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مقدمة

يلعب قطاع تربية األغنام دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما في المغرب حيث 
يتجاوز عدد األغنام 19 مليون رأس.

ويتميز القطيع بوجود عدد كبير من السالالت تنتشر عبر ربوع البالد وتتأقلم 
مع الطروف المناخية والمعطيات البيئية التي تميز كل منطقة.

لتربية  المؤهلة  المناطق  أهم  من  المتوسط  األطلس  منطقة  وتعتبر 
الوطني.  األغنام  قطيع  من  المائة  في   11 حوالي  بها  يوجد  حيث  األغنام، 
وتتميز هذه المناطق بوجود األغنام من ساللة تمحضيت التي تتميز بجودة 
لحمها وسهولة تسمينها وارتفاع إنتاجيتها وقدرتها الهائلة على التكيف 

مع بيئتها.

الحمراء  اللحوم  سلسلة  ضمن  يندرج  الذي  األغنام،  تربية  قطاع  عرف  وقد 
أنجزته  الذي  والتكوين  والتأطير  النسل  تحسين  برامج  بفضل  مهما  نموا 
التنظيمات المهنية بدعم من الدولة، في إطار عقد برنامج اللحوم الحمراء، 
حيث تحسنت مردودية القطيع بنسبة 23 % خالل الفترة ما بين سنة 2008 

وسنة 2019.

ويلعب المكتب الوطني لالستشارة الفالحية دورا مهما في مواكبة هذه 
والممارسات  الحديثة  التقنيات  اعتماد  أجل  من  الفالحين  وتأطير  البرامج 

الجيدة بهدف تحسين اإلنتاج. 

ومن أجل الرفع  من إنتاجية القطيع، يجب على الكساب أن يكون على دراية 
يتعرف  وأن  والتوالد،  والتغذية  بالمسكن  يتعلق  فيما  القطيع  بمتطلبات 

على أهم األمراض التي يمكن أن تصيب الحيوانات.

من  المعلومات  من  المزيد  يطلب  أن  بها  للمهتم  يمكن  الحاالت  كل  وفي 
مركز االستشارة الفالحية القريب إليه، وعند ظهور األعراض المرضية يجب 
الالزمة  اتخاد اإلجراءات  القريبة منه قصد  البيطرية  المصالح  يبلغ  أن  عليه 

للسيطرة على المرض.
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موطن	ساللة	متحضيت
ساللة  فإن  اسمها،  ذلك  إلى  يشير  كما 
منطقة  إلى  أصلها  يرجع  متحضيت  غنم 
إفران،  بإقليم  تتواجد  التي  متحضيت 
األطلس  منطقة  يف  كبير  بشكل  وانتشرت 
إفران،  أقاليم:  عدة  يضم  والذي  املتوسط 
مالل  وبني  وخنيفرة  وبوملان  ومكناس  فاس 

وأزيالل واخلميسات وصفرو وتازة وميدلت.

مميزات	ساللة	متحضيت
القطيع  11٪ من  الساللة حوالي  تشكل هذه 
الوطني                                          ف أي 
األقاليم  يف  تتواجد  رأس  مليوني  يعادل  ما 
تكونت  متحضيت  ساللة  فيها.  املنتشرة 
نتيجة اختالط بني نوع تادلة وأغنام األطلس 
وخرفان بني كيل شرقا. كما تتميز مبقاومتها 
للعطش وتتحمل ارتفاع درجات احلرارة رغم 
استيطانها املناطق اجلبلية الباردة، لها قدرة 
بفضل  البارد  احمليط  يف  العيش  على  كبيرة 
صوفها الكثيف. هذه الساللة تتغذى أساسا 

املراعي  تستغل  بحيث  النباتي  الغطاء  على 
الشاسعة باملنطقة وغابات الصنوبر والفلني 
الزراعية  واملخلفات  املتوسط  باألطلس 
الساللة  وهذه  باحلبوب؛  املزروعة  باملناطق 
ملسافات  املشي  على  كبيرة  قدرة  كذلك  لها 

طويلة أتناء الرعي.

املظهر	اخلارجي	للساللة
تتميز هذه الساللة بقامة متوسطة ذات رأس 
أحمر اللون مييل إلى البني، أما لون الصوف 
الصوف  بوفرة  ومتتاز  أبيض،  فهو  واألرجل 
الذي ميتد على طول اجلسم ماعدا األرجل 
حني  يف  كبيرة  بقرون  متتاز  الذكور  والرأس. 
تغيب هذه األخيرة عند اإلناث. الرأس سمكه 
متوسط، مظهره اجلانبي له مالمح مقوسة 

واخلشم مستقيم إلى خفيف التقوس.

اخلصائص	اإلنتاجية	للساللة
السالالت  أشهر  من  متحضيت  غنم  ساللة 
بنيتها  بجودة  معروفة  وهي  املغاربة،  عند 
وسهولة تسمينها وارتفاع انتاجيتها والقدرة 

ويلجأ  بيئتها،  مع  التكيف  على  الهائلة 
مجال  يف  كثيرا  الساللة  هذه  إلى  املربون 
التهجني الصناعي. يتراوح الوزن عند الوالدة 
بني 3,2 و 3,8 كيلوغرام ويبلغ هذا الوزن بعد 
مرور 70 يوما بني 14 و 18 كيلوغرام، متوسط 
لدى  كيلو  و55   45 بني  يتراوح  الكبار  وزن 
النعاج، وبني 60 و 80 كيلوغرام لدى الفحول. 
لون جزة الصوف بيضاء دون بقع أو شوائب 
اجلزة  وزن  ، يصل معدل  ملونة  ألياف  ودون 

الواحدة حوالي 1,9 كيلوغرام.

