
 ١

  الع�ل�ات ال�قل�ة في ال�ق�ل ال���ان�ة
  

ت��� على ال���انات ال��ر��ة الع�ی� م� الع�ل�ات ال�قل�ـة وهـي أمـا ت�ـ�ن ی�م�ـة أو م�سـ��ة أو 

ت�ـــ�� مـــ�ة واحـــ�ة فـــي ح�ـــاة ال��ـــ�ان . ف�ـــ� الع�ل�ـــات ال�قل�ـــة ال��م�ـــة هـــي ته��ـــة ال�ـــ�اد العل��ـــة 

والعلــف ال��ــ� ( ال�ــالئ ) و��ــ�� بــ�� ف�ــ�ة  �ال���ــات ال�ــي ���اجهــا ال��ــ�ان مــ� العلــف ال���ــ�

وأخ�� ح�اب االح��اجات لل���ان ال�ي تع��� على أوزان ال���انات وعلى حال�ها العامـة وم�حلـة 

% م� أوزانها علف م��� ی�م�ًا ، أما ال�اء فانه  ٢ال��� و���رة عامة �ع�ى ل���انات ال����� 

حقـ�ل ال���انـات مـا �قـ�م ال���ـي ب����ـ� ال��ـائ� فـي  ة�ق�م ���رة ح�ة . وم� الع�ل�ات ال��م�ـ

م�ــا ی���ــع ف�هــا مــ� ف�ــالت ال���انــات ال��ل��ــة مــع ال�ــ�ل والعلــف ال��ــ� وهــ�ه الف�ــالت قــ� 

ت��ع في حف�ة خاصة خارج ال�ق�ل إلن�اج ال��اد ال���اني ، وان ت���� ال�قـ�ل وال��ـائ� مـ� 

�م�ـــًا أو بـــ�� ف�ـــ�ة وأخـــ��  الن �قـــاء ف�ـــالت الع�ل�ـــات ال�قل�ـــة ال�ه�ـــة ال�ـــي �قـــ�م بهـــا ال���ـــي ی

ال���انات ف��ة ���لة ق� ���� ت�للها وان��ار ال�وائح ال���هة ال�ي ت�� ال���ان واإلن�ان معًا ، 

ــل ال�الئــــ� ل��ــــاث� وان��ــــار ال��ــــ�ات وال�ف�ل�ــــات ال�ارج�ــــة  و�ــــ�ل� تع��ــــ� هــــ�ه الف�ــــالت ال��ــ

ات وت�قل أل�ها الع�ی� م� األمـ�اض ، و�ـ�ل�  مـ� وال����ات ال��ض�ة األخ�� ال�ي ت�د� ال���ان

ـــى إن�ـــاج  ف�ائـــ� ال����ـــ� هـــ� ال�فـــا� علـــى ال���انـــات ن��فـــة وذات م�هـــ� ج��ـــل ، و��ـــاع� عل

ال�ـــ�ف ال��ـــ� مـــ� األغ�ـــام و�ـــ�ل� أ�هـــار األ�قـــار والع�ـــ�ل �ـــال��ه� ال�ـــ�ي الـــ�� مـــ� أهـــ� 

ـــ� ت�ـــ�� ال��ـــ�ان ، ومـــ� الع�ل�ـــات ـــه ال�ـــي �ع��ـــ� عل�هـــا ع� ـــة هـــ� مالح�ـــة الق��ـــع  عالمات ال��م�

  وت���ل ال���انات ال����ة لغ�ض ع�ضها على ال���� ال����� لعالجها .
   

  :  Animal identification : ت���� ال���انات -أوًال 
  

مــ� الع�ل�ــات ال�قل�ــة ال�ه�ــة لل���انــات ال��رعــة وخاصــة ح��انــات ال��ــ��� وذلــ� ل��ا�عــة  تع��ــ�

مــ� الغــ�اء ، و�ــ�ل� یــ�� تــ���� ال��ال�ــ� �عــ� الــ�الدة م�اشــ�تًا أو ع�ــ�  ن�ــ� ال��ــ�ان ومــ�� اســ�فادته

ش�اء ح��انات ج�ی�ة لل�قل وان اله�ف م� ع�ل�ة ت���� ال���انات ه� ل����� األفـ�اد �ع�ـها عـ� 

