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والتعرف على أماتها في  البقاءفي قدرتها على عند الوالدة  تأثير وزن حمالن الدمان
 واحات الجنوب التونسي

 (1)محمد حمادىو (3)محمد شنيترو *(2، 1)آمال ضوي 

 .تونس ،مدنين ،د المناطق القاحلةهالحياة البرية، معمخبر تربية الماشية و  .(1)
 .قابس، تونس ،( كلية العلوم2)
 .تونس ،الوطني للعلوم الفالحية عهدالم( 3)
 (.amel.ghiloufi@yahoo.comالبريد االلكترونى : .ي آمال ضو  الباحثة * للمراسلة:)

 08/02/2019تاريخ القبول:    02/01/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
طق القاحلة التابعة لمعهد المنا ،ةالتجريبي بمحطة شانشوي حمل دمان مرب   213على  العمل هذا ي  ر  ج  أ  
وزن الحمل عند  تأثيردراسة إلى يهدف  . و2017و 2014 بينة الممتدة ر الفتالل خ دنينممحافظة ب

هذه القدرة  تأثير مما يقي  . كساعة 48في عمر وهو  أخرى  أم  و  هأم  التميز بين  علىالوالدة على قدرته 
 ت معاينة الوالداتتم   ، إذةمستمر   . خضعت الحيوانات لمراقبةاألسبوعالسلوكية على نسبة حياته في عمر 

في  أمهع اختبار قدرة الحمل على التعرف على قو  ساعة 48في عمر و  تسجيل وزن الحمل عند الوالدة.و 
 التأثيربينت التجربة  .للغرضص ص  باستعمال اختبار خ   أخرى نعجة  بينو  هأم  بين  اختياري ضع و 

كانت  .رأمتا 6مسافة  على هأم  التعرف على  على قدرته فيالكبير لوزن الحمل عند الوالدة  المعنوي 
مقارنة  أم هاتها بجوار أقل   اوقت   مكثت ، وذلك أن هااألمفي بلوغ  نشاطا   األقلهي خفيفة الوزن الالحمالن 

على  خفيفة الوزن سلبا  ال للحمالنالضعيفة  المؤهالت السلوكيةهذه  أثرتالثقيلة الوزن. وقد بالحمالن 
ل من عمفي وهي حياتها   رها.األسبوع األو 

 .نسبة البقاء على قيد الحياة: حمل الدمان، الوزن عند الوالدة، التعرف على األم ، المفتاحيةالكلمات 
 :مةالمقد

حيث يمثل مورد رزق للعديد من في الوسط والجنوب  الفالحية بالبالد التونسية خاصة   األنشطة األغنام من أهم  يعتبر قطاع تربية 
التناسلية  كفاءتهاالرتفاع  من الدولة للفالحين الصغار وقع استيراد نعاج الدمان من المغرب نظرا   تشجيعا  محدودة الدخل. و ال العائالت

   (.Chniter et al.2013 ,)من السنة  فترات مختلفةوسرعة تكاثرها خالل 
نخفاض الو  في البطن الواحد التوائم عدد لكثرةجع النفوق ر يو  .الدمانرة لتربية ساللة يعد نفوق الحمالن الصغار من أهم العوامل المنف  

لوزنها  تأقلمها مع المحيط الجديد نظرا  التوائم الثالثية والرباعية صعوبة في تعديل حرارة أجسامها و تجد وزن الحمالن عند الوالدة. 
 (.Chniter et al.2011 ,)بالحمل الواحد  مقارنة   الخفيف
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خالل ها على إنشاء عالقة خاصة و قوية مع صغيرها من مدعمات ارتفاع نسبة الحياة عند الحمل قدرت  دة و سلوك األم عند الوال يشك ل
 هي. ف(Dwyer,  (2014التعلم والحماية و تعتبر األم مصدر الغذاء  إذ . الفترات وأحرجهاتعتبر أدق   التيالساعات األولى من ميالده 

و  الباردة. البيئةالمحافظة على دفء جسمه في من أجل للطاقة الالزمة لحركة الصغير  ا  مصدر د الوحيد بالسرسوب الذي يمثل المزو  
بسبب ما رتفاع قيمته الغذائية الاألجسام المناعية و  ىالحتوائه علوذلك حديثة الوالدة اليمثل السرسوب المادة األساسية لتغذية الحمالن 