أهداف	تربية	ساللة	متحضيت

عبر  متحضيت  ساللة  أغنام  مربو  يسعى 
موطنها  يف  أساسية:  أهداف   3 إلى  تربيتها 
األصلي يتم تربيتها على أساس اإلعتناء بها 
املنخرطني  للمربني  بالنسبة  نقية،  كساللة 
واملاعز  األغنام  ملربي  الوطنية  باجلمعية 
فحول  بإنتاج  حتسينها  على  فيعملون 
مختارة تستعمل أساسا يف حتسني مردودية 
القطيع باملنطقة، أما بالنسبة لباقي املربني 
ينتجون أكباشا موجهة خصيصا لالستعمال 
عليها  يكثر  بحيث  األضحى،  عيد  باملناسبة 
الكأل  ونوعية  وجودة  لبنيتها  نظرا  اإلقبال 
اإلناث  أما  املراعي،  يف  عليه  تتغدى  التي 
التهجني  يف  لالستعمال  بعضها  فيوجه 
متحضيت  ساللة  إلمكانية  نظرا  الصناعي 
فإن  خرفانها،  لتربية  كاف  حليب  توفير 
يقبلون  املدن  بضواحي  املستقرون  املربون 
عليها الستعمالها يف التهجني الصناعي مع 

فحول من أصل أجنبي.
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الفحل  يكون  أن  يجب  الفحول:  اختيار 
مميزات  على  ويتوفر  متحضيت  ساللة  من 
ذكورية واضحة، وله قدرة جيدة على التزاوج 
قوية،  اجلنسية  رغبته  تكون  أن  وخصوصا 
ولذلك يجب تفادي استعمال األكباش التي 
سنوات   7 يفوق  أو  سنتني  عن  سنها  يقل 
وإفراز سائل منوي  رغبتها اجلنسية  لضعف 
ضعيف كما وكيفا. يراعى كذلك يف اختياره 
وأرجله  احليوية  شديد  الفحل  يكون  أن 
وتكون   ، التواء  أو  عرج  بها  ليس  سليمة 
خصيتيه بارزتني وسليمتني وال يعاني جهازه 
التناسلي من أي التهاب أو تعفن. كما يجب 
اجلسم  أجزاء  تناسق  كعدم  عيب  أي  تفادي 
أو ضيق الصدر أو تقوس الظهر ومهما يكن 
األمر يجب عدم استعمال فحل واضح العيب 
يف أي صفة من صفاته، فعيوب النعجة تظهر 
فتظهر  الفحل  عيوب  أما  فقط،  إنتاجها  يف 
أن الفحل  يف نتاج القطيع كله، ولهذا يقال 
نصف القطيع. لذلك من األفضل استعمال 
ميكن  عالية  إنتاجية  وذات  محسنة  فحول 
حتت  املنضوين  املربني  عند  من  اقتناؤها 
واملاعز  األغنام  ملربي  الوطنية  لواء اجلمعية 
الذين يوفرون سنويا مئات الفحول املختارة 

ومسجلة يف الدفاتر الوراثية للساللة.
اليومية  املراقبة  بفضل  النعاج:  اختيار 
النعاج  اختيار  للكساب  ميكن  للقطيع، 
يجب  األساس،  هذا  على  للتزاوج.  الصاحلة 
عدم ترك أي نعجة مصابة بأي مرض يؤثر 
من  التخلص  كذلك  ويجب  تناسلها،  على 
بأمراض  تصاب  التي  أو  الضعيفة  النعجة 
كذلك  ويجب  متكررة.  وبصورة  مختلفة 
إبعاد النعاج املسنة لضعف خصوبتها وتدني 
غريزة  ذات  والنعاج  احلليب،  من  إنتاجها 
بها  يتكرر  التي  والنعاج  الضعيفة،  األمومة 

املنخفضة.  اخلصوبة  ذات  أو  اإلجهاض 
مرة  ألول  ستقدم  التي  للنعحة  بالنسبة 
للتناسل ، فيجب أن يكون وزنها حوالي ثلثي 

وزن النعجة الكاملة النمو أو تبلغ 18 شهرا.
إجراءات إدارة التزاوج: من أجل إجناح عملية 
اإلجراءات  من  عدد  تنفيد  يجب  التزاوج، 
اإلناث  عدد  حتديد  يف  أساسا  املتمثلة 
مجموعات  إلى  وتقسيمها  للتزاوج  املعدة 
فحل  مجموعة  لكل  ويخصص  متاجنسة 
مجموعة  لكل  واحد  فحل  يخصص  معني. 
من النعاج تضم بني 30 و40 رأسا. يف حالة 
تقسيم  يتم  ولم  فحل  من  أكثر  استعمال 
النعاج ميكن متييز الكبش الذي قام بالسفاد 
بدهن مقدم صدره بطالء ذهني بلون خاص 
بكل كبش، وعند اعتالءه للنعجة يترك أثار 
متابعة  املربي  على  فيسهل  عليها  الذهن 
انطالق  قبل  والفحول.  نعاجه  خصوبة 
وجبة  تخصيص  يجب  للتناسل  موسم  أي 
التزاوج  بداية  قبل  يوم  للفحول 60  إضافية 
أساسا  تكون  الوجبة  وهذه  للتناسل  لتهيئها 
لتكوين  ضروري  طاقي  كمصدر  الشعير  من 
األظالف  تقليم  يجب  املنوية.  احيوانات 
الوثب  لتسهيل  الفحول  عند  وخصوصا 
يجب  للنعاج  بالنسبة  األنثى.  واعتالء 
 3 أو  أسبوعني  ملدة  إضافية  وجبة  إعطاء 
غير  النعاج  حالة  كانت  إذا  وخاصة  أسابيع 
غراما   250 إلى   200 بإضافة  وذلك  جيدة، 
كفاءتها  رفع  بهدف  اجليد  املركز  العلف  من 
التناسلية. من أجل أن تكون النعاج يف صحة 
جيدة أتناء احلمل والرضاعة يجب تطعيمها 
ضد الطفيليات الداخلية واخلارجية. خالل 
تدخل  وال  النعاج  عن  الفحول  تعزل  النهار 
من  النعاج  رجوع  عند  املساء  يف  إال  عليها 
املرعى ويتم إزالتها يف الصباح. وعند االنتهاء 

