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 انتفاخ الحٌا واحمراره وخروج السائل المخاطً

 السلوك الجنسً لدى ذكر وأنثى الجمال               





ٌوماً  400الى  360تتراوح مدة الحمل فى الناقة ما بٌن 

البٌئة المحٌطة، الوراثة، : وٌؤثر فٌها عوامل كثٌرة مثل

 التغذٌة، الرعاٌة، جنس الجنٌن، وجود توأم  

   

 غٌاب الشبق المعتاد بعد التلقٌح •

وهى طرٌقة غٌر مكلفة وتعطى نتائج سرٌعة ومبكرة 

 وٌعتبر من العالمات والمؤشرات األولٌة لحمل الناقة

 الفحص الٌدوي عبر المستقٌم  •

وٌمتاز بأنه أقدم طرٌقة مستخدمة حتى األن وهى غٌر •

 مكلفة وتعطى نتائج سرٌعة ومبكرة

 تركٌز البروجستٌرون  •

وٌدل على حمل الناقة وذلك إذا تعدت نسبته فى بالزما 

الدم واحد نانو جرام بعد مضى سبعة اٌام  علما بان 

 الجسم االصفر هو المصدر االساسى له طوال فترة الحمل 

 األشعة السٌسنٌة •

وٌمكن استخدامها لتأكٌد الحمل أو تشخٌص تعدد الحمائل 

ولكن ٌجب تأمٌن أجهزة ذات كفاءة عالٌة تسمح بإختراق 

 خاصرة الناقة

 الفحص بالموجات فوق الصوتٌة•

وٌمتاز بأنه ٌعطى نتائج سرٌعة ومبكرة جدا ولكن تتمثل •

عٌوبه فً التكلفة العالٌة للجهاز علما بأن إستخدامه 

 ٌحتاج الى خبرة عملٌة

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 (  MUMMIFICATION)التحنط •

وٌحدث عادة بعد نفوق الحمٌل ألسباب غٌر مٌكروبٌة حٌث ٌكون قد اكتمل نمو الهٌكل  

العظمى بعد الشهر الرابع بحٌث تشفط السوائل وتبقى العظام كما هً وٌبقى كذلك 

 الجسم األصفر بدون تحلل

 

 

 

 (MACERATION) التعجن•

وفٌها ٌحدث تحلل للجنٌن وٌحدث ذلك تحت ظروف مٌكروبٌة وٌعتمد الشفاء فٌها على  

 طول مدة الحالة ومدى مقاومة الناقة

 (VAGINAL PROLAPSE) النقالب المهبلًا•
وٌحدث غالبا عندما تتغذى النوق على كٌة كبٌرة من الشعٌر والذي ٌحتوى بدوره على  

 نسبه عالٌة من اإلستروجٌن الذي ٌؤدى الى ارتخاء الحوض وعلٌه ٌحدث االنقالب المهبلً 

 

 مشاكل الحمل

 PSEUDOPREGNANCY))الحمل الكاذب  

وٌحدث هذا نتٌجة موت الجنٌن  فى عمر مبكر مع استمرار الجسم األصفر فى  

 الوجود وإفراز البروجسترون وغالبا ما ٌكون ذلك فى ظروف غٌر جرثومٌة

 :وٌعد غٌر مرغوب فٌه فً النوق نظرا لما ٌحدثه من مشاكل كثٌرة مثل: (TWINNING)التوأم 

 ازدٌاد نسبة حدوث اإلجهاض•

 حدوث تشوهات كلٌة فً الجنٌن•

 والدة جنٌن ضعٌف نظرا لتنافس األجنة على الطعام وعلى حٌز حمل واحد•

 احتمال كبٌر لحدوث عسر الوالدة •
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