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بسم هللا الرحمن الرحٌم 

ـــــ 

البٌئة المحٌطة  تنمٌةـ جامعة بنها على  رص كلٌة الزراعة بمشتهرتح

، وٌعد مشروع رفع الكفاءة اإلنتاجٌة لألرانب  بها من خالل المشارٌع البحثٌة

بمحافظة القلٌوبٌة أحد المشارٌع التى حققت وتحقق نجاحا كبٌرا حٌث أنه 

تدرٌب شباب  وذلك من خاللٌساهم فى حل مشكلة البطالة بمحافظة القلٌوبٌة 

الخرٌجٌن وصغار  المربٌن من الشعب  على تربٌة ورعاٌة األرانب ، األمر الذى 

 االرتفاعزٌادة إنتاج البروتٌن الحٌوانى من اللحوم البٌضاء لمواجهة ٌعمل على 

. أسعار اللحوم ولربط الجامعة بالبٌئة المحٌطة والمجتمع المحلى بهاالحاد فى 

لمً بٌن قسم اإلنتاج الحٌوانً بالكلٌة والهٌئة والمشروع عبارة عن تعاون ع

. األسبانٌة الدولٌة ومركز التعاون للتنمٌة بجامعة فالنسٌا بأسبانٌا

وٌهدف المشروع إلى تحسٌن سالالت األرانب فً منطقة شرق ووسط  

الدلتا من خالل استنباط طرز أبوٌة من األرانب المحسنة الناتجة من خلط أرانب 

األسبانٌة  V-lineمع أرانب الـ ( كســاللة أب)المصرٌة  الجبلً السٌناوي

وذلك للجمع بٌن صفات المقاومة العالٌة وتحمل ظروف البٌئة ( كساللة أم)

الصعبة وزٌادة إنتاجٌة األمهات الخلٌطة من األرانب التً تمتاز بزٌادة عدد 

اللة مشتهر وقد توصلنا الى إنتاج س .ومعدالت النمو العالٌة، الخلفة عند الفطام 

سنوات من العمل المستمر ومازلنا مستمرٌن فى تحسٌن  سبعةالمحسنة بعد 

  .آداء هذه الساللة  للوصول بها الى السالالت القٌاسٌة العالمٌة

 

عمٌد الكلٌة        مدٌر المشروع          عن الجانب األسبانً 

  

  Prof. Dr. Manual Baselga  محمد بدٌر األلفً/ د.أ       محمود مغربً عراقً /د.أ 

أستاذ تربٌة الدواجن       أستاذ تربٌة ووراثة الحٌوان   

   أسبانٌا/  بجامعة فالنسٌا   
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 ةــــمقدم

أسبانٌا )شبه جزٌرة إٌبرٌا ب بدأ استبناس األرانب فى القرن السادس عشر
 قد انحدرت األرانب المستؤنسة، واألصلى الستبناسها  المكانهو و( والبرتغال

بتوزٌعها على الجزر  ، وقد قام التجار( األوربٌة)من ساللة األرانب الحقٌقٌة 
المزٌد  فى طرق التجارة البحرٌة الستخدامها فى الطعام أثناء السفر ، ومع

  . من االكتشافات لمناطق الكرة األرضٌة ازداد توزٌع األرانب

%( 25:  22)تعتبر لحوم األرانب من أغنى اللحوم بالبروتٌن الحٌوانً   

%( 6:  3.5) باإلضافة إلى سهولة هضمها لقلة محتواها من الدهون 

كما ٌتمٌز ( جم 100/مللٌجرام  50)وانخفاض نسبة الكولٌسترول بها 

 High Feed) الكفاءة التحوٌلٌة العالٌة(األرنب بارتفاع كفاءته فً إنتاج اللحم 

Conversion ك فؤن االعتماد علً مقارنة بغٌره من الحٌوانات الزراعٌة لذل

األرانب كؤحد مصادر البروتٌن الحٌوانً أمر تفرضه الظروف المحلٌة 

باإلضافة إلى أن إنتاج األرانب ٌتناسب مع جمٌع مستوٌات اإلنتاج سواء 

الكبٌر منها أو الصغٌر وبالتالً فهً مجال استثماري للجمٌع خاصة شباب 

. الخرٌجٌن أو الفتٌات الرٌفٌات

انب من المشارٌع التً إذا احسن أدارتها حققت ربحا مجزٌا وتعتبر األر  

:- غٌرها من مشارٌع اإلنتاج الحٌوانً باآلتً  حٌث تنفرد عن

 .سهولة تربٌتها حٌث تقوم األم بإرضاع صغارها ورعاٌتهم حتى الفطام .1

ال تنافس األرانب اإلنسان فً غذاإه إلى حد كبٌر مثل الطٌور حٌث ال تعتمد  .2

عالبقها بل ٌمكن استخدام مخلفات التصنٌع الغذابً ومواد  علً الحبوب فً

 .غذابٌة غٌر تقلٌدٌة فً تكوٌن عالبق األرانب

 .ٌسهل تربٌة األرانب بؤعداد كبٌرة فً مكان محدود نظرا لحجمها الصغٌر .3

كفاءتها العالٌة فً تحوٌل الغذاء محدود القٌمة الغذابٌة إلى لحم ذو قٌمة  .4

وسرعة النمو العالٌة تعطٌها  (كجم لحم/ علف كجم 3.5-3) غذابٌة عالٌة

الخصوصٌة حٌث وجد أن الحصول علً كٌلو جرام واحد من لحوم األرانب 

من الوقت الالزم للحصول علً كٌلو جرام واحد من % 25ٌستغرق حوالً 

 .اللحم البقري
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سرعة دورة رأس المال المستثمر حٌث ٌمكن بٌع خلفة األرانب فً عمر  .5

كما . قصر دورة حٌاة األرانب عالوة علً غزارة اإلنتاج ل ،شهرٌن تقرٌبا 

أن تكالٌف تغذٌتها تعتبر أقل بالمقارنة بالدواجن حٌث أن األرانب ال تحتاج 

فً عالبقها إلى إضافة أي بروتٌن حٌوانً باإلضافة إلى احتواء عالبقها 

حٌث األرانب تمتاز بمقدرتها  ،%( 18:  12)علً نسبة أعلى من األلٌاف 

العالٌة علً االستفادة من المواد الخشنة نظرا لطبٌعة جهازها الهضمً 

والحٌوانات وحٌدة ( Ruminants) والذي ٌجمع فً خصابصه بٌن المجترات

 .(Mono gastric animals)المعدة 

 

 : العوامل التى تحد من إنتاج األرانب

أن  شٌر إلىبعد أن تكلمنا عن ممٌزات األرانب وأهمٌة إنتاجها ٌجدر بنا أن ن

  : هناك عوامل تحد من تربٌة وإنتاج األرانب وهى

  عدم الدراٌة والخبرة لدى بعض المربٌن بؤسس تربٌة األرانب

  . ورعاٌتها
 طرق تحسٌن السالالت واختٌار أنسبها للتربٌة .  
 زٌادة تكالٌف العمالة و التغذٌة .  
 األمراض التى تصٌب األرانب وطرق الوقاٌة منها .  
 بال العامة على استهالك لحوم األرانب الرتفاع ثمنهاقلة إق .  
  عدم دراٌة المربى ٌجعله فى تخوف دابم من تربٌة األرانب مما جعل

  . ٌحجمون فعالً عن تربٌتها كثٌر من المربٌن

: المرباة بالمشروع أنواع األرانب

أصل سالالت األرانب المنتشرة فً جمٌع أنحاء العالم بري وتم  

وسمٌت بؤسماء البالد أو المناطق التً تم االستبناس فٌها وٌوجد  استبناسها

فً مصر أنواع محلٌة وأخرى أجنبٌة تم استٌرادها وتمتاز األنواع األجنبٌة 

بكبر وزنها وسرعة نموها عالوة علً زٌادة عدد نتاجها وٌتم التهجٌن 

.  والخلط بٌن أنواع األرانب المحلٌة واألجنبٌة
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وال ٌوضح الصفات الشكلٌة واإلنتاجٌة ألنواع أرانب ونورد فٌما ٌلً جد 