التناسل	عند	غنم	متحضيت
1. معطيات عامة

دخولها  هو  متحضيت  ساللة  عند  البلوغ 
مرحلة القدرة على التناسل ، وميكن التعرف 
دورة  أول  عالمات  بظهور  النعاج  بلوغ  على 
رغبتها  عند  فتظهر  الذكور  أما   ، الشبق 
البلوغ  يظهر  األغنام.  باقي  على  الوثب  يف 
عند اإلناث يف سن 7 إلى 12 شهرا، أما عند 
أما  شهرا.   15 إلى   9 سن  يف  فيظهر  الذكور 
سن التناسل فيكون عندما يصل وزن األنثى 
أي  النمو  كاملة  كنعجة  وزنها  ثلثي  حوالي 
املعتمدة  التربية  يف  شهر   18 سن  يف  تقريبا 
فقط على الرعي، وحوالي 12 شهر إذا تلقت 
النعجة علف تكميلي إضافة إلى الرعي ، أما 
الذكر فيصبح خصبا يف سن 18 شهرا. معدل 
 ،٪95 متحضيت  ساللة  عند  يبلغ  اخلصوبة 
أي  يوم   151,5 املعدل  يف  تناهز  احلمل  ومدة 
نسبة  تقارب  الوالدة،  عند  أشهر.   5 حوالي 

التوائم 1,2 مولود لكل نعجة.

2. موسم التناسل
على  تعتمد  التي  املغربية  السالالت  كباقي 
متحضيت  نشاط  يبدأ  تغذيتها  يف  الرعي 
شهر  يف  وينتهي  أبريل  شهر  يف  اجلنسي 
غشت  شهري  بني  مرتفعا  ويكون  دجنبر، 
تبقى  فيما  يقل  النشاط  هذا  لكن  ونونبر، 
من شهور السنة. نظرا لهذه املميزات، ميكن 
 3 األقل  على  التناسل  متحضيت  لساللة 
مرات يف سنتني. ينصح بالعمل على تقليص 
مدة موسم التزاوج ألن ذلك يؤدي إلى تركيز 
زمنية  فترة  خالل  القطيع  يف  التوالد  فترة 
التدبير  الكساب  على  يسهل  مما  محددة 
اجليد للقطيع. ولتحقيق هذا الهدف يجب 

إعداد القطيع ملوسم التزاوج قبل انطالقه.
3. تدبير عملية التزاوج

قبل بدء موسم التزاوج يجب القيام بعدد من 
الفحول  أو  للنعاج  بالنسبة  اإلجراءات سواء 
إلى  ومؤدية  ناجعة  التزاوج  عملية  لتكون 

اإلخصاب يف أقصر مدة ممكنة.
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عن  نهائيا  الفحل  يعزل  التزاوج  عملية  من 
النعاج يف انتظار املوسم املوالي. 

4. العناية بالنعجة احلامل
احلامل  بالنعجة  العناية  من  الكساب  هدف 
وإنتاجية  جيدة  مواليد  على  احلصول  هو 
إنتاج  من  النعجة  ومتكني  النمو  يف  عالية 
حليب كاف لتأمني حاجيات املولود اجلديد. 
هذه العناية ترتكز أساسا على رعاية النعجة 
كافية  تغذية  وإعطاءها  صحيا  احلامل 
أن  الكساب  على  يجب  لذلك  ومتوازنة. 
صادف  إذا  وخصوصا  نظيفة  حظيرة  يوفر 
توفير  على  والعمل  الشتاء،  فصل  احلمل 
تهوية كافية داخل احلظيرة مع احلماية من 
التيارات الهوائية والرياح الباردة. لكي ينجح 
اإلهتمام  يجب  احلمل  ويستمر  التزاوج 
التزاوج  فترة  احلامل خالل  النعجة  بتغذية 
الشهرين  إلى 3 أسابيع وخالل  وبعده من 2 
املاء  توفير  ويجب  احلمل،  من  األخيرين 
معتدلة  درجة  وبحرارة  والنظيف  النقي 
من  الثاني  النصف  يف  مستمرة.  وبطريقة 
قيام  أو  أدوية  إعطاء  اجتناب  يجب  احلمل 
البيطري  الطبيب  باستشارة  إال  بتلقيح 
يخص  فيما  النفوق.  أو  لإلجهاض  جتنبا 
النعجة  إرسال  تفادي  يجب  معها،  التعامل 
على  لها  البحث  ويجب  بعيدة،  مراعي  إلى 
عدم  يجب  احلظيرة  وبداخل  قريبة،  مراعي 
مع  تتزاحم  ال  لكي  احلوامل  النعاج  إزعاج 
بعضها البعض لتفادي إجهاضها ميكانيكيا. 
بيطري  طبيب  وبإشراف  للوالدة  وحتضيرا 
يجب تطعيم النعجة احلامل ضد الطفيليات 
التسممات  كذلك ضد  الداخلية وحتصينها 
املعوية وذلك شهرا قبل الوالدة. عند اقتراب 
موعد الوالدة، يجب عزل النعجة إما يف غرفة 
اختيار  أو  الغرض  لهذا  مخصصة  نظيفة 

موضع داخل احلظيرة يعزل بحاجز بسيط 
الستعماله للوالدة. 

