحیحًا

  

:  في تحدید عمر الحیوان اعتمد علیھاألسس التي ُی

  :یعتمد عادة في تقدیر عمر الحیوان على النقاط التالیة

.المظھر الخارجي للحیوان .١
.استقراء بزوغ وتآكل وتطور سطوح األسنان اللبنیة والدائمة وال سیما القواطع .٢
سیما القواطع ،إلى جانب األنیاب عند ذكور الخیل واإلبل، كما  ستقرأ األسنان والُت.٣

.یمكن في الحاالت القصوى العودة إلى استقراء األضراس 
.نمو القرون وتشكل الحلقات علیھا عند  األبقار.٤

  : ھامة حول األسنان  أسس

  :وتقسم األسنان حسب وظیفتھا إلى ثالثة أقسام 

     Incisors: القواطع  – ١

  .نان األمامیة ھي األس

، والرباعیتین ،  تسمى من أوسط القوس إلى طرفیھ على التوالي بالثنیتین: عند الخیل  –أ 
والقارحین ، وھناك ثنیتان سفلیتان وثنیتان علویتان ، ورباعیتان علویتان ، وقارحان سفلیان 

  . و آخران علویان 

یوجد على الفك السفلي عند األبقار ثمانیة قواطع  : عند األبقار واألغنام والماعز –ب 
تدعى على التسلسل اعتبارًا من المركز الثنیتان  ، والرباعیتان ، والسداسیتان ، والقارحان 

  . ، أما الفك العلوي فھو خال من القواطع ویحل محلھا الوسادة السنیة

   Canines: األنیاب – ٢

الخیل ، وھي تفصل ما بین  وذكورم واإلبل أسنان مسماریة الشكل تظھر عند اللواح 
  .القواطع واألضراس 
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   Cheek  teeth ( Molars): س ااألضر– ٣

  .وتدعى بالطواحن ، وھي أسنان لھا سطح علوي عریض ومتعرج یدعى بسطح الرحى 

:تكوین األسنان و أجزاؤھا -
، ویسمى الجزء  Alveoleداخل فجوة مفتوحة في الفك تسمى السنخ  األسنان تنغرس

الظاھر من السن بالتاج ، أما الجزء المغروس في اللثة یدعى  بالجذر ، وأما المنطقة 
  .التي تفصل بین ھذین الجزأین فتسمى بعنق السن 

  تقدیر العمر عند الخیل 
Dentation (Aging) of Horses   

  
  : النقاط التالیة  علىعتمد في تحدید عمر الخیل ُی

 ھل ھي  لبنیة أم القواطع الظاھرة على الفكین وتحدید نوعھاالوقوف على عدد .١
.دائمة 

القوس السنیة الذي یتشكل من خالل إطباق القواطع عند الفكین  شكل التدقیق في.٢
السفلي والعلوي فیكون إما دائریًا ، أو ما یشبھ الزاویة الحادة عند تقدم الحیوان 

.بالعمر 
لقواطع منذ بزوغھا وحتى نھایة عمر تحدید درجة تآكل القواطع ، إذ أن ا.٣

  .الحیوان تستخدم في عملیة قطع األعشاب ومضغ األغذیة 

  :شكل وبنیة القواطع 

یظھر القاطع عل شكل البوق ویضم تجویفین أحدھما خارجي على شكل القمع وھو 
مم ، ویوجد في قاعھ مادة سوداء اللون صلبة تدعى بالمیناء / ٤ – ٣/ بعمق 

مم، أما / ٨ – ٦/ون أكثر عمقًا في القواطع العلویة ، إذ یبلغ عمقھ المركزیة ، ویك
التجویف الداخلي فإنھ ینتھي في أسفل السن عند رأس الجذر بفتحة تمر من خاللھا 

  .عصاب التي تصل إلى قاعدة التاج األوعیة الدمویة واأل

  

  رسم توضیحي یبین بنیة القاطع عند الخیل
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  : اللبنیة عن الدائمة ) القواطع ( تمییز األسنان  

تتمیز القواطع اللبنیة بأنھا صغیرة الحجم ، بیضاء اللون ، ملساء وناعمة ،ومعنقة ،وغیر ثابتھ 
برسوخ على الفك ، أما الدائمة فھي كبیرة الحجم ، عاجیة اللون تمیل للصفرة وھي غیر ملساء 