V-line  ًالتً تربى فً المحسنة  ساللة مشتهرالسٌناوى واألسبانً والجبل

 . بكلٌة الزراعة بمشتهرالمشروع 
 نوعــــــــــــــــــــال 

 
 األسبانً
V-Line 

الجبلً 
Gabali 

مشتهر 
M-Line 

لزراعة كلٌة ا سٌناءأسبانٌا : المنشأ/  الموطن

 بمشتهر 

: الصفات الشكلٌة

أبٌض و قد 
ٌوجد أجزاء 

من  متفاوتة
اللون األسود أو 

على  البنً
األذن واألنف 

ٌمٌل إلى اللون 
 البنً أو
 العسلً

 بٌض وبنىأ
  ورمادى

 الصفات اإلنتاجٌة

متوسط الوزن عند النضج 
 (جم)الجنسً

3320 3210 3300 

 7.5 6.7 7.7عدد الخلفة عند الوالدة متوسط 
  439  356  416( جم) وزن الخلفة عند الوالدة
 5.4 5.5 4.8عدد الخلفة عند الفطام 

  1654  1744  1556 (جم) عند الفطام وزن الخلفة
 614 493 545( جم)متوسط الوزن عند الفطام 

أسابٌع  9أسابٌع  8 أسابٌع 9 العمر عند الذبح
 1700 1690 1456( جم) الوزن عند الذبح

 ٌوم 39 ٌوم 45 ٌوم 45ترة بٌن والدتٌن الف
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 V-Lineذكر 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V-Lineأنثى 
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جبلى سٌناوى ذكر 
 

 
 

 أنثى جبلى سٌناوى
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مشتهر ذكر 
 

 

 مشتهرأنثى 
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 :مساكن األرانب

تختلف مساكن األرانب من حٌث الحجم والشكل فقد تكون من المبانً 

معا وفً كل تلك األحوال ٌجب أن  أو الخشب أو السلك أو الحدٌد والسلك

تكون أرضٌة المسكن خرسانٌة بها مجري لتصرٌف الروث والبول ومٌاه 

الغسٌل خارج المزرعة وتكون األرضٌة ذات مٌل تجاه هذه المجاري 

لسهولة صرف المخلفات وقد تربى األرانب داخل بطارٌات تتكون من أدوار 

الستقبال مخلفات ( ة أو مسطحات مابل) وٌوجد أسفل كل دور صوانً 

األرانب التً تتجمع فً مجاري تسحبها بعٌدا عن أقفاص األرانب خارج 

. العنبر

وٌمكن استعمال العدٌد من نظم المساكن بشرط أن تتوفر فٌها التهوٌة 

لٌة اعالأو الحرارة  الشدٌدة الجٌدة والظل الكافً والحماٌة من الرٌاح والبرودة

من % 35تحات تهوٌة ال تقل مساحتها عن وٌلزم تزوٌد جدران المسكن بف

مساحة األرضٌة وعادة ما ٌضطر إلى تربٌة األرانب فً المزارع الحدٌثة 

 close)التً تربى فٌها األرانب فً البطارٌات بصفة خاصة فً بٌوت مغلقة 

system)  3م 5)شفط وطرد الهواء بحٌث توفر لمزودة بمراوح 

ا فً حالة التربٌة فً أقفاص أم( كجم وزن حً من األرنب/ساعة/هواء

مكونة من دور واحد عندما ٌكون عدد األرانب بالعنبر محدود فٌجب توفٌر 

 10:  5، مرة صٌفا  40:  30مراوح تعمل علً تغٌٌر هواء العنبر بمعدل 

مرات شتاءا كما ٌجب العمل علً خفض درجة الحرارة داخل المسكن حٌث 

م وٌكون أفضل إنتاج  35لى من ال تستطٌع األرانب تحمل درجة حرارة أع

أن تتحمل ٌمكن ومن جهة أخري  ، م24: 18لألرانب عند درجات حرارة 

األرانب درجات الحرارة المنخفضة نظرا ألن جسمها مغطً بالفراء وأقل 

.  درجة مبوٌة 10درجة حرارة ٌمكن أن ٌتحملها األرنب هً 
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  Cages or Hatchesالبوكسات أو األقفاص

 :-وكسات إلى ثالثة أنواع وهً تنقسم الب

من الطوب واألسمنت وٌصنع غطاإها  البوكسات تبنً :البوكسات األرضٌة .1

فتحة فً المقدمة لتصرٌف المخلفات وتصنع بمن الخشب أو السلك ومزود 

أرضٌاتها من الخرسانة العادٌة وتغطً بسدابب مصنوعة من الخشب وتوجد 

ولها غطاء مستقل ٌفتح عند فحص  بها أماكن للوالدة تتصل مباشرة بالبوكس

وهً ال تستخدم حالٌا نظرا ألنها تحتاج إلى مساحات أرضٌة كبٌرة  ،الخلفة

كما أنها تحتاج الً مزٌد من العمالة لصعوبة تنظٌفها وتطهٌرها ، ٌفضل أن 

أبعاد . تستخدم فً المناطق حدٌثة االستصالح لتوفٌر المساحات الكافٌة بها

م  0.5االرتفاع ، م  1.0العرض ، م  1.25لطول ا: البوكسات األرضٌة 

ٌستخدم قد هً عبارة عن أقفاص تصنع من الخشب و :البوكسات الخشبٌة .2

خشب الصنادٌق الفارغة رخٌصة الثمن أو أخشاب األشجار المتوفرة وقد 

ٌستخدم السلك الشبكً فً هذه األقفاص وٌوجد منها أنواع ذات نظام رأسً 

لها من زواٌا حدٌد أو خشب وتلحق بها صنادٌق متعدد األدوار تصنع هٌاك

للوالدة أما ثابتة أو غٌر ثابتة توضع داخل األقفاص عند اللزوم وقد حلت 

 كما ٌلً الخشبٌة البوكسات وأبعاد .هذه البوكسات محل البوكسات األرضٌة

 .سم 50:  40االرتفاع ، سم 60:  50العرض ، سم  100:  80الطول : 

 أحدث ما وصل إلٌه التطور فً مساكن األرانب هً :البوكسات المعدنٌة  .3

المجلفنة والمعالجة ضد تصنع من أسالك المعادن حٌث البوكسات المعدنٌة 

وتجمع فً بطارٌات ذات دور واحد أو متعددة األدوار حسب وحدة الصدأ 

المساحة وتصنع الهٌاكل الحاملة لها من زواٌا حدٌد أو صاج سمٌك علً 

ع المقطع ومنها النظام الرأسً أو الهرمً أو النصف شكل مستطٌل أو مرب

وهناك بطارٌات خاصة ( األفقً)هرمً أو المسطحة ذات الدور الواحد 
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وأخري للنتاج كما أن هناك أقفاص وتكون مزودة بنظام لذكور واباألمهات 

 :للشرب عن طرٌق

  الحلمات أو النبلNipple ي حٌث ٌضغط علٌها األرنب فٌرتفع البلف إلى أعل

 .فٌسقط الماء إلى فم األرنب وهذا هو األكثر شٌوعا

  كؤسCup  به لسان ٌضغط علٌه األرنب فٌفتح بلف الماء فتندفع المٌاه لتمأل

 .الكؤس

  ماسورة المٌاه فً مستوي األرنب وٌركب علٌها صمام أو لسانٌن بٌنهما بلف

 .ٌضغط علٌه األرنب لٌتسرب الماء إلى فمه

 سم  4:  3القفص وتتصل فوهتها بوعاء عمق  زجاجه مقلوبة مثبتة خارج

 .داخل القفص وٌكون مستوي الماء فٌه ثابتا

اما ٌدوٌا أو آلٌا كما ٌزود كل قفص بمعلفة إلضافة العلف الجاف   

 . ومعالف للدرٌس أو البرسٌم كما تزود أقفاص األمهات بصنادٌق للوالدة

، سم  70:  60الطول : وتكون أبعاد األقفاص المعدنٌة كما ٌلً

: سم وأبعاد صنادٌق الوالدة  40:  30االرتفاع ، سم  60:  50العرض 

. سم 35االرتفاع ، سم  35العرض ، سم  40الطول 

 

