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تقديم
هذا الكتيب هو جزء يف سلسلة من عرشة أجزاء تتناول املبادئ/الخطوط التوجيهية الفنية
التي تصف “أفضل املامرسات إلدارة أغنام العواس” وهي ساللة األغنام السائدة يف ٍ
عديد
من بلدان الرشق األوسط .وت َْستَهدف السلسلة مريب األغنام ومص ّنعي الحليب ،وتؤ ّمن لهم
نصائح عملية وسهل َة املتابعة عن إدارة أغنام العواس تحت ظروف املناطق الجافة.
َ
تع ّد الرعاية الكفوءة ،والتغذية وتصنيع الحليب أمورا ّ حاسمة يف إدارة أغنام العواس من
أجل زيادة اإلنتاج والدخل ملريب األغنام يف املناطق الجافة؛ ولكن عديدا ً من صغار امل ُ ْنتجني
غري مطلعني عىل املامرسات البسيطة لتحسني اإلنتاجية .تهدف هذه السلسلة إىل س ّد
هذه الفجوة يف املعلومات ،لتمكني املزارعني من زيادة دخلهم من الرثوة الحيوانية يف
الوقت الذي يستخدمون فيه املوارد عىل نح ٍو أكرث كفاءة واستدامة.
تعتمد السلسلة عىل الخربة العملية للباحثني ،وعىل مدى واسع من املعلومات املرجعية،
اللتقاط املعرفة العلمية واملحلية يف صيغ ٍة باللغة املحليّة ميكن الوصول إليها بسهولة من
قبل مريب األغنام ومصنعي الحليب .وقد تم ترتيب النرشات تبعاً لتقويم/روزنامة إدارة
األغنام ،وتصف إدارة نعاج أغنام العواس أثناء املراحل الفيزيولوجية الهامة عىل مدار
ٍ
معلومات إضافية عن كل مرحلة.
العام .وتؤ ّمن خطوط توجيهية تكميلية
تم إنتاج هذه الكتيبات كجز ٍء من مرشوع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية – إيكاردا
“نرش أفضل مامرسات إدارة أغنام العواس للحليب لصغار مريب األغنام يف غريب آسيا”،
املنفّذ يف سورية ولبنان بالتعاون مع مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية التنموية
يف كال البلدين.
نود أن نتو ّجه بالشكر الجزيل لكل من أسهم يف إعداد هذه املبادئ/الخطوط التوجيهية
وكذلك لتمويل هذا املرشوع الهام من قبل الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  -ايفاد.
ونتوقّع أن تكون هذه الكُتيبات مفيدة ملريب األغنام ،ومص ّنعي الحليب ،وموظفي اإلرشاد،
وكذلك لطالب التنمية الزراعية ونقل املعرفة.
محمود الصلح
املدير العام إليكاردا

د .نديم خوري
مدير شعبة الرشق األدىن وشامل أفريقيا وأوروبا
قسم إدارة الربامج  -الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

الوالدة والحد من فقدان المواليد

الوالدة حدث مهم يجب االستعداد له جيدا ً ،واملحافظة عىل املواليد مفتاح
نجاح مرشوع تربية األغنام.
ال ميكن تجنب فقدان املواليد متاماً ولكن ميكن التقليل منه ،وذلك بتنفيذ
الربنامج الصحي الوقايئ وتقديم التغذية الصحيحة ومراقبة النعاج ومساعدتها
عند الحاجة.
يهدف هذا الكتيب إىل تزويد العاملني يف تربية األغنام باإلرشادات واملهارات
إلنجاح عملية الوالدة والتقليل من فقدان املواليد.
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التخطيط لموسم الوالدة
تساعد عملية تنظيم التزاوج عىل التحكم مبوعد الوالدات وبالتايل اتخاذ اإلجراء
املناسب يف الوقت املناسب.