ال�ع� األخ� م�ا ت�ـاع� ال���ـي علـى م�ا�عـة حالـة ال���انـات و�ـ�ل� ت�ـه�ل أدارتهـا ف�ـًال عـ� 

  ل���انات ال���ازة وحف� أن�ابها ع� ���� اس���ام ال��الت ال��ر��ة . أم�ان�ة االح�فا� �ا

  

  

  

      

  



 ٢

  وم� أه� ��ق ال����� ال�ائعة االس�ع�ال هي : 
  

وهي ��ارة ع� لفح ( ��� ) ال�ل� لل���ان ال��اد وس�ه وت����م ل�ل�  : Brandingال�س�  -١

� �اس���ام أحـ�ف وأرقـام مع�ن�ـة سـاخ�ة أما أرقام أو ح�وف أو �ل�ه�ا ل�س� ال���ان و���� ال�س

أو اســــ���ام مــــادة ����او�ـــــة خاصــــة لـــــ�ل� ( ال��ــــ� ال�ـــــاص )  وهــــ�ه الع�ل�ـــــة مالئ�ــــة لأل�قـــــار 

وال�ام�س وال��ال ، و��� ال�س� في ال�هة ال��ـ�� علـى ف�ـ� ال��ـ�ان و�أرقـام أو أحـ�ف واضـ�ة 

  و����ة .
  

�� ل�ـ���� ال��ـ�ان و�ـ�� ال�ـ���� فـي هـ�ه وهـي مـ� الع�ل�ـات ال�ـي ت�ـ  :  Tattooingال�شـ�  -٢

ال�الة في داخل ص��ان األذن وت��اج إلى آلة خاصة ذات حـ�وف وأرقـام م�ب�ـة و�اسـ���ام ح�ـ� 

  اس�د وت��� الع�ل�ة لألغ�ام وال�اع� ���ل خاص .  
  

 وهي ��ارة ع� ق�ـع مـ� ال�السـ�� أو ال�عـ�ن ال���ـ� الـ�زن  :األرقام ال�ع�ن�ة وال�الس����ة  -٣

أذن ال��ــ�ان �اســ���ام آلــة خاصــة ومــ� جهــة صــ��ان  م��ــ�ب عل�هــا األرقــام  و�ــ�� ت����هــا علــى

  اإلمام ل��هل ق�اءتها وت����م ل����� األغ�ام وال�اع� واأل�قار والع��ل ال�غ��ة . 
  

وهـ�ه ال���قــة شـائعة فــي تـ���� ج��ــع ال���انـات فــي الـ�ول الغ���ــة ح�ـ� یــ��   :قـ�ض اإلذن  -٤

) و��ضـع قـ�ض أو  Vاإلذن �اس���ام آلة خاصة و���ن الق�ض على شـ�ل حـ�ف ( ق�ض حافة

  ی�غ� ��ه ال���ي .  ع�ة ق�وض على اإلذن ال�اح�ة ح�� ما
   

ــ�ل� صــ�غة لهــا   : األصــ�اغ  -٥ وهــي ع�ل�ــة ت�ــ���م لل����ــ� بــ�� الق�عــان ال���ــ�ة و��ــ���م ل

ال��ف وت����م لق�عان ال�ي ت�عى فـي الق�رة على ال��ات أل��ل ف��ة م���ة وسهلة اإلزالة م� 

  .  وت��ع�ل ه�ه ال���قة ع�� ع�ل�ات ال��ع وال��اء ب�� ال�����  ال��اعي ال�����ة

وهي ��ق أخ�� ل����� ال���انات م�ل وس� الق�ون أو اس���ام األرقام  :��ق أخ�� لل�����  -٦

  ان .ال�ع�ن�ة أو ال�الس����ة ال�ي ت�ضع ���ل قالدة في ر��ة ال��� 
  
   

(ال��اضــة لل���انــات ) وهــي ع�ل�ــة ت�ــ�� لغــ�ض ال�فــا�  :  Exercisingال�ــ����   -ثان�ــاً 

على ن�ا� وح���ة ال���ان و��ل� ت�عـل الع�ل�ـات ال����ـة لل��ـ� ت�ـ�� ��ـ�ل ���عـي ومـ��� ، 