تعتبر  ،كونها مصدر الغذاء إلىباإلضافة و األمراض. ووقايتها من مرار الحمالن من البروتين واألمالح والفيتامينات الضرورية الستفيه 
ل عليه االنتقال من رحمها تسه   إذللصغير مصدر األمان  فهي .بناء عالقة معهلالجديد و المعلم األول الكتشاف المحيط  النعجة األم  

 .(Nowak, 2006) المحيط الجديد إلىالدافئ 
يجب على  إذ .بعد الوالدة األولىساعة  24نسبة حياته خالل  فيمما يؤثر  ، وذلكهبناء عالقة مع أم  ل جدا   امهم  سلوك الحمل  د  ع  كما ي  

على التعرف عليها عن  قادرا   الحمل . كما يجب أن يكون ا  ر سنتيمت 50عن  ه من مسافة تقل  على التعرف على أم   الحمل أن يكون قادرا  
 (.Nowak et al.1990 ,) أيام 3و  يومينبعد في عمر 

األسباب المتعلقة بنفوق لمعرفة و  اإلنتاجيةأجريت العديد من البحوث السابقة على هذه الساللة الدمان بقصد إعطاء معلومات تهم 
نسبة  فيلكن القليل من البحوث أجريت حول مؤشرات السلوك وتأثيرها (. Chniter et al., 2013; Rekik et al., 2008)الحمالن 

 .عند الحمالن الحياة
ثر هذه أم . كما يقي  أخرى جة نعبين وزن حمل الدمان عند الوالدة على قدرته على التمييز بين أمه و  تأثيردراسة إلى تهدف هذه التجربة 

 .أيام 7القدرة على حياة الحمل في عمر 
 :مواد البحث وطرائقه

 2014 بينة الممتدة ر الفتالل خ مدنينمحافظة مناطق القاحلة بالتابعة لمعهد ال ونشبشا ةالتجريبيإجراء هذا العمل بالضيعة  تم
تتميز هذه و (. شرقا   9° 53و'  شماال   33° 53كلم )اإلحداثيات:'  20قابس ما يقارب عن  مدينة. تبعد هذه الضيعة عن .2017و

 في فصل الصيف مرتفعة خصوصا   ةفي هذه المنطقدرجات الحرارة مم بالسنة.  100 األمطار معدلتجاوز يال إذ المنطقة بمناخ جاف 
 (.Dhaou et al.2018 ,)درجة  30تتجاوز  إذ( أغسطسيوليو و ، و ) شهر يونيو

فترات  3خضعت النعاج لنظام تربية مكثف بحيث يكون هناك و نعجة.  111نحو حمل دمان ل 213خالل هذه التجربة وقع استعمال 
. وفي إطار هذا النمط من التربية تتمتع النعاج بتغذية (Dhaoui et al., 2018)في عمل . وقد ورد ذكر ذلك والدة خالل عامين

 كغمن الحريرات في ال كغ 1700ز )يحتوي على والعلف المرك  ( Medicago sativaذات جودة عالية متكونة من قرط الفصة ) علفية
فادضعت النعاج في مرحلة و  وقد لح. توفر قوالب المإلى الواحد(. كما تتمتع الحيوانات بالماء الصالح للشراب باإلضافة  قبل و  ،الس 

. بعد الوالدة األغنامتربية  فيطة المحتت بعه شبه مفتوحة مخصصة إليواء النعاج قبل الوالدة وتقع إدارتها وفق نظام  حظيرةالوالدة في 
 اسفنجةباستعمال لدى النعاج  تجميع الشبق تمقد م. و 2 1.5تحتوى على عدة أقسام مساحة كل قسم  أخرى  حظيرة إلىتنقل النعاج 
 .ا  يوم 45صحة جيدة. ودامت فترة السفاد في باستعمال فحول دمان  التلقيح طبيعيا  وكان ملغ من البروجسترون.  30تحتوي على 
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الدة على اقتصر التدخل أثناء الو و على مدار الساعة باستعمال كاميرات مراقبة.  ةعند اقتراب الوضع خضعت النعاج لنظام مراقبة مستمر  
كان لتجنب االضطرابات السلوكية إن ما عدم التدخل عند الوضع و والصغير.  األميكون فيها خطر على  التي عصية جدا  الحاالت المست

 الصغير.و  األمالتي من شأنها أن تعرقل بناء العالقة بين 
ة ساعتين حت ىاألم مع صغيرها  تركتبعد الوضع   وي سن د إليه ،عد ذلك يقع التعرف على جنس الحملبإنشاء التواصل بينهما.  يتم   مد 

