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 -1م دمة:
تتراجع كميقة اللحوم الحمرا المنتجقة في األردن سققققنقة بعقد أخرل بنفس الوققت القذ يزيقد فيق
معدل اسقققت ل الفرد من ام مما جعل األردن يعتمد أكفر ف كفر على اللحوم المسقققتورد  .ف د بلغت كمية
اللحوم المسقتورد من قبل و ار التموين عام  2009ما ي ارب  46724لن (و ار الزراعةم إتصقال
شققخصققييم أ أن اإلنتاج المحلي يشققكل  %38من االسققت لم بينما كانت مسققتورداتنا لعام  1971ما
ي قارب  3449لن وكقانقت عقام  1986مقا ي قارب  30100لن (حرب وهبقاب 1986ي .أ أن هنقالقل
ياد في االستيراد ع داً ع داً.
وهنال أسقباب كفير ل ذا التراجع لعل أبر ها أن المسقاحات الرعوية تتناقو ويسقو حال ا وأن
األع ف الحيوانية المالئة شقحيحة وباه ة الفمن مما أدل إلى ت ليو أعداد النعاج في سقنوات ال حل من
ج ة وإلى البيع المبكر للحم ن ب و ان تتراوح ما بين  20-12كغم من ج ة أخرل .بينما يمكن تسققققمين
هذه الحم ن لتباع بمعدل أربعين كغم .ووا ققأ أن تسققمين الخراف أصققبأ

ققرور اقتصققادية ولنية

جدير ب ن تح ى باهتمام المسؤولين لو ع برام مدروسة لدعم المشاريع المتعل ة بتسمين الخراف في
وحقدات خقاصقققققة عخقذين بعين االعتبقار دعم هقذه المشقققققاريع في مجقاالت األع ف والعنقايقة البيلريقة
والتسوي .
إن عملية التسقمين في األسقاس عبار عن تجار هدف ا الربأم وإذا لم تكن مرتكز على أصقول
صققققحيحة فإن الخسققققار واقعةم ولكي ننجأ في تنفيذ برام التسققققمين ال بد أن يتبنى هذه العملية مربو
األغنام وذلل بتشققجيع ودعم الو ارات المختصققة .ولعل إيجاد جمعيات تعاونية لتسققمين الخراف هو أحد
الحلول األف ققل لنجاح مشققاريع التسققمين بما ت دم هذه الجمعيات من خدمات خاصققة كت مين األع ف
والرعاية الصحية وعمليات التسوي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية.
إن عملية التسقمين في األسقاس عبار عن تجار وإذا لم تكن مرتكز على أصقول صقحيحة فإن
الخسققار واقعةم وال شققل أن نجاح المشققاريع ي اس بربح ا وهذا المو ققوع هو الذ سققيلرح كل من
يفكر في البد بمشققروع لتسققمين الخراف .ومع أن الجواب على هذا السققؤال ليس بالسقق ل وذلل لكفر
العو امقل التي تؤثر على الربحيقةم إال أنق في

ققققو المعلومقات المتوفر فقإن هقذه الربحيقة تتراوح على
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األقل ما بين  % 20-15من قيمة األموال المسققتفمر في مد ال تزيد عن خمسققة ش ق ورم هذا إذا توفرت
تغذية جيد وإدار دقي ة وي ة.

 -2أهمية التسمين:
يعتبر التسمين م ماً لألسباب التالية:
 .1التسققققمين

ققققرور لزيقاد إنتقاج اللحوم الحمرا لتغلي االحتيقاجقات الزائقد من يقاد عقدد

السكان.
 .2ال دف هو الربحية ل ذا المشققققروعم ولذلل فإن هذه المشققققاريع ت وم على أسققققس تجارية بحتة
وو يفت ا تحت هذه ال روف خل مجاالت اسقتفمارية لل لاع الخاو مما يوفر مشقاريع لتشقغيل
اليد العاملة بعيداً عن أ مساعدات حكومية.
 .3تعتمد هذه المشاريع على منتجات محلية كالشعير والبرسيم والتبن وكسبة ال لن.
 .4توفر العملة الصعبة ع الربحية  %30-15ل قتصاد بدل االعتماد على االستيراد.

 -3فلام الخراف في أرا ي المراعي:
إذا كان مربي األغنام هو الذ سقققي وم بتسقققمين خراف فمن األف قققل ل فلام الخراف بلري ة
سليمة وذلل من أجل عدم إحداث أ رد فعل لدي ا حين االنت ال إلى وحدات التسمين.
إن عملية الفلام تحدث في منل تنا في بداية ش ق ر عذار أ ما بعد  12أسققبوع من الوالد م حيث
تعتمد على حليب أم ات ا في هذه الفتر وليصل و ن ا إلى  20-18كغم.
ولتخفيف أثر الفلام على الخراف يجب أن ال تفلم إال بعد الت كد ب ن ا ت كل من خللة فلام ش ية
½ كغم ماد جافة على األقل .كما يجب أن تكون الخراف في المحيل نفسق ق الذ تعيي في وأن ال تتغير
الخللقة قبقل أسققققبوع من التعود علي قام وأن تكون الخللقة ال قادمة تحتو على بروتين ما بين %19-18
وأن تكون ذات تركيز عال باللاقة ومن نوعية جيد .
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 -4إختيار الخراف:
تتواجد في المنل ة عد سق الت من األغنام ولكن أشق رها في هذه المنل ة هو العواسقيم وتفلم
الخراف من قبل المزارعين والمربين تحت الن ام االنتشقققار ب و ان تتراوح ما بين  22-18كغم علماً
ب ن تسققمين الخراف يعتبر جيداً ل ذا المدل من األو ان كما أن يمكن تسققمين خراف وصققلت حتى 26
كغم وال دف من التسققمين هو الوصققول إلى خراف أو ان ا ما بين  44-36كغم أ بو ن ذبيحة تتراوح
ما بين  22-18كغم.
إن الو ن الحي للخراف المسقققمنة يعتبر م ماً حين اختيارها للتسقققمين ولذلل فمن ال قققرور
للمسققققتفمر أن يكون عنقده ميزان جيقد لو ن الخراف وال يقام بقالتو ين ومراقبقة األدا أثنقا عمليقات
التسقققمين .كما أن كلما كان الخروف أقرب إلى الفلام كلما كان نموه أسقققرعم وقد لوح أن  %50من
النمو يحقدث خ ل الف ثقة أشقققق ر األولى من العمر أ قبقل وعنقد مرحلقة الفلقامم حيقث أن كقل  6-5كغم
حليب تعلي  1كغم نمو وأن  %25من نمو الخراف يحدث في الف ثة أشقققق ر التي تلي ا وأن  %25من
النمو يحدث في السققتة أشقق ر األخير أ في ن اية السققنة األولى .وبنا ً على هذه المعلومات فإن يجب
فر الخراف بنقا على و ن قا وحجم قا وذلقل لمنع التنقافس وتخفي

اإلج قاد التنقافسققققي وتوفير معقالف

لولية متشقاب ة والت ليل من الخراف الخجولة والتي ال تسقتليع المنافسقة مع تلل الخراف التي هي أكفر
من قا و نقاً .إن كفر التنقافس بين الخراف المختلفقة في األو ان يؤد إلى إصققققابقة البع

بقالتخمقة بينمقا

األخرل شب جائعة وخاصة الخجولة من ا.
إن تسقققمين الخراف الصقققغير يؤد إلى ياد تكوين اللحم األحمر م ارنة بالمتكون من الدهنم
حيث أن عملية التسقققمين للخراف الصقققغير تعلي  %75لحم أحمر و %25دهنم أما الخراف ما بعد
الفمانية أشققق ر فتعلي  %50لحم أحمر و %50دهن والحيوانات البالغة أ ما بعد سقققنة تعلي %90
دهن و %10لحم أحمر.
وخ صققة ال ول أن تسققمين الخراف ب و ان صققغير يعلي نمواً أف ققل ونسققبة لحم أحمر أكبر
وتكلفة تغذوية أقل ولذا فمن األف ل تسمين وتربية خراف صغير إذا كان ذلل ممكناً.
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ويجب التنبي على أن بع

الباعة ي ومون بتشققريب الخراف قبل البيع ما ً محتوياً على األم ح

وذلقل من أجقل أن ت وم بشققققرب كميقات كبير من المقا من أجقل يقاد الو ن عنقد البيع وهقذه تعتبر من
المحاذير الم مة عند الشرا .
من األف ققققل اختيار الخراف بسققققن مبكر وبو ن يتراوح ما بين  20-16كغم ولكن يمكن بد
التسقمين أي قاً لخراف تصقل ما بين  26-20كغمم ويجب أن تتصقف بالحيوية والنشقال وكذلل يجب العلم
ب ن الذكور مف لة عن اإلناث ألن ا أسرع من ا في النمو.
إن من ال رور بمكان الت كد من س مة وصحة الحيوان عند الشرا ومعاينت للت كد من س مة
الصقققوف والجلد وكذلل الت كد من خلو الخراف من الع مات المميز للديدان (الديدانم ال حةم ال قققعف
العقامي وكقذلقل من الع مقات المميز لللفيليقات الخقارجيقة (حكقالم
فإن على المربي االنتباه لبع

األمرا

ور قمليقةم ف ر دم وإسقققق قاليم كقذلقل

المعدية المنتشر مفل الجرب والجدر .

 -5ن ل الخراف:
يف ققققل الن قل على األققدام إذا كقانقت المسققققافقة أققل من  5كيلومتر ألن ذلقل ي ي من أ كسققققر
للخرافم أما إذا كانت ستن ل بالشاحنات فيجب اتخاذ اإلجرا ات التالية:
 .1رفع العلف المركز من أمام الخراف لمد  12سقاعة قبل عملية الن ل واإلب ا على األع ف
الخشققنة ف لم كذلل قلع الما لمد  3-2سققاعات قبل عملية الشققحن .ويؤخذ ب ذا االحتيال
لإلب قا على أر ققققيقة الشققققاحنقة خقاليقة ققدر اإلمكقان من الروث القذ ققد يؤد إلى تزحل
الماشقققية أثنا السقققفر .ويجب عدم رفع الخراف من صقققوف ا حتى ال يحدث أ إدما تحت
الجلد مما قد يشوه الذبيحة مست ب ً.
 .2المحقاف قة على ب قا الحيوانقات هقادئقة وعقدم إرهقاق قا أثنقا التحميقل والتنزيقلم وذلقل ألن جز اً
كبيراً من األمرا

ي ر عندما تكون الحيوانات مج د (Stressي.

 .3إسقققتعمال الحواجز في الشقققاحنة عندما تكون أعمار الخراف متباينةم وتسقققتعمل سقققيارات
خاصقة ذات لاب ين ويف قل تواجد شقخو في المؤخر لتفريد الخراف حينما ت قغل على
بع

ا.
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 .4تجنب ال يام بعمليات الن ل عندما يكون الجو بارداً أو حاراً جداًم ومن المف ققل في ال روف
المحلية ن ل الخراف في الصباح الباكر أو ما بعد العصر.
 .5يتم تنزيل الخراف بواسقلة رمب أو منحدر خشقبي وتترل الخراف لترتاح مع و قع البرسقيم
أمام ا ثم ترول بعد ساعتين من الراحة.
عند أخذ هذه الن ال بعين االعتبار فإن الخراف ت ل سليمة وال تتعر

أل رار مفل الر و

والكسقققور والنفو والتي تؤد إلى ت ليل ال يمة االقتصقققادية للمشقققروعم كما أن يجب م ح ة أن و ن
الحم ن ين و  % 5-3بعد الشحن.
كما يجب م ح ة أن الحم ن لم تعل أم حاً قبل الن ل مباشققققر وذلل من أجل عدم حصققققول ا
على ما كفير مما يؤد إلى ياد في التبول واالنزال في الشاحنات.

 -6معاملة الخراف الجديد :
تعتبر الفتر األولى أهم مراحل عملية التسققققمين وهي تعتبر فتر حرجة ألن نسققققبة الوفيات قد
تكون عاليةم ولكن حين األخذ بجميع التحذيرات وتحت إدار جيد وتدري تغذو صققققحيأ فإن الوفيات
قد تصققل إلى  .%2كما أن حين وصققول الخراف إلى وحدات التسققمين تو ققع في مكان جاف وتترل
لتستريأ وتكون في مو ع ي ي ا من الملر والتيارات ال وائية.
ي قدم للخراف ال قادمقة القدريس ذو النوعيقة الجيقد ويو ققققع لقدي قا المقا بشققققكقل دائم لكي تجعقل
الخراف تتناول أكبر كمية من الدريس.
ثم يتم البد بالتغذية التدريجية على خللات المركز المخصقصقة للتسقمين وذلل لتجنب الحمو قة.
وفيما إذا كان الصققيف قريباً فإن يتم جز الصققوف عن الخراف وخاصققة أن جز الصققوف قد يحسققن من
تناول الغذا الم دم ل ذه الخراف.
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 -7التغذية األولية:
إن انت قال الخراف من المراعي إلى ح قائر التسققققمين يحتقاج إلى تدرج في التغقذية ويجقب الحقذر
الكقامل في البقداية حين عر
بمر

ع ئ مركز للخراف لمنع حدوث تلبكقات معوية ممقا قد يؤد إلى وفيقات

التسققققمم المعو  .إن اللري قة التقاليقة هي اللري قة الم ترحة لل روف األردنيقة للتقدرج في التغقذية

كما هو مبين في جدول رقم (1ي.
جدول رقم ( 1ي :لري ة تدري التغذية لخراف التسمين

اليوم األول

برسيم جاف أو تبن
%
100

حبوب
%
-

اليوم

اليوم الفاني

100

-

اليوم الفالث

70

30

اليوم الرابع

70

30

اليوم الخامس

60

40

اليوم السادس

60

40

اليوم السابع

40

60

اليوم الفامن

40

60

اليوم التاسع

30

70

اليوم العاشر

30

70

اليوم الحاد عشر

30

70

اليوم الفاني عشر

20

الخللة الم رر

اليوم الفالث عشر

20

الخللة الم رر

اليوم الرابع عشر

20

الخللة الم رر

أما إذا وجد المربي أن اللري قة السققققاب قة بحقاجة إلى ج قد كبير فبقإمكقان عمقل خللقات في الف ثة
أسابيع األولى كما هو مبين في جدول رقم (2ي.
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جدول رقم (2ي :تدري خراف التسمين على فتر  3أسابيع

األسبوع األول

برسيم جاف
%
65

حبوب
%
35

األسبوع

األسبوع الفاني

50

50

األسبوع الفالث

40

60

ويمكن و قققع الحم ن على الخللات المركز بنسقققبة  %100ولكن يجب الحذر التام حيث أن
الحم ن يمكن أن تصاب بالتسمم المعو وبحمو ة المعد .
إن إ ققققافة الماد المالئة على األقل وبنسققققبة  %20يعتبر من النواحي االحتيالية الجيد تحت
ال روف األردنية .إن مفتاح النجاح في هذه المرحلة هو التدرج في ت ديم المركزات والت كد من أن العلف
المركز والمالئ متوفر بشكل دائم أمام الحم ن وأن ليس هنال ان لاع أو نسيان لت ديم األع ف.

 -8تصميم الخللات العلفية في التغذية األولية:
ي ع علف التسقمين في مرحلتين :الخللة البادئة والخللة المخصقصقة للتسقمينم حيث أن الخللة
البقادئقة هقدف قا تعويقد الحيوان على أكقل المركزات ممقا يخفف حقدوث التسققققمم بقالحبوب .أمقا الخللقة
المخصققصققة للتسققمين ف ي عالية باللاقة وذات محتول منخف

باأللياف والمواد المالئة مما يجعل النمو

عالياً .إن معدل ما ت كل الخراف من هذه الخللة هو  %5-4من و ن الحيوان.
إن من ال ققققرور المعرفقة بق نق يجقب تجنقب إصقققققابقة الخراف بتسققققمم الحبوب grain
 poisoningوذلقل بقالتقدرج في انت قال قا من الغقذا على أعشقققققاب المراعي إلى المركز كمقا ذكر
وبقالتقدري  .إن من ال ققققرور اسققققتعمقال دريس جيقد كقدريس الفصققققة والتق كقد من أن الحيوانقات بقدأت
باالنت ال إلى أكل الحبوب خاصقققة في التغذية البادئة  starter rationوفيما إذا كان من ال قققرور
اسقققتعمال نوعية ليسقققت جيد من الدريس أو من األتبان فيف قققل إدخال ا الح اً بعد تعود الخراف على
الخللة المحتوية على الحبوبم أ بعد الفتر األولى من التعود وهي فتر تدري الحبوب.
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إذا كان الدريس مخلولاً مع الحبوب فيجب أن تكون مو قوعة أمام الخراف لوال الوقت بحيث
يكون لقدل الخراف الوققت لألكقل بقدون أيقة عوائ (جقدول رقم (3ييم أمقا إذا كقان القدريس مفصققققوالً عن
المركز فتعامل هذه الفتر كما هو مبين في جدول رقم (4ي.
جدول رقم (3ي :دليقل اسققققتعمقال المركزات والقدريس في أيقام تعويقد الخراف على االنت قال إلى الخللقات
البادئة المستمر لمد  14يوم ًا قبل االنت ال إلى الخللات المستعملة في التسمين
اليوم
عنقد إدخقال الخراف حتى التعود على تنقاول

نسبة المركز النشو
والبروتيني
%
صفر

نسبة الدريس المو وع في
الخللة
%
100

الماد المالئة
 4-2أيام

20

80

 7-5أيام

40

60

 10-8أيام

50

50

 13-11يوم

60

40

85-70

30-15

 14يوم فما فو (خللة التسميني

جدول رقم (4ي :دليل تعويد الخراف على اسققتعمال الحبوب مفصققولة عن الدريس المو قوع في معالف
مالئة والحبوب متوفر في معالف مركز (الدريس من نوعية جيد ي
المركز (الكمية لكل خروفي
دريس ف ل (ليس هنالل أ مركزي

اليوم
حتى التعود على تناول العلف الم دم
 4-2أيام

 100غم مركز

 7-5أيام

 250غم مركز

 10-8أيام

 400غم مركز

 13-11يوم

 550غم مركز

 14يوم فما فو (خللة التسميني

 700غم مركز
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 -9البرنام الصحي:
ينصقأ بتخصقيو ح ير خاصقة السقت بال األفواج الجديد قبل دمج ا مع المشقروع .حالما تصقل
الخراف إلى ح ائر التسققققمين تعلف بمواد مالئة (برسققققيم جافم تبنم أو مرعىي لمد يومينم وفي هذه
الفتر يسققققمأ ل قا بقالراحقة والتعود على ال روف الجقديقد  .بعقد ذلقل يتم تغليس األققدام بمحلول كبريتقات
النحاس بعم  10سم ولمد  3دقائ للوقاية من الحمى ال عية وتعفن ال دم.
يلب البرنام الصحي كالتالي في العاد إال إذا أشار اللبيب البيلر في المنل ة بعكس ذلل:
 .1تو ن الخراف وترقم وتو ققققع الخراف المتشقققققاب قة الو ن مع بع قققق قا البع

وتعتمقد

الت سيمات على حجم المشروع.
 .2يتم تحصقين الحم ن قبل دخول ا التسقمين

قد مر

التسقمم المعو (انتروتوكسقيمياي كما

يتم تجريع ا دوا ً

ققققد الديد ان المعوية المعدية (مفل كالفيبنرولم ليفماسققققول أو غيرهاي ثم

تغلس وتري لل

قا على الجرب وال راد واللفيليات بمحلول يحتو على الجاماتوكس أو

األوسققنتول بحيث يراعى أن يكون التركيز حسققب ما هو مبين على العبوات .ويجب التلعيم
في منال ال تؤثر على نوعية الذبيحة أو تلعيم ا في ال لع الفمينة وإنما تلعيم ا في الرقبة
أو حول األذن.
 .3يمكن تحصين الحم ن
 -مر

الحمى الفحمية

 -مر

الجدر

 -مر

حمى ال راد

د األمرا

 .4بعد  4-3أسابيع من التلعيم األولي

التالية إذا أشار اللبيب البيلر بذلل:

د مر

التسمم المعو يعاد هذا الل اح مر أخرل.