  .غیر معنقة ، أما من حیث العدد فھي متساویة  ، وتكون ثابتة برسوخ على الفك ، وھي

: القوس السنیة الذي یتشكل عند اإلطباق في شكل تدقیق ال

یتشكل القوس السني لدى إطباق القواطع في الفكین العلوي والسفلي ، وبتصور مقطع طوالني 
شكل  وھمي لرأس الحیوان یخترقھ من األعلى واألمام نحو الخلف یشاھد أن ھذا القوس یأخذ
 عدة نصف دائرة أو الھالل عندما یكون الحیوان فتیًا ، ثم یتحول إلى إھلیلجي أو مسطح بعد

سنوات من العمر ، ومع تقدم الحیوان بالعمر یتحول شكل القوس السنیة إلى زاویة حادة تتناقص 
طولھا  درجتھا مع مرور الزمن حتى تأخذ شكل المنقار بسبب تآكل سطوح القواطع وقصر

  .عندما یصبح الحیوان ھرمًا

: تآكل حواف سطوح القواطع وزوال التجویف الخارجي 

تختلف درجة التآكل حسب عمر الحیوان ، وعندما تتآكل الحواف والتعاریج یصغر التجویف 
یطلق على  واضحةالخارجي تدریجیًا ، وعندما یزول زواًال تامًا وتظھر المیناء المركزیة 

مسح القاطع تكون المیناء المركزیة في وسطھ ، ومع تآكل ، وعندما ُی" ت َحِسُم" القواطع بأنھا 
القاطع تتحول من وسطھ نحو حافتھ الخلفیة ، وفي نفس الوقت تظھر بالقرب من الحافة األمامیة 

للقاطع عالمة جدیدة تدعى النجمة السنیة  وھي مادة عاجیة رمادیة اللون تمأل التجویف اللبي  
لتتحول إلى وسط القواطع و كأنھا تطرد المیناء المركزیة لتحل مكانھا ، وعند  تدریجّیًاتكبر ثم 

  " .ت َسِمُط" زوال المیناء المركزیة وبقاء النجمة لوحدھا في وسط القواطع یطلق علیھا بأنھا 

  
مراحل تآكل سطح القاطع وفقا لعمر الحیوان
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  مراحل عمر الخیل 

وتتضمن مرحلة بزوغ وتآكل األسنان اللبنیة ، وتكون المعادلة السنیة اللبنیة : المرحلة األولى  
  : على الشكل التالیة 

   ٢٤=  ٢× )  ٣/٣، ض ÷ ، ن  ٣/٣ق ( 

/ یولد المھر عادة والثنیتان ظاھرتان على فكیھ السفلي والعلوي ، وقد یتأخر بزوغھا حتى الیوم 
یومًا من العمر /  ٤٥ – ٣٥/ معظم الموالید حتى  من العمر ، ویبزغ الرباعیتان عند/  ١٤ – ٦

  .من العمر /  ٩ – ٦/ ، أما القارحان السفلیان فیظھران في الشھر 

  

  شكل یبین نمو القاطع عند المھر

  

یكتمل عدد القواطع اللبنیة في الفك السفلي ویبدأ تماسكھا واحتكاكھا مع القواطع في الفك المقابل 
سنة ویبدأ التآكل في /  ١.٥/الثنیتان ، والرباعیتان وتمسحان في عمر في عمر سنة فتسمح 

من العمر ، ثم تتآكل حوافھا الخلفیة /  ١٥/ للقارحان في الشھر ) األمامیة ( الحواف الخارجیة 
ثم تبدأ . ، وتمسح جمیع القواطع اللبنیة في عمر سنتین من العمر/ ١٨/في الشھر ) الداخلیة ( 

  .ى الفلو أو المھر عندئذ بالحولي بالتساقط ، ویدع

  : المرحلة الثانیة 

تشكل ھذه المرحلة سقوط القواطع اللبنیة وبزوغ الدائمة مكانھا ونموھا ، حیث تسقط وتتبدل 
بالدائمة مثنى مثنى اعتبارًا من المركز نحو الجانبین ثم القاطع الجدید الدائم ویتطلب وصولھ إلى 

  .أشھر /  ٦ /مستوى القوس السني فترة نحو 
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وتجدر اإلشارة إلى أن سقوط القواطع اللبنیة وتبدلھا بالدائمة یكون في الفك العلوي أسرع منھ 
  .في الفك السفلي بفترة قصیرة 

