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مقدمة

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

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

منطقة.

وتعتبر منطقة الواحات من أهم المناطق المؤهلة لتربية األغنام حيث 
هذه  وتتميز  الوطني.  األغنام  قطيع  من  المائة  في   4 حوالي  بها  يوجد 
المناطق بوجود األغنام من ساللة الدمان التي تعتبر من بين السالالت 
طوال  اإلنتاجية  وقدرتها  القوية  بتركيبتها  وتتميز  األصيلة،  المغربية 

السنة. 

وقد عرف قطاع تربية األغنام، الذي يندرج ضمن سلسلة اللحوم الحمراء، 
نموا مهما بفضل برامج تحسين النسل والتأطير والتكوين الذي أنجزته 
التنظيمات المهنية بدعم من الدولة، حيث تحسنت مردودية القطيع 

بنسبة 23 % خالل الفترة ما بين سنة 2008 وسنة 2019.

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

والممارسات الجيدة بهدف تحسين اإلنتاج.

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

يتعرف على أهم األمراض التي يمكن أن تصيب الحيوانات.

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

الالزمة للسيطرة على المرض.
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موطن	ساللة	غنم	الدمان
اجلنوبية   املناطق  يف  الدمان  ساللة  تنتشر 
وخصوصا  املغربية  اململكة  من  الشرقية 
وورززات  وتنغير  زكورة  أقاليم  يف  بالواحات 
حيث  وميدلت   وطاطا  وفكيك  والراشيدية 
يقدر عدد رؤوسها  بحوالي 610 ألف رأس أي 
على  األغنام  مجموع  من   ÷4 نسبة  مايناهز 

الصعيد الوطني.

خصائص	غنم	الدمان
يف  دائم  بشكل  الدمان  غنم  ساللة  تربى   
باملربي  اخلاص  باملسكن  املتواجدة  الزريبة 
العلفية  الزراعات  تغذيتها على  يعتمد يف  و 
بقايا  الى  باإلضافة  الفصة  مثل  للواحات 
وهذه  الغذائية.   حاجياتها  لتوفير  الثمور 
األعالف تقدم لها يف عني املكان  ألنها ليست 
السالالت  باقي  مثل  الرعي  على  القدرة  لها 
تتأقلم جيدا خارج  ال  ولهذا جندها  احمللية 
املناطق  يف  وباخلصوص  االواحات  مناطق 
احلاالت  أغلب  يف  يتكون   القطيع  اجلبلية. 

للمزرعة  املتوسط  يف  نعاج   10 إلى   5 من 
الواحدة.  يتميز غنم الدمان كذلك بالقدرة 
العالية،  واخلصوبة  االجناب  على  العالية 
بحيث ميكن لنعجة الدمان أن تلد بني 2 الى 
5 من اخلرفان للوالدة الواحدة، كما ميكنها 
املجال  أن  حيث  السنة  طول  على  التزاوج 
كبيرا   يكون  ال  واالخرى  الوالدة  بني  الزمني 
واحدة  سنة  خالل  والدات   2 حتقيق  وميكن 
بسهولة مع امكانية ادخال اخلروفات للتوالد 

يف سن مبكرة انطالقا من العام االول لها.

املميزات	اإلنتاجية	لغنم	الدمان:
يكون الوزن عند الوالدة بني 1.7 الى 2.9 كلغ 
للخروف، كما يبلغ الوزن عند الفطام بني 11 
الى 15 كلغ يف حني ان النعاج عند سن البلوغ 
تصل بني 30 الى 45 كلغ و بني 50 و 70 كلغ 
بالنسبة للفحول اما بالنسبة لزيادة اليومية 
للخرفان عند  التسمني بعد الفطام فتتراوح 

بني 170 الى 200 غرام يف اليوم الواحد.
اجلودة  ضعيف  يعتبر  الدمان  اغنام  صوف 

مع قلته حيث ميكن للجزة الواحدة أن تزن 
لذلك ال ميكن  كلغ فقط.   1,5 الى   0.5 بني 
ان نعول على انتاج الصوف يف مشاريع تربية 

اغنام الدمان.

