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We
Are Palestinian foundations, our main center based in Hebron 

city .We are working in all governorates in West Bank .The 

center was founded in 2005. We are working in fields of youths 

and development.  

Letter Corporation 
Development the civil institutions abilities in order to contrib-

ute the rebuilding of Palestinian society through many activi-

ties, projects and programs.                        

Goals 
-To enhance the abilities of youth and women in media, devel-

opment and communication.

-To enhance the concepts of democracy, human rights, non-

violence culture, forgiveness and pressure among youth and 

women.

- To strengthen the abilities of rural organizations and encour-

age them on a good management.

Vision 
Our work on the development strategy based on the needs and 
experiences of the civil institutions and working to strengthen 

the delivery of its services to all citizens in Palestine.

Strategy
- Our policy is to reduce the gap between grassroots institu-

tions and large enterprises.

- Design programs and activities based on the needs of target 
groups.
- To strengthen the cooperation and networking between civil 

institutions and government.

- Strengthening the capacity of workers and volunteers in the 

civil institutions.

نحن
في  وتعمل  اخلليل  مدينة  الرئيسي  مقرها  فلسطينية  مؤسسة 

جميع محافظات الضفة الغربية، تأسست عام 2005 وتعمل في 

مجال اإلعالم والتنمية وبناء القدرات للشباب و املرأة.

رسالتنا
تطوير قدرات املؤسسات األهلية من أجل املساهمة في بناء اتمع 

الفلسطيني من خالل األنشطة واملشاريع والبرامج.

أهدافنا
- إعطاء املؤسسات األهلية الفرصة في لعب الدور الفاعل في بناء 

اتمع.

- تعزيز فكرة املشاريع التشاركية. 

- خلق كوادر قادرة على إدارة وتوجيه عمل املؤسسات األهلية.

- تطوير وتفعيل املؤسسات الريفية.

- تعميق اإلنتماء والعطاء للوطن.

- تبادل اخلبرات والتشبيك على املستوى احمللي والوطني.

رؤيتنا
وخبرات  االحتياجات  على  مبنية  إستراتيجية  تطوير  على  العمل 
إلى  خدماتها  لتوصيل  تقويتها  على  والعمل  األهلية  املؤسسات 

جميع املواطنني في فلسطني.

إستراتيجيتنا
املؤسسات  بني  الفجوة  لتقليص  والتخطيط  السياسات  رسم   -

القاعدية واملؤسسات الكبرى.

الفئات  احتياجات  على  مبنية  وأنشطة  برامج  تصميم   -

املستهدفة.
- تقوية التعاون والتشبيك بني املؤسسات األهلية واحلكومية.

- تقوية قدرات العاملني واملتطوعني في املؤسسات األهلية.
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تعتبر الثروة احليوانية من أهم ركائز اإلقتصاد في فلسطني, حيث تشكل حوالي %34 من إجمالي الناجت احمللي ( أي 
ما يعادل %6 من الناجت القومي ) ويتركز في محافظة اخلليل وبيت حلم, ويوجد حالياً في أراضي السلطة الوطنية ما 

يقارب مليون رأس من الغنم واملاعز وهي تغطي %35 من إحتياجات اتمع الفلسطيني.

بتنفيذ  اخلليل  محافظة  في  التنموية  والسياسات  لإلتصال  الفلسطيني  املركز  قرار  جاء  القطاع  هذا  وألهمية   
مشروع بناء مشاريع إقتصادية صغيرة مدرة للدخل للنساء في محافظة اخلليل, حيث إستهدف هذا املشروع ( 
140 إمرأة )  من مناطق مهمشة في محافظة اخلليل وهي مخيمي الفوار والعروب والقرى احملاذية للجدار ( سكة,دير 
سامت,ترقوميا,بيت أوال, صوريف,إذنا دورا,والتجمعات البدوبة والبلدة القدمية من مدينة اخلليل ), حيث مت التركيز 
على مشاريع الثروة احليوانية ( مزارع أغنام من نوع عساف ) ملا لهذه املشاريع من أهمية إقتصادية على أسر النساء 

املستفيدات إقتصادياً وإجتماعياً .

وفي  املشروع  من  املستهدفة  للمناطق  إحتياجات  حتديد  نشاطات  بإجراء  املشروع   من  األولى  املرحلة  بدأنا  حيث 
جميع   من  املركز  لدى  اإلختيار  وشروط  معايير  حسب  املشروع  من  املستهدفات  النساء  إختيار  مت  الثانية  املرحلة 

مناطق احملافظة و من ثم مت تدريب النساء املستهدفات في إدارة املشاريع الصغيرة وإدارة املزرعة واإلنتاج والتسويق 
والتصنيع الغذائي وفساد احلليب واألمراض وطرق الوقاية منها واإلسعافات األولية .

ً مدرأ للدخل للسيدات املستفيدات من املشروع ويقوم فريق املشروع  كما بدأنا بإقامة مائة وأربعون مشروعاً صغيرا
مبتابعة املستفيدات وتقدمي اإلرشادات الفنية والطبية الالزمة لهن من اجل إجناح هذا املشروع .

ادارة املركز
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أ ) تأكد من رغبتك احلقيقية في هذا العمل وأنك حتبه وعلى استعداد لتحمل املشاق من أجله . أرسم اخلطوط العريضة ملشروعك 
وتأكد من توافر عناصر اإلنتاج األساسية وهي األرض ورأس املال واإلدارة والعمل.

 ب ) تعرف على متطلبات السوق من األغنام . إن الغرض األساسي لتربية األغنام في فلسطني هو إنتاج اللحم و احلليب - ولكن 
تذكر أن جتارة الصوف أصبحت رائجة عاملياً في اآلونة األخيرة  بقي لك أن حتدد الساللة . إن األغنام من نوع عساف ممتازة وذات شعبية 

ً - هناك سالالت أخرى كثيرة ممتازة أيضاً.  كبيرة ولكن قد يكون ارتفاع سعرها عامالً محددا
ج ) حدد احلجم املناسب للمشروع في ضوء إمكانياتك املتاحة . إن البدء بأعداد قليلة من النعاج يبنى منها القطيع تدريجياً ويتيح 
فرصة جيدة ملراقبة أفراد القطيع والتعرف على الصفات واخلصائص اإلنتاجية لكل فرد ، كما أنها تكون غير مكلفة  إال أن البداية 
وعقد  العمالة  من  لالستفادة  أكبر  فرصة  وتعطي  املزرعة  إلمكانيات  كامالً  تشغيالً  وحتقق  للربح  أسرع  فرصة  تتيح  كبير  بعدد 

الصفقات عند البيع والشراء. 
د ) كن دائماً على رأس العمل مبزرعتك وال تتركه موعة من العمال البسطاء إلنهم غير قادرين على اتخاذ القرار املناسب عند 

احلاجة ، كما أن عدم وجود مدير فني ينوب عنك إنابة كاملة على أرض املزرعة ال يجعل العمال يشعرون بجدية العمل . 
هـ ) خطط دائماً للمرحلة التالية قبل بدايتها بوقت كاف وكن على اتصال مستمر باملنتجني اآلخرين وقوي صلتك بهم وباألسواق 

والتجار واملزارعني. 
املراعي  فتنمو  األمطار  موسم  ويقبل  املناخ  يعتدل  حيث  اخلريف  فصل  في  البداية  تكون  أن  فيفضل   ً مستعدا كنت  إذا  واآلن   ( و 

الطبيعية.

Z‚b‰À˛a@ÚÓiäm@paåÓæ
ً الرتفاع كفاءتها التناسلية وسرعة تكاثرها . سرعة دورة رأس املال فيها نظرا 1 .

النباتات  علي  والرعي  طويلة  ملسافات  السير  األغنام  تستطيع  حيث  اجلافة  وشبه  الصحراوية  املناطق  في  تربيتها  تصلح  2 .
القصيرة واجلافة التي ال تستطيع رعيها األنواع األخرى من املاشية ، وكذلك تتحمل اجلوع والعطش ونقص الغذاء لفترات 

طويلة .
رخص تكاليف إنشاء حظائرها فهي ال حتتاج إلي حظائر خاصة ويكفي إليوائها مظالت بسيطة . 3 .

قلة تكاليف العمالة الالزمة لرعايتها فهي تربي في شكل جماعي ويكفي صبيان ورجل لرعاية مائة رأس . 4 .
تنوع اإلنتاج منها (حلم – صوف – حليب) وتتميز علي باقي احليوانات بأنها املنتج الوحيد للصوف . 5 .

تعتبر ذات احتياجات غذائية متواضعة حيث ميكنها التغذية علي بقايا احملاصيل وسد احتياجاتها الغذائية من مواد العلف  6 .

الفقيرة لذا فإن كفاءة إنتاجها من اللحم كبيرة واقتصادية .
يحتوي حليب  األغنام علي نسبة دهن حوالي %7. 7 ، و يصنع من هذا احلليب اللنب و اللبنه و اجلبنه و الزبده .

ميكن االستفادة من دهون األغنام في الطهي ، وكذلك من األمعاء الدقيقة في صناعة اخليوط اجلراحية ومن القرون واألظالف  8 .
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في صناعة الغراء ومن العظام واجللد في صناعات أخرى .
سماد األغنام غني باألزوت والفوسفور والبوتاسيوم ، كما أنه سريع التحلل وتنتج الرأس الواحدة في املتوسط حوالي 2.5. 9 متر 

مكعب سنوياً .
حلوم األغنام من أحسن اللحوم في الطعم والقابلية للهضم هذا باإلضافة إلي أن صغر حجم الوحدة فيها يجعلها مرغوبة  10 .

لالستهالك األسري وخاصة في املناسبات . 

@ÈÓ«âåΩa@ÍâaÖ¸a@ÈÓ‡Áa
ميكن ان تعرف االداره املزرعيه بانها علم و فن و عمل اقتصادي , فهي علم الن لها قواعد و اصوال ثابته و تعتمد على نظريات و خبرات 
عمليه , و هي فن الن من ميارس اداره املزرعه ال بد  و ان تكون له مواصفات و مواهب فنيه معينه بحيث يكون له املقدره الذهنيه على 
اتخاذ القرارات و التصرف السريع حلل املشاكل االداريه و مهاره في القياده االنتاجيه,و هي عمل اقتصادي الن الهدف النهائي لالداره 

املزرعيه الناجحه هو حتقيق اكبر قدر من العائد في ظل اقل قدر ممكن من التكاليف.

ZÈÓ«âåΩa@ÍâaÖ¸a@—ˆb√Î@
• اختيار و توفير عناصر االنتاج املناسبه التي سوف تستخدم في العمليه االنتاجيه و وضعها في التوليفه املناسبه التي حتقق 

معدالت انتاجيه ممكنه .
• القيام  باالنتاج بصوره تؤدي الى حتقيق احسن املعدالت منه و ذلك باداره عناصر االنتاج  بكفاءه و العمل على تنفيذ العمليات 

الزراعيه على احسن وجه و رقابه و متابعه تلك العمليات.
• متابعه مختلف االحداث الداخليه و اخلارجيه و االملام بالبيانات  و املعلومات عن كل التطورات و التغيرات التي حتدث سواء في 
مجال الطلب او العرض في السوق و متغيرات االسعار سواء لالنتاج او لعناصر االنتاج و كذلك التغيرات التكنولوجيه و كل 

ما يؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على االنتاج.
• العمل على اجراءات التعديالت املطلوبه وفقا للتغيرات السابقه الذكر التي قد حتدث  و تؤثر سلبا على االنتاج .