إلدارة قطيع األغنام بنجاح يجب القيام مبا ييل:
•عزل النعاج عن الكباش
•تأهيل النعاج والكباش كل عىل حدة (التحضري للتزاوج)
•تحديد الوقت املفضل للوالدات
•ضم الكباش إىل النعاج قبل  5أشهر من الوقت املفضل للوالدة وملدة
دورتني أو ثالث دورات شبق أي  35أو  51يوماً.
تشمل عملية التأهيل استبعاد النعاج غري املؤهلة لتحمل أعباء الحمل والوالدة
كالنعاج الهرمة ،والنعاج التي تعاين من صعوبة عند الوالدة والنعاج النافرة
(التي ال تعتني مبواليدها) والنعاج املشطورة (املصابة يف رضعها) والنعاج
قليلة الحليب .وكذلك تشمل توفري كباش سليمة ومتفوقة وراثياً وبعدد كاف،
واستبدالها بعد ميض  3سنوات من وجودها مع القطيع.
أضف إىل ذلك أن عملية التأهيل تشمل أيضاً تغذية هذه الحيوانات لتكون
بحالة جسم مثالية والقيام باإلجراءات الصحية يف الوقت املناسب.
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تغذية النعاج خالل مرحلة الحمل
يؤدي اإلفراط أو التقتري يف تغذية النعاج خالل مرحلة الحمل إىل عرس الوالدة
وخسارة يف املواليد.

ت ُعزى معظم حاالت عرس الوالدة وفقدان املواليد إىل سوء تغذية النعاج خالل
فرتة الحمل ،إذ يؤدي سوء التغذية خالل مرحلة الحمل املتوسطة إىل بطء
منو املشيمة وانخفاض وزن املولود ،كام يؤدي سوء التغذية يف مرحلة الحمل
املتأخرة إىل تدين يف إنتاج الصمغة والحليب ،مام يزيد من احتامل نفوق
الحمالن.
وكام أن حالة جسم النعاج مهمة عند التزاوج فهي كذلك عند الوالدة ،إذ يُنصح
أن تكون حالة جسم النعاج يف نهاية الشهر الثالث من الحمل بالدرجة (،)2.5
وأن تكون حالة الجسم عند الوالدة بالدرجة ( ،)3لذا تعزل النعاج الضعيفة
وتُغذى بهدف الوصول إىل ذلك ،فالنعاج ستفقد من وزنها بسبب اإلرضاع
واكتسابها مدخرات جسمية يُعد رضورياً إلنتاج ما يكفي من الحليب.
يجب تقديم املاء النظيف والطازج بوفرة ،وضامن ُحصول النعاج عىل احتياجاتها
العلفية الالزمة ملرحلة الحمل ،والتأكد من وصول جميع النعاج إىل املعالف.
لمزيد من المعلومات راجع كتيب الدليل المرجعي للأعلاف وكتيب مرحلة
الحمل من هذه السلسلة.
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اإلجراءات الصحية
الوقاية خري من العالج ،واملعالجة الرسيعة عند حدوث املرض خري وسيلة للح ّد
من الخسائر.

يجب االلتزام بتنفيذ برنامج التحصينات املعمول به يف منطقة وجود
القطيع واملواعيد املقررة لكل لقاح .ومن أهم األمراض التي تصيب النعاج
يف مرحلة الحمل وعند اقرتاب موعد الوالدة مرض التسمم املعوي الدموي
(االنرتوتوكسيميا) والجدري والجمرة الخبيثة ومرض الحمى املالطية (الربوسيال)
واملقوسات القندية (التوكسوبالزما) والضامت الجنينية (الفيربوزيس) ،وقد
تسبب هذه األمراض اإلجهاض أو والدة حمالن ضعيفة غالباً ما تَنفق خالل
أيام .وإن تحصني النعاج قبل شهر من الوالدة للوقاية من مرض التسمم املعوي
الدموي مهم جدا ً ألنه يُكسب املواليد املناعة الالزمة.
كيف نتصرف في حاالت اإلجهاض

