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 مقدمة
(، لجميع المربيف كالمربيف CAMELMILKء مشركع حميب اإلبؿ )ىذا الدليؿ إلى ما ىك أبعد مف شركا مكجو

ىذا الحيكاف فسيكلكجية الجدد الذيف يرغبكف في البدء في تربية النكؽ الحمكب. طمكحو ىك تكفير األساس لمعرفة 
 . حمكبالنكؽ ال تربيةبشأف إدارة  النصائحنتاج الذم يمكف تكقعو، كمجمكعة مف ئللككفاءاتو 

اإلدارة التقنية أك  الغذاءباإلنتاج، التكاثر، إلى أف يككف عمميا، كيتناكؿ جميع المسائؿ المتعمقة  ىذا العمؿ يرمي
عممي"، كلكنو ييدؼ إلى اكتساب ميارات الطابع "التفاصيؿ ذات الدكف الخكض في  المزرعةكاالقتصادية في 

 .التحقيؽ البيكلكجيفي تتعمؽ بالدراية أكثر 
' اإلدارة التقنية 2' القكاعد الفسيكلكجية لمتكاثر كالرضاعة كالتغذية؛ '1عمى التكالي ' كلذلؾ سيتناكؿ ىذا الدليؿ

' إدارة 3المنتجات، ك' مشتقات)إدارة التكاثر كالتغذية كالرضاعة( بما في ذلؾ  حمكبال نكؽال لمزرعةكاالقتصادية 
 .المزرعةالصحة كالنظافة في 

 
 القكاعد الفسيكلكجية لإلبؿ 

  اإلبؿ دكرة حياة. 1
 ىا( مف األنكاع ضعيفة اإلنتاج كعمى الرغـ مف طكؿ عمر كحيدة السناـ كذات السناميفالكبيرة ) اإلبؿتعتبر 

في أفضؿ الحاالت. كيرل البعض أف ىذا األداء الضعيؼ مف  حيراف 8-6سنة(، تنتج األنثى بالكاد  20-30)
 مع الظركؼ الصعبة.يا ىك تكيف عدديةحيث اإلنتاجية ال

لغذاء مثؿ البيئات الصحراكية أك شبو الصحراكية، فإف كالدة اكاقع، في البيئات التي ينقص فييا تكفر كفي ال
ىي دائما مقامرة، أكال كقبؿ كؿ شيء بالنسبة لممكلكد الجديد الذم ال يزاؿ ىشا )يمكف أف يصؿ معدؿ  حكار

ات جسدىا لكالدة تضعؼ احتياطف أيضا لؤلـ اكلك في المائة(، 20الكفيات في بيئات كاسعة النطاؽ إلى 
 يتجاكز ىشاشتو. لكي)كخاصة سناميا( إلرضاع حكارىا كضماف النمك الكافي 

كفي بيئات أكثر كثافة كتضمف نظاـ غذائي أكثر انتظاما كثراء كظركؼ رقابة صحية مكاتية، يككف التحسف 
ىـ في إنتاجية عددية ايس أك عمى معدؿ تخصيب اإلناث، مما الصغارمممكسا، سكاء بالنسبة لمعدؿ بقاء 

 ىي نفسيا إلى حد كبير. تبقىأفضؿ. كلكف ىذا ليس لو تأثير يذكر نسبيا عمى دكرة الحياة، التي 
 :(، يمكف كصؼ دكرة حياتيا عمى النحك التالي1)الجدكؿ  عند اإلبؿاإلنجابية المعركفة  المؤشراتكبالنظر إلى 

 ا تقريبا خبلؿ مكسـ الشتاء )بالمعنى الكاسع: بيف نكفمبر شير  13بعد فترة حمؿ مدتيا  حكارتحدث كالدة ال
كمارس في نصؼ الكرة الشمالي( بسبب مكسمية فترات التكاثر المتعمقة بفترة شبؽ الذكر التي تحدث في فترة 

 .الشتاء
 نمك الحكار، إذا بقي عمى قيد الحياة، يضمنو إنتاج حميب األـ عمى األقؿ في األشير األكلى مف حياتو: في 

 أشير. 6النظاـ الكاسع، يككف الفطاـ متأخرا، كنادرا ما يككف قبؿ 
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  سنكات. العمر في سف  5-4حكالي  تحدث فيأكؿ كالدة  سنكات، 4-3البمكغ في المتكسط حكالي يحدث
عمى النظاـ يعتمد ٪ مف كزف البالغيف( كبالتالي 80-70البمكغ يعتمد عمى كزف الحيكاف )في المتكسط حكالي 

 .بؿ البمكغالغذائي ق
  ككزنو  الصغيرشيرا، كتختمؼ كفقا لجنس  13رب مف ايكما أك ما يق 390مدة الحمؿ ىي في المتكسط

 .الكالدةكمكسـ 
  شيرا كيتكقؼ إنتاج الحميب بسرعة بعد  12شيرا بمتكسط  18إلى  6يمكف أف تستمر مدة الرضاعة مف

متكسط الفاصؿ الزمني بيف الكالدات بسنتيف، اإلخصاب، كىناؾ عدـ تكافؽ بيف الحمؿ كالرضاعة. كيتبع ذلؾ 
 .سنة إلنتاج الحميب كسنة إلنتاج الجنيف

  سنكات 7يتـ الكصكؿ إلى كزف البمكغ حكؿ سف 
  عاما عاشت  30حيكانات تصؿ إلى ىناؾ سنة عمى الرغـ مف أف  16إلى  10الحياة المنتجة لمناقة ىي مف

 في ظركؼ جيدة مف التغذية كالبيئة الصحية
 المممكة العربية السعكدية، عمى سبيؿ المثاؿ،  منكععاما( كفي بعض البمداف م 20اإلناث متأخرا )بعد  تنحر(

 إال في حاالت القكة القاىرة(
 250إلى  اتذبح الذككر غير المخصصيف لمتكاثر إما قبؿ سنتيف )حالة دكؿ الخميج(، أك عندما يصؿ كزني 

 كجـ )تكنس(، أك بعد البمكغ )بمداف الساحؿ(
  سنكات، عمى الرغـ مف أنيـ قد  5أك  4كيصؿ الذككر المخصصيف لمتكاثر إلى سف البمكغ الكامؿ في سف

سنكات. كيستخدمكا  6أك  5األكؿ قبؿ  تزاكجيايظيركف سمككيـ الجنسي قبؿ ذلؾ العمر. كمع ذلؾ، نادرا ما يتـ 
 .طرؼ المربي سنكات اعتمادا عمى طريقة التسميـ المعتمدة مف 10إلى  5لمدة  زاكجلمت
 

  بعض مؤشرات اإلنجاب عند اإلبؿ )النطاؽ كالمتكسط( - 1الجدكؿ 
 اإلعدادات الفاصؿ العددم المتكسط

 العمر عند البمكغ شير 48 – 30 شير  36
 العمر عند الكضع األكؿ  شير  72 - 42 شير  54

 فترة الحمؿ يـك  *390 - 370 يـك  380
 معدؿ حدكث تكأمة  0.4%
 )كضع( كالدةالفترة بيف كؿ  شير 15**- 36*** شير  24

 عدد الكالدات اإلجمالي 8 - 3 6
 معدؿ الخصكبة السنكم لمقطيع 45% - 30 35%

 
 يكما 410سناميف( التي يمكف أف تصؿ إلى ذات أطكؿ عند الناقة ) *
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  في االبؿ الغير مستخدمة إلنتاج الحميب كالتي انجبت في بداية مكسـ التكاثر **
  كأيضا في حالة اإلجياض ***

 
كفي النياية، يبدك األداء اإلنجابي منخفضا كيظؿ تحسنيا طمبا مستمرا مف طرؼ المربيف. كتتعمؽ طرؽ 
التحسيف بتغذية الصغار لمتعجيؿ بالمراحؿ المختمفة لبداية دكرة الحياة )العمر عند البمكغ، كالعمر عند البدء 

تحكـ الصحي لممكاليد الجدد )زيادة معدؿ البقاء عمى قيد الحياة( كعمى ، كالعمر عند أكؿ كالدة(، كالزاكجبالت
 .القدرات اإلنجابية لؤلنثى )تحسيف معدؿ الخصكبة(

 .دكرة حياة الناقة ألكؿ رضاعتيف 1يمخص الشكؿ 

 
 الناقة الحمكبتمثيؿ تخطيطي لمسنكات األكلى مف دكرة حياة  .1لشكؿ ا

 
  كجية لالستنساخاألسس الفسيكل. 2
 عند اإلبؿدكرة الجنسية ال. 1. 2

كما  تخمك عف دكرة الشبؽ بالرغـ مف انيا ال ،تبدم نشاطا جنسيا كاضحا كمع ذلؾ الناقة، عمى عكس البقرة، ال
اال اف ىذا المصطمح يبدك قاببل لمنقاش. في الكاقع، السمة الرئيسية في فسيكلكجية يبدك عند جميع أنكاع اإلبؿ، 

 .ىك أف اإلباضة يسببيا التزاكج ذات السناميف أك اإلناث ذات السناـ عندثر التكا
كفي حالة التزاكج الفعاؿ. في حالة عدـ كجكد  كنتيجة لذلؾ، فإف الدكرة الكاممة ال تتـ إال في كجكد الذككر

يع. عندما ينضج أساب 4إلى  3الذكر، تقتصر الدكرة عمى سمسمة مف "المكجات الجريبية" كفقا لدكرة تتراكح مف 
 الجريب يسمـ البيض فقط إذا كاف ىناؾ التزاكج.

لكباركزف ا  

 كالدة
 الفطاـ

 الكزف )كمغ(

 التصميـ

 منحنى الرضاعة

سف البمكغ
 

 بداية الحمؿ

 الكالدة

 الكالدة

 بداية الحمؿ

 الحمؿ

 الحمؿ
 الرضاعة

 الرضاعة

 العمر )الشير(
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في حالة عدـ اإلخصاب، تتراجع الجريبات، مما يسمح بتطكير الجريب التالي. إذا تـ تخصيب البكيضة، يتـ 
 الحفاظ عمى الجريب كيتحكؿ إلى بصيبلت الحمؿ أك "الجسـ االصفر".

 :(1بالتغيرات اليرمكنية، كالتي تكصؼ عمى النحك التالي )الصكرة  المكجات الجريبية" لدييا عدة مراحؿ، تتعمؽ"
 أياـ تزيد خبلليا عدة جريبات في الحجـ كتظير عمى سطح المبيض.  6تستمر مف يكميف إلى  مرحمة النمك

  .ممـ 3-2حجميا يصؿ إلى حكالي 
 ممـ في  8حجـ حكالي  مف بيف الجريبات التي أظيرت نمكا، كاحد أك اثنيف فقط تصؿ إلى مرحمة الييمنة

 .أياـ 6إلى  4القطر. تستمر ىذه المرحمة أيضا مف 
 13التي تتعمؽ بالجريبات المييمنة )نادرا ما تككف أكثر مف اثنيف( كالتي تستمر في المتكسط  مرحمة النضج 

 يكما اعتمادا عمى المبلحظات( كتعرؼ عمى اساس نمك القطر كمف ثـ رككد نسبي لمحجـ 19ك 5يكما )بيف 
تحدث اإلباضة في كقت  .ممـ 25عندما يصؿ إلى مرحمة ما قبؿ اإلباضة. ىذا الحجـ يمكف أف يصؿ إلى 

التزاكج. في ىذه الحالة، يتطكر الجريب نحك تككيف جسـ أصفر، كخصائصو عند اإلبؿ ىك التطكر ببطء، كلكف 
 يختفي بسرعة في حالة عدـ زرع الجنيف.

 يكما. يصبح الجريب اثيتي أك  18إلى  4التزاكج كتستمر مف  التي تحدث عند غياب مرحمة االنكماش
يكما. الحالة الثانية  18ك 4كيسي عمى حسب الحالة. الحالة األكلى ىي انحطاط طبيعي تتراكح مدتو بيف 

 45يتكافؽ مع تطكر نحك كيس غير بكيضي، في بعض األحياف يككف نزيفي، بانكماش بطيء )يصؿ إلى 
 دكرة جديدة. يكما( كالذم يؤخر ظيكر

   
 
 

جريبات اإلبؿ بأحجاـ كدرجات نضكج مختمفة  :1الصكرة 
 (19971)المصدر: طبرم كأنكاسي، 

 
 

السؤاؿ الذم يطرح عمى المربي ىك الكشؼ عف الفترة التي تقبؿ فييا األنثى التزاكج. ما يقارب مف نصؼ النكؽ 
ى أخرل(، كىذه العبلمات يمكف أف تحدث ال تعبر عف أم عبلمات أك ضعؼ الشبؽ )تداخؿ أنثى مف قبؿ أنث

خارج مرحمة ما قبؿ اإلباضة، يبدك مف الصعب االعتماد عمى ىذه التغيرات في السمكؾ لمكشؼ عف الفترة 
 .المناسبة

ليذا السبب، في معظـ الحاالت، يتـ كضع الذكر مع اإلناث خبلؿ فترة التكاثر، ألنو ىك الكحيد القادر عمى  
 .اكتشاؼ مرحمة الشبؽ

                                                           
 الحسف الثاني، الرباط، المغرب( IAV عمـ األمراض عند االبؿ إصدارات 1997طبرم كأنكاسي،  1
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 الدكرة الجنسية عند الذككر. 2. 2
يتميز الذكر ذك سناـ أك سناميف بدكرة جنسية مكسمية. في الكاقع، تحدث فترة مف شبؽ خبلؿ أشير الشتاء )في 

 .المتكسط بيف نكفمبر كمارس في نصؼ الكرة الشمالي( بدكف شؾ يتعمؽ االمر بدرجة الحرارة كمدة اليـك
أك حتى  10اليرمكف الذكرم( الذم عند االبؿ يزيد بعامؿ التستكستيركف ) لمذككر يعتمد عمىالنشاط الجنسي 

بيف فترات الراحة الجنسية كفترات الشبؽ. في الكاقع، يزيد مستكل ىرمكف تستكستيركف في المصؿ مف  15
 (.2مؿ في منتصؼ فصؿ الشتاء )الشكؿ نانكغراـ/ 35مؿ إلى حد أقصى نانكغراـ/ 2المستكل األساسي مف 

 
 

 تطكر مستكيات ىرمكف تستكستيركف الدـ عند ذككر االبؿ عمى مدار السنة 2الشكؿ 
 . الكيمياء الحيكية السريرية لمجمؿ كأمراض الدـ، سبرينغر بكبؿ، سكيسرا(2018)المصدر: فام،  

 
خبلؿ فترة  بشكؿ مممكس، تؤدم ىذه الدكرة إلى تغييرات مكرفكلكجية في الخصيتيف حيث تزيد في الحجـ 
 ( كخاصة تغيرات في السمكؾ.2شبؽ )الصكرة ال
 
 
 
 
 
 

 شبؽ؛ )ب( الفترة المتكسطة؛ )ج( فترة الراحة الجنسيةالالتغيرات في مكرفكلكجيا الخصية: )أ( فترة . 2الصكرة 
 
 

 
ن
ستيرو

ستو
ت

 (
نانكغراـ / مؿ

)
 

سبتمبر
 

أكتوبر
 

نوفمبر
 

سمبر
دي

 

ي
جانف

 

ي
فيفر

 

س
مار

 

أفريل
 

ي
ما

ن 
جوا

جويلية 
 

ت
أو

 

 الشهر

 )أ( )ب( )ج(
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 :شبؽ، الذككر يظيركف الخصائص السمككية التاليةالخبلؿ فترة 
عدكاني كيمكف أف يياجـ الذككر اآلخريف في معارؾ حقيقية، كأيضا شبؽ، يصبح الذكر الخبلؿ العدكانية : * 

يجب بالتالي التعامؿ مع الذكر في مرحمة الشبؽ   .الناس، كاإلصابات )العضات خاصة( يمكف أف تككف خطيرة
قد بعناية، حتى لك كاف خبلؿ فترات الراحة الجنسية يبدك لطيفا ككدكدا جدا مع الناس. كبسبب ىذه العدكانية، يف

٪ مف كزنو. في بعض األحياف العبكر المعكم يككف سريعا 35شييتو كيفقد كزنو. يمكف أف يفقد ما يصؿ إلى 
كعمى أساس ىذا السمكؾ تنظـ ميرجانات اإلبؿ في تركيا. كلذلؾ مف الضركرم تجنب   مما يسبب لديو إسياؿ.

أنو يتـ إنشاء منافسة لمسيطرة عمى شبؽ، ال سيما ك الكجكد العديد مف الذككر في القطيع نفسو خبلؿ فترة 
 اإلناث.

أثناء الشبؽ، يقكـ الذكر بإخراج الجزء الناعـ مف حجابو لمحنؾ )القسـ الذم يفصؿ  خركج غشاء القمة:* 
(. يمكف أف يكرر ىذا 3تجكيؼ الفـ عف تجكيؼ األنؼ(، كالميزة التشريحية لئلبؿ التي تسمى "دكال" )الصكرة 

يبلحظ أف خركج الغشاء )يخمطو الغير المطمعيف مع المساف( يحدث في   .سـ الشبؽالسمكؾ بانتظاـ طكاؿ مك 
 معظـ األحياف عمى يميف الفـ، مما ينبعث منو ضجيج الغرغرة المزعج. كيرافؽ ىذه الظاىرة انبعاث زبد المعاب.

 
 
 

 في مرحمة الشبؽ   خركج غشاء القمة عند ذكر اإلبؿ – 3الشكؿ 
 
 
 
 

رة الشبؽ ىي أيضا كقت ظيكر قضـ األسناف عف طريؽ االحتكاؾ الجانبي مف األضراس فتقضـ األسناف:  *
 تنبعث منيا ضكضاء معدنية مزعجة.

لدل الذكر غدتاف تقعاف في الجزء الخمفي مف الرأس )تسمى الغدد القذالية( تفرزاف سائبل إفراز الغدد القذالية: * 
(. 4بشكؿ خاص في فترة الشبؽ )الصكرة  قريبا، يككف كفيركثيفا معتما، مف المكف البني يميؿ الى األسكد ت

يحتكم ىذا السائؿ ذك الرائحة الكريية عمى منشطات أندركجينية كفيركمكنات، يضع الحيكاف بيا عبلمات عمى 
 .أراضيو )عندما يككف في الخارج( عف طريؽ فرؾ األشجار أك عمى عناصر االسطبؿ

عبلمة عمى المنطقة فقط بسائؿ الغدد القذالية ، كلكف أيضا بالبكؿ ال يتـ كضع كضع العالمات البكلية: * 
الذم يتفرقو الحيكاف عف طريؽ اتخاذ كضع معيف يتككف مف نشر األطراؼ الخمفية كرش بكلو عف طريؽ 

بقشرة سكداء، عبارة عف خميط مف  مؤخرتو حركات عمكدية لذيمو حكلو، كعمى ذلؾ، بعد بضعة أسابيع،  تغطي
 .(5ربة أك الرمؿ )الصكرة البكؿ كالت
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إفراز الغدد القذالية في الجزء الخمفي مف  :4الصكرة 

 الرأس عند الذككر خبلؿ فترة الشبؽ
كضعية الكسـ البكلي لمذكر خبلؿ فترات  :5الصكرة 

 (1997)المصدر: تيبارم كأنكاسي، الشبؽ 
 
لتزاكج، يبلحقيف الذكر، يشـ أجنابيف أك العجاف كيدافع تجاه اإلناث في فترة قبكؿ اتعامالت ما قبؿ التزاكج: * 

باستمرار عف "حريمو" ضد الذككر اآلخريف، أك حتى األشخاص المكجكديف في القطيع. يأخذ أيضا مكقؼ معيف 
 .(. ثـ يجبر األنثى عمى التزاكج قبؿ االنطكاء عمى الجزء الخمفي مف السناـ لمتزاكج6)الصكرة  الفميمف يسمى

  
 
 

  عند ذككر التعامؿ المميز لمفميمف :6كرة الص
 اإلبؿ قبؿ التزاكج

 
 
 

 التزاكج .3. 2
(. السمة المميزة في ىذا النكع مف الحيكانات 7)الجمكس( عند االنثى )الصكرة  مكضعفي  عند اإلبؿيقاـ التزاكج 

 تزاكج كعمر الذكر.دقيقة حسب مكسـ ال 25إلى  5العاشبة الكبيرة ىي مدة الجماع التي يمكف أف تختمؼ مف 
القذؼ يحدث خبلؿ مدة الجماع، كيزيد معدؿ النجاح مع مدة التزاكج. في بعض الحاالت )الذككر الشباب 
عديمي الخبرة، الذككر المائمة لمعدكانية(، قد يؤدم لممربي لمساعدة الذكر عف طريؽ تسييؿ االنطكاء عمى 

دخاؿ الرماؿ في األعضاء التناسمية لؤلنثى.القضيب، كبالتالي تجنب التفاعبلت الخطيرة في بعض األ  حياف كا 
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 مساعدة التزاكج عند اإلبؿ كحيدة السناـ :7الصكرة    
 

كترد معمكمات في الفصؿ المتعمؽ "باإلدارة اإلنجابية "، المعمكمات عف ممارسات إدارة تحسيف اإلنتاجية العددية 
 لقطيع االبؿ.

 الحمؿ. 4. 2
 الفشيرا في المتكسط( كيحدث دائما تقريبا في قرف الرحـ األيسر،  13االبؿ طكيمة )ما يقرب مدة الحمؿ عند 

 (.8الرحـ ثنائي القرف )الصكرة 
  

 
 

)رحـ ناقة( القرف االيسر أكثر تطكرا مف  .8الصكرة 
 القرف األيمف كىك مكاف الحمؿ.

 
 
 

صؽ بو في اليكـ العشريف تقريبا. إذا حدث أف يتـ زرع الجنيف في الرحـ مف اليكـ السادس بعد اإلباضة كيمت
الجنيف يظير في القرف األيمف مف الرحـ، في جميع الحاالت تقريبا يياجر إلى القرف األيسر ربما ألف القرف 

 األيسر أكثر تطكرا. كمع ذلؾ، فإف آلية ىذه اليجرة غير معركفة.
قة طبيعية، فإف كالدة التكائـ نادرة جدا: بيف حتى لك كاف في بعض األحياف قد يككف ىناؾ تبييض متعدد بطري

 10٪. كما أف الكفيات الجنينية المبكرة شائعة جدا، ككذلؾ اإلجياض، الذم يمكف أف يؤثر عمى 0.4ك 0.1
 في المائة مف حاالت الحمؿ في بعض القطعاف.
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س، كبالتالي مختمفة جدا "، مماثمة لمشيمة الفر diffus epithéliochorialمشيمة النكؽ مف نكع انزالي منتشر "
 عف التي عند البقرة. كنتيجة لذلؾ، نادرا ما يبلحظ احتباس المشيمة عند النكؽ بعد الكالدة.

التي تغطي الجنيف تماما "  épithélion“في جميع أنكاع اإلبؿ، ىناؾ غشاء خارج الجنيف يسمى الظيارة  
اع األخرل. ىذا الغشاء سيككف بمثابة مرطب في كتتجنب االتصاؿ المباشر مع السائؿ السمكم عمى عكس األنك 

   كقت الكالدة كسيككف عنصرا كقائيا ضد الجفاؼ.
 (1)اإلطار  الكالدة. 5. 2

تبلحظ العبلمات األكلى لمكالدة قبؿ بضعة أسابيع. تبدأ أكال بتطكر الغدة الثديية )حكالي قبؿ أسبكعيف( مرئية 
يكما مف الكالدة، نبلحظ استرخاء مبكرا في الرباط الكيسي  15ي بشكؿ خاص عند الكالدة االكلى. ثـ قبؿ حكال

 .مف الكالدة قبؿ بضعة أياـ ( التي تظير9المكجكد عمى كؿ جانب مف الحكض، كذمة الفرج )الصكرة 
 :مراحؿ 3تتككف الكالدة الفعمية مف 

القمؽ، كتستمر في  ساعة، تظير خبلليا األـ المستقبمية 48إلى  3يمكف أف تستمر مف  مرحمة تحضيرية* 
 (.10التحرؾ، كتعزؿ نفسيا عف القطيع، كفي حاالت قميمة تكشؼ عف الجيب المائي )الصكرة 

 
 
 
 
 

 
 

 كذمة الفرج عند النكؽ في المرحمة  :9الصكرة 
 األكلى لمكالدة

ظيكر الجيب المائي، مما يشير  :10الصكرة 
 إلى بداية خركج الجنيف

 
دقيقة  45ك 5دأ بتمزؽ الجيب المائي كليا مدة متغيرة جدا، في المتكسط بيف التي تب مرحمة خركج الجنيف* 

اعتمادا عمى قكة االنقباضات كعمر األـ ككزف الجنيف. في معظـ الحاالت، يخرج الجنيف رأسو أكال المكضكع 
في الكالدة عمى األطراؼ األمامية. تمد األنثى مستمقية عمى جانبيا، كلكنيا تقؼ في بعض األحياف.  الصعكبة 

 (.  11نادرة عند ىذا النكع مف الحيكانات )الصكرة 
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  عند الناقة  مرحمة خركج الجنيف أثناء الكالدة :11الصكرة 
 
 
 
 

كجـ عند  10دقيقة(. المشيمة ثقيمة جدا، تصؿ إلى  40، سريعة جدا عند االبؿ )حكالي مرحمة طرد المشيمة* 
  .أثقؿ المكاليد الجدد

( كالكقكؽ بسرعة كتككف لو القدرة 12دقيقة )الصكرة  15-5، يمكف لمصغير)الحكار( الجمكس بعد بعد الكالدة
 .عمى الرضاعة مف الساعة األكلى

(. أثناء الكالدة، ارتفاع 13تنعكس غريزة األمكمة منذ الكالدة مف خبلؿ االعتراؼ بصغيرىا مف رائحتو )الصكرة 
 .ؤدم إلى طرد طبيعي لمحميبالحميب تككف تحت تأثير اليرمكنات التي ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال يزاؿ  الحكار مباشرة بعد الكالدة :12الصكرة 
 ممفكؼ بالغشاء اإلنزالي

التعرؼ عمى الحكار برائحتو مف قبؿ  :13الصكرة 
 األـ بعد دقائؽ قميمة مف الكالدة

 
مفرج كبضعة أسابيع بالنسبة لمرحـ يرجع الفرج كالرحـ بعد الكالدة الى طبيعتيـ في غضكف أياـ قميمة بالنسبة ل

تتسبب في شفاء الغشاء المخاطي الرحمي الذم تضرر مف المشيمة تفرغ بعد  السكائؿ التي .أسابيع( 3)حكالي 
 الكالدة بكميات صغيرة عند النكؽ.
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دة، مباشرة بعد الكالرة أكؿ عكدة لمحرارة بعد الكالدة تحدث عمى فاصؿ زمني متغير جدا. يمكف استئناؼ الدك 
 خاصة إذا كاف الحكار ال يبقى عمى قيد الحياة كفي ظؿ ظركؼ التغذية الجيدة.

 : مراحؿ الكالدة عند الناقة1االطار 
 



 

17 
 

كلكف في المتكسط، يستمر الكقكؼ عف الرجكع لمدكرة ما بعد الكالدة حكالي ثبلثيف يكما كيمكف أف يحدث التزاكج 
يظؿ المبيض غير نشط لجزء مف مدة الرضاعة ىذا ىك ما يعرؼ  مف الكالدة. كمع ذلؾ، غالبا ما يكـ 45بعد 

غير متكافؽ مع الرضاعة، ينخفض إنتاج الحميب ثـ  التزاكجبتكقؼ الدكرة بالرضاعة. كما انو، إذا لـ يكف 
  يتكقؼ في غضكف أسابيع قميمة مف بداية الحمؿ )انظر أدناه، الفصؿ "اإلدارة اإلنجابية"(.

 
 ية لمرضاعةالقكاعد الفسيكلكج. 3

 مكرفكلكجيا الثدم 1.3
. العضك الثديي مزركع تحت البطف كعادة ما أثرحممات، كلكف ال يفصميا  4مثؿ البقرة، يتككف ضرع الناقة مف 

 تككف الحممات أرؽ كأقصر مف تمؾ المكجكدة عند البقرة الحمكب.
جكد اختيار عمى ىذه السمة، فإف المكرفكلكجيا العامة لمضرع متغيرة مف سبللة إلى أخرل، بالرغـ مف عدـ ك 

أنكاع مف مكرفكلكجيا الثدم في الجماؿ: )أ( أسطكانية،  6التغير ميـ جدا أيضا مف فرد إلى آخر. ىناؾ عمكما 
 (14، )ق( ىرمية ك )ك( كركية )الصكرة متأرجحة)ب( عمى شكؿ قمع، )ج( عمى شكؿ قاركرات، )د( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثدم عند الناقة الحمكبأنكاع مكرفكلكجيا ال .14الصكرة 
 يتميز التشريح الداخمي لمضرع عند اإلبؿ مف:

كجكد العديد مف القنكات في الحممة، مما لو آثار عمى العبلجات المحمية بالمضادات الحيكية في حالة التياب • 
 الضرع

احتياطي  صيريج متطكر بشكؿ صغير، عمى عكس الخبليا البلكتكجينية )األلكية(، مما يؤدم إلى انخفاض• 
٪( مقارنة بحميب السنخية " 8٪ عمى حسب الفرد مع متكسط 15إلى  1" )مف citernalالحميب في الصيريج "

alveolaire" نسبة الحميب .citernal/alveolaire  الجامكس، كلكنيا تختمؼ  عندمماثمة لتمؾ التي لكحظت
 (.20/80ر مف ذلؾ مف الماعز الحمكب )عند األبقار الحمكب( كأكث 65/35كثيرا عف البقرة الحمكب )حكالي 

)ب(

) 

 )و( )هـ(
 )د(

 )ج( )أ(
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مثؿ ىذا المكرفكلكجيا لو عكاقب ىامة لمتكيؼ مع آلة الحمب أك تحفيز الثدم )انظر أدناه الفصؿ "إدارة 
الحمب"(. كلكف قبؿ كؿ شيء، فإنو يجعؿ مف الممكف فيـ ديناميكية تدفؽ الحميب أثناء الحمب. في الكاقع، 

ات الحمب في الصيريج كالقنكات المبنية الكبيرة يككف متكفر عمى الفكر حميب الصياريج، المخزف بيف عممي
 بمجرد فتح العضمة العاصرة لقناة الحممة.

ال يمكف أف تتدفؽ كحدىا كالتدفؽ يتطمب تقمص الخبليا العضمية التي  التجاكيؼحميب السنخية، المخزف في  
لخبليا العضمية تعتمد عمى ىرمكف تحيط بيذه التجاكيؼ. فتح العضمة العاصرة، فضبل عف تقمص ا

 األكسيتكسيف.
 الحميب تدفؽ 2.3

لقياس تدفؽ الحميب، يتـ استخداـ جياز لتسجيؿ الكميات المنتجة لكؿ كحدة مف الزمف. كىك مسجؿ تمقائي يعمؿ 
نات (. يتـ تخزيف البيا15ككعاء الحمب )الصكرة  الضرعفقط في حالة الحمب الميكانيكي. كلذلؾ يتـ إعداده بيف 

إلكتركني متصؿ ببرنامج يسمح بتخزيف جميع المعمكمات في شكؿ جداكؿ كرسكـ بيانية. خبلؿ  كسيطعمى 
 :الحمب، يمر تدفؽ الحميب عمى عدة مراحؿ

، التي يضمنيا الحكار عند بدئو الرضاعة، كنادرا عف طريؽ تدليؾ حممات تمارس مف قبؿ مرحمة التحفيز* 
األكسيتكسيف، الذم يعمؿ بسرعة كبيرة عمى فتح العضمة العاصرة كانسداد قناة  الحبلب. التحفيز يؤدم إلى إفراز

 .كيسمح طرد الحميب كفقا لذلؾ التجاكيؼ الحممة، ثـ عمى خبليا
، تستمر بضع ثكاف يزداد خبلليا تدفؽ الحميب تدريجيان، كتصؿ إلى حد أقصى )نادران ما يزيد مرحمة تصاعدية* 

 .لتر/دقيقة( 2عف 
 التي تختمؼ مدتيا حسب إمكانات الحميب عند الناقة كخبلليا، يككف تدفؽ الحميب ثابتان تقريبان  ليضبة،مرحمة ا* 
 (3، أيضان مدتيا متغيرة، مما يؤدم إلى كقؼ الرضاعة )الشكؿ مرحمة نزكلية* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رسـ بياني لتدفؽ الحميب عند الناقة 3الشكؿ 
 

التصاعدية المرحمة التنازلية المرحمة   

اليضبة مرحمة لمحمب اإلجمالية المدة   

اإلنتاجية المرحمة مدة  
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)أ( الحمب أنكاع كبيرة:  3دفؽ الحميب. كيمكف سردىا عمى األقؿ في كمع ذلؾ، ىناؾ عدة أنكاع مف منحنيات ت
لتر / دقيقة، تمييا ىضبة أيضا قصيرة  3أك  2الذم يتميز بمرحمة صعكد قصيرة جدا مع ذركة تتجاكز  السريع

جدا كمرحمة تنازلية تدريجية. كىذا النكع ىك سمة مف سمات النكؽ سيمة الحمب، كلكف ليس بالضركرة أقكل 
الذم يتميز بقمتيف تقاببلف تدفؽ حميب االصيريج )الذركة األكلى(، ثـ  . )ب( الحمب ثنائي الكسائطمنتجيفال

الحميب السنخي في )الذركة الثانية(. يمكف أف تككف ذات صمة إلى نقص التحفيز كتأثير تأخر ىرمكف 
 كلي تدريجي جدا.، حيث يتـ استبداؿ مرحمة اليضبة بمنحنى نز الحمب البطيءاألكسيتكسيف; )ج( 

 
 

 
 جياز تسجيؿ تدفؽ الحميب التمقائي أثناء الحمب. .15الصكرة 

 ©الجياز مف نكع الكتكككردر 
 

 
 
 

كذلؾ في فصؿ إدارة الحمب، نجد كيفية تفسير قراءات مسجؿ الحميب. كقد أظيرت العديد مف الدراسات أف 
ألبقار، الحممات الخمفية ىي أكثر إنتاجية مف إنتاج الحميب ليس نفسو في األربع حممات. كما ىك الحاؿ مع ا

 ٪ مف مجمكع الحميب.60-55الحممات األمامية: الحممات الخمفية تنتج حكالي 
 . منحنى الرضاعة3.3

يبدأ إنتاج الحميب في كقت الكالدة، كلكف حجـ الحميب المنتج ليس ثابتنا خبلؿ فترة الرضاعة. ىذا الحجـ يعتمد 
كراثية، كالنظاـ الغذائي، الفاصؿ الزمني بيف الحمب، كنكعية التحفيز، كالطقس،  عمى العديد مف العكامؿ:

كاإلجياد كدراية الحبلب في طريقة الحمب كالة الحمب، كجكد األمراض، كخاصة التياب الضرع كبالطبع المرحمة 
ف تطكر اإلنتاج الفسيكلكجية لؤلنثى أم بداية أك منتصؼ أك نياية الرضاعة. عمكما، منحنى الرضاعة يعبر ع

 أثناء الرضاعة. لكصؼ ىذا المنحنى، يتـ استخداـ العديد مف المؤشرات:
  شيران، كتعتمد عمى  12شيران بمتكسط حكالي  18أشير ك 6المدة اإلجمالية لمرضاعة، كالتي تتراكح بيف

إلنتاج الحميب المرتبط مستكل إنتاج الناقة كنكعية النظاـ الغذائي. ال ينبغي الخمط بينو كبيف المدة اإلجمالية 
 بالحمب، حيث تخصص األسابيع األكلى بالكامؿ إلرضاع الحكار 

 اإلنتاج األكلي مباشرة بعد الكالدة أك في بداية الحمب 
 أشير حسب الفرد 5-4مدة مرحمة اإلنتاج المتنامية التي تتـ عمى مدل فترة تتراكح بيف شيريف ك 
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  ؽ ليست كاضحة جدا، كبدال مف ذلؾ فيي تتمثؿ في شكؿ ىضبة اإلنتاج في ذركة الرضاعة، كالتي عند النك
كيمكنيا أف تستمر عدة أسابيع. في ىذه الحاالت، يتـ األخذ في عيف االعتبار في ىذه الحالة الحد األقصى 

 ساعة  24الذم يتـ إنتاجو في 
 )الكقت األقصى لئلنتاج )في أياـ ما بعد الكالدة 
 مدة المرحمة التنازلية 
 ت الذم يعكس انحدار اإلنتاج كيقدر بحساب االنخفاض بيف مراقبة حمبتيف )عادة شير كاحد( معدؿ الثبا

مأخكذة إلى المدة اإلجمالية لممرحمة التنازلية. كعند النكؽ، يككف معدؿ الثبات أعمى منو في األبقار الحمكب، أم 
 أف انخفاض اإلنتاج أبطأ.

  عند النكؽ منخفضة نسبيان، كأف تكقؼ اإلنتاج في الغالب تكقيت جفاؼ الضرع، نظران إلى مستكيات اإلنتاج
 يككف طبيعي كال يتطمب حمية مائية كما ىك الحاؿ عند األبقار الحمكب عالية اإلنتاج.

