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-  واالرواءالتغذیة : 

بصورة الرعي من تتمكن فھي لذا مشقوقة العلیا الشفة بكون االغنام تمتاز 
 تفعل مامثل لسانھا التخرج انھا اذ الكانسة الحیوانات من تعد ولھذا منخفضة

 نساعتی لمدة بالرعي تستمر ، واحدة كمجموعة الرعي ،تفضل االبقار
 انواع في عالیة اختیاریة قدرة ولھا واالجترار بالرقود تبدأ ثم متواصلة
  حوالي شائشالح وتشكل المرعى في توفرھا عند تناولھا تفضل التي النباتات

 ١٠-٢ ینب لمسافات تسیر ان یمكن ، المتناولة الخضراء النباتات من %٧٠
. حنطةوال الشعیر مثل الحبوب تناول االغنام وتفضل تتعب ان دون من كم



ھا لھا القدرة على تحمل العطش مقارنھ مع حیوانات المزرعة االخرى لكون
االلیة  تفرز كمیات كبیرة من اللعاب فضال عن اكسدة الدھون الموجودة في

تعتمد و .المفقودة الى ماء تمثیلي یساعد على تعویض الجسم من الرطوبة 
معدلھ  كمیة الماء التي تشربھا االغنام على نوعیة الغذاء وتشرب االغنام ما

  .یومیا لتر  ٣-٢

 ضل في منطقة واحدة ویف والیستقراما فیما یخص الماعز فھو نشیط جدا
تي تشكل المناطق المرتفعة من االرض ویعتمد في تغذیتھ على الشجیرات ال

تناول ، وعندما یمشقوقة بشفة  الیتمتع، وھو المتناولة من النباتات % ٧٠
لذا  الماعز االعشاب فھو یقتلعھا من جذورھا مما یسبب تدھورا في المرعى

.ذاتھ الماعز لفترات طویلة في المرعى  الیرعىیراعى ان 



التجمع خاصیة -٢:

  یة العزلة وتحب التجمع ما یسھل عمل تكرةاالغنام من الحیوانات التي
یة ادارتھا ورعایتھا وعد وجود افراد شاردة منھا بینما نالحظ ان ھذه الخاص

.االنتشار واضح في الماعز الذي یحب  تاثیرتكون غیر ذات 

اتباع القائد-٣:

 رك القطیع یتح حتيمعین  باتجاةیكفي ان یتحرك أي فرد في قطیع االغنام
ن كلھ باالتجاه ذاتھ كما یمكن ان تتعلم السیر وراء الراعي او أي نوع م

  .الراعي  الحیوانات االخرى مثل الحمیر والخیل التي تعتبر وسیلة لتنقل



النفس ضعف قدرة الدفاع عن -٤:

المنال  تھاب االغنام والماعز كافة انواع الحیوانات وتعد من الفرائس السھلة
التي  ولوحظ ان الحیوانات . السائبةاوى والكالب  وابناءللذئاب والثعالب 

ة من كما ان الذكور اكثر قدر التمتلكھاتمتلك قرونا تعد اشجع من التي 
.نفسھا االناث في الدفاع عن 

للبیئة  التاقلم-٥:

تصور  تنتشر االغنام في جمیع ارجاء العالم عدا المناطق القطبیة مما یعطي
.المختلفة عن قدرتھا على التكیف في الظروف البیئیة 

الصغار التعرف على -٦:

تالف وھي من الصفات المھمة التي تساعد في عملیة التربیة بالرغم من اخ
 تواجدھا اذ تتعرف االم على رائحة المولود منذ والدتھ واماكنالسالالت 

.المحتملین باستمرار لیكون بجوارھا لحمایتھ من االعداء  وتنادیة



التجاوب للصوت-٧:

 ھاالنیراعى عند تربیة االغنام والماعز التزام جانب الھدوء وعدم ازعاجھا 
ع ان تمیز ، وھي تستطیالسریعة الغریبة والحركة  باالصوات التاثرسریعة 

و كصوت الراعي وصوت االدوات عند تقدیم العلف ا المالوفةاالصوات 
.القطیع عند سیر 

الظالم تجنب -٨:

لمظلمة ھناك صعوبة في توجیھ القطیع من المناطق المضیئة الى المناطق ا
اطق لذا تتحرك باتجاه المن .واضح فھي تتجنب الظالم والعتمة بشكل 

ند المضیئة عندما تكون محصورة في مناطق مظلمة وھذه خاصیة مفیدة ع
.جماعیة تغطیس الحیوانات او اجراء عملیات حقلیة 

 



 والماعزمن االغنام  وادارتھتأسیس قطیع :

ان تربیة االغنام والماعز ھي احدى وسائل االستغالل الزراعي قبل ان 
تحتاج  .والماعز وتربیة االغنام ..والطلب تكون تجارة یتحكم فیھا العرض 

مل الى حب المھنة والرغبة في ھذا العمل خاصة وان صاحب المشروع یتعا
.ونھارا مع حیوانات تحتاج الى العنایة لیال 