الوصف	اخلارجي	للساللة
بقصر  السالالت   من  النوع  هذا  يتميز 
 0,50 بني  النعجة  علو  يصل  بحيث  قامتها 
و   0,60 الكبش بني  ويبلغ علو  0,55 متر   و 
للونها   بالنسبة  كذلك  وتتميز   ، متر   0,70
لونان  أو  والبني  أ  واألسود  أ  األبيض  باللون 
مختلطان أو يف بعض احلاالت  ب 3  ألوان.  
الساللة  بكونها  الدمان   اغنام  كذلك  تعرف 
الوحيدة يف املغرب التي ال حتتوي على قرون 
مدقق  رأسها  الذكور.  أو  النعاج  لدى  سواء 

وضيق به أدنني طويلتني ومتدليتني.  

األهداف	من	تربية	غنم	الدمان:
هو  الدمان  غنم  تربية  من  األساسي  الهدف 
التوصل  ميكن  اإلنتاج  هذا  اللحوم.  إنتاج 

إليه إما بتربية غنم الدمان كساللة أصيلة أو 
بالنسبة  التهجني الصناعي.  باستعمالها يف 
عليها  واحملافظة  األصيلة  الساللة  لتربية 
اجلمعية  يف  املنضوون   األغنام  مربو  يقوم 
هذه  بتربية  واملاعز  األغنام  ملربي  الوطنية 
بإنتاج فحول  ودلك  األغنام لتحسني نسلها 
نسل  حتسني  بهدف  اقتناؤها  يتم  مختارة 
مبوطن  املربني  باقي  طرف  من  القطيع 
ّهذه  باملناطق األخرى. ويتم بيع  أو  الساللة 
بثمن  املمتاز  النوع  من  وخصوصا  الفحول 

جد مناسب. 
واحد  فيعد   الصناعي  للتهجني  بالنسبة 
من الطرق السريعة لتحقيق االنتاج اجليد 
داخل مزارع تسمني االغنام, حيث أنه يسمح 
لعدة  املختلفة  اخلصائص  من  باالستفادة 
بني  يجمع  منتوج  على  للحصول  سالالت 
اخلصائص املرجوة. تعتبر اغنام الدمان من 
اكثر السالالت املغربية استعماال يف عمليات 
التهجني باملغرب، حيث انه ميكن اجناز عدة 
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جتمع املياه وسهلة التنظيف، واحتوائه على 
نوافد أو شبابيك مرتفعة عن األرض ب2 متر 
للقسم  بالنسبة  الهوائية.  التيارات  لتفادي 
نفس  تناهز  مساحته   ، احلوش  أو  املكشوف 
مساحة القسم املغطى لفسح املجال لألغنام 
الشمس  حتث  البقاء  أو  باحلركة  للقيام 
رأس  لكل  حتتاج  فاألكباش  الطلق.  والهواء 
رأس  لكل  1,2م2  حتتاج  اجلافة  النعاج  1,6م2 
لكل  2,2م2  الوالدة حتتاج  للنعاج  بالنسبة   ،
1,5م2  فتحتاج  احلوامل   النعاج  أما   ، رأس 
إلى  فتحتاج  الصغيرة  اخلرفان  رأس.  لكل 
0,5م2 لكل رأس . أما املعالف فتنجز بطريقة 
وتكون  األكل  إتالف  من  احليوانات  متنع 
سهلة التنظيف، ويكون عددها كافيا لتفادي 
اإلكتضاض عليها وقت توزيع الكإل أو العلف، 
وعلى هذا األساس يخصص0,3 إلى 0,4 متر 
املاء  أما  خروف.  لكل  متر  وربع  نعجة  لكل 
جتهيز  طريق  عن  باستمرار  توفيره  فيجب 
احلظيرة بشربات مرفوعة ب 80 سنتيم فوق 

أرضية احلظيرة، تكفي واحدة لكل 30 إلى 40 
نعجة. هذه الشربات يجب تنظيفها يوميا.

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

خالل تغطية كل اإلحتياجات.

خصوبة  من  تستفيد  التهجني  من  انواع 
دو  التهجني  خصوصا   منها  نذكر  الدمان  
الطابقني الذي يتكون الطابق األول منه من 
غنم ساللة محلية كالصردي أو متحضيت أو 
الثاني  الطابق  أما  الدمان،  غنم  مع  بوجعد 
األوربية  السالالت  من  فحول  بإضافة  فيتم 
املتميزة بإنتاجها املرتفع من اللحوم للتزاوج 
الطابق األول.  يهدف  الناجتة عن  أنات  مع 
عدة  على  احلصول  التهجني  من  النوع  هذا 
خرفان يف والدة واحدة من خالل االستفادة 
من خاصية الدمان يف هذا املجال، مع قدرة 
هذه اخلرفان على النمو السريع خالل التسمني 

يقارب  نسبة النمو عند السالالت املستوردة.