يجب فحص النعجة املجهضة من قبل الطبيب البيطري ملعرفة األسباب واِتخاذ
التدابري الالزمة .فاإلجهاض قد يكون معدياً فينترش ويسبب كارثة حقيقية.
ولذلك يجب القيام مبا ييل:
•عزل النعجة املجهضة لتفادي العدوى
•التخلص من الجنني ومخلفاته بالحرق ،وتعقيم املكان امللوث
•التخلص الرسيع من الحيوانات النافقة بالطرق الصحيحة
•تحذير النساء الحوامل من التعامل مع الحيوانات املجهضة لتفادي العدوى
•إبعاد القطط عن حظائر األغنام .فهي ناقلة لألمراض
راجع كتيب دليل العناية بالصحة لمزيد من المعلومات.
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تحضير الحظائر
إن تأمني حظرية مناسبة والعناية بنظافتها وتعقيمها يُسهل العناية بالنعاج ويحد
من فقدان املواليد.

يتزامن موسم الوالدة يف سورية مع فصل الشتاء حيث يكون الجو باردا ً وممطرا ً،
لذا يجب عزل النعاج التي حانت والدتها وإبقائها يف الحظرية أو ارسالها إىل
مرعى قريب ،وعند ظهور عالمات الوالدة تنقل النعجة إىل الحظرية .أما إذا
كان املرعى بعيدا ً ،فيجب تأمني مأوى مناسب يف املرعى لحامية النعاج الوالدة
وحمالنها من الرياح واألمطار ريثام يتم نقلها إىل الحظرية.
يجب أن تكون حظرية الوالدة نظيفة وجيدة اإلنارة والتهوية ومحمية من
التيارات الهوائية واملطر ،ويفضل أن تكون قابلة للتقسيم إىل حظائر أصغر
بواسطة قواطع معدنية أو خشبية .ويستحسن أن تحوي مأخذا ً للتيار الكهربايئ
إن أمكن ،وأن ت ُوضع املعالف واملشارب بحيث ال ت ُؤذي املواليد أو ت ُعيق حركتها.
يجب تنظيف الحظرية جيدا ً قبل موسم الوالدة ،ثم تعقيمها وفرشها بالقش
الجاف ،ليك تتم الوالدة يف أفضل الظروف .كام يجب مكافحة الذباب والبعوض
(إن وجد بأعداد كبرية) مبستحرضات ال تؤذي األغنام ،وذلك لتفادي انتقال
األمراض وعدم إزعاج الحيوانات والعاملني معها.
ينصح أن تزود حظرية الوالدة بأقفاص صغرية مبساحة ( )1.5X1.5م لعزل
النعجة الوالدة مع حملها ملدة يومني أو ثالثة ،وذلك لضامن تآلفهام.
كام ينصح بتوفري ركن أو حظرية منفصلة للحيوانات التي تحتاج إىل عناية
خاصة ،فعزل هذه الحيوانات والعناية بها يُرسع عودتها إىل باقي القطيع.
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تحضير مستلزمات الوالدة
يجب تأمني مستلزمات الوالدة قبل بدء املوسم بفرتة كافية لتكون جاهزة عند
حدوث والدات مبكرة.

