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   Reproduction of Sheep &Goatsتناصم االغناو وانًاعز :/  5و

  : انكفاءج انتناصهيحReproductive Efficiency  

 ذعزف انكفاءج انرُاسهيح تآَا يقذرج انحيٕاٌ عهٗ انرُاسم . ُْٔاك انعذيذ يٍ انطزق نهرعثيز عٍ انكفاءج انرُاسهيح يُٓا :      

 ْٔي َسثح انُعاج انٕانذج انٗ انُعاج انًقذيح نهذكٕر .  Fertilityنضثح انخصوتح :  .1

 . 100× َسثح انخصٕتح % = عذد انُعاج انٕانذج / عذد انُعاج انًقذيح نهذكٕر 

 ٔذثيٍ َسثح انخصٕتح قذرج انُعاج ٔانكثاش عهٗ انرُاسم . 

 . 100× َسثح االخصاب = عذد االَاز انٕانذج + عذد االَاز انًجٓضح / عذد االَاز انًقذيح نهذكٕر   نضثح االخصاب % : .2

 ، ٔيعثز عُٓا تعذج صيغ : Litter Sizeقاتهيح عهٗ االَجاب ٔيًثم عذد انًٕانيذ انُاذجح يٍ ذسفيذِ ٔاحذج انًقصٕد تّ انانخصة :  .3

 Prolificacy  :عذد انحيٕاَاخ انًٕنٕدج )انحًالٌ أٔ انجذاء( / عذد االَاز انٕانذج  . 

 قذرج انُعاج عهٗ اَراج انًٕانيذ .  Prolificacy ٔيثيٍ

 Prolificacy %  : 100×  انحيٕاَاخ انًٕنٕدج )انحًالٌ أٔ انجذاء( / عذد االَاز انٕانذجعذد 

 Fecundity  :. عذد انحيٕاَاخ انًٕنٕدج )انحًالٌ أٔ انجذاء( / عذد االَاز انًقذيح نهذكٕر 

 قذرج انُعاج عهٗ اَراج انًٕانيذ .  Fecundityٔيثيٍ 

 .  100× عذد انًٕانيذ انرٕأييح / عذد االَاز انٕانذج  :  Twins Rate or Multiple Birthsنضثح انتوائى  .4

انًقصٕد تانرفٕيد )انحائم( االَاز انري فشهد اٌ ذكٌٕ حايم . عذد االَاز غيز انٕانذج / عذد االَاز انًقذيح نهذكٕر  نضثح انتفويت : .5

 ×100   . 

 يثال واجة تيتي : 

انغح ، ذى ادخال انكثاش عهٗ انقطيع خالل انًٕسى انرُاسهي يٍ تذايح شٓز َعجح عٕاسيح ت  110نذٖ احذ يزتي االغُاو قطيع يكٌٕ يٍ 

 . ذى انحصٕل عهٗ انثياَاخ انرانيح :  2019ذًٕس ٔنغايح َٓايح شٓز أيهٕل 

  = َعجح . 107عذد انُعاج انًشخصح حايم تجٓاس انسَٕار 

  = َعجح . 103عذد انُعاج انٕانذج 

 . عذد انُعاج انًجٓضح = َعجح ٔاحذج 

  = حًم . 146عذد انحًالٌ انًٕنٕدج 

  = ذٕأو . 43عذد انًٕانيذ انرٕأييح 
 

 انخصة   ح ، َسثح االخصاب ، َسثح انحًم احسة يا يهي : َسثح انخصٕت ،Prolificacy  انخصة ،Fecundity  َسثح ،

 انرٕائى ، َسثح انرفٕيد ؟ 
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 صم عٍ انحانح انرُاسهيح انًذكٕرج في انًحاضزج االٔنٗ ، أعط ذقييى يف تاالعرًاد عهٗ انًعاييز انرُاسهيح نألغُاو انعٕاسيح

 . نهقطيع

 التناسل فً االغنام والماعز : 

. ٌبدأ الشٌاع  Seasonal Poly Estrus Cycleتعتبر االؼنام والماعز من الحٌوانات موسمٌة التناسل والمتعددة دورات الشبق          

ساعة  63-42ٌوم وطول فترة الشبق  71)الشبق( عادة )فً السالالت الموسمٌة ( فً أواخر الصٌؾ ، معدل طول دورة الشبق فً االؼنام 

