
               

 والموالٌد الحدٌثةرعاٌة النعاج الحوامل  

 إعداد

 المهندس إٌاد أنور الخالد

 دٌبةالطبٌب البٌطري خالد 

 



 رعاية اننعاج انحىايم
 

 :الحملأشكال •
 .الحمل الفسٌولوجً وهً الحالة الطبٌعٌة للحمل  -1
النعاج الهرمة حٌث تظل البوٌضات بدون تلقٌح وتبقى تظهر فً الحمل الكاذب،   -2

األجسام الصفراء لمدة طوٌلة وتظهر على الحٌوان بعض دالئل، وتصرفات الحٌوانات 
 .الحامل الحقٌقً

 :الحمل على حمل وٌنتهً بإحدى الحاالت التالٌة  -3
 .والدة الجنٌن األول وطرح الثانً -أ  
 .والدة الجنٌن األول ثم الثانً بعد فترة وبشكل طبٌعً -ب  
 .الطرح لكالهما -ج  
 .إجهاض األول ووالدة الثانً بشكل طبٌعً -د  

 :مدة الحمل•
ٌوم تزٌد وتنقص بضعة أٌام حسب العرق  150تستمر مدة الحمل عند األؼنام حوالً 

 .وظروؾ التؽذٌة والرعاٌةوالفصل والعمر، 
 
 
 



 :انهدف ين رعاة اننعاج انحىايم
 

 : علىالهدؾ الرئٌسً من رعاٌة النعاج الحوامل هو الحصول إن •

 
موالٌد جٌدة، ذات حٌوٌة عالٌة وقادرة على االستمرار فً الحٌاة،   -

  .أو الحلٌب فً المستقبل( لحم)وإنتاجٌة جٌدة فً النمو 
 

الحصول على إنتاج عال من النعجة نفسها وخاصة الحلٌب ولدٌها  -
القدرة الكافٌة على تأمٌن المولود الجٌد فً بداٌة حٌاته بحاجته من 

 .الؽذاء الكامل
 

 :ومن هنا فالبد من تأمٌن أفضل الظروؾ للنعاج الحوامل وخاصة•
 .الرعاٌة الصحٌة والتربوٌة  -1
 .التؽذٌة الكاملة والمتزنة -2



 :انزعاية انصحية وانتزبىية

 .وخاصة الحظائر بهوهذا ٌأتً من نظافة الوسط المحٌط : نظافة جسم الحٌوان الحامل -•
 .قص الصوؾ الموجود حول الجهاز التناسلً والقسم الخلفً من النعجة  -•

 .تأمٌن التهوٌة الجٌدة والكافٌة إذا كانت الحظائر مؽلقة وتجنب التٌارات الهوائٌة  -•
 .عدم تعرٌض األؼنام الحوامل إلى الرٌاح الباردة الشدٌدة أو عواصؾ ثلجٌة أو رملٌة -•
أٌام وٌجب أن تكون نظٌفة  4 - 3تهٌئة ؼرفة للوالدة، وعزل النعاج التً ٌتوقع والدتها قبل -•

 .ومعقمة
 .عدم سوق النعاج الحامل إلى مراعً بعٌدة وتأمٌن مراعً قرٌبة لها -•
وقائٌة أو تسرٌب فً النصؾ الثانً من الحمل إال بمعرفة  تلقٌحاتعدم إعطاء األدوٌة وإجراء   -•

 .الطبٌب البٌطري فً المنطقة تجنباً لإلجهاض والنفوق
تأمٌن السقاٌة المنتظمة والماء النظٌؾ وأن ال ٌكون بارداً جداً وٌفضل أن تكون درجة حرارة   -•

 .مئوٌة( 16 -15)الماء حوالً 
طشت كبٌر، خرق نظٌفة ، قطن، كحول  : وأخٌراً تحضٌر بعض األشٌاء البسٌطة النظٌفة مثل  -•

 .مقص نظٌؾ ، الستقبال المولود المنتظر بشكل سلٌم
 



  :انتغذية انكايهة وانًتزنة
إن نمو الجنٌن وتكوٌن جسمه بشكل سلٌم تستدعً بالضرورة استهالك وصرؾ مواد ؼذائٌة إضافٌة • 

من النعجة الحامل لتستطٌع مد الجسم اإلضافً بالعناصر الالزمة لنموه وتطوره إضافة إلى ما تحتاجه 
 .النعجة نفسها من الحد األدنى على األقل للحفاظ على حٌاتها

 