( يختمؼ كفقا لرتبة الرضاعة لؤلـ )ىي أكثر "انبطاحا " عند الكالدات ألكؿ مرة(، 4منحنى الرضاعة )الشكؿ 
كالدة في كقت متأخر، في فصؿ الربيع(، كبالطبع مستكل اإلنتاج )ذركة الرضاعة شير الكالدة )ىك أقصر عند ال

 لتر مف الحميب / السنة(. 3000ىك أقؿ كضكحا عندما يتجاكز االنتاج 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2في فترة الرضاعة   الفعمي )بالمكف األحمر( كمثاؿ )باألسكد( لنكؽ مثاؿ عمى منحنى الرضاعة .4الشكؿ 
 (20162)المصدر: عزيز كآخركف،   اج األسبكعيكتحسب مف اإلنت

 

                                                           

. نمكذج منحنى الرضاعة مف السعكدية )اإلبؿ باستخداـ أشكاؿ خطية كغير خطية مف كظيفة غاما غير 2016، مسعد أ. كنح.ـعزيز ـ.أ. فام. ب، ال 2
 Res., 137, 40-46ف صغير. مكتممة. ركمي



 

21 
 

كتتيح لنا النماذج التي كضعيا العديد مف الباحثيف تقدير إجمالي لئلنتاج المتكقع مف اإلنتاج األكلي، كذركة 
أدناه، يتـ عرض نكعيف متناقضيف لمغاية مف منحنى الرضاعة فيما  5اإلنتاج كمعدؿ الثبات. في مثاؿ الشكؿ 

نتاجية عالية ) 2.9فضة اإلنتاج )يتعمؽ بنكؽ منخ  كجـ(. 30كجـ/يـك بحد أقصى  14.8كجـ/يكـ( كا 
 
 
 
 
 
 
 
 

مثاالف عمى منحنيات متطرفة )منتج منخفض كمنتج قكم( بشأف ناقتيف مف  10-100االنبعاثات  .5الشكؿ 
 (20093اسز، ي)المصدر: ناجي كجمزرعة كاميميسيكس في دبي 

 
 اليضـ كالتغذية. األساس الفسيكلكجي لعممية 4
ىي مجترات زائفة كىذا يعني أف لدييـ فيسيكلكجية المجترات، لكنيا ال تنتمي إلى مجمكعة مف المجترات  االبؿا

مف كجية نظر التصنيؼ )النظاـ الفرعي المجترات(. اإلبؿ ذات سناـ كذات سناميف ليا خصائص فسيكلكجية 
ذائي كنكع النظاـ الغذائي، عمى الرغـ مف أنيا عاشبة مف في ىضـ المكاد الغذائية التي تؤثر عمى سمككيـ الغ

 المرجح أف تستخدـ نفس المكارد الغذائية مثؿ المجترات الحقيقية.
 . اليضـ عند اإلبؿ4.1

مثؿ جميع الحيكانات العاشبة المجترة، فإف اإلبؿ ىي متعددة المعدات. لدييـ عدة معدات مع كظائؼ محددة. 
 3غرؼ فإف معدة اإلبؿ تحتكم عمى  4ة يختمؼ بشكؿ كبير. إذا كاف لممجترات كمع ذلؾ، فإف تشريح المعد
)الغرفة االنبكبية( عمى الرغـ مف أنو مف  C3)الشبكية( ك C2الكرش( ك )يقابمو C1غرؼ فقط، يشار إلييا باسـ 

م يتدخؿ بكجكد غدد مخاطية حيث تنتج حمض الكمكريدريؾ الذ C3كجية نظر داخمية، يتميز الجزء الطكيؿ مف 
نفسيا إلى "غرفتيف" يتضمناف أكياس مدكرة تسمى  C1. كتنقسـ الغرفة C4في اليضـ، كما يصؼ البعض غرفة 

(. يسمح ىذا التككيف 16أكياس غدية أك أكياس طبقة مياه جكفية عمى الجزء البطني الخاص بيا )الصكرة 
ة صمبة، كاألخرل سائمة. نتيجة لمكجكد التشريحي لمحيكاف بفصؿ كمية الطعاـ إلى بطكنو عمى مرحمتيف، كاحد

األطكؿ لمجسيمات التي ابتمعيا في المعدة. كمع ذلؾ، كما ىك الحاؿ عند المجترات، يتـ اليضـ مف قبؿ البكتيريا 
البكتيريا ستيضـ السميمكز النباتية كالمككنات األخرل التي سكؼ تعطي البركتينات التي سيتـ  المتكاجدة. ىذه

                                                           
(. المؤتمر الثاني لمجمعية الدكلية لمبحث كالتطكير، جربة، تكنس، Camelus Dromedariusز، ج. : تكثيؼ إنتاج الحميب كحمب اإلبؿ اآللي )سناجي، بي، جكىا 3
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يؤدم الى  C1كل األمعاء. كبالتالي فإف ميزة البقاء لفترة أطكؿ لمجسيمات في المقصكرة امتصاصيا عمى مست
عممية ىضـ أكثر اكتماالن، كىك ما يفسر لماذا تككف اإلبؿ قادرة عمى ىضـ العمؼ الفقيرة غذائينا بنسبة أفضؿ 

 مف البقر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بؿأجزاء اجياز اليضمي عند اإل .16الصكرة 
 

فراز البراز أبطأ مما ىك عميو عند الحيكانات  C3باإلضافة إلى ذلؾ، فإف العبكر المعكم لممغذيات بيف مخرج  كا 
 العاشبة األخرل، مما يزيد مف كفاءة ىضـ العمؼ الفقير. 

كمع ذلؾ، فإف خصكصيتيف أخريتيف ليذا النكع تساىـ أيضا في كفاءة الجياز اليضمي عند اإلبؿ مع عكاقب 
عادة تدكير اليكريا.كب  يرة عمى النظاـ الغذائي: الطاقة العازلة لمحتكل المعدة كا 

كسط )ىنا محتكل المعدة( لمحفاظ عمى مستكل مستقر مف الحمكضة. إذا كانت الىي قدرة  قكة التخزيف المؤقت
ض( أك قكة التخزيف المؤقت منخفضة، يمكف أف تؤدم بعض الحصص الغذائية إلى الحمكضة الزائدة )الحما

القمكية )القمكية(. كمع ذلؾ، فإف ىذه الظكاىر نادرة عند اإلبؿ )باستثناء إبؿ السباؽ التي تتغذل بحصص غير 
متكازنة غنية جدا في المركزات(. يتـ تكفير قكة التخزيف المؤقت مف خبلؿ المعاب الذم ينتجو الجمؿ بكميات 

مكجكدة في األكياس الغدية. ميزة الحمكضة المستمرة تقريبا كبيرة، كالفكسفات كالبيكربكنات التي تفرزىا الغدد ال
ىك الحفاظ عمى نشاط بكتيريا المعدة. باإلضافة إلى ذلؾ، فإف فصؿ المكاد الغذائية إلى مرحمتيف يسمح بزيادة 
أسرع في "تسميـ" المرحمة السائمة، كأخيرا، إلى جانب الحفاظ عمى النشاط البكتيرم، لمقضاء بشكؿ أسرع عمى 

  (الكرش) C1 حجرة

 أكياس غدية

 (الشبكية) C2 حجرة 

 (الغرفة األنبوبية)  C3 حجرة

  كيس المعدة
(abomasum) 
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لسكريات القابمة لمتخمر كمنتجات التخمير التي يمكف أف تسبب اضطرابات في الجياز اليضمي إف لـ يكف ا
 كذلؾ.

ىي ظاىرة كبلسيكية عند الحيكانات العاشبة. فيك معركؼ أف النباتات تحتكم عمى البركتيف،  دكرة اليكريا
ض أمينية، بعد ذلؾ يكريا، ثـ أمكنياؾ. كالنيتركجيف الغير بركتيني. ىضـ البكتيريا لمبركتينات يعطي أحما

النيتركجيف الغير البركتيف يعطي مباشرة األمكنياؾ. كمف خبلؿ األمكنياؾ، البكتيريا تصنع بعض البركتينات التي 
ستيضـ في األمعاء. كمع ذلؾ، يمر القميؿ األمكنياؾ في مجرل الدـ لكي تحكؿ الى يكريا عف طريؽ الكبد. ىذه 

دا إلى مجرل الدـ ليتـ إزالتيا عبر الكمى عف طريؽ البكؿ. كلكف بعض اليكريا تعكد إلى المعدة اليكريا تعكد مجد
كالمعاب لتصبح أمكنياؾ كي تستخدـ إلنتاج البركتينات الميكركبية. كىذا ما يسمى دكرة اليكريا. كمع ذلؾ، فإف 

٪ عند 75٪ عند اإلبؿ مقابؿ 94رل: فيك معدؿ إعادة تدكير اليكريا عند اإلبؿ أعمى بكثير بالنسبة لؤلنكاع األخ
٪ عند اإلبؿ الجافة. كالنتيجة مفيدة 97٪ عند األغناـ الصحراكية. حتى أنو يرتفع إلى 78الماعز الصحراكم ك

ألف إعادة التدكير تؤدم إلى إفراز البكؿ منخفض نسبيا في اليكريا )مما قد يفسر اىتماميا بالمستحضرات 
لى تعزيز كفاءة الجياز اليضمي مف األعبلؼ منخفضة البركتيف. مف ناحية أخرل، ىذا الصيدالنية التقميدية(، كا  

 يفسر خطر التسمـ باليكريا إذا كاف النظاـ الغذائي غنينا جدنا بالنيتركجيف الغير البركتيني.
  . تغذية اإلبؿ4.2

عادف كالفيتامينات، ناىيؾ عف مثؿ جميع الحيكانات تقريبا، اإلبؿ تحتاج الى السكريات كالدىكف كالبركتيف كالم
المياه، لمحفاظ سبلمتيا الصحية. يجدكا كؿ ىذه العناصر في العمؼ الذم يمكف الكصكؿ إليو في الصحراء أكفي 
النظـ اإليككلكجية السيبية بنسب متفاكتة. كقد درست التكصيات المتعمقة بالعناصر الغذائية الضركرية دراسة 

امة، لحساب حصص الغذاء )انظر الفصؿ "إدارة األغذية"(، تستخدـ المراجع سيئة نسبيا عند اإلبؿ، كبصفة ع
المكتسبة عمى الماشية مع مراعاة خصائص اليضـ عند ىذا النكع، المذككر أعبله. كلذلؾ، سنركز في ىذا 

مف الفصؿ عمى جكانب السمكؾ الغذائي، كالكميات التي يتـ تناكليا، كتخزيف احتياطيات الدىكف، كاالحتياجات 
 المياه.

 . السمكؾ الغذائي4.2.1
اإلبؿ كحيدة السناـ اك ذات السناميف ىما "راعياف" كليسا "رعاة"، أم الحيكانات التي تستيمؾ مجمكعة كاسعة مف 
النباتات في نظميا اإليككلكجية، مف األعشاب الحميقة إلى سيقاف كأكراؽ األشجار التي يمكف الكصكؿ إلييا مف 

(. كبيذه الطريقة، فإنيا تشبو سمكؾ الماعز كتختمؼ اختبلفان كاضحان 18ك 17ة )الصكرتاف خبلؿ أعناقيا الطكيم
عف االبقار كاألغناـ. كيرتبط ىذا السمكؾ إلى الخصائص الفسيكلكجية كالتشريحية: اليضـ الجيد لمسميمكز بفضؿ 

، كالنشاط C4مكريؾ في الغرفة البكتيريا السميكليتية المتكاجدة في المعدة، كاإلفراز القكم مف حمض الييدركك
 األميمكليتيؾ القكم لتحسيف ىضـ النشكيات، طكؿ األمعاء الطكيؿ كأكبر سطح الحميمات. 

في المراعي، تتصرؼ اإلبؿ بكحدانية كبحركة مستمرة، مما يعني أف مجمكعة مف الحيكانات )قطيع( ال تركز أبدنا 
كـ في  20أف تككف ىذه الحركات كبيرة )أكثر مف  معنا في مكاف كاحد، كتتحرؾ دكف تكقؼ لمرعي. كيمكف

اليكـ(، مما يتجنب الكثير مف الضغط المكضعي عمى المكرد. كبما أنو حيكاف راعي، كبالتالي فإف انتقائيتو مف 
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النباتات المستيمكة تككف أعمى. كقد أظيرت دراسات عديدة في أفريقيا عمى كجو الخصكص تنكع النباتات 
طبقات النباتات المعنية، مما تفادل االستغبلؿ المفرط لطبقة معينة. كتشير التقديرات إلى أف  المستيمكة كتقمبات

فقط لؤلغناـ. عمكما، في  15إلى  12نبتة مختمفة في كسط معيف مقارنة بػ  22ك 15الجمؿ يستيمؾ ما بيف 
 ساعات لتمتقط جميع انكاع العمؼ لمتغذية. 8المراعي، تبقى اإلبؿ في المتكسط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السمكؾ الغذائي لمجمؿ في المراعي الذم يستيمؾ "مف العشب الحميؽ إلى البتبلت كأكراؽ  .18ك 17الصكرة 
 األشجار التي يمكف الكصكؿ إلييا مف خبلؿ أعناقيـ الطكيمة"

 
 كيمكف أف تككف لمثؿ ىذا السمكؾ عكاقب في نظاـ االسطببلت حيث يتـ جمب الطعاـ إلى أماكف الغذاء كتككف

 الحصص الغذائية أكثر رتابة كتكزيعيا مرتيف فقط في اليكـ.
 بتالعاال. كميات 4.2.2

عمى كزنيا، كعمرىا، كجكدت الغذاء، كمككناتو )كجكد أك عدـ كجكد مركزات(،  لئلبؿتعتمد الكمية المستيمكة 
ذككر المستريحيف أك ، أك التي ترضع أك األنثى الحامؿ، أك التنمككمحتكل المياه كحالتيا )الحيكانات التي 

الذككر في مرحمة الشبؽ( ىي التي تحدد احتياجاتيا. كلذلؾ فإف األرقاـ الكاردة في المنشكرات العممية مختمفة 
كجـ 100 /كجـ مف المادة الجافة  3إلى  2جدا. في المتكسط، تتراكح الكميات التي يتـ تناكليا عند البالغيف مف 

كجـ مف المادة الجافة. تحتكم أعشاب المراعي  15ك 10كجـ، بيف  500ف مف الكزف الحي، أك لحيكاف بالغ يز 
. كلذلؾ فإف سعة االبتبلع التبفكجـ مف  18إلى  12٪ مف المادة الجافة، كىذا يعادؿ حكالي 80إلى ما يقارب 

 كجـ مف المادة الجافة لحيكاف مف نفس 22إلى  18تككف عادة أقؿ مما ىي عميو عند األبقار أم في حدكد 
 كجـ(. 500الكزف )
 تخزيف كتكنيد احتياطيات الدىكف 3.2.4

 19اإلبؿ ىي النكع الكحيد القادر عمى تخزيف معظـ احتياطيات الدىكف في مكاف كاحد، كىي سناـ )صكر 
٪ مف مجمكع الدىكف إذا  35-30٪ مف دىكف الذبيحة )حكالي  80ك 50التي يتمركز فييا ما بيف ك ( 20ك
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يتـ تخزيف الدىكف في الخبليا المتخصصة ليذا تسمى الخبليا الدىنية. الدىكف تمثؿ  ضمت الدىكف العضمية(.
٪ مف المادة الجافة في السناـ. ظاىرة تخزيف/ تكنيد الدىكف أمر ضركرم لبقاء الحيكاف. كتخزف 90أكثر مف 

خبلؿ فترات الدكرة  ىذه االحتياطيات خبلؿ المكاسـ المكاتية )مكسـ األمطار( عندما يككف العشب أكثر كفرة أك
 الفسيكلكجية ال تحتاج الى طاقة كبيرة )نياية الرضاعة، بداية الحمؿ، فترة الراحة الجنسية عند الذككر(. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تتركز احتياطيات الدىكف عند اإلبؿ كحيدة السناـ كذات السناميف في السناـ ذاتيا )أك .20ك 19صكر ال
 % مف الدىكف70(. تتككف السناـ مف السناميف معا

 
كعمى العكس مف ذلؾ، تشكؿ ىذه االحتياطيات الطاقة لمحيكاف، خبلؿ المكاسـ الغير مكاتية عندما تككف المكارد 
الغذائية رديئة النكعية أك في حالة زيادة االحتياجات لمطاقة )بداية الرضاعة، نياية الحمؿ، فترة االشبؽ(. تركيز 

تكييؼ اإلبؿ لمحرارة. ألف الدىكف تتركز في السناـ، كالدىكف التحت ىذه االحتياطيات في السناـ ىك مؤشر ل
جمدية تتركز عمى بقية الجسـ إذا ال تككف كفيرة جدا، مما يجعؿ تبديد الحرارة الزائدة سيبل. كمع ذلؾ، ىناؾ 

دىكف ٪ مف الدىكف( كال15-10اثنيف مف مكاقع التخزيف الداخمية األخرل تسمى الدىكف حكؿ الكميتيف )حكالي 
٪ مف الدىكف( التي تغطي االمعاء، أم الجدار الداخمي لمتجكيؼ البطني. ميزة السناـ ىك أنو 10-5المعكية )

 يعطي قراءة سيمة لحالة المخزكف الدىني عند حيكاف معيف.
 االحتياجات مف المياه 4.2.4
ه عمى كجو الخصكص، التي كمثؿ. كالكاقع أف متطمبات اإلبؿ كحيدة السناـ لمميا تعطى لمعطش اإلبؿمقاكمة 

تمت دراستيا منذ فترة طكيمة، تبدك أقؿ مما ىي عميو في األنكاع المحمية األخرل التي تعيش في المناطؽ 
الصحراكية. كمف بيف المعايير المستخدمة في تقييـ ىذه االحتياجات، ىي التسميـ المائي، أم الحاجة إلى تجديد 

 160ساعة. لممقارنة، ىك  24 / مؿ/ كغ مف الكزف الحي 80ىك حكالي ، عند اإلبؿ كحيد السناـمياه الجسـ. 
عند  95عند األغناـ الصحراكية، كحتى  100عند الجامكس،  120ساعة عند الثيراف المصارعة، 24مؿ/ كغ/

الماعز الصحراكية التي تقاكـ الجفاؼ. كبطبيعة الحاؿ، تتكقؼ االحتياجات مف المياه عمى الظركؼ المناخية. 
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أعمى مف الناحية التقميدية في المكسـ الدافئ كمع الحصص الغذائية أغنى في المكاد الجافة. كيقدر أف كىي 
  (.2لتران في اليكـ )اإلطار  30إلى  20االحتياجات تُقدر بحكالي 

  لمماء الجمؿ كحيد السناـ طريقة شرب :2 اإلطار
 (كازاخستاف كدية،السع العربية المممكة كينيا، جيبكتي، السكداف، إثيكبيا،)
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عمى الرغـ مف أف الرضاعة ترتبط بزيادة االحتياجات، تشير العديد مف الدراسات إلى أف تقييد المياه لو تأثير 
محدكد عمى إنتاج الحميب. كمع ذلؾ، ال ينبغي أف ننسى أنو عمى الرغـ مف قدرتو عمى تحمؿ الجفاؼ كسقي 

 تاج إلى شرب مثؿ جميع الكائنات الحية.الفضاء، الجمؿ يح
 

 لتربية النكؽ الحمكب تقنيةاإلدارة ال
ىذا الفصؿ مخصص إلدارة مستثمرة تربية اإلبؿ مع التركيز بشكؿ خاص عمى إدارة مستثمرة النكؽ الحمكب مع 

الجيدة لمتكاثر، العمـ أف ىذا ىك الجزء األكثر أىمية. كاليدؼ مف ذلؾ ىك كضع بعض القكاعد األساسية لئلدارة 
تربية الصغار، طرؽ الحمب، كغير ذلؾ مف األنشطة الممكنة، كاألغذية كالنظافة الصحية بشكؿ عاـ. كما سيتـ 

 االقتصادم.الجانب مناقشة 
 إدارة التكاثر .5

 الكضع لمتكاثر 1.5
بلحقة مف اليكـ األكؿ كينبغي أف يتـ كضع االناث لمتزاكج بعد فترة كجيزة مف البمكغ أك خبلؿ دكرات اإلنجاب ال

كالثاني مف الشبؽ إذا كانت مرئية ألف ىذا ىك الكقت الذم تككف فيو نسب نتكءات اإلخصاب أعمى. في حالة 
الشبؽ الصامت، مف األفضؿ كضع الذكر داخؿ قطيع اإلناث ليتـ تخصيبيا. يمكف استخداـ الذكر المخصب 

أنثى، كلكف يعتبر قادرا عمى  30إلى  25في قطيع لػ  عدة مرات خبلؿ النيار كيتـ احتساب ذكر كاحد لتربية
اإلناث في اليـك  4أك  3( في المجمكع خبلؿ مكسـ التزاكج بمعدؿ 70أنثى )أك حتى  50إلى  40تغطية 

سنكات لتجنب الكثير  5الكاحد. كمع ذلؾ، فإنو ليس مف المستحسف أف تبقي نفس الذككر في قطيع ألكثر مف 
  .بيف الصمةمف التزاكج 

إف كضع االنثى الصغيرة لمتكاثر يضعؼ نجاح الخصكبة. الحمؿ سكؼ يتطكر عمى حساب نمكىا الخاصة بيا 
كالتي سكؼ تتنافس أيضا مع الرضاعة. كقد يضيع الكقت المكفر لمكالدة األكلى بسبب الفترة الزمنية التي 

لكاقع، ىناؾ أكثر مف معيار العمر، كالتي ستستغرقيا األنثى الشابة لتجديد احتياطاتيا قبؿ الكالدة الثانية. في ا
سنكات، كالعامؿ الذم يجب مراعاتو في اتخاذ قرار حكؿ كضع أك ال لمتكاثر ىك كزف  5ك 2يمكف أف تتراكح بيف 

 ٪ مف كزف البمكغ.65األنثى الشابة: يجب أال يقؿ عف 
إلى التكاثر. كمع ذلؾ، الحمؿ يسبب  في البيئة التقميدية، ينتظر المربي أف يتـ ُفطـ الحكار قبؿ إعادة األنثى

التكقؼ المبكر لمرضاعة، الكضع لمتكاثر في كقت مبكر جدا بعد الكالدة ال ينصح في المزارع المحصصة إلنتاج 
الجيدة، يمكف تخصيب اإلناث بعد  الحفاظ عمى الحالةالحميب )انظر أعبله، فصؿ "دكرة الحياة"(. في ظركؼ 

-16ت في بداية مكسـ شبؽ الذككر، مما يسمح بفاصؿ زمني بيف الكالدات مف أشير مف الكالدة إذا حدث 4-5
سنكات. كقد أجريت في محاطات التجارب لمحصكؿ عمى عكدة  3شيرنا كيحصؿ عمى حكاريف عمى مدل  18

اليرمكنية كالذم يسمح لمدخكؿ لمتكاثر بعد شير كاحد مف الكالدة، مما يؤدم اإلضافة الشبؽ مبكرا عف طريؽ 
 شيرا. 14فترات بيف الكالدة تصؿ لػ إلى 
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 ( التزاكج الحر.2( التزاكج بمساعدة، ك )1كيرد كصؼ نكعيف مف التربية: )
  ينطكم عمى تخصيب األنثى بالذكر الذم تتكفر فيو الصفات الكراثية المبحكث عنيا التزاكج بمساعدة

مؤشرات اإلنتاج أك األداء كميزة مف أجؿ إدارة أفضؿ الختيار الذككر المخصبيف ككضع مجمكعة مناسبة مف 
ىذا النظاـ، باإلضافة إلى الجكانب المتعمقة بالتحسف الكراثي، ىي إمكانية السيطرة المسبقة عمى التكامؿ 
التناسمي لمذككر )طبعا مع التحكـ في نضج الجريبات بالمكجات فكؽ الصكتية( لتحسيف نجاح اإلخصاب، 

يحدث في مكاف مخصص حيث يمكف لممربي مساعدة الذككر أثناء كالعمؿ في ظركؼ صحية مثالية. التزاكج 
عممية كضع القضيب. عمى عكس االعتقاد الشائع، يمكف أف يحدث التزاكج في كجكد البشر، كلكف يجب أف 

 يككف بطريقة ىادئة، كخاصة تجنب كجكد ذككر بالغيف آخريف.
 رؾ الذكر المخصب بشكؿ دائـ مع ىك الذم يمارس عادة في بيئة كاسعة النطاؽ. كيت التزاكج الحر

اإلناث في القطيع خبلؿ مكسـ التكاثر. في أنظمة اإلنتاج األكثر كثافة، حيث يتـ إدخالو الى مكاف تجمع 
اإلناث المكجية لمتخصيب، إما طكاؿ اليكـ أك في الميؿ فقط. ىذا النظاـ يتطمب القميؿ مف القكل العاممة أك ال 

إبعاد  عدـ اليقيف بشأف التاريخ الدقيؽ لمتزاكج. بعد بضعة أسابيع، يمكف يتطمب أم شيء، كلكنو يؤدم إلى
 اإلناث التي يبلحظ انيا تظير عبلمات الحمؿ )انظر أدناه(.

 تشخيص الحمؿ 2.5
 ىناؾ ثبلث طرؽ تشخيصية لتأكيد الحالة الحمؿ عند االنثى، مف أبسطيا، إلى األكثر تطكران: 
 رفع الذيؿ 

دية التي يمارسيا جميع المربيف. في الكاقع، تظير األنثى المخصبة سمككنا مبكرنا بعد ىذه ىي الطريقة التقمي
اإلخصاب، حكالي أسبكعيف مف بدء الحمؿ مما يؤدم إلى مكقؼ مف التصمب مع رفع الرأس، كخاصة رفع الذيؿ 

ف الحاالت عند ٪ م95(. رفع الذيؿ ليس ثابتا، لكنو يحدث بشكؿ مكثكؽ في 21بمجرد اقتراب الذكر )الصكرة 
  النكؽ اليادئة. مف ناحية أخرل، ىناؾ العديد مف ردكد الفعؿ اإليجابية لكنيا كاذبة عند االناث اليائجة.

 
 

 
 الذيؿ عند اإلناث المخصبة  رفععبلمة  .21 الصكرة
 
 
 

 
، تككف ىذه تختفي ىذه العبلمة بسرعة بعد اإلجياض أك الكفيات الجنينية المبكرة. عند الناقة ذات السناميف

 العبلمة أقؿ كضكحان.
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  البركجستركفتشخيص كمية 
يمكف تأكيد الحمؿ عف طريؽ تشخيص كمية البركجستركف، ىرمكف الحمؿ. مستكاه في الدـ، في حالة 

مرات، أك  10بينما في حالة عدـ الحمؿ بعد التزاكج، فإنو يينزؿ بػ  ،نانكغراـ /مؿ 2الحمؿ ثبت، يبقى فكؽ 
أياـ، حتى  8اـ /مؿ. كمع ذلؾ، بالرغـ مف كجكد الزيادة بمجرد حدكث اإلباضة كتستمر لمدة نانكغر  0.2حكالي 

يكمنا بعد التزاكج. تقنيات التشخيص  15لك لـ يكف الحمؿ، عادة ما يتـ إجراء تشخيص البركجستركف بنجاح بعد 
ف الممكف أيضا تشخيص المستخدمة في المخابر لؤلنكاع األخرل مف الحيكانات ىي صالحة تماما لئلبؿ. كم

جرعة البركجستركف في الحميب. كىناؾ مراجع قميمة عمى النكؽ ربما ألف التكاثر يحدث في كثير مف األحياف 
نانكغراـ/مؿ عند اإلناث الحكامؿ كما بعدىا مقارنة بأقؿ  5، كلكف المستكيات تختمؼ حكؿ الضرع بعد تجفيؼ

 الحكامؿ.نانكغراـ/مؿ مف الحميب عند اإلناث غير  1مف 
 ُمكجات فكؽ الصكتية عبر المستقيـ 

مستقيـ، األمر الذم يتطمب الكثير الجس اليدكم عبر الكقد حمت المكجات فكؽ الصكتية بشكؿ مفيد محؿ 
، ىناؾ العديد مف األجيزة المحمكلة سيمة االستخداـ )صكر  (. كيمكف تنفيذه 23ك 22مف الممارسة. اليـك

 اليـك الثامف عشر مف الحمؿ. بمكثكقية كبيرة في كقت مبكر مف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المكجات فكؽ الصكتية المحمكلة المستخدمة  .22الصكرة 
الجياز التناسمي لتشخيص الحمؿ أك ألم فحص أمراض 

 المصدر. النكؽالحيكانات العاشبة الكبيرة مثؿ  عند
: https://www.ultrasoundportables.com/by

-application/veterinary/large-animal-
ultrasound-imaging) 

ت فكؽ تشخيص الحمؿ بالمكجا. 23الصكرة 
الصكتية في اليكـ الثبلثيف مف الحمؿ عند الناقة. 

 السيـ يشير إلى الغشاء المكائي 
 (1997)المصدر: تيبارم كأنكاسي، 

 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fwww.ultrasoundportables.com%2Fby-application%2Fveterinary%2Flarge-animal-ultrasound-imaging)
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fwww.ultrasoundportables.com%2Fby-application%2Fveterinary%2Flarge-animal-ultrasound-imaging)
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=https%3A%2F%2Fwww.ultrasoundportables.com%2Fby-application%2Fveterinary%2Flarge-animal-ultrasound-imaging)
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في غياب جياز المكجات فكؽ الصكتية، يتطمب األمر عادة إلجراء تشخيص عف طريؽ الجس عبر المستقيـ 
نظر "أنظمة ضبط النفس"(، يجب أف يجمس الحيكاف البسيط. إذا لـ يكف ىناؾ قفص ضبط النفس المناسب )ا

بط، الذم يتطمب في بعض األحياف استخداـ ميدئ )صكر ضمكقؼ شريطي(. كىك ال يقبؿ ىذا ال)ما يسمى 
 .(25ك 24
 
 
 
 
 
 
 

جس المستقيـ في قفص ضبط النفس مع  .24الصكرة 
 آلة المكجات فكؽ الصكتية

 بارؾجس المستقيـ عمى حيكاف  .25الصكرة 

 
 في جميع الحاالت، تككف العبلمات التي تظير أثناء الحمؿ:

 الشير األكؿ: كجكد جسـ أصفر عمى أحد المبيضيف؛ -
الشير الثاني: ال يزاؿ الرحـ في الحكض؛ القرف األيسر الرحـ كاسع كمكحد؛ الجسـ األصفر يمكف أف يككف  -

 عمى المبيض األيمف أك األيسر.
 االيسر أكبر بكثير مف القرف األيمف. المبيض في كضع البطفالشير الثالث: القرف الرحـ  -
 الشير الرابع: الرحـ عمى حافة الحكض؛ الرحـ ال يزاؿ كاضح تماما عمى حافة الحكض -
 الشير الخامس: الرحـ في مكضع البطف; المجنيف في بعض األحياف كاضح؛ -
 ؛ مبيض القرف األيمف ال يزاؿ مممكسا;الشير السادس: الجدار الخمفي لمرحـ أسفؿ أرضية الحكض قميبلن  -
 الشير السابع: الرحـ تحت أرضية الحكض كلكف ال يزاؿ كاضح; رأس الجنيف كساقيو يمكف التعرؼ عمييا; -
 الشير الثامف: الرأس كالعنؽ كالساقيف األمامية لمجنيف كاضحة؛ -
 جح نحك الجناح األيمف؛ الشير التاسع: حركات الجنيف أصبح يمكف الكشؼ عنيا كيمكف أف تتأر  -
 الشير العاشر: حركات كاضحة؛ بداية نمك الثدم، مبيض مف القرف األيمف يصبح مف الصعب الكشؼ عنو; -
 الشير الحادم عشر: بداية كبر الثدم كاسترخاء الفرج؛ -
لحكض. الشير الثاني عشر: أصبح كاضح إدراؾ لمحمؿ. الجزء االمامي مف الرحـ يحتؿ الجزء األمامي مف ا -

 الياؾ-استرخاء الرباط ساركك
 الشير الثالث عشر: تكـر الفرج؛ الثدم متطكر؛ تأرجح الجنيف إلى كؿ مف جدراف البطف. -
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 لكالدةمساعدة ا 3.5
في  5في معظـ الحاالت، تككف الكالدة عف النكؽ كحاالت عسر الكالدة )الصعكبات في العالـ( نادرة )أقؿ مف 

الشائع في األنظمة الكاسعة العثكر عمى الحكار بالقرب مف أمو دكف الحاجة إلى المائة مف الكالدات(. مف 
ساعات كمرحمة  6التدخؿ البشرم. بشكؿ عاـ، يعتبر عسر الكالدة عندما تستمر المرحمة التحضيرية أكثر مف 

بالكقكؼ  الطرد أكثر مف ساعتيف. لذلؾ تظير عمى األنثى عبلمات الضيؽ كال تتكقؼ عف تغيير مكضعيا، تقكـ
 أك االستمقاء بالتناكب. يتـ كصؼ نكعيف مف عسر الكالدة: التي أصميا مف الجنيف كالتي أصميا مف األـ.

 :في الحالة األكلى، مف الضركرم فحص مكضع الجنيف، أم اتجاىو في  عسر الكالدة أصميا الجنيف
جؿ األمامية منحنية إلى الكراء، أك إذا المشيمة، إذا ظير مف الرأس كاالرجؿ االمامية )الكضع الطبيعي(، أك االر 

ظير مف الخمؼ )مف "المقعد"(، األطراؼ الخمفية مطكية أك ال، تحتو، أك الرقبة مطكية، ...إلخ. كقد ترتبط 
صعكبات الكالدة أيضان بتشكىات كحشية، نادران جدان ما يرد كصفيا، باستثناء المناطؽ شديدة التمكث في آسيا 

 ئية السناـ.الكسطى عمى اإلبؿ ثنا
 :الرحـ، كالذم ال يمكف حمو عادة التكاء الحاالت األكثر شيكعنا ترجع إلى  عسر الكالدة أصميا األميات

ا عند النكؽ البدائيات المكاتي يتـ كضعيف  إال عف طريؽ الكالدة القيصرية. يمكف أف يحدث عسر الكالدة أيضن
اح لمجنيف بالمركر، أك مف ناحية أخرل عند اإلناث مبكرا لمتكاثر كال يككف لدييـ نمك الحكض الكافي لمسم

 الرحـ، كلكف ىذه الحاالت نادرة. برككداألكبر سنان المصابات 
عمى أم حاؿ، مف األفضؿ استدعاء طبيب بيطرم الذم سيحاكؿ إعادة الجنيف إلى كضع أفضؿ )عف طريؽ 

(، أك إجراء عممية قيصرية أثناء عسر 26الدفع أك الدكراف( أثناء عسر الكالدة التي أصميا الجنيف )الصكرة 
 الكالدة التي أصميا االـ.

 
 
 
 
 
 
 

 )الصكرة ج. ككنكسباييفا(المشاركة في مساعدة الكالدة لناقة بدائية  .26الصكرة 
 

يتـ إجراء العممية القيصرية عندما ال تسمح العبلقة جنيف / حكض بطرد الحكار بشكؿ طبيعي )حكار كبير جدنا 
ض ضيقة لمغاية(، في حالة التكاء الرحـ، تشكىات الحكار، انتفاخ الجنيف أك كضع سيء لمجنيف في أك قناة الحك 

الرحـ كمف المستحيؿ الحد منو عف طريؽ التحكـ الخارجي. يتـ إجراء العممية القيصرية عمى أنثى في كضع 
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كصفت تقنيات مختمفة الجمكس، عف طريؽ شؽ عمى الجانب األيسر بعد حقف ميدئ كتخدير محمي أك إقميمي. 
 في القراءات.

 رعاية الحكار حديث الكالدة 4.5
تمثؿ كالدة أم نكع مف أنكاع الحيكانات تغييرا عميقا يحتاج إلى تقييـ لمحد مف الكفيات في سف مبكرة التي تمثؿ 

ي لمحكار أكبر خسارة اقتصادية في تربية اإلبؿ. منذ الكالدة، يجب عمى المرء أف يقدر كظائؼ الجياز التنفس
كحيكيتو، كقدرتو عمى الكقكؼ بسرعة كالرضاعة السريعة ألمو. فرص بقاء الحكار عمى قيد الحياة يفتقر لمطاقة 

كجـ )دليؿ عمى عدـ نضجو( ىي أقؿ مف ذلؾ بكثير. ضائقة الجياز التنفسي مرئية بكثرة  25كيزف أقؿ مف 
رع عادة ما يظير مف أكؿ نصؼ ساعة. الظيارة )التنفس مف خبلؿ الفـ المفتكح، الراسب(. رد الفعؿ مص الض

شفافة في الكالدة العادية، كلكف يصبح مصفرنا في حاالت عسر الكالدة لفترات طكيمة. مع المحاكالت األكلى 
لمكقكؼ، مف الممكف مبلحظة التشكىات المحتممة مثؿ تشكه األطراؼ التي تسبب أكضاعنا غير طبيعية، كالتي 

 سابيع قميمة. كغالبا ما يرتبط قضيتيـ مع مشاكؿ تزاكج الصمة.عادة ما تحؿ في غضكف أ
العامؿ الرئيسي لمكفيات ىك البرد. في الكاقع، في مكسـ التكاثر عند الذككر المتزامنة مع فصؿ الشتاء كفترة 

شيرا، تحدث الكالدات في الغالبية العظمى خبلؿ األشير األكثر بركدة مف السنة. كلذلؾ  13الحمؿ لحكالي 
نبغي حماية الحيكاف الصغير في مكاف جاؼ إذا حدثت الكالدة في النظـ اإليككلكجية الغير صحراكية. في ي

بعض البمداف أك المناطؽ التي فييا شتاء شديد القسكة، يكصى باستخداـ البطانيات المكّيفة مع جسـ الحكار 
  (.27)الصكرة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 أ( في المممكة العربية السعكدية، ك)ب( في كازاخستافبطانية حماية الحكار مف البرد ) .27الصكرة 

 
كينبغي اتخاذ ثبلثة أنكاع مف االحتياطات لحماية المكلكد الجديد مف العدكل المحتممة أك نقص المعادف: التطعيـ 

عطاءه المبأ  .أك العبلج في نياية الحمؿ األـ، كتطيير الحبؿ السرم كا 
 :صابة بالتسمـ المعكم قد يكصى بتطعيـ األـ ضد مف أجؿ تجنب خطر اإل التطعيـ كالعالج

عمى سبيؿ  IBR-BVDكمكستريديكـ بيرفرنجنس، ككذلؾ التطعيـ ضد الكزاز أك ضد أمراض فيركسية محددة )
المثاؿ(. حقف المقاح في نياية الحمؿ )الشير الماضي( يساعد عمى حماية الحكار مف خبلؿ نقؿ األجساـ 

 )أ( )ب(
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عمى ® Selepherolجزاء العالـ )ال سيما في بمداف الخميج(، ُيػ حقف محمكؿ المضادة إلى الجنيف. كفي بعض أ
، يضمف مستكل كاؼ عند الحكار خبلؿ األسابيع األكلى مف  سبيؿ المثاؿ، أك إعطاء جرعة كاحدة مف السيمينيـك

 القمب.تدىكر الحياة، مما يساعد عمى تجنب خطر 
  :طع كتطيير الحبؿ السرم بمحمكؿ اليكد ألنو يمكف منذ الكالدة، مف المستحسف قتطيير الحبؿ السرم

أف يككف بكابة ميمة مسببة لؤلمراض البيئية. إذا كانت الكالدة تجرم في مبنى، فمف المستحسف أف تككف نظيفة، 
 كخاصة خالية مف فضبلت الحيكانات.

