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Programme 
09H00-10H00 Accueil                                                                                           استقبال

10H00-10H15

Aperçu sur les parties anatomiques de l’appareil génital de la brebis et de la chèvre hors et pendant la 

gestation.

Par Pr Sghiri A. 

.نظرة عامة حول أعضاء الجهاز التناسلي لألغنام والماعز خارج وأثناء الحمل

0H15-10H45

Avortements chez les petits ruminants : 

 Présentation générale 

 Causes des maladies abortives spécifiques et moyens de leur contrôle

Par Pr Berrada J & Pr Kichou F.

: اإلجهاض عند المجترات الصغيرة

ـ عرض عام

.ـ مسببات األمراض الُمجهضة المباشرة ووسائل مكافحتها

10H45-11H00

Présentation des principaux résultats du projet MCRDV-Avortements des petits ruminants dans les 

régions de d’EL Hajeb, d’Azrou et de Khemisset. 

Par Prs Kichou F, F.-Ez. Belhassan, M. Bouslikhane, A. Kadiri & J. Berrada

.عرض النتائج الرئيسية لمشروع البحث ـ إجهاض المجترات الصغيرة في مناطق الحاجب وأزرو والخميسات

11H00-11H15

Impacts socio-économiques des avortements chez les petits ruminants : cas de la région d’El Hajeb. 

Par Pr El Amrani M.

.اآلثار االجتماعية واالقتصادية لإلجهاض عند المجترات الصغيرة

11H15-11H30

Facteurs de risque des avortements et contraintes de leur investigation sur le terrain. 

Par Pr Bouslikhane M.

.عوامل الخطورة لإلجهاض وإكراهات التحقيق والبحث الميداني في هاذا المجال

11H30-12H30- Discussion                               نقاش

13H00-14H30 Déjeuner  وجبة غداء

14H30-15-30
Causes, diagnostic et moyens de contrôle des avortements chez les petits ruminants. [En français]

Par Pr Kichou F, Pr .Berrada J & Pr Bouslikhane M.



نظرة عامة عن أعضاء 

الجهاز التناسلي لألغنام 

والماعز خارج وأثناء الحمل

ورشة
:اإلجهاض عند األغنام والماعز

مسبباته، مخلفاته وطرق الوقاية 

والتحكم

2021نونبر 30مكناس، 

عبد المالك صغيري.ذ
طبيب بيطري، أستاذ باحث

طناعيقسم التناسل، أمراض التكاثر والتلقيح االص
الرباط.معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة



؟في الضيعةماي أهمية وجود قطيع من األغنام

اقتصادية واجتماعية*

إلثبات وإدامة هذا النوع من التناسل والتكاثر*
الماشية



وفير إلنجاح التناسل والتكاثر، يجب ت

 :عدة شروط ضرورية

:والمتوازنةاألغذية والتغذية الكافية*

المالئمةتوافر المراعي الخضراء

والعناصر األخرى المنتجة في 

المزرعة أو المصنعة

م البيئة المناسبة لتربية األغنا*

(السكن)

(راعي متمكن)الموارد البشرية *

قطيعطبيب بيطري لتدبير صحة ال*

التحسين الوراثي للرفع من *

المردودية



وتتميز بالخصوبة العالية حيث تميلتعتبر االغنام من الحيوانات عديدة دورة الشبق

.شطةلوالدة التوائم مما يعني ان المبيضين دائما ما يكونا في حالة فسيولوجية ن

ولذلك يفضل ان يطلق في حين ان بعض االنواع من االغنام تعتبر محددة دورة الشبق

حيث يتعدد فيها دورات على االغنام بوجه عام حيوانات متعددة دورة الشبق الموسمية

.الشبق ولكن في مواسم معينه من العام

البيئة وتعتبر موسمية التناسل في االغنام طريقة من طرق تأقلم االغنام البرية مع

ة لنمو نباتات المحيطة بها اذ تتناسل طبيعيا بحيث تقابل والده حمالنها الدورة الطبيعي