• العمل على ادخال كل جديد يؤدي الى زياده االنتاج طاملا ان استخدامه يحقق فائده اقتصاديه .
املتعلقه  ااالت  في  تفيده  و  للمزرعه   اجليده  االداره  و  التخطيط  في  املزارع  تساعد  التي  املزرعيه  السجالت  مبسك  • القيام 

بااليرادات و املصروفات .
عمليات  إجراء  والميكن  السجالت)  طريق  عن  (االنتخاب  بطريقة  لألغنام  الوراثي  للتحسني  األساسية  الطرق  إحدى  السجالت  تعتبر 
التحسني هذه دون االحتفاظ بالسجالت الالزمة ألي قطيع كما وميكن االعتماد عليها لتحديد كميات العالئق الالزمة ومعرفة إنتاجية 

األغنام بشكل عام.

Z@p˝vé€a@ÍàÁ@·ÁcÎ
سجل اإلنتاج حيث يحتوي على األرقام اإلنتاجية اخلاصة بكل غنمه (للحليب والصوف والوالدة). 1 .

سجل التربية والتغذية. 2 .
السجل الصحي . 3 .

سجل العمال. 4 .

سجالت النفوق. 5 .
سجالت الوالدة. 6 .
سجل املبيعات. 7 .
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اإلدارة: تعتبر اإلدارة الفنية واالقتصادية احملرك الرئيس في سير العمل واإلنتاج . 

راس املال : وعلى اساسه يتم حتديد حجم املشروع و مكوناته .
 اليد العاملة: يجب أن تتصف اليد العاملة من الرعاة والعمال واحلراس باألمانة والنشاط وحب العمل لألغنام والرفق بها.

املراعي: توفير املساحات الكافية من املراعي الطبيعية ذات الغطاء النباتي اجليد باإلضافة إلى بقايا احملاصيل الزراعيه لتسد جزءً 
ً من االحتياجات الغذائية للقطعان مما يؤدي للربح الوفير. كبيرا

 االغنام: اختيار أفراد القطيع حيث يعتبر ذلك أساس جناح املشروع وبالتالي حتقيق الربح للمربي .
وفي ضوء ذلك يجب اختيار النوع الذي يالئم واملنطقة املقام بها املشروع حتى يالئم مع البيئة السائدة ويسهل تسويق املنتج منه 

فيما بعد . مع األخذ في االعتبار هدف املربي من إقامة املشروع .
بعد حتديد النوع املناسب والسن املطلوب تبدأ عملية شراء أفراد القطيع ، ويفضل الشراء من أسواق ذات شهرة بالنوع أو الشراء من 

ً للثقة أو الشراء من كبار املربني . مزارع حكومية لتكون مصدرا
هذا ويجب التأكد من خلو أفراد القطيع املشتراة من أي أمراض أو طفيليات وفي هذه احلالة يفضل االستعانة بطبيب بيطري بجانب 

خبرة املربي نفسه.

اإلمكانيات املادية: توفير اإلمكانيات املادية الالزمة لشراء القطعان واآلليات واملستلزمات األخرى .

@‚b‰À˛a@ıaäë
1) ميكن للمربي شراء أغنام للتربية خالل موسمني و هما :-

اناث قبل موسم الوالدة: يقوم املربي بشراء أغنام حوامل ويفضل أن تكون (ثنايا أو رباعيات) أي بعمر سنتني أو ثالث سنوات وإن كانت  
قيمتها تزيد عن  قيمة األغنام األكبر سناً إال أنها أفضل لزيادة عدد املواسم املمكن احلصول عليها من الثنايا والرباعيات عنها من 

األغنام الكبيرة. 
إن شراء أغنام حوامل يضمن خصوبة كافة األغنام وتعتبر هذه الطريقة موفرة للوقت وهي أفضل طرق الشراء. ويشترط عند الرغبة 

في بدء املشروع بهذه الطريقة أن يكون لدى املربي خبرة متوسطة في رعاية األغنام.
2) شراء االناث قبل موسم التلقيح: حيث يقوم املربي بشراء األغنام قبل موسم التلقيح ويفضل أن تكون من الثنايا أو الرباعيات 

مع شراء الفحول الالزمة لتلقيحها ويقوم بإجراء عملية التلقيح في مزرعته.
ً ومن ثم شراء الفحول الالزمة بهذه احلالة تلقح 10-20  ميكن للمربي بدء املشروع بفطائم بنات العام السابق حيث يقوم بتغذيتها جيدا

% من أعداد الفطائم في املوسم األول ويعود ذلك حلالة الفطام والعناية بها.
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يختلف النوع باختالف اإلنتاج املستهدف ، املنطقة التي ستربي فيها ، خبرة املربي . فهناك سالالت تخصصت في إنتاج اللحم و اخرى 

فى انتاج احلليب و  عند اختيار الساللة املناسبة من األغنام يراعي اآلتي 
- الظروف البيئية ونوع الغذاء السائد في املنطقة التي ينتج فيها قطعانه ومنتجاتها .

- أسعار السوق والطلب علي نوع اإلنتاج الرئيس.
- ثمن القطيع و مدى  توفر نوع وساللة االغنام املراد تربيتها .

- رغبته أو ميوله الشخصية نحو الساللة أو السالالت التي قد تصلح أو توجد في منطقته .
احللمات  قنوات  والتشقق –  زائدة  الحلمات  أورام  ال  متدلي –  وغير  مشمور  غير  إسفنجي –  مناسب –  حجمه  (ضرع  ممتازة   : اإلنتاجية 
مفتوحة – صوف المع غزير يكسو البطن األرباع اخللفية ممتلئة – الصدر عريض – سلسلة الظهر مغطاة باللحم ، األسنان سليمة 

وقوية) ويراعي انطباق الفكني وأن تكون األسنان مكتملة – األرجل غير متباعدة أو مقوسة .
ويحذر من العرج ، الظهر املقوس ، األرباع غير املمتلئة والسمنة املفرطة ، واألغشية غير الوردية ، والضرع غير جيد التكوين .

îbjÿ€a@ıaäë
يعتبر الفحل نصف القطيع لذا يجب اختيار وانتخاب الفحول بصورة جيدة وأن تكون من مصادر موثوقة والينصح عادة بشراء فحول 

التلقيح من األسواق العامة ويتم شراؤها من املراكز احلكومية أو من قطعان املربني مباشرة.
كما ويجب على املربي أن اليبخل بدفع مبالغ مرتفعة لتأمني الفحول املنتخبة األصيلة ألن مثل هذه الفحول ستعوض قيمتها أضعافاً 
بإنتاجها للنسل اجليد. ويجب استبدال فحول التلقيح كل 4-3 سنوات ملنع تربية األقارب وماينجم عنها من انعزال لصفات وراثية غير 

مرغوبة.
ميكن شراء األغنام من األسواق احمللية أو من قطعان املربني أو املراكز احلكومية ويجب أن يقوم بعمليات االنتخاب والشراء أشخاص ذو 
خبرة باألغنام وأن تتصف األغنام بالصحة واملظهر اجليدين واختيار اناث االغنام ذات األحجام الكبيرة نسبياً مع عدم السمنه املفرطة. 

ألن بعض األغنام تكون سمينة وخاصة الرباعيات نتيجة لضعف خصوبتها وعدم حملها في املوسم السابق 

األعمار: تفضل كباش ناضجة عمر 5-3 سنوات إذا كانت تستخدم في التلقيح مباشرة .
الصفات: يراعي أن يكون شديد احليوية (حركة وقوة) معالم الذكورة واضحة (غلظ القرون ، كبر الرأس ، قوة الفكني ، اتساع طاقتي 
األنف) اخلصيتني سليمتني ، األرجل سليمة ويحذر من : تعلق أو ضمور اخلصية ‘ التهاب القضيب ، العرج أو العسر وااللتواء أو ضعف 

املفاصل ، عدم تناسق أجزاء اجلسم ، صغر أو ضيق الصدر وتقوس الظهر .
وليس من املهم أن يكون ممثالً الكبر حجوم ساللته ، والواقع انه من األسلم أن يكون من حجم متوسط ، حيث أن احليوان الكبير خشناً 

في طباعه واذا ما نقلت هذه اخلشونة إلي أبنائه فأنها تقلل من قيمة محصول احلمالن املنتجة عند التسويق .
ومهما يكن األمر ، يجب األ يستعمل ذكر واضح العيب في أي صفة من صفاته ، فعيوب آالم تظهر في إنتاجها فقط أما عيوب األب 

فتظهر في نتاج القطيع كله ، ولهذا يقال أن الكبش نصف القطيع .

نسبة الذكور إلي اإلناث :
في التلقيح الطبيعي تكون نسبة الذكور إلي اإلناث :

في املرعى 3 كباش 100 نعجة 

في احلظائر 1 كبش 40 نعجة 
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pb„aÏÓßa@âbÓnÅa@Ú‘Ìäü
** عزيزتي املربيه: بعد اختيارك للساللة املناسبة وحتديدك لها والعمر املناسب املطلوب كيف تستدلي على أن احليوان يتمتع بحالة 

صحية جيدة وملعرفة ذلك يجب التأكد من وضوح العالمات اآلتية :
• احليوية واحلركة النشطة حيث أن الكسل واخلمول يدل علي وجود متاعب صحية مع بقاء رأس احليوان في مستوي جسمه (غير 

مدالة ناحية األرض أو مرتفعة عنها) وسالمة القوائم .
• إقبال احليوان علي تناول األعالف اخلضراء أو املركزه ألن احليوان املريض ميتنع عن تناول األعالف أو يقبل عليها بصعوبة .

• عدم وجود إسهال ويعرف ذلك بالنظر أسفل اللية أو الذيل فإذا وجد روث ملتصق مبؤخرة احليوان وفي حالة لينة دل ذلك علي وجود 
إسهال .

• عدم وجود إفرازات أو ارتشاحات أو التهابات في األنف أو الفم أو اللسان .
• تنفس احليوان طبيعي وال يوجد كحة أو نهجان 

• الصوف ناعم وال يتقصف مبجرد شده باليد وليس له لون شاحب .
• العينان المعتان وال يوجد اصفرار بهما أو في حلمية العني .

• عدم وجود خراريج أو دمامل في جسم احليوان وحتت الفك السفلي وفي منطقة الرقبة .
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فمثال   , منها  الغرض  باختالف  املنشأت  هذه  تختلف  و  االغنام  مشروع  من  العائد  رفع  و  خدمه  بغرض  االغنام  مزارع  منشات  تصمم 
منشات تخزين االعالف و هذه تختلف عن منشات الوالده و العزل و بصوره عامه اصبحت املنشات في مزارع االغنام باالضافه الى انها 

توفر احلمايه من الظروف البيئيه غير املالئمه  اال انها ايضا تعمل على تقليل و تسهيل مهمه العماله.

Z‚b‰À¸a@äˆbƒy@ıbí„a@Ü‰«@bËi@‚aån€¸a@kuaÏ€a@¬Îäí€a@·Áa
يفضل ان يتميز املوقع اتار النشاء احلظيره عليه باالتي :

ان يكون قريبا قدر االمكان من مصادر العلف حتى ميكن توفير الوقت االزم لنقل االعالف الى احلظائر. 1 .
أن تكون أرضية املزرعة جافة بقدر اإلمكان حتى نحد من فرصة إنتشار الطفيليات . 2 .