ح�� أن وق�ف ال���انات لف��ة ���لة وفي م�ـان واحـ� یـ�د� إلـى ضـعف ع�ـالت القـ�م و�ـ�ل� 

  أ�الة أ�الف وح�اف� ال���انات ، وتع��� ال��اضة ض�ور�ة و�األخ� ل���ر ال����ة .  ی�د� إلى

  



 ٣

ماشـ�ة و  ت��� ه�ه الع�ل�ة على ع�ـ�ل ال��ـ���  :   Horn removingإزالة الق�ون  -ثال�ًا 

للــ��ل� مــ� ق�ونهــا وهــ�ا �ف�ــ� ب�قل�ــل ال�ــ�ادث ال�ات�ــة عــ� ت�ــا�ح ال���انــات ���ــا ب��هــا  ال�ل�ــ�

ل��ــاحة ال����ــة لل��ــ�ان ال�احــ� فــي ال�قــل  وتقلــل ال�ــ�وح فــي ج�ــ� ال��ــ�ان ��ــ�� و�قلــل ا

، وال���انــات ال��الــة القــ�ون ت�ــ�ن ســهلة ال�عامـل أث�ــاء ال��ــع وال��ــ� إلغــ�اض العــالج ، ال��ـا�ح 

و�ــ�� إزالــة القــ�ون ب�قــ� م��ــ� �ل�ــا �ــان ال��ــ�ان صــغ��ًا �ل�ــا �ــان أف�ــل و�ف�ــل إزالــة قــ�ون 

أ�ـام ح�ـ� یـ�� ت���ـ� وت��ـ� الق�ـة ال�ام�ـة للقـ�ن ، وت�جـ� عـ�ة �ـ�ق  ٦-��٤ ع�� ال���انات ع

  إلزالة الق�ون هي : 

  ال��اد ال����او�ة .  -١

  ال��اش�� االع��اد�ة . -٢

  اس���ام آلة ال�ي ال�ه��ائ�ة .   -٣

ء ع�ل�ـة ال���او�ـة �عـ� أجـ�ا و��� أن ی�� إزالـة القـ�ون فـي أ�ـام تقـل ف�هـا ال��ـ�ات ووضـع ال�ـ�اد

  ق� الق�ون . 

   : او�ة�ال���قة ال���

و�ــ�� إزالــة القــ�ون ( م��ــ� القــ�ون ) �اســ���ام ال�ــ�دا ال�او�ــة أو مــادة ال��تاســ��م ال�ــاو� وهــي 

  ���ل أقالم ( أع��ة ) .
  

   : يـق�ون هـ�ات إزالة الـخ� 

  ق� ال�ع� ح�ل م��� الق�ن .  -١

ازل�� أو ال���ـ� ل��ـع وصـ�ل ال�ـادة ال�او�ـة إلـى ده� ال���قة ح�ل م��� الق�ن �اس�ع�ال الف -٢

  ع��ن ال���ان . 

  ح� م��� ال�ع� �اس���ام األقالم ( ال�ادة ال�او�ة ) إلى أن ��ه� ال�م .  -٣

  وضع مادة معق�ة على ال���قة ل��ع ح�وث األم�اض الف���ة وت��ع ال��اب .  -٤

�ة ال���ـار االع��ـاد� علـى أن یـ�� ال�ـ���ة و��ل� ی�� إزالة الق�ون لل���انات ال����ة ت��� ب�اسـ

  س� ) م� ال�ل� .  ١على ال���ان وق� الق�ن على �ع� (
  

فـي مقـ�رة ال��ـ�ان ت�ـ�� ع�ل�ـة خ�ـي الـ���ر لغـ�ض ز�ـادة  : Castrationأل��ـي  – را�عًا 

وز�ــــادة اســــ�هالكه مــــ� ال�ــــ�اد العل��ــــة وت�ــــ�ن ه�وئــــه ز�ــــادة  إلــــى ةعلــــى ت�ســــ�� الــــ�ه� �اإلضــــاف

لة ت�ــ��� ال��ــ�ان ��ــ�رة أســ�ع وت��ــ�� صــفات ال�ب��ــة ، وت�ــ�� ع�ل�ــة أل��ــي علــى ال���ــ

الع��ل وال��الن ال�ع�ة لل����� و��ل� ت��� على ال��اش وال���ان ال����ة ال�� لغ�ض ت��ـ�� 

  صفات الل�� ل�یها ق�ل ال��ح . 