تشمل مستلزمات الوالدة املنظفات واملعقامت واألدوات األخرى كاملحاقن ...كام
تشمل األدوية اإلسعافية للحاالت الطارئة (يستشار الطبيب البيطري لتحديد
األدوية اإلسعافية الالزمة) كام ييل:
•مقياس حرارة
•قفازات طبية معقمة (استعامل مرة واحدة)
•مناديل ورقية وأقمشة نظيفة لتجفيف املواليد يف األجواء الباردة.
•أوعية مناسبة للامء الدافئ.
•محقن وأنبوبة تغذية (لنقل الصمغة إىل املعدة مبارشة) للمواليد الضعيفة
غري القادرة عىل الرضاعة بنفسها.
•رضاعات وحلامت مناسبة ،لتغذية الحمالن اليتيمة أو الحمالن التي أصيبت
أمهاتها بالتهاب الرضع.
•صندوق التدفئة وهو صندوق خشبي يوضع فيه املولود ويسلط عليه
مصباح كهربايئ من مسافة مناسبة ليمد الحمل بالدفء وميكن االستعاضة
عنه بتأمني غرفة مدفأة بشكل مناسب.
•محلول صبغة اليود برتكيز  % 5لتعقيم الرسة.
•حبل الوالدة لسحب املولود يف حاالت عرس الوالدة.
•كريم معقم (جل) للمساعدة عىل انزالق اليد داخل عنق الرحم عند
التعامل مع الوالدات العرسة.
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الوالدة
فرتة الوالدة فرتة حرجة والجتيازها بنجاح يجب تفقد النعاج
كل  4-3ساعات ليالً ونهارا ً.

ميكن متييز ثالثة مراحل خالل عملية الوالدة:
املرحلة األوىل (التحضريية) وفيها تُظهر النعجة عالمات قلق ،فتنزوي عن باقي
القطيع وتُصدر أصواتاً خافتة ،وقد ترضب األرض بإحدى قوامئها وتكرر عملية
الجلوس والوقوف ،كام تتوقف عن تناول الطعام .عموماً يف هذه املرحلة تنتفخ
فتحة الفرج ويحتقن الرضع وترتخي عضالت البطن ويظهر تجويف بني األضالع
والورك وتبدأ النعجة بالتلوي ،هنا يجب نقل النعجة إىل حظرية الوالدة لتتم
الوالدة يف أفضل الظروف .وتستغرق هذه الفرتة من  36-12ساعة.
املرحلة الثانية (الوالدة) :نتيجة لتقلص عضالت البطن (العرص) يتم خروج كيس
املاء وتظهر األغشية الجنينية ،ثم تربز مقدمة الرأس واألطراف األمامية من فتحة
الفرج وبعدها يخرج املولود بكامله ،وقد تستغرق هذه املرحلة من 60-15
دقيقة .وإذا كان هناك مولودا ً آخر ،فعادة ما يأيت خالل  15دقيقة بعد والدة
املولود األول.
املرحلة الثالثة (مرحلة ما بعد الوالدة) :وفيها يتم خروج املشيمة ،وقد تحدث
مبارشة بعد الوالدة أو قد تستغرق عدة ساعات.
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ما يجب عمله بعد الوالدة

بعد خروج املولود يجب القيام مبا ييل:
•إزالة األغشية والسوائل من أنف وفم املولود ،ملساعدته عىل التنفس دون
إبطاء وميكن املساعدة عن طريق النفخ بأنف املولود أو بواسطة مس
باطن أنفه بقشة لتحفيزه عىل التنفس.
•تجفيف املولود مبنشفة نظيفة وخاصة إذا كان الجو باردا ً.
•تغطيس (غمس) الرسة بصبغة اليود وهي ال تزال رطبة ،تعمل صبغة
اليود عىل تجفيف الرسة وذبولها ،كام تقوم بالقضاء عىل امليكروبات ومتنع
التهابها( .إن غمس الرسة باليود أكرث فعالية من رشها به).
•يوضع املولود مع أمه لتنظفه وترضعه .عادة ما يقف املولود الطبيعي عىل
قدميه خالل  15دقيقة ،وتبدأ الحمالن القوية بالرضاعة بعد نصف ساعة
من الوالدة ،بينام تحتاج الحمالن الضعيفة إىل وقت أطول .وكلام تناول
املولود الصمغة باكرا ً كلام كان ذلك أفضل ،فالصمغة تزود املولود بالطاقة
والربوتني والفيتامينات واملعادن والقدرة عىل مقاومة األمراض.كام أن لها
أثر ملني يساعد عىل طرد الرباز املرتاكم (العقي) يف القناة الهضمية.
•إذا مل يتمكن املولود من تناول الصمغة فيجب مساعدته بتوجيهه إىل
الرضع أو مسك النعجة (تقييدها) لتمكني املولود من الرضاعة.
•يجب تنظيف الحلامت والتأكد من من إدرار الحليب بحالبة عرصات قليلة
ألنها قد تكون مسدودة ويصعب عىل املولود استخالص حليب الصمغة
منها خاصة إذا كان ضعيفاً.
•يوضع الحمل مع أمه يف حظرية الوالدة ،التي تفرش بالقش الجاف وتراقب
الوالدة
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ما يجب عمله بعد الوالدة