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

وتغذيتها  لراحتها  املناسب  املكان  وهي 
وتسهيل  الفيزيولوجية  احلاجيات  حسب 
من  ذلك  غير  إلى  النسل  حتسني  عملية 
التقنيات احلديثة يف التدبير. يراعي يف بناء 
اإلبتعاد  مع  املسكن   خارج  بناؤها  احلظيرة 
األمطار،  مياه  بها  يرتفع  التي  األماكن  عن 
مباشر  تأثير  بدون  التهوية  سهلة  وتكون 
على احليوانات، تبنى اجلدران واألسوار من 
األسقف  بناء  وجتنب  العزل،  جيدة  مواد 
عند  للحرارة.   التوصيل  العالية  املواد  من 
جميع  على  تتوفر  ان  يجب  احلظيرة  بناء 
ومراعاة  األغنام  لتربية  الضرورية  املرافق 
ال  بحيث  الالزمة  والتجهيزات  املساحات 
عدوى  تنقل  يسهل  الذي  اكتضاض  يحدث 
األغنام.  تصيب  أن  ميكن  التي  األمراض 
يقل  ال  مغطى  قسم  من  احلظيرة  تتكون 
أو حوش ال  زريبة  أمامه  و  أمتار   3 علوه عن 
اجلانب  يف  متر.   1,5 عن  أسواره  علو  يقل 
ملنع  عالية  األرضية  تكون  أن  يراعى  املغطى 
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1 إعداد وتقدمي األعالف للغنم: 
مبعرفة  اإلكتفاء  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: 

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

يصعب عليه الوصول إليها.
� إذا كان العلف املركز مكون من عدة أعالف، 

يجب خلطها جيدا قبل تقدميها للحيوان.
� يجب اإلهتمام بتوقيت توزيع العلف املركز 
بحيث ال يجب إعطاؤها عند حلول الظالم 
األبقار  عكس  بالليل  ترى  ال  األغنام  ألن 
العلف  من  كمية  كانت  كان  إذا  واخليليات، 

كبيرة فيقسم على مرتني صباحا ومساء.
� يف حالة تسمني األغنام باستعمال احلبوب، 
أو  ضغطها  دون  كاملة  إعطاؤها  فيفضل 

تهريسها.
� يجب إعطاء كمية من الكإل، مثل التنب أو 
 20 الفصة اليابسة ، متثل على األقل نسبة 
يف املائة من الوجبة املقدمة، يف حالة نقص 
نسبة الكأل يف الوجبة تلجأ األغنام إلى أكل 
فإن  الطاقة،  توفير  إلى  باإلضافة  صوفها. 

هذا الكأل مينع تشكيل احلموضة يف املعدة.
على  التغذية  من  األغنام  انتقال  عند   �
مخلفات احملاصيل الزراعية  إلى استعمال 
أن يكون ذلك تدريجيا  املركز، يجب  العلف 
أو  التخمة  بسبب  األغنام  هالك  لتفادي 

املعوي. بالتسمم  اإلصابة  نتيجة 
املعدنية  األمالح  ألهمية  نظرا   �
والفيتامينات، فيجب على الكساب إضافتها 
مثال،  احلبوب  من  املكون  املركز  العلف  إلى 
األغنام  تلبية حاجيات  أهمية يف  لها من  ملا 
20و30  بني  بإضافة  ينصح  املواد.  هذه  من 
غرام من هذه األمالح لكل نعجة. وتباع هذه 
خلطها  يسهل  مسحوق  شكل  على  األمالح 

مع العلف املركز. 
نقي  ماء  توفير  الكساب  على  يجب   �

وباستمرار رهن إشارة األغنام.
إدخال  يجب  املركز،  العلف  تغيير  عند   �
العلف املركز اجلديد تدريجيا بنفس الكمية 
التي يسحب بها العلف املركز القدمي وذلك 

خالل 3 أسابع 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.