ساعة  63-42ٌوم وطول فترة الشبق  47ساعة من بداٌة الشبق ، أما فً الماعز فمعدل طول دورة الشبق  43-42وتحدث االباضة عادة بعد 

 ساعة من بداٌة الشبق .  43-42قت االباضة وو

 : دورة الشبق فً االغنام والماعز 

 اطوار دورة الشبق فً االغنام : تقسم دورة الشبق فً االغنام الى أربعة أطوار :

المبٌضٌة التً  ٌوم ، ٌحدث فٌه نمو سرٌع للحوٌصلة 6-4ٌبلػ طول هذا الطور  Proestrus phaseطور قبل الشبق :  .7

، ال تظهر عالمات الشبق على االناث فً هذا  Estrogenسٌحصل فٌها االباضة ، وٌزداد فً هذا الطور تركٌز هرمون 

 الطور.

،  ساعة ، ٌظهر فً هذا الطور عالمات الشبق على االناث 63- 42ٌبلػ طول هذا الطور  Estrus phaseطور الشبق :  .4

 . Ovulationمة ، وٌحدث فً نهاٌة هذا الطور تقرٌباً عملٌة االباضة وصول تركٌز االستروجٌن الى الق

تكون عالمات الشبق فً االؼنام اقل وضوحاً من عالمات الشبق فً الماعز و االبقار ، عالمات الشبق فً االغنام : 

ر ، القفز على االناث حٌث ٌالحظ على االنثى الثؽاء المستمر ، البحث عن الذك، وخصوصاً عند عدم وجود ذكر فً القطٌع 

االخرى . اما فً الماعز فٌالحظ على االنثى هز الذٌل بشكل مستمر على ؼٌر العادة ، الثؽاء المستمر ، االحتكاك بالذكر ، 

 خروج مخاط لزج من فتحة الفرج ، النطح المستمر )الحظ مقطع الفٌدٌو( . 

ام ، ٌحدث فً هذا الطور تكوٌن الجسم االصفر ، وٌبدأ أٌ 6ٌبلػ طول هذا الطور  Metestrus phaseطور بعد الشبق :  .6

 .  Progesteroneافراز هرمون 

ٌوم ، فً هذا الطور ٌبدا فعل الجسم االصفر فً إفراز هرمون  74-77ٌبلػ طوله  Diestrus phaseطور نهاٌة الشبق :  .4

  البروجستٌرون . والشكل التالً ٌبٌن نموذج أو نمط دورة الشبق فً االؼنام .

 

 

Estrus = day 0  

Metestrus =day 1-3 

Diaestrus = day 4-14 

Proestrus=day 15-17 
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  : الشكل أعاله ٌبٌن التؽٌرات الهرمونٌة )البروجستٌرون ، االستروجٌن ، البروستاؼالندٌن السٌطرة الهرمونٌة على دورة الشبق

PGF2α وLH  . ٌعتبر الجسم االصفر المصدر الرئٌسً لهرمون البروجستٌرون ، حٌث ٌكون  ( المرافقة ألطوار دورة الشبق

من دورة الشبق . ثم بعد ذلك ٌزداد تركٌزه بشكل  6خالل طور الشبق وٌبقى تركٌزه منخفضاً حتى الٌوم  1ng/mlتركٌزه اقل من 

من الدورة ،  74أو  77واه حتى الٌوم من دورة الشبق وٌبقى محافظاً على مست 3تدرٌجً وٌصل الى أعلى مستوى له عند الٌوم 

من الدورة ٌبقى تركٌزه عالً لحٌن قرب موعد الوالدة . أما اذا  76وفً حالة حصول االخصاب ووجود الجنٌن فً الرحم فً الٌوم 

من بطانة  PGF2αلم ٌحصل الحمل فأن مستوى البروجستٌرون ٌنخفض بشكل سرٌع نتٌجة ال فراز هرمون البروستاؼالندٌن 

فً اخر ٌومٌن من طور نهاٌة  1ng/mlرحم والذي ٌعمل على تحلٌل الجسم االصفر ، وٌصبح تركٌز البروجستٌرون الى اقل من ال

الشبق . أما بالنسبة لهرمون االستروجٌن فان تركٌزه ٌبقى منخفضاً خالل طور نهاٌة الشبق ولكنه ٌزداد عندما ٌنخفض تركٌز 

من الدورة أي قبل ظهور الشبق على النعجة ثم ٌنخفض بعد  73الى أقصاه عند الٌوم  البروجستٌرون وٌصل تركٌز االستروجٌن