النعجة والحمل للتأكد من تآلفهام ومن خروج املشيمة .ال يجوز سحب
املشيمة باليد بل يجب أن تنزل تلقائياً ،ويجب التخلص منها فور نزولها
بالحرق ألنها قد تكون حاملة لألمراض ومصدرا ً للعدوى.
•يوفر للنعجة املاء النظيف وأفضل أنواع الدريس أو التنب بكمية وافرة ملدة
يومني ثم تُدخل العليقة املركزة تدريجياً ،وبعد ميض أسبوع ،يتم تقديم
االحتياجات الغذائية الالزمة ملرحلة انتاج الحليب.
•يستحسن ترقيم املواليد أو تعليمها ووزنها والقيام بالتسجيالت إذا كان ذلك
ممكناً ،ألن هذه املعلومات مفيدة جدا ً إذا رغب املريب يف القيام بعملية
االنتخاب لتحسني القطيع.
•قد تُضيع النعجة وليدها خاصة إذا ولدت توأمني( ،قد تلد أحدهام يف مكان
واآلخر يف مكان) ،أو إذا تعرضت النعجة آلالم حادة أثناء الوالدة .لذا يفضل
وضع النعجة ووليدها يف قفص أو يف حظرية صغرية ،ملدة يومني أو ثالثة
حتى يتم تآلفها ،بعدها يرسالن إىل املرعى.
يجب حالبة النعجة للمحافظة عىل سالمة الرضع يف الحاالت التالية:
•إذا مل تُرضع النعجة مولودها
•إذا مل يتمكن املولود من الرضاعة من أمه
•إذا كان إنتاج النعجة من الحليب فائض عن احتياج املولود
لمزيد من المعلومات راجع كتيب مرحلة الحمل وكتيب الدليل المرجعي
للأعلاف من هذه السلسلة.
الوالدة
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الوالدة العسرة
غالباً ال تحتاج النعاج السليمة واملواليد القوية إىل املساعدة أثناء الوالدة بل ال
ينصح بالتدخل.

يُنصح باستدعاء الطبيب البيطري عند ُعرس الوالدة ،وإذا تعذر ذلك يُستعان
بذوي الخربة ،عموماً عىل املريب اإلملام بآلية الوالدة واكتساب املهارات الالزمة
لتحديد وضعية الجنني يف الرحم عن طريق التحسس.
يبني الرسم الوضع الطبيعي ملجيئ الجنني يف حالة الوالدة النموذجية.

الوالدة
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أسباب عسر الوالدة

تعزى حاالت عرس الوالدة إىل ما ييل:
•كرب حجم الجنني
•تعب ووهن النعجة نتيجة هزالها أو مرضها
•خلل يف التغذية (عليقة غري متوازنة يف مرحلة الحمل)
•تشوه خلقي يف حوض النعجة أو جهازها التناسيل
•املواليد املشوهة
•الوضع الخاطئ للجنني

عالمات عسر الوالدة

ميض ساعة أو أكرث عىل خروج السوائل الجنينية دون ظهور املولود من
• ّ
فتحة الفرج
•ظهور جزء من املولود ،ومحاولة النعجة الدفع ولكن دون جدوى ،أو يف
حال توقفها عن الدفع
•ظهور جزء من املولود مع مؤرش أن الوضعية غري طبيعية ،كربوز الرأس
بدون القوائم أو ظهور الذيل أوالً
•اضطراب النعجة لفرتة طويلة ،أو عند ظهور املشيمة وتلطخ املؤخرة بالدم
•عند والدة النعجة وبقائها مضطربة
•قد تتعذر مساعدة النعجة املتعرسة فيلجأ الطبيب إىل إجراء عمل جراحي
(عملية قيرصية) الستخراج الجنني