  Breeding Systems التربيةنظم 

 Selection of Foundation Stock اختٌار القطٌع األساسً :-أوال

ثل م ٌنصح دابما بشراء أرانب التربٌة من مصادر موثوق بها

وٌجب أن تتوافر فً حٌوانات القطٌع األساسً  الجامعات ومراكز األبحاث

:- ما ٌلً 

الصحة الجٌدة والقوة وطول الحٌاة اإلنتاجٌة والكفاءة التناسلٌة حٌث ٌجب أال  .1

 7بطون سنوٌا عند التربٌة فً بٌوت مفتوحة وعن  5:  4ٌقل إنتاج األم عن 

 .والدات فً السنة 7لقة بمتوسط بطون سنوٌا عند التربٌة فً بٌوت مغ 8: 
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ٌجب أن ٌكون الجسم متناسق مع المقدرة علً إنتاج الخلفة الجٌدة للتسوٌق  .2

فً % 55كما ٌجب أال تقل نسبة التصافً عن . من حٌث النوعٌة والحجم 

 لحم البدارى علً أن ٌكون اللحم أبٌض اللون مع انخفاض نسبة الدهن

األفخاذ وحول السلسلة الفقارٌة مع وتركٌز اللحم بنسبة اكبر فً منطقة 

. انخفاض نسبة العظام 

ٌفضل لون الفراء األبٌض الرتفاع أسعار الجلود البٌضاء بصفة عامة عن  -3

. الجلود الملونة

 

  صفات ذكور التربٌة

: ٌجب أن ٌتوفر بها الصفات التالٌة  

وأن ٌكون الذكر الجسم ممتلا والرأس كبٌرة والرقبة قصٌرة أن ٌكون  -1

. الجلد سمٌك  و رٌض الكتفٌن والوركٌنع

 .أن ٌكون للذكر خصٌتان نامٌتان متماسكتان  -2

شهور مع مراعاة  6  -4.5مبكر  أن ٌكون له القدرة على التلقٌح عند عمر -3

. جم 3250الوزن عند التلقٌح حٌث ال ٌقل عن 

 12سنوات وال ٌنصح باستخدامه اكثر من  3:  2العمر اإلنتاجً للذكر  -4

وٌفضل تجدٌد الذكر من  Fertility تنخفض نسبة الخصوبة شهر حتى ال

الناتج عن لتالشً األثر السٌا  كل عام للمربً الصغٌر خارج المزرعة

 (.إذا كان العدد محدود خصوصا ) لتربٌة الداخلٌة ا

 إناث 5:  4إناث إال انه ٌفضل أن ٌخصص  7ٌكون الذكر قادر على تلقٌح  -5

. اطً لتعوٌض الذكور التً قد تنفق ذكر على أن ٌحجز ذكر احتًلكل 

 

:- لتربٌة إناث اصفات 

أال تكون مفرطة فً السمنة حٌث ٌقلل ذلك من قبولها للذكر عند التلقٌح وان  -1

ل قلٌال من جسم الذكر وان ٌكون المسافة بٌن عظام طوٌكون جسمها أ
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حلمات كاملة  10:  8الحوض واسعة وأن ٌكون عدد الحلمات بالضرع من 

ن تكون هادبة الطباع مع صغارها وان تنتج كمٌة كافٌة من اللبن النمو وا

. الرضاع صغارها وإشباعهم 

مع مراعاة  (شهور 5  -4.5 عمر)أن تكون مبكرة فً النضج الجنسً  -2

كجم فً األنواع ثقٌلة 3الوزن عن  ٌقل الوزن عند التلقٌح حٌث ٌجب أال

  .الوزن

أفراد  8طون فً السنة بمتوسط ب 6:  5أن تكون لها المقدرة على إنتاج من  -3

فً البطن الواحدة وأال تزٌد الفترة بٌن الوالدة والتلقٌح التالً لها عن 

أسبوعٌن وٌإدى طول هذه الفترة عن ذلك إلى سمنة األنثى ورفضها 

. الوقوف للذكر أثناء التلقٌح 

سنة  1.5سنوات وال ٌنصح ببقابها اكثر من  3:  2العمر اإلنتاجً لألنثى  -4

فً السالالت النادرة وٌمكن االستعانة بالطرٌقة التالٌة عند فحص إال 

الٌد منتشرة على القفص  وذلك بوضعحٌوانات التربٌة الصغٌرة واإلناث 

الصدري بطول األصابع ثم تمد بنفس الطرٌقة على األوراك عند أعلً نقطة 

ه فإذا ظهرت الضلوع ضعٌفة بالمقارنة باألوراك فانه ٌفضل عدم اختٌار هذ

 .األنثى ألغراض التزاوج بل توجه للذبح كحٌوان لحم

 
  العملٌات الرعائٌة فً مزارع األرانب :-ثانٌا

 

  Copulation or Mating or Breeding عملٌة التلقٌح -1

شهر حٌث ٌتراوح  4.5ال ٌجب تلقٌح اإلناث قبل أن تصل إلى عمر 

فحص األنثى كجم وٌقوم المربً أوال ب 3.5:  3وزنها عند هذا العمر من 

قبل أجراء التلقٌح حٌث ٌجب أن تكون بحالة صحٌة جٌدة وال تعانً من 

ثم ٌتم فحص الفتحة التناسلٌة  ، مشاكل تنفسٌة أو تقرح العرقوب أو النحافة

األنثى فً حالة شٌاع لها فإذا كانت ذات لون وردي غامق دل ذلك على أن 
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قٌح عن طرٌق نقل وتتم عملٌة التل%  90 :80بنسبة وسوف تقبل الذكر 

عملٌة األنثى إلى قفص الذكر ولٌس العكس حتى ال ٌحدث شجار بٌنهما وتتم 

دقابق وتنتهً بؤن ٌنقلب الذكر على أحد جانبٌه وقد  3 : 2فً خالل التلقٌح 

ٌطلق صراخا أحٌانا ثم تعاد األنثى إلى القفص الخاص بها وٌتم تسجٌل 

ي حالة رفض األنثى للتلقٌح فإنها أما ف. تارٌخ التلقٌح ورقم الذكر الملقح 

تنزوي فً أحد أركان القفص أو تجري من الذكر وفً هذه الحالة على 

ساعة ولمدة ثالثة  24المربً أن ٌقوم بعرضها على نفس الذكر بعد مرور 

لٌنٌوم فً مٌاه يسـ فٌتامٌن هـ  بوقد ٌعطى لألرانأٌام وهكذا إلً أن تلقح 

 و تحقنأٌام قبل بدء موسم التزاوج أ 5دة لتر ماء لم/ سم 1الشرب بمعدل 

 3سم 0.5سٌلٌنٌوم بمعدل + بفٌتامٌن هـ  اإلناث التً تنخفض بها الخصوبة

تحت جلد الرقبة وٌفضل أن تتم عملٌة التلقٌح فً الصباح الباكر أو فً 

المساء لتفادي درجات الحرارة العالٌة التً تثبط من الرغبة الجنسٌة لكال من 

وال ٌفضل استخدام الذكور عقب تناولها الغذاء مباشرة حٌث  الذكر واألنثى

تدخل فً مرحلة خمول تستمر حوالً ساعتٌن بعد تناول الغذاء وتقل 

 .خصوبتها 

 

  موسم التناسل وفترة الحمل -2
Season of Reproduction and Gestation Period 

لعلف ٌبدأ فصل تناسل األرانب فً مصر فً شهر سبتمبر مع بداٌة توفر ا 

األخضر وتحسن الظروف الجوٌة المالبمة وٌمتد حتى شهر ماٌو وقد ٌمتد 

طول السنة مع اتباع النظم الحدٌثة فً التربٌة وٌمكن لألنثى البالغة أن تقبل 

له فً أشهر توافر الغذاء ا وٌزداد قبولهمن السنة الذكر فً أي وقت 

ا الرتفاع خالل أشهر الصٌف نظر اإلناث األخضر وٌجب أن ٌقل تزاوج

خالل فصل الصٌف بحٌث لالناث وٌنصح بإجراء تزاوج . درجة الحرارة
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مباشرة حتى ال تقع تحت إجهاد الحمل  صغارهاتلقح األنثى عقب فطام 

. خالل أشهر الصٌف الحار فى وقت واحد والرضاعة

بؤنها الفترة من التزاوج وحتى  Gestation Periodالحمل فترة  وتعرف 

 33:  28تلك الفترة فً األرانب ما بٌن  وٌتراوح طول Kindlingالوالدة 

أو  29أو  28وقد تلد بعض اإلناث مبكرا عند الٌوم  ٌوم 30بمتوسط  ٌوما

 30) من الخلفة ما بٌن الٌوم %  98د وتول 34تتؤخر إلى أن تمتد إلً الٌوم 

أٌام ٌجب أن تحقن األم  3:  2فإذا تؤخرت األم عن الوالدة لمدة (  32: 