.راءالمراعي في تلك المناطق حيث تتواجد الحمالن في موسم توافر المراعي الخض

ين طول فترة ويعتبر العامل المؤثر لهذا التنظيم عملية التناسل في االغنام هو النسبة ب

ة تميل ألن ونتيجة لهذا التأثير فأننا نالحظ ان االغنام المستأنس, الليل الى طول النهار

وهذا يعني ان انسب تنشط جنسيا في الوقت الذى يقصر فيه النهار ويطول فيه الليل

.موسم هو حين تقصر فترة االضاءة اليومية بينما يطول فيها الظالم

ساعة فيعاد التلقيح مرة 24ينصح بالتلقيح قرب نهاية فترة الشبق وإذا امتدت ألكثر من 

.أخري







جة يعرف الجهاز التناسلي عند النع

تغيرات مكانية داخل أو المعزة

الحوض إما ألسباب فيزيولوجية

أو ( البلوغ، الدورة الشبقية، الحمل)

...(مالتعفن، األورا)ألسباب مرضية 



:الجهاز التناسلي

"المبيض"المناسلاثنين من 1-

مكان اإلخصاب: قناة البيض2-

عضو الحمل: الرحم3-

جهاز : المهبل والفرج4-

التزاوج/اقتران

الضرع5-

الجهاز التناسلي الداخلي قبل فترة الحمل



:له وظيفة مزدوجةالمبيض

وظيفة اإلفرازات • 

تكوين األمشاج: الخارجية 

األنثوية ،

:  وظيفة الغدد الصماء • 

ة تخليق الهرمونات األنثوي

جنسية التي تتحكم في الحياة ال



مكان اإلخصاب: قناة البيض

اب توفر البيئة المثلى لإلخصوالتي

راسالناجح وتطور الجنين قبل االنغ

.وجيوضع السائل المنوي بعد التزا

م يلتقي ذكر وأنثى األمشاج ويت• 

.اإلخصاب

ائن البويضة الناتجة تتطور إلى ك• 

)الحمل )حي جديد 



الرحم
القرنان اللذان يندمجان على طول جهاز الحمل ، يتكون من•

أكبر أو أصغر ليشكال جسم الرحم

ل يوفر الرحم بيئة مواتية لنقل الحيوانات المنوية خال• 

.المراحل األولى من تكوين الجنين وانغراس الحمل



يوما من الحمل40و  35التوائم في  :الموجات فوق الصوتية



الذي يقع على أرضية تجويف الحوضعنق الرحم 

ة أثناء يشكل حاجًزا يفرز المخاط أثناء الشبق وسدادة مخاطي• 

.الحمل



المهبل

عضو تناسلي، ينتج المخاط الذي يعمل كمواد•

ت تشحيم أثناء الشبق ويسمح بمرور الجنين وق

الوالدة

عبارة عن مجرى مغطى بالكامل في تجويف • 

الحوض

الفرج 

هذا هو الجزء المشترك في المسالك البولية • 

فرج ، يتكون من دهليز المهبل وفتحة ال. والتناسلية

تحدها شفتا الفرج



فترة الحملالجهاز التناسلي الداخلي خالل







بعض المضاعفات التي قد تصيب األغنام والماعز في فترة الحمل

.اإلجهاض*

.محاوالت للوالدة المبكرة*

موت الجنين وتكلسه في الرحم،*

.  تدمير بعض الخاليا في األنسجة الحيوانية*

تصلب في عنق الرحم*

.  هبوط في الرحم*

.ارتخاء الرحم*

.زيادة في السائل حول الجنين، أو ازدياد أغشية الجنين*







: عند المجترات الصغيرةاإلجهاض 

.ـ عرض عام

مكافحتهـ مسببات األمراض الُمجهضة المباشرة ووسائل 

قيشوفوزي و جواد برادة  

ي الزراعي البيطريةوالصحة العامة قسم الباثولوجيا 1
.، الرباط ، المغرب10101، ص ب ةوالبيطر ، معهد الحسن الثان  *