الوالدة
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فحص مجيء الجنين
ملعرفة وضعية مجيء الجنني (أمامية أم خلفية) وتحديد ما إذا كانت الوالدة
توأمية ،فإنه يتم فحص الجنني بإدخال اليد بهدوء إىل الرحم (باالستعانة بالجل
املعقم أو رغوة الصابون) بعد التأكد من متدد عنق الرحم.

تتم املساعدة بسحب املولود بعد تعديل وضعيته ،وقد يتطلب األمر إرجاع
الجنني إىل الرحم للتمكن من تصحيح وضعيته ،مع مراعاة ما ييل:
•غسل منطقة الجهاز التناسيل للنعجة باملاء والصابون وتنشيفها.
•تقليم األظافر وخلع الخواتم واألساور وغسل اليدين والذراعني وتعقيمهام.
•استخدام قفازات طبية معقمة (استعامل ملرة واحدة) .فالقفازات رضورية
للوقاية من انتقال األمراض
•استخدام مادة مزلقة كرغوة الصابون ،أو املراهم املعقمة عند إدخال اليد
لحامية النعجة من التسلخات
•التأكد من توسع عنق الرحم والرتيث إذا مل يكن قد تم توسعه
•ضم األصابع عىل شكل قمع وإدخال اليد تدريجياً وبلطف
•تفتح اليد بهدوء داخل الرحم لتحسس الجنني ملعرفة وضعيته ومن ثم
تصحيحها وسحبه دون اإلرضار بالنعجة أو مولودها.
•يتحتم طلب املساعدة من مختص إذا مل يتمكن القائم بالتوليد من تحديد
وضعية الجنني.

لنتذكر

•إذا متت مساعدة نعجة عن طريق إدخال اليد فإنه يجب مراجعة الطبيب
البيطري إلعطائها العالج املناسب.
•يف حالة الوالدة التوأمية ،إذا متت مساعدة املولود األول فغالباً ما يحتاج
املولود الثاين للمساعدة أيضاً.
الوالدة
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أوضاع مجيء الجنين في الوالدة العسرة
تحديد وضعية الجنني هي املفتاح الجتياز عرس الوالدة بنجاح

الوالدة العرسة بالوضعية الطبيعية
هنا تربز القامئتان األماميتان للمولود وأنفه ،لكن الوالدة متعرسة بسبب حجم
املولود.
•اسحب املولود من قامئتيه برفق باتجاه الخارج مع اإلمالة نحو األسفل قليالً،
وميكنك أن تربط قامئتي املولود بالحبل
•ال تسحب املولود أبدا ً من رأسه
•يجب أن يتزامن سحبك للمولود مع الدفع الذي تقوم به النعجة ذاتها
القامئتان األماميتان
تظهر قامئة واحدة بينام األخرى ُمرت ّدة.
•أرجع القامئة البارزة إىل داخل الرحم برفق ،ثم أدخل يدك مبساعدة
الصابون
•اجمع القامئتني سوية ،واضعاً الرأس فوقهام
•اسحب برفق وال تنس أن تغطي ظلف املولود بيدك أثناء تسوية وضعية
القامئة املرتدة لكيال تمُ ِّزق جدار الرحم
الرأس ملتوي للخلف
القامئتان بارزتان والرأس مرتد إىل الخلف.
•ضُ م القامئتني بوساطة الحبل ثم أرجعهام إىل داخل الرحم
•أدخل يدك مبساعدة الصابون داخل الرحم ثم أ ِعد الرأس إىل وضعه
الطبيعي ،واضعاً إياه فوق القامئتني واسحب الحبل برفق
الوالدة
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القامئتان الخلفيتان
القامئتان الخلفيتان بارزتان أوالً .هذه الوضعية غري محمودة العواقب ،ألن
األنف آخر ما يخرج من املولود ،مام قد يؤدي إىل اختناقه .يف هذه الحال احرص
عىل أالّ ينقطع الحبل الرسي قبل خروج املولود .املساعدة الرسيعة مهمة جدا ً يف
هذه الوضعية.
الوضعية املقلوبة
ليس للمولود أي وضع محدد ومل تحصل والدة بعد مرور ساعتني عىل املخاض.
حاول التعرف عىل وضعية املولود داخل الرحم ثم صححها برفق .غالباً ما يكون
الحبل وسيلة جيدة للتحكم بالقوائم الزلقة.
الرأس بدون قوائم
إذا ظهر الرأس فقط ،يجب ارجاعه إىل الداخل ،وتعديل وضعية القامئتني
األماميتني ثم سحبهام والرأس بينهام.
وضعية القوائم األربعة
إذا ظهرت أربعة قوائم ،فالنعجة تحاول أن تلد مولودين يف آن معاً .يف هذه
الحال ،يجب إرجاع أحدهم ليك يستطيع اآلخر أن يخرج بال عوائق.