ً عن احلرارة الشديدة أو البرودة الشديدة بقدر اإلمكان وبالطبع  إختيار املناطق التي تتوفر فيها مناطق جوية مناسبة بعيدا 3 .
كلما كانت الظروف اجلوية باملزرعة مناسبة كلما ساعد ذلك على  تقليل نفقات الرعاية وحماية الصغار من التقلبات اجلوية 

مما ينعكس في النهاية على زيادة الكفاءة اإلنتاجية .
كلما كان املوقع قريباً من منافذ توزيع منتجات األغنام كلما وفر ذلك في تكاليف النقل إلى أماكن التسويق اتلفة وبالتالي  4 .

يزيد من العائد النهائي للمنتج .

‚b‰À¸a@äˆbƒy@·Ó‡ñm
أهم الشروط الواجب توافرها في مزرعة األغنام

مراعاة التنسيق بني وحدات املزرعة اتلفة مما يوفر اهود البشري والوقت الالزم للتنقل بني الوحدات اتلفة . 1 .
املياه  تكون  أن  ويجب   , القطيع  حجم  مع  تتناسب  والتي  الكافية  والتغذية  للشرب  مبصادر  اخلارجية  واملساحات  احلظائر  تزويد  2 .

نظيفة وخالية من األمالح الضارة مع مراعاة تنظيف أحواض الشرب وجتديد املياه بإستمرار .
االهتمام  بنوعيه االرضيه حتى تكون مناسبه لتسكني احليوانات . 3 .

يراعى في املناطق التي تسقط فيها االمطار باستمرار عمل اسقف مائله للحظائر حتى متنع جتمع مياه االمطار فوق اسطح  4 .
احلظائر.

السرقة  من  احلمايه   وكذلك  فيها،  الزراعية  العمليات  إجراء  ويسهل  واإلنتاج  للراحة  مناسبة  تكون  أن  احلظائر  تصميم  عند  ويجب 
واالفتراس وأن تكون مناسبه للوالدة واملرض.
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=fi_‡«¯^=ÂÈÖ»j
 

و  باحليوان  املتعلقه  العوامل  من  بعدد  لالغنام  الغذائيه   االحتياجات   تتأثر 
مباشره  تؤثر  الرياح  و  الرطوبه  و  احلراره  فدرجات   , بالبيئه  متعلقه  اخرى 
على احتياجات االدامه , كما تتاْثر االحتياجات بالسالله او احلجم و مرحله 

االنتاج و العمر .

Z@Ô€bn€a@Ïz‰€a@Û‹«@xbn„¸a@È‹yäΩ@b»jm@ÂÌbjnm@‚b‰À¸a@ÈÌàÃm@Î
على  التزاوج  تسبق  التي  القليله  االسابيع  في  التغذيه  مستوى  يوثر  1 .

عدد االجنه التي تثبت في رحم االم .
يؤثر مستوى التغذيه خالل احلمل على عدد احلمالن املولوده حيه و على  2 .

منوها في ما بعد.
يؤثر مستوى التغذيه وقت احلالبه على احلمالن. 3 .

دهن  مخزون  بناء  اعاده  في  مهم  الفطام  بعد  و  قبل  التغذيه  مستوى  4 .
جسم االم استعداد للموسم االنتاجي القادم .

Z@È‰é€a@ÍàÁ@fi˝Å@ÈÌàÃn€a@Î@È‰é€a@fi˝Å@Èv»‰€a@bËi@ä∑@>€a@›yaäΩa
اوال:- تغذيه االغنام في مرحله اجلفاف   , و متتاز هذه املرحله :

• تعطى النعجه احتياجات االدامه من العناصر الغذائيه لكونها ال تنتج في هذه املرحله .

• يقدم للنعاج الضعيفه عليقه بكميه  تفوق احتياجات االدامه لها حتى تتمكن من زياده درجه اكتنازها .
يقدر استهالك النعجه من املاده العلفيه اجلافه بحوالي %2•  من وزن اجلسم .

  خالل هذه املرحله تغذى االغنام داخل احلظائر على االتبان اواالعالف و النخاله و قد تزود بكميات محدده من احلبوب.

ثانيا :-تغذيه االغنام قبل موسم التلقيح.
   و تسمى هذه املرحله ايضا مبرحله الدفع الغذائي حيث نزيد مخصصات النعجه من العلف لتعديل درجه اكتنازها مما يحفز على 

ظهور الشياع و يزيد من معدل التبويض . 
تفيد التغذية اإلضافية لألغنام قبل موسم التلقيح في رفع نسبة اإلخصاب وبالتالي زيادة عدد املواليد الناجتة . حيث أن انخفاض 

معدل التغذية في هذه الفترة احلرجة يؤدي النخفاض عدد االغنام الوالدة 
وعادة ما تبدأ مرحلة ماقبل التلقيح من جتفيف األغنام وحتى حصول احلمل وهي من نهاية شهر يونيو(6) ولغاية شهر اغسطس(8) 

وقد تستمر في القطعان الهزيلة أو الضعيفة لغاية شهر سبتمبر(9) 

املواليد  احلالة  بهذه  وتدعى  ومايو(5)  ابريل(4)  شهري  خالل   ً جدا متأخرة  مواليد  لتعطي  اكتوبر(10)  شهر  خالل  تلقح  األغنام  وبعض 
الصيفية.
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ويجب معاملة هذه املواليد معاملة خاصة من حيث تأمني الظل الكافي لها مع تقدمي بعض األعالف املركزة وذلك لتتمكن من متابعة 
حياتها. وقد ثبت أن أفضل املواليد (وهذا مانسعى إليه دائماً) هي مواليد شهري نوفمبر(11) وديسمبر(12) حيث تتواقت والدتها مع 
يوم  إلى 120  يستمر  قد  طويل  حليب  موسم  على  املواليد  هذه  أمهات  من  احلصول  وميكن  كما  احلولية  النباتات  ومنو  األمطار  هطول 

ألمهات الفطائم وأقل من ذلك ألمهات االغنام (في حال الرغبة بتربية االغنام املهجنه).
موسم  قبل  تقدم  حيث  وفحول  اناث  من  االغنام  لكل  وتستعمل  مركزه  اعالف  باستعمال  األغنام  تلقيح  موعد  في  التحكم  ميكن 
التلقيح بشهر واحد وتتراوح كمية هذه العليقة بني 1000-400 غرام/يوم من اخللطة العلفية املركزة وذلك حسب جودة املراعي وحالة 

األغنام ويفضل أن حتتوي على %25 قطن مقشورة لرفع الكفاءة التناسلية لالغنام.
وميكن اتباع البرنامج الغذائي اآلتي للتحكم في موعد تلقيح األغنام في الظروف الطبيعية وذلك للحصول على مواليد خالل شهري 

نوفمبر(11) وديسمبر(12):
ً من 1 يونيو(6) وملدة سبعة أيام يقدم للغنمه الواحدة 500-300. 1 غرام/يوم من العليقة املركزة.  اعتبارا

ً من 8 يونيو(6) ولغاية 15 منه يتم رفع كمية العليقة لـ 1000-500. 2 غرام/يوم.  اعتبارا
ً من 15 يونيو(6) وتخفض كمية العليقة اليومية لـ500-300 غرام/يوم وملدة 45. 3 يوماً.  يتم خلط الفحول مع االناث اعتبارا

يتم حتديد كمية األعالف املركزة تبعاً جلودة املراعي وتوفرها وأن استعمال الكميات املذكورة في حال كون املراعي متوسطة اجلودة يؤدي 
لتلقيح كافة االغنام خالل فترة 45 يوم، وقد تتأخر بعض االغنام في التلقيح لذا عادة ما يترك املربي فحل او فحلني مع كل قطيع 

لتصفيته لتلقيح االغنام املتأخرة.

ثالثا :-  التغذيه خالل فتره احلمل .
** التغذيه في بدايه ووسط احلمل.

 كيف يتغذى اجلنني في هذه املرحله ؟
يعتمد اجلنني في االسبوع االول و الثاني من عمره على افرازات الرحم الحتوائها العناصر الغذائيه الضروريه لنموه , و في االسبوع 

الثالث ينزرع اجلنني  في جدار الرحم عندها يعتمد على املشيمه للحصول على غذائه .
و يالحظ ان اجلنني ال ينمو كثيرا في هذه املرحله لكنه يحتاج عناصر غذائيه تكفي لبقائه حيا .

التغير املفاجي في تغذيه احلوامل يساهم في نفوق االجنه بسبب واحد او اكثر من املمارسات التاليه :
عدم اعطاء النعجه كميه كافيه من العلف . 1 .

االفراط في تناول النعجه للعلف . 2 .
التغير املفاجئ للعليقه . 3 .

ال يحبذ تغير وزن النعجه خالل هذه املرحله او تعرضها للحراره العاليه خاصه في االيام االولى بعد التزاوج الن ذلك سيؤدي الى نفوق 
االجنه ايضا .

بعد  الرابع  او  الثالث  االسبوع  في  االجنه  موت  من  للحد  التزاوج  قبل  فيتامني(ه)  و  بالسيلينيوم  الضعيفه  النعاج  بحقن  يوصى  و 
احلمل.
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** التغذيه في اخر احلمل :
زياده  احلمل  من  االخيره  السته  االسابيع  تشهد  حيث  للجنني  السريع  النمو  بسبب  املرحله  هذه  في  كبيره  اهميه  النعاج  لتغذيه 

بحوالي %70 من وزن املواليد . و احتياجات النعجه من العناصر الغذائيه تكون مرتفعه خالل هذه املرحله لالسباب التاليه :
• منو اجلنني.

• تطور و منو انسجه الضرع .
• انتاج حليب اللبا . 

 •
** اثر سوء التغذيه في اخر احلمل :

• والده حمالن  ضعيفه .
• تاْخر ادرار احلليب.

• انخفاض انتاج حليب اللبا .
• زياده نسبه نفوق املواليد بسبب اجلوع .

• انخفاض وزن احلمالن عند الفطام .
• زياده حاالت تسمم احلمل في االمهات.

** التغذيه خالل فتره االدرار:
** االحتياجات الغذائيه للنعجه في مرحله االدرار تكون عاليه حيث تشمل احتياجات االدامه و احتياجات انتاج احلليب.

** تهدف التغذيه في هذه املرحله الى احلصول على كميه من احلليب تضمن منوا جيدا للحمالن.
** ال يجوز تقنني التغذيه في هذه املرحله الن نقص الغذاء سيؤدي الى التالي: 

** انخفاض انتاج احلليب.
** انخفاض معدل النمو للمواليد .

** زياده نسبه نفوق الرضع .
** استهالك النعجه من املاده العلفيه اجلافه في هذه املرحله يقدر ب %5-4 من وزن اجلسم . حيث يقدم للنعاج علف  عالي 
اجلوده في االيام الثالثه االولى بعد الوالده , ثم تغذى النعاج على علف مركز %16-14 بروتني اضافه الى علف خشن عالي 

اجلوده.
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fi_‡«˙^=º=Ÿä_‡k◊^

ZŒÏ‹j€a
هو دخول احليوانات في مرحلة القدرة علي التناسل أي احتمال اإلخصاب إذا ما مت التلقيح والتناسل في األغنام يبدأ بحدوث دورة الشبق 
في النعاج، واألغنام من احليوانات موسمية التناسل عديدة دورات الشبق وتتكرر دورات الشبق أثناء موسم التناسل كل 17 – 18 يوماً 
في املتوسط تستمر فترة الشياع في املتوسط 34 – 36ساعة – وقد تتراوح من 8 – 72 ساعة ومن مظاهرها احمرار احليا واإلفرازات 
املهبلية ووقوف األنثى للذكر ويتم إفراز البويضة قبل  نهاية فترة الشبق – ولذا ينصح بالتلقيح  قبل نهاية فترة الشبق وإذا امتدت 

ألكثر من 24 ساعة فيعاد التلقيح مرة أخري.