من دورة  71من الدورة وٌنخفض بعد الٌوم  76ظهور عالمات الشبق . أما هرمون البروستاؼالندٌن فٌزداد تركٌزه بعد الٌوم 

 االباضة .  فٌصل الى القمة قبٌل حصول االباضة وٌنخفض بعد حصول LHالشبق . أما هرمون 

  Pubertyالبلوغ الجنسً فً االناث : 

ٌعرؾ البلوغ الجنسً بانه العمر الذي ٌكون فٌه الحٌوان قادر على التناسل . وعرؾ أٌضاً بانه العمر الذي تصبح فٌه الؽدد الجنسٌة         

الذكرٌة )الخصى( أو االنثوٌة )المباٌض( قادرة على إنتاج وأطالق االمشاج ألول مرة فضال عن الهرمونات التناسلٌة . وٌعرؾ بأنه العمر 

 . 1ng/mlذي ٌكون فٌه مستوى هرمون البروجستٌرون أكبر أو ٌساوي ال

  : ًالعوامل المؤثرة فً عمر البلوغ الجنس 

هناك اختالفات وراثٌة كبٌرة بٌن السالالت فً عمر ووزن البلوغ الجنسً ، ولوحظ ان الفطائم الخلٌطة وصلت  الساللة : .7

الى ظاهرة قوة الهجٌن . والجدول التالً ٌبٌن متوسط العمر والوزن عند  الى البلوغ بوقت ابكر من الفطائم النقٌة وٌعود ذلك

 حصول اول شبق لبعض سالالت االؼنام . 

 متوسط الوزن )كؽم( متوسط العمر )الٌوم( البلد الساللة

 61 67312 العراق العواسً

 2711 437 = الحمدانً

 6313 412 = الكرادي

 4311 433 = العرابً

 2313 43113 امرٌكا هامبشاٌر

 1211 62117 = رامبولٌة

 

فقد لوحظ أن البلوغ الجنسً ال ٌحدث  ٌؤثر وزن الجسم فً الحمالن وبصورة كبٌرة على بداٌة البلوغ الجنسًوزن الجسم :  .7

 14-24والذي ٌبلػ حوالً  Threshold body weightما لم تصل وزن الحمالن االنثوٌة الى وزن ٌسمى بالوزن الحرج 

 محلٌاً % من وزن النعجة البالؽة ومن دون هذا الوزن ال ٌمكن الوصول الى مرحلة البلوغ الجنسً مهما كبر عمر الحٌوان . 



 

 

5 

 يذرص انًادج : د. عًار رحيى يُصٕر 

 principeles of sheep and goats productionاساسياخ إَراج االغُاو ٔانًاعش 
 انًزحهح انزاتعح

 (2021 –2020انخزيفي )انفصم 

% من الوزن البالػ فً حٌن 34الحظ بعض الباحثٌن فً العراق ان الحمالن االنثوٌة العواسٌه تصل الى البلوغ بوزن ٌمثل 

 % من وزن النعاج البالؽة . 34-14أخرى ان وزن الحمالن االنثوٌة ٌمثل  وجد فً دراسات

هناك عالقة وثٌقة بٌن النمو العام للجسم وتطور االعضاء الجنسٌة ، حٌث تؤدي زٌادة مستوى التؽذٌة للحمالن الى  التغذٌة : .4

وزن القلٌل . وذكر احد الباحثٌن ان اتباع ظهور الشبق االول بوقت مبكر أقصر وعمر أقل من الحمالن ذات التؽذٌة الواطئة وال

 ( شهور .3-1التؽذٌة واالدارة الجٌدتٌن تؤدي الى وصول الحمالن االنثوٌة الى البلوغ الجنسً بعمر مبكر )
 

ان االرتفاع واالنخفاض فً درجة حرارة المحٌط تؤثر فً فعالٌة الحٌوان بصورة عامة ، وذلك من خالل  درجة الحرارة : .6

ى العلؾ المتناول أو أفراز بعض الؽدد الصماوٌة فً الجسم ، حٌث ان ارتفاع درجة الحرارة تؤثر على فعالٌة الؽدة تأثٌرها عل

الدرقٌة مما ٌؤدي الى انخفاض هرمون الثاٌروكسٌن ومن ثم خفض الفعالٌات الحٌوٌة فً الجسم ومنها الفعالٌات التناسلٌة 

( ْم ادت الى  16.7-عمر البلوغ الجنسً ، كما إن الحرارة المنخفضة جداً )وبذلك تؤثر على وصول الحمالن االنثوٌة الى 

 تأخر الوصول الى عمر البلوغ الجنسً . 

