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تقديم
هذا الكتيب هو جزء يف سلسلة من عرشة أجزاء تتناول املبادئ/الخطوط التوجيهية الفنية
التي تصف “أفضل املامرسات إلدارة أغنام العواس” وهي ساللة األغنام السائدة يف ٍ
عديد
من بلدان الرشق األوسط .وت َْستَهدف السلسلة مريب األغنام ومص ّنعي الحليب ،وتؤ ّمن لهم
نصائح عملية وسهل َة املتابعة عن إدارة أغنام العواس تحت ظروف املناطق الجافة.
َ
تع ّد الرعاية الكفوءة ،والتغذية وتصنيع الحليب أمورا ّ حاسمة يف إدارة أغنام العواس من
أجل زيادة اإلنتاج والدخل ملريب األغنام يف املناطق الجافة؛ ولكن عديدا ً من صغار امل ُ ْنتجني
غري مطلعني عىل املامرسات البسيطة لتحسني اإلنتاجية .تهدف هذه السلسلة إىل س ّد
هذه الفجوة يف املعلومات ،لتمكني املزارعني من زيادة دخلهم من الرثوة الحيوانية يف
الوقت الذي يستخدمون فيه املوارد عىل نح ٍو أكرث كفاءة واستدامة.
تعتمد السلسلة عىل الخربة العملية للباحثني ،وعىل مدى واسع من املعلومات املرجعية،
اللتقاط املعرفة العلمية واملحلية يف صيغ ٍة باللغة املحل ّية ميكن الوصول إليها بسهولة من
قبل مريب األغنام ومصنعي الحليب .وقد تم ترتيب النرشات تبعاً لتقويم/روزنامة إدارة
األغنام ،وتصف إدارة نعاج أغنام العواس أثناء املراحل الفيزيولوجية الهامة عىل مدار
ٍ
معلومات إضافية عن كل مرحلة.
العام .وتؤ ّمن خطوط توجيهية تكميلية
تم إنتاج هذه الكتيبات كجز ٍء من مرشوع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية – إيكاردا
“نرش أفضل مامرسات إدارة أغنام العواس للحليب لصغار مريب األغنام يف غريب آسيا”،
املنفّذ يف سورية ولبنان بالتعاون مع مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية التنموية
يف كال البلدين.
نود أن نتو ّجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم يف إعداد هذه املبادئ/الخطوط التوجيهية
وكذلك لتمويل هذا املرشوع الهام من قبل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -ايفاد.
ونتوقّع أن تكون هذه الكُتيبات مفيدة ملريب األغنام ،ومص ّنعي الحليب ،وموظفي اإلرشاد،
وكذلك لطالب التنمية الزراعية ونقل املعرفة.
محمود الصلح
املدير العام إليكاردا

د .نديم خوري
مدير شعبة الرشق األدىن وشامل أفريقيا وأوروبا
قسم إدارة الربامج  -الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

الدورة اإلنتاجية وتغيرات الوزن
يهدف مرشوع تربية األغنام إىل إنتاج أكرب عائد من اللحم والحليب والصوف
بأقل التكاليف .وللوصول إىل ذلك يجب اتباع األساليب العلمية يف الرتبية
والتغذية والرعاية الصحية.

متر النعاج خالل دورتها اإلنتاجية مبراحل عديدة (التزاوج ،الحمل ،الوالدة،
وإنتاج الحليب) .وتتطلب كل مرحلة من هذه املراحل القيام باجراءات إدارية
سليمة وبالتوقيت املناسب.
يبني املخطط املرفق هذه املراحل وتغريات الوزن لنعجة تزن  50كغ عند التزاوج
وتريب مولودا ً واحدا ً.
نستعرض يف هذا الكتيب إدارة النعاج والكباش قبل التزاوج وأثناءه.
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تحضير النعاج للتزاوج
لضامن موسم والدة جيد يجب القيام باإلجراءات الالزمة.