Z‚b‰À˛a@Öb»jnçaÎ@|Ó‘‹n€a@·çÏfl@fiÏÅÜ€@…Óİ‘€a@ÖaÜ«g
تعتبر فترة إعداد القطيع للتلقيح من األعمال الهامة في إدارة القطعان وتتضمن هذه الفترة (هز القطعان ) أي استبعاد االناث 

املتوقع عدم والدتها أو تربيتها ملولودها بشكل جيد ويعود ذلك ألحد األسباب التالية:
. 1 االناث الهرمة املسنة (الهروش واجلدوع) التي جتاوزت ثمانية سنوات.

. 2 االناث ذات األسنان املكسرة أو عدمية األسنان (خاصة أغنام املراعي الطبيعية).
. 3 االناث ذات الضرع أو نصف الضرع املتليف .

. 4 االناث الهزيلة أو صغيرة احلجم بالنسبة للقطيع أو ضعيفة التكوين.
. 5 االناث التي لم تلد ملوسمني متتاليني.

. 6 االناث املصابة بعاهة دائمة كالعرج أو احلول.
. 7 االناث ذات الصوف/الشعر امللون والنعاج التي تعطي جزات صغيرة أو ذات الصوف الرديء.

A_@‚b‰À˝€@|Ó‘‹n€a@ÚÓ‹‡«@ıaäug@›j”@È‹‡«@b‰Ó‹«@kØ@aábfl
االختيار اجليد الفراد القطيع املراد تربيتة من اناث وذكور واالهتمام الكبير باختيار الكبش اجليد  1 .

توفير ظروف بيئية مناسبة لالغنام :-. 2

• مسكن مالئم لتوفير الشروط الصحية من تهوية وارتفاع مناسب لالغنام .
• توفير التغذية لالغنام بالكميات املطلوبة.

• الرعاية الصحية املتكاملة سواء اللقاحات ضد االمراض السارية واملعدية وعمل برنامج خاص بذلك.

شراء االسفنجات والهرمونات :. 3
يتم شراء االسفنجات و الهرمونات الالزمة من احملالت املتخصصة لبيع هذة املواد ، ويجب االنتباة الى مدة صالحية ومكان تخزينها.

(يجب على كل مربي ان ينتبة الى ان تركيز هرمون البروجستورن في االسفنجة بتركيز 40-30 ملغم وتوضع االسفنجة ملدة 12-14 

يوم.
**البد ان يكون لك دراية بطريقة وضع االسفنجات لالغنام **
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جتفيف االغنام:. 4
بعد ثبوت احلمل واستمرار النعاج في انتاج احلليب يتم جتفيفها قبل 60-45يوم من موعد الوالدة املرتقبة التاحة الفرصة لالم باستخدام 

االعالف املقدمة لها لنمو اجلنني ؟، وانتاج مولود قوي .
التحضير للوالدة :. 5

• جز الصوف عن االرجل وحول الضرع واالعضاء التناسلية 
• تقليم االظالف 

• اخراج النعاج للمشي ملسافات قصيرة 
• حتضير مكان نظيف للوالده 

تكون فترة الوالدة الطبيعية مابني 162-138 يوم من احلمل حسب العوامل وميكن ان نحصل على والدة مبكرة بني 140-130•  يوم 
من احلمل . 

• عزل االغنام قبل الوالدة بيومني مع املراقبة املستمرة لها . 
عدم التسرع في مساعدة النعاج للوالدة الن نسبة 95•  % تلد بدون مساعدة.

N@ÒÖ¸Ï€a@lä‘€@Úflb:a@pbfl˝»€a@ú»i
• متدد الكرش.

• انتفاخ املهبل وإحمراره.
• كبر الضرع بسبب امتالئة بحليب اللبا.

• وقوف النعجة ورقودها مرات متعددة.

MZ@ÒÖ¸Ï€a@Ü»i@bËi@‚bÓ‘€a@b‰Ó‹«@kØ@>€a@fib‡«¸a
• تنظيف فتحتي االنف والفم من ااط وتنشيفها لتسهيل عملية التنفس . 

• قطع احلبل السري الواصل بني املولود وامة . وتغطيسة باملواد املطهرة مرتني يومني ملدة يومني.
• وضع املولود على قطعة خيش نظييفة وجافة . 

• تدفئة املولود واألم اذا كانت درجه احلرارة متدنية شتاءً . 
• وزن اخلروف وتسجيل النوع والوزن ورقم األم وتاريخ الوالدة ورقم األب في السجالت اخلاصة للمولود واملعدة لذلك . 

• يتم فصل املولود عن أمة ووضعه في املكان املعد لذلك. 
• اعطاء املولود حليب اللبا وذلك من أمة عن طريق تقريب املولود الى حلمات األم . 

• مراقبة خروج املشيمة (اخلالصة ) ومخلفات الوالدة والتخلص منها عن طريق دفنها او رميها في املكان املناسب.
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Z‚b‰À˛a@ÒÖ¸ÎÎ@|Ó‘‹m@Ü«Ïfl@ø@·ÿzn€a@Âfl@ÚÓ‹‡»€a@ÜˆaÏ–€a
إن للتحكم في موعد والدة األغنام عدة فوائد ميكن أن يجنيها املربي وهي:

عدم الهدر في كميات األعالف وتقدميها في مواعيد يستفيد منها احليوان بأقصى طاقته الفيزيولوجية. 1 .
توقيت كافة الوالدات خالل فترة قصيرة للعناية باالغنام ومواليدها. 2 .

احلصول على مواليد متجانسة بالعمر والوزن مما يسهل معاملتها معاملة جماعية من رضاعة وفطام وتسمني مما يؤدي لزيادة  3 .
قيمتها عند الرغبة في بيعها باألسواق.

إمكانية فطام االغنام أو الفطائم بوقت واحد مما يزيد في كمية احلليب الناجتة ويسهل عملية بيعه أو تصنيعه. 4 .
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fi_‡«¯^=∆Ü^â€=º=Ïá†=;◊^=m_Íÿ‹ƒ◊^=›„^
التحصينات  و  االغنام  تغطيس  و  الصوف  جز  مثل  املوسميه  العمليات  منها  العام  مدار  على  كثيره  عمليات  االغنام  مزارع  في  جتري 
الدوريه و تقدير العمر و منها العمليات اليوميه مثل ترقيم االغنام و وزنها و تقليم االظالف و ازاله القرون و قطع الذيل , و حتتاج بعض 

هذه االعمليات  تدريب للقائمني بها حتى تتم على الوجه االمثل و من هذه العمليات :

‚b‰À¸a@ø@ä‡»€a@äÌÜ‘m
اذا لم تتوفر السجالت التي ميكن عن طريقها معرفه العمر في االغنام فانه ميكن تقدير ذلك بصوره تقريبيه مبالحظه التغيرات التي 
ْ على االسنان و يكون ذلك بفحص القواطع التي توجد في مقدمه الفك السفلي , للحمالن املولوده  ثمانيه قواطع لبنيه تكتمل  تطرا
بقواطع  االستبدال  في  اللبنيه  القواطع  تبدأ  العمر  في  احلمالن  بتقدم  و  ابيض  لونها  و  مؤقته  و  صغيره  تكون  و  الرابع  الشهر  عند 

مستدميه تكون كبيره احلجم عريضه و صلبه و مييل لونها الى االصفرار .
 

‚b‰À¸a@·Ó”äm
عن طريق بوضع أرقام معدنية او بالستيكية على األذن ، او بكتابه رقم على جسم احليوان ، ومهما كانت الطريقة فهي تعتبر من 

االولويات في القطيع ، لسهولة التعرف على احليوان ومعرفة النسب والصفات والسالالت ، ومتابعة القطيع ومراقبتة.

Ê˝‡ßa@ÊãÎ
تعتبر عمليه الوزن الدوريه للحمالن خالل فتره منوها في املزرعه من االمور الهامه في مزارع االغنام , حيث يقوم املربي باْستيعاد احلمالن 
بطيئه النمو و التي ال تعطي الوزن املناسب  لعمرها و على العكس من ذلك فان عدم معرفه الوزن الدوري لهذه احليوانات قد يؤدي الى 

تركها في القطيع دون علم بانها بطيئه النمو  و بالتالي ال تستجيب للتسمني بالسرعه املناسبه , و هذا النوع يسبب في خسائر 
كثيره نظرا الستهالكها كميات كبيره من االعالف دون ان تعطي العائد االقتصادي املطلوب .

“Ïñ€a@åu
وهي عملية موسمية تتم مرتني في السنه وعادة ما جتري هذه العملية في موسمي الربيع (مارس- إبريل) واخلريف (سبتمبر – أكتوبر) 

واجلز الربيعي هو األفضل إذا اقتصر اجلز علي مرة واحدة في السنة.

ÊÎä‘€a@È€aãa
تعتبر القرون من الصفات الوراثيه املكمله لشكل احليوان.

ومن املرغوب فيه ازاله هذه القرون لالسباب التاليه:
•  تقليل احليز الالزم لكل حيوان داخل احلظائر .

• تقليل احلوادث الناجته عن الشجار بني احليوانات .

تسهيل عمليات نقل احليوانات.• 
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“˝√¸a@·Ó‹‘m@
عنها  نتج  كبيره  بدرجه  االظالف  منو  زياده  ادى  للسير  احليوان  وقلت   , للسير  نتيجه  منت  كلما  احليوان  اظالف  تتآكل  ان  الطبيعي  من 
في النهايه اعاقه سير احليوان بحريه , و تعتبر عمليه  تقليم االظالف من العمليات التي جتري يوميا في املزارع خاصه في الكباش 

املستخدمه في التلقيح.

›Ìà€a@…İ”
جتري عمليه قطع الذيل في االغنام بهدف تسهيل عمليه التلقيح و حتى ال يتسبب ذيل االنثى في اعاقه الكبش من امتام عمليه 

التلقيح , و عاده ما تتم هذه العمليه بصفه خاصه باْنواع االغنام ذات الذيل النحيل و القصير .

@‚b‰À˛a@èÓİÃm
من أهم العمليات الدورية التي جتري في مزارع األغنام عملية مقاومة الطفيليات اخلارجية. هذه العملية تسبب مشكلة رئيسية ملربي 

ً لكثافة الغطاء الصوفي املوجود علي احليوان والذي يقلل من تأثير املقاومة عن طريق رش املواد املطهرة علي احليوان. األغنام نظرا
ً لوجود الطبقة الكثيفة من الصوف في  أن عملية الرش وحدها غالباً ال تكفي لتوصيل احللول املطهر إلى سطح جلد احليوان نظرا

األغنام بعكس احلال في احليوانات األخرى ذات الشعر كاملاعز أو األبقار مثالً.
لذلك كانت عملية التغطيس  من أهم العمليات التي تهدف بالدرجة األولى إلى مقاومة الطفيليات اخلارجية علي احليوان مثل: القراد 

والقمل واحللم والبر غش
بالطبع فهناك أهداف أخرى لعملية التغطيس مثل تنظيف احليوان مما يعلق به من قاذورات بغرض العناية به قبل عملية جز الصوف 
بيومني أو ثالثة أيام وذلك النتاج صوف نظيف نسبياً خال من الشوائب والقاذورات العالقة به أيضاً قد يلجأ املربي إلى عملية الغسيل 

هذه بهدف إعداد احليوان للبيع..