5. العناية بالنعجة بعد الوالدة
طبيعي  بشكل  النعجة  تلد  عامة  بصفة 
بلحس  ذلك  بعد  وتقوم  مساعدة  وبدون 
على  يجب  الوالدة  تعسر  حالة  يف  مولودها. 
املربي التدخل ملساعدة النعجة على الوالدة. 
بعد الوالدة يجب التأكد من خروج املشيمة، 
وخصوصا إذا مرت الوالدة يف ظروف صعبة. 
سهولة  من  والتأكد  الضرع  فحص  يجب 
إرضاع  على  النعجة  وإقدام  احلليب  خروج 
خروفها بشكل سليم. من األفضل احملافظة 
على النعجة معزولة مع خروفها على األقل 
3أيام إلى أسبوع للتأكد من تقبلها خلروفها، 
ألول  تلد  التي  للنعجة  بالنسبة  وخصوصا 
مرة، ومن بعد ذلك ميكن ضمها مع مولودها 
أن  يجب  النعجة  عزل  خالل  القطيع.  إلى 
ومعتدل  نظيف  وماء  جيد  علف  لها  يقدم 
للتيارات  تعرضها  جتنب  ويجب  احلرارة 

الهوائية وعدم إزعاجها.
6. العناية باخلروف عند الوالدة

عند ازدياد اخلروف، يجب العمل على تنقية 
التنفس.  عملية  لتسهيل  وخياشمه  أنفه 
معاجلته  يجب  السري  احلبل  قطع  وبعد 
تنشيف  بعد  البيتادين.  أو  إيودي  مبحلول 
لتفادي  نظيف  بقماش  وجتفيفه  املولود 
فصل  يف  وخصوصا  تنفسية  ملشاكل  تعرضه 
أو متكني  إرضاعه  العمل على  الشتاء، يجب 
أمه من إرضاعه لكي يشرب بأسرع وقت ممكن 
اللبأ أو السرسوب ألنه ضروري حلمايته من 
األمراض املختلفة. إذا حدث أن نفقت النعجة 
الوالدة مباشرة بعد الوالدة وتركت مولودها، 
أخرى  نعجة  من  اللبأ  حليب  إرضاعه  يجب 

تقبل هذه  لتسهيل  الفترة.  وضعت يف نفس 
النعجة للخروف اليتيم، يضع الكساب جزء 
من إفرازاتها عليه ويقدمه على أنه مولودها 

إضافة إلى مولودها األصلي.
7. الرضاعة والفطام

إنتاج  من  متحضيت  نعجة  تتمكن  حتى 
احلليب الكايف للرضاعة، يجب على الكساب 
الرضاعة  فترة  خالل  جيدة  تغذية  توفير 
العناية  هذه  أسابيع.   8 تتعدى  ال  وغالبا 
لكل  اخلرفان  عدد  حسب  تختلف  الغذائية 

نعجة. 
حالة  الكساب  يراقب  الرضاعة،  فترة  خالل 
ضرع النعجة ليتأكد من سالمتها من مرض 
الثالث  األسبوع  من  ابتداء  الضرع.  التهاب 
وعلف  جيد  كأل  اخلرفان  إشارة  رهن  يضع 
يف  الفطام  يكون  للخرفان.  مناسب  مركز 
إذا  أشهر   3 يتعدى  أن  سن شهرين، واليجب 
إلى  حاجة  يف  والزال  ضعيفا  اخلروف  كان 
الرضاعة. 10 أيام قبل الفطام يقوم الكساب 
بتخفيض كمية العلف املركز الذي يوزع على 
 . الفطام  قبل  أيام   5 كليا  ويسحب  النعجة، 
وتركه  أمه،  اخلروف عن  بعزل  الفطام  يكون 
املكان الذي تربى فيه وإبعاد أمه عنه. ال  يف 
يجب عند الفطام تغيير العلف والكأل الذي 
اعتاد أكله قبل الفطام. عند الفطام يبلغ وزن 
اخلروف من ساللة متحضيت ما يقارب بني 
14 و 18 كيلو يف سن 70 يوم، وبني 21,5و24,5 

كيلو يف سن 3 أشهر.

حظيرة	األغنام
تربية  أساسي إلجناح مشروع  بناء احلظيرة 
باإلضافة  الكساب  تسهل عمل  األغنام ألنها 
املرتفعة  احلرارة  من  األغنام  حماية  إلى 
القوية،  والرياح  والبرد  الشمسي  واإلشعاع 

وهي املكان املناسب لراحتها وتغذيتها حسب 
عملية  وتسهيل  الفيزيولوجية  احلاجيات 
التقنيات  من  ذلك  غير  إلى  النسل  حتسني 
احلديثة يف التدبير. يراعى يف بناء احلظيرة 
مياه  بها  يرتفع  التي  األماكن  عن  االبتعاد 
تأثير  بدون  التهوية  سهلة  وتكون  األمطار، 
اجلدران  تبنى  احليوانات،  على  مباشر 
واألسوار من مواد جيدة العزل، وجتنب بناء 
للحرارة.  التوصيل  املواد عالية  األسقف من 
لألغنام  العام  السلوك  مالحظة  يجب  لهذا 
وحسن  احلظيرة  تصميم  جودة  من  للتأكد 
اخلمول  حالة  العالمات  هذه  نظافتها.من 
وانتشار  تنفسية  واضطرابات  والسعال 
كوكسيديا  وظهور  الطفيلية  األمراض 
اخلرفان. عند بناء احلظيرة يجب ان تتوفر 
على جميع املرافق الضرورية لتربية األغنام 
الالزمة  والتجهيزات  املساحات  ومراعاة 
يسهل  الذي  االكتضاض  يحدث  ال  بحيث 
تنقل عدوى األمراض التي ميكن أن تصيب 
األغنام. تتكون احلظيرة من قسم مغطى ال 
يقل علوه عن 3 أمتار وأمامه زريبة أو حوش 
متر. يف اجلانب  أسواره عن 1,5  علو  يقل  ال 
ملنع  عالية  األرضية  تكون  أن  يراعى  املغطى 
جتمع املياه وسهلة التنظيف، واحتوائه على 
نوافد أو شبابيك مرتفعة عن األرض ب2 متر 
للقسم  بالنسبة  الهوائية.  التيارات  لتفادي 
أكثر  تناهز  فمساحته   ، احلوش  أو  املكشوف 
لفسح  املغطى  القسم  مساحة  ضعف  من 
البقاء  أو  باحلركة  للقيام  لألغنام  املجال 
فاألكباش  الطلق.  والهواء  الشمس  حتث 
القسم  ويف  املغطى2م2  القسم  يف  حتتاج 
حتتاج  اجلافة  النعاج  للرأس.  5م2  املكشوف 
املكشوف  القسم  ويف  1م2  املغطى  القسم  يف 
2,5م2 للرأس، بالنسبة للنعاج الوالدة حتتاج 
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يف القسم املغطى 1,2م2 ويف القسم املكشوف 
3م2 للرأس. إذا كان عدد األغنام كثيرا، فيمكن 
تقسيم احلظيرة بحواجز وتخصيص ممرات 
للفرز، بها أبواب صغيرة تفتح وتغلق لتسهيل 
أما  الكساب.  رغبة  حسب  احليوانات  توجيه 
املعالف فتنجز بطريقة متنع احليوانات من 
ويكون  التنظيف،  سهلة  وتكون  األكل  إتالف 
عددها كافيا لتفادي االكتضاض عليها وقت 
األساس  هذا  وعلى  العلف،  أو  الكإل  توزيع 
وربع  نعجة  لكل  متر   0,4 إلى  يخصص0,3 
توفيره  فيجب  املاء  أما  خروف.  لكل  متر 
باستمرار عن طريق جتهيز احلظيرة بشربات 
مرفوعة ب 80 سنتيم فوق أرضية احلظيرة، 
هذه  نعجة.   40 إلى   30 لكل  واحدة  تكفي 