 

ٌعد موسم الوالدة احد العوامل المهمة التً تؤثر على البلوغ الجنسً ، حٌث لوحظ ان الحمالن  موسم أو شهر الوالدة : .2

أشهر( وذلك بسبب توفر الؽذاء فً اشهر الربٌع حٌث 3ولدت فً الربٌع تصل الى البلوغ الجنسً بوقت مبكر ) االنثوٌة االتً

تحصل على كمٌات عالٌة من الؽذاء باإلضافة الى ان هذه الحمالن سوؾ تتجه الى اشهر الخرٌؾ التً ٌصاحبها انخفاض فً 

النهار القصٌر أي انها تظهر نشاط تناسلً عندما تقل ساعات  الفترة الضوئٌة حٌث ان االؼنام تعتبر من الحٌوانات ذات

( شهر للوصول الى البلوغ الجنسً والسبب هو ان  74االضاءة ، أما الحمالن االنثوٌة التً ولدت فً الخرٌؾ فتحتاج الى )

 لٌة لإلناث .هذه الحمالن متجهه الى الوقت الذي تزداد فٌه ساعات االضاءة وفً هذا الوقت تقل الفعالٌة التناس

 

تسٌطر الفترة الضوئٌة على عمر البلوغ الجنسً وحصول الدورة التناسلٌة فً العدٌد من الحٌوانات الموسمٌة ومن االضاءة :  .1

ضمنها االؼنام حٌث تتأثر االؼنام بالفترة الضوئٌة القصٌرة حٌث تظهر النشاط التناسلً فً فصل الخرٌؾ أي فً االشهر التً 

لنهار . ولوحظ ان التؽٌر المفاجئ من االضاءة الطوٌلة الى االضاءة القصٌرة ادى الى تحفٌز البلوغ ٌتناقص فٌها طول ا

الجنسً لدا الحمالن االنثوٌة فً وقت مبكر مقارنة بالحمالن التً وضعت تحت االضاءة الطبٌعٌة . وٌعود ذلك الى ان الضوء 

الذي له دور فً تحفٌز محور تحت  Melatonin لمٌالتونٌن ٌؤثر على الؽدة الصنوبرٌة ومن ثم أنتاج وإفراز هرمون ا

 وظهور النشاط التناسلً . الؽدد الجنسٌة )المباٌض أو الخصى( –النخامٌة  –المهاد 

 

أثبتت الدراسات الى ان ادخال الذكور الى االناث بشكل مفاجئ ٌؤدي الى التبكٌر فً البلوغ الجنسً حٌث  وجود الذكر : .3

التً ٌطلقها الذكر . ولوحظ ان النشاط   Phoremoneٌز الفعالٌات المبٌضٌة من خالل الفرمونات ٌعمل الذكر على تحف

اٌام من ادخال  2ٌوم من ادخال الكباش ، وقد ٌحدث النشاط التناسلً بعد  73التناسلً ظهر على الحمالن االنثوٌة بعد حوالً 

 الكباش .
 

  : ٌعرؾ البلوغ الجنسً فً الذكور بأنه العمر الذي ٌكون فٌه الذكر قادر على الوثوب البلوغ الجنسً فً الذكورMounting 

. وٌعرؾ اٌضاً بأنه العمر عند ظهور اول حٌمن فً القذفة ، وٌعرؾ بأنه العمر عندما تحتوي القذفة  Erectionوانتصاب القضٌب 
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 1اشهر بمتوسط  2-3ر البلوغ الجنسً فً الذكور بٌن وٌتراوح عم من الحٌامن . Threshold Numberعلى العدد الحرج 

 اشهر . 