 ٤

  وت����م ع�ة ��ق إلزالة ال������ وهي : 

  الة ال������ �إج�اء ع�ل�ة ج�اح�ة .  ال���قة ال��اح�ة : و��� إز  -١

وت�لـــف األو��ـــة ال�اقلـــة  : وهـــي آلـــة ت�ـــ���م لق�ـــع اإلمـــ�اد الـــ�م��  واســـ���ام آلـــة ال�ـــ�د یـــ�  -٢

  لل������ و�ه�ه ال�الة ی�د� إلى اض��الل ال������ .  وال��ال ال����ة

�ة تف�ح �اس���ام اس���ام ال�لقات ال��ا��ة : وت����م في ه�ه ال�الة حلقات م�ا��ة صغ� -٣

آلـــة خاصـــة وت�ضـــع علـــى األو��ـــة ال�م��ـــة ال�غ��ـــة لل��ـــ���� و�عـــ� ف�ـــ�ة مـــ� الـــ�م� ت�ـــ��ل 

  ال������ . 
  

أن ق�ع أو ب�� الـ�یل مـ� الع�ل�ـات ال�قل�ـة ال�ـي ت�ـ�� :   Docking tailب�� ال�یل  –خام�ًا 

�ــ�ان ول��ــه�ل ع�ل�ــة فــي ال��ــالن فــي أ�امهــا األولــى �عــ� الــ�الدة وذلــ� �ق�ــ� ت��ــ�� م�هــ� ال�

وال��ــ�ان ذو الــ�یل ال�ق�ــ�ع ی�ــ�و أك�ــ� ال�ل�ــ�ح فــي اإلنــاث و�ــ�ل� ل�قل�ــل م�ــا�قة الــ�یل لل��ــاش 

ن�افــة ، أمــا األغ�ــام ذات الــ�یل أل�ــ��ي (اإلل�ــة) فــال ت��ــع إلــى نــادرًا ، و�ف�ــل أج�ائهــا وال��ــ�ان 

  ل م��لة �ال��� .س� ) م� ال�ی٥ی�م ) و��� ت�ك م�افة ( ٣-�١ع�� صغ�� (

  

ال�الغـة ت��ـاج إلـى تقلـ�� أ�الفهـا  األغ�ـام أن :  Hoof trimmingتقلـ�� األ�ـالف  –سادسـًا 

وخاصــة لألغ�ــام ال�ــي ألت�ــ�ج لل�عــي ، هــ�ا مــ�ت�� �ــل ســ�ة وذلــ� لل�ــ���ة علــى ن�ــ� األ�ــالف 

وعـ�م ��� ف�� األ�الف ب�� وق� وأخ� مع مالح�ة ���قة س�� األغ�ام لل�أك� مـ� سـالم�ها 

ال��عــى  إلــىال�ــي ت�ــ�ج لل�عــي ی�م�ــًا  األغ�ــام أنأصــاب�ها �ال�هــاب األ�ــالف أو تعف�هــًا ، ح�ــ� 

 تأكــل��ــ��  واألرض األ�ــالفالن االح��ــاك ال�اصــل بــ��  األ�ــالفع�ل�ــة تقلــ��  إلــى الح�ــاج

ال��ـــا�ة بـــ�عف� ال�لـــف ووقا�ـــة  األغ�ـــامال���لـــة وال�ائـــ�ة مـــ� ال�لـــف . ولغـــ�ض عـــالج  األجـــ�اء

-��١٠ـا��ة ذات ع�ـ� ( األغ�ـام إمـ�ارعـ� ���ـ�  لألقـ�امال�ل��ة ����� ع�ل ح�امات  غ�اماأل

 أنو�ع�ض م�اس� ح�� ی�ضع م�ل�ل معق� في ه�ا ال��ام ، و��ـ�  أم�ار ٥س�) و���ل  ١٥

ل��ــع تلــ�ث حــ�ض ال�غ�ــ�� �ال����و�ــات واألوســاخ ال��جــ�دة فــي  األغ�ــامت�ــ�� ق�ــل تغ�ــ�� 

  األ�الف .
   