ي أهم المعيقات من = اإلجهاض •
ي منهالت 

ا يعان 
والماعزقطاع تربية األغنام 

ي تلحق به–
،من جراء الخسائر الفادحة الت 

اوحيقلص من عدد الوالدات بنسبة عالية – ي تت 
 
ف

%.  90إىل % 10من بعض األحيان 

ا هذا • ي يشكل نقصا كبتر
 
:ف

الرب  حهامش –

ة عادية ومستدامةتجديد – .القطيع بوثتر

مقدمة



ي األسباب المرضية لإلجهاض نظرا ألهميتها وخطورت
 
.هايتم التفكتر أوليا ف

 ها غتر مرضية نعد منأو أسباب أعشاب سامة حدوث حاالت إجهاض ناتجة عن اعتبار:

ي المرع–
 
التسمم عن طريقة تناول األعشاب السامة ف

ل خصوصا خالالحوامل  عدم أو فقر تدعيم الغداء واألعالف المخصصة لإلناث –
ة الحمل  .(من وزنه% 70=فيها نمو كبتر ورسي    ع للجنير  )الثلث األختر من فت 

:  التعرض لحوادث ميكانيكية –

o ة االزدحام عند الخروج أو الدخول الرسي    ع للنعاج أو الماعز من الحظتر

oي القطيع أو حت  من طرف
 
ب من طرف بعض الفحول ف ؛الراعي التعرض للض 

ي ينتج عنها الفزع من الممكن أن تسبب اإلجهاض لألغنام و –
:الماعزالظروف الت 

o ي
 
الرعي خالل فصل الشتاء تحت األمطار أو خالل موسم الرعد خصوصا ف

المناطق الجبلية؛

o؛وفالجري وراء النعاج للقبض عليها خالل عمليات التلقيح أو قص الص



بشكل مباش  

ي تتوفر عىل خاصيات األمراض
ةإجهاضيالت 

نظرا الستهداف المسبب للمرض للجهاز 
.التناسىلي كالرحم والجنير  

يشكل فيها اإلجهاض عرضا أوليا وأساسيا مع
ي 
انعدام أعراض وعالمات عند اإلناث الت 

ي معظم األحيان
 
.أجهضت ف

ي أو 
وغالبا ما يحدث اإلجهاض عىل شكل وبان 

.ما يسىم بعاصفة اإلجهاض

ة يستعصي  ي خسائر مادية كبتر
 
تتسبب ف

. عليهم مواجهتها والحد منها

غير مباش  بشكل 

ي يصاب ، األمراض
بها القطيع من حواملالت 

او غتر حوامل وليست لها خاصيات 
،إجهاضية

اإلجهاض عند الحوامل نتيجة يحدث 
فقدان الشهية أو ارتفاع درجة الحرارة 

.عندها وتأثرها من تطور المرض

ة االجهاض عرضا ثانويا نتيجة لإلصابيكون 
االمراض المعدية مثل االلتهاب بأحد 

يا الرئوي البلوري المعدي وداء  ؛ اللست 

عدوى اللسان األزرق

.البابسياتء الدم الطفيلية كدا أمراض 

والماعزالمسببة لإلجهاض عند األغنام األمراض 



Maladie abortive المرض المجهض

Nom de l’infection Agent Causal العامل المسبب أسم المرض

Chlamydophilose Chlamydophila sp. كالميدوفيال ياالكالميد مرض 

Toxoplasmose Toxoplasma gondi التكسوبالزما مرض المقوسات

Neosporose Neospora caninum كانينومنيوسبورا بنيوسبورااإلجهاض 

Fièvre Q Coxiella burnetii ي ككسييال 
بورنيت  الحىم المجهولة

Brucellose Brucella abortus بروسيال مليتنسس اإلجهاض المعدي