الوالدة
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إجراءات ما بعد الوالدة العسرة
تآلف النعجة ومولودها أساس بقاء املولود عىل قيد الحياة.

يجب التأكد من حصول املولود عىل كمية كافية من الصمغة خالل 3-2
ساعة بعد الوالدة .وإذا مل يحصل املولود عليها عن طريق الرضاعة بنفسه أو
باملساعدة ،ميكن االستعانة بأنبوب التغذية (محقن كبري الحجم  100-50مل
موصول بأنبوب مطاطي خاص بطول 35سم) بإيالجه إىل املعدة مبارشةً.
يُدخل األنبوب املطاطي يف فم املولود ببطء وهدوء من طرف أعىل الحلق ومنه
إىل البلعوم .ميكن تحسس األنبوب من الخارج مبجرد وصولها إىل البلعوم.
تحقن الصمغة ببطء ومبعدل  50مل لكل كيلو غرام من وزن املولود ،أي
200مل للمولود بوزن  4كغ يف الوجبة الواحدة .يحتاج املولود إىل  4-3وجبات
خالل اليوم األول ،يجب أن تكون الصمغة بدرجة حرارة الجسم.
يفضل أن تؤخذ الصمغة من نفس النعجة الوالدة ،وإال فمن نعجة حديثة
الوالدة .ميكن استعامل صمغة األبقار أو املاعز إذا مل تتوفر صمغة األغنام.
يجب تحديد سبب عدم حصول املولود عىل الصمغة من أمه ،فال جدوى من
إعادته إىل أمه إذا كان غري قادرا ً عىل الرضاعة ،أو أنها غري راغبة بإرضاعه.
يجب تركيز العناية عىل املواليد التوائم واملواليد التي ولدت قبل أوانها والتي
عانت من عرس الوالدة ،وكذلك مواليد النعاج الفتية (أول موسم والدة) ومواليد
النعاج الهرمة أو املريضة أو الهزيلة ،واملصابة بالتهاب الرضع.
بعض النعاج تكون عدوانية وال تسمح ملولودها بالرضاعة ،ولحامية املولود
ميكن ربط أو تثبيت هذه النعجة بحيث تتمكن من تناول الطعام واملاء والقيام
بالجلوس والوقوف .وعادة ما يتم تآلف النعجة ومولودها بعد يومني أو ثالثة.
الوالدة
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رجفان المواليد
إن االكتشاف املبكر للمواليد املصابة بالرجفان والعناية بها قد ينجيها من املوت.