التي متتد من بداية  الصيانة  � خالل فترة 
فترة الفطام إلى نهاية الثالث األشهر األولى 
وجبة  األغنام  لصيانة  فتقدم   ، احلمل.  من 
العادي  اليابس  الكأل  أو  التنب  من  مكونة 

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.
من  األولى  الشهور  خالل  احلمل:  فترة   �
احلمل تعتمد النعجة يف تغذيتها فقط على 

وجبة الصيانة، ولكن يف الشهرين األخيرين 
وكذلك  للجنني  السريع  النمو  يبدأ  عندما 
لتوفير  اإلستعداد  أجل  من  الضرع  تطور 
إلى  النعجة  حتتاج  الوالدة،  عند  احلليب 
 ÷50 وجبة إضافية ميكن أن تصل إلى نسبة 
من وجبة الصيانة، ويفضل أن تقدم للنعجة 
يف هذه املرحلة علف مركز غني بالطاقة، كما 
واألمالح  الفيتامينات  توفير  مراعاة  يجب 

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

واإلعتماد على نفسه بعد الفطام.
يجب  الفترات،  هذه  كل  املاء:خالل  توفير   �
أمام  باستمرار  املاء  توفير  الكساب  علي 
و10   3 بني  ما  يوميا  النعجة  حتتاج  النعاج، 
الفيزيولوجية،  حالتها   حسب  املاء  من  لتر 
من  لتر  و10   7 بني  حتتاج  املرضعة  النعجة 

املاء يوميا.
3 تغذية الفحول:

إلعداده  اخلرفان  أفضل  الكساب  يختار 
لهم  يقدم  أن  يجب  ذلك  وألجل  للتناسل، 
وأمالح  وبروتينات  طاقة  من  متوازنة  وجبة 
معدنية وفيتامينات حتي الوصول إلى الوزن 
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18 شهر. خالل فترة النضج  املناسب يف سن 
الفحل وجبة متوازنة  اجلنسي يجب إعطاء 
 ÷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 
ودي جودة  يابس  كأل  للفحل  يقدم  الصيانة 
عادية بكمية بني 1,5 و 2 كيلو يف اليوم،وقبل 
نصف  يوميا  تضاف  بشهرين  التزاوج  فترة 
املركز حسب  العلف  غرام من   800 إلى  كيلو 
احلالة اجلسمانية للفحل إلعداده للتزواج. 
 200 بإعطاء  تدريجيا  تكون  اإلضافة  هذه 
غرام خالل األسبوع األول وهكذا إلى أن نصل 
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.

	التناسل	عند	غنم	الدمان
1مؤشرات التناسل:

بارتفاع معدل اخلصوبة  الدمان  يتميز غنم 
بحيث ميكن أن تصل 100 يف املائة يف احلالة 
اإلعتناء اجليد بتربيتها وخصوصا يف مجال 
بني  البلوغ  سن  اخلروفة  تصل  التغذية. 
الشهر السادس والثامن، ولكن ال تكن قابلة 
40 و60  للتناسل إال حينما يصل وزنها بني 
أي  النمو  الكاملة  النعجة  وزن  من  املائة  يف 
بني 25 و  30 كيلو. إذا توفرت التغذية بشكل 
للتناسل يف  املناسب  الوزن  بلوغ  جيد، ميكن 

سن 11 إلى 12 شهر . مدة احلمل عند نعجة 
الدمان تبلغ حوالي 5 أشهر، وعند الوالدة فإنها 

تلد يف أغلب األحيان  أكثر من خروف واحد.
2 تدبير عملية التناسل:

العمليات يف  أهم  التناسل من  تعتبر عملية 
الكساب  يتمكن  بفضلها  إذ  القطيع،  إدارة 
اإلنتاج  يف  للزيادة  اإلنطالقة  إعطاء  من 
وخصوصا من اللحوم أو لتحسني النسل يف 

حالة استعمال فحول مختارة.
أساسي  الفحل  اختيار  الفحول:  اختيار   �
يف  اإلنخراط  حالة  يف  التناسل.  عملية  يف 
برنامج لتحسني النسل يجب استعمال فحل 
يف  للمراقبة  يخضع  قطيع  من  انتقاؤه  يتم 
تسهر  التي  النسل  حتسني  برنامج  إطار 
األغنام  ملربي  الوطنية  اجلمعية  عليه 
ويوفر   . الوراثي   الدفتر  واملاعز ومسجل يف 