لضامن موسم والدة جيد يجب القيام باإلجراءات التالية:
•تجفيف النعاج قبل  8-6أسابيع من موعد التزاوج ،فالحالبة تثبط اإلباضة
وتحبط الرغبة بالتزاوج .كام أن عملية التجفيف تعطي النعجة الفرصة
إلعادة بناء جسمها واالستعداد للموسم الجديد.
•فحص النعاج قبل موسم التزاوج واستبعاد كل الحيوانات الهرمة متساقطة
األسنان ،وصعبة الوالدة ،والنافرة التي ال تعتني مبواليدها .كام تستبعد
النعاج املصابة مبرض غري قابل للشفاء ،كالتهاب الرضع املزمن واإلجهاض
املتكرر .وتعالج الحاالت املرضية إن وجدت .يجب السامح بتزاوج النعاج
املنتجة والسليمة صحياً.
•مكافحة الطفيليات الخارجية قبل  8أسابيع من موعد التزاوج.
•مكافحة الطفيليات الداخلية قبل  5أسابيع من موعد التزاوج.
•تنفيذ برنامج التلقيحات الوقائية املعمول به يف املنطقة بالكامل قبل
التزاوج ،وذلك لتجنيب الحيوانات اإلجهاد مع مراعاة ارشادات الصحة
الحيوانية يف املنطقة.
•تغذية النعاج وفق احتياجاتها ومبا يتناسب مع حالة الجسم ،بهدف
الوصول بالجسم إىل ا لحالة املثالية عند التزاوج.
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التحصينات الوقائية واإلعداد للتزاوج
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تغذية النعاج قبل التزاوج
يعتمد اإلنجاب إىل حد كبري عىل حالة الجسم ،التي ترتبط بكفاءة التغذية قبل
موسم التزاوج وخالله.

•ينبغي أن تكون النعاج بحالة جسمية جيدة عند التزاوج ،لذا يجب تقييم
حالة الجسم لدى النعاج قبل  8أسابيع من التزاوج ،ثم تقسيم هذه
النعاج إىل مجموعات وفق حالتها الجسمية وتعليف كل مجموعة وفق
احتياجاتها ،وذلك بهدف الوصول بالجسم إىل الدرجة  3.0 – 2.5من
مقياس حالة الجسم (حيث متثل الدرجة  1النعجة الهزيلة والدرجة 5
النعجة املكتنزة أو السمينة جدا ً).
•تختلف تغذية النعاج من موسم آلخر ومن منطقة ألخرى وذلك حسب
توفر املراعي واألعالف ونوعيتها .عموماً تعتمد معظم القطعان السورية
يف تغذيتها خالل هذه الفرتة عىل رعي مخلفات محاصيل الحبوب (القمح
والشعري) التي ميكنها تغطية حاجة النعاج يف تلك الفرتة إذا ما أحسن
إدارتها ،إال أن استمرار رعي هذه املخلفات لفرتة طويلة ،يؤدي إىل إنخفاض
قيمتها الغذائية ،وبالتايل إىل الحد من استهالك النعاج لتلك املخلفات،
عندها ال بد من تأمني أعالف إضافية أو اإلنتقال إىل مرعى جديد.
•يجب تحديد كمية املخلفات املتاحة يف املرعى ومن ثم حساب الفرتة التي
سيمضيها القطيع يف هذا املرعى والتخطيط لإلنتقال ملرعى جديد .فعىل
سبيل املثال ميكن تحميل  30 - 20رأساً من األغنام عىل كل هكتار من
مخلفات محصول الشعري البعيل لفرتة شهر ،حيث تقدر اإلنتاجية بـ 1000
كغ بالهكتار ،ولكن األمر يختلف يف املناطق املطرية أو عند رعي مخلفات
محاصيل الحبوب املروية.
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•تحتاج النعاج الضعيفة واملنهكة جراء تربية الحمالن وإنتاج الحليب يف
املوسم السابق ،لدعم غذايئ بهدف إعادة بناء جسمها ،كام تحتاج النعاج
الفتية (النامية) إىل الدعم الغذايئ لتلبية متطلبات النمو ،ولتكون بحالة
جسمية مناسبة للتزاوج.
•ميكن السامح برتاجع يف وزن النعاج البدينة بشكل طفيف وتدريجي وذلك
لتسهيل عملية التكاثر.
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الدفع الغذائي
تؤدي زيادة مستوى تغذية النعاج قبل موسم التزاوج وأثناءه إىل تثبيت
الحمل وزيادة معدل الوالدات وهذا ما يسمى الدفع الغذايئ.

