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 الماعز و األغنام سلوك
Behavior of Sheep and Goats  

إنتذا   حيذ  تشكل األغنام مصدرًا هامًا من مصادر الثروة الحيوانية الذي يساهم في توفير األمن الغذذايي مذن
  البالد الفقيرة بغطايها النباتي. اللحم والصوف والحليب ومشتقاته والسيما في

  :السلوك العام في األغنامGeneral Behavior of Sheep   
األغنام ليست غبية فهي على نقيض مما هو مسموع أو يجول في النفس, وتصنف من حي  الذكاء والتفكير 

intelligence  بأنها تعادل األبقار بين حيوانات المزرعة. وتستجيب األغنام للظروف التي وضذعت فيهذا طبقذًا للغرايذز
قذذد نقذذد عنذذذد  domesticationون. بينمذذذا يمكذذن أن يذذذكر بذذأن التذذذرويض التذذي تطذذورت عنذذدها علذذذى مذذد  مذذن القذذر 

 األغنام من سلوكها الفطري وهي مازالت تظهره في عدة أشكال, وأحيانًا يوميًا.
ذي يعنذذي أنهذذا قبذذل تذذركض وتهذذرب األغنذذام مذذن األشذذياء التذذي تبعذذ  الةذذوف فذذي الغالبيذذة العظمذذى منهذذا, والذذ

قاء هي أن تركض وتهرب من الةطر وتتجمع بأعداد كبيرة لحماية نفسها. و كانت الترويض كانت وسايلها الوحيدة للب
 في ذلك الحين تحصل على كامل احتياجاتها من الغذاء برعي العشب والشجيرات. 

بطباعها وسلوكها, ونعني بهذذا أن األغنذام تتجمذع وتتوحذد وتقريبذًا تبقذى  Gregariousوتعد األغنام اجتماعية 
س ألنهذذا تحذذب بعضذذها, بذذالرغم مذذن أنهذذا حيوانذذات اجتماعيذذة, لكذذن بذذاألحر  لحمايذذة ذاتهذذا. هذذذه ي. لذذسذذوية عنذذدما ترعذذى

, Suffolkوتنقد في األغنام السذوداء الوجذه مثذل  Rambouilletالغريزة أقو  في األغنام ذات الصوف الدقيق مثل 
 لكن هذه الغريزة موجودة إلى حدما في كل األغنام. 

ن  تحتفظ األغنام حتى بعد التذرويض بلليذات الذدفاع, فهذي تذركض مذن الةطذر المحسذوس وتتجمذع للحمايذة. وا 
جدًا. وقد تر  األغنام بوصفها أن الكلب حيوانًا مفترسذًا, أو  استغالل هذه الغرايز يجعل من كالب الحدود عاماًل ثميناً 

        علذذى الكلذذب, فذذان الراعذذي يسذذيطر علذذى القطيذذع  ةطذذرًا عليهذذا, لذذذا يتوحذذدون للحمايذذة ويبتعذذدوا عذذن الةطذذر. و بالسذذيطرة
 في الحقيقة. 

تتبع األغنام بعضها البعض, فهناك التعبير أو المثل الذي يقول" عندما يسذير رأس واحذد فذي القطيذع فالكذل سذيتبعونه.  
 "Get one to go and they will all goا بسذبب " هذذا يعنذي إذا تحذرك ةذروف واحذد سذيتبعه كامذل القطيذع. هذذ

غريزتها االجتماعية, والرغبة للبقاء سوية لحمايذة نفسذها. وسذوف تتحذرك األغنذام باتجذاه بعضذها الذبعض, وذلذك بسذبب 
غريزتهذذذا فذذذي البقذذذاء وتكذذذون علذذذى مقربذذذة مذذذن بعضذذذها. وفذذذي أغلذذذب األحيذذذان يمكذذذن أن يكذذذون الصذذذديق هذذذو إنسذذذانًا مذذذا, 

 ةصوصًا إذا كان يغذي هذه األغنام ويقدم لها العلف. 
درجذذةو وتسذذمع األغنذذام األصذذوات  023) ةوتبصذذر األغنذذام اللذذون بذذادراك حسذذي سذذيم والر يذذة المحيطيذذة غيذذر المحذذدود

Sounds  .على نحو ممتاز وةاصة العالية والرنين المعدني والضوضاء التي تةيفها 
o : وتمتاز تربية األغنام بمزايا عّدة أهمها 

نظذذرًا ألنهذذا تعذي  ضذذمن قطعذان كبيذذرة األعذذداد ممذا يقلذذل مذذن  , قذذت قليذلتحتذا  لو  سذذهلة تتطلذب األغنذذام رعايذة جماعيذذة -1
ومما يساعد في ذلك وجود غدة دهنيذة بذين  ,من ةطر أعدايها الطبيعية كالذياب وغيرها يحد و , تكاليف اإلنتا  نسبيًا 

 لقطيع إلى مكان تجمعه في المرعى.أظالفها تنشر رايحة نوعية ترشد األغنام الضالة عن ا
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تعد األغنام من الحيوانات المجترة الكانسة نظذرًا ألنهذا تتغذذ  علذى بقايذا المحاصذيل الزراعيذة بعذد الحصذاد إذ أنهذا  -2
علمذًا أن , تزاحم األبقذار فذي المرعذى بذل تعذد مكملذة لهذا  لذا فهي ال ,تستطيع الرعي بالقرب من مستو  األرض 

 المراعي بعناية جيدة .المراعي الطبيعية تغطي نحو نصف مساحة سوريا تقريبًا والسيما إذا أحيطت هذه 

 .عى في المناطق الجافة والقاحلةتعد األغنام من أفضل الحيوانات الزراعية األةر  التي تستطيع أن تر  - 0

وينذزل  اال ياليمهذإال أن الحذر الشذديد  ,يوانذات األةذر  ن تتحمل البرودة أكثر من غيرها من الحأتستطيع األغنام  -4
في البادية والرعي لذا فهي تستطيع البقاء  ,ولألغنام القدرة على تحمل العط  لفترات متباينة  ,بالغة ًا بها أضرار 

 فيها مدة طويلة .

ويعد رو  األغنذام  ,ان آلةربانتظام لكثرة تنقلها من مكتنشره تطرح األغنام روثها باستمرار على أرض المرعى و  -5
 فهو غني باألزوت والبوتاسيوم والفوسفور فضاًل عن أنه سريع التحلل في التربة. ,من األسمدة العضوية الجيدة 

تعذذد دورة رأس المذذال الموظذذف فذذي مجذذال تربيذذة األغنذذام قصذذيرة وسذذريعة ألن تسذذويق النتذذا  يذذتم فذذي عمذذر يتذذراوح  -6
س المذال الموظذف فذي قذورن مذع رأ إذا ما لمال الموظف في هذا المجال قليلوكذلك فان رأس ا ,/أشهر4-0بين/

 تربية األبقار.

  األغنام:  عند الطبيعيالسلوكNormal sheep behavior   
األكثذر وضذوحًا  التغييرات في السلوك الطبيعي عند األغنذام, يمكذن أن يكذون إشذارة أوليذة للمذرض. والمثذالإن 

بهذذذا يتعلذذق بالسذذلوك الغريذذزي فذذي األغنذذام الطبيعيذذة, أال وهذذي غريذذزة التجمذذع. وربمذذا انعذذزال النعجذذة أو الحمذذل عذذن بقيذذة 
وبصذورة متذأةرة, يجذب أن نتوقذع القطيع إشارات أولية للمرض. حتذى أن األغنذام األةيذرة التذي تذدةل مذن ةذالل البذاب 

 ريضة ةصوصًا إذا كانت أول من يدةل من الباب عادة. بصحة جيدة أو أنها م رال تشعأنها 
يذدل علذى الصذحة. وتبذدي األغنذام السذليمة صذحيًا سذلوك مضذ  للطعذام  قذويآةذر وتعد الشهية الجيذدة م شذر 

تواقذة الطبيعذي. وهذي سذوف تمضذ  وتجتذر لعذدة سذاعات كذل يذوم. وتكذون األغنذام السذليمة والصذحية  واالجتذرارواألكل 
تمذأمىء األغنذام  لذى المعلذف. وبالتةمة أحيانذًا, إذا تركذت حذرة ع وهي تشعر بالجوع دايمًا وقد تصابتلهفة لألكل, مو 

أمذذا قلذذة الشذذهية فهذذي مذذن المحتمذذل أن تكذذون األعذذراض سذذوف تقتذذرب مذذن منطقذذة المعلذذف بسذذرعة, تحسذذبًا ألن تتغذذذ  و 
 األكثر شيوعًا عند األغنام المريضة. 