/  ٢.٥/سنتان ، وفي عمر /  ٢/ بنیتان العلویتان تسقطان عندما یصبح عمر المھر لفالثنیتان ال
  .لي ذلك بزوغ السفلیتان سنة یبزغ مكانھما الثنیتان الدائمتان ثم ی
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رسم توضیحي لقواطع مھر عمره سنتین ونصف ،الحظ عدم اكتمال نمو الثنیتین 
  الدائمتین 

صال لویتان ویبزغ مكانھا الدائمتان لتسنوات أیضًا تسقط الرباعیتان اللبنیتان الع/ ٣/وفي عمر 
  . بالتآكل  اثنیتین قد بدأتتكون ال سنوات وفي الوقت نفسھ/ ٤/ إلى مستوى القوس السني بعمر 

  

أشھر یبزغ مكانھما الدائمان / ٦/سنوات ، وبعد نحو / ٤/ یسقط القارحان اللبنیان العلویان بعمر 
، ویتزامن ذلك مع بزوغ األنیاب في الفك السفلي عند الذكور، وبعد شھرین یبزغ النابان في 

  .الفك العلوي 
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  بدء نمو القارحین الدائمین وبزوغ األنیابالحظ /  ٤.٥/ قواطع لمھر عمره 

  

  سنوات ، الحظ اكتمال نمو القواطع الدائمة/  ٥/ قواطع لمھر عمره 
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/ في كال الفكین بعمر  تكون مكتملةوعلى ھذا فإن القواطع الدائمة في فم المھر أو المھرة یكون 
سنوات یبدأ بزوغ األنیاب عند الذكور فقط /  ٥ – ٤.٥/ وفي ھذه المرحلة وبعمر . سنوات / ٥

سنوات ، وتصبح المعادلة السنیة / ٦ -٥/ ، وتتابع األنیاب نموھا حتى یبلغ الحصان من العمر 
  :الدائمة على النحو التالي 

  عند الذكور  ٤٠=  ٢× )  ٦/٦، ض  ١/١، ن  ٣/٣ق ( 

  عند اإلناث  ٣٦=  ٢× )  ٦/٦، ض  ٠/٠، ن ٣/٣ق ( 

تتآكل وتمسح سطوح القواطع الدائمة  وفق الترتیب الذي ظھرت علیھ اعتبارًا : ة الثالثة المرحل
شھرًا ، إال أنھ من المالحظ أن ثمة / ١٢/ من الثنیتین حتى  القارحین بفاصل زمني قدره نحو 

. تأخیر في تآكل ومسح القواطع العلویة یحدث نتیجة لزیادة عمق تجاویفھا الخارجیة 

من /  ٧/ سنوات ویبدأ المسح في الرباعیتین في السنة /  ٦/ تان السفلیتان بعمر تمسح الثنی
  .العمر 

  

  

  سنوات ،الحظ مسح الثنیتین/  ٦/ قواطع دائمة لحصان عمره 

بعض الذكور واإلناث على القارحین العلویین نتوء من العمر أیضًا یظھر عند /  ٧/ وفي السنة 
الخطاف ، حیث یشكل بروزًا على شكل زاویة ینحدر من یدعى بذنب العصفور وھو ما یشبھ 

الجھة الوحشیة الخلفیة لكل من القارحین العلویین ، ویتشكل ھذا النتوء نتیجة تآكل القوارح من 
  .جھتھا األنسیة األمامیة بسبب المضغ بالحركات الجانبیة للفك السفلي 
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  الرباعیتین وتشكل الخطافسنوات ، الحظ مسح /  ٧/ قواطع دائمة لحصان عمره 

  

  سنوات الحظ بدء مسح القارحین واكتمال نمو األنیاب/  ٨/ حصان عمره 

من العمر ، وقد تكون ھذه القاعدة عرضة /  ٨/یكتمل مسح القارحین السفلیین في السنة األولى 
ھي عادة  نوجود عادة سیئة عند الحیواللخطأ أحیانًا بسبب تباین نوعیة الغذاء وطریقة تناولھ أو 

قرض المزود ، وشفط الھواء ، أو بسبب تناولھ نشارة الخشب من الفرشة ، أو قضم األتربة 
  .ولحس أو عض الجدران 

من العمر أیضًا تبدو الثنیتان منبسطتان ، وتأخذ القوس السنیة المتشكلة عند /  ٨/ وفي السنة 
  .الزاویة الحادة الخفیفة إلى شكل ) نصف دائري ( اإلطباق بالتحول من الشكل البیضاوي 
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  سنوات الحظ بدء تشكل الزاویة الحادة عند اإلطباق/  ٩/ حصان عمره 

  