الشربات يجب تنظيفها يوميا.

إنتاج	الصوف
لساللة  املهمة  املنتوجات  من  الصوف  يعتبر 
إنتاجها  يناهز  بحيث  متحضيت،  غنم 
حوالي 1,9 كيلو للرأس ، ويتأثر هذا اإلنتاج 
اجلو  وظروف  للحيوان  الصحية  باحلالة 
وزنها  يزداد  كما  السنة،  مدار  على  والتغذية 
باستعمال  اجلز  عملية  تنجز  العمر.  بتقدم 
مقصات يدوية أو بآالت جز كهربائية. يكون 
اجلز يف أواخر فصل الربيع لدفء الطقس، 
كما  البارد  الطقس  اجلز يف  يجب  بحيث ال 
ينهك  احلرارة  ارتفاع  ألن  تأخيره  يجب  ال 
على  تساعد  الصوف  جز  عملية  احليوان. 
زيادة  ويف  اخلارجية  الطفيليات  مقاومة 
إلى خبرة  اجلز  عملية  الشهية. حتتاج  فتح 
اجلز  عملية  إجراء  وعند  طويلني،  ومترين 
يجب مراعاة الشروط التالية: يجب أن تكون 

املجزوز  الصوف  ألن  متاما،  جافة  األغنام 
قيمته  وتقل  بسهولة  يتعفن  رطب  وهو 
األغنام  روث  بقايا  إزالة  ويجب  االقتصادية، 
فيجب  اجلز  عملية  أما  بالصوف.  العالقة 
وليست  ونظيف  مناسب  مكان  يف  إجراؤها 
أن يعلق بالصوف  أو ماميكن  أوتنب  أتربة  به 
ويضر بقيمتها. إذا لم توجد أرضية أسمنتية 
للحفاظ على نظافة الصوف، ينصح بوضع 
أتناء  نظيفة.  أكياس  أو  التوب  من  فراش 
الضرر  إحلاق  تفادي  يجب  اجلز  عملية 
باألغنام سواء باملقص أو غيره. عند اإلنتهاء 
يجب وزن اجلزة وتسجيل رقم احليوان املعني 
أكياس نظيفة وخزنها يف  ووضع الصوف يف 

مكان جاف إلى حني االستعمال أو البيع.

تغذية	أغنام	متحضيت
يف  متحضيت  ساللة  حتتاج  األغنام،  ككل 
تغذيتها إلى نوعني من اإلحتياجات، تغطية 
االحتياجات  وتلبية  الصيانة  حاجيات 
االنتاجية. حاجيات الصيانة متكن احليوان 
كانت حالته  كيفما  السنة  العيش طوال  من 
اإلنتاجية  االحتياجات  أما  الفيزيولوجية، 
وتلبية  النمو  من  احليوان  متكن  فهي 
الصوف.  وإنتاج  والرضاعة  احلمل  حاجيات 
متثل كلفة التغذية حوالي 70 إلى 75 ٪ من 
إجمالي كلفة إنتاج األغنام ، ولهذا يجب على 
تغذية  يف  املختصني  مع  ،بتشاور  الكساب، 
طاقة  من  متوازنة  وجبات  إعداد  األغنام، 
معدنية  وعناصر  وفيتامينات  وبروتينات 
تكون ذات قيمة غذائية هضمية عالية وبأقل 

تكلفة ممكنة خالل تغطية كل اإلحتياجات.
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أو الفصة اليابسة أو اخلرطال اليابس، 
متثل على األقل نسبة 20 يف املائة من 
نسبة  نقص  حالة  املقدمة، يف  الوجبة 
الكأل يف الوجبة تلجأ األغنام إلى أكل 
الطاقة،  توفير  إلى  باإلضافة  صوفها. 
فإن هذا الكأل مينع تشكيل احلموضة 

يف املعدة؛
على  التغذية  من  األغنام  انتقال  �  عند 
املراعي أو مخلفات احملاصيل الزراعية 
أن  يجب  املركز،  العلف  استعمال  إلى 
هالك  لتفادي  تدريجيا  ذلك  يكون 
نتيجة  أو  التخمة  بسبب  األغنام 

اإلصابة بالتسمم املعوي؛
املعدنية  األمالح  ألهمية  �  نظرا 

الكساب  على  فيجب  والفيتامينات، 
من  املكون  املركز  العلف  إلى  إضافتها 
يف  أهمية  من  لها  ملا  مثال،  احلبوب 
املواد.  تلبية حاجيات األغنام من هذه 
ينصح بإضافة بني 10و15 غرام من هذه 
األمالح لكل نعجة. وتباع هذه األمالح 
على شكل مسحوق يسهل خلطها مع 