ع�ل�ة ال�غ�ـ�� ل�ـ���� هـي ت���ـ� ال��ـ�ان والق�ـاء  ت���   :  Dippingل�غ��� ا -سا�عًا 

ـــة  ـــة  علـــى ال�ف�ل�ـــات ال�ارج� ـــام مـــ�ة واحـــ�ة فـــي ال�ـــ�ة علـــى األقـــل وت�ـــ�� ع�ل� وتغ�ـــ� األغ�

  ���ن ال�� مع��ًال .  اال�غ��� في نها�ة شه� ن��ان أو ب�ا�ة شه� أ�ار ع��م

  

  



 ٥

  �ا�ات ال�ال�ة ع�� تغ��� األغ�ام : وم� ال��ور� ج�ًا اخ� ال��ر واالح�

  ع�م تغ��� ال�عاج ال��امل  -١

ت��� ال��ام �ع�ل�ة ال�غ��� خالل األ�ام ال����ة ، الن م�لـ�ل ال�غ�ـ�� سـ�ف �غ�ـل مـ�  -٢

  ال��ة ��اء ال��� ل�ل� ��� أعادة ع�ل�ة ال�غ��� م�ة أخ�� �ع� ه��ل اإلم�ار .  

ق�ـــل ال�غ�ـــ�� ، ح�ـــى ال ت�ـــ�� األغ�ـــام إلـــى شـــ�ب  ســـقي ال���انـــات وجعلهـــا ��الـــة راحـــة -٣

  م�ل�ل ال�غ��� . 

  ع�م تغ��� ال���انات ال����ة أو ال��الن ال�غ��ة ج�ًا .  -٤

  ��� أن ی�� ال�غ��� في األ�ام ال�ع��لة ال��ارة . -٥

��ــ� أن ت�ـــ�ن الف�ـــ�ة الالزمـــة ل�فــاف ال��ـــ�ان �ا��ـــة ق�ـــل حلــ�ل ال��ـــاء ( تغ�ـــ�� األغ�ـــام  -٦

  �ه�ًا ) .  ١-٩ة ال�اع

  ته��ة م��ل�مات ال�غ��� ق�ل ی�م واح� م� ال�غ��� .  -٧

��ــ� عــ�م تغ�ــ�� ال��ــاش فــي م�ســ� ال��اســل وذلــ� ل�ــي ال ��ــ�ث لهــا �عــ� ال��ــ�ر فــي  -٨

  م��قة الف�� . 

  إزالة األوساخ واألت��ة وال�وث ال����ل في م��قة اإلل�ة والف��ی� ب�اس�ة آلة ال�� .  -٩

مـــ� أحـــ�اض ال�غ�ـــ�� هـــي ال�اب�ـــة وال�����ـــة و��ـــ�ل عـــام ��ـــ�ن ��ـــاس حـــ�ض  و��جـــ� ن�عـــان

م�ـــ� ، و��جـــ� فـــي ب�ا�ـــة ال�ـــ�ض  ١م�ـــ� ال�ـــ�ل و�عـــ�ض  ٥ -٤م�ـــ� ارتفـــاع و ١,٥ال�غ�ـــ��  

ح��ــ�ة ل����ــع ال���انــات وفــي نها�ــة ال�ـــ�ض ح��ــ�ة ل��ــ��ة م�لــ�ل ال�ف�ــ�� مــ� ال���انـــات 

الســ��جاع ال��لــ�ل ال���ــ�ف مــ� ال���انــات إلــى وت�ــ�ن ال���ــ�ة ال�ان�ــة م��ــ�رة إلــى ال�ــ�ض 

  ال��ض م�ة ثان�ة .

  
               

  



 ٦

ـــات ال�ـــ�ض �عـــ�  و��ـــ� أن ـــ�ًال ل��ـــهل ت�ـــ��� م���� ��ـــ�ن ال�ـــ�ض علـــى م��قـــة م�تفعـــة قل

ـــ��ل� مـــ� ال�ف�ل�ـــات  ـــ�� ال ـــة ل�ـــي ی ـــة ال�ـــ� �أ�ـــام قل�ل ال�غ�ـــ�� ، و��ـــ�� ال�غ�ـــ�� ق�ـــل ع�ل�

  غ�ام . و��� ع�م تع��� األغ�ام لل��ارات اله�ائ�ة . ال�ارج�ة أن وج�ة على ج�� األ
  

ت�ــ�� هــ�ه الع�ل�ــة لغــ�ض ت���ــ� جلــ�ها م�ــا �علــ� بهــا مــ� :  Groomingأل����ــ�  –ثام�ــًا 