 
على األقل للجنٌن  كػ 1ٌذهب منها  كػ 2.3 – 1.5فإن النعجة الحامل تكتنز من البروتٌن من وهكذا 

ولتأمٌن تخزٌن هذه الكمٌة تحتاج النعجة . ٌتكون خالل النصؾ الثانً من الحمل% 80والرحم وأن 
 .ؼٌر الحواملالنعاج  لعلٌقةبروتٌن مهضوم إضافً  غ 40-30الحامل ٌومٌاً كمٌة ال تقل عن 

 
 

أو والدات اإلجهاض أما العناصر المعدنٌة والفٌتامٌنات فهً ضرورٌة جداً وأن نقصها ٌؤدي إلى 
.  هزٌلة ال تتصؾ بالحٌوٌة، وإن عاشت فإن إنتاجٌتها فً المستقبل تكون ضعٌفة من الحلٌب واللحم

 .  الشهٌة، التوقؾ عن االجترار، ضعؾ البصر، عدم القدرة على الوقوؾنقص : وأعراض نقصها

 

الجٌد  الدرٌس: من الضروري جداً تأمٌن مصدر ؼذائً جٌد لهذه العناصر وأفضل هذه المصادرلذلك  
 العلفًكالجزر  والدرنٌاتوكافة األعالؾ الخضراء،  والفصةمع الشعٌر  البٌقٌةأو  البٌقٌةالمعمول من 

 .العلفً والشوندروالعادي 



 :بعط انعالئق نألغناو انحىايم
 :فً النصؾ األول من الحمل• 

 
إذا كانت المراعً جٌدة فال حاجة  للتؽذٌة اإلضافٌة أما إذا بقٌت فً البادٌة، وكانت المراعً 

تبن قطانً مع  كػ 1فً حال توفره أو  درٌس كػ 2-1ضعٌفة فالبد من وجبة إضافٌة بسٌطة 
 .ؼرام مركز شعٌر 200

 

ٌجب تقدٌم وجبة كاملة من الؽذاء مهما كانت الحالة الصحٌة : فً النصؾ الثانً من الحمل•
 :للنعاج

 
 .فٌتامٌن+ ؼرام نخالة ، أمالح معدنٌة  200جٌد،  درٌس كػ 1.5: إذا توفرت المراعً الجٌدة  -

 
ؼرام شعٌر ،  200ؼرام نخالة ،  200جٌد،  درٌس كػ 2.5-2: إذا توفرت المراعً الوسط  -

 .فٌتامٌن+ أمالح معدنٌة 
 

 100ؼرام نخالة ،  200ؼرام شعٌر،  300جٌد،  درٌس كػ -2.5: المراعً الردٌئة والفقٌرة  -
 .فٌتامٌن+ ؼرام كسبة، أمالح معدنٌة 

 
 
 



 معظم وجهل كافٌة، وبكمٌات العام مدار على الدرٌس توفر ولعدم•

 بدالً  القطن قشرة أو األبٌض التبن ٌقدمون فإنهم بأهمٌته المربٌن

 .مالئة مادة كونها عنها

 الفترة هذه فً الحامل للنعاج إطالقاً  القشرة استعمال عدم ننصح•

 .الكمٌات وبنفس الدرٌس من بدالً  فقط قطانً تبن واستعمال

 والذي الجاهز المركب العلؾ بإنتاج األعالؾ معامل لبدء ونظراً  •

 والفٌتامٌنات، المعدنٌة واألمالح الؽذائٌة العناصر كافة على ٌحتوي

 تقدٌمه ٌبدأ أن على باستعماله، المربٌن ننصح فإننا واقتصادٌته
 .أسبوعٌن خالل ؼرام 750 إلى جرام 200 من بدءً  بالتدرٌج



بعط األيزاض وانًشاكم انتي تحصم خالل فتزة 

 :انحًم نهنعاج
 

 :وٌكون لعدة أسباب وأهمها: اإلجهاض:  -1•

نقص التؽذٌة وخاصة األمالح المعدنٌة والفٌتامٌنات أو خلل كبٌر فً   -•
 .والعالقة بٌن العناصر الؽذائٌة المختلفة العلٌقةتركٌب 

،  متخمرةكتقدٌم أعالؾ متعفنة أو   :المستعملة العلفٌةسوء المواد  - •
 .......،معدنٌةكثرة الشوائب الضارة كالتراب، ومواد 

نقص الماء، وعدم السقاٌة المنتظمة أو استخدام مٌاه ملوثة   -•
 .للسقاٌة

االزدحام الشدٌد فً الحظائر، تعرض األؼنام للرطوبة الزائدة أو  - •
  .العوامل الجوٌة القاسٌة