 .5يتم تجنب جز الصقققوف إذا كان هنال احتمالية لحدوث برد شقققديدم على أن ينصقققأ بإجرا
الجز إذا كقانقت الخراف متواجقد في منل قة حقار ألن هقذا يحسققققن من نمو الخراف .إن جز
الصققققوف يؤد إلى تحسققققين البيئة للحيوان من حيث الن افة .والجو في منل تنا في أوقات
التسمين أ ما بين عذار وأيلول جو دافئ وذو برود قليلة.
 .6يجب عدم مزج الخراف ال ديمة بالخراف الجديد إال بعد تنفيذ البرنام الصحي.
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 .7الخراف النحيلقة والخجولقة :إن هنقالقل جز اً من الخراف تقدعى عنقد المزارعين بقال رقور
وهذه الخراف غير قابلة للتسققققمين وتعتبر خجولة في تغذيت ا وال ت در على الت قلم مع عملية
التسقمين وتبل نسقبت ا في ال ليع حوالي %5م ويجب ن ل هذه الخراف للمراعي اللبيعية أو
على مرعى اصققققلناعي مزروع من قبل المربي .هذه الخراف حين انت ال ا إلى المرعى قد
يتحسققن و ققع ا وتصققبأ أصققلأ أو يتم بيع ا لل صققابين مباشققر وبدون إدخال ا في عمليات
التسمين ولذلل يجب تصنيف الخراف بعد الشرا واستبعاد بع

ا خ ل عملية التسمين.

 -10إدار التغير العلفي لخراف التسمين:
إن تغير نوعية العلف لخراف التسقمين اتتية من المرعى واألعشقاب الخ قرا يتللب معام ت
م مة ت خذ باالعتبار الت قلم االجتماعي والفسققيولوجي ل ذا التغيرم حيث أن الخراف تصققبأ محجو

في

ح قائر بقدل أن تكون حر في المرعى وهقذا يتللقب إدار اإلج قاد والكرب الواقع على الحيوانم كمقا أن
البكتيريقا المتواجقد في الكري تتللقب مرحلقة منيقة للتق قلم بقاالنت قال من بكتيريقا تعيي على أع ف
خ قرا من المرعى إلى خللات تعتمد اعتماداً كبيراً على المركزات (الحبوبي وذلل في محاولة لتجنب
إنتاج كميات كبير من حام

ال كتيل نتيجة للتخمر السقققريع للكربوهيدرات المؤد إلى انخفا

كبير

في األس ال يدروجيني (pHي داخل الكري.
إن الفتر األولى للتعويد على العلف الذ سققي دم يحسققن من اإلنتاجية حيث يتللب م ار إدارية
تسققققاعقد على أقلمقة الخراف للمحيل والخللقة الم قدمقة وكقذلقل تجنقب بع
الققحققمققو ققققققة (acidosisي والققتسققققققمققم الققمققعققو
(polioencephalomalciaي .كمقا أن انخفقا

اال ققققلرابقات المعقديقة مفقل

(entrotoxemiaي ورخققو الققدمققا

األس ال يقدروجيني (pHي يؤد إلى ن و في الو ن

ويؤثر على عملية التسققققمين الح اً .ومن األشققققيا الم مة التي يجب مراقبت ا أن  %5من الخراف التي
سققتسققمن تعتبر خراف خجولة مما يتللب و ققع الخللة الم دمة بشققكل حر ومتوافر لوال الوقت حتى
يسققمأ ل ا بتناول الخللة بدون أ
بحيث ال يحدث ج داً أو

حام .كما يجب أن يكون الما متوفراً لوال الوقت وتوفير جو مريأ

غولاً على الخراف لتجنب ال دوم إلى المعالف.
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إن كفيراً من المربين يقدخلون في الفتر األولى نصققققف الخللقة من المواد المقالئقة كقالقدريس
(خصقوصقاً وأن دريس الب وليات يحسقن الكمية الم كولةي بينما يكون النصقف الفاني من المركزات لتفاد
حدوث أ مشقاكل وخاصقة الحمو قة والتسقمم المعو وخاصقة فيما إذا كانت خللة التسقمين مبنية على
الحبوب .كمققا أن م ي ومون بقإدخقال مقاد دارئقة كقالبققايكربونقات والم قققققادات الحيويقة وخقاصقققققة
الفيرجينومايسقين ( virginiamycinي والذ يسقتعمل بكفر في خللات التسقمين .كما ي ومون بتح قير
ح ير مريحة خاصقة في البداية لتخفيف ال قغل عن حيوانات التسقمين في بداية إدخال ا .كما أن مع م
المربين ي ومون بتلعيم الحيوانقات وو ن قا ومن ال ققققرور الت ليقل من هقذه اإلجرا ات ققدر اإلمكقان
خاصة وأن الحيوانات ال ادمة يكون تناول ا للعلف قلي ً نتيجة شحن ا.
وفي الن اية يمكن ال ول ب ن من ال رور عمل ما يلي:
 .1إذا كانت الخراف المراد تسقققمين ا من ال ليع المتواجد لديل ف م بتدري الخراف على تناول
الحبوب قبل الفلام ثم

م ا إلى وحدات التسمين.

 .2عوّد الخراف قبل الفلام على المذاود والمشارب التي ستجدها في وحدات التسمين الح اً.
 .3إذا كانت الخراف عتية من سو بيع الخراف فإن من ال رور و ع ا في ح ير منفصلة
عن الخراف المربا لديل ألن سيتم معاملت ا بشكل منفصل.
.4

ع دريساً من نوع ممتا في بداية التسمين وابدأ بزياد المركز بشكل متدرج.

 .5أدخل الحبوب بشكل تدريجي.
 .6ال ت م بق

عمليقات إداريقة للخراف كقالتلعيم والتغليس أو الري إال بعقد ث ثقة أيقام حتى

تست ر الحيوانات وتتعود على محيل ا.
 .7تقق كققد بقق ن الخراف قققد تم تلعيم ققا بققاللعم 1 : 5

ققققققد مر

التسققققمم المعو

.entrotoxemia
 .8يتم تزويد الوحد بشقكل دائم بمشقارب مألل بالما بحيث يكون الما بارداً لتشقجيع الخراف
على تناول اللعام.
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 -11متلل بات الما لخراف التسمين:
إن توفر ما ن يف بارد ذو نوعية جيد يعتبر أسققاسققياً في التسققمينم ويجب أن يكون الما في
مشققققارب غير قابلة للتلوث من قبل العلف أو الغبار أو الروث .إن أ نوع من العوامل المسققققببة لتلوث
المقا يؤد إلى الحقد من العلف المسققققت لقل ممقا يؤد إلى نمو منخف

وإلى كفقا

علفيقة ققد تكون غير

كفؤ .
إن من ال قققرور و قققع الما في الج ة الم ابلة للمعالف سقققوا ً معالف المركزات أو معالف
دريس الفصقققةم كما أن المشقققارب يجب أن تكون مرتفعة عن األر

بم دار  40سقققم وأن يكون حول ا

شقققريل إسقققمنتي لمنع االنزالقات حول المشقققرب كما أن هذا الشقققريل يؤد إلى تصق قريف جيد للمياه
المتسقربة .كما أن من ال قرور أي قاً تن يف المشقارب بشقكل دور ويف قل تن يف ا مر واحد في
اليوم.
في المنال التي تتواجد ب ا برل أو مسقققتن عات فيجب تجنب إسقققتخدام هذه المصقققادر لسققق ي
الخراف ألن ا تكون مصدراً لبيو

وديدان اللفيليات الداخلية.

في العاد تكون متللبات المياه

ققعفين ونصققف ( 2.5مر ي من الكمية المتناولة من العلفم أ

أن المقا المللوب يكون عقاد  4-3لتر يوميقاً .إن وحقد تسققققمين بحوالي  250خروف تحتقاج يوميقاً إلى
 1000لتر أ مقا م قداره  0.75إلى  1متراً مكعبقاً يوميقاً .إن كميقة المقا تعتمقد على حرار الجو وو ن
الخراف المسققمنة وعلى نسققبة الرلوبة في العلف الم دم وعلى نسققبة األم ح في الخللة العلفية وكذلل
نسبة هذه األم ح في الما الم دم.
تعتبر الكميات المتناولة من الما من قبل خراف التسقمين مرتبلة بع قة لردية بالكمية المتناولة
من العلف الجاف أ أن ا مرتبلة باإلنتاجيةم ويعتبر الما حرجاً لمعيشققة الخراف حيث أن يشققكل -50
 %80من و ن الجسم الحي وف د  %10من الما من الجسم قد يؤد إلى نفو الحيوان.
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تت ثر الكمية المتناولة من الما بعوامل أخرل هي:
 حرار الجو درجة حرار الما المتناول جز الصوف للخراف نوعية الما درجة ملوحة الما نوعية المشارب وحجم ا ودرجة اندفاع الما س لة الحيوانل قد وجقد أن اسققققت ل الخراف من المقا يوميقاً يتراوح مقا بين  7-2لترات ويمفقل الجقدول أدنقاه
(5ي معدل االست ل لكل  1كغم ماد جافة م كولة وف اً لدرجات الحرار في الجو.
جدول رقم (5ي :معدل است

ل الما تحت درجات الحرار المختلفة

درجة حرار الجو اليومية

معدل االست ل من الما
لترعكغم ماد جافة م كولة
2

20م

2.5

25م

3.5

30م

5

< 15م

7

35م

إن األم ح القذائبقة في المقا الم قدم يجقب أن ال تزيقد عن  3500جز بقالمليون وكقذلقل فقإن
الماغنيسقققيوم يجب أن ال يزيد عن  250جز بالمليونم ولزياد الكمية الم كولة يف قققل أن تكون درجة
حرار الما الم دم أقل من 15مم كذلل ويجب

ق الما بحيث تب ى المشقارب مملو م كما ويجب أن

تكون الخزانات كافية لخزن وتزويد الح ير بالما المللوب لف ثة أيام.
وخ صقققة ال ول يعتبر الما أهم عنصقققر غذائي ويجب أن تزود وحدات التسقققمين بما ن يف
لوال الوقت بحيث تكون خزانات المياه أي قققاً ن يفة .ويت ثر اسققققت ل الما من قبل الخراف بالل س
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ولول الصوف وبالعلف والبروتين المست للم وبنسبة الملأ الموجود في الخللة .ولكن بشكل عام يمكن
أن تحسقب الكمية بمعدل  3-2لتر لكل  1كغم علف مسقت لل أ أن الخروف يحتاج ما بين  6-2لتر يومياً
حسب و ن جسم ومعدل است ك للعلف.

 -12الكمية الم كولة لخراف التسمين:
يتم و قققع البرنام بحيث تتناول الخراف ما بين  3.8إلى  %4.2من و ن جسقققم ا ( NRC,
1985ي من الخللة الم دمة ل ا وذلل للحصقول على نمو عالي من الخراف بحيث يكون فو الققققق 300
غرام يوميقاً ويمكن أن تكون التغقذيقة حر لوال الوققت أو في أوققات معينقة ف لم ويجقب إ القة األع ف
الفاسقد والمتب ية من المعالف يومياً ويف قل أن تكون الخللات ذات محتول من الرلوبة ت ارب .%10
كقذلقل يجقب إعلقا كقل خروف المسققققافقة اللوليقة الم رر من المعقالفم كمقا ويجقب تعويقد الخراف على
المعالف التي ي دم ب ا العلف مع مراعا المسافة المللوبة لكل حيوان لكي ال يحدث تزاحم على المعالف.

 -13إحتياجات الخراف من البروتين واللاقة حين تسريع نموها:
إن ال دف الرئيسقققي للخراف المراد تسقققريع نموها هو ت ديم االحتياجات من أجل تح قققير بيئة
ممتا

للكائنات الدقي ة في الكري من أجل تح ققير البروتين الميكروبي ومرور ب ية العناصققر الغذائية

المتصاص ا في األمعا الدقي ة.
إن مع م مصققانع األع ف التي ت تم بالتسققمين ت وم بعمل خللات تركيز اللاقة التمفيلية في ا ما
بين  10.5إلى  11ميجقاجول ع كغم ويكون تركيز البروتين في قا يتراوح مقا بين  14إلى  %16بروتين
خام وعاد تكون هذه الخللات محببةم وقد تم تبيان أن تركيز اللاقة المف قققلة للنمو هي  12ميجاجول ع
كغم وتركيز البروتين من  15إلى %16م وفيمقا إذا تم م قارنقة البروتين بقاللقاققة التمفيليقة في الخللقة فقإنق
يجب أن يلح كل  1ميجاجول لاقة تمفيلية  12غم بروتين .إن النمو المرغوب ب في خللات التسققمين
المخصصة للنمو السريع يجب أن يتراوح ما بين  300إلى  350غم يومياً.

 -14إحتياجات ومتللبات األلياف في الخراف النامية:
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تحتاج المجترات إلى األلياف وذلل لتنشققققيل نمو وتلور الكري في بداية حيات ا أ قبل الفلام.
أما بعد الفلام فإن حاجت ا لأللياف تزداد من أجل اسقتمرار حركة الكري وخلل الماد العلفية في الداخل
واالسققتمرار في إنتاج اللعاب وإ ققافت إلى محتويات الكري من أجل تعديل األس ال يدروجيني .إن أهم
العوامل هي أن األلياف تزيد من الم قق والذ ينشققل بواسققلت حجم الت ليع ولول الت ليع علماً ب ن
كلما صغر الت ليع فإن مروره يكون أسرع في الج ا ال

مي.

ت اس األلياف مخبرياً ويعبر عن ا بما يسققمى تحليل فان سققوسققتم حيث يعبر عن ا بكلمتين هما:
أوالً :ألياف المن ف المتعادل ) Neutral Detergent Fiber (NDFوهي تحتو على السقققليولو
وال يميسققليولو واللجنينم وهذا التعبير يمفل في ن ام فان سققوسققت تركيب جدر الخ يام وحينما تزداد
 .أمقا التعبير الفقاني المسققققتعمقل

أليقاف المن ف المتعقادل في الخللقة فقإن الكميقة المق كولقة تبقدأ بقاالنخفقا

لأللياف ف و ألياف المن ف الحم قي ) Acid Detergent Fiber (ADFوهو يتكون من السقيليولو
واللجنين وكلما ادت ألياف المن ف الحم ي كلما ن و معامل ال

م للخللة الم دمة.

إن أف قققل نسقققبة من األلياف اتتية من الدريس أو ال ي في خللة كاملة تكون في حدود %20
علماً ب ن الدريس فيما إذا كان ذا نوعية جيد فإن أف قل نمو يكون حينما يكون مسقتواه  %25في خللة
كاملة.
وخ صقة ال ول أن من ال قرور و قع ماد مالئة ذات نوعية جيد في خللات خراف التسقمين
ويف قل أن تكون الماد المالئة في منل تنا دريس الفصقة بمسقتول يتراوح ما بين  %20-15وفيما إذا لم
يكن ذلقل متوفراً فيمكن إ قققققافقة بقاالت قيم وفي ك الحقالتين يجقب أن تكون بقاالت القدريس أو التبن
م لعقة ومخلولقة في خللقة كقاملقة وأن تكون نسققققبقة أليقاف المن ف المتعقادل %30-27م وفي جميع
الحاالت يجب أن ال ت ل الماد المالئة عن  %10من إجمالي الخللة الكاملة.
ل د وجدنا في تجاربنا تحت ال روف األردنية أن إ قققافة  %20من الخللة كتبن أو برسقققيم ال
ي لل من معدل النمو الذ تم الحصققول علي بل قد يزيد في النمو ألن ال

ققم يتحسققن ويتم تجنب بع

التلبكات المعدية التي تحصقل في الحيوانم كما يتم تجنب مر قي الحمو قة والتسقمم المعو  .لذلل فإن
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على المربي أن ي قققيف ما ال ي ل عن  % 20من الخللة ماد مالئة بعد ت ليع ا .وتف قققل هذه اللري ة
على إلعام الماد المالئة لوحدها حيث أن يتم الت كد ب ن جميع الخراف قد تناولت ماد مالئة.