العلف املركز؛ 
يف  املراعي  إلى  األغنام  إرسال  �  قبل 
الربيع  فصل  يف  وخصوصا  الصباح، 
زالت  ال  اخلضراء  األعشاب  حيث 
صغيرة، فيجب إعطاؤها التنب أو الكأل 
ألن  الشمس  شروق  وانتظار  اليابس، 

املرعى الرطب يسبب النفاخ لألغنام؛

1. إعداد وتقدمي األعالف للغنم 
مبعرفة  االكتفاء  عدم  الكساب  على  يجب 
حاجيات أغنامه من الكإل والعلف فقط، بل 
يجب أيضا ضبط كيفية إعداد هذه األعالف 
التقدمي  هذا  وتوقيت  تقدميها  وطريقة 
لتتمكن األغنام من اإلستفادة اجليدة منها، 
وفيما يلي أهم اإلرشادات التي توضح ذلك: 

املركز  العلف  كمية  حتديد  �  يجب 
اإلفراط  ألن  حيوان،  لكل  املخصص 
يسبب  النخالة  أو  الشعير  تناول  يف 
التخمة وأحيانا هالكه، لهذا يجب  له 
رهن  األعالف  هذه  تترك  ال  أن  أيضا 
أماكن  يف  تخزينه  يجب  بل  إشارته، 

يصعب عليه الوصول إليها؛

عدة  من  مكونا  املركز  العلف  كان  �  إذا 
قبل  جيدا  خلطها  يجب  أعالف، 

تقدميها للحيوان؛
العلف  توزيع  بتوقيت  االهتمام  �  يجب 
عند  إعطاؤها  يجب  ال  بحيث  املركز 
ترى  ال  األغنام  ألن  الظالم  حلول 
إذا  واخليليات،  األبقار  عكس  بالليل 
على  فيقسم  كبيرة  العلف  كمية  كانت 

مرتني صباحا ومساء؛
باستعمال  األغنام  تسمني  حالة  �  يف 
دون  كاملة  إعطاؤها  فيفضل  احلبوب، 

ضغطها أو تهريسها؛
�  يجب إعطاء كمية من الكإل، مثل التنب 
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نقي  ماء  توفير  الكساب  على  �  يجب 
وباستمرار رهن إشارة األغنام؛

إدخال  املركز، يجب  العلف  تغيير  �  عند 
بنفس  تدريجيا  اجلديد  املركز  العلف 
املركز  العلف  بها  يسحب  التي  الكمية 
القدمي وذلك خالل أسبوع على األقل. 

2. تغذية النعاج
أعالف  من  تتناوله  ما  على  النعاج  تعتمد 
للحصول على ما حتتاج إليه من مواد غذائية 
والتي  الفيزيولوجية  حالتها  مع  تتماشى 
احلمل،  وفترة  الصيانة،  فترة  إلى  تنقسم 

وفترة الرضاعة، وفترة ما بعد الفطام.
من  متتد  التي  الصيانة  فترة  �  خالل 
الثالث  نهاية  إلى  الفطام  فترة  بداية 
كانت  إذا  احلمل.  من  األولى  أشهر 
فهي  غنية،  واملراعي  ممطرة  السنة 
عند  الصيانة  حاجيات  لسد  تكفي 
أو صعبة  األغنام. يف حالة سنة جافة 
باحلظيرة،  املكثفة  التربية  اعتماد  أو 
مكونة  وجبة  األغنام  لصيانة  فتقدم 
العادي  اليابس  الكأل  أو  التنب  من 

حسب الرغبة.
النعاج  إعداد  يبدأ  التزاوج:  إعداد  مرحلة 
إلى  أسبوعني  حوالي  التزاوج  موسم  قبل 
للنعاج،  اجلسدية  احلالة  حسب  أسابيع   3
 25 بني  تعادل  إضافية  وجبة  بتقدمي  وذلك 
تكون  أن  ويفضل  الصيانة،  وجبة  ٪ من  و30 
من احلبوب مثل الشعير أو علف مركز غني 
إلى  اإلضافية  الوجبة  هذه  تهدف  بالطاقة. 
لتحسني  للنعجة  الصحية  احلالة  حتسني 
على  احملافظة  تستطيع  ولكي  إخصابها 

احلمل ودون حدوث إجهاض مبكر.

األولى  الشهور  خالل  احلمل:  �  فترة 
من احلمل تعتمد النعجة يف تغذيتها 
على وجبة الصيانة. ولكن يف الشهرين 
السريع  النمو  يبدأ  عندما  األخيرين 
للجنني وكذلك تطور الضرع من أجل 
االستعداد لتوفير احلليب عند الوالدة، 
حتتاج النعجة إلى وجبة إضافية ميكن 
وجبة  من   ٪  50 نسبة  إلى  تصل  أن 
للنعجة يف  أن تقدم  الصيانة، ويفضل 
هذه املرحلة علف مركز غني بالطاقة، 
الفيتامينات  توفير  مراعاة  يجب  كما 
الوجبة  هذه  يف  املعدنية  واألمالح 

اإلضافية .
هذه  خالل  والرضاعة:  الوالدة  �  فترة 
مركز  علف  بتقدمي  ينصح  الفترة، 
بني  يترواح  الصيانة  وجبة  إلى  إضايف 
حسب  اليوم  يف  كيلو   0,7 و  كيلو   0,5
التغذية  نقص  إن  املراعي.  جودة 
له  املرضعة  النعجة  عند  التكميلية 
احلليب  إنتاج  كمية  على  سلبي  تأثير 
عند  اخلروف  وزن  انخفاض  وبالتالي 
ترضع  الوالدة،  بعد  مباشرة   . الفطام 
السرسوب  أو  اللبأ  حليب  اخلرفان 
اكتساب  من  اخلروف  يتمكن  لكي 
القيمة  من  واالستفادة  املناعة 
ابتداء  يوفرها.  التي  العالية  الغذائية 
يبدأ   ، عمره  من  الثالث  األسبوع  من 
العلف  تناول  على  التدرج  يف  اخلروف 
الكرش  تطور  من  يتمكن  لكي  والكأل 