يكون الدفع الغذايئ فعاالً للنعاج ذوات الحالة الجسمية املتوسطة والتي تشكل
غالبية أفراد القطيع يف معظم الحاالت.
يجب البدء بالدفع الغذايئ قبل  3أسابيع من موسم التزاوج واالستمرار به ملدة
 3أسابيع عىل األقل بعد ضم الكباش إىل النعاج.
تحتاج النعجة كدفع غذايئ إىل ما يقارب  % 50من اإلحتياجات الحافظة ،علامً
أن النعاج البدينة والنعاج الضعيفة ال تستجيب جيدا لعملية الدفع الغذايئ.
وزن النعجة (كغ)

40

45

50

االحتياجات الحافظة (ميكا جول باليوم)
احتياج الدفع الغذايئ (ميكا جول باليوم)
العليقة املركزة الالزمة لتغطية الدعم الغذايئ *
(غرام باليوم)

5.8
2.9
240

6.3
3.15
260

6.8
3.4
280

* تحوي العليقة  12ميكاجول طاقة و  %14بروتني خام لكل كغ من مادة جافة.
ميكن توفري الدعم الغذايئ عرب ما ييل:
•رعي مخلفات املحاصيل عالية النوعية.
•رعي محصول الشعري غري القابل للحصاد.
•تقديم عليقة مركزة مبعدل  300-200غ للنعجة يومياً باإلضافة لرعي
مخلفات املحاصيل بشكل مفتوح.
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المكونات العلفية الالزمة لتحضير
طن واحد من العليقة المركزة
المادة العلفية

كغ

شعري
نخالة قمح
كسبة قطن مقشورة
أمالح وفيتامينات

730
150
100
20

مكونات خلطة األمالح
والفيتامينات

غ /كغ

فوسفات ثنايئ الكالسيوم
ملح الطعام
أمالح نادرة وفيتامينات

600
300
100

تختلف مكونات العليقة املركزة حسب األعالف املتوفرة محلياً وأسعارها ويفضل
أن تحتوي عىل طاقة مبعدل  12-11ميكا جول لكل كيلو غرام وعىل بروتني خام
مبعدل .%14
تحتوي خلطة األمالح والفيتامينات عىل فوسفات ثنايئ الكالسيوم وملح الطعام
وخلطة من األمالح النادرة والفيتامينات املخصصة لألغنام ويفضل استشارة
املرشد الزراعي عند رشائها.
لمزيد من المعلومات يرجى العودة إلى كتيب الدليل المرجعي للأعلاف من
هذه السلسلة.
مرحلة التزاوج
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تغذية النعاج خالل فترة التزاوج

المكونات الالزمة لتحضير 100كغ
من المتمم العلفي
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المادة العلفية