 :المبأ ىك الحميب األكؿ الذم يسمح بالنقؿ االسيؿ لمحصانة عبر الغمكبك  تناكؿ المبأ( ليف المناعيIgG )
بسرعة بعد  IgGالتي ال تجتاز حاجز المشيمة خبلؿ الحياة الرحمية. كباإلضافة إلى ذلؾ، تنخفض مستكيات 

(. لذلؾ يكصى بأف يرضع الجمؿ أمو إف أمكف مف الساعة األكلى بعد الكالدة 6إخراج الحميب األكؿ )الشكؿ 
مبأ كمف ناحية أخرل الحد األقصى مف قدرة االمتصاص في ال IgGلبلستفادة مف المستكيات العالية مف الػ 

مؿ مف المبأ كؿ  200ساعة. في المتكسط، يمكف أف يمتص الحكار حكالي  24المعكم التي تضمف أكؿ 
 الضعيفة، يمكف حمب الناقة ك إعطاء المبأ بكاسطة الرضاعة.  حيرافساعة. عند ال 18ساعتيف ألكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 مؿ( في المبأ في األياـ السبعة األكلى مف الحياة  100)في ممغـ/ Gيف المناعي تركيز الغمكبكل .6الشكؿ 

 (20074،  ج. ككنكسباييفا كأخركف: )المصدر
   

مف أف يتـ اتخاذه بشكؿ الساعات األكلى بعد الكالدة، مراقبة المبأ لمتأكد  حراسةكلذلؾ فمف الضركرم لممربي 
تكفير المبأ  لمكقكؼ كالكصكؿ إلى حممات الثدم. كمف الممكف أيضان  صغير لديو ما يكفي مف الحيكيةلجيد، أف ا
خرل كفيرة اإلنتاج كالذم مف الممكف تجميده لتكزيعو عمى الصغار األضعؼ أك المكضكع مف الناقة أمف ناقة 

 (.29ك 28التي ترفض حكارىا )الصكرة 
 
 

                                                           

 Sci.,90,  38-46. ديرمJلمناعة في حميب اإلبؿ مف كازاخستاف. . محتكل الالكتكفريف كا2007ككنكسباييفا ج.، فام ب.، لكيسك ج.، ليفيك د.،  4
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 المبأ عمى حكار رفضتو كالدتوتكزيع . 29الصكرة  حمب ناقة التي ترفض صغيرىا .28الصكرة 
 

 تقنيات التبني 5.5
كمف أسباب كفيات الصغار عدـ قدرة األـ عمى إرضاع طفميا، إما برفض إرضاعو، أك نقص الحميب، أك ألم 
سبب آخر )التغذية المؤلمة أك كفاة األـ(. مف أجؿ إنقاذ الحكار، طكر القساكسة ممارسات تبني أكثر أك أقؿ 

 قبكؿ الحكار مف قبؿ أمو أك مف قبؿ ناقة رضاعة فقدت صغيرىا.فعالية تيدؼ إلى 
 (. 31ك 30التقنية األكثر شيكعا ىي تقديـ األـ مع حكار أجنبي ممفكؼ في مشيمة حكارىا الميت )صكر 

 
 
 
 
 
 

حكار مغطى بمشيمة حكار أخر . 30الصكرة 
 مكلكد ميتان مف اجؿ تبنيو

ناقة بعد قبكؿ الحكار األجنبي مف قبؿ  .31الصكرة 
 أف فقدت صغيرىا في الكالدة

 
كىناؾ تقنيات تبني أخرل تقكـ عمى التعرؼ عمى الرائحة، مثؿ عصب أعيف األـ بكشاح ككضع جمد الحكار  

 الميت عمى الحكار البديؿ الذم يقدـ لؤلـ كقت إزالة الكشاح.
تـ تنفيذ دراما نفسية حقيقية: فالحكار كىناؾ أيضا ممارسات تقميدية أكثر قيرا. عند الطكارؽ، عمى سبيؿ المثاؿ، ي

البديؿ يربط باألنثى بالتبني التي كانت عيناىا معصكبتيف سمفان، ثـ يحاكي المربكف، بمساعدة الكبلب، عدكانان 
لقاء المقذكفات. الحكار البديؿ يحاكؿ أف يمجأ مع األنثى التي تسعى بدكرىا،  بالصراخ كالنباح كالضرب أحيانان كا 

زة الحفظ، إلى حماية الصغير الذم تشعر أنو قريب منيا. بعد عدة عشرات مف دقائؽ مف ىذا مف خبلؿ غري
االضطراب، تتـ إزالة عقاؿ األنثى مع ترؾ الحكار البديؿ ممتصقنا بيا. كعمى العكس مف ذلؾ، في آسيا 

تمد عمى إثارة العاطفة الكسطى، ىناؾ تقنية أقؿ عنفا لحاالت التبني الذاتي )عندما ترفض األـ حكارىا( الذم يع
 عند األـ عف طريؽ تشغيؿ المكسيقى الناعمة عندما يتـ تقديـ الشبؿ ليا. 
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كما تقكـ بعض الجماؿ بالكالدة الكىمية. ىذه التقنية العدكانية بشكؿ خاص ينطكم عمى إدخاؿ كيس كامؿ مف 
ساعات. أضؼ إلى  4-3از لمدة فضبلت اإلبؿ في فتحة الشرج لؤلنثى، ثـ خياطة فتحة الشرج لمنع إفراز البر 

ساعات مف الزمف،  4-3ىذه التقنية غمؽ الخياشيـ بكضع كيس ببلستيكي داخميا قبؿ كضع رابط حكليا. بعد 
يتـ حؿ فتحة الشرج، مما يعطي األـ كىـ الكالدة. كفي الكقت نفسو، يتـ نزع السدادات التي تسد أنؼ األنثى قبؿ 

(. ىذه التقنيات ىي 32ذم ستشعر بو كما لك أف الكالدة قد حدثت لمتك )الصكرة تقديـ حكارىا أك الحكار البديؿ ال
 فعالة عمكما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تقنية التبني التقميدية التي تحاكي الكالدة: )أ( إدخاؿ أكياس مميئة بالبراز في فتحة الشرج(، )ب(  .32الصكرة 

الخياشيـ، )ق( ربط الخياشيـ، )ك( إطبلؽ فتحة الشرج، )ز( ك)ج( ربط فتحة الشرج، )د( إدخاؿ الببلستيؾ في 
 بعد إطبلؽ الخياشيـ، )ح( اعتراؼ األـ بالحكار. عرض الصغير

 )هـ(

 )ح( )ز(

 )ب( )أ(

 )ج(

 

 )د(

 )و(
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 إدارة ذككر التكاثر 6.5
. كمع ذلؾ، فإنيا تحتاج إلى أف تدار بشكؿ صحيح بحيث يمكف أف عدد ذككر التكاثر  في قطيع قميؿ عمى العمـك

 مف المعايير التي يجب مراعاتيا مف أجؿ اإلدارة الجيدة:تؤدم كظيفتيا. ىناؾ العديد 
 :سنة؛ إذا كانكا صغار جدا، كضعؼ فترة الشبؽ ال يسمح ليـ  12ك 6االحسف ىك بيف  عمر ذككر التكاثر

بأداء كظيفتيـ اإلنجابية. كبير جدا، قد تككف قذرة التخصيب محدكدة كتفضيبلتيـ تؤدم بيـ إلى التخمي عف 
 بعض اإلناث.

 ذكك التكاثر ىك العامؿ الرئيسي لتحسيف الكراثة في القطيع. كفي غياب مؤشر األلباف، أىيؿ ت شكؿ:الت
يستطيع المربكف أف يفرقكا بيف أكلئؾ الذيف ينقمكف تشكميـ إلى المنتجات. كاحدة مف المعايير التجريبية 

 الثدم عند اإلناث. القضيب الذم سيككف مرتبطا بنمك تطكرالمستخدمة في القطعاف الحمكب ىك مدل 
 :إف جمب الذكر مف خارج القطيع ىك ضماف بأف بعض التقمبات الجينية مفيدة لمتحسيف. ذكر  األصؿ الكراثي

سنكات( ىك في خطر  6-5مف نفس قطيع االناث المخصبة، كخاصة إذا احتفظ بو لفترة طكيمة جدا )أكثر مف 
كالذم يمكف أف يسبب العقـ أك التشكىات. كلذلؾ  تخصيب اإلناث ذات الصمة، مما يؤدل إلى تكاثر ذك صمة

 فمف المستحسف استبداؿ منتظـ لمذكر.
 :أنثى.  35-30يجب أف يككف يتماشى مع حجـ القطيع. بشكؿ عاـ، ينصح ذكر كاحد لػ  عدد ذككر التكاثر

كلماذا عزؿ  في القطعاف الكبيرة، عيش عّدة ذككر مع بعضيـ يستطيع أف يسّبب مشاكؿ مف عدكاف أثناء الشبؽ،
الذككر مف بعضيـ بعضا. كمع ذلؾ، فمف الممكف أف تبقي، بجانب الكبار المييمنيف، ذكر شاب: ىذا األخير 

 يراكغ المكاجية المباشرة كلكف يمكف أف يتزاكج مف اإلناث التي تخمى عنيا األكؿ.
 :بر عنيا أفضؿ إذا كاف في سياؽ مستقر كمعزكؿ، يطكر الذكر رغبة جنسية يع الحفاظ عمى الرغبة الجنسية

يرل اإلناث، كخاصة أثناء الشبؽ. كلذلؾ ينبغي أف يكضع في مكاف مغمؽ الذم يسمح لو أف يككف قريب بصريا 
مف اإلناث. في الكسط الكاسع، يترؾ الذكر مع قطيع مف النكؽ لمتزاكج، كلكف ينبغي أف يترؾ كحده كذكر 

 خاصب في حريمو.
 :اص خبلؿ مكسـ الراحة الجنسية. المكمبلت الغذائية الجيدة تسمح يجب أف يككف صحي بشكؿ خ الطعاـ

٪ مف 30إلى  20لذكر التكاثر بتجديد احتياطاتو قبؿ مكاجية فترة الشبؽ المقبؿ حيث انو قادر عمى فقداف 
 كزنو.

 :الخصي محجكز إما لمذككر العدكانية، أك لمذككر المخصصة ألنشطة  خصي الذككر الغير مرغكب فييـ
ر اإلنجاب )العمؿ، حمؿ السمع(، أك لتجنب العدكاف بيف ذكات الصمة في قطيع أك لتجنب تمقيح غير أخرل غي

سنكات عمى الرغـ مبلحظة كجكد خصي في كقت  3-2مرغكب فيو. بشكؿ عاـ، يمارس الخصي حكؿ عمر 
لكف سنكات( ممكف. ىناؾ العديد مف تقنيات الخصي، ك  6-5)حتى  أشير( أك خصي متأخر 6سابؽ )قبؿ 

ضبط  (2( التخدير المكضعي بعد التخدير العاـ، )1(: )33األكثر شيكعنا تشمؿ الخطكات الكبلسيكية )الصكرة 
( إخراج 5سـ، ) 8إلى  6( شؽ عمى متكسط الرابي مف 4تطيير كيس الصفف، )( 3النفس الحيكاني، )

( طبعا خياطة 8الخصية الثانية، )( كرر مع 7، )لمذكباف( خياطة الشؽ بخيط قابؿ 6الخصيتيف، مغطاة أـ ال، )
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، Tigal( تطيير الجرح كتطبيقو عمى حافة الجرح بطارد الحشرات مف نكع 9كيس الصفف بخيط قابؿ لمذكباف )
  عمى أف يتكرر يكميان في األسبكع التالي لمعممية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكسط مف الخصية، )ج( خصي جمؿ: )أ( مسؾ كتطيير المنطقة، )ب( شؽ عمى الرابي الم .33الصكرة 
زالتو، )د(   ، )ق( خياطة جمد كيس الصففكضع ممقط عمى حبؿ الخصيةاستخراج الخصية كا 

  
 تكنكلكجيا التكاثر بيك  7.5

جمع الحيكانات المنكية كتجميدىا كالتمقيح االصطناعي كنقؿ األجنة ممكنة عند اإلبؿ كتمارس في عدة مكاقع في 
اـ ىذه التقنيات متعددة: الصحة اإلنجابية، كالكقاية مف األمراض المنقكلة جميع أنحاء العالـ. كقيمة استخد

جنسيا، كتجميع الكالدات كالتكاثر، كقبؿ كؿ شيء التحسيف الكراثي. كمع ذلؾ، لـ يكف مف الممكف تطكير أم 
 تنظيمية. مف ىذه التكنكلكجيا الحيكية اإلنجابية عمى نطاؽ كاسع، كذلؾ ألسباب تتعمؽ بمشاكؿ تقنية كمشاكؿ

 الصطناعيالتمقيح ا 1.7.5
التمقيح االصطناعي يتطمب جمع الحيكانات المنكية مف الذككر مسبقا. بالنسبة العمؿ، تـ التخمي تدريجيا عف 
طريقة القذؼ الكيربائي التي تعتبر مضرة جدا بالنسبة لمذككر كال تتكافؽ مع رعاية الحيكاف، لصالح استخداـ 

( كضع الميبؿ االصطناعي 1ناؾ عدة نماذج منو. يكصى باستخداـ طريقتيف: )الميبؿ االصطناعي الذم ى
( استخداـ نمكذج. تتطمب الطريقة األكلى كجكد 2عندما يبدأ الذكر باالحتكاؾ باألنثى الشائعة المقدمة لو، ك )

 )ب(
 )ج(

 )أ(

 )هـ( )د(
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شخص مف ذكم الخبرة ألف مدة الجماع كمكقؼ التزاكج يجعؿ كضع ىذا الشخص الذم يحمؿ الميبؿ 
 .(34طناعي غير مريح كيحتمؿ أف يككف خطيرنا )الصكرة االص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باستعماؿ ميبؿ اصطناعي خبلؿ التمقيح الطبيعي منيتقنية جمع ال. 34الصكرة 
 

كقد تـ تطكير تقنية النمكذج في مصر حيث يمكف تكفيره. كمع ذلؾ، تتطمب ىذه التقنية تدريبنا جيدنا مف الذككر 
ناسبنا ألف الدمية تكضع عمى منصة تحتيا المشغؿ المسؤكؿ عف الجمع بالميبؿ لقبكؿ الدمية كتركيبنا م
 (.35االصطناعي )الصكرة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لجمع مني الذكر في مصر. المسؤكؿ عف الجمع كىك تحت دمية في غرفة مناسبة النمكذجتقنية  .35الصكرة 
 

بؿ ىك اتساؽ الحيكانات المنكية. في الكاقع، كمع ذلؾ، فإف العائؽ الرئيسي لتطكير التمقيح االصطناعي عند اإل
لزجة جدا كبالتالي مف الصعب إدارتيا. باإلضافة إلى ذلؾ، فإنيا ال تتحمؿ التجميد،  لحيكانات المنكيةىذه اال

مما يجعؿ مف الصعب استخداـ االنبكب المجمد كما ىك ممارس في األنكاع األخرل. ال يزاؿ الكثير مف 
يؼ الحيكانات المنكية بالماء لتقميؿ لزكجتيا، أك جعميا قابمة لمتجميد مع الحفاظ عمى األبحاث جارية عمى تخف

حركتيا كبقاءىا عمى قيد الحياة. في معظـ الحاالت، يتـ التمقيح بالحيكانات المنكية الجديدة. كتفسر ىذه المشاكؿ 
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في المائة عند أنثى  35-30 باألداء المنخفض نسبيان لمتمقيح االصطناعي مف أجؿ تحقيؽ الحمؿ )في حكالي
كحيدة السناـ، كأكثر قميبلن عند األنثى ثنائية السناـ(. كنتيجة لذلؾ، فإف ىذه التقنية بقية تستعمؿ فقط في 

 محطات البحكث كبعض المزارع الكبيرة في بمداف الخميج.
 

 نقؿ األجنة  2.7.5
عي، عمى الرغـ مف أنيا تكاجو نفس المشاكؿ أكثر استعماال مف التمقيح االصطنا نقؿ االجنةكيبدك أف تقنية 

المتعمقة بجمع الحيكانات المنكية. تكمفة كتقنية نقؿ االجنة استخداميا محدكد في مزارع األلباف الكبيرة كاسطببلت 
السباقات في دكؿ الخميج، ككذلؾ في محطات البحكث في جميع أنحاء العالـ. عمى الرغـ مف أف بركتكككالت 

فة )العبلج اليرمكني لتكثيؼ االباضة عند اإلناث المانحة، كالتزاكج الطبيعي، كجمع األجنة، المراحؿ المختم
، كنقؿ األجنة، كالتحكـ في الحمؿ( ىي اآلف مقننة بشكؿ جيد إلى حد المستممةكالتزامف اليرمكني عند اإلناث 

إف معدؿ النجاح مف حيث (. كمع ذلؾ، ف36ما، إال أف ىذا ال يزاؿ تقنية غير متكفرة لمجميع )الصكرة 
 7اإلخصاب أعمى مف معدؿ التمقيح االصطناعي كيسمح بتقدـ كراثي أسرع، حيث يكفر متبرع كاحد ما متكسطو 

أجنة. باإلضافة إلى ذلؾ، ألف تجميد األجنة أسيؿ مف تجميد السائؿ المنكم، فإف تسكيؽ األجنة المجمدة أكثر 
الكقت الحالي، فإف اإلمارات العربية المتحدة ىي الكحيدة التي ُتجمد سيكلة مف انابيب الحيكانات المنكية. كفي 

 أجنة اإلبؿ التي لدييا إمكانات كراثية محسنة إلنتاج الحميب أك لمسباقات.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمع األجنة مف ناقة مانحة بعد عبلج تكثيؼ البكيضات )أ(، كاألجنة التي يتـ جمعيا في مرحمة  .36الصكرة 
 الكيسة )ب(

 
 
 
 

 )أ( )ب(
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 إدارة الحمب .6
 في كجكد الحكار 1.6

كفقا لممربييف، فإف كجكد الحكار ضركرم لمغاية لضماف نزكؿ الحميب. كمف كجية النظر ىذه، ىناؾ ممارسات 
عديدة مستخدمة. المربي يتيح لمصغير برضاعة اثنيف حممتيف مف نفس الجانب في حيف يبدأ الحمب عمى 

الحميب مف قبؿ األـ، ثـ يعمقو المربي عمى أحد أطراؼ الناقة  ثارة نزكؿر في إالحممتيف اآلخريتيف; أك يبدأ الحكا
)الذم يمنع الحكار مف تعطيؿ الحمب(، كيأخذ الكمية المطمكبة مف الحميب ثـ يترؾ الصغير يمتص الحميب 

(. امتصاص الحكار لمحميب ىك في الكاقع ضركرم لضماف إنتاج أكثر كفرة. ففي 38ك 37المتبقي )صكر 
في المائة عند ناقة  65البيئات التقميدية، عمى سبيؿ المثاؿ، كانت الكمية اليكمية مف الحميب المنتج أعمى بنسبة 

بقي معيا صغيرىا حتى الفطاـ مقارنة بالكمية التي تنتجيا أنثى فقدت صغيرىا قبؿ الفطاـ. عمى نطاؽ الرضاعة 
 ة بقاء الحكار. مرات أكبر في حال 2.9بأكمميا، يمكف أف يككف اإلنتاج 

 
الحمب التقميدم في كجكد الحكار في  .37الصكرة 

 تركمانستاف
تقاسـ الحميب بيف اإلنساف كالحكار  .38الصكرة 

 خبلؿ الحمب التقميدم في اليند
 

ىرمكني مما يؤدم إلى إفراز األكسيتكسيف. كمع -نعكس عصبيممف خبلؿ نشاطو لبلمتصاص، يسبب الحكار 
(. إف ابعاد 39أكثر كثافة يبيف أف الرضاعة المسبقة لمصغير ليست ضركرية )الصكرة ذلؾ، فإف تنفيذ نظـ 

الحكار بعد َفطمو )انظر الحقنا في الفصؿ "تقنيات الفطـ"( يتطمب استكماؿ دكره في التحفيز االكسيتكسينيكي. 
الكصكؿ إلى حممات األـ، ( ترؾ الحكار في كجكد األنثى أثناء الحمب دكف القدرة عمى 1ىناؾ تقنيتاف ممكنتاف: )

 تدريب( 2( بيف ممر الحمب كمكاف الحكار، ك)40عمى سبيؿ المثاؿ عف طريؽ إنشاء شبكة بينيـ )الصكرة 
اإلناث عمى الحمب في غياب الحكار مف خبلؿ إجراء التحفيز اليدكم )تدليؾ حمـ(. كأظيرت االختبارات أنو تـ 

 قيقتيف، كىك أطكؿ بكثير مف عند البقرة.الحصكؿ عمى اإلنتاج األمثؿ بعد تدليؾ لمدة د
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 حيرافحمب النكؽ الحمكب دكف كجكد ال .39الصكرة 
 في دبي كاميميسيكس في مزرعة

تركيب شبكة فصؿ بيف ركاؽ  .40الصكرة 
 المفطكمة حيرافالحمب كال

 
اؿ الحكار كضماف إنزاؿ مؿ مف األكسيتكسيف في العضمة قبؿ الحمب الستبد 2-1في بعض البمداف، يتـ حقف 

الحميب. غير أنو ال ينبغي التكصية بيذه الممارسة ما دامت تتكرر بانتظاـ. كباإلضافة إلى ذلؾ، يمكف أف يككف 
الستيبلؾ الحميب الذم يحتكم عمى آثار األكسيتكسيف االصطناعية آثار ضارة عمى البشر. يجب التكصية 

لتحفيز الحمب بعد كفاة الصغير أك عندما ترفض األنثى إعطاء باستخداـ األكسيتكسيف فقط إذا فقد الحكار 
 حميبيا أثناء الحمب األكؿ.

 الحمب مكاقيت 2.6
، في الصباح قبؿ المغادرة إلى المراعي، كفي المساء، عند  ناقةفي البيئات التقميدية، يتـ حمب ال مرتيف في اليـك

ساعات. كتؤثر الزيادة  3سحب الحميب كؿ ساعتيف إلى العكدة إلى االسطبؿ، كلكف إذا لـز األمر، يمكف لمراعي 
٪. 12مرات في اليكـ زيادة اإلنتاج بنسبة  4إلى  2في تكاتر الحمب عمى اإلنتاج. كمف شأف تكرار الحمب مف 

ساعة أك أكثر دكف أف يسحب  24كلكف في بعض األحياف يككف الحمب غير منتظـ لمغاية، كأحيانا تمر الجمؿ 
كيمكف أف يككف ليذه الكتيرة مف الحمب عكاقب سمبية عمى كؿ مف اإلنتاج كخطر اإلصابة الراعي الحميب. 

 بعدكل الثدم.
كفي البيئات المكثفة، تطرح الزيادة في الحمب مشكمة في اليد العاممة عمى أم حاؿ، كال تستطيع اف تعكض 

ستطيع أف تستنفد الرضاعة عند االنثى. الزيادة المتكقعة في اإلنتاج عف التكمفة اإلضافية لممكظفيف، كما أنيا ت
 12كما أف الفترة الفاصمة بيف الحمب تشكؿ نقطة ىامة. كمية الحميب تنخفض عندما تتجاكز فترات الحمب 

ساعات بيف الحمب. كلذلؾ فمف المستحسف أف نقكـ بحمبتيف يكميا  8ساعة كيتـ الكصكؿ إلى اإلنتاج األمثؿ بعد 
، عمى سبيؿ المثاؿ في  ساعة 12ك 8مع فاصؿ أمثؿ مف   4:00صباحا ك 7:00كحد أقصى خبلؿ اليـك

 مساء.
 



 

42 
 

 أنكاع الحمب 3.6
 كما ىك الحاؿ مع أنكاع األلباف األخرل، الحمب اليدكم كالحمب الميكانيكي.

األكثر شيكعا في البيئات التقميدية، كلكف أيضا في النظـ شبو المكثفة، كخاصة في المزارع  الحمب اليدكم:
مف العمراف. يتطمب الحمب اليدكم المزيد مف اليد العاممة. الحبلب )ذكر ك / أك امرأة عمى حسب  القريبة

الثقافة( يقؼ عمى جانب الحيكاف، الحكار يقع عمى الجانب اآلخر )انظر أعبله، الفصؿ "كجكد الحكار"(. يمكف 
الحاكية يمسكيا عامؿ ثاٍف، أك  أف يتـ الحمب بيد كاحدة المساؾ حاكية الحمب باليد األخرل، أك إذا كاف ت

(، يتـ الحمب بكمتا يديو كتككف العممية أسرع. عندما يتعمؽ األمر 41معمقة عمى رقبة الحبلب )الصكرة 
(. 42بالمنتجات القكيات، قد يتـ الحمب مف طرؼ حبلبيف يقفاف عمى جانبي الحيكاف في كقت كاحد )الصكرة 

امؿ ميـ لضماف الحمب في أفضؿ الظركؼ الممكنة )ميارة، كسرعة في جميع الحاالت، ميارة الحبلب تعتبر ع
فراغ جيد مف الحممة(. حاكيات الحمب متغيرة لمغاية في المزارع التقميدية، كبعض الكسائؿ )كاالباش،  الحمب، كا 

ت ( ال تتكافؽ مع النظافة المكصى بيا. كمع ذلؾ، يتـ استخداـ الحاكيامجمعةسبلؿ مضفرة، حاكيات ببلستيكية 
 المعدنية، التي يتـ تنظيفيا بسيكلة أكبر، بشكؿ متزايد.

 
 
 
 
 
 
 

التقميدية في تركمانستاف مع  حمبال .41الصكرة 
 دلك يعمؽ عمى الرقبة

الحمب اليدكم في كازاخستاف لناقة جيدة  .42الصكرة 
 االنتاج مف قبؿ حبلبيف في كقت كاحد

 
 الحمب الميكانيكي: 

ؽ يعكد إلى سنكات الستينات في االتحاد السكفياتي، كلكف تطكرىا في أجزاء أخرل استخداـ آلة الحمب عند النك 
مف العالـ ىك حديث إلى حد ما. كتـ اختبار عدة أنكاع مف المعدات، كىي كعاء الحمب الفردم مستقؿ، ككعاء 

 (.43الحمب الفردم متصؿ بنظاـ مركزم لمفراغ كلمنبض، كنظاـ تجميع مركزم )الصكرة 
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أنكاع نظاـ الحمب الميكانيكي: )أ( كعاء الحمب الفردم، )ب( كعاء الحمب الفردم مع نظاـ مركزم  .43الصكرة 
 (صكر ب. فام ك أ. مسعدلمفراغ كلمنبض، )ج( نظاـ تجميع مركزم )

 
 بغض النظر عف نظاـ كمعدات الحمب، أىـ شيء يأخذ بعيف االعتبار ىك معايير الفراغ كالنبض. كتشير عدة

نبضة/دقيقة يبدك مثاليان لمسماح بقذؼ الحميب،  60كيمك باسكاؿ ك 50دراسات إلى أف الفراغ الذم يبمغ حكالي 
كىك أعمى بكثير مما ىك عميو في األبقار. كمع ذلؾ، ال تكجد سكل بيانات قميمة عف اآلثار الطكيمة األجؿ ليذا 

كيمك  45إلعطاء حميبيا بسيكلة، يمكف أف يككف الفراغ  الفراغ الكبير. كفي المزارع التي يتـ فييا اختيار النكؽ
باسكاؿ كافيان. كىناؾ نقطة أخرل تتعمؽ بشكؿ الحممات )انظر أعبله الفصؿ "مكرفكلكجيا الثدم"(. في األنماط 

لمماعز مخركطية الشكؿ أكثر مبلءمة.  األكماـ الحبلبةالبيئية مع انخفاض نمك الثدم كحممات صغيرة، قد تككف 
حاؿ، مف الميـ التأكد مف أف األكماـ تناسب شكؿ الحممة لتجنب تمؼ عمى المدل الطكيؿ عمى الضرع  في أم

 (.44)الصكرة 
 
 

سكء التكيؼ مف األكماـ الحبلبة عمى  .44الصكرة 
 (صكر. ب. فامشكؿ حممات الناقة الحمكب )

 
 
 
 

 طرد الحميب كجكدة الحمب 4.6
)انظر أعبله في الفصؿ "تدفؽ الحميب"( إمكانية الكصكؿ إلى العديد  كيتيح استخداـ نظاـ تسجيؿ تدفؽ الحميب

عند إخراج الحميب، كبالتالي نكعية الحمب. ىذه النكؽ مف المعايير المفيدة لتفسير صعكبات الحمب كسمكؾ ا
المعمكمات تختمؼ مف نكع كاحد مف المعدات إلى آخر، كلكف عمكما، يمكف لممرء الكصكؿ إلى المعمكمات 

لية: التكصيمية الكيربائية )التي تمكف الكشؼ عف التيابات الثدم(، الكقت اإلجمالي لمحمب بيف تركيب التا

)أ

) 
 )ج( )ب(
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زالتيا )في دقائؽ(، ككمية الحميب المنتجة اإلجمالية أثناء الحمب، مدة طرد الحميب )أقصر  األكماـ آلة الحمب كا 
يضبة، تنازلي(، متكسط التدفؽ المحسكب خبلؿ قميبل مف كقت الحمب نفسو، كمدة المراحؿ المختمفة )الصعكد، ال

مدة الحمب )بالكيمكغراـ/دقيقة(، الحد األقصى لمتدفؽ )بالكيمكغراـ/دقيقة(، كجكد أك عدـ تدفؽ ثنائي الكسائط، مدة 
زالة مخمب آلة الحميب(، مدة التقطير)الحميب الذم تـ الحصكؿ  الحمب الزائد )الفترة بيف نياية طرد الحميب كا 
، متكسط تدفؽ الحميب بالتقطير ككمية يدكم عمى المخمب في نياية الحمب(طريؽ زيادة الضغط ال عميو عف

 الحميب المنتجة أثناء التقطير.
قبؿ ذلؾ، في جميع الحاالت، ال يمكف تفسير منحنيات تدفؽ الحميب إال إذا كاف حمب الناقة يتـ في الظركؼ 

)الكثير مف الضكضاء، كاإليماءات المفاجئة لمحمب، ككثرة المثمى ألحسف حاؿ. كلذلؾ ينبغي تجنب اإلجياد 
األشخاص الغير معتاد كجكدىـ، كالتعامؿ في كقت غير مناسب مع الحيكانات( قبؿ كأثناء الحمب. قد يككف 

 تكزيع المركزات أثناء الحمب عامبلن مكاتينا، كلكنو ليس إلزامينا.
ميب إلى مرحمة اليضبة كمرحمة نزكلية تدريجية ىي سمة بشكؿ عاـ، منحنى يتميز بزيادة سريعة في تدفؽ الح

المعركض أعبله في فصؿ "تدفؽ الحميب". قد يعني كجكد فكاصؿ  3مف اإلعداد األمثؿ كما ىك مبيف في الشكؿ 
في مرحمة الصعكد أك مرحمة اليضبة يعني مخمب آلة الحمب في غير مستكم في مكانو. يعكس منحنى ثنائي 

تكفر الحمب )التحفيز غير كافي( مع كجكد فجكة بيف الحميب الصيريجي كالحميب  الكسائط الى انخفاض
السنخي. منحنى يتميز بمرحمة ىضبة عمى شكؿ قبة يشير إلى أف التحضير لمحمب لـ يكف كافيا. انخفاض 

ات متكسط التدفؽ ىك نتيجة "صعكبة حمب" النكؽ. ككثيرا ما يرتبط التدىكر الطكيؿ باإلفراط في حمب الحمم
 فرديا، الذم تعبر عنو مستكيات أكثر أك أقؿ أىمية مف المنحنى.

يمكف أف تسبب الحممات الصغيرة جدا دخكؿ اليكاء التي يمكف أف تؤدم إلى سقكط األكماـ أك حتى مخمب 
كامؿ، مما يؤدم إلى فكاصؿ مفاجئة في منحنى طرد الحميب. سقكط المخمب قد يككف أيضا نتيجة لمنكؽ 

كس في ممر الحمب، قد تككف ذات صمة إلى ألـ في الضرع. في دراسة أجريت في تكنس عمى العصبية، الد
 (.7رئيسية مف المنحنيات )الشكؿ  أنكاع 3عدد كبير مف منحنيات طرد الحميب، لكحظت 

سيمة الحمب، كمف ىذه المبلحظة،  نكؽكلذلؾ يمكف استخداـ تحميؿ تدفقات الحميب مع جياز تسجيؿ لتحديد ال 
خطة اختيار. كعمى أية حاؿ، فإف الحمب الذم يتـ في ظركؼ جيدة )النكؽ المدربة تدريبا جيدا، كحبلب  لكضع

 غير متكتر، كظركؼ النظافة الجيدة( يضمف إنتاجية أفضؿ.
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ريع ( الناقة مع عضمة الحممة منخفضة القكة التي تسمح باليبكط الس1أنكاع منحنيات طرد الحميب: ) .7الشكؿ 
( الناقة مع عضمة الحممة المقاكمة أك مع إعداد غير كاؼ أك عدـ التدرب عمى االكماـ الحبلبة، 2لمحميب، )
 (.20145المصدر: عتيقي كآخركف، ( ناقة متكترة، غير مدربة عمى الحمب الميكانيكي )3)

 
 عمى الحمب الميكانيكي النكؽتدريب  5.6

خطكة ىي تدريب النكؽ عمى آلة الحمب. ىناؾ تشكيبلت مختمفة  ، أكؿلتحقيؽ نكعية جيدة مف الحمب الميكانيكي
أك  طكلي مف غرؼ الحمب، مع أك بدكف ممر الحمب )بما في ذلؾ حاالت مف حاكيات الحمب الفردية(، ركاؽ

غير مباشر، لذلؾ مف الضركرم أكالن تعريؼ النكؽ ببيئة الحمب، حتى قبؿ أف تككف في كقت الحمب، أك خبلؿ 
ع األكلى التي ال يزاؿ كؿ حميبيا مكجيان في مجممو لصغيرىا. الصعكبة األكلى ىي إدخاليا إلى ممر األسابي

الحمب )يبدك أف الصعكبة نفسيا تحصؿ ليا عند كضعيا في قفص ضبط النفس(. ال ينبغي استخداـ العنؼ 
لـ. كيمكف استخداـ باستخداـ عصا لتجنب الكثير مف اإلجياد كخاصة لمنع الحيكاف مف ربط الحمب مع األ

(. تكرر العممية لعدة 45الحكار لتشجيعيا عمى دخكؿ الممر ككضعيا في قطيع النكؽ المدربة مف قبؿ )الصكرة 
أياـ عمى التكالي إذا كانت ترفض دخكؿ الممر مف أكؿ مرة، بمجرد أف تكافؽ، يقدـ ليا إذا كاف ذلؾ ممكنا 

 اـ بطمأنتيا."مكافأة" )القميؿ مف المركز أك سكريات( كالقي
 
 

 
 تدريب االنكؽ لدخكؿ ممر الحمب .45الصكرة 

 
 

                                                           

التكنسية في مجاؿ األلباف في ظؿ نظاـ زراعي مكثؼ. ج. األلباف ريس،  عند اإلبؿ.  الكصؼ األكؿ لسمات تدفؽ الحميب 2014تيقي كآخركف، ع 5
81،173-182 

 



 

46 
 

إذا كاف تركيب أكماـ الحمب يعتبر مشكمة )الناقة يمكف أف تضرب المخمب بأطرافيا الخمفية، كيمكف أف تعض 
ة (. تتـ إزال46الحبلب(، فؤلكثر أماننا مف االحسف إعاقة األطراؼ الخمفية كيمنعيا المساعد مف العض )الصكرة 

 ىذه المشكمة بمجرد تعكد الناقة عمى آلة الحمب. 
 
 
 

عرقمة الناقة في ممر الحمب قبؿ كضع  .46الصكرة 
 أكماـ الحمب

 
 
 

أياـ  10إلى  8مدة التدريب تختمؼ مف ناقة الى أخرل كيعتمد ذلؾ عمى مزاجيا، كلكف يستغرؽ الكقت حكالي 
بعد ىذا الكقت، الصكت الكحيد آللة الحمب يكفي لمنكؽ  لتسكية ردكد الفعؿ الصحيحة كيتـ قبكؿ كضع المخالب.

لمتقدـ نحك مكاف الحمب. مف الميـ أف تككف جمسات الحمب منتظمة، في كقت محدد، كأف تحتـر الترتيب الذم 
تدخؿ بو النكؽ إلى الممر )غالبنا ما يككف نفس الناقة ىي التي تدخؿ أكالن(. ككثيرا ما تككف التغييرات في 

لمكتسبة غير مقبكلة بشكؿ جيد. عمى سبيؿ المثاؿ، إذا كاف ىناؾ ممراف لمحمب عمى جانبي الحفرة، العادات ا
 فبل حاجة لمحاكلة تغييرا لممر لمنكؽ. ككمما كانت شركط تطبيؽ قكاعد النظافة الصحية سيمة.

 النظافة الصحية لمحمب 6.6
لقكاعد النظافة الصحية: غسؿ أيدم الحبلب، كتنظيؼ  في البيئات التقميدية، غالبان ما يتـ االحتفاظ بالحد األدنى

الحممة بالماء.  في المزارع المكثفة كخاصة مع استخداـ آلة الحمب، ينبغي فرض قكاعد أكثر صرامة. الحميب 
ىك سائؿ بيكلكجي سريع التمؼ يمكف أف يمكث بالبكتيريا المسببة لؤلمراض كغيرىا مف المنتجات الفيزيائية 

يمكف الكقاية مف التيابات الثدم كتمكث الحميب إلى حد كبير عف طريؽ ممارسات الحمب الجيدة. كالكيميائية. 
النظافة البيئية، كنظافة الكسائؿ، كالنظافة الصحية لميد العاممة،  كمنيا"  M5ىذه الممارسات الجيدة تمبي قاعدة" 

 كالنظافة الصحية لطرؽ الحمب، كالنظافة الصحية لممادة االكلية.
 يجب أف يككف الحمب في مكاف نظيؼ قبؿ كصكؿ الحيكانات كتنظيفو عمى الفكر في نياية  ظافة البيئية:الن

الحمب. كىذا يشمؿ القضاء عمى البراز المتراكـ في مكاف الحمب بيف حمبتيف، كعدـ نشر حميب التياب الضرع 
)الكبلب، المجترات الصغيرة،  عمى األرض إذا ظيرت الحالة كتجنب ترؾ اقتراب حيكانات أخرل في كقت الحمب

 الطيكر(. 
 :يجب أف تككف حاكيات الحمب نظيفة، كتنظيفيا بالماء كالصابكف بيف عمميات الحمب  النظافة المعدات

كتترؾ لتجؼ. إذا كانت آلة الحمب ليا عدد كبير مف األنابيب، يستند التنظيؼ عمى بركتكككؿ صاـر بما في 
(. يجب تخزيف الحميب في حاكيات نظيفة 47عممية الشطؼ )الصكرة  ذلؾ غسميا بحمض كبقاعدة ثـ تمييا
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كتطييرىا بيف االستخدامات، إذا كاف ذلؾ ممكنا في حاكيات الفكالذ المقاكـ لمصدأ القابمة لمنظافة بسيكلة أكبر. 
ي كينبغي تجنب حاكيات التخزيف كالنقؿ التي ليا فتحة صغيرة ألنو مف الصعب تنظيفيا. قبؿ صب الحميب ف

(. إذا 48)إذا لـ يكف ىناؾ نظاـ تجميع مركزم(، ينبغي استخداـ مرشح لضماف نظافة الحميب )الصكرة  الدلك
 كاف الحمب يحدث في كجكد الحكار، يجب أيضا أف يتـ تنظيؼ حباؿ الربط بانتظاـ.

