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الإرتباط1 :م�ؤ�س�سة �أبحاث احليوان  Fauna Research, Inc. 8 Bard Ave. Red Hook, NY 12571نيويورك ،الواليات املتحدة،
و�أمني تقييم الثدييات يف مركز بقاء الأنواع ) ،(SI-NZP, CRCفرونت رويال ،فرجينيا ،الواليات املتحدة
�شروط جناحها وجود مرافق جيدة الت�صميم لإدارة احليوانات والتعامل معها ،وت�ستخدم� ،ضمن �أ�شياء �أخرى ،معدات كبح
يدوية منا�سبة .يتوازى مع ذلك يف الأهمية للو�صول �إىل نتائج ذات داللة �أمران �أ�سا�سيان هما تدريب �أع�ضاء الفريق وتكييف
احليوانات لإجراءات الدرا�سة.
�أن �أحد �أمثلة تلك الدرا�سات هو خيول برزوال�سكي يف حديقة احليوان الوطنية – مركز ال�صون والأبحاث ) (NZP-CRCوالتي
خ�ضعت لدرا�سات التنا�سل لأكرث من � 3سنوات .مت منذ عام  2006كبح  9خيول خمتلفة  443مرة با�ستخدام جهاز TAMER
هيدروليكي (اجلهاز) .نقدم هنا و�صفا للمرافق (ال�شكل  ،)1ومعدات الكبح (ال�صور  2و  ،)3و�إجراءات التدريب امل�ستخدمة
يف تلك الدرا�سات .تتوفر نتائج الدرا�سات يف مو�ضع �آخر.

املناق�شة
�إن مرافق احتواء و�إدارة احليوان اجليدة الت�صميم ،والتي تت�ضمن
معدات كبح يدوية مثل منتجات  ،TAMERهي �ضرورية للعناية
والرفق ال�صحيحني باحليوانات الأ�سرية ،وقد �ساهمت مرافق
مركز ال�صون والأبحاث  CRCوتكييف ح�صان برزوال�سكى يف
�إيجاد بيئة خالية من ال�ضغوط للأح�صنة� .أتاحت هذه املرافق
للباحثني الأدوات التي يحتاجونها لتطوير برنامج بحثي لدرا�سة
بيولوجيا التنا�سل لأح�صنة برزوال�سكى وتطوير برنامج للتلقيح
ال�صناعي للإدارة الوراثية لهذا النوع املهدد.
تقدير
ن�شكر فريق العناية بالثدييات :دولور�س ريد ،ودافيد �شفلت،
وجريج بيرت�سون ،و�شانون هنرت ،وجي�سيكا كوردل ؛ وكذلك
بدهان بوكازينتي � -إخ�صائي احلافريات ،وين كولينز  -الباحث
الرئي�س ،وليزا وير التي قدمت ال�صور.