  . سنوات ، الحظ بدء ظھور النجمة على الثنیتین والرباعیتین السلفیتین/ ٩/ حصان عمره 

 وتتضمن استدارة سطوح القواطع السفلیة ومسح سطوح العلویة ، ولیس ھناك: المرحلة الرابعة 
استدارة تامة في سطوح القواطع ، إال أنھ یقال عن القاطع أنھ مستدیر عندما تشكل حافتھ الخلفیة 

. قوسًا یشبھ نصف الدائرة ، وتبعد الحافة األمامیة عن الخلفیة بمسافة مساویة لعرضھا تقریبًا 

 ١٠/ من العمر ، وفي الرباعیتین في السنة / ٩/ تبدأ االستدارة على الثنیتین السفلیتین  في السنة 
سنة /  ١٢/ من العمر ، وفي العمر /  ١٢ – ١١/ من العمر ،  ویستدیر القارحان في السنة / 

اطع العلویة تبدأ القواطع عند اإلطباق بأخذ شكل یشبھ الزاویة الحادة ، وفي نفس الوقت تبدو القو
  .قد مسحت مسحًا متزامنًا مع استدارة القواطع السفلیة 
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وفي العاشرة تبدأ المیناء المركزیة باالضمحالل على سطح الثنیتین السفلیتین وتقترب من 
سنة تبدو المیناء المركزیة منقطة ویظھر /  ١٢/ النجمة األصلیة  في وسط القاطع ، وفي عمر 

  .حادة  القوس السني على شكل زاویة

  
  استدارة القواطع السفلیة

  

من العمر یظھر /  ١١ – ١٠/ وھناك عالمات إضافیة في ھذا العمر ، و في السنة 
على الجھة الوحشیة لكل من القارحین العلویین ثلم أو مایشبھالمیزابة الطوالنیة تدعى 
بثلم جالفاین تبدو نازلة من اللثة إلى أسفل ، ویكون قصیرًا یمتد في البدایة ، ثم یمتد 

في من العمر ، وقد یمتد لیشمل طول القارح كلھ /  ١٣/ لیصل إلى منتصفھ في السنة 
سنة یبقى منھ فقط النصف األسفل ، /  ٢٥/ سنة ، أما في عمر /  ١٨ – ١٧/ عمر 

  .  وبعد ھذا العمر یبدأ ثلم جالفاین باالختفاء من المكان الذي بدأ الظھور منھ



12

  
  الحظ تشكل ثلم جالفاین

  سنة/ ١٥/في عمر  -سنة ، ج /  ١٣/في عمر  -سنة ، ب / ١٢ -  ١٠/في عمر  -أ 

  

وتمثل تثلث سطوح القواطع السفلیة وطمس المیناء المركزیة في سطوح : المرحلة الخامسة 
الذي یحد حوافھا  الحرفالقواطع العلویة فتأخذ  شكل المثلث تقریبًا بحدوث انكسار في وسط 

الداخلیة ، ویبقى القیاس مابین الزاویة الداخلیة والحافة األمامیة مساویًا لعرض القاطع عند 
.یھ الجانبیتین حافت

من العمر تبدأ /  ١٥/ من العمر یكون على الثنیتین السفلیتین ، أما في السنة / ١٤/ وفي السنة 
من العمر یتثلث القارحان السفلیان كما تطمس /  ١٧ – ١٦/ الرباعیتان بالتثلث ، وفي السنة 
  . في الفك العلوي سنة یبطمس القارحان العلویان /  ١٨/ الثنیتان والرباعیتان ، وفي عمر 

وھي مرحلة ازدواج زوایا السطوح  ، إنما تكون فیھ السطوح  على شكل :  المرحلة السادسة  
مثلث محدود من األمام إلى الوراء ، حیث تظھر الزاویتان األمامیتین متقاربتین حتى تكاد أن 
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، وفي عمر .لعمر من ا/  ١٩ – ١٨/ تتحدا ، وتزدوج زاویة سطح الثنیتین السفلیتین في السنة 
سنة تزدوج  زاویة سطح الرباعین السفلیین ، أما زاویة سطوح القارحین /  ٢٠ – ١٩/ 

  .سنة /  ٢٣ – ٢١/فتزدوج في عمر 

  
  

الحظ تثلث السطوح للقواطع السفلیة
  

وتعد ھذه المرحلة  مرحلة الھرم والعجز ، حیث تظھر على الحیوان عالمات اضافیة 
مما یجعل إغالق الفم متعذرًا  فیسیل ) الجحلفتین ( الشفتین تدل على ذلك كارتخاء 