 .مون األوكسٌتوزن لإلسراع من طرد األجنةبهر

  Pregnancy diagnosis or Palpatingتشخٌص الحمل أو الجس  -3

الجس هً العملٌة التً ٌمكن بواسطتها تحسس األجنة النامٌة 

اإلبهام والوسطى )والمنغرسة فً قرنً الرحم وذلك باستعمال أصابع الٌد 

من التلقٌح حٌث تثبت  12:  10وتجرى عملٌة الجس بعد الٌوم ( والسبابة

األنثى بمسك األذن مع ثناٌا الجلد فوق األكتاف بالٌد الٌمنى وتوضع الٌد 

الٌسرى أسفل الجسم بٌن األرجل الخلفٌة وأمام الحوض تقرٌبا وٌوضع 

اإلبهام على الجانب األٌمن والسبابة والوسطى على الجانب األٌسر لقرنً 

م بٌضة الحمامة مع مراعاة لتمٌٌز الرحم لتحسس األجنة والتً تكون فً حج

بٌنها وبٌن الزبل الصغٌر الموجود فً القناة الهضمٌة فإذا كانت األم عشار 

 .ٌجب تسجٌل نتٌجة الجس على البوكس 

  Kindlingالوالدة  -4

قبل  ٌجب أن تجهز بوكسات الوالدةعند اقتراب موعد الوالدة المتوقع 

بندف الشعر من على ها لكً تبدأ األم بوضع القش ب الوالدة بثالثة أٌام وذلك

الغذاء خالل هذه الفترة  تناول البطن وفرشه على القش وتزهد األم فً

لذا ٌجب توفٌر جو هادئ وتقدٌم علٌقة . وتفضل الراحة داخل بوكس الوالدة

غنٌة فً البروتٌن مع توفٌر مٌاه الشرب طوال الٌوم وتدفبة مكان الوالدة 
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درجة مبوٌة لٌال وٌجب مراعاة ما  24العش إلً شتاءا لتصل درجة حرارة 

- :ٌلً بعد الوالدة مباشرة

مع وتسجٌل عدد الخلفة الحً والنافق فً البطن  تارٌخ الوالدة الفعلًتسجٌل  -1

 .فحص األم للتؤكد من سالمة الغدد اللبنٌة 

  هالمرور ٌومٌا لفحص النتاج لهذه األمهات واستبعاد النافق وتسجٌل -2

. لتؤكد من انتظام رضاعة األم لصغارها المرور ٌومٌا ل -3

أفراد وتحمٌله علً أم مرضعة ٌقل  10عن من الخلفة فصل العدد الزابد  -4

. وذلك بنقل الخلفة الجدٌدة مع خلفة األم المنقول إلٌها أفراد 8عن عدد نسلها 

بعد ذلك لتسهٌل قبول األم ساعة ثم ٌفتح العش  1غلق عش الوالدة لمدة  مع

. دة ورعاٌتها لهم لألرانب الجدي

ٌبدأ الشعر فً تغطٌة جسم النتاج بعد حوالً أسبوع من الوالدة كما تبدأ  -5

ٌوم من الوالدة فإذا تؤخر تفتح العٌن  16:  10عٌون النتاج فً التفتح بعد 

حامض %  3عن هذه المدة ٌجب غسلها بالماء الدافا المحتوى على 

هم المضادات الحٌوٌة البورٌك ثم تفصل الجفون وتدهن العٌن بؤحد مرا

Antibiotics  .

 18  –16بعد حوالً ( صنادٌق الوالدة ) تبدأ الصغار فً ترك األعشاش  -6

فً تناول بعض مكعبات العلف لذا ٌجب  تهاٌوم من والدتها وتشارك أمها

. توفٌر الغذاء المناسب لهإالء الصغار 

متتالٌة مراقبة األمهات وتنظٌم تلقٌحها بحٌث ٌتم الحصول علً والدات  -7

  .ٌوما 45تفصل بٌنها مدة قدرها 

  Weaningالفطام -5

ٌعتبر لبن األم غذاء طبٌعً كامل لألرانب الصغٌرة وٌعتبر جزء هام 

من العلٌقة طوال فترة الرضاعة وٌبدأ إدرار اللبن طبٌعٌا عقب الوالدة 

مباشرة وٌصل إلً أقصً معدل له خالل األسبوع الثالث بعد الوالدة ثم 

تدرٌجٌا وتتوقف كمٌة اللبن على نوع الغذاء و عدد الصغار وطول ٌتناقص 
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، ماء  64.8 فترة الرضاعة ، وبتحلٌل لبن األرانب تبٌن أنه ٌحتوى على

، رماد %  2.07، الكتوز %  2.7دهن، %  14.4بروتٌن ، %  15.8

لذا ٌجب . كٌلو كالورى 233، فوسفور %  0.436، كالسٌوم %  0.636

ونسبة %( 18 تصل إلى)مهات بنسبة مرتفعة من البروتٌن تزوٌد علٌقة األ

 .1:  2عالٌة من الكالسٌوم والفوسفور بمعدل 
 

  Sexing التجنٌس -6

ٌمكن تمٌٌز الجنس فً األرانب فً األسبوع األول وتحتاج هذه 

العملٌة إلى مهارة خاصة فً هذه الفترة وٌفضل إجراء عملٌة التجنٌس عند 

حة التناسلٌة بالضغط الخفٌف حولها وتعرٌة الغشاء الفطام وٌتم بفحص الفت

المخاطً األحمر ففً الذكر ٌبرز العضو الذكري كقمة مستدٌرة إلى أعلى 

بٌنما فً األنثى ٌبرز الغشاء لٌكون شق مابل طولً منحدر عند النهاٌة 

المجاورة لفتحة الشرج وٌالحظ أن المسافة بٌن العضو التناسلً والشرج فً 

 .منها فً األنثى الذكر أطول 

 

  Handling of Rabbitsاألرانب مسك  -7

ٌجب عدم مسك األرانب ورفعها من األذن أو من األرجل بل تمسك 

شهور من ظهرها بحٌث ٌكون  4:  3األرانب الصغٌرة التً عمرها من 

العمود الفقري بٌن إصبع اإلبهام واألصابع األخرى وبالضغط الخفٌف على 

فإنها تمسك من الجلد ( الكبٌرة ) األرانب البالغة عضالت الجانبٌن أما 

األرنب على الٌد الٌسرى  جسم السابب فوق الكتفٌن بالٌد الٌمنى بٌنما ٌحمل

 .مإخرةالعند 
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 Nutritional Requirements of Rabbitsاالحتٌاجات الغذائٌة لألرانب  -:ثالثا

ألرانب التً تعتبر التغذٌة من أهم عوامل النجاح فً تربٌة وإنتاج ا

تتؤثر بدرجة كبٌرة بالمستوى الغذابً للقطٌع فتعطى األرانب أقصى إنتاج لها 

عندما تتغذى على مستوى غذابً جٌد أي تكون التغذٌة كافٌة كما ونوعا 

 ،من جملة التكالٌف الكلٌة لتربٌة األرانب %  70 حٌث أنها تمثل حوالً

غذٌة قطٌعه ونجاح تربٌة حتى ٌتمكن المربً من وضع البرنامج المناسب لت

األرانب و ٌعتمد هذا إلى حد كبٌر على نجاح المربً فً توفٌر االحتٌاجات 

  .بصورة اقتصادٌة والغذابٌة لألرانب فً مراحل النمو المختلفة 
 

العناصر الغذائٌة الضرورٌة لألرانب  

ات ٌلزم لبناء األنسجة وتعوٌض التالف منها وتلبٌة احتٌاج  Proteinالبروتٌن  -1

وفً %  16الحمل والرضاعة حٌث تكون نسبته فً عالبق النمو حوالً 

% . 18وفً عالبق المرضعات %  17عالبق األمهات الحوامل 

تتمثل فً الكربوهٌدرات والدهون اللتان تعتبران هامتان فً :  Energyالطاقة  -2

عالبق األرانب النامٌة والمرضعة عنه فً حالة الذكور واألمهات التً ال 

حتى ال تسبب السمنة ومتاعب تناسلٌة وقد  (الجافة)م برضاعة صغارها تقو

:  2500قدرت الطاقة المهضومة فً عالبق األرانب ووجد أنها تتراوح بٌن 

. كجم علٌقة / كٌلو كالورى  2700

وانخفاض %  16:  12تتراوح نسبتها فً العلٌقة بٌن : Fibersاأللٌاف  -3

 .األلٌاف قد ٌإدي إلى اإلضرار بالجهاز الهضمً وزٌادة معدالت النفوق 

تعتبر من مكونات العظام واألسنان وتعطى :  Mineralsاألمالح المعدنٌة  -4

البناء الجٌد للهٌكل العظمى وهى تمثل جزء من األنسجة الرخوة مثل 

 . Blood corpus cells ٌا الدموٌةالعضالت والخال
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 Metabolismتقوم بدور فعال فً التمثٌل الغذابً : Vitamins الفٌتامٌنات -5