 -15المتللبات من المعادن والفيتامينات للخراف المسمنة بصور سريعة:
ي وم المربون والمسقمنون بو قع خللة من المعادن والفيتامينات

قمن خللة األع ف المركز

الم دمة للخرافم ومن ال قرور أن تكون هذه الخللة المعدنية مخصقصقة لخراف التسقمين بحيث تؤد
إلى ياد نموهاوتحسققين الكفا العلفية لخراف التسققمين علماً ب ن الخللة المعدنية المح ققر لخراف
التسققمين ولمد  60يوماً من التسققمين ليسققت ذات تكلفة كبير ألن نسققبة إ ققافت ا تكون محدد وكميات ا
قليلة وكما هو مبين في الجدول أدناه.
جدول رقم (6ي :متللبات خراف التسمين من المعادن والفيتامينات

الكالسيوم

غم ع كغم ماد جافة

الباحفان Underwood
 & Suttleأندرود وستل
1999
3.4

هيئة األبحاث ال ومية
األمريكية NRC
1985
4.2

الفوسفور

غم ع كغم ماد جافة

2.8 – 2

2.1

الماغنيسيوم

غم ع كغم ماد جافة

1.8 – 0.7

1.2

الصوديوم

غم ع كغم ماد جافة

0.6

0.6

البوتاسيوم

غم ع كغم ماد جافة

3

5.2

الكبريت

غم ع كغم ماد جافة

2.2

المنغنيز

مجم ع كغم ماد جافة

13

20

الحديد

مجم ع كغم ماد جافة

50 - 30

30

الزنل

مجم ع كغم ماد جافة

15.8

23

النحاس

مجم ع كغم ماد جافة

6–4

10 – 8

الموليبدينم

مجم ع كغم ماد جافة

0.5

الكوبالت

مجم ع كغم ماد جافة

0.11

0.15

السيلينيوم

مجم ع كغم ماد جافة

0.05 – 0.03

0.12
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اليود

مجم ع كغم ماد جافة

فيتامين أ
فيتامين د3

0.3 – 0.2

0.27 – 0.18

وحد دولية ع كغم

1175

وحد دولية ع كغم و ن

6.6

جسم ع يوم
فيتامين هق
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وحد دولية ع كغم

تتواجد الفيتامينات والمعادن على شقكل محبب أو قد تكون على شقكل بودر أو على شقكل سقائل
حيث يتم تل يم الحيوانات كل فتر .
إن هنالل ع قات ارتبالية بين المعادن الكبرل والعناصقر األثرية والتي قد تؤثر على األدا مما
يجعل االهتمام

ققققرورياً واالعتبار ل ذه التداخ ت بين المعادن.إن على المربين أخذ النصققققأ ومعرفة

الن و للمعادن الموجود في المنل ة قبل شقرا خللات المعادن وبحيث تكون مخصقصقة لل دف الم خوذ
من أجل والذ هو هنا مرحلة النمو والتسمين.
إن مسققتول الكالسققيوم يجب أن يكون في الخللة حوالي  %1وبنفس النسققبة يجب أن يكون ملأ
اللعامم ومن ال ققرور إعلا الخراف جرعة من فيتامين ب 12قبل البد بمراحل التسققمين مما يؤد
إلى منع حدوث ن و ل ذا المعدن وكذلل يشجع في رفع ش ية األكل عند الخراف.
وفي العاد فإن حيوانات التسمين يتم ح ن ا كذلل بفيتامين هققق ق أو بمجموعة من  3فيتامينات هي
فيتامين أم دم وهقق وخاصة قبل و ع ا على خللات التسمين من الحبوب أو فيما إذا كانت الخراف قادمة
من مصادر غير معروفة ومشترا من أسوا ح ل عامة.
إن من أهم المعادن المللوبة في خللات التسققققمين هو الكالسققققيوم حيث أن هذا المعدن مللوب
لخراف ال تسقمين من أجل النمو ومن أجل و ائف الع ق ت وللتخفيف من حدوث الحصقو في الكلى .إن
النسقبة ما بين الكالسقيوم والفوسقفور يجب أن تكون  1 : 2لتمنع حدوث الحصقوات .إن الخللات المبنية
على الحبوب تكون عالية بالفوسقفور وناقصقة بالكالسقيومم لذلل فإن إ قافة الكالسقيوم يكون قرورياً ل ذه
الخللات إال إذا كانت نسبة الدريس عالية في الخللات .إن من أهم مصادر الكالسيوم النحات حيث تكون
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نسبة الكالسيوم في النحات ما بين  33إلى  %38وتعتبر مصدراً فعاالً للكالسيومم أما المصدر الفاني ف و
فوسقفات ثنائي الكالسقيوم وغالباً ال ي قاف هذا المصقدر في خللات التسقمين المبنية على المركزات ألن
الفوسفور كميت عالية في الحبوب وال

رور إل افت .

أما بالنسقققبة إلى الخللة فإن الكالسقققيوم يجب أن يكون  %0.40 – 0.35والفوسقققفور – 0.25
 %0.30من الخللة وباإلمكان ت ديم المعادن في ممالأ خاصة للحيوانات.
أما بالنسققبة للصققوديوم فإن الخللات المبنية على الحبوب تكون ناقصققة ب ذا العنصققر ولذلل فإن
من ال قرور إ قافة هذا العنصقر للخللات وتكون إ قافت على شقكل كلوريد الصقوديوم أ ملأ اللعام
أو على شقققكل بايكربونات الصقققوديوم بنسقققبة  .%1إن ن و الملأ في الخللة يؤد إلى ن و الكمية
الم كولة ويلح ذلل ن و في النمو عند الحم نم كذلل فإن إن او الصوديوم يؤد إلى ياد الحمو ة
ألن الصققققوديوم يعتبر ماد دارئة رافعة لألس ال يدروجيني وعدم السققققماح بانخفا قق ق  .وي ترح بع
البقاحفين إ ققققافقة ملأ اللعقام مقا بين  1إلى  % 1.5ممقا يؤد إلى منع حقدوث وتلور الحصققققوات في
الكلى.
بالنسققبة للبوتاسققيوم في ققاف عندما ت ققاف اليوريا كمصققدر للنيتروجين في الخللات أو عندما
ي وم التسققققمين على مراعي ب ولية .وي ققققاف البوتاسققققيوم على شققققكل كلوريد البوتاسققققيوم أو أيوديد
البوتقاسققققيوم .إن ن و البوتقاسققققيوم في هقاتين الحقالتين ققد يؤد إلى انخفقا

النمو وانخفقا

المق كولقةم أمقا إذا تمقت يقاد كميقة البوتقاسققققيوم في العلف فقإن ذلقل يؤد إلى انخفقا

الكميقة

امتصقققققاو

الماغنيسيوم.
إن ن و الماغنيسققيوم غير متوقع في تسققمين الخراف إال إذا كانت الخراف تسققمن على مرعى
أخ ققققر أو في مرعى يسقققق ى بمقا المجقار ويكون عالي بالبروتين ومؤدياً إلى ياد األمونيقا .إن من
أحسققن مصققادر الماغنيسققيوم فيما إذا ت رر و ققع في خللة المعادن هو أوكسققيد الماغنيسققيوم ويحتو
على  %45ماغنيسيوم وسلفات الماغنيسيوم ويحتو على  %10ماغنيسيوم.
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أما بالنسققبة للكبريت فإن ي ققاف إلى الخللات المخصققصققة للتسققمين فيما إذا تم و ققع اليوريا
قمن هذه الخللات وفي هذه الحالة فإن نسقبة اليوريا إلى الكبريت  1 : 10أو  1 : 13حتى يسق ل ذلل
تركيقب البروتين الميكروبي من قبقل الميكروبقات المتواجقد في الكري .حين اسققققتعمقال البولق (اليوريقاي
كمصققدر نيتروجيني غير بروتيني في الخللة يجب إ ققافة الكبريت إلى الخللة بحيث تكون نسققبت في
الخللة .%0.1
أما بالنسقبة للمعادن الصقغرل فتو قع في خللات المعادن األثرية كل من السقيلينيوم والكوبالت
والنحقاس والزنقل .إن ن و أ معقدن من هقذه المعقادن الصققققغرل يؤد إلى انخفقا

في معقدل النمو

والكمية الم كولة.
إن على المربي الحذر بشقد حين إ قافة النحاس إلى خللة المعادن األثرية وذلل ألن المدل بين
المللوب والحد المؤد إلى التسقمم من هذا المعدن في خللات األغنام قليل وتعتبر األغنام حسقاسقة جداً
للنحاس .ويجب االنتباه عند شققققرا خللات الفيتامينات والمعادن بحيث ال تحتو على كميات كبير من
هذا العنصقر .وفي المنال التي تعتمد في تغذيت ا على الحبوب فإن قد يكون هنالل ن و أي قاً في معدن
السققيلينيوم وفي الخللات المبنية على الحبوب فإن إ ققافة السققيلينيوم لخللات المعادن يعتبر جيداً ولكن
يجب الحذر حين إ افت إلى الخللة أي اً.
كذللم فإن من ال قرور أي قاً إ قافة الكوبالت إلى خللة المعادن األثرية وخاصقة في المنال
المعتمقد على المراعي اللبيعيقة وفي خللقات التسققققمين المعتمقد على الحبوب وذلقل ألن الكوبقالقت
ققققرور للكقائنقات الدقي قة في الكري لتكوين فيتقامين ب .12وفيمقا إذا تم اسققققتعمقال مشققققت قات ومواد
خ قرا معتمد على الزهر أو الملفوف فيجب إ قافة مصقدر للحديد واليودم علماً ب ن الن و في الحديد
يعتبر قليل الحدوث.
وفيما يختو بالمعادن األثرية فإن يف قل أن يشقتر المزارع هذه من الشقركات المختصقة .إن
معقدل المتللبقات ال ققققروريقة من هقذه المعقادن في الخللقة يكون كقالتقالي :الكوبقالقت  0.1جز بقالمليونم
النحقاس  10أجزا بقالمليونم الحقديقد  40جز بقالمليونم اليود  0.1جز بقالمليونم المنغنيز  20جز
بالمليونم السيلينيوم  1 – 0.1جز بالمليون والزنل 40 – 30جز بالمليون.
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أما بالنسققبة للفيتامينات فإن فيتامين أ

ققرور من أجل ن ر سققليم ومن أجل مناعة قويةم ومن

ع مقات الن و ل قذا الفيتقامين :العشققققى الليلي وانخفقا
لألمرا

في النمو و يقاد احتمقاليقة تعر

الحيوان

 .ويزداد الللب على هذا الفيتامين حين اسقققتعمال خللات عالية بالحبوبم وفي الخراف اتتية

من المراعي الخ ققققرا في مواسققققم هلول أملقار جيقد فقإن كبقدهقا ققادر على خزن هقذا الفيتقامين لمقد
شقق رينم وحينما تكون هنالل حاالت جفاف فإن من ال ققرور ح ن الخراف ب ذا الفيتامين قبل دخول ا
وحدات التسمين.
ققد تواجق خراف التسققققمين ن صققققاً في فيتقامين بB1( 1ي المؤد إلى موت قشققققر القدمقا
(polioencephalomalciaي وذلل نات من إلعام ا دريس قاً أو سققاي ج متعفن وخاصققة في وحدات
التسققققمين وحين انت قال قا من خللقة إلى أخرل أو ققدوم قا من المرعى إلى التعليف على خللقات مركز
معتمد على دريس متعفنم حيث تصققققبأ الخراف المصققققابة جالسققققة على جنب ا وب عين ائغةم ويمكن
إعلا الخراف المصابة جرعة ت در بق  1000 – 750ملغم هايدروكلورايد الفيامين.
أمقا فيتقامين ب 12ف و
األي

ققققرور لخللقات التسققققمين حيقث يلعقب هقذا الفيتقامين دوراً م مقاً في

وخاصققة تحويل السققكر والنشققا إلى الجلوكو ويؤد ن ص ق إلى

ققعف في النمو و ققعف في

الشق ق ية وخسقققار في الو ن وف ر في الدمم وفيما إذا و قققعت كمية كافية من معدن الكوبالت في خللة
المعادن فإن يتم تغلية المتللبات من قبل ميكروبات الكري ل ذا الفيتامين.
لن صق إذا كانت معر قة للشقمس ولألشقعة الفو

أما فيتامين د فإن خراف التسقمين ال تتعر

بنفسجية وخاصة في فصل الصيف .أما فيتامين هققق فإن إدخال في خللة المعادن يبعد أ خلر لتعر
الخراف إلى ن و في م ويف قل ح ن الخراف ب ذا الفيتامين قبل دخول الحيوانات وحدات التسقمين وذلل
لمنع حققدوث أعرا

الن و والتي من أهم ققا مر

الع قققق ت البي ققققققا ( While Muscle

Diseaseي.
إن ن و فيتامين هقققق يحدث عموماً في الخراف التي لم ترعى على مراعي خ را لمد لويلة
وإنما اعتمدت على مخلفات الحصقققاد وللول أشق ق ر الصقققيفم ويلعب هذا الفيتامين دوراً هاماً ألكسقققد
الجزيئقات الحر وذلقل لحمقايقة جقدر الخ يقا ومسققققاعقد في ذلقل ومكملقة لعمقل السققققيلينيوم .إن من أهم
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األمرا

المت تية من ن و هذا الفيتامين هي المشقي المتيبس  stiffness of gaitواخت ل بالع ق ت

Myopathy of muscle wastingم إن و قع فيتامين هقققققق

قمن الخللة المعدنية يؤد إلى عدم

حدوث الن و.
وكملخو لما قيلم يمكن ال ول ب ن من ال قرور ت ديم خللة معادن لخراف التسقمين وخاصقة
إذا كقانقت هقذه الخللقات معتمقد على الحبوب ويجقب أن تكون هقذه الخللقة معتمقد على ت قارير علميقة عن
المنل قة والمراعي التي ب قا والمعقادن التي يمكن أن يحقدث ب قا ن و .وفي حقالقة وجود أعفقان في الخللقة
فإن يجب إعلا فيتامين الفيامين ل ذه الخراف كما يجب ح ن الخراف بفيتامين أم دم هقققق ق فيما إذا كانت
خللات ا معتمد على الحبوب وإذا كانت الخللة ال تحتو على مواد عشققققبية خ ققققرا أو هي عتية من
مرعى في حقالقة جفقاف .وإذا كقانقت عتيقة من مراعي جيقد وهي معتمقد على دريس فقإن من ال ققققرور
إعلاؤها جرعة من فيتامين هق ف ل.
وي ترح المجلس ال ومي األمريكي لألبحاث (1985ي ب ن ي قققاف إلى الخللة كل من فيتامين أ
(Aي وهقق (Eي بحيث يكون التركيز  1000وحد دولية ع كغم من فيتامين (أي و 20وحد دولية ع كغم من
فيتامين (هقي.

 -16العوامل المؤثر على نمو الخراف وكفا

التحويل في عمليات التسمين:

إن ال قدف الرئيسققققي لعمليقة التسققققمين هو الربأ المتق تي من نمو الخرافم ولقذلقل فقإن الخراف
المللوب تسققمين ا يجب أن تنمو بسققرعة وبشققكل ملردم ويجب أن يكون نمو خراف العواسققي ما بين
 300 – 250غرام يومياً لتكون هذه العملية مربحة .إن عمليات النمو تكون أعلى ما يمكن حينما تصققققل
الخراف إلى و ن ما بين  40 – 38كغمم وبعد هذا الو ن ف د يصققل معدل النمو في هذه الفتر  350غم
ولكن نسبة الدهن في هذه الفتر تكون عاليةم علماً ب ن هذا هو أف ل و ن يمكن أن تباع في الخراف في
منل تنا وبحيث يكون تكوين الذبيحة أحسن ما يمكن عند و ن  38 – 36كغم.
إن ك فقا التحويقل والنمو ققد كقانقت أف ققققل مقا يمكن على هقذا الو ن في التجقارب التي تمقت في
الجقامعقة األردنيقة .تعرف كفقا

التحويقل بق ن قا النسققققبقة بين كميقة العلف الم قدمقة إلى  1كغم نمو حي تم
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الحصول علي  .إن كفققا التحققويل في مع م األبحاث المنشققور تشير إلى كفا تحويل تتراوح ما بين
 1 : 5إلى  1 :6في خللات التسققمين المعتمد على المركزات .إن هذا الم ياس

ققرور لمعرفة مدل

ربحية المشروع المنو إقامت .
كفا التحويل =

كغقققم علققف ألعققققققققققم
كغم نمو تم الحصول علي

ويتبين من التجارب ارتفاع الكفا العلفية مع ت دم السققن والو ن للخراف المسققمنة وقد تتراوح
ما بين  5إلى  8في األعمار ما بين  20إلى  60كغم من و ن الجسم.
إن الخراف التي تعر ققققت أم ات ا لمرحلة جفاف قبل الفلام تكون نحيفة ولذلل فمن المف ققققل
للخراف أن تكون في حالة لبيعيقة وأن كلمقا كانت أو ان قا ما بين  18إلى  20كغم عنقد الفلقام كلمقا كانت
قابليت ا للتسققمين عاليةم أما إذا كانت نحيفة أو كما تدعى في ب دنا (قرقور ي فإن قابليت ا للتسققمين تكون
أقل ونموها يعلي كمية أكبر من الدهن .ومن ال ققرور ل ذه الخراف والتي يكون أداؤها في التسققمين
عيف تغيير الخللة العلفية ل ا أو بيع ا وإرسال ا للمسل وعدم اإلصرار على تسمين ا.
إن من أهم العوامقل التي تؤثر على و ن الخراف قبقل الفلقام هو حقالقة أم قات قا في ن قايقة فتر
الحمل حيث يجب تجنيب ال ليع أ خسققققار و نية في عخر شقققق ر ونصققققف من الحمل وإب ا حالت ا
الجسقدية ودرجة االكتنا ل ا أكفر من  3لوال العام ولكن عند ن اية الحمل يجب أن تكون درجة االكتنا
لدي ا قد أصبحت  3.5بحيث تصبأ في حالة جسدية جيد .