اللعاب منھ أحیانًا ، وتصبح حافتا الفك األسفل حادتین و اإلطباق یعطى للفكین شكل 
  .منقار الطیر 
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  تثلث السطوح
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  بعض األشكال التوضیحیة
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  عدنان الدقة . د. كتاب طبائع الحیوان ومعاملتھ              أ: المرجع 

  :مدرسو العملي 

  نزار سلیمان   . د            عال شاكر . م رشا محمد                . م 



تقدير العمر عند الحيوانات ( التسنين )

Estimation The Age By Examination of Teeth ( Dentation )



تتمثل أهمية تحديد عمر أو سن الحيوان التقريبي في الحكم على فترة استخدامه واستغلاله الاقتصادي ، وقد يكون الحيوان مسجلاً إلا أن تسجيل تاريخ ولادة الحيوان لا يغني عن تقدير عمره بالاعتماد على استقراء أسنانه نظراً لأنه لا توجد قوانين و أنظمة حازمة تجبر أصحاب الحيوانات على تسجيل حيواناتهم تسجيلاً نظامياً وصحيحاً . 



الأسس التي يُعتمد عليها في تحديد عمر الحيوان : 

يعتمد عادة في تقدير عمر الحيوان على النقاط التالية:

1. المظهر الخارجي للحيوان .

2. استقراء بزوغ وتآكل وتطور سطوح الأسنان اللبنية والدائمة ولا سيما القواطع .

3. تُستقرأ الأسنان ولا سيما القواطع ،إلى جانب الأنياب عند ذكور الخيل والإبل، كما يمكن في الحالات القصوى العودة إلى استقراء الأضراس .

4. نمو القرون وتشكل الحلقات عليها عند  الأبقار.

أسس هامة حول الأسنان : 

وتقسم الأسنان حسب وظيفتها إلى ثلاثة أقسام :

1 – القواطع : Incisors 	

هي الأسنان الأمامية .

أ – عند الخيل : تسمى من أوسط القوس إلى طرفيه على التوالي بالثنيتين  ، والرباعيتين ، والقارحين ، وهناك ثنيتان سفليتان وثنيتان علويتان ، ورباعيتان علويتان ، وقارحان سفليان و آخران علويان . 

ب –عند الأبقار والأغنام والماعز :  يوجد على الفك السفلي عند الأبقار ثمانية قواطع تدعى على التسلسل اعتباراً من المركز الثنيتان  ، والرباعيتان ، والسداسيتان ، والقارحان ، أما الفك العلوي فهو خال من القواطع ويحل محلها الوسادة السنية. 

2 –الأنياب : Canines 

 أسنان مسمارية الشكل تظهر عند اللواحم والإبل وذكور الخيل ، وهي تفصل ما بين القواطع والأضراس .

3 –الأضراس : Cheek  teeth ( Molars) 

وتدعى بالطواحن ، وهي أسنان لها سطح علوي عريض ومتعرج يدعى بسطح الرحى .

· تكوين الأسنان و أجزاؤها :

تنغرس الأسنان داخل فجوة مفتوحة في الفك تسمى السنخ Alveole ، ويسمى الجزء الظاهر من السن بالتاج ، أما الجزء المغروس في اللثة يدعى  بالجذر ، وأما المنطقة التي تفصل بين هذين الجزأين فتسمى بعنق السن .

تقدير العمر عند الخيل 

Dentation (Aging) of Horses 



يُعتمد في تحديد عمر الخيل على النقاط التالية : 

1. الوقوف على عدد القواطع الظاهرة على الفكين وتحديد نوعها هل هي  لبنية أم دائمة .

2. التدقيق في شكل القوس السنية الذي يتشكل من خلال إطباق القواطع عند الفكين السفلي والعلوي فيكون إما دائرياً ، أو ما يشبه الزاوية الحادة عند تقدم الحيوان بالعمر .

3. تحديد درجة تآكل القواطع ، إذ أن القواطع منذ بزوغها وحتى نهاية عمر الحيوان تستخدم في عملية قطع الأعشاب ومضغ الأغذية .

شكل وبنية القواطع :

يظهر القاطع عل شكل البوق ويضم تجويفين أحدهما خارجي على شكل القمع وهو بعمق / 3 – 4/ مم ، ويوجد في قاعه مادة سوداء اللون صلبة تدعى بالميناء المركزية ، ويكون أكثر عمقاً في القواطع العلوية ، إذ يبلغ عمقه /6 – 8/ مم، أما التجويف الداخلي فإنه ينتهي في أسفل السن عند رأس الجذر بفتحة تمر من خلالها الأوعية الدموية والأعصاب التي تصل إلى قاعدة التاج .