Salmonellose Salmonella abortus سالمونيال أبورتس حىم التيفويد

Listériose Listeria monocytogenes يا مونوسيتوجينس ليستتر يااالصابة  الليستتر

Leptospirose Leptospria sp. ا ليبتوسبتر اب االصابة  الليبتوسبتر

قائمة أهم األمراض المجهضة بشكل مباش  



،ي األغنام والماعز
 
أهم الميكروبات المسببة لإلجهاض ف

 ي دم الحيوانات المصابة وتتوغل وتتكاثر بتتكاثر
 
ي الرحم ف

 
عدها ف
ار جسيمة لي نترسر والمشيمة لإلناث الحوامل وتحدث فيها أض 

ي الجنير  مما يؤدي لوفاته وإجهاضه
 
.بعد ذلك ف

ة من الحمل بير  اليو – ة األختر
ي الفت 

 
100م يحدث اإلجهاض غالبا ف

.120واليوم 

ي حالة عدم اكتشاف او عال –
 
ج قد يتكرر اإلجهاض للمرة الثانية ف

.المرض

اوح نسبة اإلجهاض من – %.80إىل 25تت 

ي كالميدوفيالتستطيع
 
ي الو البقاء عىل قيد الحياة ف سط الخارج 

ي يتكرر اإلجهاض للموسم المواىلي وقد لعدة أسابيع او شهور 
 
 ف

.حالة عدم اكتشاف المرض والسيطرة عليه

كالميدوفيالمرض  



طرق تنقل العدوى

التالمس المبارسر مع:

.اإلفرازات المهبلية والرحمية الملوثة بالميكروب•

از • الت 

األعالف ونقط الماء الملوثة

دورة العدوى المرضية 

واالنتشار لجرثوم 

كالميدوفيال



األعراض والعالمات المصاحبة لإلجهاض

:  عند األمهات المجهضة

 ام قبل مهبلية دموية من يومير  إىل ثالثة أيإفرازات

.اإلجهاض

 جلطات عىل مستوى الرحم والمشيمةوجود.

ن المجهض :عند الجنير

 الجنير  التهاب الرئة عند عالمات

 هاب خرفان ضعيفة تظهر عليها عالمات التوالدة

ة بعد ذ .لكالقرنية والمفاصل ثم نفوقها مبارسر





تكسوبالزمايسببه طفيىلي يدع •

.يملتنقل العدوى من حيوان مصاب إىل اخر سل"القطط"يحتاج إىل وسيط•

:بعد وصول المقوسات الطفيلية لدم الحيوانات المصابة•

ي أنسجة الجسم–
 
تنتقل لباف

.  وتتكاثر وتهاجم المشيمة عند اإلناث الحوامل وتغزي بعدها المقوسات الجنير  –

ه ثم إجهاضه او وينتج عن هاته العدوى امتصاصا للسوائل الجنينية وجفافا للجنير  ووفات–
ي الساعات المواليةللنفوق والدة أجنة ضعيفة آيلة 

 
.ف

"التكسوبالزما"مرض المقوسات

يحدث اإلجهاض•

ي النصف أو الثلث األختر من الحمل–
 
اوحبنسبغالبا ف ة تت 

%.30إىل 10من 

عند نفس األنتى لعدة مواسم يتكرر –

نير  الممكن أن يؤدي المرض كذلك إىل الوفاة المبكرة للج–



طرق تنقل العدوى

از الق ب المياه الملوثة بت  ي أكل األعالف والعشب أو رسر
طط الت 

.  تحتوي عىل المقوسات الطفيلية المسببة لإلجهاض

دورة العدوى 

المرضية وانتشار 

التكسوبالزما



األعراض والعالمات المصاحبة لإلجهاض

ال تظهر أية أعراض عند األمهات المجهضة.