متتالية. بعد ذلك  أيام 3مدة ل امالمخصص له القسم إلىصغيرها تنقل النعجة و  . ثميضب ط  ميزانهرقم حسب ترتيبه في حالة التوائم و 
 القطيع.  بقي ةمع اعية يتم بذلك إنشاء عالقات اجتمالقطيع حيث توجد بقية النعاج مع صغارها و  إلىوالصغير  األمترجع 

للغرض خصص و أمتار.  6مسافة  على بعدة ساع 48خالل هذه المتابعة وقع اختبار قدرة الحمل على التعرف على أمه في عمر 
 والصغير من التعرف بواسطة البصر. األمن بحيث يمك   (1) الشكل  مصنوع من الحديد المشبك ا  ثالثي مكان يحمل شكال  

 أمامقطيع لتجنب االضطرابات الناتجة عن المخاطبة بالثغاء. خالل االختبار وضع الحمل كان بعيد عن بقية الوضع هذا المجسم في م
دقائق يقع خاللها  5تدوم فترة االختبار و عن الحمل.  أمتار 6النعجتين مسافة  اكلتنعجة أخرى متزامنة الوضع. تبعد أمه و  :اختيارين

 :رللصغيسلوكية التالية أخذ المعطيات ال
 .غير األم  النعجة الحمل لبلوغ أمه و  أخذه الذيالوقت -
 من وقت االختبار. األولى ثانية 60قرب النعجة غير األم خالل الوقت الذي قضاه الحمل قرب أمه و -
 ثانية. 300قرب النعجة غير األم خالل الوقت الذي قضاه الحمل قرب أمه و -
 ثانية. 300تبار أصدره الحمل خالل فترة االخعدد الثغاء الذي -

 
 درة الحمل على التعرف على أمهرسم تقريبي للمكان المخصص الختبار ق .1 الشكل

 .(: المكان بجانب األم أو غير األم4،5(: مكان وضع النعجة األم أو غير األم، )2،3مكان وضع الحمل، ) ( :1)

 48الحمالن التي نفقت قبل ولم يتم  احتساب عدد نافقة. كما تمت مراقبة الحمالن خالل األسبوع األول مع تسجيل عدد الحمالن ال
 الحمالن النافقة خالل األسبوع األول. بينساعة من عمرها 
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± حسب المعدل  أقسام   ةثالث إلىوقع تقسيم وزن الحمالن و  .Graph Pad Prism 6 اإلحصائيحللت المعطيات باستعمال البرنامج 
يساوى  يقل وزنها أو التياعتبرت حمالن ثقيلة الوزن. الحمالن  كغ 3.58 ليساوى  ها أوز وزنيتجاو  التياالنحراف المعياري. الحمالن 

 .الوزن بقية الحمالن فقد اعتبرت حمالن متوسطة  أما ،غ اعتبرت خفيفة الوزن ك 2.1
لدراسة الفرق في . Kruskal-Wallis testوقع استعمال  للحملعلى المعطيات السلوكية  وزن الحمل عند الوالدة تأثيرسة لدرا

 . t-test اختبار الحية  وقع استعمالالمعطيات السلوكية بين الحمالن النافقة و 
 . P <0.05 احتمالية الفروق سجلت عند قيمة 

 :النتائج والمناقشة
 :وزن الحمل عند الوالدة .1

كوزن أقصى  كغ 4.9 إلى أدنىزن كو  كغ 0.7يتراوح وزنها من حيث  كغ 2.77±  0.75يبلغ متوسط وزن حمل الدمان عند الوالدة  
 .(Chniter et al., 2011)وهو متفق مع ما وجده 

على  الفرادى( على وزن الحمالن عند الوالدة. إذ تفوقت الحمالن P <0.0001)  عال   معنوي  كان لعدد التوائم في البطن الواحد تأثير 
 . (2 )الشكل فوق التوائم الثنائية والثالثية فما 

 
 دمان عند الوالدة حسب عدد التوائملالن احم وزن .2 الشكل

تمتع بوزن أكبر من الحمالن ت الفرادى نالحمال أن   بينواالذين  (Sánchez-Dávila et al.2015 ,)حصل عليه تواتفق هذا مع ما 
 األملرحم  أن Mellado et al., 2016)) أضافكما فترة الحمل.  أثناء أفضلغذاء و  األمرحم  فيبمكان أوسع  التمتعه التوائم نظرا  