  : ًالموسم التناسلBreeding Season 

ً ٌعرؾ الموسم التناسلً بانه الوقت من السنة التً تمارس فٌه الحٌوانات نشاطها الجنسً )التزاوج( . والشكل التالً ٌبٌن الموسم التناسل

 لمجموعة من الحٌوانات : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ى أن موسمٌة التناسل تعتمد على الموقع الجؽرافً فنالحظ ان االؼناام والمااعز التاً تعاٌش فاً المنااطق االساتوائٌة وشابه االساتوائٌة تمٌال الا

القطبٌاٌن  التناسل على مدار السنة بسبب ان تؽٌرات الفترة الضوئٌة )النهار واللٌل( قلٌلة ، فً حٌن كلما ابتعدنا عن المناطق االستوائٌة باتجااه

 فنالحظ أن االؼنام والماعز  تمٌل الى التناسل فً موسم محدد وذلك بسبب االختالفات فً طول الفترة الضوئٌة .
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  : )كشف الشبق )الشٌاعDetection of Estrus  

لؽرض  Artificial Inseminationٌعتبر كشؾ الشٌاع من العملٌات المهمة خصوصاً عند استخدام تقنٌة التلقٌح االصطناعً 

 تنظٌم تناسل االؼنام والماعز ، وهناك عدة تقنٌات لكشؾ الشبق منها : 

 : Teaser Ram or Buckأستخدام الذكور المخصٌة  .1

  Apron Ram or Buckأستخدام الذكور المزودة بالمأزر :  .2

  Teaser with Marking Harnessاستخدام الذكور المخصٌة والحاملة للصبغات :  .3

  : )أنظمة التسفٌد )التزاوجMating Systems   

الى كشؾ  وهذا النظام الٌحتاج ٌعتمد هذا النظام على ابقاء الذكور بشكل مستمر مع القطٌع Flock Matingتزاوج القطٌع :  .7

(% من القطٌع . وهنا 2-6الشبق ، وٌستخدم هذا النظام بشكل شائع فً العراق ، وٌجب تخصٌص العدد المناسب من الذكور )

 ٌجب استبدال أو تدوٌر الذكور بشكل مستمر لتجنب التربٌة الداخلٌة !! . 

 

الناث وتوضع فً حظٌرة معزولة عن فً هذا النظام ٌتم تحدٌد ذكر لكل مجموعة من ا Pen Matingتزاوج الحظٌرة :  .4

 باقً القطٌع . 

 

ٌتم فً هذا النظام كشؾ الشبق فً االناث ثم ٌتم إخراجها وتسفٌدها من قبل الذكر وٌعتمد  Hand Matingالتزاوج الٌدوي :  .6

تً تظهر وٌعنً ان النعاج التً تظهر الشٌاع فً الصباح تسفد بعد الظهر من نفس الٌوم ، وال AM-PMفً ذلك على نظام 

 الشٌاع بعد الظهر تسفد فً صباح الٌوم التالً . 

 

  : تشخٌص الحمل فً االغنام والماعزPregnancy diagnosis of sheep & Goats  

ٌعتبر تشخٌص الحمل وخصوصاً الحمل المبكر من العملٌات المهمة والتً لها اهمٌة كبٌرة للمربً ، حٌث ان تشخٌص النعاج ؼٌر 

الحوامل بوقت مبكر ٌعمل على اعادة مزجها بالذكور لؽرض تسفٌدها مرة اخرى أو لؽرض معرفة سبب عدم حصول الحمل 

ج الحوامل وتؽذٌتها حسب االحتٌاجات الؽذائٌة الن النعاج الحوامل تحتاج الى كذلك لها اهمٌة فً عزل النعالؽرض عالجها ، 

 تؽذٌة اكثر من النعاج ؼٌر الحوامل . وهناك عدة طرق لتشخٌص الحمل فً االؼنام والماعز : 

 

ال تعود الى تعتبر هذه الطرٌقة من ابسط الطرق ، حٌث ان النعاج التً   Non return to estrusعدم العودة الى الشبق :  .7

 .  ٌوم( تعتبر حامل ولكن هذه الطرٌقة ؼٌر دقٌقة لتشخٌص الحمل 47ٌوم من التسفٌد )فً الماعز بعد  71الشبق بعد 
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تعتبر هذه الطرٌقة من الطرق الدقٌقة فً تشخٌص الحمل وٌتم  Progesterone Testاختبار تقدٌر البروجستٌرون :  .4

. وٌتراوح ( ٌوم من التسفٌد ،حٌث ٌقدر مستوى البروجستٌرون فً الدم او فً الحلٌب  42-72تشخٌص الحمل بوقت مبكر )

ا كان تركٌز نانوؼرام/مل من البالزما . أما اذ 116-6من التسفٌد  61 -73تركٌز البروجستٌرون خالل الفترة من الٌوم

 نانوؼرام/مل من البالزما فٌدل على عدم وجود حمل . 7البروجستٌرون اقل من 

 