وضرورٌة للحفاظ على األغشٌة المخاطٌة المبطنة لممرات الجسم وتكوٌن 

العظام والحفاظ على الوظابف التناسلٌة وتجلط الدم واألجهزة العصبٌة 

. واإلنزٌمٌة 

الماء أساس الحٌاة وتختلف كمٌته تبعا للوزن والعمر ونوع :  Waterالماء  -6

الغذاء ودرجة الحرارة ونسبة الرطوبة الجوٌة وتحتاج األرانب الصغٌرة إلى 

مٌاه الشرب بدرجة أكبر من األرانب الكبٌرة كما أن األمهات تستهلك كمٌة 

 أكبر من مٌاه الشرب عقب الوالدة لتعوٌض الفقد فً سوابل الجسم كما أن

كمٌة من مٌاه الشرب أكبر فً الصٌف عن ما تحتاجه فً إلً األرانب تحتاج 

فصل الشتاء وقد قدرت احتٌاج األرانب من مٌاه الشرب ووجد أنه ٌساوي 

 .مرة مقدار استهالكها من المادة الجافة 2.5

  ًوتقدر االحتٌاجات الغذابٌة لألرانب بصفة عامة كما ٌل -:

%   18:  15البروتٌن الخام  -1 

%   3:  2الدهن الخام  -2 

%   16:  12األلٌاف الخام  -3 

.  كجم علٌقة/ كٌلو كالورى  2700:  2500الطاقة المهضومة  -4 

 أمالح معدنٌة وفٌتامٌنات وملح طعام -5 
  

  ًوتقدر كمٌة العلف المستهلكة ٌومٌا لمراحل اإلنتاج المختلفة كاآلت-:  

م  ج 140:  100إناث وذكور اإلحالل  -1

جم   180:  150أمهات حوامل  -2

جم  450:  180أمهات مرضعة  -3

/ جم  10جم فً األسبوع األول وتزداد بمعدل  80:  70نتاج حدٌث الفطام  -4

. أسبوع فٌما بعد من عمر األرنب 
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  ًوتقدر احتٌاجات األرانب من مٌاه الشرب كاآلت-:  

  3سم 350:  200أرانب بالغة  -1

  3سم 500:  250أمهات حوامل  -2

 3سم 2500:  1000أمهات مرضعة  -3

 

  :-نماذج لعالئق األمهات المرضعة واألرانب فً مرحلة النمو وللذكور

 كجم علف100/نوع العلٌقة اتالمكون

نتاج مرضعات 

كجم  15كجم  13ذرة صفراء 

كجم  19كجم  19نخالة قمح خشن 

كجم  18كجم  24فول صوٌا 

كجم  23كجم  23شعٌر 

كجم  25كجم  21تبن فول 

 اإلضافات الغذائٌة لكل طن علف

 طن/كجم 20طن /كجم 30داي فوسفات الكالسٌوم 

 طن/كجم 4 طن/كجم 14كربونات كالسٌوم 

 طن/كجم 1 طن/كجم 1أمالح معدنٌة 

 طن/كجم 5  طن/كجم 5 ملح طعام 

 طن/كجم 1 طن/كجم 1مضاد للكوكسٌدٌا 

 طن/كجم 1 طن/كجم 1مضاد للسموم والفطرٌات 

 % 15.83 % 18.01نسبة البروتٌن 

 % 14.9 % 13.7نسبة األلٌاف 
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 بعض المشاكل الرعائٌة والتناسلٌة فً األرانب
 

هو خروج األجنة مٌتة من الرحم قبل انقضاء الفترة  :Aportionاإلجهاض  -1

ٌوما من  28الطبٌعٌة للحمل وعموما ٌنتج عن أي والدة تتم قبل مرور 

  :- جنة مٌتة وٌرجع سبب اإلجهاض إلًالحمل أ

  .األمراض بعض إصابة االم الحامل ب - أ

 .نتٌجة التغٌٌر المفاجا للعلٌقة أو نظام التغذٌة   - ب

( إجهاد )نتٌجة إزعاج األم أو أثارتها أو مطاردتها أو تعرضها ألثر مضعف   –ج

. ارتفاع درجة الحرارة مثل

  هناك أمهات لها قابلٌة وٌمكن تجنب ذلك بإزالة المسببات علما بؤن

تلك  لذا ٌجب التخلص من .وقد ٌكون ذلك راجع إلى عامل وراثًلإلجهاض 

 .التً ٌتكرر حدوث إجهاض لهااألمهات 

خلفتها ( أكل)قد ٌحدث أن تمٌل األم إلً افتراس :  Cannabalism االفتراس -2

للعدٌد بعد الوالدة إما بقتلهم أو أكل بعض أجزاء من أجسامهم وقد ٌرجع ذلك 

:  من األسباب منها 

  .تعسر الوالدة وشعور األم بآالم شدٌدة أثناء الوضع  -

  .عدم توفر العالبق بانتظام أو عدم اتزان العلٌقة أو نقص البروتٌن فٌها  -

  .كثرة نقل األم من مكانها وامساك النتاج مع عدم توفٌر عش مناسب للوالدة  -

مع التخلص من األمهات وتعالج ظاهرة االفتراس بإزالة المسببات 

  .التً تكرر فٌها ظهور هذه الصفة فقد تكون هذه الصفة غرٌزة وراثٌة فٌها 

قد ٌحدث أن تهجر األم أوالدها :  bad mothering abilityهجر األم ألوالدها  -3

:  وٌرجع ذلك للعدٌد من األسباب منها 

  .نقص الغذاء وعدم توازن العلٌقة  -

  .كم الروابح من البول والروث فً بٌت الوالدة كثرة الوالدات وترا -



 22 

وتعالج هذه الظاهرة بإزالة المسببات أو بنقل النتاج الً أمهات مرضعة 

مع عزل األمهات التً بها هذه الظاهرة وتغذٌتها . معها عدد قلٌل من النتاج

واستبعاد األم فً حالة تكرار هذه الظاهرة لعدم ، والعناٌة بها لمدة شهر

.  عالج لهاجدوى ال

هو عدم القدرة على الحمل واإلنجاب وٌرجع ذلك إلى  : Sterilityالعقم  -4

  :-العدٌد من األسباب منها 

.  سنوات ٌسبب انخفاض الخصوبة بها 4:  2فً العمر عن  ىتقدم الذكر واألنث  -

سوء التغذٌة وعدم اتزان العلٌقة أو نقص البروتٌن منها مع زٌادة محتواها من   -

أنثى ) ٌإدى إلً ترسٌب الدهن على أجزاء الجهاز التناسلً  ربوهٌدرات مماالك

  .مما ٌقلل من الخصوبة ( ملٌسة 

.  فشل التلقٌح وعدم نجاح اإلخصاب نتٌجة عدم توافق الذكر مع األنثى  - 

  .ارتفاع حرارة الجو تإدى إلً اإلجهاض وضعف الحٌوانات المنوٌة وموتها  -

أو التصاقها بقنوات فالوب مع وجود نسٌج ضام صغر حجم المباٌض   -

Connective tissue ٌمنع مرور البوٌضات فً قناة فالوب مما.  