ال�شكل  :1خمطط يو�ضح منطقة الكبح يف حديقة احليوان الوطنية NZP-CRC

املرافق
تقع مرافق الكبح والتعامل يف حظرية تقع بني منطقتي مرعى ،وتتكون من مربط كبري للفرز  ، sorting stallوممر بطول 11.5م
مزود مبيزان �إلكرتوين مدمج ،و  6مرابط تنظيم  .staging stallsيحتوي اجلزء الأعلى من املرابط على ق�ضبان تتباعد على
م�سافة � 8سم تتيح ر�ؤية جيدة للخيول والعاملني .يوجد �أي�ضا ح ّيز حممي للعاملني  keeper staging areaبني مرابط التنظيم
ميكنهم من حفز اخليول على التقدم باجتاه اجلهاز الهيدروليكي .يتيح مربط مراقبة يقع عند خمرج اجلهاز �إبقاء احليوانات
حتت املراقبة بعد الكبح وقبل �إطالقها �إىل مربط القطيع  herd stallالأكرب م�ساحة ويف النهاية �إىل املرعى� .أر�ضية املرابط
من ال�صل�صال وت�ستخدم م�سحوق احلجر الأزرق يف املمرات .توجد ح�صرية من املطاط ب�سماكة � 2سم يف �أر�ضية الكابح .يتم
ت�سيري احليوانات عادة من الي�سار �إىل اليمني ،رغم �أن بالإمكان دخول اجلهاز من �أي اجتاه.
حركة مرور احليوانات
جتلب اخليول �إىل مربط الفرز عرب الأنبوب chuteوتدخل املمر عرب البوابة  ، Aثم تتقدم ما ّرة فوق امليزان  scalesوتدخل �إىل
مرابط التنظيم من خالل البوابة � Bأو  .Cتنقل احليوانات �إىل داخل اجلهاز عرب البوابات � Dأو  .Eعند انتهاء كل الأعمال مترر
عرب اجلهاز �إىل مربط املراقبة قبل �أن ي�سمح لها بالعودة �إىل مربط القطيع عرب البوابة  .Fتطلق من مربط القطيع �إما مبا�شرة
�إىل املرعى � ،2أو ب�شكل عك�سي عرب اجلهاز ومرابط التجمع للعودة �إىل املرعى  .1تت�ألف معدات الكبح من:
• جهاز  TAMERالهيدروليكي هو جهاز ي�شغل هيدروليكيا لكبح احليوانات ذات احلافر الغريبة الكبرية.
• مم�شى بعر�ض 1.2م على كل من جانبي املكبح ال�ستخدام �سا�سة احليوانات.
• � 4أبواب منزلقة و� 4أبواب �أ�صغر على حماور تتيح �سهولة الو�صول �إىل اخليول يف املكبح.
• و�سائد رغوية عالية الكثافة ب�سماكة �10سم ،ب�أغطية من الفينيل املتني املقاوم للتمزق تكفل كبحا �آمنا ومريحا.
• �أجهزة حتكم على الكابح مزودة بقابلية التحكم مبقدار ال�ضغط ومقيا�س �سهل القراءة لل�ضغط ،توفر كبحا ثابتا ولطيفا يف نف�س الوقت.
• جوانب مبطنة تنفتح عر�ضا لغاية م�سافة � 183سم ولها قدرة � 61سم للحمل.
• يتم التحكم باجلوانب با�ستخدام � 9أ�سطوانات هيدروليكية حلركات الكب�س والرفع.

�صورة  .1وحدة  TAMERهيدروليكية )(©Mark MacNamara

اال�ستعدادات لدرا�سات التنا�سل
جلمع بيانات درا�سات التنا�سل (اجلدول  )1يجب �أن يك ّيف كل ح�صان م�ستخدم ب�شكل يع ّوده على االنف�صال عن القطيع ،ويف
نهاية الأمراحتوائه وكبحه داخل اجلهاز للقيام بالإجراءات املختلفة  .مت �إجناز ذلك بت�ضمني التكييف يف الروتني اليومي.
بداية جعلت اخليول جتري عرب املرفق مع فتح جميع الأبواب والعوائق ب�شكل يتيح لها املرور دون عائق .يكافئ احل�صان
بعد اجتيازه لكامل املرفق بال�سماح له الو�صول �إىل املرعى الأخ�ضر .مع ا�ستمرار الإجراء ت�ضاف مكاف�آت �أخرى عند نقاط
�إ�سرتاتيجية كالطعام (التفاح ،وب�سكويت الألياف) .مع مرور الوقت تغلق الأبواب وحتتجز اخليول فرديا لبع�ض ثوان قبل
ال�سماح لها بالتقدم للمرحلة التالية .تقدم هنا �أي�ضا مكاف�آت من الطعام و�/أو الو�صول للمرعى الأخ�ضر.
جلدول  .1الإجراءات املتخذة.
فح�ص تنا�سلي للإناث ج�س �شرجي ،فح�ص باملوجات الفوق �صوتية ،مراقبة الن�شاط املبي�ضي ،حت ّري احلمل ،حقن
 1الهرمون والتلقيح ال�صناعي بالتخدير املو�ضعى.
� 2إجراءات بيطرية ثانوية – حقن املخدر للتلقيح ال�صناعي؛ معاجلة اجلروح وال�سجحات
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