رسم توضيحي يبين بنية القاطع عند الخيل



 تمييز الأسنان ( القواطع ) اللبنية عن الدائمة : 

تتميز القواطع اللبنية بأنها صغيرة الحجم ، بيضاء اللون ، ملساء وناعمة ،ومعنقة ،وغير ثابته برسوخ على الفك ، أما الدائمة فهي كبيرة الحجم ، عاجية اللون تميل للصفرة وهي غير ملساء ، وتكون ثابتة برسوخ على الفك ، وهي غير معنقة ، أما من حيث العدد فهي متساوية .

التدقيق في شكل القوس السنية الذي يتشكل عند الإطباق : 

يتشكل القوس السني لدى إطباق القواطع في الفكين العلوي والسفلي ، وبتصور مقطع طولاني وهمي لرأس الحيوان يخترقه من الأعلى والأمام نحو الخلف يشاهد أن هذا القوس يأخذ شكل نصف دائرة أو الهلال عندما يكون الحيوان فتياً ، ثم يتحول إلى إهليلجي أو مسطح بعد عدة سنوات من العمر ، ومع تقدم الحيوان بالعمر يتحول شكل القوس السنية إلى زاوية حادة تتناقص درجتها مع مرور الزمن حتى تأخذ شكل المنقار بسبب تآكل سطوح القواطع وقصر طولها عندما يصبح الحيوان هرماً.

تآكل حواف سطوح القواطع وزوال التجويف الخارجي : 

تختلف درجة التآكل حسب عمر الحيوان ، وعندما تتآكل الحواف والتعاريج يصغر التجويف الخارجي تدريجياً ، وعندما يزول زوالاً تاماً وتظهر الميناء المركزية واضحة يطلق على القواطع بأنها " مُسِحَت " ، وعندما يُمسح القاطع تكون الميناء المركزية في وسطه ، ومع تآكل القاطع تتحول من وسطه نحو حافته الخلفية ، وفي نفس الوقت تظهر بالقرب من الحافة الأمامية للقاطع علامة جديدة تدعى النجمة السنية  وهي مادة عاجية رمادية اللون تملأ التجويف اللبي  ثم تكبر تدريجيّاً لتتحول إلى وسط القواطع و كأنها تطرد الميناء المركزية لتحل مكانها ، وعند زوال الميناء المركزية وبقاء النجمة لوحدها في وسط القواطع يطلق عليها بأنها " طُمِسَت " .



مراحل تآكل سطح القاطع وفقا لعمر الحيوان

مراحل عمر الخيل 

المرحلة الأولى  : وتتضمن مرحلة بزوغ وتآكل الأسنان اللبنية ، وتكون المعادلة السنية اللبنية على الشكل التالية : 

( ق 3/3 ، ن ÷ ، ض 3/3 ) × 2 = 24 

يولد المهر عادة والثنيتان ظاهرتان على فكيه السفلي والعلوي ، وقد يتأخر بزوغها حتى اليوم / 6 – 14 / من العمر ، ويبزغ الرباعيتان عند معظم المواليد حتى / 35 – 45 / يوماً من العمر ، أما القارحان السفليان فيظهران في الشهر / 6 – 9 / من العمر .



شكل يبين نمو القاطع عند المهر



يكتمل عدد القواطع اللبنية في الفك السفلي ويبدأ تماسكها واحتكاكها مع القواطع في الفك المقابل في عمر سنة فتسمح الثنيتان ، والرباعيتان وتمسحان في عمر /1.5 / سنة ويبدأ التآكل في الحواف الخارجية ( الأمامية ) للقارحان في الشهر / 15 / من العمر ، ثم تتآكل حوافها الخلفية ( الداخلية ) في الشهر /18 /، وتمسح جميع القواطع اللبنية في عمر سنتين من العمر. ثم تبدأ بالتساقط ، ويدعى الفلو أو المهر عندئذ بالحولي .

المرحلة الثانية : 

تشكل هذه المرحلة سقوط القواطع اللبنية وبزوغ الدائمة مكانها ونموها ، حيث تسقط وتتبدل بالدائمة مثنى مثنى اعتباراً من المركز نحو الجانبين ثم القاطع الجديد الدائم ويتطلب وصوله إلى مستوى القوس السني فترة نحو / 6 / أشهر .