كغ

كسبة قطن مقشورة
ثنايئ فوسفات الكالسيوم
ملح طعام
عنارص نادرة وفيتامينات

94.5
2.5
2.5
0.5

•يعاد تقييم النعاج قبل ادخال الكباش ملعرفة مدى تأثري التغذية خالل
مرحلة ما قبل التزاوج ،والتخطيط للتغذية خالل فرتة الحمل.
•يجب السامح بتزاوج النعاج التي هي بحالة جسمية مناسبة فقط .الحالة
املثالية ( ، )3-2.5هذا يعمل عىل تركيز الوالدات (تقصري موسم الوالدة)
وتقليل املشاكل خالل فرتيت الحمل والرضاعة.
•ومع استمرار رعي مخلفات محاصيل الحبوب ،تتناقص الكمية املأكولة
وتنخفض نوعيتها ،عندها يجب اإلنتقال ملرعى جديد ويف حال عدم توفره،
ينبغي توفري املكمالت الغذائية املناسبة .وإن تغذية النعجة بـمعدل 200
غ يومياً من متمم غذايئ يشمل كسبة بذر القطن املقشورة والعنارص
املعدنية والفيتامينات يُكمل إحتياجات النعجة ويُشجع عىل رعي املخلفات
الفقرية ،مع االنتباه إىل مراعاة مبدأ التغذية التدريجية عند إدخال أي
عليقة جديدة.

لنتذكر

•ال تحتاج النعاج بحالة جسم أعىل من “  ”3إىل دعم غذايئ إضايف.
•يجب مكافحة الطفيليات الداخلية قبل القيام بالدفع الغذايئ.
•يجب تجنيب النعاج أي نوع من االجهاد يف فرتة التزاوج.

تحضير الكباش للتزاوج
يجب اإلهتامم بالكباش عىل مدار العام وخاصة عند اقرتاب موسم التزاوج ،وذلك
لضامن إنتاج حيوانات منوية نشيطة ومخصبة.

•حدد عدد الكباش الالزمة للقطيع .يكفي الكبش البالغ الجيد لـ 35-25
نعجة ويكفي الكبش الفتي بعمر  18شهر لـ  20-15نعجة.
•ال تحتفظ بأكرث من حاجة قطيعك من الكباش ،ألن ذلك يزيد املصاريف
وإن استبدال الكباش الزائدة بنعاج منتجة يزيد األرباح .علامً أن زيادة
نسبة الكباش ال تزيد نسبة الوالدة بسبب التنافس والتدافع فيام بينها.
•اشرت الكباش قبل  8أسابيع من موسم التزاوج وذلك لتتأقلم مع ظروف
املزرعة الجديدة ،ولضامن خلوها من األمراض املعدية .يجب اختيار كباش
سليمة صحياً ذات عضالت نامية و جيدة النمو ومن مصدر موثوق .وتفضل
الكباش املولودة كتوائم وبعمر  5-3سنوات.
•عالج الطفيليات الداخلية والخارجية ،ونفذ التلقيحات الوقائية ،إذا مل يتم
القيام بذلك مسبقاً .كام يجب معالجة الجروح واإللتهابات إن وجدت.
•قم بتقليم األظالف إذا كانت طويلة بحرص وعىل مراحل ،فالتقليم الجائر
قد يسبب صعوبة يف حركة الكبش وعند قيامه بالوثب.
•قم بجز الصوف أو تقصريه إذا كان طويالً ،وذلك للتخفيف من اإلجهاد
الحراري.
•التُعرض الكباش ألي نوع من اإلجهاد واحرص عىل حظريتها نظيفة وجافة
ومهواة .مع مراعاة إخراجها للرتيض بهدف املحافظة عىل لياقتها.
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تغذية الكباش
تؤدي التغذية الزائدة أو الناقصة إىل تخفيض الرغبة الجنسية .إذ ال متلك الكباش
الضعيفة ،الطاقة الكافية للقيام بالتزاوج وقد تكون حيواناتها املنوية ضعيفة ،كام
أن الكباش البدينة كسولة وأكرث عرضة لإلجهاد.

يجب أن تكون الكباش بحالة جسمية جيدة عند بدء موسم التزاوج (درجة
 3.5-3من مقياس حالة الجسم) ،وذلك للحصول عىل أداء عايل .فباإلضافة لرعي
مخلفات محاصيل الحبوب بشكل مفتوح ،تحتاج الكباش إىل عليقة مركزة تحوي
املعادن والفيتامينات ،وتختلف الكمية الالزمة حسب حالة الجسم .عموماً ميكن
إطعام  800-650غ يف اليوم من عليقة متزنة تحوي األمالح والفيتامينات قبل
 8-6أسبوع من بدء موسم التزاوج وخالله للمحافظة عىل الجسم ولتحسني
حالة الخصيتني وإلنتاج مخزون من الحيوانات املنوية ،علامً أن الفرتة الالزمة
إلنتاج الحيوانات املنوية هي  7أسابيع .وبجب مراعاة التدريج عند إدخال هذه
العليقة.