 تعنى نقص في حجم الحمل الواحد. التوأممساحة محدودة وكل زيادة في عدد 
 :عند الوالدة الوزن  أساسساعة على  48عمر  في أخرى نعجة . قدرة حمل الدمان على التمييز بين أمه و 2

المعطيات السلوكية للحمل على تباين في حيث سجل  أخرى نعجة خالل االختبار استطاعت كل الحمالن التمييز بين النعجة األم و 
 48في عمر  حيث اتضحت قدرة حمل الدمان (Chniter et al., 2017)هذه النتائج متوافقة مع ما تحصل عليه  النعجتين.مستوى 

 .أخرى على التعرف على أمه في حالة وضع خياري مع نعجة  ساعة
 األقل. استغرقت الحمالن أخرى نعجة قدرته على التمييز بين أمه و  فيلوالدة لوزن الحمل عند ا المعنوي التأثير  (1)كما يوضح الجدول 

أقل بجانب األم خالل  وقتا   الوزن  خفيفةوالثقيلة. كما قضت الحمالن  الوزن للوصول إلى األم مقارنة بالحمالن المتوسطة  وقتا   أكثر وزنا  
على عدد الثغاء المسجل خالل فترة  ا  ن لوزن الحمل عند الوالدة تأثير خالل كامل فترة االختبار. لم يكمن االختبار و  األولىقيقة الد
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قادرة على تكوين  ثقيلة الوزن الالحمالن  حيث بينوا أن  (Nowak et al., 1987) هذه النتائج متوافقة مع ما تحصل عليه  االختبار.
 أكثركبيرة الحجم الالحمالن  ( أن  Fahmy et al., 1997) أضاف. كما خفيفة الوزن العالقة سريعة مع األم على خالف الحمالن 

 صغيرة الحجم.المن الحمالن  نشاطا  
 أخرىالوزن عند الوالدة على قدرة حمل الدمان على التميز بين أمه و نعجة  . تأثير1الجدول 

P - value الوالدةالوزن عند  ثقيلة الوزن متوسطة الوزن خفيفة الوزن 

 الوقت المستغرق للوصول إلى

< 0.01 Ab84.0 Bb27.5 Bb26.0 النعجة األم 

< 0.01 Aa125.5 Aa101.0 Ba37.0 النعجة غير األم 

 دقيقة بجانب 1الوقت المقضي لمدة 

0.04 B0.0 Aa26.5 Aa22.0 النعجة األم 

0.004 B0.0 Bb0,0 Ab8,0 النعجة غير األم 

 دقائق بجانب 5الوقت المقضي لمدة 

0.03 Ba113.0 Aa166.0 Aa161.0 النعجة األم 

0.25 b74.5 b44.0 b59.0 النعجة غير األم 

 عدد الثغاء

0.47 22.5 23.0 21.0  

A,B :وتعني وجود اختالفات معنوية على مستوى وزن الحمل عند الوالدة ،: a,b  وجود اختالفات معنوية على مستوى النعجتينتعني 

 :أيام 7في عمرالتعرف على أمه  فىقدرة الحمل  تأثير. 3
إذ لم يقع د كانت  كل الحمالن النافقة من التوائم الثالثية فما فوق قو  .4.23% نحوب األسبوعدرت نسبة النفوق عند الحمالن في عمر ق

 ,)%( المتحصل عليها من قبل  20. تعتبر هذه النسبة منخفضة مقارنة بالنسبة )التوأملحمالن الفردية أو ثنائية تسجيل نفوق بالنسبة لـ
2009.Chniter et al.) 

النافقة الحمالن ( بين الحمالن الحية و P <0.0001) عاليسجل تباين معنوي  إذ. دةارتبطت نسبة النفوق عند الحمالن بوزنها عند الوال
 .(2)على أساس الوزن عند الوالدة كما يبينه الجدول  األسبوعفي عمر 

 المقضي. بالنسبة للوقت (1)الجدول  مقارنة بالحمالن الحية أمهاى للتعرف علأكثر  اوقت   األسبوعاستغرقت الحمالن النافقة عن عمر 
 من االختبار األولىخالل الدقيقة قل أ ا  وقتبجانب األم  لحمالن النافقةامكثت  إذة بين الفريقين عبجانب األم فقد سجلت نسب تباين مرتف