 -17المواد الم افة :Feed Additives
هنالل مواد ت قققاف في خللات التسقققمين لمنع الحمو قققةم أو لمنع تكون حصقققوات الكلى أو
كمصققققدر بروتيني أو لتحسققققين النمو والكفا العلفية أو لمنع حدوث التسققققممات العلفية .إن بع
األهداف يمكن تح ي ا بعمل خللات علفية مت نة.
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هذه

إن المواد الم افة لخللات أع ف التسمين هي:
 .1الم ادات الحيوية Antibiotics
 .2المواد الدارئة  – Buffersالبايكربونات Sodium Bicarbonates
 .3الحجر الجير الكلسي Limestone
 .4ملأ اللعام Salt - NaCl
 .5األينوفورات Ionofores
 .6لينة البنتونايت Sodium Bentonite
 .7األحما

الدارئة Acid Buffers

 .8اليوريا Urea
 .9الذوائب اإللكترواليتية Electrolytes
.10

هيدروكسيد الصوديوم Caustic Soda – NaOH

.11

البروبيوتيل Probiotics

.12

الزيواليت Zeolite

.13

الكروميوم Chromium

.14

كلوريد األمونيوم ع كبريتات األمونيوم

.15

الدهون الجافة

الم ادات الحيوية:
خاصقة الفيرجينماسقين والمسقتعمل بشقكل كبير في خللات التسقمين في محاولة
لمنع حدوث حمو قققة ال كتيل ومر

التسقققمم المعو وخاصق قة في الفترات

األولى من التسقمين .إن هذا الم قاد الحيو يحد من البكتيريا اإليجابية لصقبغة
غرام (Gram - Positiveي في المراحل األولى للتسقمين وخاصقة تلل المغذا
على خللات مركز مبنية على الحبوب.
إن الفيرجينماسققين قد تم تحديدها ل سققتعماالت البيلرية من قبل ال يئة البيلرية
والمبيدات الحشقققرية في أسقققتراليا في عام  .2004إن اسقققتعمال هذا الم قققاد
الحيو قد أدل إلى تحسقين نمو الخراف وكفا التعليف وخاصقة للخراف تحت
روف إج ادية وهذا عائد إلى الت ليل من الحمو ة في الكري.
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وفي العاد فإن كمية الم ققاد الحيو الم ققاف إلى الخللة يبل حوالي  20غم
لللن وفي حالة

األمرا

ور بع

حتى تخفف من ت ثير المر

ت اعف الكمية بحيث تبل  40غم لللن

.

األينوفورات:
نوع من الم قققققادات الحيويقة التي تتقدخقل في حركقة األيونقات خقارج أو داخقل
الخ يقا الميكروبيقة .إن األينوفورات المتوفر في السققققو هي المونقاسققققين
وال سقوالسقيد .ويسقتعمل المونانسقين في خللات التسقمين وقد لوح في بع
التجقارب بق نق يحسققققن من النمو بم قدار  %13.3وين و من اللقاققة المتنقاولقة
%12.4م كما يستعمل الموناسين من أجل الحد من الكوكسيديا .أما ال سوالسيد
ف د وجد أن يحسن من الكفا العلفية بم دار .%10
بايكربونات الصوديوم:
تسققققتعمقل هقذه المقاد من أجقل معقادلقة الحقام

المنت في الكريم ولكن هقذه

الفكر غير صققققحيحة حيث أن كل  1كغم من الكربوهيدرات عند تخميرها تنت
من  7إلى  12مول من األحمققا

الققدهنيققة المتلققاير وفيمققا إذا و ققققعققت

البايكربونات في الخللة بنسققبة %2فإن ا تنت  0.2مول من البايكربونات وهذه
الكميقة ليس ل قا تق ثير كبير على حمو ققققة الكري .إن دور البقايكربونقات يتركز
في دور مشققاب لدور ملأ اللعام أ كلوريد الصققوديوم بحيث أن يزيد ال ققغل
األسقمو

في الكري بحيث يؤد إلى سقحب كميات كبير من الما مؤدياً إلى

يقاد حركقة محتويقات الكري .إن تخفيف تركيز محتويقات الكري يؤد إلى
إب قا األس ال يقدروجيني

ققققمن الحقدود العقاديقة .لكن يمكن ال ول بق نق ال يمكن

االعتمقاد على البقايكربونقات لمنع تكون الحمو ققققة في خراف التسققققمين ولكن
هنقالقل عثقار إيجقابيقة حين و ققققع هقذه المقاد في الخللقة حيقث أدت اإل ققققافقة
للتخفيف من حدوث الحمو ققة في بداية فتر التعود كما أن ا أدت إلى ياد في
النمو بم قدار  13.8وإلى تحسققققين الكفقا

العلفيقة من  1 : 6.6إلى 1 : 5

(سقيريس وعخرون 1996ي .وقد وجد باحفون أن إ قافة البايكربونات أدت إلى
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رفع األس ال يقدروجيني وحسققققنقت من ه ققققم السققققليولو و ادت من تركيز
البروتو وا في الكري (سقققانترا وعخرون 2003يوحسقققنت من الكمية الم كولة
حينمققا كققانققت األع ف معتمققد على المركزات (راونققد 1998ي .إن يققاد
البقايكربونقات في الخللقة ققد يؤد إلى يقاد تكون الحصققققوات في خراف
التسمين.
بنتونايت الصوديوم:
هذه الماد هي لينة معدنية تنت في الكري تزيد من مرور الغذا داخل الكريم
كذلل فإن ا تزيد من المعادن واألمونيا وعاد ت اف إلى خللات التسمين للت ليل
من حدوث الحمو ققة .وقد أشققار بع

الباحفين أن إ ققافة البنتونايت ي لل من

ال كتيل ويزيد من حام

األستيل ولكن باحفين عخرين لم يواف وا

إنتاج حام

على هذا التغيير.
إن خلل البنتونقايقت مع البقايكربونقات أدت إلى يقاد الكميقة المق كولقة بم قدار
%19وإلى ياد معدل النمو بم دار .%37
إن اللينقة أدت إلى تحسققققين جو الكري لنمو البروتو وا ممقا أدل إلى يقاد
بروتين البروتو وا القذاهبقة من الكري إلى األمعقا القدقي قة وهقذا مقا أدل إلى
تحسققققن النمو والكمية الم كولة والكفا العلفيةم كما أن اللينة قد حسققققنت من
ثبات الروث .Faecal consistency
الحجر الجير الكلسي:
تحتقاج خراف التسققققمين التي تق كقل أع ف وخللقات معتمقد على مركزات
الحبوب إلى مصققدر جيد بالكالسققيوم ألن المركزات

ققعيفة بالكالسققيومم وهذا

المصقدر هو الحجر الجير الكلسقي ويحتو ما بين  %38 – 30من الكالسقيوم
وهذا المصققدر جيد يحول نسققبة الكالسققيوم إلى الفوسققفور إلى النسققبة المللوبة
بحيث تصقققبأ 1 : 2م إن نسقققبة الحجر الكلسقققي في الخللة يجب أن تكون في
حدود  .%1ويمكن أن تسقتعمل نسقبة أقل فيما إذا كانت الماد المالئة المسقتعملة
هي دريس الفصقة التي تكون ذات نوعية جيد  .إن إ قافة الحجر الكلسقي بنسقبة
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عالية إلى  %2لم يؤد إلى منع الحمو قققة في خللات المركز أ أن إ قققافة
الحجر الكلسققققي لم يؤثر على األس ال يدروجيني .وفيما إذا تم تح ققققير خللة
معقدنيقة محليقاً فقإن كقل لن من الحبوب ي ققققاف إليق ( 15كغم ملأ لعقام
كغم نحقاتق نقاعمقة

 150غم كبريتقات الزنقل

15

 60غم كبريتقات المنغنيزي

(دافيد وعخرون 1983ي.
األعشاب البحرية الصخرية :Acid Buffers
يتم الحصققول على هذا الم ققاف من أعشققاب أرا ققي بحرية غنية بالكالسققيوم
تحتو على  %28كالسققيوم و %4.4ماغنيسققيوم وي ول بع
ب ن قابل المتصاو األحما

المسققتعملين ل

في الكري ول الم در على أن يكون ماد دارئة

عفين ونصف م دار بايكربونات الصوديوم.
كلوريد األمونيومم سلفات األمونيوم:
ت ققاف إحدل هذه اإل ققافات العلفية في خللات التسققمين بمعدل  %0.5وذلل
لمنع تكون الحصقو وتعتبر كلوريدات األمونيوم فعالة أكفر من سقلفات األمونيوم
ل قذا الغر
انخفا

م ولكن قا غير مسققققتسققققاغقة بقالنسققققبقة للحيوانقات ممقا ققد يؤد إلى
الكمية الم كولة.

إن إ ققافة كلوريد األمونيوم ليسققت بدي ً عن توا ن الكالسققيوم والفوسققفور في
الخللات في معالجة تكون الحصوات في الخراف.
اليوريا:
يتم الحصول على اليوريا تجارياً من اتحاد األمونيا وثاني أكسيد الكربون ويعتبر
هقذا المنت من أهم المواد األ وتيقة غير البروتينيقة التي يمكن إ قققققافت قا في
خللقات التسققققمين .تزود اليوريقا الكقائنقات القدقي قة في الكري بقاألمونيقا وذلقل
لتكوين البروتين الميكروبي .ولتفقاد التسققققمم بقاألمونيقا أو انخفقا

الكميقة

الم كولة فإن من ال قققرور تزويد الميكروبات بمصقققدر كربوهيدراتي سققق ل
التخمر مفقل الحبوب أو القدريسم إن هقذا التزامن يؤد إلى االسققققتخقدام الكفؤ
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للماد األ وتية وخاصققة إذا كانت مصققادر الخللة من البروتين النباتي األخرل
ققققعيفقة .إن الخللقات المبنيقة على الحبوب تزود الكقائنقات القدقي قة في الكري
بمصقدر كربوهيدراتي جيد السقتغ ل النيتروجين المتواجد في اليوريا ولتح قير
البروتين المتللب إلنتاج الحليب عندما يكون مصدر البروتين النباتي في الخللة
محدوداً.
يتم و ققققع اليوريا في الخللات عندما تصققققبأ البروتينات النباتية غالية الفمنم
وعند إ ققافة اليوريا يجب إ ققافة مصققدر للكبريت خاصققة عندما تكون الخللة
معتمد على مركزات الحبوب .إن إ ققافة الكبريت يتم بواسققلة و ققع أمونيوم
سققققلفيقت بمعقدل جز واحقد من هقذا المركقب إلى  9أجزا من اليوريقا وذلقل
لتس يل عملية تكوين البروتينات الميكروبية.
يمكن إ ققافة اليوريا وبشققكل سققليم وبدون أ خلور في الخللات التي تحبب
في قا المكونقات العلفيقة (pelletsي أو في الخللقات الكقاملقة ( Total Mixed
Rationي أو في الخللقات المعقدنيقةم وال يحبقذ إ ققققافت قا مع الحبوب ألن قا ققد
تعر

الحيوانات لخلور التسمم.

حين اسقققتعمال اليوريا كمصقققدر وحيد لتكوين البروتين يجب إ قققافة مصقققدر
للبوتاسقققيوم والكبريت ألن هذين العنصقققرين

قققرورين لتكوين الصقققوف في

األغنقام .كمقا يجقب عقدم اسققققتعمقال اليوريقا إال عنقدمقا تكون الكري ققد تلورت
تلوراً كام ً أو عندما تصل الخراف إلى و ن حوالي  22كغم.
إن مسققققتول اليوريا في الخللة عاد يكون NRC 1985( %1ي أ أن يزيد
نسققققبة البروتين الخام بحوالي %3م وقد ي ققققاف أي قق قاً بمسققققتول % 1.5
(Chiba 2005ي .وفي العاد ي ققاف ليغلي  %25 – 15من البروتين ولكن
ال يجقب أن تزيقد مسقققققاهمقة اليوريقا عن  %33من البروتين الكلي في الخللقة
لخلور التسمم (شيبا 2005ي.
ملأ اللعام (NaClي:
ي اف ملأ اللعام إلى خللات التسمين لتحسين وتشجيع الكمية الم كولة وكذلل
ياد اسقت ل الما لمنع تكوين الحصقى ولتغلية ن و الصقوديوم في الخللات
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المعتمقد على مركزات الحبوب .يعتبر ملأ اللعقام مقاد دارئقة ول قا فعقاليقة كمقاد
دارئة أكفر من البايكربونات أو البنتونايت.
إن معدل إ ققققافة الملأ إلى الخللة المسققققتعملة للتسققققمين هو في الحد األعلى
حوالي %1م وحين اسققققتعمقال ال مأ كمقاد في الخللقة فقإن المسققققتول يرفع لق
 %1.2وقد يتحسققن أدا الخراف حين إ ققافة الملأ حتى  %2حين اسققتعمال
الحبوب وخاصة ال مأ.
وحين و ققع الخللات المعدنية بشققكل حر في معالف معدنية فإن الملأ ي ققاف
بكميات كبير للحد من استعمال الحيوان ل ذه الخللات.
الذوائب اإللكترواليتية:
تسقتعمل مركبات الماغنيسقيوم وذلل إل الة اإلج اد وخاصقة قبل إرسقال الخراف
إلى الن قل أو إلى المرعى حيقث أنق يؤد إلى تخفيف اإلج قاد عن الحيوان بعقد
هذه العمليات.
الزيواليت (Zeoliteي:
معدن ل قابلية ل رتبال باألمونيا (Williams et al. 2002ي وتسقققتعمل في
خللات التسققمين في أسققتراليام وحسققب المصققادر هنال فإن يحسققن من نشققال
ميكروبات الكري وي لل من الحمو ققة ويخفف من التسققمم باليوريا ويخفف من
رائحة الروث وي لل من نسققبة األم ح في الزبل .وقد يحسققن من الكفا العلفية
ومن نمو الخراف ولكن بع

البقاحفين لم يجقد أنق يحسققققن من النمو أو الكفقا

العلفية.
البروبيوتيل:
هذه بكتيريا ذات فائد ت قاف لمنع نمو البكتيريا ال قار وتشقجع بكتيريا الج ا
ال

ققمي التي تحسققن من الكفا العلفية أو النمو وذلل بزياد أنزيمات تسققاعد

في ه ققمية العلف أو ياد مناعة الجسققم مما يؤد إلى تحسققين النمو ( Rao
et al 2003ي.
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الصودا الكاوية (هيدروكسيد الصوديومي:
مقاد قلويقة تؤد إلى معقادلقة الحمو قققققة وتمنع انخفقا

األس ال يقدروجيني

وت قققققاف إلى الخللقة حين ن قل الخراف إلى خللقات علفيقة مركز في بقدايقة
مرحلة التسقمينم ولكن يجب الحذر ألن ا ماد خلر للصقحة وماد كاوية ويجب
أن ال ت قدم بعقد الخلل مبقاشققققر وإنمقا يجقب االنت قار أكفر من  5سققققاعقات بعقد
إ افت ا للخللة.
تسققتعمل هذه الماد على األتبان والمواد السققليولو ية حيث أن ا تزيد من معامل
ه م هذه المخلفات الزراعية ذات الجود المنخف ة.
الكروميوم:
يسققققتعمقل الكروميوم حين تتعر

الخراف لإلج قاد نتيجقة الفلقام أو الن قل .وققد

ذكر (Mowat 1997ي أن إ ققافة الكروم لعجول التسققمين أدل إلى تحسققين
النمو بنسقققبة  %20وقلل من األمرا

التنفسقققية و اد من معدل النمو بشقققكل

مشاب للمجموعات التي استعملت الم ادات الحيوية.

 -18تصميم الخللة العلفية للتسمين:
إن هنالل أربعة أشكال يمكن ت ديم الخللات ب ا:
 .1ت ديم الخللة المركز بشقققكل حلل بينما ت دم الماد المالئة أمام الحيوانات بشقققكل حر حيث
تكون الماد المالئة في المرعى أو على شكل دريس.
 .2ت دم الخللة بشكل محبب  pelletedبينما ي دم الدريس بشكل حر.
 .3ي دم الدريس للحيوان بشكل محبب.
 .4ي قدم المركز والقدريس المقدروس مع بع
. Total Mixed Ration
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بشققققكقل مخلول فيمقا يعرف بقالخللقة الكقاملقة

كمقا يمكن تسققققمين الخراف على المرعى المكون من الحبوب ومقاد ب وليقة بشققققكقل خللقة في
المرعىم حيث أن النباتات المكونة للحبوب تسققاهم بالمكونات النشققوية بينما األعشققاب الب ولية تسققاهم
بقالبروتينقات بشققققكقل أكبر علمقاً بق ن النمو في هقذه المراعي ققد يكون أققل ممقا هو في وحقدات التسققققمين
المعتمد على المركز كما هو مذكور في اللر األربعة الساب ة.
إن تصققميم الخللة العلفية يعتمد على تكاليف التعليف لخراف التسققمين وهذه تعتمد بدورها على
الن ال التالية:
 .1نسبة النفو في الخراف المسمنة
 .2التكلفة العلفية للعلف الم دم
 .3سعر الخراف وقت الشرا
 .4سعر مبيع هذه الخراف بعد التسمين
 .5عدد األيام التي ق ت ا الخراف في وحدات التسمين
 .6معدل تناول العلف الم دم
 .7معدل الزياد اليومية
وهقذان العقام ن األخيران يشققققيران إلى كفقا اسققققتعمقال العلف للنمو .ومن الم ح أن إنتقاج
األع ف في داخل المزرعة يعتبر أكف من شرا األع ف من الخارج.
ومن الن ال الم مة في تصققميم الخللة العلفية هو عدم جري الشققعير لخراف التسققمين ألن تلل
الحيوانات قادر على استعمال هذه الحبوبم وفيما إذا تم جري الذر فيجب أن يكون الجري خشناً حتى
ال يؤد إلى إنتاج كميات كبير من حام

البروبيونيل.