اية من وقتها في النوم, لكن قد تضطجع وترتاح في األوقات األةذر . تقضي األغنام حوالي ةمسة عشر بالم
ومذذن المحتمذذل أن األغنذذام التذذي تمذذانع النهذذوض فهذذي تكذذون فذذي حالذذة متألمذذة. وكذذذلك فذذان األغنذذام التذذي تسذذتغرق وقذذت 

     جهذذاد. فهذذي تشذذعر باإل باالرتيذذاحأن تشذذعر  عال تسذذتطيقذذد تكذذون أيضذذًا متألمذذة. أمذذا األغنذذام التذذي  لالضذذطجاعطويذذل 
ن صرير وطحن األسنان ايضًا إشارة شايعة أةر  على الشعور باأللم في األغنام.  وا 

 : السلوك الجنسي 
 لنضج الفيزيولوجي :ا 

 عنذذذذذذذذذذذذذد األغنذذذذذذذذذذذذذام بعمذذذذذذذذذذذذذر يتذذذذذذذذذذذذذراوح بذذذذذذذذذذذذذين Puberty Period  يذذذذذذذذذذذذذتم البلذذذذذذذذذذذذذو  الجنسذذذذذذذذذذذذذي
وتعذد األغنذام مذن  ,ويمكن أن تلقح اإلنا  في هذا العمر إذا كانت الظروف البييية والغذاييذة مناسذبة  ,أشهر /8-13/
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 ,الحيوانات عديدة دورات الشذبق وقذد تكذون محذدودة عنذد بعذض السذالالت فيقصذر موسذم التناسذل إلذى دورة أو دورتذين 
وبذذلك يكذون موسذم  ,الشذبق إال فذي العذام التذالي  يال يذأتوقذد  ,/يومذًا 11-16/ الفترة بذين الشذياع واآلةذر بنحذو وتقدر

 /ساعة .03ساعة وبمعدل/ /43-23/ أما فترة الشبق فتستمر نحو ,االستيالد محددًا بين شهري كانون األول والثاني 
  عالمات الشبق:  Estrous Signs 

علذى النعجذة عالمذات القلذق بق واضحة تمامًا , إال أنذه قذد يبذدو من المالحظ أن األغنام ال تظهر عالمات ش
ومذذع هذذذا فذذان عذذدم وضذذوح عالمذذات الشذذبق علذذى النعجذذة ال يشذذكل أمذذرًا هامذذًا نظذذرًا ألن قطيذذع , وغيذذاب الشذذهية للغذذذاء 

كبا  أثناء موسم االستيالد . وقد يوجد مع القطيذع كذب  عذادي لالسذتدالل علذى النعذا  الشذبقة دون الاألغنام يتضمن 
ها فتكتشف النعجة التي هي صب  ظهر النعجة التي يحاول أن يطأادة ملونة )المغرةو تأن يلقحها حي  يدهن صدره بم

 ح بكب  آةر ذو صفات وراثية جيدة.ثم تلق ,في الشبق بوجود اللون على ظهرها 
 : الحمــلGestation 

للتأكذد  ولذم تكتشذف حتذى اآلن وسذيلة فعالذة ,وينتهذي بذالوالدة  Zygoteيبدأ الحمل بتكوين البويضة المةصذبة 
ل النعجذة وكل ما يمكن أن يفعله المربي في هذا المجال هو مراقبة الشبق فذان لذم تقبذ ,من حدو  الحمل عند األغنام 

وتبل  مدة الحمل  ,/ يومًا فان ذلك يعد م شرًا على أنها حامل في أغلب الحاالت 06شبق / الكب  بعد انقضاء دورتي
 فأغنذام الصذوف متوسذط الطذول أقلهذا ,لذف طذول فتذرة الحمذل حسذب السذاللة ويةت ,/ أشذهر تقريبذًا 5عند األغنام نحذو/

  / يومذذذذذذذًا ثذذذذذذذم أطولهذذذذذذذا أغنذذذذذذذام الصذذذذذذذوف النذذذذذذذاعم148/يومذذذذذذذًا تليهذذذذذذذا أغنذذذذذذذام الصذذذذذذذوف الطويذذذذذذذل حيذذذذذذذ  تسذذذذذذذتمر /146/
ويمكذذذن , وبصذذورة عامذذة فذذان فتذذرة الحمذذل عنذذد أغنذذذام اللحذذم أقذذل منهذذا عنذذد األغنذذام المنتجذذة للصذذوف  ,/ يومذذًا 153/

ويحتا  ذلك إلى ممارسة  ,االعتماد على جس أسفل البطن بين اليدين لتشةيد الحمل في المرحلة الثانية من الحمل 
  .لتميز الحمل عن األجسام البالستيكية الغريبة في الكر  وةبرة جيدة 

فالكب  الذي  ,يع ويةتلف عدد الكبا  المستةدمة في التلقيح حسب الساللة والعمر ونظام التلقيح وعدد القط
/نعجذة فذي الحظيذرة 05ويكفذي لتلقذيح / ,نعجة في المرعذى  /43-23/ /سنة يمكنه أن يلقح نحو2-1/ يبل  عمره نحو

/نعجذة فذي الحظيذرة 63نعجة في المرعذى و/ /55/سنوات فانه يستطيع  تلقيح نحو/0-2أما الكب  البال  من العمر/ ,
ذا زاد عمر الكب  عن ,  لتأكد من ةصوبته وقدرته على التلقيح واةتبار سايله المنوي/سنوات فيجب ا5/ وا 

 Management of  Pregnant Ewesرعــاية األغنام الحوامل : -
 والعناصذر من أهم األمور الواجب مراعاتهذا فذي رعايذة األغنذام الحوامذل هذي تذأمين احتياجاتهذا مذن المذواد لعل  

. ومذن أهذم األمذالح المعدنيذة  المدنية والعناصر النادرة امينات واألمالحوالكربوهيدرات والفيت لغذايية وأهمها البروتيناتا
راعذى , كما يالتي تحتا  إليها األغنام في هذه الفترة هي الكالسيوم والفوسفور اللذان يوجدان بوفرة في الدريس والنةالة 

نظذذرًا لسذذرعة نمذذو الجنذذين فذذي هذذذه  ,ةاصذذة ةذذالل األسذذابيع السذذتة األةيذذرة مذذن الحمذذل و العليقذذة الغذاييذذة  يذذةتحسذذين نوع
كمذذا يجذذب تذذرييض النعذذا  الحوامذذل إذا لذذم تةذذر  للرعذذي وةاصذذة فذذي  ,الفتذذرة  واحتمذذال إصذذابة النعذذا  بالتسذذمم الحملذذي 

 . Pregnancy toxaemiaمع توفير الطاقة في الغذاء للوقاية من التسمم الحملي األسابيع األةيرة من الحمل 
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نظذذرًا ألن األغنذذام ضذذعيفة األغنذذام فذذي منذذاطق حذذارة بانشذذاء المظذذالت الواقيذذة ويجذذب تذذأمين الظذذل عنذذد وجذذود 
يفضذذل فذذي و , وتتذذرك النعجذذة قبذذل الذذوالدة بأيذذام فذذي حظيرتهذذا التذذي ةصصذذت للذذوالدة  التحمذذل لذذدرجات الحذذرارة المرتفعذذة,

حتذى ال تذ ثر رطوبذة  قذ ال وأتكون نظيفة وجيدة التهوية مع مراعاة فر  أرضيتها بفرشة وفيذرة مذن التذبن أن  الحظيرة
كمذذا يجذذب بقذذدر اإلمكذذان إبعذذاد النعذذا  الحوامذذل عذذن المنذذاطق التذذي تكثذذر فيهذذا  ,األرض علذذى النعجذذة أو الحمذذل الوليذذد 

