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 العمميات الحقمية الموسمية : -ثانيا

هي العملياث التي قد تجري لفتراث متباعدة وهي التي تجري في مواسم معينت في 

 وتشمل .  فتراث متباعدة

 : الصوف جز -1

 في تجري العراق ظروف وفي السنة في واحدة مرة وتجرى الموسمية العمميات من
 :هي الجز عممية عمى المؤثرة النقاط أهم ومن وأيار نيسان شهر

 . الجغرافية المنطقة-1
 الجوية الظروف -2
 األغنام عدد -3
 نظافة الصوف-4
 نوع التربية -5
 الجز مرات عدد-6

 ان ثم الجمدية لاللتهابات األغنام التتعرض حتى وأب تموز في الجز عدم يفضل * 
 لضمان الشتاء في تجز وال الحر موسم خالل الصوف تساقط يسبب الموعد تأخير
 واإلمطار بالبرد األغنام تأثير عدم

 . عمى يعتمد وهذا العالم مناطق بعض في شهر كل مرتين األغنام تجز قد * 

 الحقول في العمل أسموب -أ

  الجز تكاليف -ب

  المناسب بالسعر الصوف تسويق إمكانية- ج
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 الى: يؤدي مرتين األغنام وجز

  .األغنام عمى الجو حرارة تخفيف في يفيد -1

  .الخارجية الطفيميات عمى القضاء عممية تسهل -2

 . المنتج الصوف كمية زيادة-3

 بسبب السنة في واحدة مرة الصوف جز العراقية األغنام في ويفضل * 

 . باألجنبية مقارنة قميل العراقية األغنام من الصوف إنتاجية-1

 . مرتين الجز حالة في جدا قصير يكون المنتج الصوف-2

 المرتفعة الجز تكاليف -3
 : الجز طرق 
 )الزو تسمى ’خاصة مقصات بواسطة( اليدوي الجز-أ

 
 ( الجز اليدوي باستخدام الزو7شكل )
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  . الوقود محركات او كهربائي محرك بواسطة تدار مكائن بواسطة . اآللي الجز-ب

 :اآللي الجز مميزات

 . الزمن وحدة في المجزورة الحيوانات عدد وفي بالسرعة تمتاز-1

 . الجسم عمى الجز متساوي الجز بعد الحيوان شكل انتظام-2

 . اعمى الجزة ووزن متناسقة صوف جزة عمى الحصول-3

 . الجز من الناتجة الجروح تقميل إمكانية-4

 
 ( الجز األلي لمصوف8الشكل )

 :التمقيحات الدورية ضد اإلمراض-2
الحيوانات موسميا ضد االمراض لضمان سالمتها وعدم اصابتها بها   يجب تمقيح

ألنها ستؤثر عميها وتخفض انتاجيتها وفي حاالت أخرى وقد تؤدي الى هالكها، 
وبصورة عامة تختمف امراض ماشية الحميب عن األمراض التي تصيب االغنام 

 والماعز.
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 األدوية بصورة عامة عن طريق:وتعطى 

 أ . الفم: كالجرعات واالقراص والكبسوالت والمعوق.

 ب. االنف: كقطرات االنف واالبخرة.

 ج. العين: كالغسول والمراهم وقطرات العين.

 د. المستقيم: كالحقن الشرجية.

 هـ. المهبل: كالغسول المهبمي.

 و. الحممات: كالمراهم والمحاليل والحقن.

 والكمادات والغسول والصبغات.جمد: كالمراهم ز. سطح ال

 ح. خالل الجمد: كالحقن.

 

 
 ( عممية التميقح بالحقن9الشكل )
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 :األغنام تغطيس-3

 الخارجية وذلك  الطفيميات من ولمتخمص األوساخ من تنظيفها لغرض األغنام تغطس
 اإلمراض وانتشار لتكاثر مالئم مكان والذي يعتبر جسمها عمى الصوف ولوجود
 بنوعين العممية تجرى ,, الجرب مراضاو  والقراد كالقمل الخارجية والطفيميات الجمدية

 .المغاطس من

 وتستعمل لمصدأ قابمة غير معدنية أحواض عن عبارة وهي : متنقمة مغاطسأ_
 .والمبيدات بالماء ممئه بعد االغنام وتغطس المراعي في الرحالة لمقطعان بالنسبة

 الدائري والنوع الطويمة القصيرة منها كثيرة أنواع منها توجد:  الثابتة األحواض -ب
 . خاص وتصميم معينة مقاسات نوع ولكل

 :األظالف تقميم-4

 تعفنها أو األظالف بالتهاب إصابتها عدم لضمان السنة في مرتين أو مرة وتتم
Foot rot  تسمى خاصة آالت بواسطة بكثرة لمرعي ألتخرج التي األغنام وخاصة 
Clippers  التمقيح وقبل لمنعاج الوالدة قبل أكثر بصورة بعدها وتجري المنطقة وتعقم 

 .لمذكور

 
 ( عممية تقميم األضالف01الشكل )