ZèİÃΩa@‚aÜÇnça@Ü‰«@ÚÓ€bn€a@Úflb:a@pbƒy˝Ωa@Òb«aäfl@kØÎ
احملافظة علي التركيز املطلوب للمحلول داخل احلوض الرئيسي للمغطس طوال فترة تغطيس األغنام حيث أن انخفاض تركيز  1 .
احمللول عن احلد املناسب يفقده تأثيره في مقاومة الطفيليات . أما زيادة تركيزه عن احلد املناسب فيضر باحليوانات نفسها وقد 

يسبب لها التهابات جلدية أو تسمم.
يفضل إجراء عمليه التغطيس بعد عملية جز الصوف بحوالي أسبوعني إلى ثالثة حيث أن ذلك يساعد علي وصول احمللول  2 .

املطهر إلى سطح اجلسم بسهولة.
اختيار الوقت املناسب  لعمليه  التغطيس واعلم  أن احلرارة الشديدة أثناء التغطيس تؤدي إلى زيادة تركيز احمللول داخل احلوض  3 .

وما يصاحب ذلك من أضرار أما برودة اجلو فقد تؤدي إلى إصابة احليوانات بالبرد نتيجة غمرها باحمللول .

احلرص علي سقي األغنام قبل غمرها في حوض التغطيس حيث أن تغطيس احليوانات في احمللول وهي في حالة عطش يؤدي  4 .
إلى شربها للمحلول لالرتواء وبالطبع فان كميات احمللول التي تشربها احليوانات تؤدي إلى إصابتها بأضرار بالغة.

من  به  عالقاً  يكون  قد  مما   ً جيدا وتطهيره  غسله  يتم  حتى  رأسه  دون  احمللول  في  كله  احليوان  جسم  غمر  على  احلرص  5 .
طفيليات.
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إدخال احليوانات من أول احلوض في اجتاه واحد حتى تخرج من آخره في تتابع والتسمح للحيوان بالدوران إلى اخللف في االجتاه  6 .
عملية  وارتباك  العمل  تعطيل  إلى  يؤدي  وبالتالي  احليوانات  باقي  تتابع  يعطل  اخللف  إلى  واحد  حيوان  دوران  أن  حيث  املضاد 

التغطيس.
. 7 إن عملية التغطيس وعدد مرات تكرارها يتوقف علي مدى انتشار الطفيليات اخلارجية على احليوان وأيضاً نوع املطهر الذي 

تستخدمه باإلضافة إلى حالة اجلو باملنطقة.

@ÚÓflÏÓ€a@ÚÓ«â@åΩa@fib‡«˛a
• تفقد احلالة العامة للقطيع والتركيز علي متابعة احلالة الصحية.

• تنظيف األحواش واحلظائر وأحواض الشرب واملعالف.
• شرب احليوانات – تقدمي الغذاء – أو اخلروج للمرعي.

• عزل وعالج احلاالت املرضية وكذلك تقليم احلوافر – وإجراء التحصني الدوري في مواعيده احملددة.
• تسجيل كافة األعمال اليومية ملعرفة حركة القطيع.
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fi_‡«˙^=õ^á€`
على  أثرها  و  القطيع  إنتاجية  على  املباشر  ألثرها  وذلك  احليواني  الزراعي  باإلنتاج  املتعلقة  اجلوانب  أهم  من  احليوانية  الصحة  تعتبر 
صحة  على  احلفاظ  إن  حياتها.  فترات  خالل  احليوانات  لها  تتعرض  التي  اتلفة  األمراض  دراسة  من  بد  ال  كان  ولهذا  العامة  الصحة 
احليوان أساس  للحفاظ على صحة اإلنسان خصوصا عندما تكون احليوانات على تواصل مع اتمع ولهذا يجب مراقبة أماكن تواجدها 

مأكلها ومشربها.
ً في حني يرعى باقي القطيع أو جتده واقفاً مع إمالة  إن احليوان املريض يسلك سلوكا مختلفا عن باقي أفراد القطيع, جتده منعزالً أو راقدا
رأسه جتاه األرض بينما اآلخرين يرقدون في استرخاء وهدوء. وغالباً ما جتد احليوان املريض ال يأكل وفى احلاالت املرضية املزمنة يشاهد 
انخفاض حاد في الوزن وفي اإلنتاج مع معاناة احليوان من إالسهال وتقصف في غطاء اجلسم من الصوف والشعر ويوجد العديد من 
هذه احلاالت املزمنة وخاصة عند اإلصابة بالطفيليات الداخلية أو التعرض إلى النقص في األمالح املعدنية, وفى بعض األعراض املرضية 
احلادة يعاني احليوان من التنفس السريع (االلتهاب الرئوي احلاد). هناك بعض األمراض التي ال تظهر لها أعراض واضحة على احليوان 

ويالحظ موت مفاجئ للحيوان حيث تتطور احلالة املرضية بسرعة دون ظهور أعراض.

Zpb„aÏÓßa@Ü‰«@Úflb»€a@ûaäfl˛a@x˝«
فيها  فإن املرض ينتشر  ولطاملا تربى جماعياً  عليها،  واحلفاظ  الصغيرة  عنوان تربية احليوانات  هو  العالج,  قنطار  من  وقاية خير  درهم 
بسرعة وال جتدي معها العالجات الفردية، بل ومن غير االقتصادي معاجلتها إال لفترات محدودة، لذلك البد من اتخاذ اإلجراءات الصحية 

التالية:
• حتصني القطيع ضد أمراض األنتروتوكسيميا واحلمى القالعية واجلمرة اخلبيثة واجلدري واحلمى املالطية. 

• مكافحة الطفيليات اخلارجية في فصل الصيف باستخدام النيوسيدول بطريقه التغطيس .
• جتريع احليوانات ملكافحة الطفيليات الداخلية.

• إجراء جميع االختبارات الصحية والضرورية كالبروسيال والكالميديا والطفيليات وغيرها. 
• مراقبة القطيع يومياً قبل خروجه للمرعى وأثناء الرعي وعزل األفراد املريضة لعالجها فردياً. 

• مرور كافة أفراد القطيع عند خروجها للمرعى فوق حوض سطحي فيه محلول معقم لألظالف وباملثل حني عودتها للحظائر. 
اتخاذ االحتياطات الوقائية الصارمة خالل فترة الوالدة لتشمل إزالة املشيمة وإزالة جميع آثار اإلجهاضات وتعزيل وتطهير وتعقيم 

أماكنها بدقة وعناية شديدتني بواسطة الشيد.

‚b‰À¸a@kÓñm@>€a@ûaäfl¸a@·Áa@Âfl@Î
brucellosis@ZÜ»Ωa@ûbËu⁄a

ويسمي أيضاً احلمي املالطية – أو احلمي املتموجة – أو اإلجهاض العاصف أو الوبائي.

أسباب املرض:
بكتيريا البر وسيال Brucella, وهي ثالثة أنواع ولكن أخطرها melitensis-Brucella التي تؤثر علي األغنام وتنتقل إلى اإلنسان الذي 
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يتعامل مع احليوانات املصابة فهو بذلك من األمراض املشتركة.
أعراض املرض:

الوالدة  ميعاد  من  يوماً  احلمل 40 – 50  من  األخيرة  الفترة  في  اإلجهاض  هو  املعدي  باإلجهاض  املصابه   األغنام  في  األساسي  العرض 
ويشخص هذا املرض بإجراء اختبار علي سيرم الدم بواسطة البيطريني أو معامل التشخيص املتخصصة.

الوقاية والعالج:
ليس هناك عالج لهذا املرض حيث انه سريع االنتشار لذا يجب التخلص من احليوانات املصابة .

@˝Ó„ÏΩbé€a
أسباب املرض:

هناك أنواع عديدة من الساملونيال وهي بكتيريا موجودة بالبيئة وتنتقل بواسطة احليوانات وتكون  هذه احليوانات حاملة للمرض وينتقل 
امليكروب من حيوان إلى آخر.

أعراض املرض:
في صغار األغنام تظهر اإلصابة في صورة براز مدمم  و  يتغير لونه إلى األسود – حدوث وفيات مفاجئة قبل ظهور اإلسهال – ارتفاع في 

درجة احلرارة – أالجهاض  إحدى العالمات وتكون غالباً في آل50- يوماً األخيرة من احلمل.
الوقاية والعالج:

تطهير   – املرض  عليها  يظهر  التي  احليوانات  وعزل  نظيفة  طازجة  مصادر  من  والشرب  األكل  علي  الصغيرة  اترات  تشجيع  يجب 
ً – يوجد لقاح ألصناف معينة من الساملونيالت يكون ذا نفع إذا ما مت تشخيص املرض ومعرفته. املنطقة جيدا

@@tetanus@êÏ„bnÓn€a@Îc@ãaåÿ€a

املرض يظهر عقب حدوث جروح عميقة أو والدة حديثة سواء لألم أو اجلنني وفي قليل من احلاالت يحدث دون جرح ظاهر خارجي.
أسباب املرض:

هذا املرض يسببه سموم بكتيرية من نوع Clostridium tetan وهو موجود بالتربة وفي براز احليوانات واإلنسان ويدخل اجلسم عن طريق 
اجلروح العميقة عندما تنمو البكتيريا وتنتج سمومها املسببة للمرض.

أعراض املرض:
تيبس عام وتصلب للعضالت خاصة عضالت الرأس والرقبة وسرعان ما تنتقل إلى باقي اجلسم واألرجل والرأس والذيل متصلب و حدوث 

تقلصات في العضالت. 
الوقاية والعالج: 

هذا املرض مميت لذا جند أن %80 من احلاالت املصابة تنتهي بالوفاة, وعموماً يحتاج العالج إلى جرعات عالية من البنسلني في العضل 

مع مضاد سموم مع مهدئ .
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@Ê˝‡ßa@ø@ÒÏÅä€a@ÒÏ‹ÿ€a@ûäfl
@PULPY Kidney@

مسبب املرض
 ميكروب يوجد في األمعاء حتت ظروف معينة نتيجة اختالف نوع الغذاء أو تغيير كميات الغذاء املقدم للحيوان.*

مرض حاد من نتائجه النفوق املفاجئ في احلمالن.
أعراض  املرض:

نفوق مفاجيء بنسب كبيرة تصل إلى %90 من احليوانات املصابة – عدم توازن احليوان املصاب-  تشنجات – إسهال ونفاخ قبل الوفاة .
الوقاية والعالج:

حتصن احليوانات في املنطقة املوبوءة التي يظهر فيها املرض  وبصفة دورية – مراعاة اتزان الغذاء املقدم للحيوان – التدريج عند تغيير 
الغذاء – تطهير األحواض – العالج غير مجدي وميكن استخدام املضادات احليوية واسعة املدى مع مضادات احلساسية.

bluetongue@@÷âã˛a@Êbé‹€a@ûäfl

هذا املرض معدي ينتقل بواسطة البعوض وال ينتقل باالختالط.
أعراض املرض

ارتفاع شديد في احلرارة ويسمي طور احلمى – فقدان الشهية – احتقان في مقدمة الفم وظهور تقيحات ويسيل اللعاب من الفم – 
يزرق اللسان ويتورم ويتدلي من الفم – يظهر العرج واألنيميا والهزال واحتقان شديد حول احلافر وقد تستمر احلالة ألكثر من شهر.