أوسـاخ وه�ـاك ف�ائـ� لهـ�ه الع�ل�ـة هـي ت��ــ�� الـ�ورة ال�م��ـة وت���ـه إفـ�ازات الغـ�د ال�ل��ـة و��هــار 

ال��ل� م� ال�ف�ل�ات ال�ارج�ة العالقة فـي ال�ـع� وتع��ـ� ال�ل� �ال��ه� الالمع ال���� و��ل� 

ع�ل�ـــة ضـــ�ور�ة ل���ـــع ال���انـــات ال�ـــي تعـــ�ض فـــي ال�عـــارض ، وت�ـــ�ع�ل ف�شـــة خاصـــة لـــ�ال�  

و�ف�ـــل أن یـــ�� ال����ـــ� لأل�قـــار ق�ـــل ع�ل�ـــة ال�لـــ� وذلـــ� ل���ـــ� ســـق�� األت��ـــة واألوســـاخ فـــي 

  ال�ل�� أث�اء ع�ل�ة ال�ل� .
  

و�ل�ـة ال�ـ� مع�اهـا إزالـة ال�ـ�ف مـ� علـى ج�ـ� األغ�ـام  :  Shearing ج� ال��ف -تاسعًا 

  ���عة و���رة �املة وسه�لة و�أقل إزعاج لل���ان ولل��� ال�� �ق�م �ع�ل�ة ال�� .  

وت�ــ�� ع�ل�ــة ال�ــ� فــي نها�ــة ال�ــ�اء وع�ــ� قــ�وم ال��ســ� ال�ــار ، وتــ�� ع�ل�ــة ال�ــ� فــي الغالــ� 

  ب�اس�ة ن�عان م� م�ائ� ال�� 

  آلة ال�� ال��و� ( ال�و ) : وت��� ع�ل�ة ال�� ال��و� ال�� ���ن ع�د ح��اناته قل�لة .  -١

ال�� ال���ان��ي : وهي ع�ل�ة ت��� �اس���ام آلة �ه��ائ�ة ت��ه ماك�ة ال�القة ول��ها اك�ـ�  -٢

قل�ًال .و��� ع�م س�� ال��ف أث�اء ع�ل�ة ال�� ألنه ق� ی�د� إلـى قـ� ال�لـ� مـع ال�ـ�ف ، 

� ت��ـــ� تلـــ�ث ال�ـــ�ة �ـــال��اد الغ���ـــة م�ـــل الـــ�وث وال�ـــ�� أو ال�ـــاء وذلـــ� �قلـــل مـــ� ال���ـــة و��ـــ

ال�ع��ة ، ل�ل� �ف�ل أن ت��� ع�ل�ة ال�� على أرض�ة خ���ة م�تفعة قل�ًال ع� م���� سـ�ح 

  األرض، و��� ت���ل رق� ال���ان في ال��الت خاصة و���ل وزن ال��ة .

األرض ح�ـ� ت�ـ�� �ـي ولـف  �ن ج�ة ال��ف م�ضـ�عة علـىو�ع� االن�هاء م� ع�ل�ة ال�� ت�

ال��ة ���� ت��ن ال�هة ال�ـي �انـ� مالصـقة ل�لـ� ال��ـ�ان ن�ـ� ال�ـا�� وتـ�� بلـف ج�انـ� ال�ـ�ة 

أ� م��قــة األ�ــ�اف والـــ�یل ن�ــ� الـــ�اخل �ات�ــاه ال�ســـ� و��ــ�ن اللـــف مــ� ع�ـــ� ال�ــ�خ�ة ال��ـــ�ان 

   م��ها ن�� ال���ة وت�� ���ف ال���ة .  