 الحيوانات الكبيرة ةوفًا من الرفس وحدو  اإلجهاض .
 Management of Lambs:رعـاية الحمالن  -

رات الحرجة فذي حياتذه وعليهذا يتوقذف اسذتمراره فذي الحيذاة أو تعد الدقايق األولى التي تلي والدة الحمل من الفت
وأمذذه ةذذالل فتذذرة الحيذذاة الرحميذذة إلذذى أن تبذذدأ عمليذذة  الحبذذل السذذري هذذو صذذلة الوصذذل بذذين الجنذذين ومعلذذوم أن ,عدمذذه 

أةذذذت  إلذذى أن يذتم التأكذد مذذن أن عمليذة التذنفس سذليماً  يجذذب المحافظذة عليذه 1لذذ ,التذنفس وتنذتظم بعذد الذذوالدة مباشذرة 
 :وبعد ذلك  يجب إتباع الةطوات التالية ,دورها الطبيعي 

األنف  ف الفم وفتحتالد  بروز الحمل وةروجه من رحم أمه يجب العمل على تجفيفه من السوايل المةاطية وينظ -1
ويجب مالحظة التنفس عنده فاذا لم يبدأ يجر  له تنفس صذناعي وذلذك بذالنفي فذي فمذه مذع  تحريذك  ,من المةاط 

 قوايمه األمامية إلى األمام والةلف مع صفع الحمل بلطف على جانبيه حتى تبدأ حركات التنفس .
 . باليود /سم من البطن ويطهر5قطع الحبل السري على بعد /يثم  -2
ات تذذرفض هذذتشذذمه كذذي تتعذذرف عليذذه وهذذذه العمليذذة حيويذذة بالنسذذبة للحمذذل إذ أن بعذذض األميقذذرب الحمذذل مذذن أمذذه ل -0

رضذاع وليذدها  وليدها وتنفر وهنذا يجذب تلويذ   ,منه وفي هذه الحالة يجب التحايل على األم حتذى تقبذل حضذانة وا 
عذا  الفتيذة التذي لذم تكتمذل فيهذا الحمل بافرازات األم ثم المثابرة على تقديمه لها وغالبذًا مذا تنتشذر هذذه العذادة بذين الن

 غريزة األمومة أو بين النعا  التي عانت أثناء الوضع.
يجب توجيه الحمل إلى ضرع أمه ومساعدة الحمالن الضذعيفة فذي ذلذك. وعذادة مذا يكذون الحمذل الطبيعذي مسذتعدًا  -4

ذا كانت الحلمات مسدودة بمادة شمعية يعة بعد حوالي نصف ساعة من والدتهللرضا ضغط عليها إلى أن يتم . وا 
ذا كان الحمل ضعيفًا لدرجة أنه ال يستطيع أن يقف ليرضع  ,نزول الحليب  أمه يحلب قلياًل من حليب األم من وا 

فذذي وعذذاء ويعطذذى للحمذذل علذذى أن تكذذرر هذذذه العمليذذة كذذل سذذاعة ولمذذدة ثذذال  سذذاعات حتذذى يقبذذل الحمذذل علذذى 
 الرضاعة .

وليدها بسبب حساسية أو التهاب ضرعها وفذي هذذه الحالذة يجذب حالبذة في بعض األحيان ترفض النعجة إرضاع  -5
 النعجة حتى يقلل من زيادة ضغط الحليب على الضرع ومعالجة االلتهاب.

 أيام حتى ترضع أكبر كمية ممكنة من السرسوب. /5-0/ تترك الحمالن مع أمهاتها بعد الوضع مدة تتراوح بين -6
وتتذذرك عذذادة لتنطلذذق نحذذو أمهاتهذذا  ,حذذداهما فذذي الصذذباح واألةذذر  بعذذد الظهذذر ترضذذع الحمذذالن مذذرتين فذذي اليذذوم إ -1

وقذد تةطذم الغريذزة أحيانذًا عنذد اةذتالط  ,حي  يتعرف الحمل على أمه وتتعرف األم على حملها بسهولة غريزية 
لها النعا  الوالدة بعضها مع بعض أن تظن بعض النعا  أن حمل النعجة األةر  هو حملها فترضعه وتترك حم

يموت بردًا وجوعًا وهذا ما يطلق عليه سرقة الحمالن وفي هذه الحالة يجب فصل مثذل هذذه النعذا  ووضذعها مذع 
 حمالنها بعيدًا عن بقية القطيع .
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وفي حال رفض النعجة إلرضاع نتاجها أو نفوقهذا أثنذاء الذوالدة أو عذدم إدرارهذا للحليذب أو والدتهذا لتذوأم ال يمكنهذا  -8
عامة من إرضاعهما عنديذ يجب أةذ حمذل مذن النعجذة ووضذعه مذع النعذا  ذات اإلدرار العذالي لضعف حالتها ال

 أو التي فقدت وليدها . ,والفايض عن حاجة نتاجها 
 /أسابيع0-1إذا أريد ةصي الحمالن فان ذلك يتم عادة حينما تبل  من العمر / -9

يم واألعذذالف الةضذذراء األةذذر  ةاصذذة بعذذد الشذذهر تذذدريجيًا إلذذى تنذذاول البرسذذ هذذاليتحو  ومذذع نمذذو الحمذذالن يجذذب -13
اسذذذتعدادًا لميعذذذاد فطامهذذا حيذذذ  تصذذذبح قذذذادرة علذذذى  ,األول مذذن عمرهذذذا حيذذذ  تكذذذون قذذذد تكاملذذت أسذذذنانها اللبنيذذذة

 االعتماد في غذايها على البرسيم واألعشاب واألعالف األةر .
             ويذذذذتم الفطذذذذام بصذذذذورة نهاييذذذذة غالبذذذذًا حينمذذذذا يصذذذذل عمرهذذذذا  ,أسذذذذابيع  /4-0/ تبذذذذدأ عمليذذذذة فطذذذذام الحمذذذذالن بعمذذذذر -11

ويطبذذق وفذذق  ,وقذذد يتذذأةر إذا كانذذت الحمذذالن ضذذعيفة وبحاجذذة إلذذى مزيذذد مذذن الرضذذاعة  ,/شذذهور 4 -0إلذذى/ 
 طريقتين :

ذه ثذم تطذول هذ ,الرضذاعة لفتذرات محذددةتذدريجي ويمنذع بموجبهذا الحمذالن مذن وتتضمن الفطام ال :الطريقة األولى -
 .ثم يتم الفطام بعد أسبوعين ,ساعة يوميًا ولعدة أيام /12-6الفترات تدريجيًا حي  تصبح /

وتتبع هذه الطريقة عندما تبلذ  الحمذالن األوزان واألعمذار المناسذبة التذي  ,وهي الفطام المفاجم  الطريقة الثانية : -
و تعد فترة الفطذام مذن  ,حي  يتم منع الحمالن عن الرضاعة فجأة  , ةوالمركز تمكنها من تناول األعالف الةشنة 

أدق المراحذذل وأشذذدها حرجذذًا فذذي حيذذاة الحمذذالن حيذذ  يالحذذظ علذذى الحمذذل الفطذذيم حذذديثًا نقذذد فذذي وزنذذه وظهذذور 
وةاصذة إذا  ,بعض عالمات الضعف الم قت وذلك نتيجة للتحول من التغذية على الحليب إلذى الغذذاء األةضذر 

ومذن المفضذل أن تبذاع الذذكور مذن الحمذالن فذي هذذا العمذر الحذر  للذتةلد منهذا  ,ليذة الفطذام بالتذدري  لم تتم عم
 واستهالكها في مجال التغذية .