 .والكالمٌدٌا البروسٌالمثل  باالجهاضالمتخصصة  االمراضبعض •



   ToxemiPregnancyانحًم تسًى  -2
 الوالدة من شهر قبل ذلك ٌالحظ ما وؼالباً  الخطٌرة، االستقالبٌة االمراض من عتبرت•

  .الوالدة بعد تحدث اإلصابات أؼلب أن ؼٌر تقرٌباً 

   :المرض لهذا الرئٌسً السبب•

 .المفاجىء للجوع جنٌن من أكثر تحمل التً واملالح األؼنام تعرض •

 .البروتٌن ونقص المقدمة األعالؾ فً الطاقة نقص •

   .الحمل من األخٌرٌن الشهرٌن خالل وخاصة ،العلفٌة الخلطة فً مفاجىء تؽٌر •

 الدهنٌة للمواد استقالب فً واضطراب الفترة تلك فً سرٌعاً  الجنٌن نمو ٌكون حٌث•
   .كمٌتها زادت إذا سامة تصبح الكٌتونات تسمى نواتج تراكم وبالتالً الجسم فً

  خلطة وبدون ردٌئة مالئة بأعالؾ ؼذٌت التً األؼنام فً دائماً  المرض هذا ٌالحظ•
  .ضٌقة حظائر ضمن وحصرها .الوالدة قبل متزنة علفٌة

 نسبة الرتفاع نظراً  المرض هذا خطورة المهبلٌة االسفنجات استخدام عند ٌراعى•
 .التوائم



 :األعراض•
وأعٌنها مسدلة ال تقوي علً السٌر وٌمكنك اإلعٌاء مظاهر وتظهر علٌها مكترثة ؼٌر تكون النعاج الحظ ٌ

خمول ، نعاس، عدم التمكن من  .أو األكلترفض الرعً الفم، وأحٌانا فً رائحة األسٌتون تمٌٌز رائحة 
 %.95-90وبعدها تكون نسبة النفوق مرتفعة  ،الوقوؾ والسٌر، ثم االستلقاء والرأس إلى الخلؾ

 

 -:العالج     
تجرٌعاً  الؽلٌسرٌنمع % 5 الجلٌكوزٌمكن معالجة األؼنام المصابة فً المرحلة األولى بحقنها بمحلول  

 .مرتٌن ٌومٌاً 

 

 

 :ٌراعً األتً ًتسمم الحملال مرض ولتالفً: الوقاٌة   
 

 . الؽذائٌة خالل األسابٌع األخٌرة من الحمل اتننالمقتجنب السمنة المفرطة للنعاج أثناء الحمل وعدم رفع -1
 .(بشكل جر) اإلمداد المستمر من الماء-2
 .التؽذٌة علً كمٌات منتظمة فً أوقات منتظمة-3
 .مع العلؾ المركز مٌاه الشرب الً الموالسإضافة -4
 .تجنب اإلجهاد للنعاج-5
 .عدم التؽٌٌر المفاجئ فً العالئق المقدمة-6
 .التوأمًفً تشخٌص الحمل لمعرفة النعاج ذات الحمل  ؼرافً إٌكوتقنٌة  إستخدام-7     
 
 



 انًىانيد انحديثةرعاية : ثانيا  
 

جٌدة صحٌة حالة فً  التعجةتكون أن عملٌا قبل حصول الحمل، فمن المهم تبدأ بالموالٌد إن العناٌة •
الحٌة، لذا فانه من المهم األجنة الذي ٌنعكس اٌجابٌا على نسبة ثبوت الحمل وعدد األمر التلقٌح أثناء 

 .الهزٌلة عن طرٌق الدفع الؽذائً المالئملألؼنام الصحٌة تحسٌن الحالة 
 :بجب العناٌة بالنعاج الحوامل خالل الحملوعلٌه •
 .من الحملاألخٌر التؽذٌة المناسبة والصحٌحة وتوفر األعالؾ الخضراء، وخاصة خالل الثلث   -•
  .الحالبة فً الوقت والطرٌقة الصحٌحةاألؼنام تجفٌؾ   - •

استطاع األجنة إذا فحص الحمل فً الوقت المناسب والطلب من فنً الفحص معرفة عدد إجراء    -•
 .ؼرافً االٌكوك عن طرٌق ذل

  .الوقت المناسبفً الدورٌة  التحصٌناتإعطاء    -•

 .بالطرق السلٌمةوؼٌرها قبل الحمل تقلٌم األظالؾ ، المعالجات المتعددة مثل جز الصوؾإجراء    - •
 