فحول  من  مئات  باجلمعية  املنخرطون 
ميكن  والتي  واملسجلة  املختارة  الدمان  غنم 
أراد  إذا  النسل.  حتسني  أجل  من  اقتناؤها 
قطيعه،  منتوج  من  فحل  استعمال  الكساب 
فيجب أن يتوفر على نفس الصفات اخلارجية 
لساللة الدمان، ويتميز ببنية جسدية تؤشر 
على جودة إنتاجه من اللحوم، باإلضافة إلى 
كون سنه  يناهز سنتني، ويصل وزنه ما يقارب 
أخرى،  جهة  من  العادي.  الكبش  وزن  ثلثي 
التي يقل  إلى الفحول  اللجوء  يجب تفادي 
6 سنوات  من  أكثر  أويفوق  سنها عن سنتني 

لضعف رغبة التزاوج عندها.
التزاوج يجب  النعجة: قبل موسم  اختيار   �
إبعاد النعاج غير الصاحلة سواء بتردد مرضها 
أو لكبر سنها أو ضعف غريزة األمومة والتي 
تتجلى خصوصا يف رفض رضاعة خروفها، أو 
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الوالدة.  قبل  املعوي  التسمم  ضد  وتلقيحها 
خالل هذه الفترة يجب جتنب مسك النعاج 
بقدر اإلمكان، إلن اإلزعاج يؤدي إلى اإلزدحام 
بسبب اخلوف مما يؤدي إلى اإلجهاض. عند 
النعاج  تصرف  مراقبة  يجب  الوالدة  قرب 
حذوت  وشك  من  التأكد  وعند  احلوامل، 
خاص  مكان  يف  النعجة  عزل  يجب  الوالدة 
أن  يجب  املكان  وهذا  باحلظيرة،  بالوالدات 
الهوائي  للتيار  معرض  وغير  نقيا  يكون 
ومفروش بالتنب . بصفة عامة الوالدة عند 
ويف  مساعدة،  وبدون  طبيعية  تكون  النعاج 
التدخل  للكساب  الوالدة ميكن  تعسر  حالة 
طلب  أو  الوالدة  على  النعجة  ملساعدة 
ذلك.  عليه  تعذر  إذا  البيطري  الطبيب 
الرحم  خروج  أي  الرحم  انقالب  وقع  إذا 
فيمكن  النعجة،  جسم  خارج  اخلروف  مع 
فيه  مغلى  مباء  الرحم  يغسل  أن  للكساب 
صعب  وإذا  اجلسم،  داخل  وإرجاعه  ملح 
لعالج  البيطري  الطبيب  األمر ميكن طلب 
الوضع. من بعد ساعتني إلى 3 ساعات بعد 

املشيمة. النعجة من  تتخلص  الوالدة 

5 العناية باخلروف بعد الوالدة:
اخلروف  بأن  التأكد  يجب  الوالدة،  بعد 
ميكن  ذلك  أجل  ومن  جيدا،  يتنفس 
املخاطية  السوائل  من  بتنظيفه  مساعدته 
املخاط.  الفم وفتحتي األنف من  وتخليص 
يجب  خروفها  بلحس  النعجة  تقم  لم  إذا 
ال  لكي  بالتنب  أو  قماش  بقطعة  تنشيفه 
يتعرض ملشاكل تنفسية، ويجب كذلك قطع 
احلبل السري على بعد 5 سنتيم من البطن 
والعمل  البيتادين،  أو  يودي  ويطهر مبحلول 
وتسهيل  عليه  للتعرف  أمه  من  تقريبه  على 
اخلروف  بأن  التأكد  يجب  الرضاعة.  عملية 
متكن من رضاعة حليب اللبأ خالل الساعات 
األولى من حياة اخلروف ألن ذلك سيساعده 
وقع  أن  حذت  إذا  األمراض.  مقاومة  على 
مشكل مثل وفاة األم، أو التهاب يف ضرعها أو 
غياب احلليب يف الضرع أو احللمات مسدودة، 
إرضاع  على  يعمل  أن  الكساب  على  فيجب 
اللبأ من نعجة أخرى ولدت  اخلروف حليب 
الوالدة  بعد  مباشرة  يجب  اليوم..  نفس  يف 
املعلومات  جميع  وكتابة  اخلروف  ترقيم  من 