قد تتعرض الحمالن عند الوالدة لإلصابة بالربد الشديد فتنخفض حرارتها ومتوت
بعد وقت قصري إذا مل تقدم لها املساعدة الالزمة .وكلام تم اكتشاف املواليد
املصابة بالربد مبكرا ً كلام زاد احتامل نجاتها .وميكن التعرف عىل هذه الحمالن
من خالل تقوس الظهر ورجفان الجسم.
تتم العناية بهذه املواليد كام ييل:
•تجفيف املولود مبنشفة نظيفة ثم قياس درجة حرارتها فإذا كانت بحدود
( )39-37درجة مئوية ،وكان الحيوان قادرا ً عىل الوقوف ولكنه غري قادر
عىل الرضاعة ،فيمكن تغذيته باملحقن عن طريق األنبوب ومراقبته حتى
يصبح قادر عىل الرضاعة بنفسه.
•إذا مل يكن قد مىض عىل والدته خمس ساعات وكان قادرا ً عىل البلع ،يوضع
يف مكان دافئ حتى تصبح حرارته  37درجة ثم يُغذى باألنبوب.
•أما إذا كانت حرارة جسمه أقل من  37درجة مئوية ومىض خمس ساعات
عىل والدته ،وقادرا ً عىل البلع عندها ميكن تغذيته بإنبوب التغذية .أما إذا
مل يتمكن من البلع فيحقن مبحلول الجليكوز يف جوف البطن (من قبل
الطبيب البيطري) لتزويده بالطاقة ثم يوضع يف مكان دافئ وتُراقب حرارته
كل نصف ساعة ،وعند تحسن حالته يُغذى عن طريق األنبوب إىل أن
يصبح قادرا ً عىل الرضاعة بنفسه.
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تبني المواليد

أحياناً قد متوت النعجة ويبقى مولودها ،أو قد مترض وال تعود قادرة عىل
رعايته ،فيمكن تحميل املولود عىل نعجة أخرى (أم بديلة) عىل أن تكون هذه
النعجة بحالة صحية جيدة ،كام ميكن اللجوء إىل الرضاعة االصطناعية.
إن تبني املولود من قبل نعجة أخرى يوفر الجهد واملال .وللمساعدة يف عملية
التبني يجب أن تتم العملية بعد الوالدة مبارشة ،حيث يفرك املولود بالسوائل
الجنينية للنعجة البديلة ،ويف حالة ضم حمل لنعجة فقدت مولودها ميكن سلخ
جلد الحمل النافق وإلباسه للحمل الجديد.
يجب تركيز العناية باملواليد التي تم تحميلها عىل نعاج بديلة ،واملحافظة عليها
دافئة وإطعامها بانبوب التغذية إذا دعت الحاجة ،أو إمساك النعجة (تقييدها)
ليتمكن الحمل من الرضاعة حتى الشبع.
ميكن اللجوء للرضاعة االصطناعية ،باعتامد بدائل الحليب ،لكن يجب أن يحصل
املولود عىل حاجته من الصمغة بالكامل ،ليكون قادرا ً عىل مقاومة األمراض.
إن الرضاعة االصطناعية تتطلب عناية خاصة بالحليب امل ُقدم من حيث نوعيته
ودرجة حرارته ونظافة األواين والحلامت املطاطية وغالباً ما يكون املردود
االقتصادي محدودا ً.
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لنتذكر

للح ّد من فقدان املواليد واجتياز موسم الوالدة بنجاج يجب :
•تغذية النعاج بشكل جيد والحرص عىل أن تكون النعاج بحالة جسم مثالية
( 2.5عند التزاوج و  3عند الوالدة.
•تطبيق الربنامج الصحي ومراقبة القطيع بشكل دوري وتقديم املساعدة يف
الوقت املناسب.
•عزل الحيوانات املريضة والتي تحتاج إىل عناية خاصة
•حرق مخلفات الحيوانات املريضة وتعقيم األيدي واألدوات املستعملة
بشكل دائم.
•يجب أن نتذكر دامئاً أن الوقاية خري من العالج.
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