مرحلة التزاوج
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فحص الكباش
يعترب فحص الكباش مهم لتحديد صالحيتها للتزاوج .افحص الكباش قبل شهرين
من بداية موسم التزاوج واستبعد أي كبش مريض أو ال يحمل املواصفات
املطلوبة .إن االحتفاظ بكبش ضعيف الخصوبة هو خسارة مؤكدة .ولنتذكر أن
عيوب النعجة تظهر يف مولودها ،أما عيوب الكبش فتظهر يف القطيع.

مرحلة التزاوج

11

ما يجب فحصه

حالة الجسم

يجب أن تكون الكباش سليمة وخالية من األمراض املعدية ،ومن التقرحات
والكدمات وبحالة جسم مثالية  3.5-3عىل مقياس من ( 5-1حيث  1ضعيف
جدا ً و  5سمني جدا ً) وذلك عند بداية موسم التزاوج ،علامً أن الكباش قد تفقد
 %15من وزنها خالل فرتة التزاوج .لذا يجب تعديل التغذية يف الوقت املناسب.
الخصيتان

يجب القيام بفحص الخصيتني للتأكد من سالمتهام وخلوهام من الجروح
واألورام ،ويفضل أن تكونا متوازنتني وممتلئتني وكبرييت الحجم ،وليستا قاسيتني
وال اسفنجيتني .إن حجم الخصية مؤرش عىل كمية الحيوانات املنوية املخزنة
وكلام كانت الخصيتان أكرب زادت القدرة عىل تلقيح النعاج.
ينبغي أن تنزلق الخصيتان بحرية داخل كيس الصفن .وأن يكون ذيل الرببخ
ممتلئاً وبارزا ً .إذا كان لديك شك بوجود ضمور أو ورم يف الخصيتني أوالرببخ أو
الحبل املنوي ،استرش الطبيب البيطري وال ترتدد من فحص حيوية وتركيز السائل
املنوي إذا توفرت هذه الخدمة يف منطقتك.
القضيب والغمد

يجب الكشف عن القلفة للتأكد من سالمة القضيب وخلوه من األورام أو
التقرحات أو االلتهابات.
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األظالف والقوائم

من املهم أن يتمتع الكبش بالقدرة عىل الحركة والوثب ،لذا يجب التأكد من
سالمة الحوافر وخلوهام من العرج والتعفنات أو اإللتهابات ،وعند الرضورة
يجب تقليم األظالف ومعالجتها وبعناية.

العيون

يجب أن تكون العينيان مرشقتني براقتني ويقظتني ،وتكون األجفان من الداخل
بلون وردي (خاليتان من عالمات فقر الدم).

األسنان

يجب أن تكون األسنان قوية وسليمة إذ يؤدي فقدانها أو تآكلها إىل ضعف
القدرة عىل الرعي.
يجب استبدال الكباش إذا تجاوز عمرها خمس سنوات .عادة تصل الكباش إىل
ذروة األداء بعمر  4-3سنوات .ويفضل استبعاد الكباش بعمر  6سنوات.
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إدارة الكباش خالل فترة التزاوج
تتميز أغنام العواس مبوسم تناسل طويل ،وقد تتناسل عىل مدار العام إذا توفرت
لها الظروف البيئية املناسبة.
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تاريخ التزاوج

تاريخ الوالدة
المتوقع

 1حزيران
 8حزيران

 29ترشين أول
 5ترشين ثاين

 15حزيران
 22حزيران
 29حزيران
 6متوز
 13متوز
 20متوز
 27متوز
 3آب
 10آب
 17آب
 24آب
 31آب