تعتبر من الطرق الحدٌثة والدقٌقة فً تشخٌص الحمل حٌث ٌتم   Ultrasonographyطرٌقة الموجات فوق الصوتٌة : .6

( من الحمل عن 24( من الحمل عن طرٌق الفحص من المستقٌم وفً الٌوم ) 64-43تشخٌص الحمل بوقت مبكر )الٌوم 

ب ارتفاع بطرٌق الفحص من جدار البطن ، وكذلك ٌتم تحدٌد عدد االجنة وتقدٌر مرحلة الحمل ، تعتبر هذه الطرٌقة مكلفة بس

 اسعار هذه االجهزة . 

  Gestationالحمل : 

ٌوم .  721ٌوم وبمعدل  716-722تشٌر الدراسات الى ان مدة الحمل فً االؼنام والماعز هً خمسة اشهر وبمدى ٌتراوح بٌن          

ٌوم .  716ٌوم ، وفً االؼنام العرابٌة  714وهناك تباٌن بٌن السالالت فً هذه الصفة ، ولقد وجد ان معدل مدة الحمل فً االؼنام العواسٌة 

 وهناك عوامل تؤثر على مدة الحمل منها :

  : الساللةBreed . حٌث تتباٌن السالالت فٌما بٌنها فً مدة الحمل 

  عمر النعجة: Ewe age . النعاج صؽٌرة العمر تكون مدة الحمل فٌها اقصر من النعاج الكبٌرة 

 فً الوالدات الفردٌة مقارنة بالوالدات التوأمٌة ؟؟؟ . نوع الحمل : تكون مدة الحمل اطول 

 . جنس الجنٌن : تكون مدة الحمل فً االجنة الذكور اطول من االجنة االناث ؟؟؟ 

  موسم التسفٌد : تشٌر بعض الدراسات الى ان النعاج التً تسفد فً نهاٌة الربٌع لها مدة حمل أقل من النعاج المسفدة فً الخرٌؾ قد

 الى وجود عالقة بٌن مدة الحمل ودرجات الحرارة ؟ .  ٌعزى السبب
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 Parturitionالوالدة : 

تعتبر عملٌة الوالدة من العملٌات المعقدة نتٌجة تأثٌر االنعكاس الهرمونً والعصبً والتً تنتهً بوضع مولود جدٌد وكما موضحة         

 بالشكل التالً :

  

مان الؽادة النخامٌاة ، والاذي بادوره ٌعمال  ACTHٌتعرض الجنٌن فً الفترة االخٌرة من الحمل الى إجهاد ، ٌعمل على تحفٌز افراز الهرماون 

على تحفٌز قشرة الؽدة الكظرٌة على إفراز هرمون الكورتٌزول الذي ٌنتقل من الجنٌن الى المشٌمة وٌعمل على تقلٌل هرمون البروجستٌرون 

والااذي ٌعماال علااى تحلٌاال الجساام االصاافر والباادء بتقلصااات عضااالت الاارحم  PGF2αمااون االسااتروجٌن وزٌااادة افااراز هرمااون وزٌااادة هر

 وحصول الوالدة . 
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 Stages of Parturitionمراحل الوالدة : 

 للتعرؾ على مراحل الوالدة والٌة حدوث الوالدة بالتفصٌل تابع مقطع الفٌدٌو فً محاضرة البوربوٌنت المرفقة بالمحاضرة .              
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 Lambs Care at Lambingالعناٌة بالحمالن عند الوالدة : 

  : العناٌة بالنعجة قبل الوالدة 
 ٌجب تجرٌع النعاج الحوامل بمضادات الدٌدان الداخلٌة . .7

لمنع حدوث حالة التسمم  Clostridium C&Dالنعاج الحوامل لقاح  اسبوع قبل الوالدة ٌجب أعطاء 3-2خالل الفترة  .4

، حٌث ان إعطاء اللقاح خالل هذه الفترة ٌزٌد من مستوى االجسام  Tetanusو الكزاز  Entrotoximaالمعوي 

عند مما ٌعطً مناعة ضد بعض االمراض البكتٌرٌة . تلقح الحمالن بنفس اللقاح اعاله  Colostrumالمناعٌة فً اللبأ 

 عمر شهر وٌعاد كل ستة اشهر . 