(P  =0.01 و ) ( كامل فترة االختبار P <0.0001هذه النتائج جاءت متوا .)إليه فقة مع ما توصل (Nowak and Lindsay, 
ن هذا االختبار القدرة بي  وقد  فترة االختبار قرب النعجة األم مقارنة بالحمالن النافقة. أكثرالحمالن الحية قضت  الحظوا أن   إذ( 1992

 .(Nowak et al., 2016)ساعة  48متار في عمر أ 6مه عن بعد أالسمعية البصرية لحمل الدمان في التعرف على 
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الوالدة على حياته في  ساعة بعد 48نعجة أخرى في عمر المؤهالت السلوكية لحمل الدمان وقدرته على التفريق بين أمه و  تأثير .2 الجدول
 ععمر األسبو 

P-value t-value المعطيات حمالن حية حمالن نافقة 

< 0.0001 4.18 1866.67 ± 627.00b 2881.13 ± 715.21a والدةالوزن عند ال  

< 0.0001 -3.81 206.44 ± 120.40a 78.06 ± 97.93b 
للوصول إلى جانب  المخصصالوقت 

 النعجة األم

< 0.01 2.78 3.78 ± 11.33b 22.34 ± 18.84a 
بجانب النعجة األم خالل  الممضىالوقت 

دقيقة 1  

< 0.0001 4.54 16.89 ± 31.96b 153.75 ± 90.02a 
م خالل الوقت الممضى بجانب النعجة األ

دقيقة 5  

0.62 0.50 58.78 ± 72.11 72.51 ± 81.26 
الوقت المخصص للوصول إلى جانب 

 النعجة غير األم

0.07 1.82 0.00 ± 0.00 8.80 ± 14.43 
الوقت الممضى بجانب النعجة غير األم 

دقيقة 1خالل   

0.66 -0.44 76.22 ± 93.88 65.93 ± 67.64 
م الوقت الممضى بجانب النعجة غير األ

دقائق 5خالل   

 عدد الثغاء 21.27 ± 27.87 24.30 ± 19.65 1.14 0.26

 الفريقين.بين  مختلفة تعنى وجود اختالفات معنوية تحمل حروفا   لتياالمتوسطات 

ر األم بجانب النعجة غي ىالوقت المقض  و  األم لبلوغ النعجة غير المقضيالنافقة في ما يخص الوقت ال يوجد تباين بين الحمالن الحية و 
 . (Nowak and Lindsay, 1992)بينههذه النتائج متفقة مع ما  .خالل كامل فترة االختبارو  ،خالل الدقيقة األولى

 االستنتاجات: 
التعرف على أمه في وضع اختياري بين أمه و نعجة أخرى في  علىيعتبر وزن حمل الدمان عند الوالدة من العوامل المؤثرة على قدرته 

ما  ووه ،أمتار 6بعد مسافة  علىتعرف على أمه في العالية  الوالدة قدرةظهر الحمل ذو الوزن الثقيل عند أ. عد الوالدةساعة ب 48عمر 
  .بالحمل خفيف الوزن  مقارنة   أيام 7في عمر  م من نسبة حياته الحقا  دع  

تها في توائم متعددة ألنش المستمرة نظرا  اصة و خفيفة الوزن في التعرف على أمهاتها تستدعى المراقبة الخاللحمالن القدرة الضعيفة ل
 صعوبة حصولها على الرضاعة. و 

بشانشو )الحامة قابس( على المجهود الذي قدموه إلتمام هذا العمل في  ة: يتوجه المؤلفون بالشكر لكافة العملة بالمحطة التجريبيالشكر
 .أحسن الظروف
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Abstract 

This study was conducted at the Experimental Station (Institut des Régions 

Arides) Chenchou, Gabes. 213 lambs were used in this work to study the effect 

of birth weight on recognition of the mother by the lamb at 48 h after birth and 

lamb survival at 7 days age. Animals were kept under 24-video surveillance to 

assess parturition. Lambs birth weights were recorded. The preference for the 

mother by the lamb was tested at 48 h postpartum used choice test. There is 

significant effect of lamb birth weight on their capacity to recognize their 

mother from distance of 6 m. Light lambs were slower to reach the mother from 

distance of 6 m. They are less active and spend little time near the side on 

mother compared to heavy lambs. These low performances of D’man lamb at 

48 h age had negative effect on lamb survival at 7 days age. 

Key words: D’man lamb, Birth weight, Recognition of the mother, Lamb 

survival. 
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