. فً أفراد القطٌع( غٌر طبٌعٌة)وقد ٌرجع ذلك إلى وجود كروموسومات شاذة    -
 

Management of Rabbits Herd رعاٌة قطٌع األرانب 

تغذٌتها خالل أول أسبوعٌن بعدها تعتمد صغار األرانب على لبن أمهاتها فً  -1

وتتدرج فً ( جافة  –خضراء ) العلٌقة تناول تبدأ فً مشاركة أمهاتها فً 

األكل معها حتى عمر الفطام حٌث ٌقتصر فً التغذٌة على العلٌقة الجافة أو 

وتفضل العلٌقة الجافة لما تسببه العلٌقة الخضراء من  الخضراء فقط

.  ارتباكات ومشاكل هضمٌة

ل الخلفة الناتجة بعد الفطام إلً أقفاص أو أماكن مخصصة لرعاٌة النتاج تنق -2

 أسابٌع من عمر األرنب حدٌث الوالدة وذلك 5أو  4على أن ٌتم النقل بعد 

  .حسب نظام التربٌة المتبع فً المزرعة



 23 

ٌتحدد برنامج تغذٌة النتاج تبعا للغرض الذي تربى من أجله فتقدم علٌقة  -3

عادٌة لقطعان التربٌة لالستبدال  ٌن وعالبق نموتسمٌن لبدارى التسم

Replacement herd .  

مع ( درجة ف 85)درجة مبوٌة  30ٌإدى ارتفاع درجة الحرارة عن  -4

تفاع نسبة ارو Heat stressارتفاع نسبة الرطوبة إلً حدوث إجهاد حراري 

درجة مبوٌة إلً مزٌد من  38النفوق كما ٌإدى ارتفاع درجة الحرارة عن 

  .سابر كما ترفض الذكور التزاوج فً الجو الحارالخ

ٌفضل استعمال المراوح فً مساكن األرانب عند ارتفاع درجة الحرارة مع  -5

رزاز من المٌاه على السطح أو عمل تبرٌد بسٌط باستعمال التبخٌر  استخدام

. مع دهان األسطح بمواد عازلة

رانب لحفظ درجة وٌقوم المربون فً المناطق الباردة بتدفبة مساكن األ  

درجة مبوٌة وٌنصح بتركٌب مراوح فً  10الحرارة شتاء حتى ال تقل عن 

المناطق مرتفعة الرطوبة أو تصمٌم مساكن بحٌث ٌستفاد من كافة التٌارات 

  .الهوابٌة بغرض الحصول على أقصى حركة للهواء
 

Protection of diseases program برنامج الوقاٌة من األمراض 

ء التطهٌر الالزم لعنابر األرانب قبل استقبال القطعان وٌجب ٌجب إجرا -1

غسل جمٌع األقفاص جٌدا ثم تطهٌرها بالمطهرات مثل الفورمالٌن أو 

المطهرات التً تحتوى على األٌودوفور أو الكلور 

ٌجب التخلص من الزبل والبول بصفة مستمرة وغسٌل األرضٌات والطرق بٌن  -2

  .نب ارتفاع الرطوبة النسبٌة داخل العنابرا مع مراعاة تجالبطارٌات ٌومً

غسٌل أرجل وانف األرنب دورٌا ب كل شهر عمل حمام مطهر لألرانبٌجب  -3

 –كل شهر بمحلول المبٌدات الخاصة بالجرب مثل محلول المالثٌون 

  .( سفلوسرٌن ) سولفاك  –النجوفون  –كاربامٌت 
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ب حتى ال تصاب عدم إدخال برسٌم أو مواد خضراء ملوثة بمخلفات الكال -4

نسبة مرتفعة  األرانب بحوٌصالت الطفٌلٌات كما ٌجب أال ٌكون البرسٌم به

  . حتى ال ٌحدث انتفاخ لألرانب الرطوبة من

ال تكون ذات خاصٌة كاوٌة أو ن عند اختٌار المطهرات أو المبٌدات ٌجب أ -5

حارقة مثل مركبات الفٌنول وٌجب استعمالها بالتركٌزات المحددة حتى ال 

  .هر تؤثٌرها الكاوي ٌظ

ٌجب منع وصول الناموس والذباب إلً األرانب وذلك باستعمال المبٌدات  -6

  .الخاصة بذلك عالوة على المبٌدات الخاصة بالطفٌلٌات الخارجٌة 

/ جم  40ٌفضل إضافة السوبر فوسفات فً مجارى الروث والبول بمعدل  -7

نع ذلك من نمو وذلك لتغٌٌر درجة الحموضة أو القلوٌة للسباخ فٌم 2م

  .بوٌضات الطفٌلٌات فً الوسط الخارجً 

فً عالبق األرانب  ESb3ٌجب إضافة مضادات الكوكسٌدٌا مثل فٌتاكوكس ،  -8

 .  خصوصا فً فترة النمو

ٌتم تطهٌر العنابر واألقفاص الخالٌة وأجهزة المساقً والمعالف بالمطهرات   -9

.  

ٌإدي إلى  هحٌث أن وجودٌجب إزالة الشعر المتراكم على أسطح البطارٌات  -10

  .ظهور مشاكل تنفسٌة وٌجب تنظٌف وتطهٌر خطوط المٌاه باستمرار

ٌجب قص أظافر األرانب باستخدام كماشة خاصة الن وجود األظافر  -11

  .الطوٌلة تسبب مشاكل كثٌرة وخاصة فً البوكسات السلكٌة 

 سم 1ن األرانب من عمر شهرٌن ضد التسمم الدموي البكتٌري بمعدل يتحص -12

 0.5باللقاح الخاص ثم تحصن جرعة تنشٌطٌة بعد مرور أسبوعٌن بمعدل 

  .بصفة دورٌة فٌما بعد كل أربعة شهور وٌكرر هذاسم 

شهور ضد التسمم الدموي  3  –2.5ن األرانب من عمر يتحص  -13

بصفة دورٌة فٌما  الفٌروسً باللقاح الخاص ثم تحصن جرعة كل ستة اشهر

  .بعد



 25 

ناسب صغار المربٌن وشباب الخرٌجٌن القامة دراسة لجدوى اقتصادٌة ت

لتربٌة األرانب ( ذكر + أمهات  5) مشارٌع صغٌرة 

( :- تكالٌف البطارٌات)التكالٌف الثابتة  :أوال 
 الوحدة سعرالالزم العدد الصنف 

( بالجنٌه)
اإلجمالً 

 (بالجنٌه)

 600 600 1 (عٌون) بطارٌة أمهات 

 1280 640 2 (عٌون 8)بطارٌة الخلفة 

+ إناث  5( شهور 3عمر ) األرانب
ذكر 

60  360 

*2240   جملة التكالٌف الثابتة 
 

. سنوات 5سنة علً مدار / جنٌه  448التكالٌف الثابتة تخصم علً أساس  *
 

:- ( تكالٌف التشغٌل)التكالٌف المتغٌرة :ثانٌا 

شهور  3عمر فً نفترض أنه سٌتم شراء أرانب تربٌة * 

تكلفة الصنف 
 الوحدة

 ( جنٌه)

 االجمالى
بالجنٌه )
 سنة/  (

 36 أرنب/  6  تكالٌف عمالة حتى سن التلقٌح 

 X 2ٌوم  X 360 أم/  ٌوم /جم علف  6ْX 250)قٌمة علٌقة األمهات 

 (علف كجم /جنٌه 

/ جنٌه 2

  كجم

1080 

 X 100دفعات فً السنة  X 8خلفة فً الدفعة  35) قٌمة علٌقة النتاج 

( علف كجم/ جنٌه  X 1.90 ٌوم تسمٌن X 60فرد / جم علف ٌومً 

 3192 كجم/  1.9

 24أم / جنٌه  4 تكالٌف خدمة األمهات فً السنة 

 Xدفعات فً السنة  X 8أرنب فً الدفعة  35)تكالٌف خدمة أرانب الخلفة 

 (جنٌه 0.5

 140 أرنب/  0.5

 10جنٌه  286+ جنٌه معدل استهالك سنوي  286)مصروفات أخرى 

 ( طوارئ% 

 572 

 5044 جملة تكالٌف التشغٌل
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 :-اإلٌرادات: ثالثا  

 (بالجنٌه)السعر  الصنف

 خلفة فً الدفعة  35) :  قٌمة بٌع أرانب لحم

X590 بطونx  % حٌوٌةX 8  دفعات فً السنة

X 2  كجم لألرنبX15  جنٌه سعر كجم لحم

 (حً 

7560 

 7560 جملة اإلٌرادات

 