 
 
 
 
 
 
 

تنظيؼ معدات الحمب بعد مركر  .47الصكرة 
 الحيكانات

فكالذ المقاـك لمصدأ استخداـ حاكيات ال .48الصكرة 
كالمرشحات النظيفة عند صب الحميب في حاكيات 

 التخزيف أك النقؿ
 
 :يجب أف يغسؿ الحبلب يديو بالماء كالصابكف قبؿ الحمب أك ارتداء القفازات. يجب أف  نظافة اليد العاممة

قبعة داء قناع، يرتدم مبلبس نظيفة، كربما يككف لو ثكب معيف لمحمب. في غرؼ الحمب، مف المستحسف ارت
 كمئزر قابؿ لمغسؿ. ال ينصح الحمب إذا كاف الحبلب مريضا أك يكجد عمى يديو قرحة. ببلستيكية

 :قبؿ تدفؽ الحميب، ينبغي عمى الحبلب تنظيؼ الحممات بالماء النظيؼ، أك أفضؿ  نظافة طرؽ الحمب
يفة لغسؿ كتجفيؼ حممات. يمكف أف بالماء كالصابكف، إلزالة البكتيريا مف الجمد، كاستخداـ ممسحة فردية نظ

(. كفي الحالة األخيرة، تكضع الممسحة المستخدمة 49تككف الممسحة قابمة لمتخمص أك قابمة لمغسؿ )الصكرة 
في صندكؽ مخصص ليذا الغرض كيتـ تجييزىا لكؿ ناقة جديدة، تؤخذ ممسحة نظيفة مف صندكؽ ثاف 

تخدمة بيف كؿ حمبة. إذا لـ تكف األرضية نظيفة، فمف مخصص أيضا ليذه العممية، يتـ غسؿ الممسحة المس
األفضؿ عدـ كضع المكاد مباشرة عمى األرض، كلكف تكضع مرتفعة عنو. كأخيران، مف المفيد تجنب النكؽ أف 

 تبرؾ مباشرة بعد الحمب إلعطاء الكقت البلـز لغمؽ لمعضمة العاصرة بشكؿ صحيح.
 
 

 قابمة لمغسؿ تنظيؼ الحممة بممسحة فردية .49الصكرة 
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 :عندما يككف الحمب يدكم، فإنو مف المستحسف إزالة القطرات األكلى، في كثير مف  نظافة المادة األكلية
األحياف يحتمؿ أف تككف ممكثة، تجنب غمس اإلصبع في الحميب لتمييف الحممات كتغطية الحاكيات التي تحتكم 

ب في درجة حرارة معتدلة خبلؿ مدة التخزيف كالنقؿ عمى الحميب إذا لـ يكف ليا غطاء يجب أف يبقى الحمي
)كضع الحاكيات في الظؿ أك في ثقب مبمؿ( أك بسرعة داخؿ خزاف مبرد. يجب أف يككف كقت االنتظار بيف 

قصيرنا قدر اإلمكاف. كينطبؽ الشيء نفسو عمى كقت النقؿ إذا كاف مف درجات مئكية(  4الجمع كالتخزيف البارد )
المصابة بالتياب الضرع  النكؽ حميب سمسمة التبريد. كأخيران، مف الضركرم التخمص مف الصعب الحفاظ عمى

السريرم، كعبلج التياب الضرع، ككذلؾ احتراـ أكقات االنتظار في حالة العبلج بالمضادات الحيكية. دائما، مف 
ار كاليفكرنيا اللتياب المستحسف أيضان الكشؼ عف التياب الضرع تحت الكمينيكي بػ، عمى سبيؿ المثاؿ، اختب

 (.3كمربع  2الضرع )الجدكؿ 
 

 )اختبار كاليفكرنيا اللتياب الضرع( CMTاختبار تيبكؿ أك  :3اإلطار 
 

( ىك اختبار سريع CMTاختبار كاليفكرنيا اللتياب الضرع )
كفعاؿ يقيس بشكؿ غير مباشر مستكل خبليا الدـ البيضاء 

تيريا المسببة (، كيشيد عف كجكد البكاء)الكريات البيض
لؤلمراض في الحميب، تعتبر كريات الدـ البيضاء ىي المدافعة 

، في كجكد الكريات البيضاء، CMTعف الحممة. كاشؼ 
يسبب تفاعؿ التكتؿ، كؿ ما يككف أكثر كضكحا كمما يككف 
مستكل الكريات البيض عالي. كيستخدـ ىذا االختبار بانتظاـ 

قاركرة  2صينية خاصة أك كأس؛  1لكبيرة. كتشمؿ معدات االختبار: في النكؽ الحمكب في مزارع األلباف ا
 الكاشؼ.

' جمع بعض قطرات 2' القضاء عمى أكؿ قطرات الحميب مف كؿ حممة؛ '1طريقة العمؿ بسيطة. تتألؼ مف '
ضافة نفس الكمية تقريبا مف الكاشؼ؛ ' ' إعطاء حركة دائرية لمصينية أك 3الحميب في الصينية أك الكأس كا 

( قراءة التفاعؿ، أم كجكد كتؿ تشير إلى تفاعؿ التكتؿ 4كأس لخمط الكاشؼ كالحميب بشكؿ صحيح، ثـ )ال
باستخداـ مؤشر ممكف )بركمككريسكؿ األرجكاني( الذم يتحكؿ  درجة الحمكضة( تقييـ 5(؛ )1)انظر الجدكؿ 

تياب الضرع. بعد االستخداـ، يتـ ، مما يشير إلى كجكد ال7قريبنا مف  PHإلى المكف األرجكاني عندما يككف الػ 
 شطؼ الصينية بماء نضيؼ، دكف صابكف لتجنب أم رد فعؿ إيجابي زائؼ الحؽ.
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 عند النكؽ الحمكب CMTدليؿ تفسيرم لرد فعؿ عمى  .2الجدكؿ 

 
ىذه المجمكعة مف القكاعد ىي "الممارسات الجيدة لمحمب" التي تضمف إنتاج حميب صحي ذك جكدة عالية. تـ 

 (.50التحقؽ عمى نطاؽ كاسع مف تأثير ممارسات الحمب عمى كمية التمكث البكتيرم )الصكرة 
 
 

 
 

ثبلثة مستكيات مف النظافة في ممارسات الحمب: )أ( مستكل منخفض، )ب( مستكل  .50الصكرة             
 متكسط، )ج( مستكل عاؿ

 

 قراءة تفسير
 الصفة تقييـ حميب فردم خميط الحميب

 النوق من ٪00 و 0 بٌن

 .فعل ةردتوجد  ال 0(0) عادي حلٌب .القطٌع فً إٌجابٌة
 .الرمادي واللون ةسائلالتركٌبة 

 النوق من ٪00 لًحوا

 .إٌجابٌة

 .الكامن الضرع التهاب
 تحت الضرع التهاب

 .اإلكلٌنٌكً
 .الحلب مزعج

 ثوان   00 بعد ٌختفً ةخفٌف رقائق هالم 1(+)

 أرجوانً(. رمادي لون)

 من النوق٪ 00 حوالً

 .إٌجابٌة
 تحت الضرع التهاب

 .اإلكلٌنٌكً
 .الحلب مزعج

 لةمتكت خٌوط شكل على ثابت خفٌف هالم 2(+)
 أرجوانً(. رمادي لون)

 من النوق٪ 00 حوالً

 3(++) واضح الضرع التهاب .إٌجابٌة
 بقاع لزجة بكتلة السمٌك الهالم ٌلتصق
 إلى الدورانٌة الحركة تنتقل عندما الكوب

 .الصفٌحة
 من النوق٪ 00 حوالً

 لون) البٌض بٌاض تركٌبته مثل هالم 4(+++) واضح الضرع التهاب إٌجابٌة
  مق(.غا بنفسجً

 )ج( )ب( )أ(
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( عمى FMAT، تـ تقييـ التمكث البكتيرم مف عد القكلكنيات كالنباتات اليكائية الفمكرية )50في أمثمة الصكرة 
 النحك التالي:

 مف الحميب / مؿ FMAT 500,000قكلكنيات/مؿ كمبلييف مف ال 4مستكل النظافة منخفض: 
 مف الحميب/ مؿ FMAT 350,000مميكف مف القكلكنيات/مؿ ك 1متكسط مستكل النظافة: 
 مف الحميب/ مؿ FMAT 18000القكلكنية / مؿ ك 1000مستكل النظافة العالية: 

 
 تربية الصغار .7

 الصغار استدامة  1.7
بلن أساسيان في اإلنتاجية العددية لمقطيع، كنكعية اإلناث البديبلت، كتعزيز كيعتبر بقاء الصغار كنمكىـ الجيد عام

الذككر الصغار في إنتاج المحكـ أك اإلنجاب. تعتمد قدرة الصغار عمى البقاء إلى حد كبير عمى الرعاية المقدمة 
األكلى  6في األشير الػ  حديثي الكالدة"( كظركؼ النظافة حيرافمباشرة بعد الكالدة )انظر أعبله الفصؿ "رعاية ال

 6% مف الكفيات بيف اإلبؿ الصغيرة في األشير الػ 80مف حياتيـ، كىي أكثر الفترات حرجان. في الكاقع، تحدث 
 (.51األكلى مف الرضاعة )الصكرة 

 
 
 

 6٪ مف الحاالت قبؿ 80نفكؽ حكار يحدث في  .51الصكرة 
 أشير. الشير األكؿ ىك األكثر حرجا

 
 

 
لنفكؽ متعدد األصكؿ. يمكف أف تككف االضطرابات المعدية التي تؤثر عمى الجياز اليضمي أسباب ىذا ا

)اإلسياؿ ىك المرض األكثر شيكعا عند الصغار( أك الجياز التنفسي، كخاصة في أكقات البرد. كلكف الحكار 
ه، القسـ المخصص حساس أيضا لمتسمـ النباتي كالحكادث كطفيميات الجياز اليضمي كنقص التغذية )انظر أدنا

لؤلمراض(. إف بقاء الصغار يشير إلى ممارسات التربية )تكزيع المبأ، طريقة الفطاـ كممارسات الرضاعة 
الطبيعية( ككذلؾ إلى حالة المناعة لمحيكانات الصغيرة. كيرل البعض أف معايير التكيؼ مع بيئة معادية تنطكم 

اد القادريف عمى مكاجية ظركؼ بيئة صعبة. كمع ذلؾ، فإف عمى انتقاء طبيعي عاجؿ يؤدم إلى بقاء فقط األفر 
أنظمة األلباف األكثر كثافة ىي بيئات أكثر اصطناعية حيث تككف ىذه المعايير أقؿ سبب كلذلؾ يمكف اعتبار 
ممارسات التكاثر أكثر حسما في ىذا السياؽ، ال سيما كأف أسباب الكفيات غالبا ما تككف متعددة العكامؿ. 
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ا تغيرات كبيرة في الكفاءات بيف القطعاف مما يكحي بأنو يمكف تحقيؽ تحسينات في ممارسة التربية، كىناؾ أيض
 بما في ذلؾ ممارسات رعاية الصغار.

 باإلضافة إلى الرعاية المذككرة أعبله بعد الكالدة، يمكف تنفيذ تدابير حماية أك كقائية أخرل، منيا:
كتطيير الرضاعة في حالة الرضاعة االصطناعية  ر قبؿ الفطاـعند الصغا( ضماف أخذ الحميب المناسب 1)

 (، 52)الصكرة 
 ،( عدـ السماح لمصغير برضاعة أمو في حالة التياب الضرع أك الكذمة2)
 ( التحكـ في نمك الكزف لمكشؼ عف حكادث النمك المحتممة،3)
لتنفسية أك الطفيمية )بما في ذلؾ المريضة بمجرد ظيكر أكلى عبلمات اإلسياؿ أك األمراض ا حيراف( عزؿ ال4)

 ،مرض العث(
 ( إدارة الَفطـ التدريجي، كبالتالي االنتباه عند االنتقاؿ مف الحميب الكامؿ إلى تغذية العمؼ،5)
 ،( معالجة األماكف ضد كجكد القراد6)
ء، كعدكانية مف نفس الفئة العمرية )التنافس عمى الحصكؿ عمى الغذا حيراف( التحقؽ مف التفاعبلت بيف ال7)

 ،نفس النكع(
 ،( إجراء اختبارات مصمية في حالة تفشي مرض فيركسي أك بكتيرم8)

 
 
 

تعقيـ جيد لمرضاعة في حالة الرضاعة  .52الصكرة 
 االصطناعية بيف كؿ تغذية.

 
 
 

 
 الفطاـ 2.7

ات. كىي فترة االنتقاؿ مف نظاـ غذائي يعتمد عمى الحميب إلى نظاـ غذائي يعتمد عمى العمؼ كالمركز  يتـ 
محكرية حساسة إلى حد ما لمماشية. في البيئات التقميدية، يتأخر الفطاـ ألف الحكار يككف حاضرا خبلؿ فترة 
الحمب.  كىذه الممارسة ليا ما يبررىا في سياؽ المكارد الشحيحة. يحدث الفطـ في كثير مف األحياف في حكالي 

مكثفة إلنتاج الحميب، يككف الفطاـ المتأخر أقؿ ما يبرر ذلؾ، أشير، كأحيانان في السنة أك أكثر. كفي بيئة  6
٪(. كلذلؾ مف 75إلى  40تأخذ جزءنا ال يستياف بو مف الحميب المنتج قيمة )حكالي  حيرافخاصة كأف ال

الضركرم اقتصاديا إبعاد الصغير في أقؿ كقت ممكف دكف المخاطرة ببقائو كنمكه. تظير العديد مف الدراسات أف 
ينمك بشكؿ جيد العتماده المبكر لحصة غذائية تعتمد عمى العمؼ. في الكاقع، نحف ال نبلحظ إجياد في  الحكار
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 3الفطاـ كما ىك الحاؿ في العديد مف األنكاع األخرل. فالفطاـ المبكر في البيئات التقميدية نادرا ما يحدث قبؿ 
في خياشيـ الحكار لمحث عمى رد فعؿ  أشير كيعتمد عمى أساليب قسرية مختمفة، مثؿ كضع قطعة مف الخشب

األـ الدفاعية. التقنية األكثر شيكعا، كخاصة بيف الجماؿ العربية، ىك استخداـ الشمؿ، إما قطعة مف القماش أك 
جديمة الخضار التي تمنع كصكؿ الضرع إلى الحكار الصغير في أكقات الحمب. كمع ذلؾ، فإف مثؿ ىذه 

كركبات إذا لـ يتـ تنظيفو بانتظاـ، كىذا ىك السبب في أنو يجب حظره في الكسائؿ تعتبر عش حقيقي مف المي
 .(54ك 53أنظمة األلباف األكثر كثافة )صكر 

 
 
 
 
 
 
 
 

استخداـ الشمؿ لحماية الضرع كمنع  .53الصكرة 
 )الصكرة س. صالح(الرضاعة خارج اكقاتيا 

 تنظيؼ الشمؿ في مزرعة سعكدية  .54الصكرة 

 
أسابيع بعد الكالدة اعتمادنا عمى نمك  7-6المكثفة، يمكف أف يبدأ الفطاـ في كقت مبكر مف  في مزارع األلباف

. بعد ىذا الكقت، يتـ فصؿ الحكار عف أمو خبلؿ النيار كتكضع الناقة لمحمب في الصباح. تستمر ىذه حكارال
مركزات قميبل مما يسمح بتطكير أسابيع، خبلليا يعتاد الحكار عمى استيبلؾ العمؼ كال 3أك  2الفترة االنتقالية 

معداتو. كفي نياية ىذه الفترة، ينفصؿ الصغير تمامان عف أمو كيتصؿ بمجمكعة اإلبؿ الشابة الذيف كلدكا في 
دقيقة بعد الحمب حتى يتمكف مف  30نفس المكسـ الذم كلد فيو. كمع ذلؾ، يمكف ترؾ الحكار مع أمو لمدة 

 أشير. بعد ىذه الفترة، ال يصبح كجكد الحكار ضركرينا. 6-5صؿ إلى االستفادة مف الحميب المتبقي لمدة ت
 . مراقبة النمك كالقياسات3.7

كجـ. تككف فرص البقاء عمى قيد  51إلى  26كجـ في المتكسط كفي بعض الحاالت مف  35 الحكاريبمغ كزف 
مى النمك داخؿ الرحـ كجـ. ىذا الكزف يعتمد أكثر ع 25الحياة منخفضة لمغاية عندما يككف كزنو أقؿ مف 

)كبالتالي عمى الكراثة عند األـ( كالبيئة، كخاصة عمى النظاـ الغذائي لؤلـ في نياية الحمؿ، عمى إمكانية كراثية 
محتممة )الكراثة تبدك منخفضة(. كيمكف أف يترافؽ ىذا التكريث المنخفض مع نقص االختيار عمى ىذا المعيار. 

الكبلسيكي، كلكف مع  Sتابعة الحيكانات. عمكما يتبع ىذا النمك منحنى التحكـ في النمك ىك جزء ميـ في م
 الكفاءات التي تختمؼ كثيرا عمى حسب أنظمة اإلنتاج. 
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غ/يكـ في السنة األكلى. في ظؿ ظركؼ أكثر  310ك 190في البيئات التقميدية، يتراكح كزف الصغار بيف 
غراـ. يتـ اإلببلغ عف القيـ األعمى في بعض  580 إلى 440( مف GMQكثافة، يتراكح متكسط الربح اليكمي )

أشير )حكالي  6جـ/يكـ(.  كبشكؿ عاـ، يبدأ النمك في االنخفاض بعد  800-750األحياف في المؤلفات )حتى 
 غراـ/يكـ بعد سنتيف.  200غراـ/اليـك في البيئات المكثفة(، ليصؿ إلى حكالي  500

شيران االكلى التي يجب تكثيؼ المراقبة فييا. ليذا، ىناؾ طريقتاف:  12يستمر النمك حتى سف السابعة، كلكف الػ 
إما القياسات الباريمترية أم كزنيا. ىناؾ عدة معادالت لتقدير الكزف كقياسات، كلكف ىذه المعادالت قد كضعت 

يمكننا أف  لقياس ككزف الحيكانات البالغة )انظر أدناه( كليست بالضركرة مناسبة لمحيكانات الصغيرة. كمع ذلؾ،
نكتفي بعدد قميؿ مف التدابير التي تعكس بدقة النمك )االرتفاع الى نياية الرقبة، محيط الصدر( دكف محاكلة 

 تقدير الكزف. 
كلكف استخداـ ميزاف أكثر مكثكقية شريطة أف تزف دائما في نفس الظركؼ، عمى سبيؿ المثاؿ في الصباح عمى 

 سبة لكزف الحيكانات. الفراغ قبؿ الشرب، كمع المعدات المنا
ىناؾ العديد مف أنظمة الكزف. في الدراسات االستقصائية الميدانية أك لكزف الجماؿ الصغار جدان، قد يكفي نظاـ 

(. في كحدات األلباف الكبيرة، مف الممكف تقييـ نظاـ الكزف عمى نطاؽ 55)الصكرة ميزاف قابؿ لئلزالة مع 
المناسب  كسياج الغمؽالمزيد مف البنية التحتية مع ممر العرض  إلكتركني، كلكف مثؿ ىذا الجياز يتطمب

  (56)الصكرة 
 
 
 
 
 
 
 
 

معمؽ مع  نظاـ كزف قابؿ لئلزالة .55الصكرة 
 ميزاف في النيجر

نظاـ كزف مع مقياس إلكتركني في  .56الصكرة  
 المممكة العربية السعكدية

 
ـ الكزف بالمعادالت. كتشمؿ القياسات الباريمترية األكثر يؤخذ تقييـ كزف الحيكانات البالغة بحذر في غياب نظا

 6كبلسيكية مقاس محيط الصدر، كاالرتفاع الى نياية الرقبة كمحيط البطف. كأظير تحميؿ مقارف حديث لػ 
كيمكغرامات(،  406( أنو بالمقارنة مع الكزف الفعمي )متكسط 3معادالت منشكرة في المؤلفات العممية )الجدكؿ 

كيمكغرامان، كأفضؿ التنبؤات ىي تمؾ التي اقترحيا فيمد في كينيا أك  454ك 382كسط القيـ المقدرة بيف تراكح مت
 بكم في الجزائر.
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 الكاتب المكاف التاريخ
 الكزف
 المقدر

 المعادلة

 Boué6 404 PV=53*(HG*TP*TA) الجزائر 1949

 Graber7 397 PV=52*(HG*TP*TA) تشاد 1966

 Wilson8 536 PV=507*TP-457 السكداف 1978

 Field9 399 PV=6,46*10-7*(HG+TP+TA)3,17 كينيا 1979

 Bucci et al.10 454 PV=3,06*TP-209,6 مصر 1984

 Yagil11 382 PV=50*(HG*TP*TA) فالمعيد البيطرم كيمرك  1994

 
( HGالرقبة ) نيايةلبلرتفاع عند تبعا  (PVمقارنة بيف بعض المعادالت لمتنبؤ بالكزف الحي ) .3الجدكؿ 

  غمك 406( لمتكسط كزف حقيقي قدره TA( كمحيط البطف بما في ذلؾ السناـ )TPكمحيط الصدر )
 (201912)كفقنا لبكجناف، 

 
 الكزف الحي: السناـمعادلة لمتنبؤ لمكزف الحي مع األخذ بعيف االعتبار  199213 اقترح شكارتز كديكلي في عاـ

(PV) )ية الرقبةالى نيا االرتفاع =)بالكيمكغراـ*(HG) محيط الصدر (TP) *  ارتفاع السناـ(HB) * 50 
 حيث ارتفاع السناـ )سـ(. 

كقد اقترحت معادلة كاحدة فقط لتقييـ الكزف الحي لمحيكانات التي تنمك حسب العمر استنادا إلى قياسات أخرل، 
 :14( كفقا لمصيغةLB) سناـ(، كطكؿ الCC(، كمحيط الفخذ )TCكىي محيط الرقبة )

 
PV (kg)=4,06*Age (année)+3,05*TC (cm)+3,38*CC (cm)+1,38*LB (cm)-191 

 
                                                           

 16-13( , 1) 3., االستكائية لقس. عاؿ. )ميد فيت( البمداف. اختبار الباريمترية عند إبؿ شماؿ أفريقيا، ا1949بكيو أ.،  6
 -عمى الديداف الطفيمية المختمفة لمحيكانات االليفة. ثانيا Thiabendazoleمف الطفيمية . دراسات في ظؿ بعض الظركؼ االفريقية لعمؿ المضادات 1966غرابر ـ.،  7

 543-527, 19ائية, ابؿ كحيدة السناـ، القس. عاؿ. )ميد فيت( البمداف االستك 
 25-19، 10. السكداف أيضا. انيـ. ىمث بركد، بؿ. دراسات عف الماشية في جنكب دارفكر. مالحظات عف اإل1978كيمسكف ر.ت.،  8
نتاج الحميب في منطقة مارسابيت، شماؿ كينيا. عند جميع أغراض .1979فيمد.س.ر  9 ـ، ك. ر. كككريؿ )إد( . بركؾ. كرشة عمؿ حكؿ اإلبؿ الخرطك اإلبؿ نمك اإلبؿ كا 

 230-209، 1984أكبساال، السكيد، 
. محيط البطف عند الحدبة كمؤشر لكزف الجسـ عند اإلبؿ كحيدة السناـ، الطبيب البيطرم 1984ـ، كيرككر إـ إم، .، بطرس ب.أأ.ـ.بكتشي تي جي، سميماف  10

 30-26، 61، .ج اليندم
 تربية اإلبؿ، دكيتشو فيمتيكنخيمفي، بكف، ألمانيا. الجمؿ في عالـ اليكـ. كتيب ل1994ياجيؿ ر.،  11

 .,(4)51 1007-1003 .تركب. أنيـ .(Camelus dromedarius) . مقارنة معادالت تقدير كزف الجسـ عند اإلبؿ2019بكجناف،  12
 يا. الجمؿ ذك الحدبة الكاحدة في شرؽ أفريقيا. بكبؿ فيرالغ، فيكرزىايـ، ألمان1992شكارتز ق.، ديكلي ـ.،   13
 72-67(، 1)13عف طريؽ القياسات الباريمترية. ج. الجمؿ براكت.  عند اإلبؿ. تقييـ حالة الجسـ كتككيف الجسـ 2006دابريس كاميمي أ.، بنغكمي ـ.، فام ب.،  14
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كيمكف اقتراح العديد مف القياسات األخرل، كلكنيا أقؿ تقييـ لتقدير الكزف الحي لمحيكاف لتحديد مكرفكلكجيا 
الجسـ، محيط : طكؿ الرقبة كالرأس، كطكؿ بؿاألنكاع اإليككلكجية مف أجؿ التمييز بيف األنماط الظاىرية لئل

 (.57البطف كراء السناـ، كطكؿ األطراؼ، كارتفاع تحت القفص الصدرم... الخ. )الصكرة 
 
 
 

قياس محيط الصدر عند الناقة  .57لصكرة ا
  البالغة في المممكة العربية السعكدية

 
 
 
 
 غذيةت. إدارة ال8

في المزرعة. كتستند ىذه اإلدارة إلى  تعتبر اإلدارة الغذائية الجيدة أمر ضركرم لضماف صيانة كأداء اإلنتاج
معرفة االحتياجات كفقا لمحالة الفسيكلكجية لمحيكاف )الحمؿ كالرضاعة كالنمك( كالمكارد الغذائية المتاحة لتحديد 

 الحصص الغذائية المثمى.
 االحتياجات الغذائية 1.8

لؾ بفضؿ استخداـ جياز ىضمي أكثر عمى الرغـ مف أف االحتياجات الغذائية لئلبؿ أقؿ مف األنكاع األخرل، كذ
كفاءة كآليات إعادة التدكير )انظر الفصؿ "اليضـ عند اإلبؿ"(، فمف الضركرم أف تشرب اإلبؿ كتأكؿ بما 

نتاجيا. تتمثؿ االحتياجات الغذائية  البركتيف، الطاقة كالمعادف كالمياه ألغراض الصيانة في يتناسب مع حجميا كا 
ؼ اختبلفا كبيرا اعتمادا عمى ما ننتظر مف الحيكاف. كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف التحكؿ كاإلنتاج. كلذلؾ فإنيا تختم

التدريجي إلى نظـ الثركة الحيكانية المكثفة إلنتاج األلباف يصاحبو تغيير كبير في نظاـ التغذية. الرعي المجاني 
نكع جدان )انظر أعبله الفصؿ في المناطؽ الرعكية ذات المكارد الغذائية المنخفضة كلكنو غالبا ما يككف مت

"السمكؾ الغذائي" يستبدؿ بحصص غذائية بتركيز عالي لمطاقة كالبركتيف، دكف تقييـ كاضح لآلثار عمى 
 النمك . كلذلؾ مف الضركرم تكفير حصة متكازنة تحفز إنتاج الحميب المتكقع. اإلنتاجية كاضطرابات

 االحتياجات مف الطاقة  1.1.8
كغـ مف  100 ( لكؿUF)كحدة عمفية  1.2لمجمؿ البالغ عمكما أف يككف في حكالي  يةالرعاتعتبر متطمبات 

كجـ مف الشعير المقطكعة في مرحمة ناضجة. كباإلضافة إلى  1كاحدة ىي قيمة الطاقة مف  UF الكزف الحي.
الطاقة ىك كمية  UFL، (UFV)( كأخرل إلنتاج المحكـ UFLذلؾ، يتـ تمييز كحدات األعبلؼ إلنتاج الحميب )

 .1UFVسعرة حرارية لػ  1700 والصافية التي يمكف امتصاصيا أثناء الرضاعة أك رعاية المجترات، كيقابم
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UFL  ىك كمية الطاقة الصافية التي يمكف امتصاصيا أثناء التسميف, إذا كافGMQ  1000أكبر مف 
، كلكف UFLاس الطاقة في . في النظاـ األنجمكسكسكني، ال تق1UFVسعرة حرارية لكؿ  1820يكـ أك غراـ/

. بالنسبة لمحيكانات التي تككف في رحبلت يكمية، يتـ زيادة MJ 7.1يقابمو UFL. كاحد (MJ)في ميغاجكؿ 
٪ لمراعاة طاقة العضبلت.  احتياجات الطاقة عند الناقة الحمكب تعتمد عمى 20احتياجات الرعاية الطاقة بنسبة 

 كمية الحميب التي تنتجيا.
( مع العمـ أف مدل القيـ يعتمد 4لمكجز التالي متطمبات الطاقة بناء عمى حالة الحيكاف )الجدكؿ يمخص الجدكؿ ا

. UFL 0.7أك  MJ 5عمى كزف الحيكاف. في المتكسط، االحتياجات مف الطاقة إلنتاج لتر مف الحميب ىك 
 إضافية. 7UFLلترات مف الحميب إلى  10كلذلؾ الناقة تحتاج إلنتاج 

 النيتركجيف  احتياجات 2.1.8
في العمؼ تـ تحكيميا الى  يبركتينالكبيرة" أف البركتينات كالنيتركجيف الغير الرأينا في الفصؿ "اليضـ عند اإلبؿ 

تصنع البركتينات التي تيضـ في األمعاء. كمع ذلؾ، يتـ  C1األمكنياؾ كالذم مف خبللو ميكركبات الغرفة 
ليذيف المصدريف مف البركتيف أف يغطيا احتياجات رعاية امتصاص بعض البركتيف مستكل األمعاء. كيمكف 

كيمكغراـ مف الكزف الحي. كىذا يقابؿ قيـ أقؿ مف  100غرامان مف البركتيف الخاـ لكؿ  90الحيكاف، التي تقدر بػ 
الحيكانات العاشبة المحمية األخرل، كذلؾ بسبب قدرات إعادة تدكير اليكريا المذككرة أعبله. مف ناحية أخرل، 

بركتينان قابؿ لميضـ لكؿ كيمكغراـ مف الحميب. كمع ذلؾ، ال ُيعرؼ الكثير عف  55يتطمب إنتاج األلباف حكالي 
تكزيع البركتينات الغذائية في بركتينات الحميب كبركتينات العضبلت عند اإلبؿ الكبيرة، كعمى الرغـ مف قدرات 

٪ فقط مما 15نات التي يتـ تناكليا، كيتـ االحتفاظ بنسبة إعادة تدكير اليكريا، فإف اإلبؿ تيدر الكثير مف البركتي
أدناه المتطمبات كفقا لحالة الحيكاف. ىذه المتطمبات ىي أقؿ بكثير عند  4يتـ تناكلو في الجسـ. كيكجز الجدكؿ 

 البقر مف نفس الكزف.
 اليـك/اإلحتياجات * الفطاـ بعد ما نمك حكامؿ غير نكؽ الحكامؿ النكؽ المرضعات النكؽ

 (UFL) الطاقة  7 - 2 5.1 – 3.5 8.1 – 3.9 12.9 – 5.6
 (MJ) الطاقة  54 - 14.6 42 – 24.9 57.6 – 28.1 92 – 40
 (g) بركتينات  495 - 195 321 – 144 492 - 234 608 - 470
 (L) ماء  18 - 6 36 - 18 45 - 25 45 - 25

 / يـك 500gلنمك  *      
مف الطاقة كالنيتركجيف حسب الحالة الفسيكلكجية لئلبؿ بالنسبة لؤلكزاف التي  االحتياجات اليكمية .4الجدكؿ 

نتاج الحميب الذم يتراكح بيف  كمغ 600ك 100تتراكح بيف   لترات مف الحميب/اليكـ. 10إلى  1)النمك( كا 
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 االحتياجات مف المياه 3.1.8
ه، فإف متطمبات المياه منخفضة جدا مقارنة الكبيرة عمى تحمؿ العطش كخاصة تكفيرىا لمميا اإلبؿنظرا لقدرة 

لترات لكؿ  6باألنكاع األخرل. كيقدر أف االحتياجات اليكمية في األحكاؿ الجكية السيئة )الحرارة كالجفاؼ( ىي 
كيمكغراـ مف الكزف الحي. يتـ تخفيضيا إلى النصؼ في الظركؼ المكاتية )مكسـ بارد كرطب(. عند  100

إنتاج الحميب مف فقداف المياه بسبب محتكل المياه في الحميب كزيادة في التركيب اإلناث المرضعات، يزيد 
لتر مف المياه اإلضافية. كخبلؿ  1.5تركيب البلكتكجيف. يتطمب إنتاج لتر كاحد مف الحميب  الناتج عفالقاعدم 

 ئة تقريبان.في الما 20الثمث األخير مف الحمؿ، تزيد اإلناث الحكامؿ مف حاجتيف إلى المياه بنسبة 
 المتطمبات المعدنية كالفيتامينية 4.1.8

كغـ مف الكزف الحي. كىذا يعادؿ لحيكاف يبمغ 100غ لكؿ 20 بػكتقدر  ،متطمبات الممح )كمكريد الصكديكـ( عالية
كغـ مف الممح سنكيان. خمؼ ىذه القيـ، يزيد إفراز الممح البكلي بشكؿ  34إلى  28كيمكغراـ كمية مف  400كزنو 
ب مع الكمية التي يتـ تناكليا. مع األخذ بعيف االعتبار محتكل الممح في الحميب، فاف احتياجات النكؽ متناس

غ لكؿ لتر مف الحميب. مف ناحية أخرل، الحمؿ ال يغير ىذه االحتياجات. يمكف تكفير  2.5المرضعة حكالي 
ات إمكانية الكصكؿ إلى نباتات مكمبلت الممح مف خبلؿ تكريد كتؿ الممح الخاصة إذا لـ يكف لدل الحيكان

 مالحة.
معامؿ االستخداـ اليضمي لمفكسفكر كالكالسيكـ يككف أعمى عند االبقار، مما يعني أف اإلبؿ الكبيرة تمتص ىذه 

غ مف الفكسفكر  2.5غ مف الكالسيكـ ك 4المعادف الرئيسية بشكؿ أفضؿ. تقدر متطمبات الرعاية عند اإلبؿ بػ 
غ مف  1.9جسـ. كبالنظر إلى مستكيات الحميب، تقدر احتياجات الناقة المرضعة بػ كغـ مف كزف ال 100لكؿ 

غ مف الفكسفكر لكؿ لتر مف الحميب المنتج. المساىمات الضركرية لبناء عظاـ الجنيف خبلؿ  1.1الكالسيكـ ك
نكاع األخرل، الثمث األخير مف الحمؿ غير معركفة جيدنا. كلكف، مف خبلؿ امتداد النتائج المبلحظة عند األ

غ مف الفكسفكر يكميان. غير أف الحاجة إلى النمك  5.5غ مف الكالسيـك ك 9.5يمكف تقدير ىذه االحتياجات بػ 
، ال تكجد مراجع محددة. كمع ذلؾ، مف المعركؼ أف تناكؿ كمية  غير مفيكمة جيدا. فيما يتعمؽ بالمغنيسيـك

 حفاظ عمى محتكل عادم في الدـ.كغـ مف كزف الجسـ يساعد عمى ال100غ لكؿ 3يكمية مف 
، فإف االحتياجات معركفة جيدنا. نظرنا ألف تنظيـ النحاس يمكف مقارنتو بتمؾ االثريةفيما يتعمؽ بالعناصر 

كغـ مف كزف الجسـ. مف  100مغـ لكؿ  15الخاصة باألبقار، فإف المتطمبات عند اإلبؿ ىي نفسيا، أم حكالي 
ذا كاف المدخكؿ المكصي بو ىك ناحية أخرل، تركيب الزنؾ يختمؼ عن كغـ مف  100مغـ لكؿ  60د االبقار، كا 

كزف الجسـ، أم قيمة مماثمة لتمؾ القيمة الخاصة باألبقار، فمف المحتمؿ أف تككف المتطمبات الفعمية أقؿ شأنا. 
صي بيا ىي كينطبؽ الشيء نفسو عمى السيمينيكـ، حيث أف اإلبؿ حساسة جدان لممتناكؿ التكميمي. التدابير المك 

ديد كغـ مف كزف الجسـ. كألف حميب اإلبؿ غني بالح100ممغ لكؿ  0.06ضعؼ ما ىي عميو عند االبقار: 
كاألعبلؼ في المناطؽ القاحمة أك شبو القاحمة يحتكم عمى ما يكفي مف الحديد القابؿ لبلمتصاص، فبل حاجة 

 أدناه االحتياجات مف ىذه المعادف الرئيسية. 5إلى تكميؿ اإلبؿ في ىذا العنصر. كيقدـ الجدكؿ 
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 النكؽ المرضعات النكؽ الحكامؿ حكامؿ النكؽ الغير نمك العناصر
 132 – 72 120 – 60 120 – 60 60 – 20 (يـك/غ) ـكالصكدي
 33 – 21 33 – 21 24 – 12 12 – 4 (يـك/غ) الكالسيـك
 16 – 10 16 – 10 11 – 5.4 5.4 – 1.8 (يـك/غ) الفكسفكر
 ? ? 18 – 9 3.9 (د/جـ) المغنيسيـك
 90 – 45 90 – 45 90 – 45 45 – 15 (يـك/ممغـ) النحاس
 360 – 180 360 – 180 360 – 180 180 – 60 (يـك/ممغـ) الزنؾ

 0.72 – 0.36 0.72 – 0.36 0.72 – 0.36 0.36 – 0.12 (يـك/ممغـ) السيمينيـك
 

 كغـ. 600إلى  100المتطمبات المعدنية اليكمية حسب الحالة الفسيكلكجية لمجمؿ ألكزاف تتراكح مف  .5الجدكؿ 
 

االستثنائي لحميب النكؽ في فيتاميف ج )حمض األسككربيؾ(، متطمبات الفيتاميف غير معركفة بالنظر إلى الثراء 
فإف المتطمبات ميمة ببل شؾ عند النكؽ المرضعة، كلكف كما ىك الحاؿ في المجترات، يتـ تصنيع حمض 
األسككربيؾ في الكبد، فإنو ال جدكل مف تكفير مكمبلت خاصة. مف ناحية أخرل، يمكف النظر الى إضافة 

(، لما ليا مف تأثير مفيد عمى التكاثر. تركيزات بيتا Eك Aب في الدىكف )خاصة فيتامينات الفيتامينات التي تذك 
كاركتيف )بركفيتاميف أ( منخفضة جدنا في كؿ مف الدـ كالحميب، كىك ما يفسر المكف الشفاؼ لببلزما الجمؿ كحيد 

يؾ )فيتاميف ب( كالبيكتيف السناـ، كغياب المكف الكريمي في الحميب. مف ناحية أخرل، إذا كاف حمض الفكل
( لدييـ تركيزات ببلزمية كحميبية مماثمة لتمؾ التي عند االبقار، كالفيتامينات األخرل في المجمكعة H)فيتاميف 

 باء أقؿ تركيزا. 
كمع ذلؾ، فإف ىذه النتائج غير كافية لتحديد االحتياجات كنقص الفيتامينات الغير معركفة جيدا في ىذا النكع، 

ـ مف أف ىناؾ صمة عمى األرجح بيف الحساسية لمجرب كنقص فيتاميف )أ(. كعبلكة عمى ذلؾ، فإف عمى الرغ
أكجو القصكر ال يتـ كصفيا أبدا في القراءات. نظرنا ألف اإلبؿ تعيش عادةن في مناطؽ مشمسة جدنا، فإف تركيب 

الببلزما أعمى بعشر مرات مف  فيتاميف )د( بكاسطة الجمد تحت تأثير الشمس يبدك مرتفعنا جدنا )المستكل في
 مستكل البقرة. مع ذلؾ، يمكف أف تثار ىذه المسألة في المزارع في البمداف الشمالية.