إن أ تصميم لكي يكون مفيداً وذا نتائ مربحة علي أن ي خذ بما يلي:
 .1يجب أن ي خذ هذا التصقميم بمتللبات خراف التسقمين ويغلي ا سقوا من اللاقة أو البروتين
أو أية عناصقققر تغذوية أخرل وذلل بنا ً على المتللبات المذكور في هيئة األبحاث ال ومية
(NRC 1985ي.
 .2يجب أن يتم تعويد الحيوانات على هذه الخللات الم ترحة وأن يتم إدخال ا بشكل تدريجي.
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 .3أن تكون الخللات الم ترحة ذات إسققتسققاغة قوية بحيث تشققجع على تناول أكبر كمية ممكنة
من هذه الخللة.
 .4أن تكون المواد القدارئقة (Buffering Capacityي في الخللقة قويقة بحيقث يكون ذلقل عبر
إ ققققافقة كميقة جيقد من المقاد المقالئقة أو بو ققققع القدريس بمعقدل جيقد بحيقث ال يكون األس
ال يدروجيني منخف اً نتيجة الخللة.

 -19الحبوب والمخلفات العلفية والمواد المستعملة في التسمين:
الحبوب:
يعتبر تركيز اللاقة أسقاسقياً في التسقمين ألن يؤثر ت ثيراً كبيراً على معدل النمو للحم ن وبالتالي
يؤثر على الكفا العلفية لعملية التسققمين .إن محتول اللاقة ي اس بم دار الميجاجول من اللاقة التمفيلية
التي يحتوي ا  1كغم ماد جافة .MJ ME / Kg DM
إن حبوبقاً تحتو على لقاققة تمفيليقة أكبر من  12ميجقاجول ع كغم مقاد جقافقة هي التي ينصققققأ
باستعمال ا في الخللات حيث تؤد هذه الحبوب إلى إعلا نمو م داره  250غم ع يوم أو أكفر.
في تغيير الحبوب من نوع إلى عخر وبشقكل مفاجئ قد يؤد إلى حدوث مشقاكل ه قمية وخسقار
في النمو وقد يؤد إلى حدوث وفيات في بع

الحم نم وقد تحدث المشققاكل أي ققاً حين تغيير الخللة

المحببققة  Pelleted Rationأو حين تغيير نوعيققة الحبوب المسققققتعملققة في التحبيققب .ولققذلققل فمن
ال ققرور تح ققير الحبوب لجميع فتر التسققمين قبل البد بالعملية كل ام وفي حالة تغيير الحبوب من
قبقل المصققققنع فيجقب إخبقار المربي ب قذا التغيير ألخقذ اإلجرا ات ال ققققروريقة بتعويقد الخراف على هقذا
التغيير تدريجياً.
أمقا إذا كقان تغيير الحبوب أثنقا عمليقة التسققققمين ال يمكن تجنبق وذلقل لنفقاذ النوع الموجود في
المزرعة فيجب البد بالتغيير قبل نفاذ النوع الموجود حيث يتم االسققتبدال بالتدري حيث تخف

الحبوب

الموجود في الخللة بحوالي  %20يومياً ويتم إدخال نوعية الحبوب الجديد على فتر خمسقة أيامم وإذا
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حدثت إسقق ق االت في الخراف فيجب الوقوف وعدم إجرا التغيير التالي وإ ققققافة ماد مالئة جيد حتى
يعود شكل الروث إلى و ع اللبيعي.
إذا توقفت الخراف عن األكل لمد يوم بسبب رلوبة الجو يوماً ما أو بسبب الن ل أو ال لرابات
ه ققققميقة أو في بقدايقة إدخقال الخراف في مراحقل التسققققمين فقإنق يجقب الحقد من كميقة الحبوب الم قدمقة
للخراف و ياد كمية الماد المالئة ذات النوعية الجيد ليتم تناول ا ب على كمية ممكنة.
الحبوب النجيلية:
من أكفر الحبوب النجيلية التي نتستعمل في التسمين الشعير وكذلل من أكفر الب وليات المستعملة
الكرسقنّة والبي يام أما من الكسقب ف كفرها اسقتعماالً كسقبتان هما كسقبة فول الصقويا وكسقبة بذور ال لن
وسيتم إيجاد ملخو حول هذه األع ف.
حبوب الشعير:
يعتبر الشقعير مصقدراً علفياً ممكناً للنمو والتسقمين للخرافم ويمكن اسقتعمال هذه الحبوب بشقكل
منفرد بدون أ مشققققاركة من الحبوب األخرلم كما ويمكن اسققققتعمال ا مع الحبوب األخرل بسقق ق ولة.
وليسققت هنالل فائد من جري الشققعير لخراف التسققمين إال في الفتر ال ريبة من الفلام أ في التغذية
الزاحفة حيث أن الجري الخشقققن ف ل قد يكون مفيداً في هذه الفتر حيث يكون ذا اسقققتسقققاغة أكفر من
الشقعير الحبم وفيما إذا اسقتعمل كمصقدر وحيد فيجب ياد الكمية المالئة ويف قل اسقتعمال البايكربونات
بنسبة  %0.25لمنع حدوث الحمو ة.
تشققكل حبوب الشققعير حوالي  %65من الخللة العلفية وليس هنالل فائد من جرشقق ا لخراف
التسقققمينم ال بل قد يعود جرشققق ا بزياد حدوث التلبكات المعدية وذلل عائد إلى المسقققاحة السقققلحية
للبكتيريا ل

قم النشقويات وتحويل ا إلى حام

ال كتيلم حيث يعتبر الشقعير مصقدراً ممتا اً للنشقويات

ولكن محتواه من البروتين يعتبر ناقصققاً لذلل ال بد من إ ققافة مصققدر بروتيني حين اسققتعمال الشققعير
كمصدر رئيسي لللاقة.
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الذر الصفرا :
تعتبر الذر الصقققفرا علفاً ممتا اً للتسقققمينم ولكن هنالل فائد قوية من إشقققرال بع

الحبوب

األخرل مع ا تفادياً لحدوث مشقققاكل ه قققمية وإدخال مصقققادر ليفية ذات أثر مفيد لبيئة الكري .كما أن
خلل ا مع أع ف أخرل قد يجعل الخللات أكفر اقتصادية.
الذر الصققفرا هي أعلى الحبوب باللاقة ومحتواها من البروتين متغيرم كفير من النشققويات قد
ي رب من الكري وي

قم ه قماً أنزيمياً في األمعا مما قد يجعل تعر

الحيوان للحمو قة في األمعا

الدقي ة محتم ً في حدوث خلل في التغذية.
الذر البي ا :
تعتبر الذر البي قققا مصقققدراً جيداً لألغنام ولكن يجب تغذيت ا مع حبوب أخرل ومن األف قققل
و ققع الدريس وتحبيب الخللة المسققتعملة ل ذه الحبوبم وفيما إذا أ ققيف الدريس مع ا فيمكن أن تكون
المصدر الوحيد للحبوب في الخللة.
ال مأ:
مصقدر علفي ممتا ولكن في العاد يكون غالياً وال يسقتعمل كمصقدر علفي ولكن إذا اسقتعمل فإن
تحول النشققويات إلى أحما

قد يكون سققريعاً كما هو الحال في الشققعير ولذلل يف ققل خلل مع بذور

أخرل واستعمال نسبة جيد من الماد المالئة واستعمال البايكربونات لمنع تكوين الحمو ة.
النخالة:
مصقققدر علفي ممتا لتحسقققين بيئة الكري في خراف التسقققمين وفي األغنامم إن مصقققدر جيد
لتحريي الكري وملر للمعد (Laxativeي .ي قققاف إلى الخللة ما بين  %20 – 15وتعتبر النخالة
مصدراً جيداً للبروتين والفوسفور.
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الحبوب الب ولية:
تلعقب هقذه الحبوب دوراً م مقاً في القدول المنتجقة ل قا حيقث يمكن اسققققتعمقال قا كمصققققدر لللقاققة
والبروتين حيث ت اف في الخللات بنسبة .%20
يعتبر جري هقذه الحبوب غير

ققققرور حيقث أن الجري يزيقد من خلر تسققققمم الحم ن

وحمو قققت ا ويجب الحذر خصقققوصق قاً إذا كانت هذه الحبوب الحمو والفول .أما إذا كانت من الترمس
والبي يا والكرسنة فالخلور أقل ألن محتواها من النشا يكون أقل.
الب وليات المستبعد :
تعتبر الب وليات (الفاصققوليام الفولم الحموي مصققدراً جيداً لحيوانات التسققمين ولكن يجب أن ال
تزيد نسققبت ا في الخللة المركز عن  %35ألن ا إن ادت عن هذه النسققبة تصققبأ مصققدراً إلسقق ال
الخراف وتصققبأ الخللة غير مسققتسققاغة .كما أن النعاج الحوامل قد تواج مشققاكل حيث تواج ن ص قاً
بفيتامين هقققققم وتصقبأ الخراف المولود مصقابة بمر

الع ق ت البي قا Stiff Lamb Diseaseم

لذلل ال بد من إ افة فيتامين هق عند استعمال هذه الب وليات للنعاج الحوامل.
الذر الم لر مع الذوائب : Distillers Dried Grain with Solubles
هذا العلف نات بعد ت لير اإليفانول النات من إ قققافة الخمير إلى ن يع الحبوب .إن الحبوب قد
تكون من الذر أو السققورجم التي تم اسققتعمال ا إلنتاج الوقود الحيو  .إن المحتول من البروتين والدهن
الخام يختلف بنا على نوع الحبوب المسقققتعملة .إن مسقققتول البروتين قد يكون ما بين %32-23م أكفر
من نصقف ا (%55ي غير محلم .ويتواجد من اللاقة في هذا المخلف الزراعي نفس اللاقة المتواجد في
حبوب الذر وهو ذو اسققتسققاغة عالية وليسققت هنالل من خلور باسققتعمال في تسققمين الخراف بنسققبة
%15-10م أما إذا ادت الكمية فإن أدا النمو قد ينخف

م ويجب إ قافة ورفع نسقبة الكالسقيوم ألن هذه

الماد عالية بالفوسققفورم وإذا لم تعدل نسققبة الكالسققيوم فإن الخراف قد تصققاب بالحصققو Urinary
 . Calculiكمقا يجقب معرفة نسققققبقة النحقاس في الذر الم لر حيقث يجقب التق كد من أن المسققققتول ل قذا
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المعدن لم يصققل إلى مرحلة السققمية بالنحاس خصققوص قاً وأن األغنام حسققاسققة للنحاس .كما يجب ياد
المول يبدينوم في الخللة األثرية وذلل للت ليل من أثر الكبريت حيث أن مستول الكبريت يجب أن ال يرتفع
عن  % 0.4ألن هققذه النسققققبققة إذا ادت ف ققد تصققققققاب األغنققام بمر

موت قشققققر الققدمققا

 polioencephalomalciaالنات من ن و ب.1
كسبة أجنة الذر :
تعتبر مصدراً جيداً لفيتامين هققم عالية بالبروتينم يمكن أن ت دم للخراف في بداية مرحلة التسمين
ن راً لعلو نسبة البروتين في ا.
دريس الفصة:
أف ل ماد مالئة يمكن أن ت دم لخراف التسمينم إن دريس الفصة يمكن أن ي دم جميع احتياجات
الخراف من البروتين وحين اسقتعمال في خللة كاملة مع الحبوب فإن هذه الخللة الكاملة فيما إذا عملت
بلري قة متوا نقة لتكتمقل مع قا متللبقات الفيتقامينقات والمعقادن فقإن قا تعتبر من أف ققققل خللقات التسققققمين
الحتوائ ا على اللاقة واأللياف والبروتين والمعادن والفيتامينات.
دريس النجيليات (ال مأ والشعيري:
قد تحتو هذه النجيليات أي قاً على بع

الب وليات كالكرسقنة والبي يام ويعتبر

قرورياً إ قافة

مصققققدر بروتيني ل قام ويمكن إ ققققافقة دريس الفصققققة مع دريس النجيليقات لتغليقة المتللقب البروتيني
وباإل افة إلى ذلل يجب إ افة مصدر مركزات من أجل تغلية اللاقة.
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ساي ج الذر :
يعتبر السقققاي ج ماد غذائية جيد فيما إذا اسقققتعمل للنعاج المر قققعة للخراف وكان مع مواد
مركز أخرل .ولكن يجب عدم اسققتعمال بنسققب عالية للنعاج حتى ال تلد خرافاً

ققعيفةم ومن األف ققل

إعلا األم ات دريس الفصة ومركز حبوب مع .
تفل الشمندر:
يعتبر هذا العلف رلباً أم مجففاً جيداً لخراف التسققققمين ولألغنامم ويعتبر التفل الجاف مصققققدراً
جيداً محرشقاً في الكري ومعدالً جيداًم وهنالل ماد أخرل يسقاهم ب ا تفل الشقمندر وهي الدريس المتوفر
في وهي تعلي استساغة جيد ل م ويمكن لتفل الشمندر أن يستبدل نصف الحبوب في الخللة.
الدبس:
ي ققققاف الدبس للخللات المسققققتعملة للفلام وخللات التسققققمين وذلل ألن يؤد إلى تحسققققين
االسقققتسقققاغة في الخللةم ويعلى الدبس بشقققكل حر للنعاج في عخر شقق ر من الحمل وذلل لمنع حدوث
مر

تسمم الحمل في النعاج مما قد يؤد إلى موت النعجة وحم ن ا.

تحبيب الخللة:
إن تحبيقب الخللقة يؤد إلى ياد وا ققققحقة في النمو ويؤد إلى عدم حدوث أ خسققققار في
األع ف الم دمة .إن سعر تحبيب الخللة هو العامل المحدد لتلبي هذه التكنولوجيا ف ل.

 -20تكوين خللات األع ف:
إن عمل خللات المركز يتللب معرفة:
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أ .تركيب الع ئ :
إن اختيار المربي لعلي ة ما يجب أن يكون مبنياً على األع ف المتوفر محلياًم كذلل فإن مكونات
الخللة تعتمد على العناصقر الغذائية المللوبة ولكن يجب األخذ بعين االعتبار النمو المللوب وسقعر هذا
النموم بحيث تعلي المكونات الممزوجة النمو المللوب ب رخو األسعار.
ويمكن التفكير بعد حاالت:
 .1حين وجود المراعي اللبيعية قرب وحدات التسمين :يجدر الذكر أن عملية التسمين قد تكون
أرخو بكفير إذا توفر المرعى اللبيعي بال رب من ح قائر التسققققمينم وفي هذه الحقالة فإن
من األف ل إب ا الخراف مع م الن ار على المراعي مع إ افة العلف المركز اإل افي ل ا
أثنا المسققا إلى حين نفاذ األعشققاب الموجود م وفي الحاالت المشققاب ة فإن النمو قد يكون
أقل من النمو المللوب ولكن اقتصاد .
 .2في حقالقة وجود أتبقان وعأو دريس :يعتمقد تركيقب الخللقة في هقذه الحقالقة على كميقة األتبقان
والدريس المتوفر ونوعيت م ففي حالة توفر األتبان بشقكل كبير فإن كمية األتبان التي تلعم قد
تبل  680غم للخروف يوميقاً مع إعلقا كميقة مشققققاب قة من الخللقة المركز م أمقا إذا كقانقت
األتبان شققحيحة فيف ققل إعلا الخروف الواحد  340غم من األتبان والدريس بواقع 170
غم من كل واحد من ما وحوالي  1كغم مركز.
 .3في حالة وجود أرا ٍ شقققفوية مزروعة بالبي يا أو الكرسقققنة أو النفل الحولي (Medicsي:
يمكن راعة األرا ققي الملرية بالب وليات ومن ثم إل

الحم ن لرعي ا وتسققمين ا .يبل

م دار الحمولة الرعوية حسقب التجارب التي أجريت في منل ة الجبي ة وحسقبان ما بين -2
 4حم ن للقدونم الواحقدم وذلقل حسققققب معقدالت األملقار المتسققققاقلقة لقذلقل العقام .وتعتبر
الكرسقققنة والبي يا أحسقققن الب وليات العلفية .أما بالنسقققبة للنفل فيسقققتعمل بنا على الزراعة
المتبققادلققة مع ال مأ (Lay Farmingي .ويبين الجققدول رقم (13ي معققدل نمو الحم ن
بحموالت رعويقة مختلفقة على علف أخ ققققر خليل مكون من نبقات ب ولي وشققققعير .وترينا
النتائ أن باإلمكان الحصول على معدالت نمو تتراوح ما بين  178-150غم يومياً.
 .4الع ئ المركز  :يبين الجقدول رقم (16ي الع ئ المركز التي تم اسققققتعمقال قا في تجقارب
أجريت في الجامعة األردنية وأدا الحم ن علي ام وي ح أن الشعير يشكل الماد األساسية
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ل ذه الع ئ وأن بع