أو تطلذق حمذالن قطيذع معذين مذن  األصلي وعزل األمهات في مكان آةذر,يتم الفطام بعزل الحمالن في مكانها  -12
ذذل الحمذالن الغريبذة   عذن إرضذذاعاألغنذام علذى أمهذات قطيذع آةذذر فتمتنذع النعذا م  . وفذي حالذذة التذوأم يذتم فطذام الح 

 3كبير الحجم والقوي البنية أواًل ثم يفطم الثاني بعد مدة تتناسب مع بنيته وحجمه
يجذذب مالحظذذة الحمذذالن يوميذذًا للوقذذوف علذذى حالتهذذا الصذذحية ضذذمن الحظيذذرة التذذي يجذذب أن تكذذون ماليمذذة مذذن  -10

وقذذايتهم مذذن البذذرد لذذياًل ومذذن التيذذارات  الهواييذذة البذذاردة نهذذارًا ألن الحمذذالن الصذذغيرة الوجهذذة الصذذحية بحيذذ  تذذ من 
 3والمعوية بالنزالت القصبية وااللتهابات الريويةما تتعرض لإلصابة  كثيراً 

 المشذاكل التذي تواجذه مربذي مشذكلة مذن أهذم  عذدوقد تالحظ نسبة نفذوق مرتفعذة بذين المواليذد وهذذا مذا ي
 ذلك للعوامل المسببة التالية: ويعود ,األغنام 

 للبرد الشديدين. أو التعرض للحر -
 الجوع واألمومة السيية وانتقال بعض األمراض الةمجية من األم الحامل غير المحصنة إلى الحميل عبر المشيمة . -

 . التسممات إال أنه بصورة نادرة -
 الوالدات العسرة . -
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والحمذذى  ,وهذذي إمذذا أن تصذذيب األمهذذات الوالذذدة كالتهذذاب الضذذرع  ,المعديذذة والسذذارية  اإلصذذابة بذذاألمراض الةمجيذذة -
 ,والتهذاب األمعذاء  ,ومذرض الذدوران  ,كمذرض الكليذة الرةذوة  ماتهو أو أن تصيب الحمالن ذ ,والجدري  ,القالعية 

 )الكالميديو وغيره. واحتباس العقي والتهاب المفاصل الالقيحي ,والتهاب القصبات 
 Eوعذوز فيتذامين  , Enzootic ataxiaالمسذتوطن عذوز عنصذر النحذاس الذذي يسذبب الهذزع راض سذوء التغذيذة كأمذ -

  .الدي ينجم عنه مرض العضلة البيضاء  مو ينيلوعنصر السي
ن للعناية بصحة األغنام أثر  منهذا. فاألغنذام  والسيما الةمجية المستوطنة في وقايتها من األمراض اً بالغ اً هذا وا 

التذذي تتمتذذع بصذذحة جيذذدة وبمقاومذذة طبيعيذذة عاليذذة هذذي أقذذدر علذذى مواجهذذة المذذرض وتجذذاوز متاعبذذه مذذن األغنذذام سذذيية 
 ,الصحة التذي تكذون ضذعيفة المقاومذة وقليلذة المقذدرة علذى التحمذل وسذريعة االنهيذار أمذام ضذراوة المذرض ومضذاعفاته 

ولعذل  مذن أهذم مقومذات الصذحة العامذة هذي المذاء والغذذاء  ,ة بذاألمراض عذاماًل مهيذأ لإلصذاب ويعد سوء الصحة العامة
صذحية مناسذبة ونظيفذة إليذواء أو مظذالت إذ أنه يجب إعداد حظاير  ,والرعاية الجيدة  ,واإليواء  ,الجيدين كمًا ونوعًا 

لرغم من أن الصوف يشكل ألنه على ا ,ومن األمطار والثلو   ,األغنام ومواليدها وحمايتها من حرارة الشمس المحرقة 
ا . كمذذيكذون مجذديًا عنذدما يشذتد تذذأثير األحذوال الجويذة التذي لذم تألفهذذا األغنذام مذن قبذل  عذازاًل جيذدًا مذن البذرد إال أنذذه ال

بسذبب  يجب التةلد من جث  الحيوانات النافقة بالحرق أو الدفن ألن الجث  النافقة سواء كان النفذوق نفوقذًا طاريذًا أو
  تشكل ب رًا شديدة الةطورة على صحة األغنام العامة .مرض ةمجي سوف 

 ويتم تلقيح الحمالن ضد األمراض المستوطنة وفق البرنامج التالي :
 Lamb/أيذذذام ضذذذد مذذذرض ديزنتيريذذذا الحمذذذالن  1-2/ ات غيذذذر محصذذذنة فذذذي عمذذذرهذذذتلقذذذح الحمذذذالن مذذذن أم

Dysentry  ات محصذنة فذتلقح فذي اليذوم الثالثذين مذن هذأمذا إذا ولذدت مذن أم ,بلقاح معطل أو معدل حقنًا تحذت الجلذد
كما تلقح ضد مرض اإلنتذان  , في كل موسم ويكرر التحصين لألغنام الحوامل ,العمر ليصبح التلقيح فيما بعد سنويًا 

ثذم  , /أسذبوع4-0بلقاح معطذل حقنذًا تحذت الجلذد بجذرعتين مذن اللقذاح بفاصذل زمنذي / Pasteurellosisالدموي النزفي 
بلقذذاح  Enterotoxaemia ولمعذذوي الذذدموي )مذذرض الكليذذة الرةذذوةوتلقذذح الحمذذالن ضذذد مذذرض التذذذيفن ا ,يكذذرر سذذنويًا 

وتكذرر عمليذة  ,متعدد في أشهر تشرين األول وتشرين الثاني من كل عام بعمر شهرين بلقاح معطل حقنًا تحت الجلذد 
 . أسابيع قبل الوالدة /4-1أما الحوامل فتلقح في فترة / صوف,قبل جز ال ثم يعاد سنويًا  ,أسابيع  /4التلقيح بعد /

 بلقاح حي حقنًا تحت الجلد .Listeriosis وفي الشهر الثال  من العمر تلقح ضد مرض الدوران 
 وفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذهر الرابذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن العمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر تلقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذح الحمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالن ضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرض الجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدري 

Sheep pox  ويكرر التلقيح لألغنام سنويًا فذي أحذد تذوقيتين  ,حقنًا تحت الجلد أو ضمن األدمة حسب نوعية اللقاح, 
أب ويمتذد حتذى غايذة أيلذول أو تشذرين الثذاني وهذو توقيذت مفضذل نظذرًا  يبدأ األول منهمذا فذي النصذف األول مذن شذهر

ارًا أمذا التوقيذت الثذاني فيبذدأ اعتبذ ,ألنه ياليم الحالة الصحية العامة التي تكون عليها األغنام في هذه الفتذرة مذن السذنة 
 وهو توقيت مناسب أيضًا وةاصة بالنسبة للحمالن . ,من شهر آذار ويمتد حتى آةر أيار

حقنًا ضمن األدمة ويفضل فذي أشذهر أيذار وحزيذران مذن بلقاح بذيري  Anthraxكما تلقح ضد الجمرة الةبيثة 
انتشذذار بلقذذاح حذذي حقنذذًا تحذذت الجلذذد فذذي حذذال  Brucellosis وتلقذذح أيضذذًا ضذذد مذذرض اإلجهذذاض المعذذدي ,كذذل عذذام 
 اإلصابة .
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فذذي  فذذي أشذذهر آذار ونيسذذان ويكذذرر إجذذرا ه ويفضذذل FMD هذذذا ويمكذذن التلقذذيح ضذذد مذذرض الحمذذى القالعيذذة
 .الضرورة مجترات الصغيرة كلما دعتوضد مرض طاعون ال ,أشهر أيلول وتشرين أول

شار القراد بمكافحته أينما وجد سواء على جسم الحيوان العايل ومن اإلجراءات الصحية أيضًا العمل على الحد من انت
أو في المزارع أو على األرض واألعشاب وذلك بر  المبيدات أو بالتغطيس , وتكرر هذه العملية بهدف المعالجة من 

اء على الجرب والقضاء على النسل الجديد من القراد الذي يظهر ويتطور بعد المكافحة األولى , وتعد عملية القض
  . Piroplasmosisالقراد إجراًء مفيدًا في الوقاية من اإلصابة بداء الكمثريات الةطير أو ما يدعى بمرض الروجة 

 :سلوك الماعز 
 فةي للمعيشةة وصالحيته خصائصه في متميز حيوان كونها نتيجة للمعز النسبية ةياألهم تأتي