وتجدر الإشارة إلى أن سقوط القواطع اللبنية وتبدلها بالدائمة يكون في الفك العلوي أسرع منه في الفك السفلي بفترة قصيرة .

فالثنيتان اللبنيتان العلويتان تسقطان عندما يصبح عمر المهر / 2 / سنتان ، وفي عمر /2.5 / سنة يبزغ مكانهما الثنيتان الدائمتان ثم يلي ذلك بزوغ السفليتان .









رسم توضيحي لقواطع مهر عمره سنتين ونصف ،لاحظ عدم اكتمال نمو الثنيتين الدائمتين 

وفي عمر /3/ سنوات أيضاً تسقط الرباعيتان اللبنيتان العلويتان ويبزغ مكانها الدائمتان لتصلا إلى مستوى القوس السني بعمر / 4/ سنوات وفي الوقت نفسه تكون الثنيتين قد بدأتا بالتآكل . 



يسقط القارحان اللبنيان العلويان بعمر / 4/ سنوات ، وبعد نحو /6/ أشهر يبزغ مكانهما الدائمان ، ويتزامن ذلك مع بزوغ الأنياب في الفك السفلي عند الذكور، وبعد شهرين يبزغ النابان في الفك العلوي .



قواطع لمهر عمره / 4.5 / لاحظ بدء نمو القارحين الدائمين وبزوغ الأنياب



قواطع لمهر عمره / 5 / سنوات ، لاحظ اكتمال نمو القواطع الدائمة



وعلى هذا فإن القواطع الدائمة في فم المهر أو المهرة يكون تكون مكتملة في كلا الفكين بعمر / 5/ سنوات . وفي هذه المرحلة وبعمر / 4.5 – 5 / سنوات يبدأ بزوغ الأنياب عند الذكور فقط ، وتتابع الأنياب نموها حتى يبلغ الحصان من العمر / 5- 6/ سنوات ، وتصبح المعادلة السنية الدائمة على النحو التالي :

( ق 3/3 ، ن 1/1 ، ض 6/6 ) × 2 = 40 عند الذكور 

( ق 3/3، ن 0/0 ، ض 6/6 ) × 2 = 36 عند الإناث 

المرحلة الثالثة : تتآكل وتمسح سطوح القواطع الدائمة  وفق الترتيب الذي ظهرت عليه اعتباراً من الثنيتين حتى  القارحين بفاصل زمني قدره نحو / 12/ شهراً ، إلا أنه من الملاحظ أن ثمة تأخير في تآكل ومسح القواطع العلوية يحدث نتيجة لزيادة عمق تجاويفها الخارجية . 

تمسح الثنيتان السفليتان بعمر / 6 / سنوات ويبدأ المسح في الرباعيتين في السنة / 7 / من العمر .





قواطع دائمة لحصان عمره / 6 / سنوات ،لاحظ مسح الثنيتين

وفي السنة / 7 / من العمر أيضاً يظهر عند بعض الذكور والإناث على القارحين العلويين نتوء يدعى بذنب العصفور وهو ما يشبه الخطاف ، حيث يشكل بروزاً على شكل زاوية ينحدر من الجهة الوحشية الخلفية لكل من القارحين العلويين ، ويتشكل هذا النتوء نتيجة تآكل القوارح من جهتها الأنسية الأمامية بسبب المضغ بالحركات الجانبية للفك السفلي .



قواطع دائمة لحصان عمره / 7 / سنوات ، لاحظ مسح الرباعيتين وتشكل الخطاف



حصان عمره / 8 / سنوات لاحظ بدء مسح القارحين واكتمال نمو الأنياب

يكتمل مسح القارحين السفليين في السنة الأولى /8 / من العمر ، وقد تكون هذه القاعدة عرضة للخطأ أحياناً بسبب تباين نوعية الغذاء وطريقة تناوله أو وجود عادة سيئة عند الحيوان هي عادة قرض المزود ، وشفط الهواء ، أو بسبب تناوله نشارة الخشب من الفرشة ، أو قضم الأتربة ولحس أو عض الجدران .

وفي السنة / 8 / من العمر أيضاً تبدو الثنيتان منبسطتان ، وتأخذ القوس السنية المتشكلة عند الإطباق بالتحول من الشكل البيضاوي ( نصف دائري ) إلى شكل الزاوية الحادة الخفيفة .