 12ترشين ثاين
 19ترشين ثاين
 26ترشين ثاين
 3كانون أول
 10كانون أول
 17كانون أول
 24كانون أول
 31كانون أول
 7كانون ثاين
 14كانون أول
 21كانون أول
 28كانون أول

•ينصح بالتحكم مبوسم التزاوج بهدف توقيت الوالدة مبا يناسب املريب
ويعود عليه بالفائدة مع األخذ بعني اإلعتبار توفر األعالف واأليدي العاملة
وأسعار الحليب والفرتات التي يزداد فيها الطلب عىل الخراف...
•تفصل الكباش عن النعاج ويتم تحضريها للتزاوج ثم يضامن معاً يف الوقت
املناسب ،ولفرتة محددة .عىل سبيل املثال  51يوماً (ثالث دورات شبق)
ثم يعاد فصلهام .بهذه الطريقة تكون الوالدات متقاربة ،مام يسهل إدارة
القطيع.
ماذا يحدث إذا بقيت الكباش مع النعاج باستمرار؟

•قد تتم والدة النعجة يف أي وقت ،فتلد بأوقات غري مناسبة.
•قد يتم التزاوج والنعاج بحالة جسمية غري مناسبة.
•يصعب القيام بالخدمات الصحية الوقائية والتغذية بالوقت املناسب.
•تزداد تكاليف إدارة القطيع ،وتكون عمليات التسويق صعبة وغري فعالة.
•زيادة احتامالت حاالت زواج األقارب.

استخدام الحزام

ميكن أن تجهز الكباش بحزام مع مادة معلمة ،وعند إعتالء الكبش يرتك عالمة
عىل صوف ظهر النعجة امللقحة ،وبذلك ميكن تحديد موعد التلقيح .كام ميكن
تحديد مدى نجاح الكبش بالتخصيب بتغيري لون املادة املعلمة كل  17يوما.
وإذا أعاد الكبش تعليم العديد من النعاج فهذا مؤرش عىل انخفاض يف كفاءة
الكبش.
استخدام الكبش الكشاف

ميكن التأكد من حدوث الحمل بوضع النعاج امللقحة مع كبش كشاف (الكبش
الكشاف هو كبش تم قطع الوعاء الناقل للحيوانات املنوية لديه) ومراقبة هذه
النعاج ،إذا مل تظهر عالئم الشبق بعد  17يوم فهذا يدل عىل ثبات الحمل.
لنتذكر

•يجب مراقبة عملية التزاوج ،وتسجيل تاريخ تلقيح كل نعجة إن أمكن،
وبذلك ميكن توقع موعد الوالدة بإضافة  150يوماً إىل موعد التزاوج.
•عند استخدام أكرث من كبش يف القطيع ،حاول استخدام كباش متامثلة من
حيث الحجم والعمر.
•قم بتدوير(تبديل) الكباش كل أسبوعني إذا كنت متلك أكرث من قطيع.
•ينبغي أن يوفر للكباش مكان ظليل وماء نقي خالل موسم التكاثر.
•يف األيام شديدة الحرارة ،يفضل إيواء الكباش ظهرا ً ،غالباً ما تقوم الكباش
بالنزو يف الصباح الباكر وعند املساء.
•ينصح بتبديل الكباش كل ثالث سنوات للحد من مشكلة زواج األقارب.
•إذا كان هناك كبشني أو أكرث مع النعاج فقد ميضيا معظم الوقت بالتدافع
أو التناطح .لذا ينبغي أن ت ُستخدم الكباش بالتناوب ،حيث تُبدل مرة كل
يومني أو تُبدل صباحاً ومسا ًء.
•من املهم متكني الكباش الفتية التي أدخلت حديثاً إىل القطيع من القيام
بالتلقيح خالل موسمها األول ،وذلك لتهيئتها للقيام بدورها يف املستقبل.
•يجب أن تفحص الكباش بشكل دوري للتحري عن أي كدمات أو جروح،
ومعالجتها بأرسع وقت ممكن.
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