 هضةم علةي وقدرتةه غذائه، عن للبحث الجبال قمم تسلق علي ومقدرته الصحراوية، األراضي
 كمةا رعايتهةا، وسةهولة الشةوار،، في أو الحقول في سواء مخلفات أي من السلولوزية األلياف

 . البدوية المجتمعات تنمية في تنموي بدور تقوم أنها
 ثنةائي حيةوان فهةي االقتصةايية الناحيةة مةن األخةر  الحيوانةات علي وتفوقا كفاءة أكثر والمعز
 مصةدر تعتبةر أنها حيث النامية الدول في متميزة مكانة تحتل وهي واللحم، اللبن إلنتاج الغرض
 مةن إنتاجةه معةدل قارنةا إذا وذلك البقرة من كثيرا أكفأ لبن كحيوان فالمعز الصغير، المزار، للبن
 البقرة إنتاج من % 03-52 يمثل المعز من اللبن فإنتاج غذائه، ونوعية وكمية الجسم بوزن اللبن
  . موحدة جيدة غذائية ظروف تحت
 :بأنھا المعز تمتاز :المعز تربیة مزايا
 الصةغار لألوالي ويمكن الرعاية سهلة الحركة، كثيرة المنظر جميلة الحجم صغيرة حيوانات -

 .رعايتها والسيدات
 مستصةلحة، الغيةر األراضي إلي باإلضافة حديثا المستصلحة األراضي في تربيتها تصلح -

 تتناسة  البلةدي السةماي مةن كمية الرأس وتنتج األراضي، هذه خصوبة يرفع وسمايها
 الغنيمن السماي  سنويا مربع متر 1.5حوالي وتكون المالئة المواي من غذائها مصاير مع
 .العضوية المواي في

 .  منها قطيع لتكوين ريكب مال رأس يلزم فال الواحدة، ثمن رخص -

 كفةاءة وذات الحقليةة المخلفةات لكافة نسهاك حيوانات فهي وغذائها تربيتها تكاليف قلة -
 .األخر  بالحيوانات بالمقارنة للغذاء عالية تحويلية

 المنةازل ياخل تربيتها ويمكن إليوائها، بسيطة مظالت ويكفي خاصة حظائر إلي تحتاج ال -
 .المختلفة والغذائية البيئية لظروفمع ا والتكيف ةماألقل ىعل القدرة ولها

 تصةل الواحةدة الةبطن فةي عاليةة التوأم إنتاج نسبة أن حيث مرتفعة تناسلية كفاءة ذات -
 الذكور رعاية ويمكن نايرة، بها العقم ونسبة ) والده عنزة ٠33 لكل جدي 503 )5.0ى إل

 .العنزات أعداي لزياية القطيع في ستبقي اإلناث وأما التسويق، عمر تصل حتي منها
 .المناسبات في خاصة األسري لالستهالك صالحة جعلهاي الواحدة حجم صغر -

 مفضةلة فلحومهةا وبالتةالي منخفضةة بةه الةدهن نسةبة أن كمةا ممتاز طعمه المعز لحم -
 .الشرايين بأمراض اإلصابة لتقليل

 مةن المرتفةع إلنتاجهةا نظرا الصغير المزار، بقرة عليها يطلق أنه لدرجة الغزير اللبن إنتاج -
 كجةم ٠.533 إلةي يصةل حلي  تنتج حيث البقرة إنتاج من % 52-53 يصل الذي الحلي 
 مناسةبا يجعلةه مما الحجم صغيرة يهن بحبيبات ويمتاز منها، حيواناتلا لبعض اليوم في

 ويةتم يةريال، الموز جبن مثل الجبن من الثمن غالية أنوا، منه يصنعكما  األطفال، لرضاعة
 يصةنع و  )الكبيةرة المزار، في اآللي الحل  ماكينات بواسطة أو باليد، المعز حالبة حاليا
  الجلدية المنتجات أنوا، أفخر جلويها من
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 جةدا عاليةة تحويليةة كفةاءة ذات فهةي الغةذاء، مصةاير قلةة مقاومة علي العالية مقدرتها -
  . األرز وقش كاألتبان الخشنة المواي من غيرها من أكثر االستفاية ويمكنها
 علیھا يعاب أنه إال: 

 مقبولة غير رائحة له لبنها يكون الحالبة بالمعز التيوس فيها تختلط التي الحظائر في أنه -
 .ما حد إلي

 بهةا التةي الرعةي لمنةاطق مدمرة تجعلها األشجار قلف أكل علي لمقدرتها نظرا وكذلك -
 بسةور الحظةائر بإحاطةة ينصةح ولةذلك المسببات، هذه بمنع ذلك تالفي ويمكن أشجار،
 . عالي

 

 :أهمهافي سوريا  السالالت من العديد يوجد
 الدمشقي( الشامي المعز(: 
 السةالالت أهةم مةن وتعةد واللحةم، اللبن إلنتاج وقبرص ولبنان سوريا في تربي الشامي المعز
 إنتةاج أو الحلية  إنتةاجفةي  سواء المحلية السالالت تحسين في هاارتوجد كفاءتها أثبتت التي

 .اللحم
 : الشكلیة صفاتھا -
 أو رصاصةي لةون ذات أفرايهةا بعض أن كما غامق، بني غالبا ولونها الشعر، كثيفة الحجم كبيرة
 بشةكل طويةل والجسم الوجه، جانبي ىعل مداله طويلة وأذنها روماني، أنف ذو ووجهها أبيض،
 رغبةةنشةيطة وذات   هةيف ) التيةوس ( الةذكور أمةا جيد، تكوين ذو بضر، اإلناث وتمتاز ملحوظ،
 . التناسلي نشاطها في موسمية أنها إال عالية، جنسية

 : اإلنتاجیة صفاتھا -
 وتصةل، كجةم 03 – 23 األنثةى وزن متوسةط الحجةم كبيةرة معةز قبةرص فةي توجةد التي المعز
 وعنةد كجةم،0 المولةوي وزن الموسم، في جدي ٠.1 – ٠.1كجم ، وتلد األنثى  03 -03 التيوس
        األنثى إنتاج ويبلغ ،أشهر ٠3 عند مبكرا جنسيا العنزة تبلغ كجم،  17.5يصل شهور0 عمر

           الحلية  موسم وطول الموسم، في كجم ٠23 األفراي بعض إنتاج ويصل لبن كجم 022 
 ذات والتيوس العام، معظم والذكور اإلناث وتتناسل التناسل، موسمية وهي يوم، 5٠3 - 533  

 خاصةة العام أوقات بعض في التناسلي نشاطها يتوقف أنه إال العام، معظم عالية جنسية رغبة
 . الصيف شهور في
 المعز مساكن: 
 إلةي التحتةاج ولةذلك المختلفة البيئة الظروف مع والتكيف األقلمة علي القدرة لها المعز -

 للشةر،، وحةوض للغةذاء طوايةل بها ويوضع إليوائها بسيطة مظالت ويكفي خاصة حظائر
 معةز قطعةان وفةي المنةازل ياخةل تربيتها يمكن كما للمبيت رأس لكل 5 م ٠2 ويخصص
 ويعةم اآللي البيانات تسجيل ومكت  آلي، ومحل  للواليات، أماكن يبني التجارية اللبن
 .اإليارية المزرعة مباني علي عالوة وغيرها، ...العلف ومخازن القرار واتخاذ

 بهةا التةي الرعةي لمنةاطق مدمرة تجعلها األشجار قلف أكل علي لمقدرتها نظرا وكذلك -
 .عالي بسور الحظائر بإحاطة ينصح حيث المسببات هذه بمنع ذلك تالفي ويمكن أشجار

 وذلةك الحالبة المعز عن بعيدا حظائر في التيوس عزل من البد الحلي  موسم أثناء وفي -
 .المعز للبن مرغوبة الغير النكهة وتقليل لتالفي

 الحلة  ماكينات بواسطة يتم الكبيرة المزار، وفي باليد، بالحالبة المعز حالبة حاليا ويتم -
  .اآللي