وهي ع�ل�ة إزالة ال�ع� ال��ج�د على ج�� ال���ان ���عة :   Clippingق� ال�ع�  – عاش�اً 

و���رة �املة وسـه�لة و��ـ�� قـ� ال�ـع� لل���انـات ق�ـل ع�ضـها فـي ال�عـارض أو ق�ـل �عـ� 

و�ـ�� قـ� شـع� األ�قـار ال�لـ�ب فـي م��قـة ال�ـ�ع وج�انـ� الـ��� والـ�یل  ،ال�عال�ات ال�����ـة 

  ل� ل��ع سق�� ال�ع� في ال�ل�� أث�اء ع�ل�ة ال�ل� . واألر�اع ال�ل��ة وذ

  



 ٧

ی�جـ� فـي �ـل حقـل ل����ـة ال���انـات  :  Animal weightingوزن ال���انـات  –احـ� ع�ـ� 

مـــ�از�� م��لفـــة وم�هــــا مـــ�از�� لــــ�زن ال���انـــات علــــى اخـــ�الف أح�امهــــا وأع�ارهـــا وع�ل�ــــة وزن 

ـــاد ـــى مقـــ�ار ال�� ـــة حقل�ـــة مه�ـــة لل�عـــ�ف عل ـــات ومـــ�� ال��ـــ�ان ع�ل� ن��هـــا أو ة ال��ـــ��ة لل���ان

ت��رهـا خـالل م�احـل ح�اتهـا ����ـاج ال���ـي إلـى وزن ال��ال�ـ� ع�ـ� الـ�الدة ثـ� ع�ـ� شـه� وشــه��� 

وه��ا ح�ى الف�ام ح�� ���ى ال�زن ع�� الف�ام و�ع� ذل� ی�زن ال��ـ�ان شـه��ًا ح�ـى ع�ـ� سـ�ة 

� وزن ال���انات �اس���ار ل�ع�فـة مـ�� ث� الع�� ع�� ال�ل�غ ال���ي ، أما ح��انات ال����� ���

االس�فادة م� ال�غ��ة وه�اك وزن�� مه��� ل���انات ال����� وه�ا ال�زن االب��ائي وال�زن ال�هـائي 

ح�� ���د الف�ق ب�� ه�ی� ال�زن�� ه� مق�ار ال��ادة ال�زن�ة في ف��ة ال��ـ��� وال�ـي عل�هـا �ع��ـ� 

ات فــي ال�ــ�اح ال�ــاك� ق�ــل ت�اولهــا العلــف أو شــ��ها ال�ــاء مقــ�ار الــ��ح ، وعادتــًا یــ�� وزن ال���انــ

في نف� ال�ق� وت�� نف� ال��وف وذل� ل�قل�ل ال�ـ�ث�ات ال�ـي قـ� وت�خ� ���ة األوزان ال��عا��ة 

  :ت�عًا للع�امل ال�ال�ة  ال���انات ت�ث� على ���ة األوزان ال�����ة لل���ان ، وت��لف أوزان 

  �� ال�ي ��� ف�ها . ع�� ال���ان أو م�حلة ال� -١

  اخ�الف ال�اللة وال��ع .  -٢

  اخ�الف ال��� ، وال���ان م�ل�د ت�أم أو مف�د .  -٣

  اخ�الف م���� ال�غ��ة ب�� ف��ة وأخ�� .  -٤

  ال�الة ال���ة وتأث��ها على خف� أو ز�ادة وزن ال��� .  -٥
               

دو�ة لل���انات تع��� م� الع�ل�ات ال�قل�ة أن أع�اء األ األدو�ة لل���انات : ع�اءأ –اث�ا ع�� 

ال�ي ی�اولها ال���ي �اس���ار �ال�ـا أن ه�ـاك أعـ�اد مـ� ال���انـات ت��لـ� عالجـًا ن���ـة ل��ضـها 

أو لغـ�ض وقا�ـة الق��ـع مـ� األمـ�اض ال�ع��ـة ، و��ــ� علـى ال���ـي ال�ـ�ر�� علـى �ـ�ق أع�ــاء 

ت ال�ئ��ــ�ة لل���ــ� ال���ــ�� وم�ــاع��ه ول�ــ� الــ�واء أو اللقــاح ولــ� هــ�ه الع�ل�ــة هــي مــ� ال�اج�ــا

م�ـــاه�ة ال���ـــي بهـــا ضـــ�ور�ة الن ق��ـــع ال���انـــات قـــ� ال ی��اجـــ� �ـــالق�ب م�ـــه ال��ـــ�� �عـــالج 

ال���انات أو ��� ع�د ال���انات ���� ال ���� لل���� ال����� م� ت���ـع أو تل�ـ�ح ال���انـات 

 كلها .      