الوقاية والعالج
توضع احليوانات املصابة في احلجر البيطري معزولة متاماً – القضاء علي البعوض– توجد لقاحات حية تنتج أجسام مناعية بعد 15 
يوماً وبذلك يعطي مناعة ملدة عام – ويحصن احليوان من عمر 6 شهور وتوجد لقاحات ميتة وتكون مدة املناعة ملدة قصيرة وغير فعالة. 

وأغلب األمراض الفيروسية ليس لها عالج فعال ولكن ميكن استخدام خافض للحرارة والتطهير وتقدمي عالئق جيدة.

rabiesâb»é€a@ûäfl
(مرض الكلب) –وهذا املرض قاتل دائماً –

أسباب املرض
فيروس يسبب هذا املرض لذوات الدم احلار من احليوانات واإلنسان وينتقل عن طريق احلقن أو العض من احليوان املصاب ومدة احلضانة في 
هذا املرض ممكن أن تطول إلى أكثر من 10 شهور. التشخيص باألعراض في هذا املرض غير كافي علي اإلطالق وغير ممكن لتشابهه مع 

أمراض أخرى تصيب اجلهاز العصبي املركزي فالبد من استخدام التشخيص ابري.

أعراض املرض:
ظهور الهدوء والهبوط وقف الشهيق علي احليوان املصاب, تلجاْ بعض احليوانات في عض أو أكل األجسام الغريبة كاألخشاب أو احلجارة 
أو األجزاء املعدنية. عدم قدرة احليوان على البلع فاحليوان املصاب غير قادر علي بلع املاء أو اللعاب ولذا يسقط اللعاب من الفم, أتساع 

حدقة العني.



23
المرشد في إدارة مزارع االغنام

الوقاية والعالج:
بعد ظهور األعراض فان أي عالج غير مؤثر أو فعال – الوقاية والعالج في اإلنسان يبدأ مباشرة بعد التعرض للعض ولكن هذه الطريقة 

غير ممكنة بالنسبة للحيوانات – ولكن هناك اللقاحات العديدة متوفرة للحيوان.

Sheep Pox@Êdö€a@âÜu
مرض اجلدري من األمراض الفيروسية شديدة العدوى (وبائي), ويصيب جميع احليوانات ماعدا الكالب. وجدري الضأن أو األغنام من أكثر 

األمراض خطورة حيث تنتج عنه خسائر اقتصادية.
أعراض املرض

تبدأ بارتفاع درجة احلرارة (احلمي) وجود إفرازات دمعية من العني – وجود إفرازات من فتحة األنف عقب ظهور احلمي يبدأ الطفح اجللدي 
في املناطق التي ينمو فيها الصوف (الفخذين – حتت الذيل – اللية – جفون العني – الضرع ) الطفح اجللدي عبارة عن بقع حمراء مع 

وجود أود ميا حتت اجللد حول الطفح.
الوقاية والعالج :

للوقاية يجب حتصني األغنام باللقاح في األماكن املوبوءة – األغنام سابقة اإلصابة تكتسب مناعة مدي احلياة.

ÚÓ‹Ó–İ€a@ûaäfl˛a
‚Ü€a@ûaäflcParsite disease@

تصيب األغنام العديد من الطفيليات التي تتطفل علي كرات الدم احلمراء فتدمرها ويظهر املرض الذي يؤثر علي حالة احليوان وإنتاجيته 
سالباً ويكون هذا التأثير في صورة خسائر اقتصادية عالية.

التشخيص:
الليمفاوية  الغدد  بتضخم  تتميز  األغنام  في  االعراض   أن  ويالحظ  به  اخلاص  الدواء  العطاء  الطفيل  حتديد  ويجب  هام  التشخيص 

الظاهرة مع وجود بول غامق وأنيميا.
أعراض املرض

مع  الشهيق  احليوان  يفقد  حيث  حادة  بصورة  األعراض  تظهر  البعوض,  أو  القراد  حشرة  وهو  وسيط  عائل  طريق  عن  الطفيل  ينتقل 
ارتفاع شديد في درجة احلرارة وظهور البول امللون وقد يكون هناك تضخم بالغدد الليمفاوية السطحية – وتنتهي اإلصابة احلادة عادة 
بالنفوق من الهبوط في التنفس لقصور الدورة الدموية – أما بالنسبة لإلصابات املزمنة فتكون مصحوبة بتضخم الغدد الليمفاوية 

السطحية.
الوقاية والعالج:

السيطرة علي الطفيليات اخلارجية إما بالرش أو التغطيس بصفة دورية باملبيدات وطاردات الطفيليات.
االهتمام بأماكن تواجد احليوانات والتخلص من فضالت احليوانات التي تأوي وتتكاثر بها احلشرات.

EndoparasitesÚÓ‹ÅaÜ€a@pbÓ‹Ó–İ€a
مجموعة,  لكل  مضادات  وهناك  الكلوية,  الديدان  الشريطية,  الديدان  األسطوانية,  الديدان  تشمل  األغنام  في  الداخلية  الطفيليات 
ومضادات لكل مجموعة معا, ولهذا من املفضل واملستحسن جتريع اترات الصغيرة دوريا في األماكن التي تخص فيها هذه الطفيليات 



24
المرشد في إدارة مزارع االغنام

وتسمي بعملية التجريع وقد حتتاج أن تكون بصفة دورية كل 3 أشهر.
Exoparasites@ÚÓuâb®a@pbÓ‹Ó–İ€a

تعتبر من العوامل الهامة واألساسية في نقل معظم األمراض البكترية والفيروسية وطفيليات الدم وبذلك تقل مناعة احليوان ويزداد 
ضعفه ومقاومته لألمراض عموماً.

تشمل:-
الذباب:• 

الالعق (غير املاص) مثل الذباب املنزلي وذبابة الدودة احللزونية - وذبابة نغف أنف الغنم – ذبابة احلظيرة – حشرة الكد ( برغوث صوف 
الغنم).

العنكبيان: ومنها القراد.• 
مفصليات االرجل:• 

حيث يسبب سقوط الصوف والشعر يقلل من القيمة االقتصادية للجلد مع قلة إنتاج اللحم واللنب.

Úï˝®a

نؤكد على أن درهم وقاية خير من قنطار عالج وأن معاجلة األغنام في بداية إصابتها خير من معاجلتها في املراحل األخيرة للمرض ألنها 
ً ما تستجيب  ً ما تستجيب للعالج في هذه املرحلة ويفضل إذا كانت اإلصابة شديدة واحليوانات هزيلة عدم معاجلتها ألنها نادرا نادرا

للدواء.
عند نفوق احليوانات نتيجة مرض مايجب التخلص من اجلثث النافقة بشكل فني وذلك بحرق اجلثة بكاملها دون سلخ أو حلش للصوف 
كما وميكن طمر اجلثة في حفرة بعمق متر على األقل ورش الكلس عليها لعدم نبشها من قبل الثعالب والكالب بغية عدم إبقائها 

ً من مصادر العدوى للحيوانات السليمة. مصدرا
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Â√Üâ∫^=m_fl^ËÍ§=ÂÍ◊Á¯^=m_À_ƒä¯^
تتعرض حيوانات املزرعه النواع مختلفه من احلوادث مثل احلروق و اجلروح والكسور و التسمم وعسر الوالده واالمسااك و االسهال ، وال 

بد من العنايه للحيوانات املصابه حلني حضور الطبيب البيطري.

MZ@Ôm¸bi@‚Ï‘Ì@—»éΩa@Êbœ@Èibïa@μa@ÊaÏÓßa@ûä»m@Ü‰«
• التعرف على املسبب وازالته .

• ايقاف النزف ان وجد .
• توفير الهواء النقي للحيوان املريض .

• تدفئه احليوان ان انخفضت درجه حرارته .
• تثبيت احليوان في وضع مريح.

• تغطيه منطقه االصابه بقطع قماش نظيفه.
• منع احليوان من احلركه قدر االمكان في حاله الكسر بواسطه توجيه انتباهه الى االعالف او تخدير.

Z@⁄béfl¸a@Î@fibËç¸a@pbœb»ça
اإلسهال: هو حالة اإلخراج املائي بلون ورائحة مختلفني وذلك (اخضر داكن أو بني داكن) بسبب وجود الدم فيه عدة مرات في اليوم 
احملتمل  ومن  نحيال  ضعيفا,  بعدها  احليوان  ويصبح  املعدنية  واألمالح  املاء  من  كبيرة  كميات  جسمه  من  احليوان  يخسر  حيث  الواحد, 
موته وهذا شائع لدى احليوانات الصغيرة ويؤدي إلى موت الكثير منها. إذا استمر اإلسهال ملدة تزيد عن اليومني وترافق بارتفاع في درجة 
احلرارة يجب التوجه لطلب مساعدة الطبيب البيطري للعالج الكيميائي. إن استمرار اإلسهال سيؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من 

املياه واألمالح وعليه يجب إعطاء احليوان احملاليل املائية احملتوية على السكر واألمالح حسب املقادير التالية:
6 مالعق صغيرة من السكر + ½  معلقة صغيرة من ملح الطعام مذابة في لتر من املاء الدافئ والنظيف وتعطى مبقدار

½ لتر أربع مرات في اليوم وملدة ثالثة أيام.

6 مالعق سكر + ½  ملعقة ملح طعام مذابة في لتر من املاء
اإلمساك: هو عدم قدره احليوان على االخراج او صعوبة في االخراج . 

طريق  عن  اإلجنليزي  امللح  أو  اخلاص  الزيت  إعطاءه  أو  والصابون  الدافئ  املاء  من  شرجية  حقنة  احليوان  إعطاء  طريق  عن  عالجه  ميكن   

الفم.

Z·–€a@›◊bífl
 إن نزول اللعاب من الفم بكميات كبيرة واملتزامن مع حركات مضغ واملرافق مع حبوب في الفم أو اللسان أو الشفاه وارتفاع في درجات 
احلرارة مؤشر على وجود مرض معدي عند احليوان والذي يحتاج إلى عالج باملطهرات أو بحقن املضادات احليوية لعدة أيام أو ألسباب 

أخرى منها:
• أجسام غريبة في الفم أو بني األسنان.

• مشاكل في األسنان كااللتهابات.
• تسمم.
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Z¥»€a@ûaäflc
 االلتهابات أو اجلروح أو نقص الفيتامينات ميكن أن تؤدي إلى إصابة احليوان بالعمى مما يؤدي إلى موته بسبب عدم قدرته على احلصول 
على طعامه.  إن املشكلة في كلتا العينني واملصحوبة بارتفاع درجة احلرارة تعني أن احليوان مصاب بعدوى أو مرض خطير.  أما وجود 

.B أو A العمى في غياب ارتفاع في احلرارة فيكون مؤشر على نقص فيتامني

ZâÏéÿ€aÎ@“å‰€aÎ@ÄÎä¶a
اجلرح: هو قطع أو تهتك في اجللد واألنسجة وكلها تؤدي إلى النزيف مع الم واحتمالية االلتهابات وإذا تركت دون عناية أو عالج فقد 

تؤدي إلى الغرغرينا أو اخلمج, 
النزيف: فهو خروج الدم من اجلروح أو من األعضاء املفتوحة مثل الفم واملهبل والشرج وفي بعض احلاالت يكون فيها النزيف داخليا 

بسبب الوالدة أو جرح داخلي بسبب طفيليات وخاصة في اجلهازين التنفسي والهضمي وعليه يجب تعقيم اجلروح وإيقاف النزيف.
الكسور: تفتت في العظم في أي جزء من اجلسم بسبب السقوط أو العراك أو التعرض املباشر لإلصابة ومن عالماته األلم أو احلركة 
غير الطبيعية وال يستطيع احليوان استخدام ذلك العضو ومن احملتمل سماع صوت الكسر إذا تزامن مع وجود صاحب املزرعة ويتم 
انتفاخ املنطقة احمليطة بالكسر إذا كان بدون جروح أو نزيف يدعى الكسر املغلق أما إذا ترافق مع جروح ونزيف فانه يدعى بالكسر 

املفتوح, إن عالج الكسور يكون أسهل في احليوانات الصغيرة في العمر والوزن. 