 الربح صافً : رابعا

جملة + الثابتة جملة التكالٌف  ) –جملة اإلٌرادات = سنوي صافً الربح ال -1

 (  5044+  448)  –7560= ( التكالٌف المتغٌرة 

 .سنة / جنٌه  2068=   

شهر   12/ صافً الربح السنوي = معدل الربح الشهري  -2

            =2068   /12  

 .شهر / جنٌه  172.3=                       
 

 أمهات  5قد حسب علً أساس وحدة واحدة مكونة من  ٌالحظ أن العابد +

ذكر وٌمكن مضاعفة الربح بزٌادة عدد الوحدات اإلنتاجٌة وذلك حسب قدرة 

وٌجب االنتباه إلى أن ، المربً كما ٌناسب هذا المشروع شباب الخرٌجٌن 

هذا العابد قد ٌساهم بشكل كبٌر فً حل مشكلة البطالة فً وقتنا الحالً 

وسد العجز فً البروتٌن البٌضاء مصدر جٌد من اللحوم وكذلك توفر 

. الحٌوانً ببلدنا الحبٌبة مصر
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 Rabbit diseasesأمراض األرانب 
 

تتعرض األرانب لإلصابة بالعدٌد من األمراض سواء البكتٌرٌة أو 

. الفطرٌة أو الفٌروسٌة أو الطفٌلٌة باإلضافة إلى األمراض غٌر المعدٌة

األمراض الشابعة فً األرانب المستؤنسة مع ذكر  ونوضح فٌما ٌلً أهم  

.  أعراضها وطرق الوقاٌة منها وعالجها 

 

األمراض البكتٌرٌة  : أوال 

  Septicemiaالتسمم الدموي  -1

  Pasteurella multocidaمٌكروب الباسترٌلال :  المسبب

ٌدخل الجسم عن طرٌق الجروح حتى ولو كانت غاٌة فً الدقة وٌتكاثر فً  * 

م وٌقضً على معظم األجهزة الحٌوٌة بالجسم مما ٌإدى إلى نفوق الد

.  األرانب قبل ظهور أعراض المرض 

 : األعراض

مرض وبابً حاد ٌصٌب األرانب فً األعمار الصغٌرة أكثر منها فً  -1 

. األعمار الكبٌرة 

. فً الحاالت الحادة تموت األرانب قبل ظهور أي أعراض مرضٌة  -2

 . األحٌان ٌحدث إسهال فً بعض  -3

بالتشرٌح ٌالحظ تضخم األوعٌة الدموٌة ووجود نزٌف فً أماكن    -4

.  متفرقة من الجسم وفوق األجهزة الحٌوٌة به 

 

 :  الوقاٌة والعالج

 3سم1للوقاٌة ٌجب حقن األرانب بلقاح التسمم الدموي البكتٌري بمعدل   -1

وعٌن من تحت جلد الرقبة فً عمر شهرٌن ثم جرعة تنشٌطٌة بعد مرور أسب

. األولً ثم تحصن األرانب كل أربعة شهور جرعة وقابٌة بنفس المعدل 
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تجنب حدوث الجروح فً أجسام األرانب مع استخدام مساقى ومعالف  -2

.  غٌر حادة الحواف 

والسوبرونال بالحقن %  33العالج المبكر باستعمال السلفا مٌزاثٌن  -3

 .حسب الوزن  3سم 1.5:  0.5تحت جلد الرقبة بمعدل 
 

  Snuffles المعديالزكام  -2

  Bacterium pasteurella مٌكروب:المسبب 

  ًنتٌجة التعرض للبرد والرطوبة الشدٌدة أو سوء التغذٌة وانتشار األمونٌا ف

.  العنبر 

 :- األعراض 

 . عطس شدٌد  -2    . صعوبة التنفس  -1 

.  االمتناع عن تناول الغذاء  -4   .ضعف عام وهزال  -3 

.  د ٌإدى المرض إلى النفوق بعد بضعة أٌام ق -5 

بالتشرٌح ٌظهر التهاب فً األغشٌة المخاطٌة للقنوات التنفسٌة مع التهاب  -6 

اللوزتٌن 
 

 : الوقاٌة والعالج

التهوٌة الجٌدة فً المساكن والنظافة الدابمة وحماٌة األرانب من البرد الشدٌد  -1

 .والرطوبة العالٌة

( +  3سم 25% )  10خلوط من الجنتامٌسٌن تعالج األرانب بالحقن بم -2

 100تكفى لحقن عدد (  3سم 25) ماء مقطر ( + جم  50)استربتوماٌسٌن 

. تحت الجلد 3سم 1أرنب مصاب بمعدل 
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  Pneumonia الصدٌديااللتهاب الرئوي  -3

أحد مضاعفات مرض الزكام المعدي وقد ٌحدث نتٌجة لإلصابة :  المسبب

أٌام  4:  3ٌإدى إلى ضعف األرانب ثم النفوق بعد بؤمراض معدٌة أخرى و

  .

:   األعراض

.  ارتفاع درجة الحرارة  -2    . فقد الشهٌة  -1

( . شرجة ح) سماع صوت من الربة  -4  .سرعة وصعوبة التنفس  -3 

بالتشرٌح ٌظهر احتقان بالربتٌن مصحوب باللون الغامق مع وجود  -5 

  .صدٌد
 

 :  الوقاٌة والعالج 

%  0.25لمقاومة المرض فً القطٌع ٌضاف السلفاكٌنوكسالٌن بتركٌز  -1

.  أٌام 4:3لمدة 

لتر من ماء / جم  1بواقع %  20للوقاٌة من المرض ٌضاف نٌوماٌسٌن  -2

.  أٌام متتالٌة  3:  2الشرب لمدة 

 25% )  10أٌام من الجنتامٌسٌن  5:  3ٌستخدم مخلوط للحقن لمدة   -3

تكفى (  3سم 25) ماء مقطر ( + جم  50) ن استربتوماٌسً( +  3سم

 . تحت جلد الرقبة 3سم 1أرنب مصاب بمعدل  100لحقن عدد 

 

  Mastitisالتهاب الضرع  -4

، نتٌجة  Streptococcus or Staphylococcusبكتٌرٌا من نوع :  المسبب

استخدام فرشة ملوثة بمخلفات األرانب أو نتٌجة اإلصابة بجروح أو فحص 

مة بعد فحص أرانب مصابة  أرانب سلً
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 : األعراض

تضخم الغدد اللبنٌة والتهابها واحمرارها وتحولها إلى اللون األزرق بعد    -1

 .ذلك

االمتناع عن التغذٌة مع العطس الشدٌد وزٌادة اإلقبال على الماء وارتفاع  -2 

.  درجة مبوٌة  39.5درجة الحرارة عن 

:  الوقاٌة والعالج

ة تغسل الحلمات بالماء الدافا المحتوى على مطهر مناسب  فً الحاالت البسٌط -1

أٌام   5:  3ألف وحدة من البنسلٌن لمدة  50تحقن األنثى المصابة ٌومٌا بمعدل  -2

مللجم  15:  10تحقن األنثى المصابة بمضاد حٌوي انروفلوكساسٌن بمعدل  -3

. أٌام  5: 3كجم وزن حً لمدة / 

 ٌرجى شفاإها ٌجب إعدام األم وخلفتها أو فً الحاالت الشدٌدة والتً ال -4

.   لألم المصابةعش التطهٌر المسكن وثم على أم أخرى الخلفة تحمٌل 

 

 األمراض الطفٌلٌة: ثانٌا 
: األمراض التً تسببها الطفٌلٌات الداخلٌة -أ 

 . Coccidosis intestinal( المعوٌة  –الكبدٌة ) الكوكسٌدٌا  -1

 Eimeria preforans  *Eimeria steidae * Eimeria magna * Eimeria طفٌل: المسبب

media .  حٌث تخرج حوٌصالت الكوكسٌدٌا فً روث األرانب المصابة

.  وتنتقل إلى األرانب األخرى عن طرٌق الماء و الغذاء 

 : األعراض

.  عراض فً الحاالت البسٌطة األقد ال تظهر   -1

. ابة المتوسطة ٌحدث إسهال مع عدم زٌادة فً الوزن فً اإلص  -2

 . ٌوم فً اإلصابة الحادة  2:1تنفق األرانب الصغٌرة خالل   -3

 . هزال وضعف عام   -4

 . إسهال شدٌد وانتفاخ البطن واإلصابة بااللتهاب الربوي   -5
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 . عند التشرٌح نالحظ التهاب األمعاء وتضخم جدارها   -6