مخلفات المصقققانع قد تم اسقققتعمال في الخللات .كما ي ح أن نمو

الحم ن قد تراوح ما بين  250-118غم يومياً وذلل حسب الخللة المركز المستعملة.
ب .تكوين خللات علفية:
يتللقب عمققل خللقات علفيقة معرفقة دقي قة بتغقذيقة الحيوان المجترم إذ تعتمقد التغقذيقة على
االحتيقاجقات الغقذائيقة اتتيقة من المقاد المقالئقة واالحتيقاجقات اتتيقة من المركزات وخصققققوصقققق ًا الحبوب
والمركزات البروتينية المستعملة وخاصة الكسب من أمفال كسبة فول الصويا وكسبة بذور ال لن.
لري ة عمل الخللات لخراف التسمين:
يتللب عمل خللات التسمين أوالً اإلجابة على ث ثة أسئلة:
السؤال األول:
ما هي نسبة الماد المالئة إلى المركز؟
اإلجابة :تعتمد النسبة على:
 نوعية الماد المالئة المتواجد أو المتوفر في المنل ة. االحتياجات من اللاقة المللوبة للخراف. سققققرعة النمو حيث أن أكبر سققققرعة تتللب ما بين  %20-15ماد مالئة و%85-80ماد مركز .
السؤال الفاني:
ما هي نسبة وتركيز البروتين في الخللة المركز وال ادر على تغلية الكميات المللوبة؟
اإلجابة :إن نسققبة البروتين في المركز تعتمد على النسققبة المئوية المللوب تح ققيرها بنا على
نوع الماد المالئة المستعملة.
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جدول رقم (7ي :نسبة البروتين في المركز حين استعمال مصادر مختلفة من الماد المالئة:
نسبة البروتين المللوبة في الخللة المركز

الماد المالئة المغذا
األعشاب الب ولية

%16-12

خليل من األعشاب النجيلية والب ولية

%20-14

أعشاب نجيلية أو أعشاب

%22-18

عيفة البروتين

السؤال الفالث:
ما هي المتللبات الغذائية لخللات التسمين؟
اإلجابة :إن المتللبات الغذائية لخللات التسمين هي كالتالي:
تركيز اللاقة التمفيلية

 11.7 – 11.3ميجاجول ع كغم علف

نسبة البروتين

 %18عند البد بالتسمين
 %15عندما تكون الخراف فو الق  25كغم من الو ن
 %12عندما تكون الخراف فو الق  30كغم من الو ن

الماد المالئة

تكون  %20في الخللة

الكالسيوم والفوسفور

النسبة 1 : 2
الكالسيوم %0.35

الخللاتعالمعادن األثرية

الفوسفور %0.25

 5كغم لللن

جدول رقم (8ي :أمفلة لخللات علفية يمكن استعمال ا:
خللة رقم (1ي

المكونات مواصفات المكونات

شعير حب

%65

( 13ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %12بروتين خامي

دريس فصة

%20

( 9ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %16-14بروتين خامي

حبوب ب ولية

%15

( 13ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %45-30بروتين خامي

محتويققات الخللققة من اللققاقققة  12.3ميجاجول ع كغم ماد جافة
والبروتين
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 %17-15بروتين خام

خللة رقم (2ي

المكونات مواصفات المكونات

شعير حب

%70

( 13ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم  %12بروتين خامي

دريس فصة

%25

( 9ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %16بروتين خامي

يوريا

%1

(صفر لاقة تمفيلية ع كغمم

 %250بروتين خامي

نحاتة

%1.5

-

-

ملأ لعام

%1.5

-

-

محتويقات الخللقة من اللقاققة  11.7ميجاجول ع كغم ماد جافة

 %15.5بروتين خام

والبروتين
خللة رقم (3ي

المكونات

مواصفات المكونات

شعير حب

%65

( 13ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %12بروتين خامي

تبن شعير

%14

( 5ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %4بروتين خامي

( 12ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %45بروتين خامي

دريس الفصة

%5

( 10ميجاجول لاقة تمفيلية ع كغمم

 %16بروتين خامي

يوريا

%1

(صفر لاقة تمفيلية ع كغمم

 %250بروتين خامي

كسبة فول الصويا %15

نحاتة

%1.5

-

-

ملأ لعام

%1.5

-

-

محتويات الخللة من اللاقة
والبروتين

 11.7ميجاجول ع كغم ماد جافة

 %16.2بروتين خام

ج .إستخدام مربع بيرسون لتح ير نسبة البروتين المللوبة:
يسققتخدم هذا المربع حين اسققتعمال حبوب الذر أو الشققعير وكسققبة فول الصققويا للحصققول على
نسبة البروتين المللوبة في الخللةم وفيما إذا استعملت الذر والتي نسبة البروتين في ا  %9وكسبة فول
الصقويا ب ا من البروتين  %48على أسقاس العلف كما هو فيمكن اسقتعمال مربع بيرسقون فيما إذا تللب
تح ير خللة بنسبة  18كالتالي:

30

ذر % 9

43

كسبة فول الصويا %48

نسبة الذر في الخللة 32ع%77 = 39
نسبة فول الصويا في الخللة 9ع%23 = 39
وفيما إذا خلل  770كغم من الذر و 230كغم من الصويام فإن نسبة البروتين في الخللة تكون .%18
د .تجارب التسمين في األردن:
بينت التجارب التي أجريت في األردن أن و ن الخراف في السققققو المحلي تكون من 22-18
كغم وأن مد التسقققمين المللوبة تكون ما بين  90-60يوماً لتصقققل الخراف إلى و ن حي  36كغم وأن
يقاد المقد إلى  120يومقاً يؤد إلى وصققققول الخراف إلى و ن حي يتراوح مقا بين  50-45كغم وأن
الخراف تكون الدهون في ا عالية وأن المسقتفمر يجب أن يكون متتبعاً للسقو المحلي حين الشقرا والبيع
وبشققكل دقي خصققوصققاً معرفة المواسققم لألعياد الدينية خاصققة عيد األ ققحى وكذلل مواسققم األفراح
وخاصة الزواج في األردن ل مان ربحية أعلى.
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جدول رقم (9ي :المتللبات اليومية من اللقاقة التمفيلية (ميجقاجول ع يومي لخراف التسققققمين على معدلين
للنمو:
و ن الخروف

تركيز اللاقة في الخللة
ميجاجولعكغم ماد جافة

20

12

معدل النمو
غم ع يوم
300
250
كمية اللاقة المللوبة للخروف يومياً
14.1
12.2

25

12

13.3

15.3

30

12

14.3

16.4

14

13.0

14.8

12

15.4

17.6

14

14.0

15.9

12

16.5

18.8

14

15.1

17.0

12

17.7

20.0

14

16.1

18.2

12

18.8

21.3

14

17.2

19.4

35

40

45

50

45

جقدول رقم (10ي:نسقق قبقة البروتين في الخللقات المعمولقة لخراف التسققققمين وف ق ًا لتركيز اللقاققة وو ن
الخراف:
تركيز اللاقة في الخللة
ميجاجولعكغم ماد جافة

أو ان الخراف (كغمي
30

20

50

40

نسبة البروتين في الخللة (%ي

10

12.8

11.8

9.2

8.6

11

14.5

13.5

11.0

10.0

12

16.5

15.8

13.8

12.6

جدول رقم (11ي :الكمية الم كولة ومعدل النمو والتحويل العلفي للخراف المسمنة:

الكمية الم كولة
كغم ماد جافة ع يوم
معدل النمو اليومي
غم ع يوم
معقدل التحويقل العلفي ع
كغم علف ع كغم نمو

معدل و ن الجسم في وحدات التسمين

معدل و ن الجسم في المرعى

المكففة لق  40كغم و ن الجسم

للتسمين  50-30كغم

1.6

1.8 – 1.0

250

320 – 200

1 : 6.5

 1 : 5إلى 1 : 10
Geoff, Duddy 2007.
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جدول رقم (12ي :اللاقة (ميجاجول ع كغم ماد جافةي ونسبة البروتين في األع ف المحلية:
اللاقة

البروتين

ميجاجول ع كغم ماد جافة

%

الشعير

13.0

11.3

الذر الصفرا

13.5

10.0

الذر البي ا

12.4

10.0

ال مأ

13.0

13.5

الساي ج

ساي ج الذر

9.5

8.0

الدريس

البرسيم الحجا

9.2

17.0

البرسيم المصر

9.0

15.0

أعشاب نجيلية

8.0

10.0

األتبان

تبن الشعير وال مأ

6.0

4.0

الكسب

كسبة فول الصويا

13.0

49.0

كسبة بذور ال لن

11.0

43.0

كسبة بذور عباد الشمس

10.0

32.0

العلف
المركزات

جدول رقم (13ي :المعام ت الزراعية والخصقائو اإلنتاجية للحم ن المربا على الخللات العلفية عن
لري الرعي:
الخ ئل العلفية
نفل

شعير

شعير

بي يا

شعير

كرسنة

شعير

با ي

كمية البذار في الخليل (كغمعدونمي

7

12

12

12

كمية الب وليات (كغمعدونمي

1

6

6

6

كمية الشعير (كغمعدونمي

6

6

6

6

التسميد – ميكافور (كغمعدونمي

10

10

10

10

7.1

7.1

7.1

7.1

الحمولة الرعوية (حملعدونمي

4

4

4

4

فتر الرعي (يومي

70

70

70

70

 -يوريا (كغمعدونمي
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معدل الو ن األولي للخراف (كغمي

18.9

18.5

18.5

19.2

معدل الو ن الن ائي للخراف (كغمي

29.4

30.1

31.0

30.5

معدل الزياد في الو ن (غمعيومي

149

166

179

161

جدول رقم (14ي :المتللبات اليومية الغذائية للحم ن(1ي:
مجموع

الكمية الجافة الم كولة
و ن

معدل

من الخروف

اللاقة

الخراف

النمو

الواحد( 2ي

الممفلة

كغم

غمعيوم

كغم

العناصر
الغذائية
الم

البروتين
الخام

ومة

الكالسيوم

الفوسفور

فيتامين أ

فيتامين
ل

(TDNي
 %من

وحد

وحد

دولية

دولية

10

250

0.6

6.0

7.1

0.48

157

4.9

2.2

470

12

20

300

1.2

6.0

16.7

0.92

205

6.5

2.9

940

24

30

325

1.7

4.7

20.1

1.10

216

7.2

3.4

1410

21

40

400

1.8

3.8

20.9

1.14

234

8.6

4.3

1880

22

50

425

2.4

3.4

23.8

1.29

240

9,4

4.8

2350

25

60

350

2.8

2.8

23.8

1.29

240

8.2

4.5

2820

25

ميجاجول

و ن

غم

(كغمي

غم

غم

الجسم

 .1المتللبات الغذائية لألغنامم المجلس ال ومي لألبحاثم واشنلن 1985
.2

لتحويل الكمية الجافة إلى الكمية الم كولةم أقسم الكمية الجافة على نسبة الماد الجافة في العلف الم دم

جدول رقم (15ي :تركيز العناصر الغذائية في خللات الخراف على أساس الماد الجافة(1ي:
مجموع
و ن

معدل

اللاقة

العناصر

الخراف

النمو

الممفلة

الغذائية
الم

المركز

الماد

البروتين

المالئة

الخام

الكالسيوم

الفوسفور

فيتامين أ

فيتامين
ل

ومة
وحد

وحد

دولية

دولية
20

كغم

غمعيوم

ميجاجول

(%ي

(%ي

(%ي

(%ي

(%ي

(%ي

10

250

12.1

80

90

10

26.2

0.82

0.38

940

20

330

11.7

78

85

15

16.9

0.24

0.24

940

20

30

325

11.3

78

85

15

15.1

0.24

0.24

1085

15

60-40

400

11.3

78

85

15

14.5

0.28

0.28

1253

15

 .1المتللبات الغذائية لألغنامم المجلس ال ومي لألبحاثم واشنلن 1985
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جدول رقم (16ي :مكونات الع ئ الممكن استخدام ا في ال روف األردنية (%ي
الع ئ

المكونات
شعير

( 1ي
75.1

( 2ي
65.1

( 3ي
60

( 4ي
60

( 5ي
60

( 6ي
59.5

( 7ي
49.5

( 8ي
39.5

كسبة فول الصويا

12.0

12.0

10

10

5

4.0

4.0

4.0

تبن

-

-

20

-

-

-

-

-

نخالة

11.5

11.5

8

8

8

15.9

15.0

15.0

-

10.0

-

20

20

10

10

10

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

10

20

30

0.5

0.5

-

-

-

0.5
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جفت يتون
كسبة ال

مجفف1

لن2

تفل بندور مجفف
يوريا3

حجر جير (نحاتةي

موناسين4

م اد حيو

 50غم لللن
5

بيكربونات الصوديوم

 25-20غم لللن
 7كغم لللن

 .1الجفت :يف ققل أن يؤخذ من المصققابن وأن يجفف تجفيفاً جيداًم ويجب أن يكون خالياً من العفن الذ قد يؤد إلى تسققمم الحيوانات في
حالة وجوده.
 .2كسبة ال لن :يجب أن تكون محللة للجوسيبول وخالية من األف توكسينات.
 .3اليوريا :يجب أن تنعم الكتل الموجود جيداً بحيث تصبأ ناعمةم ثم تخلل خللاً جيداً مع المركزات.
 .4موناسين :م اد للكوكسيديا Moncnsin Sodium-Elancopan-Coccidiostat
.5

م اد حيو  :مفل كارتيترات سايكينم أوكسي تيتراسايكلينم ستربتوماسيينم بنسلينم تايلوسينم أوليندوماسيين.

 -21األبنية واللوا م:
يتم تسمين الخراف عاد في ح ائر خاصة تساعد على ت مين ال روف البيئية المناسبة للتسمينم
وبما أن جو األردن مناسقققب جدا للخرافم فإن هذه الح ائر تكون عاد بسقققيلة وغير مكلفةم فالح ير
تكون سقاحة محالة بسقياج من شقيل معدني ويكون جز من الح ير م ل وقد تسقتعمل موارد رخيصقة
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للت ليل كاألكياس والبووم أو قد تسقتعمل مواد دائمة كاإلسقبسقت وألواح الزينكوم إن هذه الم

تتي

الخراف من األملار خ ل فصل الشتا ومن أشعة الشمس عند اشتداد الحرار .
ويمكن تلخيو الشرول ال رورية إلنشا الح ائر بما يلي:
 .1يوصقى بعدم و قع أكفر من  500خروف في كل ح ير م على أن تكون كل ح ير م سقمة
إلى أربعة أجزا .
 .2يخصققققو للخروف الواحقد  1.5متر مربعم حوالي  0.5م 2من قا م لقلم وكلمقا اد و ن
الحيوان كلما أعلي مساحة أكبر بحيث تصل إلى  5.4م 2حين وصول إلى  40كغم.
 .3يراعى في تصميم الح ائر مجرل الرياح بحيث يتم الت ليل من ا.
 .4يراعى في التصميم أي اً أن تعلى وحد المساحة الم للة أكبر قسل من ال لم بحيث يكون
امتداد المساحة الم للة من الشر إلى الغرب.
 .5اختيار الميل المناسب للسلأ الم لل.
.6

مان ت وية جيد وذلل ل مان س ولة جفاف أر ية الح ير .

 .7يراعى وجود تصريف جيد للمياه.
إن موقع التسققمين ل أهمية حيوية في نجاح المشققروعم وإذا كان باإلمكان جمع الن ال التالية فإن
الموقع يكون ممتا اً:
 .1أن يكون قرب لري عام.
 .2أن يكون قريباً من موقع إنتاج األع ف وخصققققوصققققاً إذا اعتمد على مواد مالئة أو أع ف
خ را في التسمين.
 .3أن يكون قريباً من أسوا بيع الخراف.
 .4أن يكون قريباً من مراكز االست ل.
على أن قد يكون من ال رور الت حية بن لة أو ن لتين من الن ال المذكور .
وقد وجد أن المسققاحة المخصققصققة للحمل الواحد من المعالف تعتمد على نوعية العلي ة الم دمة
وأسلوب األكل ونوع المعالف .أما بالنسبة إلى المعالف ف نال ث ثة أنواع:
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أي المعلف المحلي (اللقاولقةي :وهقذا المعلف مصققققنوع من الخشققققب ومعروف لقدل الرعقا في
ب دنا ويعلي كل خروف  30سقم من لول المعلف من ك الج تين .ويعتبر المعلف المحلي
غير مناسقب للتسقمين ألن الخراف يمكن أن تصقعد إلي وترقد في مما يؤد إلى تلوث وفسقاد
جز من العلف .وإذا استعمل فيجب المراقبة المستمر لتن يف .
بي المعلف األوتومقاتيكي :لول هقذا المعلف متران ويكفي لمئقة خروف .وهقذا النوع من المعقالف
ذاتي الخدمة ومن الممكن أن يغسقل وأن يع م ويسقتعمل عندما تكون عملية التسقمين م تصقر
على خللات علفية مع م ا من المركزات .ومن فوائد هذا النوع من المعالف أن يب ي العلف
في حقالقة جيقد حيقث أن الخراف ال ت قدر على الصققققعود إليق والرقود فيق  .من الم ح أن
الخراف ققد تقدفعق إذا لم يفبقت جيقداً ممقا ققد يؤد في حقالقة وقوعق على بع

الحم ن إلى

نفوق ا.
جي معلف المواد المقالئقة :هقذا النوع من المعقالف يعتبر م ئمقاً لل روف المحليقة حيقث ال يسققققمأ
لألغنام بتلويث العلفم وهو مخصو للخللات التي تكون في ا المواد المالئة عالية كما يمكن
اسققتعمال في الخللات المركز  .ويخصققو لكل خروف من  30-25سققم من لول المعلف
من ك الجانبين.