 ، للساللة  الصفات اخلارجية  فيها  تتوفر  ال 
تلد يف  لم  التي  النعجة  إبعاد  كذلك  ويجب 
خصوبتها.  ضعف  بسبب  أو  السابقة  الدورة 
الفطام على األقل  القيام بعملية  كما يجب 
يف  للتزاوج.  األم   النعجة  تقدمي  قبل  شهرا 
حالة اخلروفة يجب أن يكون سنها على األقل 

سنة إذا كان وزنها يقارب 30 كيلو.  
3 إعداد عملية التزاوج:

املناسبة  الفحول  اختيار  إلى  باإلضافة 
الصاحلة  غير  النعاج  وإبعاد  للتزاوج 
للتناسل. بعد ذلك يجب إعداد هذه الفحول 
انطالق  قبل  يوم   60 إضايف  علف  بتقدمي 
وتقليم  األغنام  جز  ويجب  التزاوج،  عملية 
وخاصة  واألكباش،  النعاج  من  كل  اظالف 
والوتب،ويجب  حركتها  لتسهيل  الفحول 
الطفيليات  ضد  األغنام  جميع  عالج  كذلك 
الطبيب  مبساعدة  واخلارجية  الداخلية 
اخلرفان  بفطم  كذلك  والقيام  البيطري، 
التزاوج. من  إلى موسم  األمهات  قبل دخول 
ومعرفة  النسل  حتسني  عملية  تسهيل  أجل 

تقسيم  يجب  املستعملة،  الفحول  مؤهالت 
النعاج إلى مجموعات يكون عددها حوالي 10 
إلى 20 نعجة حسب الطاقة اإليوائية املتوفرة، 
على أن يوظف فحل واحد لكل مجموعة طوال 
موسم التزاوج. بالنسبة للنعاج يجب تزويدهم 
بوجبة إضافية ملدة 3 أسابيع قبل انطالق عملية 
التزاوج وخالل فترة التزاوج. عند اإلنتهاء من 
عملية التزاوج ، تعزل الفحول نهائيا عن النعاج 

يف انتظار املوسم املوالي.
4 العناية بالنعجة بعد الوالدة:

النعجة حوالي  عند  تستغرق  احلمل  عملية 
األخيرة  الست  األسابيع  يف  ويجب  أشهر،   5
من احلمل إضافة حوالي 150 غرام يوميا من 
أسابيع   4 الكمية  هذه  وترفع  املركز،  العلف 
واسبوعني  يوميا،  غرام   300 ب  الوالدة  قبل 
قبل الوالدة ب 500 غرام يوميا. هذه التغذية 
اإلضافية تساعد النعجة غلى إعطاء خرفان 
خالل  حليبها.  إنتاج  وحتسني  وقوية  جيدة 
احلامل  النعجة  عالج  يجب  احلمل  نهاية 
واخلارجية  الداخلية  الطفيليات  ضد 
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عنه فيالسجل اخلاص بالوالدات ، ويبلغ وزن 
اخلروف عند الوالدة حوالي 2,9 كيلو.

6 الرضاعة والفطام:
إنتاج  من  الدمان  نعجة  تتمكن  أن  أجل  من 
احلليب الكايف للرضاعة، يجب على الكساب 
توفير تغذية جيدة خالل فترة الرضاعة وغالبا 
الغذائية  العناية  هذه  أسبوع.   12 تتعدى  ال 

تختلف حسب عدد اخلرفان لكل نعجة. 
الكساب حالة  يراقب  الرضاعة،  فترة  خالل 
من  سالمتها  من  ليتأكد  النعجة  ضرع 
األسبوع  من  ابتداء  الضرع.  التهاب  مرض 
كأل  اخلرفان  إشارة  رهن  يضع  الثالث 
يكون  للخرفان.  مناسب  مركز  وعلف  جيد 
يتعدى  أن  واليجب  الفطام يف سن شهرين 
يف  والزال  اخلروف ضعيفا  كان  إذا  أشهر   3
الفطام  قبل  أيام   10 الرضاعة.  إلى  حاجة 
املركز  يقوم الكساب بتخفيض كمية العلف 
 5 كليا  ويسحب  النعجة،  على  يوزع  الذي 
بعزل  الفطام  يكون   . الفطام  قبل  أيام 
الذي  املكان  يف  وتركه  أمه،  عن  اخلروف 
عند  يجب  ال  عنه.  أمه  وإبعاد  فيه  تربى 
اعتاد  الذي  والكأل  العلف  تغيير  الفطام 

وزن  يبلغ  الفطام  عند  الفطام.  قبل  أكله 
اخلروف االدمان ما يقارب 15 كيلو  يف سن 

3 أشهر.