بشكؿ عاـ، يتـ تناكؿ المعادف كالفيتامينات عف طريؽ لعؽ كتؿ غنية بالعناصر االثرية كالفيتامينات. كمع ذلؾ، 
ناـ ال "تمعؽ" ىذه الكتؿ، كلكف تميؿ إلى عضيا. كلذلؾ فمف عمى عكس االبقار، اإلبؿ كحيدة السناـ كثنائية الس

 (.58المستحسف أف تجمب مكمبلت الفيتامينات المعدنية في شكؿ مسحكؽ أك كتؿ مطحكنة )الصكرة 
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تكزيع مكمبلت الفيتامينات المعدنية عمى  .58الصكرة 
 شكؿ كتؿ مطحكنة لمسماح بابتبلع أفضؿ

 
 
 
 

 مستحسنةلالمكارد الغذائية ا 2.8
في المناطؽ القاحمة كشبو القاحمة، تعتاد اإلبؿ الكبيرة عمى التغذية مف الغطاء النباتي في المناطؽ الجافة. 
النباتات التي يمكف أف تؤكؿ مف قبؿ الجمؿ في ظؿ الظركؼ الطبيعية، مع العمـ بتنكع األكضاع الرعكية مف 

ة متنكعة عمى نطاؽ كاسع. كمع ذلؾ، ىناؾ خصكصيات مكريتانيا إلى الصيف، ىي كثيرة جدان كذك قيمة غذائي
 ليذه النباتات التي يمكف تمخيصيا عمى النحك التالي:

غالبنا ما تككف نباتات صغيرة، ذات نظاـ جذرم قكم ، كمجيزة بإمكانيات لمحد مف التبخر )أكراؽ صغيرة ، • 
 تشبو اإلبرة ، مزججة أك دىنية( 

 ركفيتية تتمتع بذكرىا بخمكؿ دائـ كقدرة إنبات يمكف الحفاظ عمييا لفترة طكيمة.النباتات العشبية ىي نباتات ثي• 
تتمتع النباتات المعمرة بالقدرة عمى البقاء عمى قيد الحياة في ظؿ الحياة البطيئة لفترات طكيمة كتتمتع بآليات • 

 فعالة لبلمتصاص بالجذكر كاحتباس الماء
كجكد تحت األرض( مف ىذه النباتات، مما يؤدم إلى تشتت كبير تـ تطكير منطقة الجذكر )أم الجزء الم• 

لمخصبلت اليكائية ، كالتي غالبنا ما ترتبط ، عبلكة عمى ذلؾ ، بالنباتات العشبية ذات القدرة عمى الحركة بشكؿ 
 كبير.

ك تـ تمثيؿ كؿ في المناطؽ الرعكية حيث تعيش اإلبؿ الكبيرة، ثراء النباتات أكبر مما قد يتخيمو االنساف، حتى ل
نكع بعدد صغير نسبينا مف األفراد. كمع ذلؾ، فإف تشتت ىذا الغطاء النباتي يؤدم إلى انخفاض اإلنتاجية 
الرعكية لكؿ كحدة مساحة. كلذلؾ فإف الحمكلة الحيكانية لميكتار الكاحد منخفضة جدان عمكمان، كيقدر أف ىناؾ 

بالغ. ىذا ىك بالطبع المتكسط، كىناؾ قدر كبير مف التقمبات  ىكتاران سنكيان إلطعاـ جمؿ 20حاجة إلى أكثر مف 
 (.60ك 59بيف المناطؽ كالمكاسـ )صكر 

كثمة عنصر آخر ىاـ يتعمؽ بالمكارد الغذائية لمجمؿ ىك استخداـ المكارد الخشبية التي قد تككف أكبر مف المكارد 
"المراعي" أعمى مف قيمة األعشاب كالنباتات  العشبية عمى ىامش الصحراء. كغالبان ما تككف القيمة الغذائية لػ

العشبية األخرل. كباإلضافة إلى ذلؾ، فإف طكؿ عنؽ الحيكاف يسمح لو بالكصكؿ بسيكلة إلى أكراؽ الشجر مف 
 األشجار ذات الحجـ الجيد )انظر أعبله، الفصؿ "السمكؾ الغذائي"(.
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اإلبؿ عمى الطرؽ بمنطقة مطركح في . 59الصكرة 
 رمص

اإلبؿ ذات السناميف كاليجينة عمى طرؽ  .60الصكرة 
 منطقة أكشي في كازاخستاف

 
في األنظمة المكثفة، قد يككف لدل الػابؿ إمكانية الكصكؿ إلى مكارد زراعية أخرل )األرز أك رقائؽ القمح أك 

ناكؿ الزيتكف الصغير، أك النخالة، أك حيؿ الفكؿ السكداني، الشعير، أك حبكب الجعة، أك المنتجات الزيتية مثؿ ت
القطف أك الفكؿ السكداني، ...إلخ( أك المركزات التي تباع باإلضافة إلى كجبة قاعدية بقايا فكارؽ التمر، أك 

(. أجريت اختبارات 61يمكف أف تككف كقش البرسيـ أك غيرىا مف مصانع العمؼ مف محيط مركم )الصكرة 
(. كينبغي تجنب الكجبات Cenchrus ciliaris-عشب ركدساألعشاب لتخزينيا )بما في ذلؾ  حكؿ معالجة

القاعدية القائمة عمى التبف المعالج باليكريا )لزيادة حصة النيتركجيف الغير بركتيني( أك كتؿ دبس السكر كاليكريا 
 التي تقدـ في بعض األحياف كمكمؿ لؤلبقار الحمكب بسبب خطر فرط الدـ. 

 
 
 
 

ب ببف البرسيـ تغذية النكؽ الحمك  .61الصكرة 
 مف محيط مركم في المممكة العربية السعكدية

 
 
 

في المزارع الشمالية، يمكف أف تبدك ظركؼ التغذية القائمة عمى المراعي المعتدلة غنية بشكؿ خاص، خاصة في 
)قش القمح عمى سبيؿ  كتؿفصؿ الربيع كتسبب اضطرابات التركيب المختمفة. كلذلؾ مف المستحسف أف تجمب 

 ( عمى األقؿ كيمك كاحد في اليـك الكاحد.المثاؿ
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 حساب الحصة التمكينية 3.8
الحصص الغذائية إما عف طريؽ السميمكز كالييميسميمكز التي تشكؿ جدراف الخبليا لمنباتات مف يتـ جمب الطاقة 

ك حبكب المستيمكة، أك مف قبؿ النشكيات كالسكريات المعقدة التي تتكاجد بكفرة في المركزات مثؿ الشعير أ
القمح. يتـ تحكيؿ ىذه المكاد الغذائية إلى سكريات بسيطة لبلكلى كالجمكككز لؤلخيرة، كلكف عمى أم حاؿ تتحكؿ 

(: حمض االسيتيؾ، بركبيكنات كبكترات. يتـ امتصاص ىذه AGVىذه السكريات إلى أحماض دىنية متقمبة )
AGVs ـ ليتـ استقبلبيا في مختمؼ األجيزة في بسرعة مف خبلؿ جدراف المعدة كالمركر مف خبلؿ مجرل الد

شكؿ طاقة. مع الحصص الغنية بالسميمكز، يككف مستكل حمض االسيتيؾ أعمى، في حيف أف الحصص 
الغذائية غنية في التركيز، فإف البركبكنات كالبكتارات ىي السائدة ككذلؾ كمية الجمكككز التي تمتص في 

البركبكنات كبكتراتيات ىي المنتجات المستخدمة بشكؿ تفضيمي  األمعاء، خاصة مع األطعمة الغنية بالحبكب.
مف قبؿ األنسجة الدىنية. عند اإلناث المرضعات، تزداد ركاسب الجسـ عمى حساب إفرازات الثدم، إال إذا كانت 
 اإلناث عالية اإلنتاج. كلكف عند النكؽ منخفضة اإلنتاج، كما ىك الحاؿ مع معظـ "السبلالت" األفريقية، فإف
اإلفراط في تناكؿ المركزات لف ينتج عنو بالضركرة المزيد مف الحميب أك الحميب األكثر ثراءن، كلكف يؤدم إلى 

 حشك السناـ.
 كلذلؾ يكصى في الحصص الغذائية "المكثفة" بما يمي:

 خمط المركزات مع العمؼ، مع تقسيـ عممية تكزيع األعبلؼ المركزة 
 ة لمتخمير بسيكلة )النشا، كفكارؽ التمر(الحد مف تناكؿ الكربكىيدرات القابم 
 )عدـ تدمير البنية الميفية لؤلعبلؼ كأصداؼ الحبكب )تجنب رحي التبف كالقش 
  مف المادة الجافة45-40الحد مف تناكؿ المركزات إلى حد أقصى مف ٪ 
  الحد مف استيبلؾ الطاقةUFL  1.17ك 0.91٪، أم كثافة الطاقة بيف 60مف المركزات إلى UFLغـ / ك

 مف المادة الجافة 
 سيتيؾ/ بركبيكنات( في حكالي تفضيؿ الشعير أك القمح كمركزات بدال مف الذرة لمحفاظ عمى نسبة )حمض اال

3.5 
قد تؤدم ىذه التعديبلت إلى استخداـ تفضيمي لممنتجات النيائية لميضـ الناتجة عف الضرع بدالن مف احتياطيات 

ة المركزات بحذر، خاصة كأف ىذه اإلضافة ليس ليا تأثير سمبي عمى الدىكف. كلذلؾ يجب أف يتـ تشغيؿ إضاف
إلى  17٪ مف التركيز مف الحصص القاعدية يزيد اليضـ بنسبة 20ىضـ العمؼ. عمى سبيؿ المثاؿ، تناكؿ 

٪، كالذم يرجع إلى ارتفاع معدؿ التخمص مف منتجات اليضـ الميكركبية )األحماض الدىنية المتطايرة، 22
المرتبطة بدكرة أسرع مف المرحمة السائمة لمميضكـ كزيادة امتصاص جدار الجياز اليضمي. كنتيجة األمكنيا( 

لذلؾ، يمكف أف تؤدم الحصص الغذائية المركزة إلى كجكد بركبيكنات زائدة مقارنة بػحمض االسيتيؾ إلى السمنة 
 (.62)الصكرة 
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كف السمنة عند الجمؿ مما أدل إلى تخزيف الدى .62الصكرة 
 المفرط في سناـ.

 
 
 

 
كعندما يككف العمؼ غنيا بالنيتركجيف، يزداد االستيبلؾ اإلجمالي زيادة كبيرة، في حيف عندما يتـ تناكؿ 
المنتجات الشحيحة، مثؿ القش، بكميات أقؿ. فاف ىذا النقص يقابمو ارتفاع قيمة الحصص الغذائية الرديئة. في 

 ٪ في حالة الجفاؼ. 7٪ مف تمؾ التي تقاس عند األغناـ ك5الكاقع، قابمية ىضـ القش أعمى بنسبة 
ال تكجد حصص معيارية في مزارع األلباف المكثفة ألنيا تعتمد عمى التكافر المحمي. كمع ذلؾ، مف العمؼ 
المتكفر كالمنتجات الثانكية الزراعية، يمكف إنشاء حصة مف أجؿ تغطية أكبر قدر ممكف مف احتياجات الطاقة 

أدناه، عمى سبيؿ المثاؿ، ُيقدَّـ جدكؿ بيانات يستند إلى قيمة  8فقنا إلنتاج الحميب المتكقع. ففي الشكؿ كالبركتيف ك 
 450لترات مف الحميب لكؿ جمؿ يبمغ  8الطاقة كالبركتيف لبعض األطعمة التي تشكؿ الحصة الغذائية إلنتاج 

مف الكزف الحي. الحصة المقدمة ىنا تغطي إلى كغـ  100كيمكغراـ مف المادة الجافة /  2.5كيمكغرامان، كابتبلع 
٪ مف الطاقة. كلذلؾ مف المستحسف إعادة التكازف إلى الحصة 90حد كبير متطمبات البركتيف كلكف فقط 

 التمكينية مف خبلؿ تكفير طاقة إضافية مع خفض البركتيف.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 جدكؿ بيانات مبسط لحصة ناقة حمكب .8الشكؿ 
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 يةاإلدارة الصح .9
تعتبر تربية اإلبؿ الكبيرة تربية محفكفة بالمخاطر بسبب دكرة الحياة البطيئة كمعدؿ البقاء المنخفض نسبيا      

لمحيكانات الصغيرة منيا. كلذلؾ فإف اإلدارة الصحية الجيدة ضركرية لتحسيف اإلنتاجية، ال سيما كأف األعراض 
تككف محبطة، كبالتالي يككف التشخيص صعب. كلذلؾ ينبغي في ىذا النكع )أم التعبير عف األعراض( غالبان ما 

إعطاء األكلكية لمرعاية الصحية في المكقع. كعمكما، فإف االفراد الكبيرة مقاكمة لؤلمراض المعدية الرئيسية التي 
 تصيب الماشية في المناطؽ المدارية، مثؿ مرض الحمى القبلعية، أك الطاعكف البقرم، أك التياب الرئة البقرم

أف تمنع الخسائر الفادحة الناجمة عف االمراض األخرل المنتشرة عمى  تستطيعالمعدم. كلكف ىذه المقاكمة ال 
نطاؽ كاسع. كباإلضافة إلى ذلؾ تكثيؼ نظـ الثركة الحيكانية كتكييؼ األنكاع مع النظـ اإليككلكجية المعتدلة 

قشة مشكمة تقنيات احتكاء ىدا الحيكاف كعناصر يؤدم إلى تككيف مخاطر صحية جديدة. في ىذا القسـ، سيتـ منا
الفحص السريرم لمحيكانات، كبعض العناصر المتعمقة باألمراض الرئيسية التي تمت مكاجيتيا كبعض البيانات 

 حكؿ تفسير اختبارات الدـ عمى التكالي.
 تقنيات االحتكاء 1.9

ك الممارسات المختمفة لمعبلج أك المتابعة اإلبؿ البالغة ىي حيكانات كبيرة الحجـ يتطمب فحصيا السريرم أ 
اإلنجابية اتقاف تقنيات احتكائيا مف أجؿ كقاية المتعامميف معيا مف التعرض لردكد فعؿ عنيفة أك عدكانية كردة 
فعؿ مف طرؼ ىده األخيرة مع الحد مف اإلجياد كخطر الحكادث لمحيكاف كألنفسيـ. اإلبؿ بشكؿ عاـ، ذات 

لتعامؿ معيا(، فإف الحيكاف قادر مع ذلؾ عمى اإليماءات العنيفة يكثراؽ األلباف التي طبيعة ىادئة )خاصة نك 
)العضات، الركبلت، نفث محتكل المجتر، سحؽ تحت لكحة القصية مثمما يفعؿ مع االنثى اثناء عممية التمقيح( 

عف االستياء كالغضب أك كردكد الفعؿ غير المتكقعة الناجمة عف اإلجياد الكبير. باإلضافة إلى ذلؾ فيك يعبر 
الخكؼ بطريقة عنيفة، كالتي يمكف اف تشكؿ قمؽ كتكتر لممتعامؿ مع الحيكاف. كلذلؾ فإف تنفيذ تقنيات االحتكاء 
الصحيحة تجاه ىدا الحيكاف أمر أساسي كيتطمب في كثير مف األحياف العديد مف أصحاب االختصاص لضماف 

 سبلمة المتدخميف كالحيكانات.
 احتكاء الراس     تقنيات 1.1.9

كىي مزركعة في نياية الرقبة، طكيمة جدا حيث يبمغ طكليا  كغ( 20-15تتميز رؤكس اإلبؿ بكزنيا الكبير )
أكثر مف متر كاحد. مثؿ ىذا التمكضع التشريحي يشكؿ كتمة مع جمكد قكم قادر عمى ضرب أم متعامؿ يريد 

دـ مف الكريد الكداجي(. باإلضافة إلى ذلؾ فإف الحيكاف التدخؿ بالقرب مف الرأس )عمى سبيؿ المثاؿ ألخد عينة 
قادر عمى العض بعمؽ كالطحف مف خبلؿ القص الجانبي لمفؾ. حيث يمكف أف يسبب الذككر بشكؿ خاص 

( كعميو فعممية كبح الرأس كاحتكائو الجيد ىي مف اىـ األكلكيات 63جركح عميقة بكاسطة االنياب )الصكرة 
 .لمتعامؿ مع اإلبؿ
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الذككر لدييـ أنياب متطكرة التي يمكف أف تسبب  .63الصكرة 
 إصابات بميغة في غياب الكبح كاالحتكاء الصحيح لمحيكاف

 
 
 
 

إذا كاف كثيرا ما يتـ التعامؿ مع إبؿ بالغة، فمف المستحسف كضع المجاـ في جميع األكقات. ىناؾ عدة أنكاع مف 
شتبلند ىالتر لمحيراف أك الّراقد بحجـ ككب لئلبؿ البالغة(. في دكؿ المجاـ، كمعظميا كتمؾ التي تستخدـ لمخيكؿ )

 (65ك 64الخميج ىناؾ أيضا لجاـ خاصة لمجماؿ في سكؽ اإلبؿ )صكر 
 
 
 
 
 
 
 

 لجاـ مف نكع حبؿ لسباقات اليجف  .64الصكرة 
 في السعكدية

 لجاـ مف نكع الشريط خاصة باإلبؿ  .65الصكرة 
 في دبي

 
حكؿ الرقبة )خطر خمع الفقرات الرقبية، التمزؽ، الخنؽ( إال لتضخيـ الكريد الكداجي مف  يحظر كضع حبؿ بسيط

 اجؿ اخذ عينات دـ.
يجب استخداـ الكمامة لتجنب العضات كنفث العصارة اليضمية كما تستخدـ ىده األخيرة بشكؿ عاـ كرئيسي في 

الؾ، حيث يتـ إزالة الكمامة في كقت سباقات الجماؿ لتجنب استيبلؾ العمؼ غير المرغكب فيو مف قبؿ الم
 (.67ك 66تكزيع الحصة الغذائية المكيفة مع ىذا النكع مف الحيكانات. كىناؾ أيضا عدة أنكاع )صكر 
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 كمامة صافي لمذكر الشاب .67الصكرة  كمامة القطف مضفر لسباؽ الجمؿ .66الصكرة 
 

استخداـ حبؿ إلغبلؽ الفـ بشكؿ فعاؿ، مع بقاء األغشية  في حالة عدـ كجكد المجاـ ك / أك كمامة، يمكف
ا كضع حبؿ حكؿ الفؾ السفمي كتشديده الحتكاء الرأس كالسماح  المخاطية متاحة لمفحص. مف الممكف أيضن

 (. 68بمراقبة الفـ )صكرة 
 
 
 

عقد الرأس بحبؿ مشدكد حكؿ الفؾ السفمي  .68الصكرة 
 )الصكرة ج. ككنكسباييفا(

 
 
 

المثاؿ كبح كاحتكاء الرأس لكضع حمقة األذف، كيمكف أيضا أف يتـ عف طريؽ عقد الشفاه السفمى  عمى سبيؿ
(. مف ناحية أخرل، لكم اك قرض األذنيف ممكف كلكف أكثر صعكبة ألف آذاف اإلبؿ 69كالعميا بحزاـ )الصكرة 
 الكبيرة صغيرة الحجـ 

 
 

احتكاء رأس الجمؿ مف خبلؿ عقد الشفاه . 69الصكرة 
 لعميا كالسفمى بحزاـ كتمديد الرقبة.ا
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أ كب( أك كاحؿ خشبي يثقب الحاجز األنفي 70في العديد مف اإلبؿ، مف المعتاد كضع حمقة أنفية )صكر 
لمحيكانات. ىذه األجيزة ال تسمح بتركيب كمامة، كلكف عادة ما تستخدـ في نشاط القكافؿ أك المشي مف أجؿ 

 .ربط الحيكانات كراء بعضيا البعض
 
 
 
 
 
 
 
 

 . كضع حبؿ في حمقة األنؼ لجماؿ القكافؿ في الجزائر.(ب)ك (أ) 70صكر 
 

تعتبر ىده التقنية غير عممية مف اجؿ احتكاء الرأس، حيث ال تمنع العض كما انو يمكف لمحيكاف تمزيؽ الحمقة 
ألما، كصار ال ينصح  كقطع أجنحة الخياشيـ في حالة الييجاف. كعميو تقنية الكاحؿ ىي األنجع اال انيا أكثر

 (.72أ كب ك71بيا مف قبؿ جمعيات حقكؽ الحيكاف )صكر 
 
 
 
 
 
 
 

بقائو في قافمة(ب)ك (أ) 71صكر   . كضع كاحؿ أنفي عمى جمؿ في اليند، نقطة تعمؽ لمقبض عمى الحيكاف كا 
 
 
 

الكاحؿ األنفي عمى جمؿ ثنائي السناـ في  .72الصكرة 
 كازاخستاف

 
 

 )ب( )أ(

 )ب( )أ(
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كاحؿ األنؼ لمنع االحيراف مف رضاعة أمياتيـ عند عممية الفطاـ أك عمى البالغيف  كما تستخدـ تقنية كضع
 ()أ(73الذيف يميمكف إلى رضاعة االناث، كيعتبر ىذا السمكؾ سمككا شادا )الصكرة 

 
 
 

كضع كاحؿ أنفي لمنع  .)أ(73 الصكرة
 الحيكاف مف رضاعة االناث

 
 
 
  
 

 ركرية لمعديد مف التعامبلت مع اإلبؿ. عمى أم حاؿ عممية كبح اك احتكاء الرأس ض
ضرب بالقائمتيف ال( كضع الرأس في أدنى مستكل ممكف في الحيكاف الكاقؼ لمنعو مف الكقكؼ ك 1مف الميـ )
الرقبة فكؽ الصدر لتجنب الضربات الراسية  طي (3) الرقبة لتجنب تمقي ضربات بالراس تمديد( 2) االماميتيف

 (.)ب(73مايؿ الرقبة )الصكرة الكثيفة كالمتكررة عف طريؽ ت
 
 
 

كضعية الرقبة مطكية عمى الصدر لتجنب  .)ب(73الصكرة 
تمايؿ الرأس، كضعية مريحة لتركيب حمقات األذف أك أخذ 

 عينات الدـ مف الكريد الكداجي.
 
 
 
 
 

 السفمية احتكاء ككبح األطراؼ العمكية ك  تقنيات 2.1.9
 اإلبؿ ذك السناميفية كالخمفية في جميع االتجاىات. بالرغـ مف أف لمجمؿ القدرة عمى الضرب باألطراؼ االمام

ىك أقؿ مركنة قميبل، اال اف ىذا ال يمنع مف ككف اإلبؿ الكبيرة أكثر خطكرة مف غيرىا مف حيكانات المزرعة 
ك الكبيرة. كباإلضافة إلى ذلؾ الكضع العالي لمصدر  ك تكضع األطراؼ عميو )االطراؼ األمامية( ك أيضا عم
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البطف إلى غاية المنطقة القطنية  ايف تتكضع األطراؼ عمييا )االطراؼ الخمفية( ك البعد الكبير بيف كؿ طرفيف 
يمنح االبؿ مدل حركي  أكبر بكثير منو عند الفصائؿ  األخرل. ، كلذلؾ فمف األفضؿ التدخؿ اك التعامؿ مع  

ة ك السفمية  اما في حالة ضركرة التدخؿ عند الجمؿ باركا عمى الصدر ك البطف  مع تقييد األطراؼ العمكي
الحيكاف في كضعية الكقكؼ  ) التدخؿ عمى مستكل الضرع عند االنثى اك عمى مستكل القضيب عند الذكر ( 
مف األفضؿ االقتراب قدر اإلمكاف لتجنب تمقي الركبلت في نياية المطاؼ القادرة عمى كسر ساقي المتدخؿ ، 

 ي مف األطراؼ البعيدة.كما يجب كبح  الجزء السفم
 كيفية احتكاء الحيكاف في كضعيتو بارؾ )عمى األرض( 

 ىناؾ عدة طرؽ لبطح الحيكاف عمى األرض:
  تمرير حبؿ فكؽ رسغ الجمؿ كالحفاظ عمى الساؽ مثنية ألنيا تمر  (:74كبح األطراؼ االمامية )الصكرة

رير الحبؿ فكؽ الرقبة كيمكف القياـ بنفس عبر دائرة نصؼ قطرىا أقرب ما يمكف إلى الككع. مف االحسف تم
 (.75الشيء مع الطرؼ األمامي اآلخر )الصكرة 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :تمرير حبؿ مف اجؿ إبقاء عرقكب الحيكاف مثني، كمف االحسف القياـ بذلؾ عمى كبل  كبح األطراؼ الخمفية

 (.76الطرفيف الخمفييف )الصكرة 
   االطراؼ االمامية كالخمفية في آف كاحد يسمح لمحيكاف أف يميؿ أكثر بالتالي تسييؿ الكصكؿ الى كبح

 (.77جراحي، عمى سبيؿ المثاؿ )الصكرة الحممة إلجراء التدخؿ ال
 
 

اإلبقاء عمى الطرفيف االمامييف  .74الصكرة 
 مثنييف مف اجؿ منع الحيكاف مف الكقكؼ

كبح الطرفيف االمامييف بإبقائيما مثنييف  .75الصكرة 
 ككنكسباييفا()الصكرة ج. مع تمرير الحبؿ عمى الرقبة 
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 الخمفية كاالمامية احتكاء األطراؼ .76الصكرة 

كاف مف ي، اسقاط ح2005في عاـ  .77الصكرة 
جؿ احتكائو كتبريكو لغرض تدخؿ جراحي عمى أ

 مستكل حممة ممزقة بضرع ناقة
 )الصكرة ج. ككنكسباييفا(

 
عمى االستمقاء، ىناؾ عدة طرؽ إلجباره. كىذا يتطمب خبرة جيدة ليذه التقنيات. مف عندما ال يتـ تدريب الحيكاف 

بينيا تمرير حبؿ كراء األطراؼ الخمفية مف طرؼ شخصاف يتمكقعاف عمى جانبي الحيكاف، في حيف أف شخص 
، مما يقكـ الشخصاف بسحب الحبؿ لدفع األطراؼ الخمفية إلى األماـ ،حدل األطراؼ االماميةإثالث يثني 

إلى ثني  يضطر الحيكاف إلى ثني جميع أطرافو كينزؿ عمى كسادة القص. عندما يتـ إنزاؿ الحيكاف، يضطر
 جميع أطرافو االمامية كالخمفية. 

تقنية أخرل تتطمب عمى األقؿ شخصاف محنكاف حيث يجرم كؿ كاحد منيما حكؿ الحيكاف في االتجاه المعاكس 
لفات تشديد الحبؿ عمى األطراؼ حتى يميؿ  3أك  2األطراؼ، كبعد  لآلخر مع تطكيؽ الحيكاف بحبؿ حكؿ
 (.78الحيكاف كيبرؾ عمى األرض )الصكرة 
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نزاع مف الجماؿ ذات السناميف الغير مدربة في كازاخستاف: )أ( كضع الحبؿ حكؿ األطراؼ، )ب(  .78الصكرة 
كسيف، )ج( زعزعة استقرار الحيكاف، )د( ترجيح الحيكاف، )ق( شد الركض حكؿ الحيكاف في اتجاىيف متعا

 الرأس، )ك( يتـ التحكـ في الحيكاف )صكر ج. ككنكسباييفا(
 

 تقنيات احتكاء اك كبح الحيكاف كاقؼ:
الحتكاء اك كبح الحيكاف في كضعية الكقكؼ، أبسط طريقة تتمثؿ في عقؿ كؿ مف الطرفيف االماميف كالطرفيف 

 يجب عقؿ كبل الطرفيف المتكاجديف بنفس الجانب )طرفا الجية اليمنى اك طرفا الجية اليمنى( الف الخمفييف )ال
دلؾ ال يمنع حركة الجمؿ بسبب حركتو المتمايمة(. مف األفضؿ لكم الحبؿ بيف الطرفيف، مما يجعمو أقكل 

 (.80ك 79كيتجنب تشابؾ طرفي الحيكاف )صكر 
 

 )ب( )أ(

 )د( )ج(

 )و( )هـ(
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 كبح الطرفيف االمامييف لمجمؿ .80الصكرة  الخمفييف لمجمؿ كبح الطرفيف .79الصكرة 
 

كتستخدـ أيضا تقنية كبح األطراؼ الخمفية لمنع الناقة مف الحركة أثناء عممية الحمب، كخاصة خبلؿ فترة 
 التكيؼ مع آلة الحمب. 

ستخدـ ىذه (. كت81لتجنب خطر الركؿ، في بعض األحياف يجب عقؿ احدل األطراؼ االمامية فقط )الصكرة 
التقنية أيضا لمحيكانات التي تميؿ إلى االبتعاد عف القطيع في كقت الرعي، كبالتالي الحد مف نصؼ قطر 
تحركاتيا. لئلبؿ القدرة عمى التكازف بطريقة جيدة عمى ثبلثة أطراؼ. كىذا يجعؿ مف السيؿ كبحيـ بكضعية 

 الكقكؼ.
 
 
 

 كبح جمؿ بعرقمة طرؼ أمامي. .81الصكرة 
 
 
 
 

ى أم حاؿ، يجب أف تككف حباؿ العقؿ بقطر كافي حتى ال يتسبب في جرح الحيكاف كـ يجب اف تككف مرنة عم
 بما فيو الكفاية لفكيا بسيكلة.

في حالة التدخبلت الفردية، كمبلمسة المستقيـ )اضطرابات اإلنجاب(، أك أخذ عينات مف البراز أك البكؿ، أك 
يجب االستثمار في ىذه التقنية لتسييؿ  ،(82ص لكبح الحيكاف )صكرة أخذ اختبارات الدـ، يستحسف استخداـ قف

التدخبلت الفردية عمى الحيكاف )متابعة التكاثر عمى سبيؿ المثاؿ(، حيث يجب تدريب الحيكاف لمدخكؿ عشكائيا 
 (. 83في مثؿ ىذا الييكؿ الدم يمكف أف يككف شاقا )الصكرة 
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لحيكاف بنفسو عمى األرض )عمى عكس الخيكؿ( مما يؤدم الى تحت تأثير الخكؼ أك األلـ يمكف أف يمقي ا
 عرقمة العمؿ إذا كاف ىذا القفص ال يممؾ فتحة جانبية.

 
 
 
 
  
 
 
 

قفص االحتكاء )العمؿ( في حالة  .82الصكرة 
 التدخبلت الفردية

رفض الدخكؿ لقفص االحتكاء مف   .83الصكرة  
 قبؿ جمؿ غير مدرب

 
ع كامؿ، قد يككف مف المفيد أف يككف ىناؾ ممر لبلحتكاء يمكف أف تدخؿ فيو عدة كبالنسبة لمتدخبلت عمى قطي

حيكانات. حيث يفضؿ اف تككف اليياكؿ المعدنية المستديرة صمبة كقكية بما فيو الكفاية ألف قكة الجمؿ كبيرة ال 
ـ اعتمادا عمى 1.80إلى  1.60يجب االستيانة بيا كلدلؾ يجب اف تككف ىده اليياكؿ عالية بما فيو الكفاية )

(. بالنسبة 84النمكذج البيئي لمقائـ المعدني العمكم(، كما يمكف لئلبؿ القفز كخاصة الكبيرة منيا )الصكرة 
الحيكانات الغير مدربة كالمتكترة يستحسف تخديرىا تخديرا عاما. عمى العمكـ كمف اجؿ تدخؿ مكفؽ لدل فصيمة 

 الغرض. اإلبؿ يجب تكفر عدد كبير مف االشخاص ليدا
 
 
 

 ممر االحتكاء مع ميزاف إلكتركني في  .84الصكرة 
 المممكة العربية السعكدية

 
 

 
 المستعممة  سكناتالتخدير كالم 2.9

كالتسكيف ىك السماح بفحص حيكاف خائؼ أك غير متعمـ كبالتالي الحد مف اإلجياد. البركتكككالت متنكعة 
 حية العممية، تستخدـ:كتستخدـ كاحدة أك مزيج مف المسكنات. كمف النا

 



 

73 
 

  داخؿ العضمة (مغ/كغـ 0,35-0,45)داخؿ الكريد  (مغ/كغـ 0.25)الكزيبلكسيف 
 ( داخؿ العضمة  2,5مغ/ كغـ( مرتبط بالكيتاميف ) 0,15الكزيبلكسيف )مغ/كغـ 
 ( داخؿ العضمة  2,5مغ/ كغـ( مرتبط بالبكتركفينكؿ ) 0,2الكزيبلكسيف )مغ/كغـ 
 ( داخؿ العضمة أك داخؿ الكريد 2,5كغـ( مرتبط بالكيتاميف ) مغ/ 0,01الميديتكميديف )مغ/كغـ 
  داخؿ الكريد (مغ /كغـ  0,06الى   0,03)الديتكميديف 

بعد أف يصبح الحيكاف ميدئنا، يجب تركو ىادئنا كانتظار عمؿ المنتجات بشكؿ صحيح قبؿ التحفيز كالتدخؿ.  
 ممدد. غالبان ما يناـ الحيكاف كىذه ىي فرصة لحظره كىك 

الجيد المصاحب لممخدر المكضعي بإيماءات شائعة مثؿ سحب الدـ، تركيب قسطرة كريدية أك  التسكيف يسمح
 (. 85، التعامؿ، فحص الفـ )صكرة القيح ، ثقب الجمد إلفراغتحت الجفكف

 
 

إعداد مسكنان قبؿ الجراحة عمى جمؿ ذك سناميف  .85الصكرة 
 ()صكرة ج. ككنكسباييفافي كازاخستاف 

 
 
 

، فتح خراجيتـ استخداـ التخدير المحمي في اإلجراءات المعتدلة كالمكضعية، بما في ذلؾ التخدير المحمي:  
القياـ بخياطة، كضع القسطرة.  ىك غالبا يأتي لتكممة عممية التسكيف، خصكصا في عممية الخصي اك عممية 

دة بشكؿ جيد عف طريؽ الحقف المحمي )تحت قيصرية.  باستثناء الحيكانات الصغيرة، يتـ تحمؿ الجرعة الزائ
% )أك أشكاؿ مشابية(.  يستخدـ تيتراكاييف أك بركباكاييف 2الجمد(.  المخدِّر األكثر شيكعان ىك كزيمككاييف 

ىبلـ لتخدير منطقة العيف.  بالنسبة إلى النتكءات الداخمية أك التنتكءات داخؿ الرغامى، يمكف استخداـ 
 ليدككاييف. 
كلكف خاصة لمحد  داخؿ الشرج كثر حساسية يتعمؽ التخدير فكؽ الجافية، المكصى بو في حالة جراحةالحقف األ

الشرج أك الميبمي.  تمارس في أكؿ الفضاء بيف الفقارات تتحرؾ بعد مقدسة )لتحديد مكقعيا، يجب أف  ىبكطمف 
لمنطقة كتطييرىا بشكؿ جيد لتحديد امساؾ الذيؿ بيد كرفعو لتحديد مكاف المكاف المتحرؾ(.  مف األفضؿ حبلقة ا

مؿ مف ليدككاييف  3إلى  1مكقع الحقف بشكؿ أفضؿ.  يتـ إدخاؿ اإلبرة بشكؿ عمكدم أك لؤلماـ قميبلن.  نحقف 
 ( )بدكف إبينيفريف( لمتخدير لمدة ساعة أك ساعتيف. LCHحمض الييدرككمكريؾ )

الدـ قبؿ التخدير مفيدان عند المسنيف أك المرضى.  : يتطمب المزيد مف الحذر.  قد يككف اختبار التخدير العاـ
المفيدة أف يكضع تحت حمية  إذف مفبما أّف األخطار مف عكدة الطعاـ مف المعدة أك المرمء إلى الفـ ىاّمة، 

ساعات.  يمكف أف يتـ استعماؿ التخدير  12ساعات مرفقة مع حمية مائية عمى األقّؿ  36إلى  24صمبة مف 
ا استعماليا عند الحيكاف الراكد.  إذا كاف الحيكاف راقد عند الحيكاف الر  اقد بعد التسكيف، كلكف مف الممكف أيضن
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عمى جانبو، فمف األفضؿ أف يككف عمى جانبو األيمف الذم تككف فيو عكدة الطعاـ مف المعدة أك المرمء إلى 
لكف إذا حدثت التمزج، يجب أف يتـ الفـ ضئيمة.  يمكف الحفاظ عمى الرأس مرتفع قميبل لتجنب التمزج السمبي، ك 

خفض الرأس فكرا بقدر اإلمكاف لتجنب البمع الخاطئ.  كأخيران، لتجنب خطر اإلصابة بالشمؿ، ينبغي سحب 
 الطرؼ األمامي المكضكع أدناه لتجنب سحؽ العصب الشعاعي بيف أضبلعو 

 ىناؾ نكعاف مف التخدير العاـ: 
لطريؽ الكريدم كبكاسطتو نحقف، عمى سبيؿ المثاؿ، خميط مف مع قسطرة مكضكعة في ا :التخدير الثابت

 2.6مؿ/كغ ثـ الرعاية  2.2- 1.7% مع الحث عند 5ممغ/مميمتر مرتبط بجكايفينسيف  01الكيتاميف 
ممغ/كغ كالديازيباـ  5-2ممغ/كغ( أك مزيج مف الكيتاميف  0.05إلى  0.02بكتكرفينكؿ  -مؿ/كغ/ساعة )+/

 . مغ/كغـ  0,5-0,2
، الذم يتطمب تنبيثان داخؿ الرغامى بعد تنظيؼ الفـ، كعند الذكر إعادة غشاء القمة الى مكانودير الغازم التخ

كثر شيكعا عند االبؿ الكبيرة ىك الجزء الناعـ مف  الحمؽ بسبب خطر البركز أثناء التنبيب.  غاز التخدير اال
 كالجياز التنفسي كىك المفضؿ.  اليالكثاف عمى الرغـ مف أف األيزكفمكراف ، أقؿ ضررعمى القمب

مف القش لتثبيت الحيكاف.   كتؿإليقاظ الحيكاف يجب كضعو ممدد، الرأس مستقيـ في المحكر.  يمكننا كضع 
كمف األفضؿ أف يبقى في ىذا الكضع كأف ننتظر حتى يستيقظ تماما ليطمؽ سراحو. طكؿ رقبة اإلبؿ كمركنتيا 

سيئ كيسقط عمى رقبتو.  كسكؼ يظؿ الرأس مرتفعان قميبلن لمحد مف  يؤدم بو بفصؿ عنقو عندما يستيقظ بشكؿ
 12عكدة الطعاـ.  بمجرد أف يتـ االستيقاظ بشكؿ صحيح، يمكف بسرعة إعادة إعطاءه تدريجيان االكؿ )حكالي 

ساعة(.  إذا كاف يمكف لممربي إجراء التخدير المحمي، فيجب في جميع الحاالت أف يتبع التخدير العاـ طبيب 
 بيطرم. 

 الفحص السريرم كأخذ العينات  3.9
ال يعّبراف إال قميبلن عف األلـ كاألعراض التي  اإلبؿ كحيدة السناـ كذات السناميفمف الجدير بالذكر ىنا أف 

يعانييا قد تككف محبطة لمغاية.  لذا فمف األىمية أف يتـ جمع بعض البيانات الخاصة، أك عمى كجو التحديد 
بالحيكاف )سنو، كبيئتو، كمماثميو...(، كبسمككو )مكقفو العاـ، كجبتو األخيرة...(، كخاصة البيانات الخاصة 

العبلمات التي تشير إلى مشكمة مرضية )تكقؼ االجترار، الرثاء، اإلسياؿ، صعكبات في التنفس، أك تفريغ أنفي 
 أك تناسمي...(. 