 المعز رعاية: 
 المعز في التناسل: 

 الجنسةي البلةو  فعمةر األخر ، رعية المز الحيوانات تفوق عالية تناسلية بكفاءة المعز تتميز -
 وهةي جةدا مرتفعةة الخصوبة نسبة أن كما ،لألنثى شهور 0 – 2 و ر للذك شهور2 -٠ صغير لها
 التناسةل يمكنهةا أنهةا كمةا ، تقريبا شهرين إلي شهر تلقيح فترة خالل ، %03-13 المعتاي في
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 ىوعل اللبن، من العالي إنتاجها في االستمرار مع تقريبا( يوم 03 ( الوالية من قصيرة فترة بعد
 وتتميةز المعةز، سةالالت لجميةع عاييةة صةفة وهةي عالي التوائم من إنتاجها فإن اآلخر الجان 
 مةا يلقةح أن (المعةز ذكر) واحد لتيس ويمكن العام، طول التناسل علي بقدرتها السالالت بعض
 ،يةوم5٠ -٠0 بةينالشةبق  يورة طةول وتتةراو  التلقةيح، موسةم خةالل عنةزة 23 -03 مةن يقةر،

 عند العمر ويتراو   يوم، 2+ ٠٠1الحمل فترة طول أن كما ساعة، 25- ٠1 الشبق فترة وتستمر
 موسةمية) األوربيةة المعةز وسةالالت ،شةهر ٠2 إلي 0 بين ما المحلية السالالت في والية أول

 نشاطها ويتوقف والشتاء الخريف في تتناسل حيث محدي تناسل موسم لها أي ) التناسل
 . والصيف الربيع في التناسلي

 
 التلقیح لموسم والتیوس العنزات أعداد: 

 عديدة الحيوانات من تعتبر والمعز الشبق، يورة بحدوث )العنزات( المعز في التناسل يبدأ -
 المتوسط فييوم  ٠1 -٠1 كل التناسل موسم أثناء الشبق يورات وتتكرر ،الشبق يورات
   . ساعة 15 إلي 1 من تتراو  وقد ةساع 00 -5٠ الشيا، فترة وتستمر

 العنةزة واستسةالم المهلبيةة، اإلفةرازات بعةض إفةراز الحيةا، احمرار الشيا، عالمات ومن -
 الةذكر حةول الشيا، مرحلة في التي اإلناث والتفاف عليها، بالوثو، له وسماحها للتيس
 األخيةر الثلةث( الشةبق فتةرة نهاية قر، البويضات إفراز ويتم اإلناث، مع تواجده حالة في
     5٠ من أكثر امتدت وإذا الشبق فترة نهاية قر، بالتلقيح ينصح ولذا ،)الشبق فترة من

 . أخر مرة التلقيح فيعاي ساعة
 اختبةار مع التلقيح موسم بداية قبل التلقيح علي تدريبها من فالبد ( التيوس) الذكور أما -

 . للتلقيح صالحيتها من للتأكد لها المنوي السائل
 التلقیح موسم: 

 إهةدار هةذا وفةي العةام، طةول اإلناث مع التيوس تترك أن المحلية المعز في المعتاي من -
 لةو حتي الوث  عن التحجم التيوس ألن نظرا لإلجهاض اإلناث يعرض كما التيوس، لطاقة
 ليتناسة  التلقةيح موسةم بتحديد ينصح التوائم نسبة الرتفا، ونظرا .عشار اإلناث كانت
 أول مةن المعةز تلقةيح ويةتم ضةعيفة، تكةون التةي المولةوية للجةديان الجوية الظروف مع

 البةري ذات الشةتاء شهور أثناء الوالية حدوث تفايي ويفضل نوفمبر، منتصف إلي سبتمبر
 . لذلك االحتياط فيج  والبد كان وإذا المرعي، في تربي المعز كانت إذا خاصة القارس

 بحيث الوالية موعد ترتي  يج  اللبن من العالي اإلنتاج ذات المعز لسالالت بالنسبة أما -
 المعةز تربيةة فةي الرغبة حالة وفي الوالية، بعد ممكنة فترة أطول األخضرى المرع يتوفر
 موعةد ترتية  فةيمكن) الجةديان مةن عةدي أكبةر علةي الحصةول طريةق عن( اللحم إلنتاج

 . العامين في واليات ثالثة لتصبح الواليات
 كةلتضةم  تلقةيح مجةاميع إلى اإلناث تقسيم يتم حظائر في تربي التي للمعز وبالنسبة -

 عامةة وبصةفة احتياطي، وآخر أساسي تلقيح تيس لهم يخصص عنزة 02 -03 مجموعة
 متقةار، وقةت فةي واليتهةا لةيمكن الشهرين اليتجاوز بحيث التلقيح موسم تقصير يج 
 فةي الةتحكم وكةذلك العمل، في والجهد والوقت العمالة وتوفير تنظيم علي يساعد مما
 . األضحى عيد في وخاصة بالسوق الطل  زياية وقت الجداء أو الحمالن إنتاج

 المسةتوي علةي اسةتخدامها عنةد عاليةة كفةاءة أثبتةت التةي الحديثةة االتجاهةات ومةن -

 الهرمونيةة المعةامالت باسةتخدام اإلنةاث لجميع واحد وقت في الشبق توحيد التطبيقي
 . ومتعدية مختلفة بطرق
 الوالدة: 

 ويجة  واليتها، لحين بها وحجزها لواليتها مناس  مكان وتهيئة العنزات والية موعد ترق  يج 
 المواليةد فةي الوفيةات معظةم أن حيث الجداء محصول لتلقي الفترة لهذه الكبير االهتمام تركيز
 وعةدم ورضةاعتها، لمواليةدها األم رعايةة عةدم :أهمهةا أسةبا، لعةدة واليتها وعق  أثناء تحدث
  .ةالبروي شديد الجو مع واليته وتصايف المعوية، بالنزالت إصابته يسب  مما لنتاجها األم تجفيف
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 الماعز في التغذية سلوك: 

 يسلوك الرع : 
 بأنها تفضل التغذية على اوراق النباتات الغضة أو قلةف المرعيةالحيوانات  باقيالماعز تتميز عن 

األشجار. تحت الظروف الطبيعية فالماعز ليس بالحيوان المدمر للخضرة كما كانت توصف سةابقا 
األوراق الغضةة للنباتةات تبعةا  وتأكةلمساحات شاسعة حيةث ترعةى  فيحيث أن الماعز ترعى 

التغذيةةة علةةى اوراق االشةةجار  الختيارهةةا ، تحةةت الظةةروف المحةةدوية تصةةبح المةةاعز مائلةةة الةةى
 المرعى نظرا لقلة االعشا، المتاحة لها. فيوالشجيرات وقد ال تستبعد أغذية بعينها 

ن األصةناف نةو، مة 52المختلفةة حيةث أنهةا تسةتهلك أكثةر مةن  لألغذيةةتظهر الماعز أفضةليات 
تسةتهلكها  التةيالمةاعز جيةدا وذلةك ألن معظةم العشةبيات  النباتية هذا الميل من التنو، يخدم

وذلك  النجيليات في من المعاين والبروتين عما هو موجوي عاليتحتو  على مستو   بشراهة
 التربة ، هذا السلوك الرعو  يخدم المربةى الةذ  يربةى فيألن العشبيات أكثر تعمقا لجذورها 

تةم رعيهةا  أراضةيالحيوانات حيث أن الماعز يمكنها أن ترعى وتنتج تماما علةى  أنوا، أخر  من
وذلةك نتيجةة تةداخل  جةانبيالمربةى بةدخل  تمةد وبالتةاليسابقا بواسطة الماشةية أو األغنةام 

 وهذا السلوك يفسر قدرة الماعز على تجن  النفاخ الرعيعملية  فياألجناس المختلفة 
الغضة فالماعز توفر لنفسها مواي خشنة هامة لنشاط  المراعي فيال ترعى بصورة جائرة  فهي

 .والنجيلياتعلى اوراق األشجار  الكرش وذلك عن الطريق التغذية
نباتات تكون قد تلوثةت برائحةة مةن  أيالغير محدوي فالماعز بصورة عام ترفض  الرعيتحت نظام 

 فةيأ نةه يقلةل االصةابة بالطفيليةات اال أنةه  فةيثيقةة ذو عالقةة و جنسها ويعتبةر هةذا السةلوك
   استهالك تلك النباتات. بالطفيليات قد تضطر الماعز الى اإلصابةاألماكن المغلقة والشديدة 

  :سلوك التذوق 
والحلو والحةامض وفةى حقيقةة  يالماعز لها القدرة على التميز والتذوق بين الطعم المر والملح

الطعم المر عن كثير من الحيوانات المجتةرة ويمكةن أن يعةوي ذلةك الةى األغذية ذات  األمر تفضل
األشةجار وسةيقانها والشةجيرات الصةغيرة، وتفضةل  سلوكها الرعو  على اوراق األشةجار ولحةاء

نباتةات أخةر   أي أو األعشةا، أو النجيليةاتتتميز بةالطعم المةر عةن  التيالماعز رعى األشجار 
 بالمرعى.