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

املعوية وأمراض اإلسهال وغيرها.
 

1 توصيات من أجل الوقاية العامة من األمراض :
عزلها  بدون  جديدة  أغنام  إدخال  عدم   �
يثبت  حتى  البيطرية،  املراقبة  حتت  وتبقى 

خلوها من األمراض املعدية .
فيها  ظهر  منطقة  من  أغنام  شراء  عدم   �

مرض معدي.
النافقة  األغنام  من  الصحي  التخلص    �
بجنبات  إلقائها  وجتنب  دفنها،  مت  باحلرق 
الطرق أو باملجاري املائية لتفادي انتشار أي 

مرض معدي.
� عزل األغنام املريضة داخل مكان مخصص 

لذلك باحلظيرة.
باجلير  احلظيرة  وأرضية  احليطان  طالء   �

للقضاء على الطفيليات واحلشرات.
احلظيرة  داخل  الكافية  التهوية  توفير   �

وتفادي التيار الهوائي.
داخل  األغنام  اكتضاض  جتنب  يجب   �

احلظيرة.
ونقي  جاف  يكون  أن  يجب  التنب  فراش   �
يف  لتسببه  الغامل  أو  املبلل  التنب  وتفادي 

تكاثر اجلراثيم.
� جتنب استعمال أعالف متعفنة بالفطريات 

وسمومها.
� ترميم أو غلق الشقوق والفتحات املوجودة 

يف حوائط احلظيرة لتفادي إيوائها للقراد.
يف  ظهر  جحر  أي  إغالق  على  احلرص   �
أرضية احلظيرة لتجنب جلوء الفئران لها.    

2 األمراض الوبائية
1 احلمى القالعية

يتسبب يف هذا املرض فيروس اإلنتشار. و من 
عالماته عند الدمان التهاب على مستوى الفم 
و اللسان و بني الظفرين مع عرج و صعوبة يف 
التنقل و اذا ظهر املرض أثناء فترة احلمل أو 
الوالدة فانه يتسبب يف االجهاض عند النعاج و 

نفوق صغار اخلرفان,
2 احلمى املالطية

البروسيال  جرثومة  املرض  هذا  يف  يتسبب 
احتمال  مع  املاعز  و  األغنام  تصيب  التي 

هذا  أعراض  تتمثل  االنسان.  الى  انتقالها 
املرض على احليوان يف:

� ظهور حاالت االجهاض
� انخفاض هام يف اخلصوبة يصل الى العقم
� التهاب خفيف على مستوى الضرع  و املفاصل

� التهاب اجلهاز التناسلي عند الذكور
مردودية  يف  نقص  املرض  هذا  عن  ينجر  و 
و  العقم  و  االجهاض  جراء  من  القطيع 

كذلك نقص يف انتاج احلليب و اللحم.
يصاب احليوان بهذا املرض عن طريق:

� التناسل
� احليوان املصاب

� االتصال بكل ما هو ملوث مثل األدوات و يد 
املربي.

ترتكز الوقاية باألساس على:
عند  االنثى  و  الكبش  سالمة  من  التأكد   �
عملية الشراء و مع امكانية القيام بتحاليل 

مخبرية.
� التأكد من سالمة الكبش قبل عملية التزاوج.

املشيمة  و  ردم جثة اجلنني  � احلرص على 
عند حدوث حاالت اجهاض.