 -22حجم وحدات التسمين:
تعتمد مسقاحة وحد التسقمين على عدد الخراف المراد تسقمين ام وقد يعلى كل خروف 5م2م فإذا
بنيقت ح ير بلول  50متراً وعر

 50متراً فقإن هقذه الح ير ققد تكون كقافيقة لمقا بين  250إلى 500

خروف .أمقا فيمقا إذا أعلي الخروف أكفر من 10م 2فقإن أعقداد الخراف الخجولقة shy Feeders
ي ل وكذلل ال ققغولات اإلج ادية على الحيوانات ولكن يجب أن ال تعلى الخراف مسققاحة كبير بحيث
ت در على مزاولة األلعاب والنشقققال الزائد حيث يؤد ذلل إلى التخفيف من النموم كذلل يجب أن ال ت ل
المسققققاحقة المعلقا عن  5متر مربع ألن ذلقل يؤد إلى اإلج قاد  stressعلى الخراف وكقذلقل يؤد
روث ا وبول ا إلى إحداث مربات ترابية تؤد إلى ياد المشك ت الصحية في الوحد .
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 -23تصميم ح ير التسمين:
يسق م التصقميم الجيد لح ير التسقمين بإدار جيد من ج ة التغذية والتلعيم وجز الصقوفم كما
أن هذا التصميم ي لل من كلفة العمالة ويؤد إلى تخفيف النفو و ياد كفا التغذية واإلنتاج.
ويف ققل في ح ائر التسققمين المراد إقامت ا أن تكون قريبة من لري عام بحيث يمكن إيصققال
الخراف إلى مراكز التسقققوي بسق ق ولةم كما يف قققل أن يكون المنحدر جيد التصقققريفم جيد الت وية ذو
انحدار

عيف قابل للتوسيع مست ب ً.
إن التح ير لح ير التسمين يتللب معرفة الن ال التالية:
 .1تصميم الح ائر المللوبة
 .2أنواع المعالف التي ستستعمل
 .3أنواع المشارب التي ستستعمل
 .4األحجام الم رر للمعالف والمشارب
يوجد في المنل ة العربية نوعان من الح ائر:
 .1الح ائر المكشوفة
 .2الح ائر نصف الم للة
تتكون الح ائر المكشقققوفة من سقققاحة مكشقققوفة محالة بسقققياج توجد ب المعالف والمشقققارب.

تسقتعمل هذه الح ائر في المنال التي سق ول األملار في ا منخف
التي ينت ي في ا الشقتا ت ريباً أ في ن اية شق ر عذارم ويفتر
بحيث ال يتجمع الما في ا وقد تو ع م

م حيث أن التسقمين يحدث في الفتر

في هذه الح ائر أن تكون جيد الصقرف

ت فو المشارب والمعالف.

أما الح ائر شقب الم للة فتسقتعمل عاد لحماية الخراف من الشقمس الحار م تغلى هذه الح ائر
من جميع الج قات إال من ج قة واحقد وتتكون عقاد من جزئين :منل قة م للقة وسققققاحقة خقارجيقةم وتغلى
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أر قققية المنل ة الم للة عاد باإلسقققمنت وتكون أعلى من السقققاحة الخارجيةم وهذا النوع من الح ائر
يناسب المنال العربية.
وتعلى خراف التسمين في الح ائر المساحات والمعالف والمساقي التالية:
 -تحت الم

0.95 – 0.75

ت (م2عرأسي

 -الساحة المكشوفة (م2عرأسي

2.75 – 1.85

 معالف تغذية ذاتية (سمعرأسي 5.0 – 2.5 معالف تغذية يدوية (سمعرأسي 30 – 201.20 – 0.75

 المشارب (سمعرأسيويبين الشكل أدناه ح ير مكشوفة:
إتجاه الريأ
Prevailing winds

مشارب Water Troughs

ممر Access gate
)Slope (down
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معلف Feed Trough

 -24أمرا

التسمين:
كما يلي:

ألهمية المو وع فسيتم شرح أهم األمرا
الحمو ة ( Acidosis, Grain Poisoningي:
تتعر

الخراف غير المتعود ألكل المركزات إلى ما يسقققمى الحمو قققة وذلل عائد إلى إنتاج

كميقة كبير من حقام

ال كتيقل في الكريم إن تجمع كميقة كبير من حقام

ال كتيقل يؤد إلى خمول

 distressوإس ال وقد يؤد ذلل إلى الوفا .
إن التسمم بالحبوب أو الحمو ة يحدث في حاالت ث ث:
 .1عند تعويد الحم ن على األع ف المركز المعتمد على الحبوب بشكل كبير.
 .2تناول كميات كبير من الحبوب خاصة في وجود ل س مالر ورلب.
 .3تغيير نوعية الحبوب في الخللة المركز وبشكل مفاجئ وبغير تدرج في ذلل.
إن إدخال الحبوب بشققكل تدريجي في الخللات العلفية الم دمة يعتبر

ققرورياً لتجنب اإلصققابة

بتسقمم الحبوب .إن من أهم ال واهر لإلصقابة بالحمو قة هو وجود روث لر وسقائلم وهذا الروث هو
أولى الع مات على وجود مشقاكل ه قمية في الخرافم وحينما يحدث ذلل يتم إرجاع األكل إلى الخللة
الساب ة حتى يصبأ الروث صلباًم وفيما إذا أصبأ الروث بشكل مائي فيجب إرجاع الخراف إلى التغذية
على دريس ف ل وال يتم إرجاع التغذية على الحبوب إال بعد أن يصير الروث لبيعياً.
إن معالجة الحمو ققة أمر صققعب إال إذا اكتشققفت في المراحل األولىم وحين اكتشققاف يفصققل
الخروف المصققاب ويعلى لتراً من الما محتوياً على  15غم من بايكربونات الصققوديوم أو  60غم من
أوكسقيد الماغنيسقيوم وذلل لمعادلة الحمو قة في الكري .كما يمكن إعلا الخروف  20-10ملليتر من
البرافين أو يقت نبقاتي وذلقل للتخلو من الغقا المحجو في الكري ولمنع تكوين النفقاف في الكري
والقذ ققد يؤد إلى عقدم تنفس الخراف .وبعقد المعقالجقة النقاجحقة يجقب إرجقاع الخروف إلى التغقذيقة على
الدريس إلى أن يشفى الخروف المصاب بالحمو ة.
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يمكن التخلو من عثار الحمو قققة ولكن ليس منع ا عبر إ قققافات في الخللة وذلل عن لري
تخفيف األ رار التي تحدث من ا عبر إ افة إحدل هذه المكونات:
 .1نحاتة ناعمة بواقع  %1.5 – 1في الخللة
 .2إ ققققافة بايكربونات الصققققوديوم بواقع  %2 – 1من الخللةم وتعتبر هذه الماد ماد دارئة
 Bufferمقانعقة للحمو ققققة وذلقل خ ل التغقذيقة األوليقة والت ليقل من هقذه اإل ققققافقة خ ل
الفتر الن ائية.
 .3إ قققققافقة اللين  : Sodium Bentoniteحيقث يؤد نزول هقذا اللين إلى الكري إلى
انتفقاف هقذه اللين وت ليقل مرور الغقذا في الج قا ال

ققققمي وتتحقد هقذه األيونقات بقاللينقة

باأليونات المسقببة للحمو قة وتخفف من عثار تخمير المواد الكربوهيدراتية النشقوية .ت قاف
بمعقدل  % 2-1من الخللقة ويمكن أن تؤد إلى تخفيف الكميقة المق كولقة وت لقل من معقامقل
ه م العلف.
 .4إ قافة األينوفورات  : Bovatecتعدل هذه المواد لري ة التخمر في الكري وتغير توا ن
األحما

الدهنية المتلاير في الكري وت لل من حدوث الحمو ققققة وتحسققققن من الكفا

التحويلية للعلفم وت اف بمعدل  75 – 30غرام لللن العلفي.
 .5إ ققافة الم ققاد الحيو فيرجينامايسققين  Virginiamycinحيث يمنع ذلل من البكتيريا
المنتجة من حام

ال كتيل .يجب مناقشقة هذا المو قوع مع اللبيب البيلر فيما إذا كان

ذلل مسموحاً في ال انون.
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التسققمم المعو نوع (بم دي ( Enterotoxemia B and Dي ع مر

التغذية الزائد م الكلو الرخو

:Overeating
هو مر

بكتير نات عن البكتيريا ال هوائية من نوع كلوسققققتريديا برفنجس (بم دي .وهناللل

ث ثة أنواع من التسمم المعو للحم ن هي:
 .1التسمم المعو نوع د
 .2التسمم المعو النزفي نوع جق
 .3الديزنلار  :اإلس االت المدممة الشديد نوع ب
وتعتبر األنواع الف ثقة ققاتلقة للحم ن بق يقة مرحلقة عمريقةم وتكون نقاتجقة عن يقاد أكقل األع ف
أو الحليب أو الرعي اللبيعيم ومن ثم إيجاد ال روف المناسبة ل ذه البكتيريا إلنتاج سموم قاتلة.
التسمم المعو يمكن أن يحدث:
 .1عندما تكون الحم ن على مراعي لبيعية وتنت ل إلى الع ئ المركز .
 .2في الحم ن التي تتغقذل وحقدهقا وبصققققحقة جيقد م ولكن عمليقة إلعقام قا للمركزات تكون غير
منت مة.
 .3التخمة الزائد و ياد الحمو ة في الكري.
 .4تلوث العلف.
إن الع مة المميز ل قذا المر

هو الموت المفقاجئم وهو من أحد أشقققق ر األمرا

المسققققببة

لموت الحم نم ويمكن أن تسقبب  10إلى  %40من الوفيات .حيث تنشقل بكتيريا الكولسقتريديا بسقرعة
داخل الحم نم وتنت مواد سامة تمتو من قبل األمعا الصغير محدثة الوفا بعد ساعاتم حيث يحدث
الموت بسرعة دون

ور ع مات مر ية على الحيوان.

يمكن للكائنات المسقققببة للمر

الوجود داخل الحيوان دون أن تحدث ل ال قققرر تحت روف

ه قققم جيد م وفي حالة اإلخ ل وحدوث تغييرات مفاجئة على الغذا م تنشقققل هذه الكائنات محدثة مواد
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سققمية تؤد لموت الحيوان .إن العامل األسققاسققي لحدوث المر
ال

مة لزياد مفرلة باألكلم ويمكن أن يت ثر المر
أهم الن ال التي تؤثر على حدوث المر

ببع

هو خمول األمعا عن أدا الحركات

اللفيليات األخرل.

:

 .1تغير مفاجئ باألكل
 .2وجبة عالية باللاقة
 .3التغذية غير المنت مة
 .4ياد كمية المركزات في الوجبة كفيراً
 .5اللفيليات الداخلية
 .6ف د المناعة اللبيعية
 .7عدم وجود معالف كافية تؤد للتغذية غير المنت مة
 .8تغذية الحم ن التي تكون ب حجام مختلفة مع بع

ا البع

.

يحدث الموت بالتسققمم المعو فج ودون تحذيرم وعاد ما ترل الحيوانات مري ققة ف ل ب ققع
سقاعات أو يوم قبل أن تموتم أو ت ر الحيوانات بحالة عصقبية محركة رأسق ام وتصقل أسقنان ام وتخرج
بداً من الفمم وفي بع
األعرا

الحاالت يصاب الحيوان بغيبوبةم ويمكن أن تحدث إس االت قبل الوفا .

الخارجية والداخلية:
إن من أهم األعرا

الخقارجيقة النفو المفقاجئم تملمقل الحيوانم لعقاب بقالفمم صققققكيقل في

األسنانم إرتعاي ع لي شديدم وانحنا الرأس باتجاه ال ر.
ع مات التشريأ:
 .1إمت

الكري بالغذا مع انس ف نسيج المبلن

 .2إلت اب األمعا وامت ؤها بالسائل األصفر
 .3كلية متورمة تشب العجينة (رفاد الكلو ي
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 .4نزف دمو في أغشية ال لب الداخلي والخارجي وأغشية األمعا
ال يوجد ع ج للحيوانات المصابةم وجميع اللر المتبعة يجب أن تصب على الوقاية من خ ل:
أ .وقاية من خ ل اإلدار :
 .1التغيير التدريجي لألع ف
 .2الت كد من خلو الحم ن من اللفيليات
 .3و ع كمية من األكل محدد للحيوان لوال الوقت
 .4إستعمال الم ادات الحيوية بمعدل  25ملغم ع كغم علف
 .5إعلا بايكربونات الصوديومم حيث ت لل من الحمو ة فتمنع تكون السموم المفر
ب .الوقاية من خ ل التلعيم أو التحصين:
 .1التلعيم المتعدد للحم ن في عمر  4-2أسابيع بعد الوالد وإعادت عند الفلام
 .2تزويد الحم ن بالبيئة المناسبة وغير الرلبة
 .3في بع

الحاالت إعاد التلعيم بالبكتيريا المسببة أو بسموم ا

 .4الحم ن األسققققرع نمواً على المراعيم حيقث تلعم الحم ن التي على العلي قة الزاحفقة بعمر
 8-6أسقابيع إذا غذ الحمل على المركزاتم وتلعم النعاج الحامل قد التسقمم المعو قبل
الوالد بق  4أسابيع.
 .5يتم تلعيم الحم ن األسققققرع نمواً والحم ن التي تعلى علي ة احفةم وتلل التي تلعم على
المركزات بعمر  8-6أسابيع.
الحصو :
كل من قام بعملية التسققققمين لحم ن على نلا تجار يصققققادف هذا المر

م حيث ي ح في

مرحلة من المراحل أن الخروف يبدأ بال ققرب على بلن م وأن يبدأ بال ققغل إلخراج البول حيث تخرج
ب قع ن ال كل مر م ويعود ذلل إلى ترسقب معادن على شقكل يشقاب حبات الرمل في اإلحليل Urethraم
وفي التعري السقيني Sigmoid Flexureم وعندما يعا تمرير البول فإن المفانة تت قخم بتجمع البول
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في ام ويت قاي الحيوان حيث يصقبأ غير مسقتريأ وغير مسقت ر وي قرب على بلن ويتعصقرم وفيما إذا
كانت اإلعاقة غير كاملة فإن ن الاً من البول تمرم أما إذا كانت اإلعاقة كاملة ف نالل عد احتماالت هي:
 .1خروج المعادن التي تعي اإلحليل إلى الخارج وعندها يستريأ الحيوان.
 .2إنفجار اإلحليل ومرور الما تحت الجلد إلى غمد الصقققفنم وتجمع البول على شقققكل كرو
لولياً بجانب ال

يب.

 .3إنفجار المفانة وتجمع البول في البلنم لذلل يدعى هذا المر

ما البلن Water Bellyم

وعنقدهقا يصققققبأ لحم الخروف ذا رائحقة نفقاذ م ويمنع اسققققتعمقال اللحم لألكقل البشققققر أو
تسوي ا.
إن المعالجة ال تتم إال بإجرا عملية إلخراج الحصقو فيما إذا ت كد ب ن الحصقو قد منعت إخراج
البول.
ولكن اللري قة المفلى هي منع تكون الحصققققو عن لري التغقذيقةم إلن اإلدار التغقذويقة لخراف
الت سقققمين قادر على منع تكوين الحصقققو م حيث إن التسقققمين مع م يحدث بإعلا المركزاتم وهذه
المركزات غنيقة بقالفوسققققفور

ققققعيفقة بقالكقالسققققيومم بعكس المواد المقالئقة الغنيقة بقالكقالسققققيوم والف ير

بالفوسفورم وحين التسمين على المركزات فمن ال رور :
 .1ياد كمية الكالسقققيوم إذا أريد منع تكوين الحصقققواتم ألن إذا لم يتم إ قققافة مصقققدر من
مصقادر الكالسقيومم فإن نسقبة الكالسقيوم إلى الفوسقفور قد تكون في الخللة الم دمة 1 : 5م
بينما النسقققبة المللوبة للكالسقققيوم إلى الفوسقققفور يجب أن تكون 1 : 2م وفيما إذا تم اعتماد
الشقعير أو الذر كمصقدر لللاقة والصقويا كمصقدر البروتين فيجب إ قافة  %1إلى  %2من
النحاتةم حيث إن  %1من النحاتة تجعل نسقققبة الكالسقققيوم إلى الفوسقققفور 1 – 1.3م بينما
إ قافة  %1.5نحاتة تجعل هذه النسقبة  1 : 1.8أما إ قافة  %2نحاتة فتجعل النسقبة : 2.4
 1وجميع هذه اإل افات جيد وتعتمد على الخللة الم دمة.
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 .2إ ققافة ملأ اللعام بنسققبة  %1ورفع ا إلى  %2مع ت دم التسققمينم ألن ملأ اللعام يشققجع
الحيوان على است ل كميات أكبر من الما مانعاً تكوين الحصو .
 .3إ افة كلوريد األمونيوم بمعدل  5-4كغم ع لن علفم وذلل لمنع تكوين الحصو ألن كلوريد
األمونيوم يغيّر توا ن الحمو ة ال اعدية للبول.
 .4في عملية التسققققمين يف ققققل ت ديم الما بشققققكل ن يف ودائمم لكي يتم تناول حسققققب للب
الحيوانات المسمنة.
الت اب الجلد البفر المعد :
الت رح حول الفم (أورفي
مر

معد يصققققيب األغنام بشققققكل عام والحم ن بعمر  6-3أشقق ق رم ويتميز بتكوين بفرات

وقشقور على الشقفاه واأل

ف واألع قا التناسقلية وال قرعم ويتسقبب من فيروس يدعى فيروس أورف

أو باسقققم علمي يدعى Parapoxvirasم وهذا الفيروس م اوم ل روف البيئة وخاصقققة الجفافم حيث
تب ى ال شققور مح تف ة ب وت ا و ققراوت ا مد عام كاملم وتب ى قادر على إحداث المر

عد سققنواتم

وينفذ الفيروس إلى الحمل عبر أية جروح في مخلم م والع مات ت ر خ ل  48ساعة.
الع مات:
تبقدأ الع مقات األولى حول المخلمم حيقث يبقدأ االحمرار واالنتفقاف في الشققققفقاه فتتحول هقذه إلى
ع د ثم إلى بفور وإلى حويصق ت تتحول بعد انفجارها وجفاف ا إلى قشقور سقميكة تسق ل خ ل أسقبوعين.
ت ر هذه اتفة على جميع أجزا الرأس من اتذان والجفون والخدود ويصبأ تناول اللعام مؤلماً .يؤد
هذا المر

في العاد إلى

ققعف الحيوانات خاصققة الحم نم حيث ينف بع ق ا نتيجة ال ققعف العامم

وت ر وال روح على الجز القذ لم ينتق م وينت قل هقذا المر
جسم .
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إلى اإلنسققققان حين م مسققققة جرح في

إنت ال المر

:

ينت ل هذا المر

عن لري التماس المباشر أو غير المباشر كما هو الحال في الح ائر وأماكن

المشققققرب وعن لري المرعىم وققد تنت قل العقدول للحم ن عن لري الر ققققاعقة من نعقاج مصققققابقة
روع ا بالمر

م والمرعى الملي باألشوال والحجار عامل من العوامل المسببة النتشاره.