 

 : الوقاٌة والعالج

.  رانب م علٌقة نظٌفة وغٌر ملوثة بفضالت األيتقد  -1

 5:3لتر لمدة / جم  2:1إضافة مركبات السلفا إلى مٌاه الشرب بمعدل   -2

. أٌام  7:5طن لمدة / جم  200:100أٌام أو للعلٌقة بمعدل 

لتر من مٌاه / جم  1بمعدل  Esb3+ إضافة مخلوط من الفٌتاكوكس  -3

 .أٌام 5:  3لمدة الشرب 

  

 : األمراض التً تسببها الطفٌلٌات الخارجٌة - ب

  Ear canker أو تصمغ األذن جرب -1

 Chorioptes caniculi  &Psoroptes caniculi نوععتة من : المسبب 

 : األعراض

.  التهاب األذن وٌهز األرنب رأسه كثٌرا وٌحك أذنٌه بؤرجله الخلفٌة  -1

  .مٌل األذنٌن والرأس على أحد الجانبٌن مع تقلصات فً عضالت العٌنٌن -2

. بنٌة داخل األذن مع هزال وضعف عام ظهور قشور صفراء أو  -3

:   الوقاٌة والعالج

تنظٌف األذن جٌدا بالقطن وماء األكسجٌن إلزالة القشور مع استخدام  -1

.  على هٌبة نقط ٌومٌا حتى الشفاء %  1الجلسرٌن فٌنول بنسبة 

ٌمكن استخدام مسحوق المالثٌون أو استخدام خلطة من كبرٌت  -2

لتر زٌت طعام وٌتم الدهان للمناطق  1/ جم  50بمعدل ( طبً) عمود 

.  أٌام 3:2المصابة لمدة 

أٌام فً األماكن  3:2استخدام محلول مطهر مثل الٌوراكس لمدة  -3

 .المصابة 
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  Skin Mange  جرب الجلد -2

  Cheyletiella Parasitivorax Sarcoptes Scabielٌسببه حلم فراء األرانب : المسبب

 :  األعراض

ٌبدأ ، ضاء مع تساقط الشعر نتٌجة الهرش لذلك ٌحدث قراع ظهور قشور بً 

اإلصابة فً الرأس ثم تمتد إلى أجزاء الجسم خاصة بٌن األظافر وهزال 

. وضعف عام نتٌجة االمتناع عن الغذاء وعصبٌة شدٌدة

  : الوقاٌة والعالج

عزل األرانب المصابة وتحرق الفرشة وٌطهر المسكن جٌدا وٌقص الشعر  -1 

ضع اإلصابة وتغسل بالماء الدافا والصابون حتى تزول القشور ثم فً موا

تدهن بالجلٌسرٌن أو الزٌت ثم تترك بضعة ساعات وتغسل بعد ذلك بالماء 

مزٌج من : أٌام  3وبعد تطرٌة الجلد ٌمكن استعمال أحد المركبات اآلتٌة كل 

ام جم ملح طع5أو مزٌج من (  1: 10)الزٌت الخام وكبرٌت العمود بنسبة 

. جم زٌت موتور مرتجع100+جم كبرٌت عمود  10+

. أٌام 3: 2استعمال محلول مطهر مثل الٌوراكس لمدة  -2

 سم1بواقع  Super ivomecأو السوبر أٌفوماك  Ivomecاستعمال أٌفوماك  -3

. كجم بعد تخفٌفه وٌحقن تحت الجلد ثم ٌكرر بعد أسبوعٌن 50/ مكعب

 

األمراض الغٌر معدٌة : ثالثا 

  Diarrhea: اإلسهال -1

 :المسبب

التغٌٌر المفاجا فً العلٌقة   -1

كثرة استخدام العلٌقة الخضراء   -2

. تعرض األرانب للبرد أو الرطوبة العالٌة -3

. استخدام ماء غٌر نظٌف أو علٌقة متخمرة -4
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 : األعراض

االمتناع عن األكل   -1 

ضعف عام وهزال  -2 

. خشونة الفراء وتقوس الظهر -3 

. عطش شدٌد وإسهال شدٌد ٌحتوى علً مواد كرٌهة الرابحة -4 

  : الوقاٌة والعالج

تقدٌم العلٌقة الخضراء أو الجافة بصورة تدرٌجٌة واالنتقال التدرٌجً فً  -1

التغذٌة  

طن / جم 100ٌنصح بإضافة المضادات الحٌوٌة لألرانب المفطومة بمعدل  -2

أسبوع   2: 1لمدة 

. أٌام 3: 2أرنب لمدة /تحت الجلد 3سم 0.5 الحقن بالسلفافٌت -3

لتر من ماء الشرب لمدة / جم 0.25ٌمكن إضافة الكلورامفنٌكول بمعدل  -4

لتر من ماء الشرب / جم1أٌام أو مضاد حٌوي استربتوماٌسٌن بمعدل  5: 3

أٌام علً أن ٌضاف مواد فاتحة للشهٌة مع المضاد الحٌوي مثل  5: 3لمدة 

. لتر/ جم1رومٌستوماتون بمعدل 
 

  Bloat: النفاخ -2

تناول العلف األخضر قبل تطاٌر الندى أو مبلل بالماء وتناول علٌقة : المسبب

  Ferimentationمحتوٌة علً مواد سرٌعة التخمر 

 : األعراض

انتفاخ البطن وامتالبها بالغازات مما ٌإدي الً صعوبة التنفس واالمتناع  -1

. عن األكل

. مصابة نتٌجة الضغط الزابد للغازات علً الربة والقلبقد تنفق األرانب ال -2
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  : الوقاٌة والعالج

تجنب تقدٌم البرسٌم المندى والعالبق الجافة المبتلة أو المتخمرة   -1

(  أرنب  / 3سم 5 )ٌمكن إعطاء األرانب المصابة جرعة من زٌت الخروع  -2

أرنب / 3سم5عدل فً الفم بم Dimethiconٌمكن إعطاء مستحلب داٌمثٌكون  -3

 .تقدٌم الفحم النباتً لألرانب المصابة المتصاص الغازات -4

أرنب / سم  0.5حقن األرانب المصابة بالمضاد الحٌوي استربتوماٌسٌن  -5

 أٌام 3لمدة 

 

  Constipationاإلمساك  -3

التغذٌة علً علٌقة جافة فقط مع عدم تقدٌم ماء للشرب بصورة  :المسبب

. ٌم علٌقة خضراء فً نفس الوقتمنتظمة أو عدم تقد

 

  :األعراض

فقد الشهٌة  -1

صعوبة التبرز  -2 

جفاف الروث وظهور رابحة كرٌهة منه   -3 

تسمم داخلً ثم الموت إذا لم ٌحدث تبرز لفترة طوٌلة   -4 

  : الوقاٌة والعالج

تقدٌم علٌقة خضراء والماء بصورة منتظمة مع استخدام المواد  

من زٌت الخروع أو سابل البرافٌن أو عمل حقنة  3سم5المسهلة حٌث ٌعطى 

. شرجٌة لها

  Sore Hocks( المفاصل )التهاب العرقوب 

ٌتسبب فً ذلك والمناطق ذات الجروح والمتقٌحة ٌصٌبها العدوى  :المسبب

تهٌج بسبب األرضٌات السلكٌة أو الضربات العصبٌة  –األرضٌات الرطبة 
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أو  والروث وزٌادة نسبة األمونٌا فً العنبروتزداد اإلصابة بتراكم الزبل  –

 . زٌادة األرنب فً الوزن عن الالزم

توجد مناطق بها خرارٌج وجروح ودمامل فً المفاصل وقد  :األعراض

. توجد فً األرجل األمامٌة فً الحاالت الشدٌدة 

  : الوقاٌة والعالج

 مثقبالجروح الصغٌرة ٌمكن عالجها بوضع أرضٌات من البالستٌك ال -1 

وٌجب االهتمام  على أرضٌة البوكسات لكً تسمح بنزول الزبل والبول)

 .بنظافة تلك األرضٌات

. مرات ٌومٌا 3مرهم كٌناكومب + ٌمكن دهان بٌتادٌن مطهر  -2

.  ٌفضل استبعاد الحاالت المتقدمة فً اإلصابة -3
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