حصان عمره / 9 / سنوات لاحظ بدء تشكل الزاوية الحادة عند الإطباق



حصان عمره / 9/ سنوات ، لاحظ بدء ظهور النجمة على الثنيتين والرباعيتين السلفيتين. 

المرحلة الرابعة : وتتضمن استدارة سطوح القواطع السفلية ومسح سطوح العلوية ، وليس هناك استدارة تامة في سطوح القواطع ، إلا أنه يقال عن القاطع أنه مستدير عندما تشكل حافته الخلفية قوساً يشبه نصف الدائرة ، وتبعد الحافة الأمامية عن الخلفية بمسافة مساوية لعرضها تقريباً . 

تبدأ الاستدارة على الثنيتين السفليتين  في السنة / 9 /من العمر ، وفي الرباعيتين في السنة / 10 / من العمر ،  ويستدير القارحان في السنة / 11 – 12 / من العمر ، وفي العمر / 12 / سنة تبدأ القواطع عند الإطباق بأخذ شكل يشبه الزاوية الحادة ، وفي نفس الوقت تبدو القواطع العلوية قد مسحت مسحاً متزامناً مع استدارة القواطع السفلية .

وفي العاشرة تبدأ الميناء المركزية بالاضمحلال على سطح الثنيتين السفليتين وتقترب من النجمة الأصلية  في وسط القاطع ، وفي عمر / 12 / سنة تبدو الميناء المركزية منقطة ويظهر القوس السني على شكل زاوية حادة .



استدارة القواطع السفلية



وهناك علامات إضافية في هذا العمر ، و في السنة / 10 – 11 / من العمر يظهر على الجهة الوحشية لكل من القارحين العلويين ثلم أو مايشبهالميزابة الطولانية تدعى بثلم جالفاين تبدو نازلة من اللثة إلى أسفل ، ويكون قصيراً يمتد في البداية ، ثم يمتد ليصل إلى منتصفه في السنة / 13 / من العمر ، وقد يمتد ليشمل طول القارح كله في عمر / 17 – 18 / سنة ، أما في عمر / 25 / سنة يبقى منه فقط النصف الأسفل ، وبعد هذا العمر يبدأ ثلم جالفاين بالاختفاء من المكان الذي بدأ الظهور منه.  



لاحظ تشكل ثلم جالفاين

أ - في عمر /10 - 12/ سنة ، ب - في عمر /13 / سنة ، ج - في عمر /15/ سنة



المرحلة الخامسة : وتمثل تثلث سطوح القواطع السفلية وطمس الميناء المركزية في سطوح القواطع العلوية فتأخذ  شكل المثلث تقريباً بحدوث انكسار في وسط الحرف الذي يحد حوافها الداخلية ، ويبقى القياس مابين الزاوية الداخلية والحافة الأمامية مساوياً لعرض القاطع عند حافتيه الجانبيتين .

وفي السنة / 14/ من العمر يكون على الثنيتين السفليتين ، أما في السنة / 15 / من العمر تبدأ الرباعيتان بالتثلث ، وفي السنة / 16 – 17 / من العمر يتثلث القارحان السفليان كما تطمس الثنيتان والرباعيتان ، وفي عمر / 18 / سنة يبطمس القارحان العلويان في الفك العلوي . 

المرحلة السادسة  :  وهي مرحلة ازدواج زوايا السطوح  ، إنما تكون فيه السطوح  على شكل مثلث محدود من الأمام إلى الوراء ، حيث تظهر الزاويتان الأماميتين متقاربتين حتى تكاد أن تتحدا ، وتزدوج زاوية سطح الثنيتين السفليتين في السنة / 18 – 19 / من العمر .، وفي عمر / 19 – 20 / سنة تزدوج  زاوية سطح الرباعين السفليين ، أما زاوية سطوح القارحين فتزدوج في عمر /21 – 23 / سنة .





لاحظ تثلث السطوح للقواطع السفلية



وتعد هذه المرحلة  مرحلة الهرم والعجز ، حيث تظهر على الحيوان علامات اضافية تدل على ذلك كارتخاء الشفتين ( الجحلفتين ) مما يجعل إغلاق الفم متعذراً  فيسيل اللعاب منه أحياناً ، وتصبح حافتا الفك الأسفل حادتين و الإطباق يعطى للفكين شكل منقار الطير .





تثلث السطوح

































بعض الأشكال التوضيحية



















المرجع : كتاب طبائع الحيوان ومعاملته              أ. د. عدنان الدقة 

مدرسو العملي :

م . رشا محمد                م . علا شاكر            د . نزار سليمان   
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