  الفحص السريرم العاـ 1.3.9
 بدقة إلى عدة نقاط: يتألؼ الفحص السريرم مف النظر 

(.  قد يككف 4: لدينا شبكة تسجيؿ مف حالة الكزف الزائد لئلبؿ )راجع االطارلمحيكافحالة الكزف الزائد  •
الحيكاف نحيؼ يؤدم إلى التفكير في اإلصابة بمرض طفيمي )عمى سبيؿ المثاؿ، داء المثقبيات( أك اضطرابات 

 ىضمية. 
 حيكانات كثيرة الدىكف باضطرابات تناسمية. كعمى العكس مف ذلؾ، يمكف أف تتأثر ال
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ىي عبلمات تدؿ عمى التعب محبط الحيكاف الكاقؼ أك الراقد، ممدد اماميا أك جانبيا، ىائج أك الكضع العاـ:  •
  أك األلـ

، كجكد تييج، جركح.  احذر، معثثشعر "مشكؾ"، كجكد كذمة أك خراج، الصكؼ مظيره ال: المظير العاـ •
ف ىذا مرتبطنا بأم دكف أف يكك « أجرب»)سقكط الصكؼ في الشتاء(، قد يظير الحيكاف  االنسبلخفي أكقات 

 .(86مرض )صكرة 
 
 

مظير "أجرب " ليجيف في كقت االنسبلخ  .86الصكرة 
 الربيعي )سقكط طبيعي لمصكؼ في فصؿ الشتاء(

 
 
 

 
لعيف.  في الطقس عمى سطح ا كيسالممتحمة، كجكد غشاء : كجكد دمكع قد تشبو التياب مظير األعيف •

)الجفف الثالث( الذم تككف كظيفتو مف بيف أشياء  الجفف االضافيالجاؼ، يتـ ترطيب العيف بانتظاـ بفضؿ 
 أخرل لترطيب سطح العيف كحماية الممتحمة مف الرياح الرممية. 

ال  مع أك بدكف رائحة، مرتبط أك أك متقيح كحيد أك ثنائي الجية، مصمي تفريغ: كجكد مظير الخياشيـ •
 بأعراض تنفسية أخرل.

 : فالغشاء المخاطي كردم، كلكف عادة ما تككف ممكنة بأسكد غير منتظـ. ظيكر األغشية المخاطية الفمكية •
 (. 87)صكرة  خراج )دمامؿ(إنيا أكؿ مف يتحكؿ إلى  فحص العقد الميمفاكية: •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكقع العقد الممفاكية الرئيسية المممكسة عند اإلبؿ .87صكرة 
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كف حذرنا، درجة حرارة اإلبؿ الكبيرة تختمؼ خبلؿ اليكـ كفقنا لدرجة الحرارة الخارجية، بيف قياس درجة الحرارة:  •
 درجة مئكية، مف دكف ربطيا بمشكمة معدية. 40ك 34
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جسمال حالةشبكة درجات  .4 المربع

0الدرجة   

0الدرجة   

 

0الدرجة   

 

0الدرجة   

 

0الدرجة   

 

5الدرجة   
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ـ بتقييـ معدؿ ضربات خمؼ المرفؽ مقابؿ الصدر األيسر، نق السماعةمع كضع مراقبة معدؿ ضربات القمب:  •
ضربة/دقيقة، أك أعمى في حالة األلـ أك اإلجياد أك بعد اإلجياد.  يمكف أخذ النبض  50ك 30القمب عادة بيف 

 عند البالغيف.  عظـ الرسغتحت الذيؿ عند الحيكانات الصغيرة أك خمؼ 
كاد ممحكظة.  تؤدم تنفس اإلبؿ الكبيرة يككف عادة صامتان كتحركات الصدر بال فحص الجياز التنفسي: •

الجياز التنفسي )االلتياب الرئكم( إلى زيادة نطاؽ حركات الصدر، أك صعكبات التيكية، في بعض التياب 
 األحياف أزيز التنفس، أك حتى السعاؿ. 

مف خبلؿ فحص البطف عمى الجانب األيسر، نبلحظ صدكر أصكات عمى مستكل  فحص الجياز اليضمي: •
ات في الدقيقة.  مف خبلؿ النقر باألصابع، نسمع ضكضاء الطبمة أثناء االمتداد أصك  4إلى  3المعدة بمعدؿ 

 الغازم. 
كخسارة الشيية.  كلذلؾ فإنو مف الضركرم  االحباطكمع ذلؾ، العبلمة الرئيسّية لممرض عند اإلبؿ الكبيرة ىي 

ؿ، الحميب(، كفي حالة الكفيات إجراء اختبارات إضافية كبالتالي جمع الدـ أك السكائؿ البيكلكجية األخرل )البك 
 الغير مبررة، إجراء تشريح لمجثة لتشخيص حاالت جديدة في القطيع. 

  جمع الدـ 2.3.9
األكردة. األطراؼ األمامية.  رككدالحيكاف الكاقؼ بإنزاؿ الرقبة إلى أسفؿ لتسييؿ  عنديفضؿ سحب عينة الدـ 

ؿ القياـ بأخذ عينات مف الحيكاف كىك بارؾ، أخذ الدـ تككف مكتفة.  عند الحيكانات األكثر عصبية، مف األفض
 «(. طرؽ االحتكاء»يتـ بسيكلة عمى رقبة ممكية عمى الصدر )انظر الفصؿ أعبله 

يمكف اكتشاؼ منطقة التجميع عمى الكريد الكداجي بسيكلة خاصة بعد الضغط الخفيؼ عند قاعدة العنؽ أك، مف 
الفؾ سـ مف  20إلى  15الرأس.  أسيؿ نقطة أخذ عينات ىي مف المفضؿ، عند منتصؼ المسافة بيف الصدر ك 

بشعر كفير كطكيؿ يمكف أف يجعؿ مف الصعب  زكدة.  كمع ذلؾ، عند الذككر، ىذه المنطقة التشريحية مالسفمي
التحسس بالكريد.  لذلؾ، مف الضركرم حبلقة الصكؼ أك قصو قبؿ ذلؾ.  ليس مف المستحيؿ الخمط بيف الكريد 

الكريد  بمفة .  لذلؾ، يجب التركيز لئلحساسمتكترالجزء المنتفخ مف الحمؽ عند حيكاف غاضب أك الكداجي ك 
 (. 88أسفؿ األصابع قبؿ تنفيذ العممية )صكرة 

، الرسغ(يمكف جمع الدـ مف مكاقع أخرل، بما في ذلؾ الكريد النيزرم المتكسط )المرئي عمى الجانب األكسط مف 
ي عمى الحافة الجانبية لعظاـ المشط بيف االكتار القابمة لمتمديد( أك الكريد الذيمي، )مرئصدرم الكريد النيزرم ال

كلكف ىذه المناطؽ تتطمب كجكد قيكد شديدة.  كلكف عند اإلناث المرضعات، مف السيؿ جمع الدـ مف كريد 
 (. 89الثدم، كالذم يككف عادة مرئيان بكضكح )صكرة 
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مف الكريد الكداجي عند  عينة دـ .88الصكرة 
 حيكاف بارؾ

 جمع الدـ مف كريد الثدم عند الناقة .89صكرة ال

 
باستخداـ إبر أقؿ سمكنا كأقؿ صدمات لمحيكاف.  فضبلن عف ذلؾ، عند  ©Vacutainerيسمح استخداـ أنابيب 

كىك ما يحد بشكؿ كبير اإلبؿ، فإف مقاكمة خبليا الدـ الحمراء أعمى كثيران مما ىي عميو عند األنكاع األخرل، 
مف خطر انحبلؿ الدـ.  كنتيجة ليذا فميس مف الضركرم استخداـ أنظمة متطكرة ألخذ عينات الدـ.  كلكف 
سمعة قساكة الجماؿ ال ينبغي ليا أف تحجب الحاجة إلى االستمرار في قكاعد النظافة الكبلسيكية في أخذ 

ر الزائد في منطقة التدخؿ، استخداـ إبرة كاحدة لكؿ حيكاف، العينات: تطيير الجمد بالكحكؿ، كحتى بعد قطع الشع
أك تطيير الكحكؿ بيف االستخدامات. في الحالة األخيرة، مف الميـ أف نعرؼ أف جمد اإلبؿ سميؾ جدا، كأحيانا 

 أمراض جمدية متكررة )مثؿ الجرب( كاإلبر تصبح غير حادة بسرعة.  ينجـ عنو
التي يجب دراستيا، قد  الـالكمي أك عمى الببلزما أك عمى المصؿ.  كفقنا لممع يتـ إجراء الفحكصات إما عمى الدـ

(.  سجؿ أف الببلزما ATDEيتـ أك ال استخداـ مضاد التخثر )الييباريف، الكحكليات، الفمكيكركر/األكساليت، 
ذا كاف لنا أف ن التي تتميز بيا اإلبؿ الكبيرة شفافة لمغاية بسبب المحتكل المنخفض لؤلصباغ الكركتينكيد.  ؤجؿ كا 

ىذه التحاليؿ، فمف الضركرم أف نضمف الحفاظ عمى العينات في أفضؿ الظركؼ الممكنة.  كعمى كجو 
الخصكص، المعالـ األنزيمية كاليرمكنية ال تتحمؿ في فترة انقطاع السمسمة الباردة.  كمف كجية النظر العامة، ال 

عينات عند اإلبؿ.  كال تزاؿ القكاعد المعنية مطابقة لمقكاعد تكجد قكاعد محددة ألخذ عينات الدـ كتخزيف ال
المطبقة عمى األنكاع األخرل المتعمقة بتقنيات الحياة الحيكانية.  كمع ذلؾ، فإف البيئة المحيطة باإلبؿ )المناطؽ 

الرحالة(  القاحمة كشبو القاحمة التي يصعب الكصكؿ إلييا أحيانا( كطريقة التربية الكاسعة النطاؽ )الرحالة،
 تفرض احتياطات إضافية لضماف تخزيف العينات في أفضؿ الظركؼ الممكنة. 

 
 
 



 

79 
 

 أنكاع أخرل مف التجميع  3.3.9
أقؿ سيكلة عند الحيكانات مف تجميع الدـ.  كلذلؾ فإف تحديد المعالـ البيككيميائية ذات األىمية  تجميع البكؿإف 

ساعة.  يمكف  24ف أىمية النتائج تتطمب الجمع عمى مدل السريرية أقؿ استعماال، ال سيما عند اإلبؿ، أل
 تجميع البكؿ عف طريؽ أخذ عينات طبيعيا أك باستخداـ القسطرة اإلحميمية، عمى الرغـ مف أف عند األنثى،

ساعة، تكجد تقنيات تجميع  24مجرل البكؿ يجعؿ القسطرة صعبة.  في حالة البكؿ عمى مدار انحراؼ 
(، كلكنيا مثيرة لبلىتماـ بشكؿ خاص في 90تشريح األنثى )صكرة  شكؿ ي يتـ تكييفو معباستخداـ كيس ببلستيك

 ظؿ الظركؼ التجريبية. 
 
 
 
 24نظاـ تجميع البكؿ عمى مدار  . 90صكرة ال

 ساعة عند الناقة
 
 
 

 
ء الحالب عند يستخدـ تجميع البكؿ في حالة الشؾ في تمؼ الكمى أك المثانة )البكتيريا، تحاليؿ اإلنزيمات( أك دا

( بيف HL.  كيتراكح الرقـ الييدركجيني )التركيةالذكر.  المكف العادم لمبكؿ شفاؼ أك أصفر باىت حسب درجة 
.  إف البكؿ الطبيعي خاؿ مف الدـ كالبركتيف.  كعمى النقيض مف 1070ك 1022. تتراكح الكثافة بيف 9ك 6

 كنيكـ أمر طبيعي.  إف بكؿ اإلبؿ الجافة مرّكز لمغاية. ذلؾ، فإف كجكد ركاسب أكسدة الكالسيـك أك فكسفات األم
مفيدة لمتحميؿ البكتريكلكجي، كنادرا ما تككف مفيدة في تحديد المكاد البيككيميائية  عينات الحميبكيمكف أف تككف 

 )اليكريا عمى سبيؿ المثاؿ(.  كعادة ما تككف العينات سيمة لمغاية عند النكؽ المستخدمة في الحمب. 
لتقييـ الطفيميات المعكية )التحميؿ القمعي(، كربما لمتحميؿ البكتريكلكجي.  إف جمع البراز عينات البراز  تنفيذيتـ 

أمر سيؿ.  يمكف تحقيقو مباشرة مف خبلؿ المستقيـ.  الرطكبة منخفضة بشكؿ خاص عند استخداـ ركث 
 الجمؿ، لذا فإف التخزيف سيؿ. 

عضاء الداخمية )عف طريؽ الخزعة(، كثقكب السائؿ المخي النخاعي، أما العينات األخرل المحتممة في األ
كاسترداد العصارة المعدية )عف طريؽ أخذ عينات مف المعدة(، فيي قميمة االستخداـ كتتطمب تقنية جيدة.  مف 

 األفضؿ طمب الطبيب البيطرم ليذه الممارسات. 
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 حاليؿ تفسير الت 4.9
عامة.  يمكف العثكر عمى مزيد مف التفاصيؿ في األدب حكؿ البيككيمياء سيقتصر ىذا الدليؿ عمى بضع نقاط 

.  ككما ىك الحاؿ مع أنكاع الثركة الحيكانية األخرل، فإف التحقيقات البيككيميائية، 15السريرية عند اإلبؿ الكبيرة
حان كيقكـ عمى ( كاف الغرض مف التحاليؿ كاض1بما في ذلؾ التحقيقات عمى الدـ، تككف عممية كذات صمة إذا )

( تؤخذ العكامؿ الفسيكلكجية لمتبايف تأخذ بعيف االعتبار لتفسير النتائج عمى نحك 2خطة أخذ العينات الكافية، )
( ، )3عممي، ) ( يستند التفسير 4( احتراـ بركتكككؿ أخذ العينات )عمى سبيؿ المثاؿ أخذ الدـ في حالة صـك

األفراد، كعمى مجمكعة مف المؤشرات )عمى سبيؿ المثاؿ،  عمى مجمكعة مف الحيكانات بسبب االختبلؼ بيف
ينبغي تفسير مستكل اليكريا في الدـ  حسب نسب االنزيمات  الشاىدة عمى أالـ الكمى كنسبة السكر في الدـ(، 

 ( تجنب الخمط بيف االحصاء كالمعنى البيكلكجي. 5)
( ىيمنة النيكتركنات متعددة 1صر القميمة التالية: )الكبيرة، يمكف ذكر العنا لبلبؿكفيما يتعمؽ بالخصائص المميزة 

في حالة الجيد البدني،  حجميا في الدـ تحفاظ عمى  الكريات الحمراء( 2النكل في مجمكع الكريات البيضاء، )
( غياب  تقريبا تاـ لمكيتكنات، 5( فرط في نسبة السكر في الدـ ، )4، )لمتركيز االكصمكلي( تكجد مقاكمة 3)
المقاكمة الحرارية لمفسفكر ( 8، )البكؿ في الدـ(  قابمية اإلصابة بفرط 7يستركؿ منخفض في الببلزما  )( الككل6)

المحافظة عمى أنشطة اإلنزيمات المعدنية مثؿ إبيرككسيداز الغمكتاثيكف أك سيركببلزميف في حالة ( 9القمكم، )
تركيز الزنؾ منخفظ في ( 11ت الجافة، )الحفاظ عمى تكازف اإللكتركليت عند الحيكانا (10)نقص المعادف، 

، )12الببلزما عند الجمؿ المستكمؿ، ) ثراء ( 14ثراء الحميب بالفيتاميف )ج(، ) (13( أكبرحساسية لمسيمينيـك
انخفاض في إعادة نشاط األنسكليف مع ( 16نمكذج التستكستيركف المكسمي، )( 15الببلزما بالفيتاميف )د(، )
 ة السكر في الدـ المستحث. عمر الحكار إلى فرط  نسب

فيما يمي جدكؿ مكجز لممعايير البيككيميائية كبيانات عف دـ االبؿ الكبيرة، الجدكؿ مأخكذ مف العمؿ المذككر 
 (. 6)الجدكؿ 

 
 المعممات القيـ العادية المعممات القيـ العادية

 عمـ الدـ ماكرك المعادف كالشكارد
140- 180 mmol/l 10-6 الصكديـك x 106/ml3 خبليا الدـ الحمراء 
3.5-6.3 mmol/l الييماتككريت % 30-25 البكتاسيـك 
106-123 mmol/l 15.5-9.3 الكمكريدات g/dl الييمكجمكبيف 
22-30 mmol/l 45-30 بيكربكنات fl MCV 
8.4-12.4 mmol/l 18-12 الكالسيـك pg MCH 
3.8-8.4 mmol/l 50-40 الفسفكر g/dl MCHC 

                                                           
 . 346.، نيكيكرؾ، ص lbup.  البيككيمياء السريرية لإلبؿ كعمـ الدـ.  سبرينجر 2018ب.فام، ـ. بف قكمي،  15
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1.8-2.8 mmol/l 15.5-10.5 الماغنسيـك x 103/ml3 خبليا الدـ البيضاء 
 الخبليا الميمفاكية % 63-29 جزيئات العناصر
70-120 g/100mlµ نكتركفيؿ % 1-0 نحاس 
50-100 g/100mlµ إيكزينكفيؿ % 13.8-1.5 الزنؾ 
70-120 g/100mlµ الخبليا األحادية % 11.6-1 الحديد 
3-8 g/100mlµ بازكفيؿ % 1> المنجنيز 

50-150 ng/ml 360-230 سيمينيـك x 103/ml3 الصفائح الدمكية 
30-60 g/100mlµ 400-200 ككبالت mg/100ml الفيبرينكجيف 

50-120 ng/ml معممات الطاقة اليكد 
4-6 g/100mlµ 140-60 الفميكر mg/100ml الجمكككز 
 الكيتكنات mmol/l 0.01-0.001 الفيتامينات

20-50 g/100mlµ )150-18 فيتاميف )أ mg/100ml الككلستركؿ 
35-60 g/lµ 80-10 (1فيتاميف )ب mg/100ml تريغميسريد 

400-500 g/100mlµ 50-12 (3فيتاميف )ب mg/100ml الفكسفكلبيد 
20-50 ng/100ml ( 7بفيتاميف) معممات النيتركجيف كالبركتيف 
0.5-1 g/100mlµ ( 9بفيتاميف) 30-8 mg/100ml اليكريا 
20-30 ng/100ml ( 12بفيتاميف) 2-0.2 mg/100ml حمض اليكريؾ 
0.3-0.6 g/100mlµ )2-0.8 فيتاميف )ج mg/100ml كرياتينيف 
70-90 ng/100ml )8.3-6.3 فيتاميف )د g/100ml إجمالي البركتينات 
50-400 g/100mlµ )45-25 فيتاميف )ىػ g/l ألبكميف 
20-60 ng/100ml )50-20 فيتاميف )ؾ g/l الجمكبيكليف 
 بيميركبيف mg/l 8.6-0.5 اليرمكنات

2-35 ng/ml 0.6-0.1 تستكستركف g/l ىابتكجمكبيف 
9-110 pg/ml 3.6-2.2 استراديكؿ g/l الفبرينكجيف 

1-9 ng/ml اإلنزيمات بركجستركف 
1-10 ng/ml 131-37 البركالكتيف U/l ASAT 
3-30 ng/ml 25-6 الككرتيزكؿ U/l ALAT 
80-130 ng/ml ( تيرككسيفT4) 32-110 U/l ALP 

0.5-1 ng/ml ( ترم إيكدكاثيركنيفT3) 337-2620 U/l LDH 
5-250 pg/ml 28-8 الميبلتكنيف U/l GGT 
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100-230 pg/ml 120-40 األنسكليف U/l CK 
2.5-8 ng/ml 97-0 لبتيف U/l GLDH 
70-180 pg/ml 50-15 الكالسيتكنيف U/l سيريمكببلزميف 
1.9-2.1 ng/ml PTH 15-36 U/l GSH-Px 
20-40 ng/ml 1800-1400 ككالسيفيأكست  U/l SOD 
2-5 ng/ml ألدكستيركف   
0.1-1 pg/ml فاسكبريسيف   

 
 القيـ النمكذجية لممؤشرات البيككيميائية كبيانات الدـ عند اإلبؿ .6الجدكؿ 

 
 بؿ الكبيرةاالمراض كااللتيابات عند اإل 5.9

قائمة شاممة بكؿ المشاكؿ الصحية التي تكاجو اإلبؿ الكبيرة إال في كتاب مخصص ليذا ال يمكف كضع 
 16األدبيفي الكتب  المكضكع.  ككما ىك الحاؿ مع التحاليؿ البيككيميائية كبيانات الدـ، فإف القميؿ منيا متكفرة

شكمة سكؼ تقتصر عمى المشاكؿ . كبالتالي فإف ىذه الم17معظميا بالمغة اإلنجميزية، كنادران ما تككف بالفرنسية
 .بيطرم الصحية األكثر تكراران التي قد تؤدم إلى تدخؿ

 مشاكؿ الجمد  1.5.9
مف القكاـر  في ىذا نكع.  الجرب في األساس تتكرر دائماتدفع اسعار ثقيمة بسبب أمراض الجمد عند اإلبؿ كالتي 

ر األمراض انتشارنا عند اإلبؿ عمى )بسبب عث يسمى سارككبيس سكابيي أكسكس الحكة( ىك أكث الجربية
مستكل العالـ كصعكبة معالجتو.  عندما يظير في مزرعة، مف الصعب التخمص منو ألنو شديد العدكل كيمكف 

% مف الحيكانات كحتى إلى البشر.  ُتعد آفات إزالة الشعر عمى الرأس كالساقيف كالشرج كحكؿ 100أف ينتقؿ 
)سماكة الجمد( بشكؿ أك آخر  التقرفكفرط  بثكرأشكالو الخطيرة، يبلحظ المؤخرة مف السمات المميزة.  كفي 

 ( 91معمـ عمى سطح الجسـ )صكرة 
 
 
 
 
 

                                                           
 .404. األمراض المعدية عند اإلبؿ. بالككيؿ ساينسز بكبؿ، برليف، ص 2002يك، كاديف أك آر، فيرنرم  16

 .500., باريس,ص OIE Publ. االضطرابات المعدية عند اإلبؿ. 2014فيرنرم يك، كيني ج.، شكستر ر.ؾ. 
 .254., بكرتكف )المممكة المتحدة(, ص publؿ التطبيقيالعم SCTD. دليؿ ميداني ألمراض اإلبؿ. 2001ككلر ركلفسكف إ.، مكندم ب.، ماتياس. ا.  

 . دليؿ مساعد التربية ، كاركارا بكبؿ، نيامي )النيجر(االبؿ. عالج أمراض 1999باشميؾ إكس، فياس جي، فام ب.، 17 
:http://camelides.cirad.fr/fr/publications/guide_maladies.html  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=ar&a=http%3A%2F%2Fcamelides.cirad.fr%2Ffr%2Fpublications%2Fguide_maladies.html
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 جرب القكاـر عند جمؿ بالغ .91لصكرة ا
 )صكرة أ. ثيفينكت(

 
 
 
( كحقف مف ©Sebacil أك سيباسيؿ ©Acadrexكيستند العبلج إلى مزيج مف اليبلـ )مف نكع أكادريكس 

يكما.  الحظ أنو يجب التخمص مف الحميب عند الناقة  15( يتـ تكراره مرتيف كؿ ©Ivomecكتيف )إيفيركم
 أك ليندف ©Amitraz يكمنا.  إضافة إلى ىذا معالجة، نستطيع إضافة مبيد لمجراثيـ )أميتراز 28المرضعة لمدة 

Lindane© جمدم. تعد عكدتو أمر شائع  عمى الزنؾ كالفيتاميف )أ(، يحمي النسيج ال خمفية تعتمد( كمعالجة 
.  كىك يؤثر أساسا عمى الحيكانات .(Trichophytum SPمرض فطرم يرجع إلى فطر )تريككفيتـك  الثعمبةإف 

تتميز الصغيرة، كفي معظـ الحاالت يختفي بعد سنتيف أك ثبلث سنكات.  أيضا معدم جّدا، يسّبب تقرحات 
ضاء أك رمادية، شديدة الحكة، يغير نمك الحيكانات المتأثرة التي عمى شكؿ "عممة" مغطاة بقشرة بيبإزالة الشعر 

 (.  ىناؾ أشكاؿ عديدة، أكثر أك أقؿ حدة.93ك 92تقضي معظـ كقتيا في الخدش )الصكر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جمؿ صغير مصاب بالثعمبة .92الصكرة 
 . ثيفينكت(أ)صكرة 

سقكط الشعر عمى مميزة لمثعمبة مع  ندبة .93الصكرة 
 ة معدنية" مغطاة بقشرة بيضاء"عممشكؿ 

 )الصكرة أ. ثيفينكت(
 

( كمنتجات ايمارفاؿ  ©Imarevalمحمي ضد الفطريات )مرىـ إف العبلج طكيؿ كمضني، يستند عمى تطبيؽ 
 اليكد .
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ىك أيضا مرض شائع جدا.  يعكد سببو إلى جراثيـ ممّرضة منخفضة النكعية  )الدمامؿ( مرض الخراج
يككف غالبا عمى العقد الممفاكية التي تنتفخ  كستافيمكككككس اكريكس(  اف أك السؿ الزائؼ،)ككرينيباكتيريكـ بيكج

 ( ك تثقب الجمد كيتدفؽ منيا القيح بكثرة .94كتصبح مؤلمة، يمكنيـ الكصكؿ إلى أحجاـ كبيرة )صكرة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خراجنفس الحيكاف بعد استئصاؿ ال .95الصكرة  خراج جمدم عند ذكر بالغ .94الصكرة 
 

عبلجو محمي أيضا: بعد الفتح )الغزؿ( كتفريج، يجرم التطيير المحمي )محمكؿ ايكدم(.  الخراج محدد بدقة 
 ( 95ككبير الحجـ يمكف أف إزالتو جراحينا )صكرة 

( ناتجة عف كاممبككس فيركس) جدرم اإلبؿ ىناؾ الكثير مف أمراض الجمد، بما في ذلؾ أمراض فيركسّية مثؿ
 أك بابيكماتكس(، التشخيص التفاضمي ليس دائما سيؿ)اكتيما المعدم  مرض العرؼ المعدم اح،كالتي ليا لق

 قميؿ الفعالية، كلكف تبقى ىذه االمراض أقؿ شيكعاكدكائيا ، ب كج( أ 96)صكر 
 
 
 
 
 
 

  اآلفات الفمكية مف )أ( جدرم اإلبؿ، )ب( العرؼ المعدم، ك )ج( الكـر الحميمي .96الصكرة 
 فينكت(. ثيأ )صكر

 
يمكف أف يؤثر عمى جميع أنكاع الحيكانات.  ىذا المرض مكىف جّدا سّببو  التياب الغدد الميمفاكية التقشرية

كينتج عف ذلؾ الكذمة المحفزة )في األطراؼ، ثـ   ككرينيباكتيريكـ أك ستافيمكككككس اكريكس. جراثيـ عادّية مثؿ
بلج مضاّد حيكم، (.  يتضّمف الع97ة دمكية )صكرة في األعضاء التناسمية كالبطف( تمييا ندبات تقرحي

 ، فيتاميف أ ليعيد بناء الجمد كمحفز التبكؿ)فكركسميد( كي يقّمؿ الكذمة. مضادات التيابات

 )ج( )ب( )أ(
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، )ب( كذمة غشاء التياب الغدد الميمفاكية التقرمية عند الذككر البالغيف: )أ( كذمة الخصيتيف .97صكر ال
 .ذمة الجزء البعيد مف األطراؼ، )د( افة تقرمية دمكية عمى األطراؼ الخمفيةالقضيب، )ج( ك 

 
األسطح المؤلمة كالكاشطة لمغاية،  التي تقتحـكما لكحظت حاالت نخر الكسادة الصارمة، خاصة عند الحيكانات 

 (.98صغيرة التي تصاب بعد ذلؾ بالعدكل )الصكرة  صدماتمما يسبب 
 
 

 
 الكسادة الصارمةبداية نخر  .98الصكرة 

 
 
 

 
 خارجية:الطفيميات ال 2.5.9

ىيالكما  ىناؾ نكع خاص باإلبؿإف المشكمة الرئيسية في أغمب البمداف تتمخص في اإلصابة بالقراد 
(، كلكف يمكف اف يصاب الجمؿ بأنكاع أخرل مف الطفيميات )الصكرة Hyalomma dromedariiدركمدارم)

لمدـ.  مما يؤدم الى نقؿ األمراض مف حيكاف آلخر اك تسييؿ ظيكر (.  كالقراد عبارة عف طفيمي ماص 98
أمراض مثؿ تمؾ المذككرة أعبله. يتمكضع القراد في معظـ األحياف في المناطؽ الغنية باألكعية الدمكية 
كاألعضاء ذات الجمد االقؿ سمكة )الضرع عند األنثى كغبلؼ القضيب عند الذ كر، الحاجز األنفي، ا العركؽ 

 (.99)صكرة الشرجية  –سفؿ كؿ كتؼ، المنطقة التناسمية في أ
 
 
 
 

 )د( )ج( )ب( )أ(
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        ىيالكما دركمدارم، قراد الجمؿ  .99الصكرة 
 )الصكرة ف. أنطكاف مكسيك(

قراد عمى غشاء القضيب عند جمؿ  .100الصكرة 
 ()الصكرة ف. أنطكاف مكسىذكر 

 
(.  كما أف ©Ectosul( أك الرش باالكتكصكؿ )©Amitraz)الطفيميات أميترازكيستند العبلج إلى رش مبيدات 

( لو تأثير جيد.  كأكثر التدابير الكقائية فعالية ىي رش الحيكانات بانتظاـ بمبيدات ©Ivomecإيفيرميكتيف )
 (.101الطفيميات الطبيعية أك االصطناعية. )صكرة 

الذم  القمؿ،بلت(كالتي تتمثؿ في كىناؾ طفيميات خارجية أخرل يتـ رصدىا خاصة في أماكف التربية )االسطب
( قمؿ الطحف متناثر )كيصعب رؤيتو( مع مكقع 1يعتبر طفيمي خاص بالِجماؿ حيث يتـ كصؼ نكعيف: )

( قمؿ العض الذم يككف متمكضعان إلى حد ما 2تفضيمي في قاعدة الذيؿ كعمى الظير، كتسبب حكة قكية، )
معتدؿ.  يكصى باستخداـ عبلج يستند إلى حقف إيفرميكتيف عمى الرأس كالرقبة كالبطف، كقد يسبب فقر الدـ ال

محمكؿ  ©Sébacil . أكالسيباسيؿ  ©Acadrex 60، أكأكادراكس©butox كحؿ لمنكع األكؿ، أك البكتككس
 لبلستعماؿ الخارجي كحؿ لمنكع لمثاني. 

 
 
 

العبلج الكقائي ضد القراد برش مبيد   .101الصكرة 
 ممكة العربية السعكديةاالطفيميات التركيبية في الم
 
 
 

 
لمدغات  في ظؿ ظركؼ مناخية معينة، قد تككف بعض المناطؽ التشريحية ألعضاء اإلبؿ الكبيرة حساسة جدنا

التي تتسبب في التيابات جمدية شديدة كحكة كالتياب الممتحمة. العبلج الطارد اك المنفر ليده الحشرات الحشرات 
. يمكف استخداـ عبلج الككرتيزكف في ©Dermistop)التطبيؽ المحمي لػدارماتيسكب  ( يككف كافيا عمى العمـك

 (. 102الحاالت الخطيرة. في دكؿ الخميج، تكضع شبكة نامكس عمى رؤكس الجماؿ )صكرة 
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شبكة البعكض لحماية رأس جماؿ  . 102الصكرة 
 السباؽ مف الحشرات البلسعة في دبي

 
 

 
 الطفيميات الداخمية.   3.5.9
التطفؿ الداخمي شائع جدان عند اإلبؿ الكبيرة.  ىناؾ نكعاف رئيسياف: طفيميات الدـ، كخاصة طفيميات كما أف 

  سببيا الديداف المعكية.ديدانية التي تالمثقبيات كطفيميات 
 :امراض طفيميات الدـ 
نحاء ىك أحد أىـ األمراض الطفيمية عند اإلبؿ في جميع أ Trypanosomose)السرة(  إف داء المثقبيات -

( الذم ينتقؿ عبر الذباب العاض مثؿ Trypanosoma evansi) العالـ.  يعكد سبب المرض إلى طفمي دـ
(.  كىذا المرض منعدـ مبدئيا في أكركبا، اال أنو تـ إدخالو لفرنسا 103)صكرة  (stomoxesالذبابة الخبيثة )

 بكاسطة إبؿ تـ استيرادىا مف جزر الكنارم. 
 
 

 دـ جمؿ مصاب بداء المثقبياتفي مثقب   .103الصكرة 
 (CIRADصكرة )

 
 

 
كيسبب ىذا المرض في المقاـ األكؿ االكتئاب كفقداف الكزف كاإلجياض لدل االناث الحكامؿ.  كىك مرض مكىف 
لمغاية حيث اإلصابة الحادة بو تؤدم الى مكت الحيكاف.  العبلج األكثر فعالية ىك حقف الميبلركسميف 

 .Melarsomine (Cymelarsan©))سيمبلرساف( 
عند  الحيكانات الصغيرة، كخاصة  في  coccidioseكثيران ما يكصؼ مرض الخزيرات )كككسيديكز (  -

( الذم يسبب إيميريا كاميميتربية االسطببلت  كيعكد السبب بشكؿ خاص إلى نكع معيف مف الخزيرات يدعى )
عمييا أعراض.  تستند العبلج عمى مضاد  اإلسياؿ الحاد.  كمع ذلؾ، فإف العديد مف الحيكانات ال تظير

 .(©SoluCoxلمخزيرات )عمى سبيؿ المثاؿ سكلككس 
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 أيضان لإلصابة بمرض الُرّماء )كخاصة الصغار( تككف ُعرضة اإلبؿ ذات السناميفكما أف فصيمة  -
(cryptosporidiose الذم يتسبب أيضان في اإلسياؿ الذم قد يؤدم إلى الكفاة. يجب عزؿ الحيكاف )
 لمصاب بسرعة كمعالجة األعراض.ا

  امراض الطفيميات الدكدية:
تعتبر اإلبؿ حساسة جدنا لمطفيميات المعكية، حيث اف الحمكلة الطفيمية مرتفعة جدا في بيئتيا الطبيعية.  تؤد 

الة اإلصابة بالطفيميات المعكية إلى فقداف سريع لمكزف، كاإلسياؿ كالخمكؿ مما قد يؤدم إلى كفاة الحيكاف في ح
م يتسبب فيو طفيمي ذال hemonchose شيكعا ىكاالمراض الطفيمية  التفشي الكاسع النطاؽ لمديداف.  أكثر

(، دكدة مستديرة تستقر Haemonchus Longistipes) لكنجيستيباس خاص بفصيمة اإلبؿ يدعى ىيمكنشكس
 لكقاية الناجعة. (. كيكصى بإجراء تحاليؿ دكرية لمبراز مف أجؿ كضع ا104الصكرة في األمعاء )

 
 

 ىيمكنشكسمف نكع  دكدة مستديرة  .104الصكرة 
 (CIRADصكرة )دكدة خاصة باإلبؿ ، لكنجيستيباس

 
 
 

أك  echinococcoseىناؾ أيضا الديداف المسطحة مثؿ الدكدة الشريطية ، الدكدة الشككية ايكينكككككز (
اعدا اإلصابات المكضعية. يمكف استخداـ العديد ، كلكف اإلصابة بيا اقؿ شيكعا م dicrocaeliumديكرككاليـك 

ضد النيماتكدا  Aldendazoleالمضادة لمطفيميات متكفرة في المحبلت الصغيرة، عمى سبيؿ المثاؿ الداندازكؿ 
ضد  ivermectinضد يرقات النماتكدم، افرميكتيف  Fenbendazoleكالديداف الشريطية، فانباندازكؿ 

ضد ا الدكدة  Praziquorantelضد العفف ، برازيككنتاؿ  levamisoleيفاميزكؿ الستركنجبلش  كالنيماتكدا،ل
ضد النيماتكدا.  كيساعد التناكب عمى استعماؿ ىده الجزيئات أثناء العبلج  Pyrantelالشريطية أك بيركنتاؿ 

اض الطفيمية أشير أك نحك ذلؾ في الحد مف مقاكمة الطفيميات.  كما أف معالجة اإلبؿ مف االمر  6الكقائي كؿ 
عف طريؽ الفـ ليس باألمر الييف كلذلؾ يجب تدريب اإلبؿ عمى ذلؾ بيدكء كفي سف مبكرة باستعماؿ محاقف 

 العسؿ. 
 :االضطرابات الحركية 4.5.9

تؤدم  ىي اقؿ شيكعا في ببلد المنشأ لئلبؿ اال انيا تصادؼ بكثرة في البمداف األكركبية ايف يتـ استيراد اإلبؿ كما
في في التكازف اك التمكضع العمكدم.   لمنخفضة إلى مشاكؿ في التكاثر )تزاكج القرابة( مثؿ عيكبأعدادىا ا

التكازف العمكدم الصحيح، يتمكضع الحكشب فكؽ السبلمى كال يممس األرض. في كؿ خطكة، يقكـ الحكشب 
كتار، يسقط الحكشب (.  في حالة فرط التياكف في األ105بتخفيؼ الحركة بفضؿ األكتار التي تدعمو )صكرة 
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(.  كىذا يؤدم إلى سكء محاذاة المفاصؿ حيث تصبح األظافر مرفكعةن كال تتآكؿ 106عمى األرض )صكرة 
 فيمشي الحيكاف عمى حكاشبو.  كينتج عف ذلؾ صعكبات كبيرة في الحركة مع حيكاف يعاني كعاجز عف العمؿ.

 
 
 
 
 
 

تكازف كتمكضع عمكدم صحيح   .105الصكرة 
 )صكرة س. ماغناف(ؿ عند الجم

تكازف كتمكضع عمكدم غير    .106الصكرة 
 )صكرة س. ماغناف(صحيح عند الحكار 

 
أما عمى الحيكانات التي ال تتحرؾ بالقدر الكافي )عمى سبيؿ المثاؿ التربية خارج التراب(، فإف االظافر تميؿ إلى 

(.  كمف 107لظفر تحت النعؿ )الصكرة النمك بطريقة فكضكية قد تؤدم إلى انحراؼ األصابع، أك انغماس ا
 الضركرم بعد ذلؾ قص األظافر الطكيمة أكثر مف البلـز لتجنب العرج، كخراج النعؿ كحتى التياب المفاصؿ. 