%( 14اسابٌع االخٌرة من الحمل الن معظم النمو الجنٌنً ) 3-2ٌجب زٌادة مستوى التؽذٌة للنعاج الحوامل خالل  .6

 ٌحدث خالل هذه المرحلة )سٌتم شرحها بالتفصٌل فً فصل تؽذٌة االؼنام(

 

 : العناٌة بالمولود بعد الوالدة 
اٌام من بعد الوالدة .  74% منها تهلك خالل أول  34% من الحمالن المولودة قبل الفطام ،وأن  44تهلك حوالً       

ملٌون جنٌه ، وأن  744ملٌون حمل ٌهلك سنوٌاً فً برٌطانٌا ، وبخسارة اقتصادٌة تقدر بـ  2أشارت أحدى الدراسات الى أن 

% سنوٌاً . لذلك فأن  71من بعد الوالدة .وتقدر نسبة هالكات الحمالن حوالً معظم الهالكات تحدث خالل االسبوع االول 

 االهتمام والعناٌة بالموالٌد تقلل من نسبة الهالكات وزٌادة انتاجٌة النعاج . 

  ) ( Clip – Dip – Stripبعد الوالدة مباشرة تذكر بقاعدة  .1

Clip the Navel if it unusually long. 

Dip it in iodine. 

Strip out the ewe's teats. 

دقٌقة بعد الوالدة. ولكن اذا كان المولود ضعٌؾ ؼٌر قادر على  34 -64ٌقوم المولود القوي بالرضاعة بعد حوالً  .4

الرضاعة فٌجب تؽذٌة الحمل باللبأ عن طرٌق السرنجة والقسطرة حٌث ٌتم أدخال القسطرة فً فم المولود ثم ٌتم دفع 

 ة . الحلٌب عن طرٌق السرنج
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 Complications with newborn lambs بعض المضاعفات والتعقٌدات المرافقة للمولٌد حدٌثة الوالدة :

  :حالة انخفاض الحرارة للمولودHypothermia  

 وتعتبر لألمراض عرضة وأكثرها العمرٌة المراحل أهم من الموالٌد حٌاة من األولى األسابٌع تعتبر

 العالم دول فً الحٌوانات تربٌة مشارٌع تهدد التً العوامل أهم من المرحلة هذه خالل الناتجة الهالكات

 % . 61 – 2 بٌن الفطام وحتى الوالدة من المحصورة الفترة فً الهالكات نسبة وتتراوح،  المختلفة
 

 :    للمولود الفسلجٌة القدرات

 محاولة إلى تعرضه بعد حتى مستقٌم بشكل رأسه حمل إعادة على المولد قدرة الرأس: استقامة منعكس. 7

 .عمره من األولى اللحظات خالل المنعكس هذا المولود ٌكتسب أن األرض.وٌفترض إلى الرأس خفض

 6-4 خالل القص عظم على الرقود على القدرة المولود ٌمتلك أن ٌفترض القص: عظم على الرقاد. 4

 عمره. من األولى دقائق

   والدته. من دقٌقة 44-74 خالل النهوض الطبٌعً المولود ٌحاول النهوض: محاولة. 6

 .   الوالدة بعد من دقٌقة 64 خالل النهوض على القدرة الطبٌعً المولود ٌكتسب : النهوض على القدرة. 2

 من األولى دقٌقة 24 خالل القدرة هذه المولود ٌكتسب : والرضاعة األم رعاٌة أستحصال على القدرة. 1

 .   عمره

 تعد والتً الحمالن فً الشائعة الحاالت من الدم فً الكلوكوز سكر وانخفاض المولود حرارة انخفاض حالة تعد        

 ٌصبح.  والرطبة الباردة األوقات فً الحالة هذه تحدث.  الوالدة حدٌثة الحمالن هالك إلى تؤدي التً الحاالت أهم من

 المولود هالك إلى ٌؤدي فسوؾ الحالة هذه تعالج لم أذا.   الرضاعة على قادر وؼٌر أمه والٌتبع ومحنً خامل المولود

 .   والمجاعة الحرارة انخفاض بسبب

 

 

 ٌعتمد عالج الحالة على درجة حرارة الحمل وعلى النحو التالً : :  Hypothermiaعالج حالة 

 

Lamb temperatures and what they indicate: 

 1. Above 40ºC Infection likely – call us to discuss treatment 

 2. 39-40ºC Normal 

 3.  37-39ºC Mild Hypothermia. 

 4. Below 37ºC Severe Hypothermia 
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