ZÄÎä¶a@Î@@“å‰‹€@ÚÓ€Î˛a@pbœb»ç⁄a
• في حال اجلروح البسيطة يجب غسل اجلرح مبحلول ملحي وإزالة األوساخ عنه وكذلك قص الشعر عنه وتعقيمه أو رشه مبادة 

مطهرة وفي حال النزيف الداخلي ضع احليوان في مكان هادئ ودافئ وال حتاول دفعه على احلركة لئال ينهار احليوان وميوت.
• في حال الكسور يتم التأكد من إيقاف النزيف ومن ثم يتم وضع جبيرة حول املنطقة املكسورة إذا توفرت املساعدة من قبل 

أناس آخرين.

Z·‡én€a
وجود  حال  في  أو  النباتات  هذه  من  تأكل  قد  الغذائية  املواد  نقص  حاالت  في  ولكن  السامة  النباتات  تأكل  ال  بطبيعتها  احليوانات  إن 

نباتات غير معروفة للحيوانات في حال االنتقال إلى مراعي ومناطق جديدة وأكثر التسممات شيوعا هي لدغات األفاعي أو التسمم 
املتعمد. 

ZÚÓ€bn€a@ûaä«˛a@ÈÓ‹«@äËƒm@Ü”@Îc@Òdvœ@pÏπ@Ü”@·‡énΩa@ÊaÏÓßa@@Z·‡én€a@ûaä«cÎ@pbfl˝«
• نزول اللعاب بغزارة.

• الفم مفتوح واللسان خارج من الفم.
• اإلسهال واالستفراغ.

• صعوبة في التنفس.
عالج التسمم:  

قد ال ميكن عمل شيء في حاالت التسمم ويجب طلب مساعدة الطبيب البيطري بالسرعة القصوى ويجب البحث عن سبب التسمم 

ومنع احليوانات األخرى من التعرض للتسمم.
إعطاء الفحم املنشط مع املاء للحيوان مبعدلgm 1  لكل 20•  كغم من وزن احليوان.

gm 10•  من مادة الكاؤولني مع املاء.
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ZÛ»œ˛a@pbÀÜ€
تتعرض احليوانات للدغ في أوجهها أو إقدامها وغالبا ما يتم اكتشاف اللدغة في وقت متأخر حيث ال ميكن عمل أي شيء, في حال 
اكتشاف التسمم يجب حتديد مكان اللدغة بالبحث عن أماكن انغراز األنياب أو اجلروح ويتم ربط املنطقة بعد مكان اللدغة باجتاه 

القلب على مسافة عشرة سنتيمترات ويجب طلب مساعدة الطبيب البيطري إلعطاء احليوان املضاد اخلاص بلدغة األفعى.
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ÎÚ^Ö»◊^=≈Í‡ìk◊^
‚_g◊¯^=≈Í‡ìj

ZkÓ‹��ßa
تعريف احلليب: 

هو االفراز الطبيعي للغدد اللبنيه في احليوان الثدي اخلالي من االمراض املعديه و املعتنى بغذائه . و احلليب الكامل هو الذي ال يضاف 
اليه اي ماده او ينزع من مكوناته شيء . والى جانب طعمه املستساغ فانه يحتوي على عناصر غذائيه كالدهن و البروتني و السكر و 

االمالح و الفيتامينات و املاء حسب النسب التاليه:  
املاء %87-85•  من تركيبه:

. الدهون إذ يشكل في حليب االغنام 7%• 
.. البروتينات تشكل في حليب االغنام 5%• 

السكريات: تشكل السكريات %4 وأهمها سكر الالكتوز %3.5 عند األغنام و %7•  في حليب املرأة.
• األمالح املعدنية: مثل الكالسيوم، الفسفور، الصوديوم، املغنيسيوم.

.  •A.B :الفيتامينات الذوابة بالدهوان A.K.D.E :الفيتامينات
حليب اللبا: هو احلليب املفرز بعد الوالدة مباشرة ويستمر ملدة 3-2•  أيام وهو لزج يحتوي على نسب مرتفعة من البروتينات وهو 

مائل لالصفرار وميتاز بانخفاض السكر فيه وارتفاع نسبة احلديد تقريباً لعشرة أضعاف.

صفات احلليب الفيزيائيه و الكيميائيه : 

اللون:. 1 يختلف لون احلليب الطبيعي من االبيض املزرق الى االبيض املصفر و يعتمد لون احلليب على نوع احليوان و ساللته و غذائه 
و كميه املواد الصلبه فيه .

و تشمل الطعم و الرائحه , فاحلليب الطازج فيه حالوه قليله سببها وجود سكر الالكتوز و ملوحه اخف سببها وجود  النكهه: . 2
كلوريد الصوديوم للحليب رائحه خاصه و تختفي رائحه احلليب الطبيعيه بعد حلبه بساعات قليله.

الوزن النوعي:. 3 و هو وزن حجم معني من املاده الى وزن نفس احلجم من املاء عند تساوي درجه حرارتهما ,كلما ارتفعت درجه حراره 
احلليب كلما انخفض و زنه النوعي و العكس صحيح , ويستفاد من معرفه الوزن النوعي في عمليات الكشف عن الغش للحليب 

كاضافه املاء اليه او نزع الدهن منه.
درجه اجنماد احلليب: يتجمد املاء النقي عند درجه الصفر املئوي  في حني يتجمد احلليب عند درجه حراره 0.55-. 4 وذلك لوجود املواد 

الذائبه فيه.
درجه  بقياس  باملاء  احلليب  غش  اكتشاف  ميكن  و   , مئويه  درجه   5 .100.17 ب  احلليب  غليان  درجه  الباحثون  قدر  الغليان:  درجه 

الغليان.
فصل  في  الظاهره  هذه  من  يستفاد  و  اللزوجه,  خفض  الى  احلراره  درجه  ارتفاع  يؤدي  و  اللزوجه،  بارتفاع  احلليب  ميتاز  اللزوجه:. 6 

الزبده.
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تكون طبقه القشطه : تتجمع حبيبات الدهن ببطء على سطح احلليب لكونها اخف من باقي مكونات احلليب مكونه ما يسمى  7 .
بطبقه القشطه حيث ان %60 منها يتكون خالل الثالث ساعات االولى بعد حلبه. 

Êbj€¸a@pbvn‰fl
*** اللنب ايض ***

يعد اللنب ايض املتبقي بعد استخراج الزبده منه من افضل  مشتقات االلبان و يتم اعداده على النحو التالي:
يغلى احلليب على حراره 70م ، و من ثم يبرد ، ثم يضاف اليه لنب رايب مبقدار ملعقه لكل لتر من احلليب، ثم يحرك جيدا ، وتتم تدفئه 
ملده مالئمه ، وبعد ساعه يصبح لنب زبادي، و بعد ذلك نضع اللنب في اناء للخض و يرج ملده ساعه ، ونتيجه لذلك اخلض يفصل الزبده 

عن اللنب, مع مالحظه ان كل 3 لتر من اللنب تخرج 150-125غم من الزبده.  

*** اللبنه ***
والنكهة  واحلموضة  القوام  يكون  بحيث  ومتقنة،  جيدة  الترويب  عملية  كانت  وكلما  الرائب،  اللنب  تصنيع  بعملية  اللبنة  إنتاج  يبدأ 

مناسبة فان هذا ينعكس على إنتاج لبنة جيدة املذاق.حسب اخلطوات التالية: 
يبرد اللنب الرائب لدرجة حرارة تتراوح ما بني -4 10. 1 درجات مئوية.

يضاف ملح الطعام النقي مبا نسبته -0.5 %1، ثم يتم حتريك اللنب الرائب مدة 5-3. 2 دقائق من اجل توزيع امللح بشكل جيد.
تكون  بحيث  تلقائيا  التصفية  عملية  تتم  حيث  البعض  بعضها  فوق  تعبئتها  بعد  األكياس  توضع  باألكياس  التصفية  عملية  3 .

األكياس العليا مبثابة الكابس لألكياس السفلى، وتستمر هذه العملية حوالي 24-18 ساعة.
أن  بسبب  متجانسة،  لتصبح  البعض  بعضها  مع  اللبنة  وتخلط  مسبقاً.  واملعقمة  املعدة  األحواض  في  ذلك  بعد  اللبنة  تفرغ  4 .
أو  اليدوية  بالطريقة  تعبئتها  ويتم  ما.  نوعا  طرية  تكون  العليا  األكياس  في  واللبنة  جامدة  تكون  السفلى  األكياس  في  اللبنة 

احلديثة .

*** اجلبنة ***
اجلنب: غذاء معروف مصنوع من احلليب. يصنع اجلنب في بعض الدول من حليب املاعز أو حليب الغنم أو حليب البقر أو من أي نوع من 

  .ً ً أو غير مبستر مقشوط أو بكامل دسمه. قد يكون حامضاً أو حلوا أنواع حليب احليوانات األليفة اللبونة. قد يكون احلليب مبسترا
مما  اإلنضاج  عملية  أثناء  وخصوصاً  اجلنب  في  دقيقة  حية  كائنات  تتكاثر  النافعة  بالبكتيريا  الغني  املنفحة  أنزمي  بفعل  اجلنب  يتكون 

يعطيها نكهات مميزة. ميكن استخالص حوالي 16 كغم من اجلنب من كل 100 كغم من احلليب. للجنب قيمة غذائية عالية فهو مصدر 

للبروتني والدهن واألمالح والكالسيوم والفسفور والكبريت واحلديد.

طريقة تصنيع اجلبنة:
خطوات تصنيع اجلبنه البيضاء البلديه :

• تصفيه احلليب من الشوائب و بقايا الشعر بقطعه من الشاش االبيض .

)دقيفه. بستره احلليب على حراره (72-68)م ملده (15-20• 
م ، حيث متنع منو البكتيريا املقاومه للحراره . التبريد املفاجئ للحليب : يبرد احلليب الى درجه حراره 35• 
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هذه  احلليب.  من  كغم  لكل  نقطه  يضاف  حيث  نقاط  شكل  على  او  اقراص  اما  البادئ  من  نوعني  يوجد  البادئ (املنفحه)  • اضافه 
العمليه تسمى انضاج احلليب او تسويه احلليب .

)م. يترك احلليب ملده (60-45) دقيقه مع مراعاه احملافظه على درجه احلراره ما بني (30-40• 
نسبه  زادت  بالتالي  و  املصل   بروتينات  خروج  سهل  كلما  املربعات  حجم  صغر  كلما  و  صغيره   مربعات  بشكل  اخلثره  • تقطع 

التصافي .
• تصفيه اخلثره من بروتينات املصل ضمن قطع قماش نظيفه مع كبسها خلروج املصل .و تستغرق هذه العمليه ساعه لضمان 

خروج املصل.
• بعد ذلك ترفع من قطع القماش و متلح بامللح اجلاف.