ومتطورة الستبعاي األغذية الملحية المذاق ولذا فالكميات المضةبوطة مةن الماعز لها قدرة جيدة 
 نيزيةد بهةا الملةح عة التةيالمةاعز فةان المةاعز تةرفض الكميةات  تغذيةة فةيالملح تعتبةر هامةة 

 . 0جم/سم 2
  :وقت التغذية 

     عةةاية مةةا تتغةةذ   فهةةيالمجتةةرات األخةةر   بةةاقيالتغذيةةة أطةةول مةةن  فةةيالمةةاعز تقضةةى وقةةت 
           التحةةرك فةةيلةةم يفهةةم جيةةدا ألن المةةاعز تقضةةى وقةةت أطةةول  سةةاعة وهةةذا السةةلوك ٠٠لمةةدة 

 بين النباتات عن األغنام والماشية.

 يمدة الرع  : 
تقضةى وقةت طويةل  فهةيمةع الحالةة النشةطة للمةاعز ،  عكسةيبشكل ومد  انتظامه يرتبط 
تعرضةةت العنةةزة الةةى ضوضةةاء فيةةه بنفسةةها ، ولكةةن اذا مةةع  تنفةةري التةةيلالجتةةرار خةةالل الوقةةت 

 عشوائية يصبح االجترار غير منتظم.

 من المرعى:  المأكول 
وحجةم الجسةم حيةث يختلةف مةن سةاللة  الغةذائيمن المرعى بمعدل التمثيةل  المأكوليرتبط 

على مرحلة نمو النباتةات وعلةى  المأكولتوقف كمية العش  وكذلك ت ،ألخر  ألخر  ومن عمر
التغذية ومعدل االجتةرار يةزياي مةع انخفةاض يرجةة  فيالوقت المستهلك أن يرجة الحرارة حيث 

                      م  ٠3 الحةةةرارة ولكةةةن اذا مةةةا انخفضةةةت يرجةةةة الحةةةرارة المحيطةةةة بةةةالحيوان الةةةى اقةةةل مةةةن
   .ينخفض ايضافإن النشاط الغذائي 
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  :الماء التناول 
وكذلك لةنقص المةاء لفتةرات قصةيرة ، وذلةك الماعز متأقلم جيدا لتناول كميات محدوية من الماء 

ساعة وهةذا يقةارن بمعةدل يوران  5٠/كم/ 0سم  ٠11جسم الماعز  فيالماء  ألن معدل يوران
معةروف بالقةدرة علةى تحمةل العطةش  ساعة وهو حيةوان 5٠/كجم/ 0سم  ٠12المياه بالجمل 

 ما الماشيةساعة بين 5٠/كجم/ 0سم  ٠01لفترات طويلة أما الغنم معدل يوران الماء 
ساعة. خالل بعض الفصول عنةدما يكةون العةرق أو التبريةد بةالتنفس غيةر  5٠/كجم/ 0سم  0٠1

الجسم فيمكن الماعز مةن الحصةول علةى احتياجاتهةا مةن المةاء  للمحافظة على حرارة ضروري
ترتفع يرجة الحةرارة المحيطةة  % أو أكثر. ولكن عندما 03من أغذية المرعى فقط اذا ما كان بها 

األغنةام تحةت نفةس  فةيالماعز يصةل الةى نصةف معدلةه  فيم فان معدل التنفس  01ها الى ب
المةاعز محةدوي وكةذلك  فةيقد يرجع ذلك ألن الماعز يغطيه شعر وليس صةوف والعةرق  الظروف

نقص الماء لفترات طويلة سوف ينتج نقةص كميةة البةول  فقد الماء مع الروث والبول قليل ، ولكن
المةاعز الحالبةة نظةرا  فةي البول. يزياي المشرو، من الماء كثيرا فيالمفرزة وزياية تركيز اليوريا 

ارطةال لةبن يوميةا تحتةاج الةى كميةة  1تنةتج  التةي% من محتواه مةاء فةالعنزة  12ألن اللبن به 
 لبن فقط. ال نتاجالماء  متساوية من

 الماعز غذيةت: 
 فريي ( اإلنتاجية والحالة والعمر الفسيولوجية لحالتها وفقا للمعز الغذائية االحتياجات توفير يتم
 توجهد أنهه إال ،المتبعةة الغذائيةة المقررات حس  وذلك (الخ ...تسمين أو لبن إنتاج أو توائم أو

 : ھي المعز تغذية عند والنصائح المالحظات بعض
 غيةر غةذاءلل أخر  مصايرأو  المراعي توافرت وكلما األولي، بالدرجة رعي حيوان المعز أن -

 .المعز إنتاج مشروعات من االقتصايية الربحية زايت كلما التقليديةالمصاير 
 فةي الكبةري األمةال  إضافة من التأكد فيج  العليقة، في المعدنية األمال  توفير ضرورة -

 األحةواش فةي المعةدني الملةح قوالة  تواجةد أهمية مع %٠ عن التقل بنس  العالئق
 حمةل، تسةمم حةاالت حةدوث عنةد وخاصةة الطاقةة من عالي مصدر وتوفير الوقت طوال
 الشةر، ميةاه فةي  )البنجةر أو القصة  يبةس)المةوالس بإضةافة الحالةة هذه في وينصح
 الةوالية تةاريخ قبةل وذلةك يةوم ٠2 -٠3مةن تتةراو  لمةدة للةرأس يوميةا كيلو  5/٠ بمعدل
  أسابيع 0 عن التقل بمدة المتوقع

 المرعةي أوفي الحظائر في سواء المركزة األعالف وبها المعالف من كافي عدي توضع أن -
 .المركز العلف توزيع عند االزيحام لمنع وذلك المرعي ياخل في

 ىعلة أو الخضةراء المراعةي فةي الرعةي اإلنتةاج عدم فترات في والتيوس العنزات يكفي -
 أمامهةا الةدريس وبعض األرز وقش األتبان مثل المالئة المواي ترك مع المحاصيل مخلفات
 المالئةة للمةواي الغذائيةة القيمةة رفةع ويمكةن الغذائيةة احتياجاتهةا لتغطيةة باسةتمرار
   .البيولوجية بالمعامالت

 األخيةرة أشةهر الثالثة في مركزة عليقة كجم5/٠ إضافة إلي فتحتاج العشار العنزات أما  -
 حتةاجت الوالية وبعد الجنين، نمو في الزياية لمواجهة (الحيوانات في العشار) الحمل من
 لرضةاعة اللةبن إنتةاج إلةي إضةافة الغذائيةة احتياجاتهةا لمواجهةة بتغةذيتها االهتمام ىإل

 بأسةبوعين التلقةيح موسةم بةدء قبةل غةذائي يفةع إلةي تحتةاج أيضةا نهاأ كما مواليدها،
 .للرأس مركزة قةيعل مكج٠/0 بإضافة ثالث أسبو، ويستمر