3 مرض اجلدري
و  االغنام  يصيب  معدي  فيروسي  مرض 
يتسبب يف خسائر اقتصادية هامة تتمثل يف 
ضعف شديد و هزال و حدوث بعض حاالت 
احليوانات  نفوق  الى  يؤدي  كما  الطرح 
اما  املرض  هذا  عالمات  تكون  و  الصغيرة 
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خارجية او باطنية و تتمثل يف:
ووجه  البطن  على  ظهور حبيبات جلدية   •
مع  األنف  و  الشفتني  فوق  و  احليوانات 

ارتفاع درجة احلرارة.
• التهاب اجلهاز التنفسي و الهضمي املؤدي 

الى نفوق احليوان.

 4 مرض اللسان األزرق

فيه  يتسبب  و  االغنام  املرض  هذا  يصيب 
فيروس ينتقل من حيوان مصاب الى حيوان 
و ينجر  "الناموس"  سليم عن طريق حشرة 

عن  امتناع  و  شديدة  حمى  املرض  هذا  عن 
االكل و انتفاخ على مستوى الرأس و التهاب 
يف الفم و اللسان و صعوبة يف التنقل و تؤدي 

االصابات القوية الى تفوق احليوانات.
3 االمراض الطفيلية

خسائر  يف  الطفيلية  االمراض  تتسبب 
اقتصادية مردها:

النقص امللحوظ يف انتاج اللحم و احلليب 
الغذاء  من  االستفادة  عدم  و  الصوف  و 
املقدم للحيوان حيث يصبح احليوان عرضة 
لألمراض اجلرثومية فيصاب بالهزال. كما 
الطفيلية يف بعض األحني  تؤدي االمراض 

الى نفوق احليوان
1 الطفيليات الباطنية:

الطفيليات  مرض  باخلصوص  منها  نذكر 
الرئوية و طفيليات الكبد الذي يتسبب فيه 

"الفرططو"
تعيش هذه الطفيليات يف رئة و أمعاء و كبد 
األغنام  مداواة  يستحسن  لذلك  احليوان، 
واسع  مبضاد  األقل  على  السنة  يف  مرتني 

املفعول مع تغيير دوري للدواء املستعمل.
2 الطفيليات اخلارجية: داء اجلرب

توجد ثالثة أنواع:
� جرب الرأس: ينمو هذا النوع على األجزاء 
اخلالية من الصوف، و خاصة على الراس. و 

هو قليل اخلطورة و العدوى.
� جرب األرجل: يظهر على أرجل االغنام و 

هو قليل اخلطورة و العدوى
يف  الطفيلي  هذا  يتسبب  اجلسم:  جرب   �
شديد  مرض  هو  و  احليوان  صوف  تساقط 

العدوى.

احتكاك  ظهور  املرض  هذا  أعراض  من 
ظهور  و  املصابة  األجزاء  احمرار  و  جلدي 
قشور جلدية فيصبح اجللد سميك و ينجر 
عن ذلك هزال احليوان. و لشدة عدوى هذا 
املرض يجب وقاية احليوان و مداواته مرة يف 

السنة على األقل بعد عملية اجلز.
يجب  املرض  بهذا  االصابة  حالة  يف  أما 
القطيع  مداواة  و  املريض  احليوان  عزل 
ضد  مبيدات  على  حتتوي  حمامات  يف 
الطفيليات اخلارجية مع اعادة هذه املداواة 

بعد أسبوع.

4 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 
خارجية مثل تغير املناخ. وجتدر اإلشارة أن 
تتعرض  التي  هي  واخلرفان  الشياه  أحسن 
املرض  هذا  من  احلماية  ميكن  األفة.  لهذه 
حقن  عبر  البيطري  الطبيب  مبساعدة 

اللقاح اخلاص بهذا املرض.



خاتمة

يبقى تحسين مردودية ساللة الدمان رهينا باتخاذ مجموعة من التدابير 
من بينها:

-  تقوية القدرات لدى الكسابين والمؤطرين عن طريق التكوين ونقل 
الخبرة؛

مالئم  ووقائي  عالجي  برنامج  بتتبع  الحيوانية  الصحة  -  تحسين 
باستشارة مع المصالح المختصة؛

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

-  تحسين النسل باتباع برنامج انتقاء معقلن؛
التدفئة،  )التهوية،  المعايير الصحية  الحضيرة  أن تحترم  -  الحرص على 

المساحة الكافية...( والوقائية؛ 
-  تثمين و تسويق المنتوج عن طريق تقوية التنظيمات المهنية و عقد 

شراكات مع المتدخلين في السلسلة.
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