، ورشه بطبقة من الجٌر وفوقها طبقة من بالسلفاوتعقٌمه الموالٌد جناح خاص الستقبال تجهٌز  -     
 .التهوٌة المناسبة القش وٌزود بوسائل 

 



تكون لدٌه وأن ومساعدة النعجة، التدخل المربً ، ولكن هناك حاالت معٌنة على مساعدةتلد النعاج بدون •
 . البٌطريبالطبٌب فعلٌه االستعانة وإال ذلك، خبرة فً 

• 
تقل كمٌة الحرارة التً ٌفقدها، وتنشط وبذلك ، تقوم النعجة بلحس المولود لتجفٌفه بسرعةبعد الوالدة 

والسوائل األؼشٌة وتساعده على التخلص من بقاٌا ، المولود والقدرة على الوقوؾالدورة الدموٌة فً جسم 
 اذوولٌدها األم إضافة للعالقة بٌن ، بشكل جٌد المولودوالفم لتنفس  االنؾ ةالمخاطٌة وخاصة فً منطق

 .وبهذا تتعرؾ علٌه فً المستقبل االمتعلق رائحة المولود بذاكرة 
 

، %  65بعد الوالدة ٌتم تعقٌم الحبل السري وما حوله بمادة الٌود المطهر الذي ٌحتوي على الكحول بنسبة 
 .، وتجنب تعرض الموالٌد الحدٌثة للتٌارات الهوائٌة الباردةاألقلولمدة نصؾ دقٌقة على 

 

أمه سواء من ضرع ( السرسوب)للباء المولود رضاعة مساعدة على هً إجرائها ٌجب التً الخطوة التالٌة •
 .أو من قنٌنة الرضاعة 

 

 :قلٌلة وللباء فوائد عظٌمة حٌاً للبقاء ه تفرصتكون  اللباءال ٌرضع كمٌة كافٌة من الذي المولود •
 .االخرىالؽذائٌة المهمة والمواد ٌحتوي على نسبة عالٌة من البروتٌنات   - 
 .على درجة حرارة جسمهالمحافظة بالمولود درجة حرارته تساعد   - 
تجمعت التً ( العقً(التخلص من محتوٌات أمعائه على المولود تساعد ٌحتوي على مادة مسهلة خفٌفة   - 

 .خالل الحمل
 .المناعة جساماالٌحتوي على كمٌة كبٌرة من   - 

 
 
 



،  مربًالأو على  امهمن قبل سواء على المولود بعد أن َجّؾ •

ترقٌم للمربً ٌمكن بشكل جٌد وإرضاعه ، م الحبل السريٌعقتو

 .  المولود

• 
:  الخطوات التالٌة على المزارع تسجٌل المعطٌات حول الوالدة

عدد الموالٌد، رقم كل مولود، جنسه، ، تارٌخ الوالدة، رقم األم

وزنه، لونه وصفات ممٌزة أخرى، كما وٌجب تسجٌل مالحظات 

 .أخرى متعلقة بعملٌة الوالدة
 



تستخدم )الرضاعة االصطناعٌة أسلوب وفً المزارع التً تتبع •
مباشرة من للباء المولود ٌفضل عدم رضاعة ( بدائل الحلٌب

إذا بعناٌة ولطؾ، فً وعاء نظٌؾ، األم ٌجب حلب إذ ، امهضرع 
معا، األولى من الحلبة  اللباءفٌفضل خلط أمهات كان هناك عدة 

م، ولمدة ساعة .د 56لدرجة  اللباءوبعد ذلك ٌنصح ببسترة 
 .  منهالموالٌد م، وتجرع .د 38كاملة، ٌبرد بعدها لدرجة 

األم إلى من األمراض تساعد على عدم انتقال  اللباءبسترة  ان
وبذلك نحد من انتشار هذه ، والحلٌب اللباءالمولود عن طرٌق 

نحو بناء  االولىوهذه الطرق عبارة عن الخطوات ، األمراض
من الحلبات الثانٌة والتً  اللباء. االمراضقطٌع سلٌم وخالً من 

  .تلٌها ٌجرع للحمالن بعد بسترته
 االسلوبكان  اذا اللباءجدوى من بسترة  ايطبعا لٌس هناك 

 .الطبٌعٌةالرضاعة  اسلوبالمتبع فً المزرعة هو 



 

 منً فائق وتقبلوا 

   التحٌة واالحترام 
 

 