 
 

 
انحراؼ األظافر عند الجمؿ بسبب عدـ استغبلليا  .107 صكرة

 )صكرة ج. ماغناف(
 
 

 
تككف شائعة كخاصة عمى المسارات الصخرية حتى  ت النعؿكليذا صدما أقداـ فصيمة اإلبؿ تخمك مف القمنسكات،

لك كاف النعؿ محميا بجمد سميؾ، كيحكم مادة الكيراتيف إلى حد كبير. في المناطؽ الرطبة التي تـ فييا إنشاء 
مساحات   لتربية اإلبؿ حديثا، قد يككف النعؿ أكثر ليكنة كبالتالي أكثر ىشاشة منو في المناطؽ الجافة.  قد 

ا إلى تقرحات عمى مستكل النعؿ مع النخر sélénose نقص السيمينيكـ اك سميتو )سيمينكز يؤدم ( أيضن
 (. 108)الصكرة 
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نخر النعؿ عند جمؿ كحيد السناـ مصاب   .108الصكرة 
             بسمية السيمينيـك الكحيد في اإلمارات العربية المتحدة

 )الصكرة ر. سبكسي(.
 
 
 

 Solipatة أقداـ اإلبؿ التي تربى فكؽ ارضيات رطبة كباردة مف خبلؿ محمكؿ التجفيؼ كالدبغ )مف الممكف تقكي
 (. Winter pad pommadeك

ألسباب عديدة )التياب المفاصؿ، التكاءات، التياب األكتار( غالبان ما تككف  بالعرجعامة يمكف اف تصاب اإلبؿ 
أك  ketodrenen ، كيتكدرينافDexamethasoneازكف قابمة لمعبلج بعقاقير مضادة لبللتيابات ديكساميت

. تككف اإلصابة بالكسكر قميمة في مزارع األلباف.   مف ناحية أخرل، كثيرا ما phylbutazoneفيمبيتازكف 
تحدث كسكر الفؾ بعد القتاؿ بيف الذككر في حالة الييجاف خبلؿ التكاثر.  كلذلؾ، مف الضركرم تجنب التعايش 

 ذككر في نفس المكاف. بيف العديد مف ال
عند االـ اك التكاء العنؽ  عمى الرغـ مف أف ىذا ال يتعمؽ باألمراض الحركية إال أنو يمكف التذكير ىنا بمشكمة

اإلبؿ حيث تتميز البنية التشريحية ليذه األخيرة بطكؿ العنؽ الذم يمكف اف يمتكم بشدة بسبب التشنجات 
 (. )أ(109لة التغذية كالشرب في بعض األحياف )صكرة البلإرادية ما يسبب االما شديدة كاستحا

 
 
 

صكرة )التكاء العنؽ عند جمؿ بالغ   .)أ(109الصكرة 
CIRAD) 
 
 
 

 
 السبب غير معركؼ كالكقاية غير ممكنة. يتمثؿ العبلج حقف عقارات مضاد ة لبللتيابات )ديكساميثاسكف

dexaméthasone©بيؿ المثاؿ، ككربراؿ( ككككتيؿ مف مجمكعة فيتاميف )ب( )عمى س  Corebral© .) 
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  اضطرابات الجياز اليضمي 5.5.9
الذم تككف أسبابو متغيرة )جرثكمية،  إسياؿ اإلبؿ صغار السف بؿمف المشاكؿ الصحية الرئيسية في تربية اإل

إلسياؿ فيركسية، طفيمية كسمية(. كىك السبب الرئيسي لكفاة اإلبؿ. عند االفراد البالغة، يمكف أيضان ربط ا
باألخطاء الغذائية أكاإلجياد الكبير.  كيمكف أف تؤدم عدة أمراض محددة إلى التياب معكم مف أصؿ جرثكمي 
)التسممات المعكية، السالمكنيمكز، الشبو سؿ، كالككليباسيمكز( أك فيركسي )الركتا، الفيركس التاجي(. العبلجات 

منتجات مضادات الحمكضة )بيكربكنات ال، ك تجمع أيضا مع إعادة التمييو )كخاصة لدل صغار السف(
( كالمضادات الحيكية كاسعة النطاؽ.   الصكديـك

ىي حاالت غير شائعة، لكف االنسدادات المعكية الدكدية كثيرا ما تحدث، خاصة عند صغار اإلمساؾ حاالت 
عؽ الصغار اإلبؿ التي تربى في مجمكعات كبأماكف ضيقة بسبب كتبلت الكبر التي يتـ بمعيا مف خبلؿ ل

 لبعضيا البعض. يتـ التعرؼ عمى اإلمساؾ مف خبلؿ أعراض عدة كالمغص، عدـ إفراز البراز كانتفاخ البطف.  
عمى سبيؿ المثاؿ( كزيت  ©Fllunixinقد يكصى باستخداـ عبلج يستند إلى المنتجات المضادة لممغص )

ف أيضا أف تككف سبب في اضطرابات كخاصة النباتية منيا يمكالتسممات (.  بعض paraffineالبارافيف )
اليضـ.  كيجب تكقع ىذه الحاالت عندما تغير الحيكانات بيئتيا كتتغذل عمى المراعي.  كترتبط أكثر حاالت 

.  كما البقس التسمـ شيكعا في بيئات البحر األبيض المتكسط باستيبلؾ نبات الدفمى، كالسكرغك الشائع كنبات
البطف( بسبب تراكـ الغازات في المعدة، إثر اتباع تغدية غنية بأعبلؼ معينة يجب دكر حاالت الحباط )انتفاخ 

)عمى سبيؿ المثاؿ، نبات النفؿ(، يتطمب ىذا االضطراب اليضمي تدخبلن عاجبلن مف خبلؿ ثقب جدار المعدة 
 (. )ب(109)الصكرة 

 
 

حالة الحباط اك انتفاخ البطف عند  . )ب(109الصكرة 
 غداء غني بنبات النفؿ. سنكات تمقى 4جمؿ عمره 

 
 
 

 
 الجياز التنفسي : مشاكؿ 6.5.9 

مثؿ االضطرابات اليضمية، فإف اضطرابات الجياز التنفسي تككف غالبان متعددة العكامؿ في األصؿ.  مف بيف 
، la pasteurelloseيمكز ر الباستك األمراض التنفسية الخاصة باإلبؿ كالتي تتسبب في ضيؽ التنفس مرض 

ظـ الحاالت ترتبط األسباب بجراثيـ بيئية شائعة.  تتمثؿ األعراض في افرز مفرط لممخاط مف كلكف في مع
(. كما يمكف أف يحدث انتفاخ رئكم، التياب 110االنؼ )تفريغ األنؼ(، السعاؿ، صعكبات في التنفس )صكرة 
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المضادات الحيكية أك رئكم، التياب القصبات الرئكية، جناب الرئة كالكيس المائي.  يتـ عبلج الحيكانات ب
 السكلفاميد. 

 
 

تفريغ األَنؼ مخاطي متقيح )رمي( لدل   .110الصكرة 
 ( CIRAD)صكرة ناقة تعاني مف مشاكؿ في التنفس 

 
 
 
 

 : أمراض التكاثر 7.5.9
التي المشاكؿ الرئيسية  . مف اىـعسر الكضعكيشار ىنا إلى الفصؿ المعنكف "المساعدة خبلؿ الحمؿ" المتعمؽ 

( 111أم خركجو مف مكانو الطبيعي، يتعمؽ االمر بخركج الرحـ )الصكرة  ىبكط الرحـالكضع  عسر تتبع
كيتطمب حدكثو تدخبل سريعا بحيث يتكجب تنظيؼ الرحـ ثـ إعادة إدخالو، كبعد تعديمو، تكضع أقراص 

 فكؽ الجافية.  المضادات الحيكية كيخاط الفرج لمدة عشرة أياـ تقريبا.  يكصى بالتسكيف أك حتى التخدير
 
 
 

 ىبكط رحـ بعد الكالدة عند ناقة  .111الصكرة 
 
 
 
 

إذا كاف ىبكط الرحـ مصحكبا بتشقؽ في جدار الرحـ مع خركج الحمقات المعكية، فإف ىذا يؤدم إلى الكفاة في 
 جميع الحاالت تقريبا. 

ؿ، التياب الرحـ، تقيح الرحـ، ىناؾ العديد مف األمراض التناسمية االخرل عند كؿ مف األنثى )التياب الميب
تكيس المبيض... إلخ( كالذكر )الفيمكزيس )ضيؽ القمفة(، األكركيت )التياب الخصية(، الباالنكبكسيت )التياب 

أحجار الحشفة(، رضكض الخصيتيف( كعند ىذا األخير تكمف المشكمة األكثر تكراران، كالتي تتمثؿ في كجكد 
ا المرض عبلمات عدـ ارتياح البطف، كفقداف الشيية كاالكتئاب.  كفي .  كينتج عف ىذurolithiaseبكلّية 

المراحؿ المتقدمة يمكف أف يؤدم ذلؾ الى تمزؽ المثانة التي عادة ما تؤدم إلى الكفاة.  يتمثؿ العبلج في تمرير 
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راحي. قسطرة عبر مجرل البكؿ )عممية عسيرة بسبب تمعج التجكيؼ السيني لمقضيب( اك المجكء الى الحؿ الج
 الكقاية مف ىذا المشكؿ تتمثؿ في االعتماد عمى تغدية متكازنة كشرب الماء بكميات كبيرة.

: )انظر فصؿ " نظافة عممية الحمب "( تعتبر المشاكؿ الرئيسة في قطعاف تربية الحميب )صكرة التيابات الضرع
نيكي )تظير لمعياف مف خبلؿ . تتسبب فييا عكامؿ عديدة.  يمكف اف نذكر منيا التياب الضرع االكمي(112

االعراض: احمرار، سخكنة كاالـ عمى مستكل الضرع( التيابات الضرع دكف اإلكمينيكية تشخص بكاسطة اختبار 
CMT  انظر اعبله(. ترفؽ ىذه االخيرة عامة بمكركبات مرضية قميمة التياب الضرع اختبار كاليفكرنيا(

ضرع بسبب الميكركبات العصكية )ككليباسيؿ( تككف مصحكبة الخطكرة. الحاالت االكثر خطكرة )التيابات ال
بأعراض عامة )حمى، اكتئاب، نقص انتاج الحميب( كتغير في طبيعة الحميب )كجكد تكتبلت، دـ، قيح في 

)النخرية( يمكف اف تؤدم الى مكت  نخر نسيج الضرعبعض االحياف(. التيابات الضرع الحادة كإلتيابات 
كف مكضعيا )حقف المادات الحيكية في قنكات الضرع عف طريؽ الحممات حيث ىذه الحيكاف. العبلج قد يك

القنكات ليست كحيدة كما ىك الحاؿ عند البقر( اك عاما )استعماؿ المضادات الحيكية عف طريؽ الحقف الكريدم 
اثر حقف عمى مستكل الضرع التي تختفي  كذمةاك العضمي(.  كثيرا ما تتبع حاالت الكضع عند االبؿ بظيكر 

الحيكانات بمحاليؿ مدرة لمبكؿ مع عبلج مضاد لبللتياب.في كؿ االحياف فمعدؿ االصابة بالتياب الضرع عند 
 النكؽ الحمكب ىك اقؿ بكثير منو عند االبقار الحمكب .

 
 

حالة التياب ضرع اكمينيكي عمى  .112صكرة ال
مستكل جية مف الضرع عند ناقة حيث نبلحظ انتفاخ 

 لحممة.عمى مستكل ا
 
 
 

كما يبلحظ كجكد الرضكض عمى مستكل الضرع كالتي يمكف اف تؤدم الى تمزقات عميقة عمى مستكل قنكات 
(. االستعماؿ الخاطئ ألجيزة 113الحممات في ىده الحالة الحؿ األنجع كالكحيد ىك التدخؿ الجراحي )صكرة 

مستكل الضرع كالتي تمثؿ أيضا بكابة الحمب )خاصة الحمب المفرط( بإمكانو أيضا التسبب في إصابات عمى 
 لدخكؿ الجراثيـ الممرضة التي تسبب التيابات الضرع.
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 انياء الترقيع  (ب)خياطة قناة الحممة،  (أ)تمزؽ قناة الحممة عند ناقة حمكب:  .113صكرة ال
 )صكرة ج ككنسباييفا(

 
ب، طفيميات حيث يمكف اف يحدث في ام مرحمة لو عدة اسباب: عدكل، رضكض اك تعنيؼ، اكتئا االجياض:

(. في حالة الشؾ باف السبب ىك عدكل )حمى مالطة، حمى الكادم المتصدع، 114مف مراحؿ الحمؿ )صكرة 
 .الدـ كبالتالي تمقيح القطيعيجب اخذ عينات مف ، كمرض الكبلمديكز( Qمرض السالمكنيمكز، حمى 

 
 
 

  أشير  6ي جنيف جمؿ مجيض عمره حكال .114صكرة ال
 صكرة ا فميبينك()

 
 
 

 إصابات العيف كالجيكب االنفية: 8.5.9
قميمة جدا مقارنة بالفصائؿ الحمكبة األخرل كذلؾ بفضؿ عمك راس اإلبؿ، باإلضافة الى كجكد  رضكض العيف:

تقرحات عمى يمكف حدكث  جفف مختمج الذم يحد مف الرضكض الخفيفة التي تسببيا ىبكب العكاصؼ الرممية.
كما يجب ذكر  بسبب كجكد جسـ غريب اك بسبب كدمات اك رضكض عمى مستكل العيف. ستكل القرنيةم

التي تعالج بقطرات مف المضادات الحيكية خاصة بالعيف حيث يمكف اف تتطكر ىذه  العينية التياب العنبة
القرنية أسبابيا كثيرة غالبا التياب الممتحمة كالتياب الممتحمة مع  اإلصابة إذا لـ تعالج الى داء الماء األزرؽ.

كثيرا ما يصيب  (.115الصكرة أعراضيا ىي أعراض مرض معدم عاـ كيمكف اف تتطكر الى حاالت التقيح )
داء المككساريمكز البقر المنقكؿ بسبب الذباب الذم يمتصؽ باألعيف بعكس اإلبؿ التي ال تصاب بيذا الداء 

مضادة لمجراثيـ. يتركز العبلج عمى قطرات كىبلـ مف المضادات  بفضؿ غنى دمكعيا بمادة البلكتكفريف، بركتيف
 الحيكية. بما اف التدخؿ يككف عمى مستكل الرأس فذلؾ يتطمب احتكاء كتثبيت جيد لمحيكانات. 

 )ب( )أ( )أ(
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ناقة مصابة بالتياب الحممة مع القرنية مع بدء  .115صكرة ال

 (CIRAD)صكرة سيبلف القيح 
 
 
 

 
 cephalopina تيتيبلتكر ض المناطؽ مف العالـ بيرقات ذبابة )سيفالكبيناغالبا ما تصاب اإلبؿ في بع

titillator ) (. األعراض األساسية 116عمى مستكل الجيكب االنفية حيث تسبب في تقرحات جد مزعجة )صكرة
( مع ضيؽ في التنفس.  في اإلصابات الحادة، كما يمكف 117تتمثؿ في العطس مرفكؽ بإخراج اليرقات )صكرة 

 اف تسبب ىده اليرقات أعراض عصبية تشبو أعراض مرض الدكراف عند الكبش المصاب بداء السينيركز.
 
 
 
 
 
 
 
داخؿ )  سيفالكبينا تيتيبلتكريرقات )  .116صكرة ال

 .الجيكب االنفية لئلبؿ  عمره سنتيف  بتركمانستاف
يرقات )سيفالكبينا تيتيبلتكر( تـ  .117صكرة ال

 .إبؿ بالغ إخراجيا بعد العطس عند
 

كما تكجد عبلجات تقميدية ذات استعماؿ مكضعي  (©Ivomec)ايفكماؾ  –يكصى العبلج بدكاء ايفرمكتيف 
 بكاسطة أكراؽ التبغ.

 األمراض المعدية الرئيسية 9.5.9
ليمية، يمكف أف تتأثر اإلبؿ الكبيرة بأغمب األمراض الحيكانية المعدية، سكاء كانت بكتيرية )الجمرة الخبيثة، البكتك 

ة، الكزاز، داء البريميات(، أك فيركسية )داء الكمب، الجدرم، المساف األزرؽ، يداء المثة، السؿ، الحمى مالط
حمى الكادم المتصدع(، أك طفيمية )داء المقكسات، داء الصيممة، داء الدكد الخيطي( كما تمثؿ ىذه األمراض 

يد مف المعمكمات في الكتابات المذككرة سابقا أعبله. إال القميؿ مف األمراض المعدية كيمكف اإلطبلع عمى مز 
لمتعرؼ عمى معمكمات أكسع كقد أنشأ المكتب الدكلي لئلحصاءات في باريس مف خبلؿ فريقو المخصص 
ألمراض اإلبؿ قائمة شاممة بيذه األمراض، تقنيات التشخيص كاألساليب العبلجية أك الكقائية الكاجب تنفيذىا، 
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كفي جميع الحاالت، يتطمب تشخيص  (.16دت إلى نشر العمؿ المذككر أعبله )الصفحة كىي القائمة التي أ
ىذه األمراض تدخؿ الممارسيف البيطرييف كالمصالح البيطرية، كلبعض ىذه األمراض بصفتيا امراض الزكنكز 

 )االمراض المتنقمة مف الحيكاف الى االنساف( آثار ىامة عمى الصحة العمكمية.
تتعمؽ بإدارة الصحة في مزرعة النكؽ الحمكب، كىي أف معظـ األمراض المذككرة أعبله تتعمؽ  كثمة نقطة أخيرة

إف تنمية تربية اإلبؿ في أكركبا تشكؿ تحديان حقيقيان  بحالة صحية تمت مكاجيتيا بصكرة رئيسية في الجنكب.
ناخ معتدؿ، كسياؽ اجتماعي لمممارسيف البيطرييف كأكلئؾ العامميف في اإلدارة، كذلؾ ألف أمراض اإلبؿ في م

معيف )كخاصة انخفاض حركة القطيع( كالسياؽ الغذائي المختمؼ تمامان، قد تتخذ أشكاالن قميمة الدراسة، إذا ما 
 لكحظت عمى اإلطبلؽ، كخاصة عمى مستكل األيض.

 شريح الجثةت 10.5.9
ب الرئيسي في ذلؾ ربما ىك حجـ نادرا ما يتـ في الممارسة العممية تشريح الجمؿ الميت بسبب المرض. كالسب

الحيكاف الذم يتطمب حقيبة مناسبة لمتشريح كنقص خبرة معظـ األطباء البيطرييف كالمربيف في ىذا المجاؿ. كمع 
ذلؾ، فإف التشريح السميـ يمكف أف يكفر معمكمات قيمة عف أسباب كفاة الحيكاف عندما ال يمكف إجراء أم 

ذكر أعبله، غالبا ما تككف محبطة. ليس مف غير المألكؼ أف نرل جمؿ تشخيص، ال سيما أف األعراض، كما 
كحيد السناـ أك ثنائي السناـ، متعب، كفاقد لمشيية، كمف ثـ العثكر عميو ميتا بعد بضع ساعات دكف أف يتـ 

 .الكشؼ عف أم عبلمة مميزة
جراءات الفحص بعد  ، نرجع إلى كتاب شكارتز ؽالنفك كلمحصكؿ عمى معمكمات كاممة عف تقنية تشريح الجثة كا 

. كيتألؼ التشريح مف استخراج جميع األعضاء بعد فتح البطف كالصدر، أك حتى مناطؽ تشريحية 18كديكلي
الذم قد يساعد  خمؿأخرل )صندكؽ الجمجمة كالفـ عمى كجو الخصكص( كتفتيش ىذه األعضاء لمكشؼ عف 

بعينات لمتحاليؿ المختبرية )عمـ األحياء  في التشخيص. كمف الممكف أف يستكمؿ التحميؿ البصرم لمنخر
عمى كجو الخصكص(. كلمزيد مف المعمكمات عف تشريح األعضاء كالتاريخ الطبيعي  األنسجةالمجيرية، كعمـ 

 .19لؤلنسجة كاألعضاء الرئيسية، انظر أيضا جرار كفام
 يتـ اإلجراء الكبلسيكي لتشريح اإلبؿ الكبيرة كما يمي:

 ت عمى الجانب األيسريفضؿ كضع الحيكاف المي 
 (118الجمد بيف كسادة القص إلى الحممة أك ضميـ القضيب حسب الجنس )الصكرة  شؽ 
 الصدر يضاحشؽ الركابط الضامة بيف الصدر كالكتؼ ال 
 شؽ بيف الفؾ السفمي كقاعدة الرقبة لمكصكؿ إلى الجزء العنقي 
  (119شؽ البطف مع الحرص عمى عدـ قطع األمعاء كالمعدة )الصكرة 

                                                           
أفريقيا".  ( في شرؽC. dromedarius(. في: "الجمؿ كحيد السناـ )5. دليؿ ميداني لفحص الجثة )الفصؿ 1992ستيممماير ر.، ديكلي ـ.، شكارز ق. ج.  18

 262-225شكارتز كديكلي إدس، فيرالغ بكبؿ، برليف )ألمانيا(، 
، منظمة األغذية كالزراعة، الرياض UTF/SAU/021/SAU. النمط الطبيعي ألنسجة اإلبؿ مركز تربية اإلبؿ كحمايتو كتحسينو، مشركع 2012جرار ب.، فام ب.،  19

 140)المممكة العربية السعكدية(، ص 
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  كالجانب الصدرمقطع األضبلع بالقرب مف الفقرات كالقص 
 نزع مركب الرئة كالقمب بالكامؿ 
 نزع الجياز اليضمي كالكبد كالطحاؿ بالكامؿ 
 إزالة الكمى، الجياز التناسمي كالغدد الكظرية 
 شؽ المفاصؿ كفتحيا 
 ( تفكيؾ المفصؿ بيف الرأس كالرقبةatlanto-occipitaleكفتح الجمجمة كاستخ ،)راج الدماغ 
 
 
 
 
 
 
 

   شؽ في البطف أثناء تشريح جمؿ .118الصكرة 
 )الصكرة ج. ككنكسباييفا( 

شؽ في البطف الستخراج أعضاء . 119الصكرة 
 )الصكرة ج. ككنكسباييفا(البطف 

 
 التي يتعيف فحصيا في تشريح الجثة. ألعضاء(، قائمة ا7أدناه )الجدكؿ نجد في الجدكؿ 
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 المعايير المعالـ صرالعنا
 نحافة خطيرة نحيؼ، سميف، حالة التسميف حيكاف كامؿ
 التشكىات، كسكر عظـ ىيكؿ عظمي

 المكف الجمد كاألغشية
 اليياكؿ الخارجيةحالة 

 المكف تييج
 كجكد إزالة الشعر

 المكف العضالت كالدىكف
 التناسؽ

 مكفاختفاء ال 
 ذائبة نحيؼ،

 اعضاء داخمية

 المكف
 الكزف

 شكؿال
 التناسؽ

 الطبكغرافيا
 الركابط الضامة
 األجساـ الغريبة

 (121، 120الصكرة ) المكف، االزدحاـ اختفاء
 كثافة
 تشكه

 (122)الصكرة  ذائبة نخرية، متكرمة،
 تغير المكاف
 التصاقات

 تكاجد

 السكائؿ

 المكف
 الكمية
 التناسؽ

 الجسيمات األجنبية
 رائحةال

 كجكد الدـ
 (123حجـ غير طبيعي )الصكرة 

 المزكجة
 تكاجد

 غير طبيعي كغير سار

 التغيير الييكمي

 عمؽ اآلفةك  اآلفات
 تكزيع

 كالكمية الحجـ، الشكؿ
 التناسؽ
 المممس

 الرائحة كالمكف

، قرحة، خراج،  أكياس سطحية، عميقة نزيؼ، كـر
 محمية، عامة

 كفيرة منخفضة،
 سائؿ مرف، صمب،
 خشفناعـ، 

 غير طبيعي

 طفيميات

 النكع
 كفرةال
 لتمكقعا

 حالة الطفيمي

 مائيةالقراد كالديداف كاألكياس ال
 ، تنتشرعديدة
 عشكائيمكقع 

 حيا أك ميتا
 قائمة المعايير التي يتـ تحديدىا أثناء إجراء تشريح كامؿ .7الجدكؿ 
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 تغير لكف القمب )نقص السيمينيكـ( .121الصكرة  احتقاف الكمى .120الصكرة 
 
 
 
 
 
 
 

سائؿ كفير عند فتح البطف  .123الصكرة  نخر الكبد .122الصكرة 
 )استسقاء(

 
 يجب أف ينتج عف أم تشريح لجثة تقرير يتضمف عمى األقؿ ما يمي: 

 تاريخ كمكاف النفكؽ 
 )نكع الحيكاف )النكع، العمر، الجنس 
 )الظركؼ العامة )بما في ذلؾ اإلصابات الخارجية الظاىرة 
 األعراض، المعالجة . المرض تاريخ().. 
 فحص األعضاء الداخمية، العقد الميمفاكية، الييكؿ العظمي، العضبلت، الدماغ 
 التشخيص 
 .التكصيات إذا لـز األمر 
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       نكؽ الحمكبلمزرعة تربية ال التسيير االقتصادم
لحدكد اليدؼ مف تربية اإلبؿ إلنتاج الحميب ىك تحقيؽ ربحية كافية.  بالرغـ مما تكاجيو مف صعكبات تتعمؽ با

ف  البيكلكجية لمحيكاف كدكرة اإلنتاج البطيئة، حياة الصغار المميئة أحيانا بالمشاكؿ، كاإلنتاج الضعيؼ، حتى كا 
عكضت ىذه العكائؽ بطكؿ العمر كالقيمة االقتصادية الجيدة لممنتكجات، خاصة الحميب منيا. لذلؾ، مف 

مف التربية الحيكانية. كلذلؾ سنتناكؿ في ىذا القسـ الضركرم التحقؽ مف اإلمكانات االقتصادية لمثؿ ىذا النكع 
بعض العناصر المتعمقة بالتسيير االقتصادم، بدءان مف تعريؼ الحيكانات، كىك معيار أساسي لمرصد الفردم، 

 لنمكذج الديمغرافي القائـ عمى الكفاءة التقنية، كالنمكذج االقتصادم.اك 
 

 التعريؼ بالحيكانات:. 10
يطرح مشكمة تعدادىا الشامؿ. عمى تربية اإلبؿ، مما لمتعريؼ بالحيكانات في معظـ بمداف  ال يكجد نظاـ مكحد

فيذا يسمح برصد  المنتجة لمحميب.أقؿ تقدير، ينصح بالتعريؼ الكاضح لجميع اإلبؿ في المزرعة، كخاصة 
نشاء نظاـ لبلنتقاء عف طريؽ تسجيؿ األباء كبالتالي كضع قاعدة بيانات كفاءة  الماشية. األداء، كا 

 :التعريؼأنكاع  1.10
 ىناؾ ثبلثة أنكاع مف التعريؼ المقترحة: 
 كىي الطريقة األكثر شيكعا عمى الرغـ مف أنيا غير مكفقة. فآذاف اإلبؿ صغيرة كمف الصعب حمقات األذف :

ل كضع الحمقة بشكؿ صحيح، مما يؤدم إلى فقداف كتمزؽ األذف بصفة متكررة فيتسبب في خطر كبير مف العدك 
 (. 124)الصكرة 

 
 
 

كضع حمقة أذف في مزرعة تربية الناقة  .124الصكرة 
 الحمكب )مكريتانيا(

            
 

 
أما المعدات فيي تقتصر عمى مشبؾ المكـ، كبالتالي فيي غير مكمفة. كمف ناحية أخرل قراءة األرقاـ شاقة  

 كصعبة مف بعيد، كىذا يتطمب في كثير 
لحيكاف. كأخيران، غالبان ما تختفي األرقاـ مع مركر اشؿ حركة الرأس، كبالتالي إجياد ألحياف امف             

 الكقت كتحتاج إلى إعادة كتابة بانتظاـ. كلذلؾ فيي   
 تقنية منخفضة التكمفة، كلكنيا ليست فعالة جدا.            
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 )تمد ىذه الطريقة عمى كضع : ىي ممارسة شائعة في الشرؽ األكسط. تعزرع تحت الجمد )شرائح إلكتركنية
(. بشكؿ عاـ، يتـ كضع الزرع في قاعدة الرقبة أك عند 125)الصكرة زرع إلكتركني يقرأ بكاسطة قارئ مناسب 

الكتؼ كيمكف قراءتو عمى مسافة بضع عشرات مف السنتيمترات، كبالتالي ال تتطمب ضبط الحيكاف. الجانب 
لتالي يصعب تحديد مكقعو، يمكف أف يسبب تييج مكضعي. السمبي ىك أنو يمكف أف يياجر تحت الجمد، كبا

 تتمثؿ المعدات في حقنة الزرع، شرائح الكتركنية، كقارئ الكتركني.
 
 
 
 
 

 
 
 

 حقنة زرع، شريحة كقارئ إلكتركني .125الصكرة 
 ( /http://www.cliniqueveterinaire-adk.be/la-puce-electronique)المصدر: 

 
 كىك الطريقة األكثر أىمية مف حيث الكفاءة كالمتانة. يتطمب الزرع مسبار مريئي مف : البمعة االلكتركنية

تتـ القراءة بكاسطػػة قضيب متصؿ بقارئ (. 126)صكرةأجؿ كضع البمعػػة في الكرش لتبقى مػػػدل حياة الحيكاف 
  (. لكف ىذا الجياز مكمؼ لمغاية.127)صكرةركني مما يسمح بالبقاء بعيدا عف الحيكاف مف أجؿ التعريؼ الكت

 
 
 
 

 البمعة اإللكتركنية لمتعريؼ باإلبؿ الكبيرة )جياز داتا مار( .126الصكرة 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.cliniqueveterinaire-adk.be/la-puce-electronique/
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بمعة بمسبار مريئي، )ب( القراءة تعريؼ ناقة بكاسطة بمعة إلكتركنية )جياز داتا مار(: )أ( زرع ال. 127الصكرة 
 بقضيب متصؿ بالقارئ اإللكتركني، )ج( جياز القراءة.

 
 .201620 كآخركف في عاـ كاجالمزيد مف التفاصيؿ، يمكننا أف نشير بشكؿ مفيد إلى المقاؿ الذم أدلى بو 

 إنشاء قاعدة بيانات المزرعة: 2.10
زرعة انتاج الحميب. اليدؼ مف قاعدة البيانات ىك التمكف تعريؼ الحيكانات ىك المفتاح إلنشاء قاعدة بيانات م

مف تتبع التغيرات في األداء كاإلنتاج كالتغيرات الديمغرافية. ال يكجد نمكذج لقاعدة بيانات نمكذجي. ىذه القاعدة 
( يرمي إلى كضع قائمة المعايير MCDكتستند إلى نمكذج بيانات مفاىيمي )© Accessيتـ تنفيذىا في إطار 

 .9تي يجب قياسيا كاالحتفاظ بيا ككذلؾ الركابط بيف جميع ىذه المعايير، كما في مثاؿ الشكؿ ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في مكريتانيا CMDECانتاج الحميب التجريبية  مثاؿ عمى نمكذج مفاىيمي لبيانات مزرعة .9الشكؿ           

                                                           
، سالمة أأ، سالمة أأ، الشافعي ـ ق، المطكالي أه، عيدم ـ، الجكماح رس، الشيخ أـ، يحيى ىكم ق ـ، صديؽ ـ ـ، حمادم ـ، أالمدينة المنكرة -زكاجا جي، ديا 20

 تمفة.مقارنة األجيزة البصرية كاإللكتركنية لمتعرؼ الفردم عمى اإلبؿ كحيد السناـ في ظؿ ظركؼ زراعية مخ 2016خكرشاني ت أماف أ، كابريرا س، 
 Jnim Sci., 94(8):3561-3571. doi: 10.2527/jas.2016-0472 . 
  

 )ج( )أ( )ب(
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متصمة ببعضيا البعض(  Excelجداكؿ  )في شكؿيمكننا انشاء ممفات بيانات مف نمكذج البيانات المفاىيمي 
 (.10مع كاجيات سيمة التعامؿ معيا )الشكؿ 

تسمح قاعدة البيانات تتبع األداء مف خبلؿ الرسكـ البيانية المختمفة لتحسيف التحكـ في المزرعة، عمى سبيؿ 
 (.11المثاؿ، رصد اإلنتاج اليكمي لمحميب )الشكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بعض الشاشات مف قاعدة بيانات مزرعة الخرج لتربية النكؽ الحمكب التجريبية )المممكة  عرض. 10لشكؿ ا
( 3الحيكاف، )معمكماتية تحتكم عمى التعريؼ ب ( صحيفة2( الصفحة الرئيسية، )1العربية السعكدية( كالتي تبيف )

 .مكب( الجدكؿ النيائي لبيانات كفاءة النكؽ الح4قاعدة بيانات كفاءة النكؽ الحمكب )
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 تتبع إنتاج الحميب اليكمي في مزرعة النكؽ الحمكب في الخرج، المممكة العربية السعكدية، .11الشكؿ 
 شيران. 18لمدة  

 
 النمكذج الديمغرافي: .11

تقدر ديمغرافية القطيع في مزرعة ما حسب التدفقات الداخمة )الكالدة كالشراء( كالتدفقات الخارجة )الكفاة كعدـ 
قدرة عمى االنتاج كالبيع(، كما تعتمد عمى عدد مف المعايير التقنية الحيكانية مثؿ معدؿ الخصكبة لمتدفقات ال

الداخمة، كمعدؿ الكفيات، كاإلجياض، كاالستغبلؿ، كعدـ القدرة عمى اإلنتاج لمتدفقات الخارجة. كذلؾ، فإف 
إلى  1-0مف سف حكار أنثى نتقاؿ مف حالة احتماؿ االنتقاؿ مف فئة عمرية إلى أخرل داخؿ القطيع )مثؿ اال

٪، فإف 10. مع معدؿ 1-0( يتكقؼ عمى معدؿ الكفيات في الفئة العمرية 2-1 سفكضع حقة أنثى مف 
  .12 . لذلؾ فإف الرسـ المفاىيمي لمنمكذج الديمغرافي لخص في الشكؿ0.90احتماؿ المركر يككف 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقطيع النكؽ الحمكب النمكذج الديمكغرافي. 12الشكؿ 
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 (:8المعايير التقنية الحيكانية التي تسمح بتقدير النمك الديمغرافي لقطيع اإلبؿ ىي تقريبان كاالتي )الجدكؿ 
 

 معايير التدفقات الخارجة لمنمكذج القيـ معايير التدفقات الداخمة لمنمكذج
 اإلنتاج الكمي لمحميب )ؿ( 15-5 (%المعدؿ السنكم لمعقـ )

 عدد رؤكس القطيع )ف( 95-85 (%السنكم لمخصكبة ) المعدؿ
 (%معدؿ اإلناث التي تحمب ) 95-80 سنة 1-0معدؿ الحياة 
 (%معدؿ اإلناث الحكامؿ ) 95-90 سنة 2-1معدؿ الحياة 
 (%معدؿ اإلناث غير الحكامؿ ) 98-90 سنة 3-2معدؿ الحياة 

 (%معدؿ االستغبلؿ ) 100-95 (%معدؿ حياة الذكر البالغ )
 التعدادمخطط  100-95 (%معدؿ حياة األنثى البالغة )

  15-5 (%معدؿ اإلجياض )
  95-85 (%معدؿ الكالدة )

  55-45 نسبة كالدة الذككر
  55-45 نسبة كالدة اإلناث

  10-5 لمذكر البالغ  عدـ القدرة عمى اإلنتاجمعدؿ 
 9-5لئلناث  عدـ القدرة عمى اإلنتاجمعدؿ 
 سنكات

5-10  

 9لئلناث >  عدـ القدرة عمى اإلنتاجمعدؿ 
 سنكات

20-30  

لمذكر الصغير  عدـ القدرة عمى اإلنتاجمعدؿ 
(%) 

80-95  

  330-300 مدة الحمب )أياـ(
  5-0 (%تفدـ إنتاجية الحميب )

/حيكاف )ؿ(   10-5 انتاج الحميب/يـك
 افيمعايير التدفقات الداخمة كالخارجة لمنمكذج الديمكغر  .8الجدكؿ 

 
بمقارنة األداء التقني الحيكاني األكثر سمبية )الحدكد الدنيا لمقيـ المذككرة في الجدكؿ أعبله( مع األداء األكثر 

( أك إنتاج الحميب )الشكؿ 13مبلءمة )الحدكد العميا(، يمكننا اختبار افتراضات التطكر الديمكغرافي )الشكؿ 
14.) 
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سنكات كفقا  10( لمدة إناث الحمكب٪ مف 36رأس منيـ  100) إلبؿد قطيع االتطكر النظرم لتعدا. 13الشكؿ 
 لمحد األدنى لؤلداء التقني الحيكاني )منحنى أزرؽ( أك الحد األقصى )منحنى أحمر(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؿ / يـك  5متكسط اإلنتاجية الفردية مف  حسبسنكات عمى  10تطكر إنتاج الحميب عمى مدل . 14الشكؿ 
 ؿ / يـك )منحنى أخضر( ألداء تقني حيكاني أفضؿ 10ك )منحنى أحمر( أ

 
 تربية النكؽ الحمكب.مزرعة النمكذج الديمكغرافي ىك األساس لتحديد الربحية االقتصادية ل

 
 نمكذج تقييـ الربحية االقتصادية:. 12

 مف أجؿ تقييـ الربحية االقتصادية، يجب التمييز بيف بنكد اإلنفاؽ كالمنتجات. 
  نفاؽ:بنكد اإل  1.12

 التالية: دمج اإلعداداتبالنسبة لمنفقات )بنكد اإلنفاؽ( الثابتة أك المتغيرة، يجب 
 تكمفة الطعاـ 
 تكمفة الرعاية البيطرية 
 تكمفة اليد العاممة 
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 تكمفة المصركفات المتعمقة بالتسكيؽ 
 تكمفة معدات التربية الحيكانية 
 الصيانة( تكمفة الماء كالكيرباء كالمكاد االستيبلكية )منتكجات 
 تكمفة شراء حيكانات جديدة 
 الضرائب 
 الرسـك المصرفية 
 تكمفة استيبلؾ اليياكؿ األساسية كالمعدات 

 كفيما يمي بعض الجكانب كطريقة التقدير:
 تكمفة الطعاـ* 

كيتكقؼ بند اإلنفاؽ المتعمؽ باألغذية عمى إمكانية الكصكؿ إلى المراعي المفتكحة الكصكؿ أـ ال. كفي الحالة 
خيرة، يجب إدراج تكمفة األراضي )الضريبة عمى الممتمكات، أك الصيانة، أك اإليجار، أك استيبلؾ الحيازة(. األ

(. كستقدر تكمفة التغذية 9كفي جميع الحاالت، يجب تقدير الكمية المناسبة حسب تككيف القطيع )الجدكؿ 
 رعة( كالمركزات.بضرب الكميات المقدرة بسعر العمؼ )إذا تـ شراؤىا كلـ تنتج في المز 

 زف كحالة اإلبؿ مف أجؿ حساب تكمفة الغذاءتقدير كمية العمؼ كالغذاء المركز حسب ك . 9الجدكؿ 
 
 تكاليؼ الطب البيطرم:* 

 كمف الصعب تقدير التكاليؼ المتصمة بالصحة ألنو يمكف أف تككف ىناؾ نفقات ال يمكف التنبؤ بيا. 
ىناؾ نكعاف مف اإلنفاؽ: نفقات الكقاية )التطعيـ، كطارد الطفيميات، كالصيدلة البيطرية(. كنفقات التدخؿ 

طرم. نستطيع أف نقدر ىذه النفقات عف طريؽ نظرية كحدة التدخؿ البيطرم التي كضعتيا المجمكعات البي
البيطرية المتعاقد معيا. ييدؼ المبدأ إلى إصدار مرسكـ لعدد مف كحدات التدخؿ البيطرم لكؿ فئة حيكانية. أك 

رم ألف التدخبلت البيطرية أكثر عمى األقؿ ُيخصص لمحيراف أقؿ مف سنة كاحدة، عدد مف كحدات التدخؿ البيط
لمذككر البالغيف،  0.1لمفئات العمرية األخرل حتى سف البمكغ، ك 0.2عددان في ىذه الفئة العمرية، مقارنة بػ 

الكزف المتكسط  الفئة
 كمية الغذاء المركز كمية العمؼ )كغ(

 1 1,6 80 سنة 1-0حكار 
 2 3,2 160 سنة 2-1مخمكؿ 

 2,5 5 250 سنكات 3-2لقي 
 3 9 450 القعكد

 1 14 700 الذكر البالغ
 3 11 550 األنثى البالغة
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لمنكؽ المرضعة. كىذا يسمح بحساب العدد اإلجمالي لكحدات التدخؿ البيطرم لكؿ  0.5لمنكؽ الحكامؿ، ك 0.3ك
فقط تقدير تكمفة كحدة التدخؿ البيطرم، أم متكسط اإلنفاؽ عمى الحيراف أقؿ مف  القطيع كفقا لتككينو. ثـ عميؾ

 في السنة(. دج15000أك   7500سنة كاحدة مف العمر )عمى سبيؿ المثاؿ ما يعادؿ بالتقريب
 تكمفة األجكر:* 
رية كعدد متغير العاممة )مستكل الميارة كعددىا( تشمؿ عدد ثابت لؤلشخاص المكمفيف بمياـ إدارية كتسيي اليد

ألصحاب المياـ التقنية. كبالنسبة ليذا األخير، فإف العدد يعتمد عمى تعداد القطيع. تتطمب عممية الحمب 
حيكاف، كتقني تربية  100-60ناقة حمكب، كراعي كاحد مف أجؿ  30-25الميكانيكي عامؿ كاحد مف أجؿ 

، مف الضركرم أف يككف حبلب كاحد مف حيكاف. في حالة الحمب اليدكم 150-120حيكانات كاحد مف أجؿ 
 ناقة تقريبا.  20أجؿ 
 تكاليؼ اإلىالؾ:* 

٪ سنكيا مف سعر المباني، كنقيـ اىبلؾ 5عاما، يعني  20، نقيـ اىبلؾ البنية التحتية عمى مدل بصفة عامة
أك  5عمى مدل المعدات )المركبات، كمعدات الحمب، كربما مخبر المراقبة، كخزاف الحميب، كاألدكات المكتبية( 

 ٪ سنكيا مف تكمفة االستثمار.20أك  10سنكات حسب النكع، أك  10
 التكاليؼ المرتبطة بتسكيؽ الحميب:* 

بيع بالجممة لمصانع انتاج الحميب، أك بيع مباشرة لؤلفراد. كتشمؿ النفقات الىذه النفقات تعتمد عمى ما إذا كاف 
 تكاليؼ النقؿ كالتعبئة كالتغميؼ. 