واالعتماد على نفسه بعد الفطام.
الفترات،  هذه  كل  خالل  املاء:  �  توفير 
يجب علي الكساب توفير املاء باستمرار 
ما  يوميا  النعجة  حتتاج  النعاج،  أمام 

املاء حسب حالتها  لتر من  بني 3 و10 
الفيزيولوجية، النعجة املرضعة حتتاج 

بني 7 و10 لتر من املاء يوميا.
3. تغذية الفحول

إلعداده  اخلرفان  أفضل  الكساب  يختار 
لهم  يقدم  أن  يجب  ذلك  وألجل  للتناسل، 
وأمالح  وبروتينات  طاقة  من  متوازنة  وجبة 
الوزن  إلى  يصل  حتى  وفيتامينات  معدنية 
املناسب يف سن 18 شهر. خالل فترة النضج 
اجلنسي، يجب إعطاء الفحل وجبة متوازنة 
 ٪  15 تناهز  البروتينات  من  عالية  نسبة  بها 
باإلضافة إلى األمالح املعدنية والفيتامينات 

ألهميتها يف تنمية خصوبة الفحول.
لفترتني،  اإلعداد  تقتضي  الفحول  تغذية   
فترة  خالل  التزاوج.  وفترة  الصيانة  فترة 
مثل  يابس  كأل  للفحل  يقدم  الصيانة 
عادية  جودة  ذو  اخلرطال  أو  التريتكال 
بكمية بني 1,5 و 2 كيلو يف اليوم، وقبل فترة 
كيلو  نصف  يوميا  يضاف  بشهرين  التزاوج 
إلى 800 غرام من العلف املركز حسب احلالة 
هذه  للتزواج.  إلعداده  للفحل  اجلسمانية 
غرام   200 بإعطاء  تدريجيا  تكون  اإلضافة 
نصل  أن  إلى  وهكذا  األول  األسبوع  خالل 
إلى الكمية املوصى بها من هذا العلف على 
اإلضافة  نفس  تبقى  التزاوج.  من  شهر  بعد 
مع  التزاوج  مرحلة  خالل  الفحل  وجبة  يف 
مراعاة عدم تسمينه، وتنخفض هذه اإلضافة 
تدريجيا بعد التزاوج ب 3 إلى 4 أسابيع إلى 
على  للفحل  الغذائية  الوجبة  تقتصر  أن 
الكإل اليابس فقط لتلبية حاجيات صيانته.

وقاية	غنم	متحضيت	من	األمراض
يحتاج   ، ومتوازنة  كافية  تغذية  جانب  إلى 
بصحته  العناية  إلى  متحضيت  ساللة  غنم 
ووقايته من األمراض الفتاكة التي ميكن أن 
يتعرض لها. لهذا يجب على الكساب التعرف 
تهدد  أن  ميكن  التي  األمراض  أهم  على 
البيطري  الطبيب  مع  بتعاون  ليقوم  أغنامه 
نذكر  األمراض  هذه  من  آثارها.  من  باحلد 
باجلهازين  اخلاصة  الطفيلية  األمراض 
الهضمي والتنفسي ومرض اإلصابة بالدودة 
واإلصابة  الغنم  دوار  ومرض  الشريطية 
التسممات  ومرض  اجلدري  ومرض  باجلرب 

املعوية وأمراض اإلسهال وغيرها.
من  العامة  الوقاية  أجل  من  1.  توصيات 

األمراض 
بدون عزلها  أغنام جديدة  إدخال  �  عدم 
حتى  البيطرية،  املراقبة  حتت  وتبقى 

يثبت خلوها من األمراض املعدية؛
�  عدم شراء أغنام من منطقة ظهر فيها 

مرض معدي؛
�  التخلص الصحي من األغنام النافقة 
إلقائها  وجتنب  دفنها،  مت  باحلرق 
املائية  باملجاري  أو  الطرق  بجنبات 

لتفادي انتشار أي مرض معدي؛
مكان  داخل  املريضة  األغنام  �  عزل 

مخصص لذلك باحلظيرة؛
أمراض  من  للوقاية  حوض  �  وضع 
فيه  احلظيرة  مدخل  يف  األظالف 

محلول مطهر ضد التعفنات؛
احلظيرة  وأرضية  احليطان  �  طالء 
الطفيليات  على  للقضاء  باجلير 

واحلشرات؛
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�  توفير التهوية الكافية داخل احلظيرة 
تفادي التيار الهوائي؛

داخل  األغنام  اكتضاض  جتنب  �  يجب 
احلظيرة؛

�  فراش التنب يجب أن يكون جافا ونقيا 
وتفادي التنب املبلل أو الغامل لتسببه 

يف تكاثر اجلراثيم؛
متعفنة  أعالف  استعمال  �  جتنب 

بالفطريات وسمومها؛
والفتحات  الشقوق  غلق  أو  �  ترميم 
لتفادي  احلظيرة  حوائط  املوجودة يف 

إيوائها للقراد؛
�  احلرص على إغالق أي جحر ظهر يف 
أرضية احلظيرة لتجنب جلوء الفئران 

لها.  
2. الطفيليات الداخلية واخلارجية

تنمو  حية  كائنات  هي  الداخلية  الطفيليات 
بعد  إلى جسم احليوان  وتدخل  الطبيعة  يف 
ابتالعها مع األعشاب، مت تكمل دورتها داخل 
لهذه  بويضات  إنتاج  يتم  أن  إلى  احليوان 
الطفيليات مرة أخرى، وتخرج مع الفضالت 
لتستأنف الدورة من جديد. هذه الطفيليات 
من  االستفادة  من  املصابة  األغنام  حترم 
يف  تسبب  أنها  كما  تأكلها،  التي  األعالف 
وتفسد  األحشاء  مستوى  على  تقرحات 