غلي و حفظ اجلبنه :
بعد عملية تصنيع اجلبنة تأتي عملية غلي اجلبنة بهدف حفظها باحمللول امللحي لفترة طويلة تتم عملية الغلي على النحو التالي:

حتضير محلول ملحي %20-15 (أي 1.5 – 2 كغم ملح لكل 10 لتر ماء) حسب الرغبة ويوضع احمللول على النار بهدف غليه.
صغيرة  أكياس  (صرر)  في  تعبئتها  ثم  طحنها  أو  دقها  طريق  عن  وذلك  واحمللب  املستكة  مثل  النكهة  مواد  بعض  إضافة  يتم  1 .

وإضافتها إلى احمللول امللحي.
تقطيع أقراص اجلبنة إلى أنصاف أو أرباع (حسب الرغبة). 2 .

ميكن  بحيث  امللمس  طرية  وتصبح  السطح  على  تطفو  حتى  وتترك  لتغلي  فوقه  اجلبنة  قطع  توضع  امللحي  احمللول  غليان  بعد  3 .
مسكها وثنيها إلى نصفني دون أن تتشقق وبذلك تكون عملية الغلي قد انتهت.

بعد ذلك نرفع قطع اجلبنة من احمللول امللحي وتوضع في صفوف على سطح منبسط وميكن إضافة حبه البركة لها (القزحة)  4 .
وذلك برش القزحة على السطح املنبسط وتترك اجلبنة لتبرد.

احمللول  يبرد  أن  بعد  ذلك  ويتم  اجلبنة  فيه  غليّ  الذي  امللحي  احمللول  إليها  ويضاف  زجاجية  مرطبانات  في  تعبأ  اجلبنة  تبرد  أن  بعد  5 .
ره من احمللب واملستكة لكي تبقى اجلبنة محتفظة بنكهتها املميزة ثم تغلق املرطبانات  ويصفى ويفضل أن يضاف للمرطبان صّ

أو العبوات بإحكام. 

*** Butter الزبد ***

الزبد الطبيعي:
يكون  أن  فيه  ويشترط  اليدوية،  أو  اآللية  بالطرق  الشرش  أو  القشدة  أو  باللنب  التي  الدهن  حبيبات  جتميع  من  الناجت  بأنه  الزبد  يعرف 
طبيعياً في مظهره وقوامه وطعمه وتركيبه، وأن يكون نظيفاً خالياً من الشوائب والعيوب وغير محتوى على مواد غريبة أو حافظة 

سوى ملح الطعام .يستخرج الزبد من اللنب بعد عمليه اخلض .

حفظ الزبد:
ميكن حفظ الزبد ملدة طويلة علي درجة (10 إلى – 20 درجة) وذلك ملدة قصيرة نحو أسبوعني، وميكن حفظ النوع اجليد منه على 5 درجة 

ف، أما في الكميات الصغيرة املراد حفظها ملدة بسيطة مع عدم توافر الثالجات فيمكن غمرها بعد لفها في محلول ملحي 25%..
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*** صناعة السمنة من الزبدة ***
خطوات تصنيع السمنه :

فحص ووزن الزبده لتحديد نسبه التصافي. 1 .
وضع الزبده في اناء من معدن االملنيوم السميك على ان ال تزيد كميه الزبده بالوعاء عن الثلث. 2 .

يوضع االناء على نار هادئه حتى تسيل الزبده متاما مع التقلب املستمر ملنع حرقها . 3 .
تضاف كميه من امللح و البرغل تقدر ب 40-30. 4 غم/كغم من الزبده و الهدف من عمليه االضافه هو لتخثير البروتينات .

االستمرار في التسخني مع زياده اللهب و التقليب املستمر و ميكن مالحظه التغيرات التاليه: 5 .
م . تبدا الزبده باالنصهار عند درجه حراره 35م ويستكمل االنصهار عند درجه 60• 

م و تظهر رغوه حقيقيه تسمى التسيح . ترتفع درجه احلراره بسرعه الى 90• 
• ترتفع درجه احلراره تدريجيا حتى تبدا بالغليان بشكل هادئ و متنظم و تظهر طبقه تسمى طبقه الرمي .

• ميكن اضافه قطعه من التفاح المتصاص الروائح . 
م . يتبخر معظم املاء باستمرار التسخني  و ترتفع درجه احلراره الى 118• 

• تترسب البروتينات و اجلوامد املسببه للعكاره مشكله رغوه تسمى التسويه بعدها يتم رفع االناء عن اللهب .
عالمات تسويه السمن :

• ظهور رغوه حاده في نهايه التسيح.
• ظهور رائحه السمن املعروف .

يترك االناء ساخنا حتى تترسب البروتينات و املواد الصلبه . 6 .
تنقل السمنه الى اناء اخر و هي سائله مع تصفيه اجلزء االخير بواسطه شاش ابيض نظيف. 7 .

تعباْ السمنه في اواني زجاجيه . 8 .
حتفظ بعيده عن الرطوبه و في درجه حراره منخفضه . 9 .

*** اللنب الناشف (اجلميد)***
عمل اللنب الناشف (اجلميد) والذي هو عبارة عن اللبنة بعد نزع املاء منها وجتفيفها بالطرق الطبيعية:

ترويب احلليب عمل اللنب الرائب. 1 .
خض اللنب الرائب  2 .

أخذ واستخالص الزبدة  3 .

اْخذ  اللنب منزوع الدسم (اللنب ايض) وتسخينه على نار هادئة (تسخني خفيف) حتى يفصل اخلثرة عن املاء. 4 .
) يوم بهدف احلصول على لبنه (اللنب اجلميد) ويطلق عليه في  وضع اللنب ايض (الساخن) في كيس قماش للتصافي ملدة (3-4. 5

بالدنا لنب اجلميد.

إضافة ملح بنسبة 1 ملح: 10. 6 لنب جميد ووضعه في كيس قماش ملدة أسبوع.
تعجني اللنب الذي مت تصفيته ملدة أسبوع وإضافة ملح الطعام له بنسبة 1:20. 7 وتركه ملدة أسبوع أخر للتصفيه.

ثم يعاد تعجينه مره ثانية وإضافة امللح إليه بنسبة 1:20. 8 ويترك بكيس القماش ملدة أسبوع آخر.

ً وعدة مرات أكثر يكون اللنب الناجت أفضل  ً (كلما مت عجن اللنب جيدا ً تعجيناً جيدا بعد ذلك يتم تعجني اللنب الذي أصبح جامدا 9 .

وأكثر بياضاً.
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ً وأصبح قوامه متماسكاً يتم عمل أقراص اللنب حسب الشكل واحلجم والوزن املطلوب (عادة يوزن 250. 10  بعد تعجني اللنب جيدا
غرام لكل قرص).

محكمة  أوعية  في  ويخزن  يوضع  ثم  يجف  حتى  املباشرة  الشمس  أشعة  عن  بعيد  مظلل  مكان  في  األقراص  وضع  يتم  بعدها  11 .
اإلغالق وفي مكان مظلم بعيدا  عن الرطوبة.  

kÓ‹ßa@@tÏ‹m@
يؤدي عدم التقيد باالسس الصحيه في انتاج احلليب الى تلفه بسبب ارتفاع حموضته وعدم صالحيته لالستهالك طازجا او مصنعا. 
كما ان خلو احلليب من الشوائب و االقذار ال يعني انه نظيف ، وعليه فان عدد اجلراثيم في احلليب هي التي تدل على نظافه او تلوث 

احلليب.
وللحصول على حليب نظيف ال بد من اخذه من اغنام سليمه وال بد من اتباع عمليه حالبه سليمه . و مصادر تلوث احلليب اما داخليه 
( احليوانات مريضه) كتلوث احلليب بجرثومه البروسيال او السل او خارجيه , حيث يتلوث احلليب اثناء عمليه احللب  و خالل تداوله و 

تخزينه و اثناء عمليات التصنيع بواسطه االدوات و العمال ووسائط النقل.

ZÔÁ@kÓ‹ßa@tÏ‹m@âÖbñfl@·ÁaÎ
احليوان املصاب :يحدث تلوث احلليب في حاله وجود اصابه مرضيه على السطح اخلارجي للضرع و احللمات ، كذلك يتلوث احلليب  1 .

باجلراثيم املرضيه التي تتواجد في االفرازات اتلفه للحيوانات املريضه مثل افرازات اجلهاز البولي و التناسلي و الغدد اللعابيه .
ادوات احلالبه :اشارت العديد من االبحاث الى ان االجهزه و االدوات و االواني املستخدمه في احللب تعتبر من اهم مصادر تلوث احلليب  2 .

مقارنه مبصادر التلوث االخرى ، ويحدث تلوث هذه االدوات عن طريق:
• مالمسة العاملني املرضى او حاملي املرض لهذه االدوات .

• استخدام ماء غير نظيف في تنظيف ادوات و معدات احملالب و مصانع االلبان.
• تلوث االدوات و املعدات اثناء خزنها عن طريق احلشرات و القوارض و الغبار.

احلالب املصاب : و هو اخطر مصادر تلوث احلليب باجلراثيم املرضيه خاصه جراثيم  االمراض املشتركه و يزداد اخلطر عندما يكون  3 .
احلالب مصابا وال تظهر عليه اعراض املرض كما ان احلالب الذي ال يلتزم باالرشادات الصحيه السليمه يسهم في زياده عدد اجلراثيم 

املرضيه و غير املرضيه مما يقلل من صالحيه احلليب ويتسبب احلالب بتلوث احلليب اما بصوره مباشره عن طريق خروج اجلراثيم 
مع الرذاذ املتطاير من فمه ، او العطاس او السعال او بصوره غير مباشره عن طريق االيدي و االظافر امللوثه باجلراثيم املرضيه او 

االفرازات اتلفه .
الذباب :يعد الذباب من املصادر اخلطره نسبيا في تلويث احلليب باجلراثيم املرضيه ، حيث يتلوث احلليب اما بطريقه مباشره من  4 .

خالل احتكاك الذباب به و سقوطه داخله ، او بطريقه غير مباشره اثناء خزن االدوات و املعدات .
املاء امللوث : غسل الضرع او غسل ايادي احلالبني او االواني و االدوات مباء غير نظيف يلوث احلليب بطريقه غير مباشره باجلراثيم  5 .

املرضيه.

Z@kÓ‹ßa@Öbéœ
يحتوي حليب احليوان السليم على عدد قليل  من االحياء اهريه عند انتاجه ،و تتوقف تلك اجلراثيم عن الزياده او ينخفض عددها بفعل 
تواجد مواد في احلليب متنع زياده اعدادها خاصه اذا مت جمع و تخزين احلليب بصوره مالئمه . وقد يتلوث احلليب بفعل دخول العديد من 

اجلراثيم اليه من احليوان املصاب او بعد انتاجه.
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For More Information  ملزيد من املعلومات

Palestinian Center for Communication and Development Studies  املركز الفلسطيني لالتصال والدراسات التنموية

Administrative Offices  املكاتب اإلدارية
Hebron- Ain Sara St. – Ahmad Amro Building - 3rd floor   3اخلليل- شارع عني سارة – عمارة أحمد عمرو – ط

Bethlehem - Betsahour – Beside Ararat   بيت حلم – بيت ساحور – مقابل آرارات
Jericho- Aljeser St.  -  Alwaljah Building   أريحا – شارع اجلسر – عمارة الوجلة
Jenin – Sahat Alkrajat – City Center   جنني – ساحة الكراجات – وسط البلد

 Mobile: 00970 599 962462
00970 599 874444

Telfax: 00972 2-2299678
Email: hebron_hdib@yahoo.com
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