اكل نحتاج الى ان نحدد االھداف الرئیسیة من المشروع لتجنب بعض المش
:وھي  السيءالتي تحدث نتیجة التخطیط 



المشروع تحدید الھدف من -١:

من  بمعنى تحدید نوع االنتاج وھل ظروف المنطقة مالئمة لھذا النوع
.االنتاج 

توفر االسواق لتصریف المنتجات-٢:

 یجب دراسة ظروف السوق وطرق البیع

االنتاجمدى توفر مستلزمات -٣ :

 لزمات والعالجات والمست العلفیةمثل االیدي العاملة الخبیرة والمواد
.البیطریة 

 المالتحدید حجم القطیع المناسب لحجم راس -٤ :

تاج راس المال المتوفر یحدد حجم القطیع والساللة المتالئمة مع نوع االن
.المطلوب وظروف المنطقة



 والماعزصفات مربي االغنام :

خشن الطباع والیفضلان یكون محبا للحیوانات غیر مؤذي لھا -١.

یمتاز بالصبر وطول البال والھدوء في المعاملة -٢

اء تربیة والصعوبات التي قد تحصل اثن المشاقمجتھدا في العمل یتحمل -٣
.الحیوانات 

لقطیع ذكیا سریع المبادرة ومنتبھا الى التغییرات التي یحدثھا افراد ا-٤

معھا ان یكون ملما بطباع الحیوانات وسلوكھا خبیر في التعامل -٥.



 نھاباوالماعز  لالغنامالدالئل التي یمكن من خاللھا الحكم على ایة ساللة 
:المنطقة ذات قابلیة جیدة على التكیف والتوافق مع ظروف 

الكفاءة التناسلیة العالیة -١

النمو الجید مع المحافظة على اوزان الجسم بمعدالتھا االعتیادیة -٢

استمرار الصحة ومقاومة االمراض -٣

في القطیع  الھالكاتطول عمر الحیوان وانخفاض نسبة -٤



  الحیواناتشراء :

للشراء اختیار االماكن او االفراد المالئمین : اوال:

لبیع یفضل ان تشترى الحیوانات من المربین مباشرة ولیس من ساحات ا
بي یبیع من الحیوانات لكون المر التاكدبعد  االلتنوع الخیارات وعدم الشراء 

.عنده  اسوء ما 

لشراء اشراء الحیوانات ضمن فئات عمریة مختلفة لتقلیل كلفة : ثانیا.

عن  مسؤولة النھایجب االھتمام بشكل دقیق عند شراء الذكور :  ثالثا
.القطیع التراكیب الوراثیة لنصف 



 التالیة تشترى النعاج وفق الفئات العمریة:

ذات اسعار عالیة ..سنة  ٢-١نعاج سبق لھا الوالدة وذات اعمار صغیرة -١

ذات ...سنوات  ٥-٤نعاج كبیرة العمر سبق لھا الوالدة اكثر من مرة -٢
اسعار منخفضة 

ذات اسعار  ....االنتاجیة اناث تربى مدة سنة لتدخل الدورة  فطائم-٣
ر االنتاجي منخفضة لكن تبذل مصاریف كبیرة لمدة سنة حتى تصل الى العم

المطلوب 



 ات الحیوان بھاالمواصفات الشكلیة والسلوكیة التي یجب ان تتصف
:المطلوب شرائھا

السیر عند  ومتوازنھان تكون نشیطة ومعتدلة عند الوقوف -١.

المسمنة الحجم الكبیر مع تجنب الحیوانات -٢.

اصفات تجانس الحیوانات المشتراة في اللون وصفات الجسم ومطابقة مو-٣
الساللة التي تنتمي الیھا 

للمربي الھدوء واالنقیاد -٤.

ان تكون الحیوانات سلیمة من العیوب والتشوھات الجسمیة



 المطلوبة امثلة عن التشوھات او الصفات المظھریة غیر:

للراساالستطالة الغیر طبیعیة -١ .

الفكین عدم تطابق -٢.

الراس االنثوي للكباش-٣

االرجل غیر المستقیمة او العرج وعدم االتزان عند السیر -٤

الضرع غیر المتناسق او المصاب او المتدلي او الصغیر -٥

تقوس الظھر وتدلي البطن -٦

واضح الحیوانات النحیلة بشكل -٧. 

االصابات المرضیة التي یمكن مالحظتھا من خالل الحال المظھریة -٨
والبثور  وعدم التناسق ووجود البقع وتقصفةللحیوان مثل تساقط الصوف 

.الطفیلیة  واالصاباتوالجروح 



النسبة المئویةلالناثالفئة العمریة ت

٢٠واكثرسنوات  ٥اناث بعمر ١

٥١٠-٤اناث بعمر ٢

٤١٠-٣بعمراناث ٣

٣١٥-٢بعمراناث ٤

٢٢٠-١بعمراناث ٥

٢٥بعمر اقل من سنة فطائم٦

%١٠٠المجموع

 ١٠٠/ ٣اإلناث  ھي /الكباش نسبة 
رأس