فإن  وللتذكير  التنفسية،  األنظمة  كذلك 
اخلرفان هي أكثر عرضة لإلصابة باألمراض 
اخلارجية  الطفيليات  الداخلية.  الطفيلية 
تعيش  وقراديات  حشرات   شكل  على  تظهر 
راحته  عدم  يف  متسببة  احليوان  جلد  على 
الصوف يف أحيان  وجروح كبيرة مع تساقط 

أخرى. 
الضياع  من  كثيرا  الطفيليات  هذه  تسبب 
وخشونة  إنتاج  وقلة  النمو،  يف  كالنقص 
الصوف والوفيات، ومن العالمات التي ميكن 
األنف،  سيالن  اإلسهال،  نذكر  مالحظتها 

السعال ونقص يف الشهية.
الغنم،  عند  الطفيليات  هذه  من  للوقاية 
كل  خالل  الالزمة  بالعالجات  القيام  يجب 
الطبيب  مبساعدة  السنة  فصول  من  فصل 

البيطري وذلك على الشكل التالي:
�  بداية فصل الربيع: تتم برمجة العالج 
ضد طفيليات األمعاء والرئة. بالنسبة 
الدودة  ضد  العالج  يجب  للخرفان 

الشريطية.
أو  تشريب  يتم  الصيف:  فصل  �  بداية 
والرئة  األمعاء  طفيليات  ضد  احلقن 
وضد دودة الرأس. من أجل عالج القمل 
واجلربة ميكن تعومي النعاج يف محلول 
مع  للطفيليات  مضاد  على  يحتوي 

املاء.
هذه  خالل  اخلريف:  فصل  �  بداية 
طفيليات  ضد  العالج  يتم  احلملة 

األمعاء والرئة والكبد.
خالل  الفم  عبر  بالعالج  القيام  وينصح 
الريق،  على  الشمس  شروق  بعد  الصباح 
ملدة  داخل احلظيرة  القطيع  على  واحلفاظ 

اخلروج  أو  األكل  إعطائها  قبل  ساعات   3
الدودة  ضد  اخلرفان  عالج  حالة  يف  للرعي. 
الشريطية، يجب إبقاؤها داخل احلظيرة إلى 
التي  الشرائط  بتنظيف  القيام  مت  املساء، 

أخرجت من اخلرفان.
3. مرض التسممات املعوية:

األمراض  من  املعوية  التسممات  مرض 
تشكل  حيث  األغنام،  تهدد  التي  الشائعة 

السبب الرئيسي جلل وفيات األغنام، مرض 

تتسبب فيه بكتيريا تعيش يف جسم احليوان 
التغيير  بفعل  تتكاثر  لكنها   ، عادي  بشكل 
الفجائي يف منط التغذية أو الزيادة يف كمية 
عوامل  بسبب  أو  مفاجئ  بشكل  األعالف 
أن  اإلشارة  املناخ. وجتدر  تغير  مثل  خارجية 
تتعرض  التي  هي  واخلرفان  الشياه  أحسن 

لهذه اآلفة.
مبساعدة  املرض  هذا  من  احلماية  ميكن 
الطبيب البيطري عبر حقن اللقاح اخلاص 
البرنامج  حسب  اجللد  حتت  املرض  بهذا 

السنوي التالي:
من  األخيرة  املرحلة  خالل  �  التلقيح 
احلمل وذلك من أجل حماية النعجة، 
إعادة  مت  اخلرفان،  إلى  املناعة  ونقل 

التحصني كل سنة. 
بشهر  الوالدة  بعد  اخلرفان  �  تلقيح 
تقريبا، مت اإلعادة بعد مرور 3 األسابيع 

بعد ذلك.
يجب  الغنم،  تسمني  حالة  � ف ي 
األعالف  إدخال  قبل  تلقيحها 

ال  حتى  أسبوع  بحوالي  اجلديدة 
التغيير  نتيجة  املرض  بهذا  تصاب 

الفجائي للتغذة
4. مرض اجلدري:

معدي  فيروسي  مرض  اجلدري،  مرض 
حبيبات  ظهور  أعراضه  من  األغنام.  يصيب 
جلدية خصوصا على البطن وفوق الشفتني 
فتتمثل  الداخلية  العالمات  أما  واألنف، 
حتدث  بسببه  التنفسي.  اجلهاز  التهاب  يف 
حاالت الطرح، ويؤدي هذا املرض كذلك إلى 
نفوق اخلرفان الصغيرة. ال يوجد عالج لهذا 
الفالحة  وزارة  تلقيحها.  ، لكن ميكن  املرض 
هذا  األغنام ضد  تلقيح  سنويا حملة  تنظم 

املرض. 



خاتمة

يبقى تحسين مردودية ساللة تمحصيت رهين باتخاذ مجموعة من التدابير 
من بينها:

ونقل  التكوين  طريق  عن  والمؤطرين  الكسابين  لدى  القدرات  -  تقوية 
الخبرة 

-  تحسين الصحة الحيوانية بتتبع برنامج عالجي و وقائي مالئم باستشارة 
مع المصالح المختصة

والمراحل  للقطيع  العمرية  الفئات  حسب  المتوازنة  -  التغذية 
الفيزيولوجية خاصة عند النعاج والوظيفية عند الفحول 

- تحسين النسل باتباع برنامج انتقاء معقلن
تدفئة،  )تهوية’  الصحية  المعايير  الحضيرة  تحترم  أن  على  -  الحرص 

المساحة الكافية...( و وقائية’ 
-  تثمين و تسويق المنتوج عن طريق تقوية التنظيمات المهنية و عقد 

شراكات من المتدخلين في السلسلة.
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