جماال، كع  40ك 30مى أساس مزرعة لتربية النكؽ بيا مائة ناقة، تتراكح حصة النفقات المتصمة باألغذية بيف كا 
 80ك 60%. كُيمثؿ ىذاف البنداف ما بيف  50ك 40العاممة بيف  يد%، في حيف تتراكح نسبة النفقات المتعمقة بال

 (.15مف النفقات )الشكؿ  %
 :المنتكجات 2.12

نتاجيتيا، )( إنتاج الحم1كىي قسميف: ) ( الحيكانات عديمة 2يب، الذم تعتمد كميتو عمى عدد النكؽ المرضعة كا 
 القدرة عمى اإلنتاج كبيع الحيكانات مف أجؿ التربية أك الذبح.

بالنسبة لمحميب، يمكف الحصكؿ عمى قيمة مضافة إذا كانت عممية التحكيؿ في المزرعة )الجبف، المبف(، كلكف  
 ية في المعدات.ىذا يعني استثمارات إضاف

في المائة( كتختمؼ عمى  95-90في مزرعة انتاج الحميب، تمثؿ منتكجات الحميب غالبية الدخؿ )حكالي  
 (.16حسب ما إذا كاف الحكار المكجو لمبيع يتـ تسمينو في المزرعة أك بيعو إلى مربيف تسميف )الشكؿ 
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كؽ مخطط النفقات في مزرعة تربية الن .15الشكؿ 
 سنكات 5لمدة  الحمكب

مزرعة تربية مخطط المنتكجات في  .16الشكؿ 
 سنكات 5لمدة  النكؽ الحمكب

 
 

 الربحية النيائية: 3.12
تقييـ ربحية مزرعة انتاج الحميب يعتمد عمى العديد مف المعايير، في المجاؿ التقني الحيكاني )اإلنتاجية كالكفاءة( 

داـ النمكذج الديمغرافي المرتبط بتقييـ التكمفة كالمنتكجات تصكر النتائج المالية كاإلنساف )اإلدارة(. يتيح لنا استخ
 (.17المتكقعة )الشكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نافة مع  100سنكات في مزرعة تربية النكؽ الحمكب تضـ  5إجمالي المنتكجات كالنفقات لمدة  .71الشكؿ 
 متكسطة. ؿ /حيكاف ككفاءة تقنية حيكانية 5إنتاجية متكسطة تقدر بػ 

 
النمكذج الديمكغرافي المرتبط بتقييـ النفقات كالمنتكجات المرجكة عمى حسب األداء التقني الحيكاني يعتبر أداة 
لمحكار كالتسيير عف طريؽ التخطيط لممستقبؿ. كىك يسمح لنا باختبار سيناريكىات مختمفة، كخاصة تحديد 
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مثؿ: ىؿ مف األفضؿ تحسيف معدؿ الخصكبة أك خفض  اإلجراءات ذات األكلكية مف خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة
 معدؿ كفيات الشباب كأكلكية لتحسيف الربحية؟

 
 تحكيؿ منتكجات حميب النكؽ:

محصكران لفترة طكيمة في االستخداـ الخاص عمى مقربة منو، مقتصران عمى الحميب  كاف استيبلؾ حميب اإلبؿ
كحتى الدكلية، بدأ المنتكج في منطؽ تنكيع العرض، مما الطازج أك المبف. كمف خبلؿ دخكلو السكؽ المحمية 

األجباف  يسمح بتقديـ مجمكعة أكسع مف المنتكجات لممستيمكيف. مثؿ الحميب المبستر أك بنكية أكالمثمجات أك
أكالحمكيات المختمفة. كما تـ اختباره في صناعة الزبدة كالياغكرت. كلكف بيف ضبط المخابر كاإلنتاج الحرفي أك 

 ناعي، ما ىك رصيد المنتكجات المتاحة حاليان؟الص
 

  . الحميب المخمر: مف منتكج تقميدم إلى مصنع انتاج الحميب13
كاف التخمير في كقت مف األكقات أحد الطرؽ الكحيدة إلطالة بقاء حميب الناقة طازجا، المنتكج في المناطؽ 

ات التخثر الطبيعي لجعمو، عمى كجو الصحراكية يفتقر إلى إمكانية الحفظ بكسائؿ أخرل، بسبب صعكب
الخصكص، عجينة جبف. ىناؾ مجمكعة كاسعة مف المنتكجات المخمرة التقميدية المرتبطة بتنكع البكتيريا المبنية 
المسؤكلة عف التخمير كالعادات المعالجة الثقافية: شكباط في كازاخستاف، قاريس في السكداف، سكزاؾ في كينيا، 

ية، إتيتك أك داناف في إثيكبيا، شاؿ في إيراف كتركمانستاف. ىناؾ مشركبات أخرل مف حميب لبف في البمداف العرب
مطمكب أكثر مف الحميب الطازج مف قبؿ  اإلبؿ المخمرة في مكريتانيا أك المغرب، مثؿ زريغ. الحميب المخمر

 بصفة عامة. المستيمكيف مف أجؿ خصائص بركبيكتيؾ )كجكد البكتيريا المبنية( كآثاره عمى الصحة 
التخمير الطبيعي )عادة ما يتـ تنشيطو مف قبؿ الحميب "القديـ" المخمر في درجة حرارة الغرفة( في بيئة الفبلحيف 

يؤدم إلى منتج نيائي ذك جكدة حسية متذبذبة، غير متكافؽ مع عممية التصنيع. كلذلؾ  مماال يتـ تكحيدىا أبدان، 
لبكتيريا المبنية، كىك كصؼ الخصائص الكظيفية ليذه البكتيريا المبنية سعت صناعة الحميب، إلى ما بعد تحديد ا

بيدؼ التحكـ في التخمير كتكحيد المنتكج النيائي. لذلؾ تفاعمت بسرعة مع "تحديث" الحميب المخمر، عمى 
 سبيؿ المثاؿ في كازاخستاف أك الصيف. إنيا مسألة الحصكؿ عمى منتكج في النياية ذك خصائص ثابتة مف حيث

 الذكؽ كالجكدة كالنكية. تتضمف الخطكات لمقياـ بذلؾ:
 ' تحديد البكتيريا المبنية ذات األىمية التكنكلكجية كالخمائر المسؤكلة عف التخمير الطبيعي، 1'
 ' اختيار سبلالت البكتيريا كالخميرة عمى حسب المنتج النيائي المرجك، 2'
 ، كاألنشطة المضادة لكؿ سبللة مختارة، لحسيةئص ا' اختبار حركية النمك، كقدرات التحمض، كالخصا3'
 ' اختبار البيئات المغذية مف أجؿ النمك األمثؿ في المفاعبلت الحيكية الصناعية، 4'
( الستخداميا كمخمرات قياسية 128' تحضير تعبئة خاصة بالبيكتيريا المبنية المجففة بالتجميد )الصكرة 5'

 لمنتجي الحميب.
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خمرات مجففة بالتجميد م . 128الصكرة 
إلعداد شكبات، حميب الناقة المخمر، في 

 كازاخستاف.
 
 
 

 
( 129بعض البمداف اآلف تسكؽ المبف الخاضع لعممية التخمير تحت الرقابة، كما ىك الحاؿ في الجزائر )الصكرة 

كاف يستعمؿ ، في ىذه الحالة بالذات، في كقت سابؽ كفقا لمنيجية كضعت في المممكة العربية السعكدية. 
 المبني المعزكؿ في حميب البقرة. المخمر

 
 

 
لبف حميب الناقة مف مصنع انتاج  .129الصكرة 

 الجزائر( -الكاد ) كاد سكؼالحميب 
 
 

 
 

 :حميب الناقة المبستر. 14
يث العديد مف البمداف في أفريقيا كآسيا إلى السكؽ حميب الناقة المبستر، الذم يعتبر التحكيؿ الحد كقد أدخمت

األكثر شيكعا. كمع ذلؾ، فإف التكنكلكجيا المستخدمة تستند في معظـ األحياف إلى المعرفة المكتسبة عف حميب 
يبلحظ كما البقر. كمع ذلؾ، فإف المعايير التقنية المستخدمة لحميب الناقة بعيدة كؿ البعد عف السيطرة عمييا، 

شرات المستخدمة عمكمان لمراقبة البسترة )الفكسفاتات كجكد تبايف تكنكلكجي كبير. كمف المبلحظ كذلؾ أف المؤ 
القمكية( ال تنطبؽ عمى حميب الناقة نظران لخصائصيا الحرارية في اإلبؿ. كلذلؾ اقترح المؤلفكف أف يتـ استبداؿ 

، حتى قاما الغمكتامات ترانسفيراز المكجكدة في الحميب المبستر. كبالرغـ مف أف البسترة-γالفكسفاتات القمكية بػػػ 
 لك كانت تساىـ بقكة في تقميؿ الحمكلة الميكركبية، ال ترقى إلى التعقيـ. 
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، كلكف مع حميب جد ممكث )عمى سبيؿ المثاؿ مميكف 100كيمكف أف تقسـ البسترة الحمكلة الميكركبية عمى 
/مؿ(، تبقى الحمكلة الميكركبية مرتفعةن ) /مؿ(. لذلؾ 100ككليفكـر /مؿ أما المعيار أقؿ مف  10 000ككليفكـر

إنيا ال تسمح باالنقاص مف أىمية ضماف إنتاج حميب ذك نكعية جيدة  يجب الحذر حكؿ الجكدة األكلية لمحميب.
الذم  ناقةعقيـ تنشأ بانتظاـ نظران لكثرة سكء نكعية النظافة الصحية لحميب المف ناحية النظافة. كما أف مسألة الت

 يجمع في األكساط الرعكية.
ى ذلؾ، مف حيث المعدات، كينبغي تفضيؿ البسترة المستمرة )في أنابيب( عمى البسترة ذات المكحة. كباإلضافة إل

في الكاقع، فإف الدىاف في حميب الناقة، ذات تككيف مختمؼ مف حميب البقر، كيميؿ إلى سد المكحات عند 
 التدفئة.

 
 . الحميب المعقـ:15

 . ارة عالية()معالجة بدرجة حر الحؿ يمكف أف يككف حميب معقـ 
كلسكء الحظ، فإف سمكؾ بركتينات حميب الناقة في درجة حرارة عالية يشكؿ قيدان قكيان لعمميات التعقيـ. الحرارة 
العالية تعتبر أكبر عائؽ مف أجؿ عمميات التعقيـ. فساد البركتينات يمنع إلى غاية االف دكف تقديـ حميب الناقة 

قرة في درجات حرارة عالية.  كقد حاكلت العديد مف األعماؿ إيجاد المعقـ، حيث تصبح البركتينات غير مست
حؿ، حتى اآلف دكف جدكل. بعد العبلج عمى درجة حرارة عالية، حميب الناقة ينقسـ إلى قسميف بسبب رسكب 
البركتينات، مما يجعمو تجاريا غير صالح لبلستيبلؾ. في الكاقع، تتضرر بركتينات المصؿ بسرعة في درجات 

 عالية. حرارة
في  كاميميسيكس بعد تجديده مف مسحكؽ كما ىك ُممارس في مصنع الحميب الناقةكمع ذلؾ، يمكف تعقيـ حميب 

 دبي. لتعقيـ الحميب السائؿ مباشرة تـ اقتراح حميف تكنكلكجييف:
لبركتينات  كىي تقنية ال تتطمب التدفئة كبالتالي تتجنب الفساد الحرارم التعقيـ الييدركستاتيكي عالي الضغط، -

ـ  200الحميب. كقد تـ اختبار ىذه الطريقة عمى حميب الناقة عمى أساس تجريبي. مع ضغكط مف حكالي 
ـ، يتـ تقميؿ التمكث البكتيرم لمحميب بشكؿ كبير دكف تغيير تككينو. كمع ذلؾ، °40دقائؽ في  5باسكاؿ لمدة 

 الكتالبيميف. αات مرة أخرل، بما في ذلؾ ـ باسكاؿ(، يبلحظ فساد البركتين 400مع ارتفاع الضغكط )فكؽ 
، كىي تقنية تحافظ عمى جميع خصائص الحميب مع زيادة مدة الحفظ لمحميب المبستر لمدة الترشيح الدقيؽ -

تصؿ إلى شير. كلكف فيما يتعمؽ بحميب الناقة، مرة أخرل، لـ تجر سكل اختبارات تجريبية. في االختبار 
ا ضئيبلن بنسبة المذككر، انخفض الحمكلة الميك  الحميب مستقرا مف ٪ في التغمغؿ بقي ىذا النكع99ركبية انخفاضن
 يكما دكف أم تغيير في تككيف الحميب. 60مف الناحية البكتريكلكجية لمدة 

كلذلؾ، فإف تعقيـ حميب الناقة ليس عمى جدكؿ األعماؿ حتى اآلف. تتطمب التقنية الكاعدة الترشيح الدقيؽ لحميب 
 ؿ بحميب منزكع الدسـ، حيث تميؿ الدىكف إلى سد المرشحات بسرعة.الناقة العم

 



 

113 
 

 :. ياغكرت حميب الناقة16
ىناؾ الكثير مف الكتابات األدبية حكؿ إمكانية صنع الياغكرت مف حميب الناقة. كقد تـ اختبار العديد مف 

ككرات الحرارية العقدية، كلكف أيضا سبلالت البكتيريا البلكتيكية التقميدية مثؿ البلكتكباسيمكس بيمغاريسكس أك الم
 ؿ.اسيدكفيمكس، ؿ. كيسي، بيفيدك بكتيرم.

ا كغير سار التركيبةكمع ذلؾ، فإف تصنيع الياغكرت مف حميب الناقة يطرح مشكمة  ، كالمنتكج الذم يظير لزجن
بحميب الحيكانات  . في الكاقع، ال تتغير لزكجة المنتج أثناء عممية التبمكر مقارنةمؽفي نياية المطاؼ عمى الح

الحمكب األخرل. ىذا القيد مرتبط بالطبع مع تككيف البركتيف مف حميب الناقة، أك حتى بالنسبة لمبعض ذات 
العكامؿ المضادة لمبكتيريا المكجكدة بشكؿ طبيعي في حميب الناقة. لمحصكؿ عمى تركيبة أفضؿ، كانت ىناؾ 

-ك الكالسيكـ أك استخداـ المخمرات التي تنتج إكسكمحاكالت اختبار مع إضافة الجيبلتيف أك ألجينات أ
بكليساكاريد. يمكف أف يعطي تطبيؽ عبلج الضغط العالي تأثير إيجابي عمى التركيبة، كلكف لـ تجر أم تجارب 

 حتى اآلف مع حميب الناقة. 
األخرل  كقد حاكؿ مؤلفكف آخركف تحسيف صناعة ياغكرت مف حميب الناقة عف طريؽ المزج مع حميب األنكاع

زانثاف الحيكم، كلكف مع نتائج مختمطة مف حيث الخصائص غ٪ مف ا0.75مف الحيكانات أك عف طريؽ إدخاؿ 
الحسية. كمع ذلؾ، في جميع األحكاؿ، فإف المنتج النيائي يتكافؽ في أحسف األحكاؿ مع "الياغكرت لمشرب" دكف 

االصطناعية. ىذه الصعكبات تفسر سبب عدـ أف يككف لو صفات الذكؽ، حتى مع إضافة الركائح الطبيعية أك 
كجكد إنتاج صناعي لمياغكرت مف حميب الناقة في الكقت الحاضر، كما أف العديد مف االختبارات لـ تخرج مف 
المخابر. اقترح بعض الباحثيف الياغكرت المجمد إلنتاج منتج بيف الياغكرت كالمثمجات. التككيف األمثؿ بالنسبة 

% مكز، 14٪( ك0.5٪(، الجيبلتيف )13٪(، كالسكر )5لعديد مف المككنات مثؿ الدىكف )لمتركيبة يسمح مع ا
 لكف مرة أخرل، مثؿ ىذا االقتراح لـ يخرج أبدان مف المخابر.

 
 الناقة:حميب . زبدة 17

٪ في حميب البقر. 5٪ مف حمض البكتيريؾ مقارنة بحكالي 0.5تحتكم الدىكف في حميب اإلبؿ عمى أقؿ مف 
الدىنية أصغر مما ىي عميو في حميب البقر. كنتيجة لذلؾ، فإف غمة الزبدة  كرياتإلى ذلؾ، ال باإلضافة

منخفضة، كالخصائص الحسية مخيبة لآلماؿ. مف أجؿ الحصكؿ عمى الكريات الدىنية عند صنع الزبدة، مف 
٪ مف  80ي ـ(، مما يسمح باسترداد حكال°23-22) المجكء إلى حركات ارتجاعية قكية كساخنة الضركرم
 الدىكف.

كما تمت محاكلة صنع السمف )الزبدة المكّضحة(، كىك منتج شيير في اليند معركؼ باسـ الغي، مف حميب 
الناقة، كلكف باإلضافة إلى المردكدية المنخفضة جدان مقارنةن بحميب الجامكس أك البقر، لكحظ أف المنتج النيائي 

 أكثر عرضة لمزناخة. 
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الزبدة ال يبدك مثيرا لبلىتماـ أساسا في سياؽ التقييـ الصناعي لحميب الناقة. في الكاقع،  كلذلؾ فإف التحكيؿ إلى
كغض النظر عف التجارب التي أجريت في إثيكبيا حيث استيبلؾ الزبدة، بما في ذلؾ الزنخ منيا لبعض 

 الكصفات، ميـ، إال أف إنتاج زبدة الناقة لو مستقبؿ ضئيؿ.
 

 الناقة:حميب . جبف 18
كانت صعكبة الحصكؿ عمى نكعية جيدة مف الرائب دائما ىي السبب الرئيسي لعدـ كجكد الصناعة التحكيمية  كقد

كازييف في حميب الناقة، فيك المسؤكؿ -كابالحميب الناقة إلى الجبف. كىذا راجع بشكؿ كبير إلى انخفاض تركيز 
حميب الناقة بسبب قكتو العازلة . يضاؼ إلى ذلؾ التحمض البطيء لككاجكلـك coagulumعف تخثر كجكدة 

لتحسيف عممية  80الطبيعية. كلـ تحؿ ىاتو الصعكبات التكنكلكجية إال مؤخرا. بعد التجارب األكلى في أكاخر 
البقرم التي أدت إلى انخفاض في مردكدية األجباف، كبعد العديد  المنفحالتخثر عف طريؽ إضافة الكالسيكـ إلى 

داـ المخثر النباتي مع نجاح مختمط، تـ حؿ مشكمة التخثر بفضؿ أعماؿ كابيمر مف المحاكالت لمتحسيف باستخ
كيمكزيف كاميميف. عف طريؽ النقؿ الجيني لمجينة المسؤكلة عف صناعة  تركيبةعمى  21(2006كآخركف سنة )

يقو تحت كيمكزيف كاميميف عمى العفف اسبرجيمكس نيجر، اإلنزيـ المؤتمؼ تمكنكا مف انتاجو صناعيا كمف ثـ تسك 
مف طرؼ شركة.ىانسف )الدانمارؾ(. كمع ذلؾ، كباستثناء مكريتانيا، حيث يمكف تسكيؽ  1000ـ-اسـ كيماكس
مف قبؿ مصنع انتاج الحميب تيفيسكي في نكاكشكط، كبعض التجارب المحدكدة في المغرب ® جبنة كارافاف

يج، نادرا ما تـ إخراج أجباف الناقة مف (، اليند، المممكة العربية السعكدية، كينيا أك دكؿ الخم130)الصكرة 
 المخابر.

 
 

 لحميب الناقة مصنكع نادارا في دخمة جبف "األجباف" .130الصكرة 
 
 
 
 

 مختمؼ التقنيات تـ تجربتيا منذ مدة مف أجؿ صناعة مختمؼ أنكاع األجباف. 
(، كالجبف 132كالحمكمي )الصكرة  (، مكزاريبل، الفيتا131كذلؾ تـ استخداـ التكنكلكجيا لصناعة القرييار)الصكرة 

 الذائب أك الجبف األبيض.
 
 

                                                           
. كشؼ خصائص كيمكسيف اإلبؿ المتفكؽ الخصائص 2006كابيمر س.ر.، فاف دف برينؾ ش ج، راىبيؾ نيمسف ق.، فرح ز، بكىاف ز، ىانسف إ.ب، يكىانسف إ.،   21

 654-647، 342ية كالبيكفيزيائية ، لتخثر حميب البقر كاإلبؿ. االتصاالت البحثية البيككيميائ
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جبف الناقة مصنكع باستخداـ  .131الصكرة 
 التكنكلكجيا قرييار )المممكة العربية السعكدية(

جبف مف نكع فيتا محفكظ في  .132الصكرة 
 )المممكة العربية السعكدية( زيت الزيتكف

 
 قة يكاجو ثبلث عثرات:كمع ذلؾ، فإف إنتاج جبف النا 
 ' النتيجة النيائية ال تتطابؽ مع التسمية المتكقعة )ال عبلقة لطعـ قرييار الناقة بطعـ القرييار الحقيقي(1'
' إقباؿ المستيمكيف المحمييف متغير بدرجة كبيرة، ألف المنتج النيائي ال يتكافؽ بالضركرة مع تجربة الذكؽ 2'

 عكف بيا، كالعادات االستيبلكية التي يتمت
ف كاف المردكد مماثؿ لمردكد حميب البقرة، بسبب ارتفاع سعر المادة 3' ' التكمفة النيائية لممنتج مرتفعة، حتى كا 

 األكلية
لمتغمب عمى ىذه الصعكبات، تـ إجراء العديد مف التعديبلت، مثؿ تصنيع الجبف المختمط، كخمط حميب الناقة مع 

يتكافؽ بشكؿ أفضؿ مع أذكاؽ المستيمكيف المحمييف أك تطكير مصؿ  حميب الحيكانات األخرل، كتسكيؽ جبف
 المبف في شكؿ مشركبات منعشة.

كاحدة مف العقبات التي تحكؿ دكف تطكير إنتاج الجبف ىك السعر النيائي لممنتج. في الكاقع، المادة األكلية أكثر 
ناقة غير ميسكر بالنسبة لممبادالت مرات حسب البمد(، أصبح سعر جبف ال 10ك 2تكمفة مف حميب البقر )بيف 

المنزلية في بمداف الجنكب، خاصة أنو حتى كقت قريب، لـ نكف نعرؼ ما نصنع بمصؿ الحميب. ىذا األخير 
يمكف تقييمو في النظاـ الغذائي لمحيكانات أحادية المعدة )كخاصة الخنازير كىذا ما ال يمكف تصكره في معظـ 

ة(، أك في التحضيرات مثؿ الريككتا. أجريت العديد مف التجارب بمصؿ حميب بمداف اإلبؿ ذات الديانة المسمم
٪ مف الحجـ األكلي لمحميب(. كىذا 90الناقة لممساىمة في خفض سعر الجبف )مصؿ الحميب يمثؿ ما يقارب 

 7,7غ/ؿ مقابؿ 9شيء يثير االىتماـ ألف مصؿ حميب الناقة أغنى مف مصؿ البقر. يحتكم عمى دىكف أكثر )
( لنفس المحتكل مف المادة الجافة. في اآلكنة األخيرة، في غ/ؿ 7,3مقابؿ  9,21كبركتينات أكثر ) ؿ لمبقرة(غ/

مكريتانيا قدمت مشركبات طازجة أك مخمرة مصنكعة مف مصؿ حميب الناقة كالقت قبكؿ ممتاز مف طرؼ 
 المستيمكيف.
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 . مسحكؽ حميب الناقة:19
ب الناقة إال بعد ظيكر مسحكؽ الحميب الذم يمعب دكر ميـ بسبب بعد لـ يكف ممكنا إنشاء سكؽ دكلية لحمي

أماكف اإلنتاج عف أماكف االستيبلؾ. تعتبر تشكيمة مسحكؽ الحميب الكسيمة األنجع لمنقؿ لمسافات بعيدة سكاء 
 عمى الصعيد الكطني أك الدكلي: بمجرد التحكيؿ إلى مسحكؽ، يككف النقؿ متعمؽ فقط بالجزء الجاؼ لممنتج

كغ مف مسحكؽ  120مف الكزف، كاحد طف مف الحميب الطازج يقابمو متكسط  12,5 %ك 11,5الذم ىك بيف 
 (.133)الصكرة  الحميب

 
 

© مسحكؽ حميب الناقة )بالمقدار( يباع عمى منصة عمي بابا   .133الصكرة 
 في الصيف

 
 

لتجفيؼ بالرش الساخف أك التجفيؼ لصنع ىذا المسحكؽ، تـ تطبيؽ العديد مف التقنيات عمى حميب الناقة: ا
بالتجميد. الطريقة األكلى تبدك مفضمة مع حميب الناقة مف أجؿ إعادة تركيب أفضؿ لمحميب السائؿ، كلكنيا 
تتطمب استثمار أكبر لمحصكؿ عمى برج تجفيؼ كبخاخ. مف ناحية أخرل المسحكؽ المصنكع بكاسطة التجفيؼ 

 في صناعة األغذية )الحمكيات، مصنع الشكككالتة(. بالتجميد يمكف نظريا استخدامو بسيكلة 
 

 منتجات الحميب األخرل القائمة عمى حميب الناقة: .20
مف السيؿ صنع المثمجات مع نكيات مختمفة. كتكجد عدة أمثمة عمى التسكيؽ، عمى سبيؿ المثاؿ، في اإلمارات 

استخداـ نفس التكنكلكجيا المستخدمة في (. مصنكعة ب134العربية المتحدة أك المغرب أك كازاخستاف )الصكرة 
غيرىا مف الحميب، كتحظى المثمجات ببعض النجاح مف طرؼ المستيمكيف، كخاصة مع امتناع أقؿ بالنسبة 

 لممنتجات األخرل. كمع ذلؾ، فقد أجريت دراسات قميمة جدا عمى المممس كالخصائص الحسية.
 
 

 كازاخستاف مثمجات في مخركط بحميب الناقة في  .134الصكرة 
 )صكرة ج.ككنيسبايفا(

 
 

ال تكجد مراجع حكؿ الصناعة التحكيمية لحميب الناقة إلى حمكيات. كمع ذلؾ، ىناؾ منتجات تقميدية. عمى سبيؿ 
المثاؿ، في كازاخستاف، يتـ الحصكؿ عمى كراميؿ يسمى بالكايمماؾ بعد معالجة حرارية طكيمة مف حكالي عشر 
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ف. يمكننا أيضا أف نذكر ىنا إدخاؿ مسحكؽ الحميب في الشكككالتو كما ىك مقترح ساعات في درجة حرارة الغميا
 في اإلمارات.

 
 التحكيؿ الغير غذائي لحميب الناقة: .21

أصبحت صناعة الصابكف كالكريمات التجميمية األخرل بحميب الناقة ممارسة شائعة في العديد مف البمداف، إما 
اؽ الحرفي. تسكؽ الصيف عمب تحتكم عمى مختمؼ المنتجات التجميمية عمى النطاؽ شبو صناعي أك عمى النط

(. فائدة استخداـ حميب الناقة 135مف أحمر الشفاه إلى الكريمات المرطبة كالشامبك كالغسكالت المختمفة )الصكرة 
  الغير مثيرة لمحساسية.  في صناعة مستحضرات التجميؿ ىك االستفادة مف خصائص بركتيناتو

 
 

عمبة مف مستحضرات التجميؿ  .135 الصكرة
 المصنكعة مف حميب الناقة المنتجة في الصيف

 
 
 
 

أدناه، مع اإلشارة إلى إمكانية  10يمكف تمخيص نتائج ىاتو المعمكمات المتعمقة بحميب الناقة بكضع الجدكؿ 
 تقييـ الفكائد كالقيكد التي يجب رفعيا مف المنتجات المحتممة.

 
 الفائذة المنتج

 الميود

 االجتماعيت االلتصاديت التمنيت

 الحليب المخمر

عهً اإلٔزبج، َزطٍت 

اٌمًٍُ ِٓ االعزثّبس 

وِمجىي اخزّبػُب 

)رمٍُذٌ ِٓ اٌٍجٓ(. 

إِىبُٔخ اٌحفظ ٌؼذح أَبَ 

إًٌ ثضغ أعبثُغ. 

خصبئص ثشوثُىرُه 

 اٌثبثزخ.

رزطٍت رىحُذ خُذ 

 ٌٍدىدح اٌحغُخ ٌٍّٕزىج 

إٌمً ِغ احزشاَ عٍغٍخ 

 .اٌزجشَذ

رزطٍت ٔمً 

إٌّزىج اٌغبئً 

 )رىٍفخ إٌمً(

َدت اعزهالوه 

وّب هى ٌىٓ َّىٓ 

أْ َذخً فٍ 

رحضُشاد اٌطهٍ 

 اٌزمٍُذَخ )وغىظ( 

 الحليب المبستر

ِذح اٌحفظ ِزىعطخ 

)أعجىع واحذ(. َزُّض 

ثصىسح اٌحٍُت رو 

اٌدىدح ألٔه ِؼبٌح 

 حشاسَب.

رزطٍت ِؼذاد خبصخ 

وِبدح أوٌُخ راد ٔىػُخ 

 خُذح.

مً ِغ احزشاَ عٍغٍخ إٌ

 اٌزجشَذ.

ِذح اٌحفظ ِحذودح 

 ٔغجُب.

 رىٍفخ إٌمً.

رىٍفخ االعزثّبس 

)خهبص اٌجغزشح( 

 واٌزؼجئخ اٌىجُشح. 

ِٕزىج حضشٌ 

 ثبِزُبص
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الحليب المعمم 

 بالترشيح الذليك

 ِذح اٌحفظ طىٍَخ 

 َىَ( 03)

رزطٍت ِؼذاد خبصخ 

 )ُِىشوفٍُزش(

 رىٍفخ إٌمً.

رىٍفخ االعزثّبس 

 فٍُزش()ُِىشو

 ِٕزىج حضشٌ

الحليب المعمم 

)معالجت بذرجت 

 حرارة عاليت(

ِذح اٌحفظ طىٍَخ خذا 

 أشهش( 2-0)

ِغزحًُ ِغ حٍُت 

 إٌبلخ
 ِٕزىج حضشٌ رىٍفخ إٌمً

 ياغورث

 اٌزٕىَغ فٍ اٌؼشض.

اٌؼذَذ ِٓ إٌّزىخبد 

اٌّّىٕخ )اٌطجُؼٍ، 

 اٌّغىش، رو ٔىهخ(.

 رىٍفخ االعزثّبس ضؼُفخ.

 ٔغُح ضؼُف.

ت ِبدح أوٌُخ راد رزطٍ

 ٔىػُخ ٔظبفخ خُذح.

ِٕزىج ِزىُف 

خُذا ِغ 

اٌّغزهٍىُٓ 

 اٌّحٍُُٓ.

لجىي عٍء 

ٌٍّٕزىج ثغجت 

 ٍِّغه.

 فبئذح ضؼُفخ الزبذة
ِشدودَخ ضؼُفخ 

 ؤىػُخ حغُخ عُئخ

رزطٍت عٍغٍخ 

 رجشَذ.

اعزثّبس ضؼُف 

 )ِخبضخ(

لجىي عٍء 

ٌٍّٕزىج ِٓ لجً 

 اٌّغزهٍىُٓ

 الجبن

اٌزٕىَغ اٌدُذ فٍ 

 ٌؼشض.ا

 رىٍفخ االعزثّبس ضؼُفخ.

 رىٍفخ إٌمً ضؼُفخ.

صٕغ ِٕزىج ِزىُف ِغ 

 اٌّغزهٍىُٓ اٌّحٍُُٓ.

رزطٍت رمُُُ ٌٍّٕزىج 

 اٌفشػٍ )الوزىعُشوَ(

عؼش ِشرفغ 

 ٌٍّٕزىج.

 عىق ِحذود.

ػذَ وخىد ػبداد 

ثمبفُخ لىَخ 

 ٌالعزهالن.

 ِٕزىج حضشٌ

 مسحوق الحليب

 ِذح اٌحفظ طىٍَخ خذا.

 ش.إِىبُٔخ اٌزصذَ

إِىبُٔخ اٌذخىي فٍ 

 اٌصٕبػخ اٌغزائُخ.

 رىٍفخ إٌمً ضؼُفخ.

اخزُبس اٌّؼذاد ِٓ 

أخً ِغحىق رو ٔىػُخ 

 خُذح.

رزطٍت خجشح رمُٕخ خُذح 

 )َذ ػبٍِخ(.

رزطٍت اعزثّبس 

وجُش )ثشج 

 اٌزدفُف(.

رزطٍت وُّخ 

وجُشح ِٓ اٌّبدح 

األوٌُخ ٌدؼً 

 اٌّؼذاد ِشثحخ.

ٔغجُب لًٍُ اٌفزح 

ػًٍ اٌّغزىي 

 طٍٕ.اٌى

صؼىثخ اٌذخىي 

إًٌ عىق اٌجٍذاْ 

 اٌغشثُخ.

 المثلجاث
 عهٍخ اٌصٕغ.

 رىٍفخ االعزثّبس ضؼُفخ.

ٌُغذ هٕبن صؼىثبد 

 خبصخ.

رزطٍت اٌىثُش ِٓ 

 إٌىهبد.

 ٔمً حغبط.

 اعزهالن ِحٍٍ.

 

 اخزُبس إٌىهبد

 الحلوياث
اٌزٕىَغ اٌدُذ فٍ 

 إٌّزىج.
 رزطٍت اٌزّىٓ 

اٌزؼبوْ ِغ 

 اٌصٕبػخ اٌغزائُخ

ّؼشفخ اٌدُذح اٌ

 ٌٍغىق

اٌجحث ػٓ 

إٌىػُخ اٌدُذح ِغ 

 عؼش خُذ

مستحضراث 

 التجميل

اٌزٕىَغ اٌدُذ فٍ 

 إٌّزىج.

عهىٌخ فٍ اٌزصذَش 

 وإٌمً.

اخزُبس اٌّؼذاد حغت 

 إٌّزىج.

اٌىثُش ِٓ 

إٌّبفغُٓ )ِٕزىج 

 رمٍُذٌ ِحٍٍ(

طٍت رحمُك 

اٌدىدح ٌٍزدبوة 

 ِغ اٌغىق

 الصناعات التحكيمية لمنتكجات حميب اإلبؿ الفكائد كالقيكد لمختمؼ .10جدكؿ
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 استنتاج عاـ
مف المحتمؿ أف رجاؿ الصحراء استخدمكا حميب الناقة منذ االؼ السنيف، كلكف ىذا األخير لـ يدخؿ إال حديثا 

ككثفت أنظمة اإلنتاج كجرل تحديث العمميات التحكيمية. المزيد كالمزيد  إلى االقتصاد المحمي كخاصة الدكلي،
. يطمح ىذا الدليؿ إلى 21الناس يرجكف الشركع في مغامرة اإلنتاج الذم يمبي معايير المستيمكيف في القرف  مف

إعطاء بعض المفاتيح مف أجؿ النجاح، أك مف أجؿ أقؿ محاكالت تجريب لمعرفة السبب، كال يدعي شمكلية 
راغبيف في طرح المنتكج في السكؽ، كىك المعرفة البلزمة، كلكف عمى أقؿ تقدير، نأمؿ أف يككف مفيد لممربيف ال

 منتج يشتير بفكائده.
 

 شكر
 يشكر المؤلفكف د.سيسيؿ ماغناف، الدكتكر البيطرم، عمى معمكماتو عف الفصؿ المتعمؽ بالتسيير الصحي. 
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