 مةن كبيةرة كميةة تحتويةه لمةا السرسةو، المولةوية الجةداء ترضع أن علي الحرص يج  -
 عمرهةا، مةن األولةي الفتةرة فةي األمراض من المواليد لحماية تكفي المناعية األجسام
 ثالثةة مواليدها رضاعة يتم أن ىعل ،ىالمرع ىإل بالذها، لألم يسمح أيام عشرة وبعد
 .فطامها يتم أنى إل يوميا مرات أربع ىإل
 فطامهةا عق  خصيها بعد أو خصيها بدون المزرعة حاجة عن الزائدة الجداء تسمين ويتم -

 المتةا  الغةذاء علةي بالتغذيةة طويةل وقةت فةي الجةداء تسةمين ويةتم األفضل، هو وهذا
 العلفيةة الخلطةات علةي )المبكةر( السريع التسمين بنظام قصير  وقت في أو بالمزرعة،
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 الخلطةات التحتةوي أن ويجة  ،(مهضةومة كليةة مةواي %11  خةام بروتين % ٠٠ تحتوي(
 تكةون وأال مفطومةة الجةداء تكةون أن الضةروري من أنه كما مالئة، مواي أو أتبان أي علي
 إصةابتها لمنةع تةدريجيا الخلطةات هةذه تقةدم وأن الكةرش، تطةور لمنةع مالئةة مواي أكلت

 . باإلسهال
 

 الخلطةات علةي التسةمين بنظةام أسةتخدمت التةي العلفية للخلطات النماذج بعض يلي وفيما
 : العلفية

 
 

 الصحیة الرعاية 
 رة،يةكب خسةائر تسةب  التةي والطفيليةة والبكتيرية الفيروسية األمراض من لكثير المعز تتعرض
 برنةامج إتبةا، ويجة  المعةز، قطعةان علةي للحفاظ أساسيا عامال األمراض مكافحة تعتبر ولذلك

 فعليةة خبرة ذو بيطري بطبي  واالستعانه ، المعز في الشائعة األمراض ضد الدورية للتحصينات
 . العالج من ريخ الوقاية لمبدا تطبيقا المعز، بأمراض ويراية

 
 الماعز تصیب التي الشائعة األمراض مأھ: 

 :الضرع إلتھاب مرض -١
 السةب  أصبح أنه حتي وإزعاجا تكلفة وأكثرها اللبن، إنتاج مزار، مشاكل أخطر من واحدا يعتبر
 ،للحيةوان والتناسةلية اإلنتاجيةة الكفةاءة انخفةاض بعةد الحيوانةات اسةتبعاي أسةبا، مةن الثالةث

 الةدوري بالكشةف الضةر، إلتهةا، مةرض مةن العنةزات خلةو مةن التأكد من البد  :منه وللوقاية
 العنةزات ضةر، تطهيةر فةي المطهةرات واسةتعمال .الحظةائر أرضةية وتطهيةر نظافة ويج  عليها،
 المضةايات وحقةن الضةر، من المصا، الربع حالبة فيتم المصابة المعز أما. الحالبة عق  العشار
 . المصابة الحلمات ياخل الحيوية

 :الكاذب السل مرض -٢
 المكةرو، بلع طريق عن المرض وينتقل ،بكتيريا كورني يسمي البكتيريا من نو، المرض يسب 

 :وأعراضةه للجلةد، جةرو  أو خدوش إحداث عند كذلك والمعز األغنام بواسطة الملوثة المواي مع
 الفكةين أسةفل اللمفاويةة الغةدي منةاطق فةي  خاصةة وخراريج أورام الحيوان جسم علي يظهر

 األورام وهذه الفخذ، عظام أمام الضر، وأعلي ( اللو  عظمةى أعل) الكتف وعلي األذن وأسفل
 عةالوة الحيةوان إنتاجيةة انخفةاض في ويتسب  ، األخضر باللوز مميز صديد ذات تكون والخراريج

 بةالتخلص وينصةح منه، ظاهريا شفي لو حتي للمرض حامال الحيوان ويبقي جلده، تشوه ىعل
 . سلخمال ياخل بالذبح المصابة الحيوانات من
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  : الوقاية
 للحمةالن مةل 2/1 (BCG). الكاذ، السل بلقا  والحقن والحيوانات، الحظائر وتطهير نظافة يج 

 . شهور0 كل ويكرر شهر عمر حتى المولوية
 :العالج
 عميقا يفنا الصديدية المواي يفن ويج  لذلك الصحية الطرق إتبا، مع جراحيا الخراريج عالج يتم
 . حرقها أو
 .الوبائي اإلجھاض أو المالطیة الحمي أو المعدي اإلجھاض -٣

 عةن التلوث أو األكل أثناء الفم طريق عن وتنتقل ميليتنسيس، وسيال البر بكتريا المرض يسب 
 المصةابة الحيوانةات مةع يتعامل الذي اإلنسان إلي االنتقال علي قاير كرو،يوالم اللمس طريق
 العشةار للعنةزات اإلجهةاض حةدوث فةي وسةيال البر تتسب  المشتركة، األمراض من بذلك وفه

 منةه العنةزات خلةو مةن التأكةد مةن البةد منةه وللوقاية الحمل، من اآلخرين رينهالش في خاصة
 االتصةال مع سلخ،مال ياخل بالذبح المصابة الحيوانات من والتخلص ،للحيوانات الدوري بالكشف
 . الالزمة اإلجراءات التخاذ البيطري الط  بمديرية

 :الجديان في الرخوة الكلوة مرض-٤
 نةةيمع ظةروف تحت ولكن األمعاء في ويوجد كلوستريديمبرفرنجيز بكتريا من نو، المرض يسب 
 . للحيوان المقدم الغذاء كميات تغيير أو الغذاء نو، اختالف نتيجة

 : أعراضه
 . المصابة الحيوانات من % 03 إلي تصل كبيرة بنس  مفاجئ نفوق
 مفةاجئ نفةوق - الوفةاة قبةل ونفةاخ إسةهال - تشةنجات ظهةور - المصةا، الحيةوان تةوازن عةدم

 ظهةور مةع ترتفع وقد طبيعية الحرارة يرجة - الجيدة الصحية والحالة السريع النمو رغم للجديان
 . التشنجات

 : الوقاية
 يوريةة وبصةفة ايهف المرض ظهر التي الموبوءة المنطقة في الحيوانات وتحصين األحواش تطهير

 ويراعي بالدوسنتاريا اإلصابة ومقاومة الالهوائيات لمجموعة جامع تحصين وه و ،1 بكوفاكسين
 شةهور0 كةل يكةرر ثةم تحصينه، تم قد الحيوان يكن لم ما األول التحصين من يوم 5٠ بعد تكراره
 . مجدي غير والعالج يوم، ٠2 ، الوالية قبل الحمل فترة نهاية في خاصة

 
 التالیة العامة النقاط إلي التنويه الضرورة فمن ذلك ومع: 
 األجسةام مةن كبيةرة كميةة تنقةل للحمةل األخيةرة األشةهر خالل يوريا تحصن التي األم -

 فةي األمةراض مةن المواليةد لحمايةة الوالية، قبل األخيرة األيام في للسرسو، المناعية
 المسةتوي لرفةع شةهرين فتةرة بعةد المواليةد تحصةين ويجة  ،عمرهةا من ىاألول الفترة

 .لها المناعي
 أن يجة  الحمةالن لةذلك نتاجهةا إلةي بسةيطة مناعةة كمية تنقل المحصنة غير األمهات -

 .الحمالن يوسنتاريا لمرض التحصين مثل عمرها من األولي األسابيع في تحصن
 خطةورة وتشةكل المزرعةة إلي جديدة أمراض معها تحمل أن ممكن المشتراة الحيوانات -

 ومحصةنة، به وموثوق جيد مصدر من مشتراه تكون أن البد ولذلك األصلي، ى القطيععل
 كجةم/ مةل٠/5 بمعةدل بااليفومةاك والخارجيةة الداخليةة الطفيليةات ضد تجريعها يتم وأن

 . حي
 أمراض المزرعة في كان إذا المزرعة، في المشتراه الحيوانات تصا، أن الممكن من أيضا -

 األقةل ىعلة شهر لمدة عزلها من البد ولذلك السابق، حياته في الحيوان بها يمرض لم
   .المزرعة ىإل وصولها بعد
 

 (رابعةالمحاضرة ال)انتھت 