المناعة:
إن األغنقام التي تصققققاب ب قذا المر
ال لعان

قد هذا المر

يصققققبأ لقدي قا منقاعقة لوال عمرهقام كمقا أنق يمكن تلعيم

م ويشقب لعم هذا المر

لعم مر

الجدر م حيث يتم كشقل الجلد بفيروس

حي على فخذ الحيوان.
ال يوجد هنالل ع ج فعال ل ذا المر

م ويف قل عدم إ الة ال شقورم وتتم المعالجة اتن بمحلول

يود الجليسققققرول أو محلول يود كحولي م قققققافقاً إليق  %3مقاد مل ر م وفي الحقاالت المع قد تعلى
الم قادات الحيوية التتراسقايكلينم ويف قل تغذية الحيوان تغذية لرية ولينة كالفصقة والنخالة للحيوانات
المري قة .وفي حالة إصقابة ال لفم فإن ا تدهن بمحلول  %10كلورام فينتول كحولي  3-2مرات خ ل
سبعة أيامم أو تغلس أقدام الحيوانات أسبوعياً مد دقي ة بمحلول فورماليني .%10
تحذير:
قد يتم االشققتباه ب مرا

أخرل مفل الحمى ال عية واللسققان األ ر م ألن ا أمرا

نفس الع ماتم ولذلل يجب استشار اللبيب البيلر حين

ور المر

غريبة ل ا

.

إلت اب الرئة أو حمى الن ل:
تصققققاب الحم ن بالت اب الرئة عند ن ل ا أو تحميل ام وهنالل أنواع من البكتيريا تؤد لمفل هذه
الحالة هيPasteurella meltocida :م .Pasteurella haemolytica
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كما أن هنالل فيروسقات تؤد إلى اإلصقابة بالت اب الرئة هي :فيروس )Adnovirus (OAVم
وفققيققروس Parainfluenza Type 3 CPI3م وفققيققروس Respiratory Sycytial Virus
) (RSVم وكذلل ريوفيروس .وكل الع مات المر ية للمر

الفيروسي مشاب ة لإلصابة بالباستري .

إن ع مقات ال ققققي والتوتر واإلج قاد ل قا تق ثير على درجقة وحقد هقذا المر

م ومن عوامقل

اإلج اد ن ل الخراف من مكان تخرم جز الصقوفم التجمع ب عداد كبير في المبات في الح ائرم وتغيير
ال ل س والموت المفقاجئ للحم ن .ومن الع مقات اإلكلينيكيقة إرتفقاع درجقات الحرار م يقاد اإلقرا ات
المخاليةم وف د الشق ية والسقعال .إن تشقخيو المر
االلت اب والم ادات الحيوية الفعالة

د المر

يعتمد على اسقتشقار لبيب بيلر لتحديد نوع

.

المعالجة والوقاية:
تتم المعقالجقة بقاسققققتعمقال الم ققققادات الحيويقة والتي تكون البكتيريقا حسققققاسققققة ل قام لقذلقل فمن
ال رور استشار لبيب بيلر م علماً ب ن الت اب الرئة الفيروسي ال ع ج ل .
أما الوقاية ل ذا المر

ف ي صققعبةم ولكن من ال ققرور ت ليل اإلج اد للحم ن حين شققحن ام

والت ليقل من الغبقار في العلف والح ير م وعقدم تعري

الحم ن ل روف الل س ال قاسققققيقةم وت ويقة

الح ائر بشكل جيد.
الكوكسيديا:
هذا المر

يتسقبب من لفيل يصقيب األغنام هو البروتو وا من جنس ايمبريام وهذا المر

ذو

أثر اقتصقاد كبيرم حيث يؤد إلى خسقائر جسقيمةم ويصقيب هذا اللفيل األغنام بجميع األعمار ذكوراً
وإناثاًم ولكن الخسققققار الكبرل تحدث حين اإلصققققابة للحم ن قبل وبعد الفلام من عمر  8-4أسققققابيعم
وحالما تكبر الحيوانات وتكون معر ة ل تحدث عندها مناعة.
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تعتبر الكوكسقيديا مر قاً معدياًم أ أن المر

ينت ل من حيوان تخرم وتصقاب الحيوانات عبر

اللر التالية:
رع أم ا الملوث بالكوكسيديا

 .1الر اعة من

 .2نتيجة لتسمم األع ف والروث من األر

م حيث تكون هذه المواد ملوثة بالكوكسيديا.

 .3من اللعام والشراب الملوثم حيث أن الغذا أوالمياه الملوثة تصبأ ملوثة بالكوكسيديا التي
ققمية بواسققلة تلل المصققادرم كذلل فإن الفرشققة الملوثة مصققدر عام

تن ل إلى ال نا ال

لإلصابةم ألن الحم ن غالباً ما ت وم بم

مواد الفرشة أو مكونات الفرشةم ومع أن مع م

الحيوانات تصاب إال أن قلي ً من ا قد ي ر ع مات سريرية.
إن أهم الع مات التي ت ر على الحم ن المصققابة هي اإلسقق االت التي قد تكون مائية مدممةم
وقد ي ر على الحم ن ال قققعف العام والنمو ال قققعيفم ويكون روث اإلسق ق ال لزجاً وذا رائحة نفاذ
كري ةم وقد يتواجد ب مشحات مدممة.
وعندما تكون اإلصقققابة قوية لبع

الحم نم فإن ا تب ى تتعنى مخرجة كمية قليلة من الروث كل

مر م وفي العاد تكون المنل ة الخلفية للحيوان متسقخة بالبرا الذ يكون شقب سقائلم وي ر الصقوف
شب متس .
الحم ن المصقابة تف د شق يت ا وتصقبأ هزيلة وتف د الحركةم وعند هذه الن لة فإن هذه األعرا
تشقاب مر

السقالموني م واإلصقابة باإلسق االت من بكتيريا الكولسقتريديا وبكتيريا أخرلم حيث تعلي

جميع ا أعرا ققاً مشقققاب ة للكوكسقققيديام ويمكن إثبات وجود الكوكسقققيديا عن لري فحو البرا تحت
الميكروسكوبم وهذه العملية التشخيصية يمكن أن ي وم ب ا أ لبيب بيلر متمرس.
لر الوقاية ومنع هذا المر
إن الحد من المر

:
يتللب و ع استراتيجية هدف ا:

 .1الت ليل من وجود الكوكسيديا في محيل الحمل عبر إدار جيد .
 .2إستعمال األدوية لمجموعة الحم ن خ ل األوقات التي يمكن انتشار المر
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ب ا.

إن استراتيجية اإلدار للتخفيف والت ليل من وجود الكوكسيديا في المحيل تتللب:
 .1إيجاد مستول جيد من الن افة للح ائر والمعالف.
 .2أن تكون الفرشات جافةم وأن ال يلوث ال رع بالروث.
 .3التخفيف من اإلج اد بتوفير تغذية جيد في ال روف المالر والبارد .
 .4إستعمال األدوية حين الوالد ال بعدها على النعاج األم ات.
إن الحم ن ت ر مناعة

ققد الكوكسققيديا بعمر  6أسققابيعم ولذلل فمن ال ققرور إب ا المحيل

خال من الكوكسقققيديا وم اومة يادت ام للمحاف ة على عدم اإلصقققابة وتعري

الحيوانات ل ذا المر

.

وعند الفلام وخ ل م يف قل اسقتعمال م قاد للكوكسقيديام ويجب الت كد ب ن كل خروف أخذ الكمية الكافية
من هققذا الم قققققادم ويتوفر في السققققو نوعققان من األدويققة همققا :ال سققققوالسققققيققد والققديكونيققت
(Decoquinateي.
اإلس ال السالمونيللي:
يعتبر هذا اإلسقق ال مر ققاً جدياً لخراف التسققمينم حيث ي ترن بالفلام والشققحن وتغيير العلف
واال دحام في الح ائرم ومن أعرا قققق بالمعد واألمعا Gastroentritisم ثم التسققققمم والموتم إن
السققبب الرئيسققي ل ذا المر

بكتيريا Salmonella typhimuriumم حيث يتم نشققر هذه البكتيريا
ور إسقق ق ال بلون أصققققفر يميل إلى االخ ققققرار

بإخراج ا عبر البرا م ومن أهم الع مات للمر

وانحلال في الجسقققمم مع وجود رائحة كري ة للروثم ومن ر سقققي للذيل الخلفيم ويميل الحيوان إلى
التوقف عن األكل.
ويتم تحديد هذا المر

بواسلة تشخيص من قبل لبيب بيلر م ويمكن أخذ العينات من الروث

والكبد والج ا اللمفاو م ويجب أن يتم تحديد المر
أف ققققل لري ة لمنع هذا المر

لكي يوصقققف ل الم قققاد الحيو المناسقققبم إن

هي الن افة ومنع تلوث األع ف والما بالسققققالموني وتجنب اإلج اد

للحم ن عبر إدار جيد م كذلل فإن السققالموني يمكن أن تنت ل إلى اإلنسققان وتسققبب ل ألماً في المعد
وإس االً حاداً.
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وكخ صة للمو وع يمكن ال ول أن أهم أمرا
المعو

التسمين هي الحمو ة  Acidosisوالتسمم

 Enterotoxaemiaم وهذان المر قققان هما المسقققببان لمع م الوفيات الحاصقققلة أو لألدا
التسمين التي يمكن أن تصيب الخراف هي ما يلي:

السي لخراف التسمين .ولكن أهم أمرا
• الحمو ة Acidosis

• التسمم المعو Enterotoxaemia
• الحصو Urolithiasis
• إلت اب الفم الت رحي Scabby mouth
• تعفن ال لف Foot Rot
• إلت اب الغدد اللمفاوية التجبني Cheesy gland
• العين ال رمزية Pink Eye
• االلت اب الرئو Pneumonia
• إلت اب الكري Rumenitis
• الكوكسيديا Coccidiosis
• ن ير الت رن Parakeratosis
• اللفيليات الداخلية Internal Parasites
وتعتبر المعالف والمشققارب الوسققخة والرلوبة العالية وال ققغولات التغذوية من أهم األسققباب
التي تؤد إلى انتشققار األمرا

البكتيرية والفيروسققية والتي تؤد إلى نفو بع

الخراف أثنا فتر

التسمين.
يمكن الت ليل من الوفيات بشققكل جذر في وحدات التسققمين بواسققلة اإلدار والتربية الجيدتين
وعبر المعالجة الوقائية لبع

األمرا

المنتشققر والتشققخيو الدقي السققريع للمر

حين انتشققارهم

وينصققققأ المربي بقاالعتمقاد على م نقدس راعي خبير في مجقال اإلنتقاج الحيواني والتسققققمين وكقذلقل
استشار لبيب بيلر في مجال الصحة الحيوانية.
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ويبين جدول رقم (17ي أهم األمرا

التي تصققققيب وحدات التسققققمين وع مات هذه األمرا

ولر منع قا ومعقالجت قا مع أن التشققققخيو القدقي لبع

هقذه األمرا

يحتقاج إلى مختبرات وألبقا

بيلريين.
جدو ل رقم (17ي :أمرا

المر
الكوكسيديا

خراف التسمين :أسباب ا وأعرا

المسبب

األعرا

ا ولر المنع والمعالجة

لر المنع

المعالجة

ث ث إلى أربع أنواع

إس ال

إن إهمال الن افة هي

امبروليوم للمعالجة

من الكوكسيديا

روث مدمم

من العوامل األساسية ومنع حدوث

المر ية

الخاصة باألغنام

م ح ات
من الممكن اقتران
باإلصابات الكفيفة
من اللفيليات

النتشار المر

المر

االكتئابم

انعدام الن افة

تيتراسايكلين

اإلس االتم ارتفاع

والشرول الصحية

المر

درجة الحرار

في الح ير

ترسل عينات إلى

الداخلية
السالموني

السالموني

للت كد من حدوث
يجب أن

المختبر
إلت اب الباستيري

عد كائنات من ا

التنفس بصعوبةم

قلل من اإل عاجات

سلفاً

يحدث في كل

الرئو

الباستيري

تامخال من األنفم

للحم نم روف

م ادات حيوية

الفصول

ارتفاع درجة

مريحة في الح ير

فيروس (في العلف
أو الما ي

الحرار
التسمم المعو

كلوسترديم برفوجنز

الموت المفاجئ

التدرج في إدخال

(إنتروتوكسيمياي

نوع د

ال ويا المعدية

فيروس

الم ادات الحيوية

قد ي ترن هذا

االكتئاب

العلف المركزم

المر

مع

التشنجات

التحصين عند دخول

أمرا

أخرل

الخراف إلى ح ائر
التسمينم يعاد
التحصين بعد
أسبوعين
(اإلكفيماي

ت رحات على

التحصين

الشفةم المخلمم

ال ع ج ل

باإلمكان أن ينت ل
إلى اإلنسان

الفد م الوج وال دم
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العين ال رمزية

كالميديا

الحصو

أعين دامعة

ال يوجد لر للمنع

مرهم م اد حيو

نزف على السلوح

يحدث في األغنام
بجميع األعمار

كفر الفوسفات

بلن منتف

توا ن في المعادن

العلفي

Straimingم

الم دمة

يزاد الملأ إلى  %2مرتبل عاد بوجود
من الخللة

أجوا بارد

التعصيرم تن يل في
البول
اللفيليات

يحدث في جميع
الحم ن

اإلس االتم ف ر دمم تبل جميع الخراف
عف األدا م
الموت المفاجئ

تيبند ول

جميع الحم ن قد

حين دخول ا وحدات

يتواجد في ا

التسمين

لفيليات وتبلع
جميع ا.

Herrick. J. B. 1979. Diseases of feedlot lambs. Animal Health Fact Sheet No. 6-S. Iowa
State University-Ames.

 -25التسوي :
يجب على المربي معرفة السققو جيداً وعلي معرفة الوقت المتوقع لنزول الخراف إلى السققو
المحلي حيث يحبذ أن تصقققادف أفراحاً وأعياداً ولنية ودينية .إن توقيت إنزال الخراف إلى السقققو قبل
عيد األ ققحى المبارل مباشققر قد يؤد إلى م ققاعفة ربحيت حيث أن نسققبة كبير من األهالي تؤد
األ حيات في هذه الفتر .
كما أن من األف ل للمربي فتأ ملحمة أو اإلتفا مع لحام لتصريف النات بربأ مع ول.
إن اللري قة التي تبقاع في قا الخراف وتوقيت قا ققد تكون إحقدل أهم العوامقل الم مقة التي ققد تؤد
إلى نجاح المشروع أو فشل .
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 -26حف السج ت:
يتللب هذا النوع من المشقاريع تسقجي ً دقي اً لمعرفة ن ال ال و وال قعف حتى يتم ت وية البع
وتجنقب األخرل حيقث أن ال قدف الن قائي للتسققققمين هو تح ي الربأ وللوصققققول إلى هقذا ال قدف عبر
التسمين يتللب ذلل حف المعلومات التالية:
 .1سعر الشرا للو ن الحي Purchase Price
 .2تكلفة ن ل الخراف إلى وحد التسمين
 .3تكلفة التغليس أو الري للخراف
 .4تكليف التلعيم
 .5تكاليف جز الخراف إذا حدث
 .6سعر لن العلف المشترل
 .7سعر الديزل (الوقودي المصروف على وحد التسمين وكذلل تصليحات األج ز
 .8تكلفة المياه الذ صرف على الوحد
 .9تكلفة ن ل الخراف إلى سو الح ل
.10

تكلفة التاجر الوسيل الذ باع الخراف

.11

تكلفة المسل اذا ذبحت الخراف

.12

العائد من بيع الجلد والرأس والمع

.13

تكلفة العمالة واإلدار لوحد التسمين

.14

نسبة التصافي والتشافي للخراف المذبوحة

.15

العائد للوحد والعائد للخروف الواحد

 -27خلور التسمين:
يعتبر التسقمين مشقروعا تجاريا قد يتعر

للخسقار وذلل عائد إلى أن هذا النوع من المشقاريع

ي تم بحيقا الحيوان ف قد يحقدث نفو في الخراف أو ققد تنخف
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أسققققعقار الخراف بشققققكقل حقاد عنقد وققت

التسققققوي أو قد يكون النمو للخراف غير جيقد وإن هذا الن و في النمو عائد إلى نوعيقة العلف والخللقة
المستعملة.
إن هذه الخلور يمكن الت ليل من ا إلى إقصى درجة عبر اتخاذ الخلوات التالية:
تح ير جز كبير من األع ف المللوبة في المزرعة وخزن ا
معرفة دقي ة ألسعار األع ف وثبات ا عند الشرا
إدار ع نية وعلمية ممتا

للتعليف وإدار التسمين

بيع الخراف لمح ت بيع اللحوم للجم ور وأن يكون تصققققريف قا تسققققوي يقاً وا ققققحقاً حين بقد
المشروع
كلما كان التسقمين سقريعاً كلما كانت الكفا العلفية أف قل والكمية المسقتعملة لعملية التسقمين أقل
بالم ارنة فيما إذا استمر التسمين لمد لويلة.
يجب أي ق قاً مراقبة أسقققعار الخراف واللحوم وبشقققكل دائم ألن شقققرا الخراف والحرو على
تسقوي ا في أوقات مناسقبة وخاصقة فيما إذا صقادف ذلل أعياد إسق مية يزيد من الفرو للحصقول على
الربأ المللوب ل ستمرار في هذا النوع من المشاريع.
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