 محنط”إجهاض جنير  جاف أو  “

اءوجود آفات عىل الرحم والمشيمة عىل شكل نقط أو بؤر بيض.



د البقر مسبًبا لإلجهاض عنكانينومنيوسبوراطفيىلي •
.واألغنام والماعز

ي الكالبتعد •
،لنيوسبورا العائل النهان 

ألجنة المصابةالعدوى عن طريق ابتالع األنسجة تكتسب –
.المرضجراء مجهضة من 

ي وبعدها تنمو البويضات الطفيلية ويتمكن التخ–
 
لص منها ف

از لمدة عدة أسابيع .الت 

انات معدية للحيو المتكيسةتصبح بعدها البويضات –
ي تكاثرهااألخرى بعد 

 
.الخارجيةالبيئة ف

كانينومبنيوسبورااإلجهاض الطفيلي 



طرق تنقل العدوى

تحدث العدوى بعد الوالدة عن طريق:

oي الوالدة
.تناول اللبأ الملوث عند العجول والحمالن حديتى

o ي )المتكيسةتناول الطعام والماء الملوث بالبويضات
،(انتقال أفق 

 ويتالمرور عت  الرحم والمشيمة جنير  أثناء إىل الااألمهاتمن ( المقوسات الطفيلية)للتاكتر 

الحمل

oي النصف أو الثلث االختر من الحمل
 
تنتج إجهاض ف

oأو وفاة المولود الجديد.

دورة العدوى 

المرضية وانتشار 

كانينومنيوسبورا



األعراض والعالمات المصاحبة لإلجهاض

ال تظهر أية أعراض عند األمهات المجهضة.

ي المشيمة ودماغ وعضالت
 
وجود جلطات والتهابات مجهرية ف

.ليةالقلب ولسان الجنير  المجهض مع تواجد البويضات الطفي



ي جمع انحاء مرض •
 
العالممنترسر ف

ك • والحيوانبير  االنسان مشت 

ي النعاج والماعز •
 
يسبب االجهاض ف

ي يسىم • ي كوكسييال يسببها جرتم بكتتر
.بورنيت 

ي المشيمة وافرازات الرحم •
 
ة ف والحليبيوجد الميكروب بكتى

:قد يصيب هذا الجرثوم الحيوان عن طريق•

ي مراع ملوثة الرعي –
 
ف

األعالف ونقط الماء الملوثة–

القراد،–

ة من الحمل -• ة األختر
ي الفت 

 
يحدث اإلجهاض غالبا ف

الحىم المجهولة



كوكسييال دورة العدوى المرضية واالنتشار لجرثوم 

ي 
بورنيت 



األعراض والعالمات المصاحبة لإلجهاض

عند األمهات المجهضة  

قد يكون اإلجهاض صامتا فال تظهر أية أعراض على األم ماعدا التهاب الضرع -

في بعض الحاالت،

.ببضعة أيام انخفاض في شهية الحيواناإلجهاض يسبقه يحدث -

.التهاب المشيمة بحيث تظهر سميكة وجلدية مع إفرازات صديدية-

.قد ال تظهر على الجنين المجهض أية عالمة أو آفة-



%  20نسبة انتشاره إىلوتصل واألغناممرض معدي جدا يصيب الماعز •
ي القطعان المصابة

 
ف

ي يدع جرثومفيه يتسبب • .إلجهاضلحتما يؤدي بروسيال،بكتتر

وسيال تصل • :بعد العدوى إىلالت 

الدم–

الغدد الليمفاوية–

ع والرحم عند اإلناث– الض 

الخصيتير  عند الذكور–

وسيالمرض )االجهاض المعدي  (الير



طرق تنقل العدوى

 التالمس المبارسر

 رتمبالجاإلفرازات المهبلية والرحمية الملوثة

لحس األجنة المجهضة

األعالف والماء الملوثة

السائل المنوي

دورة العدوى المرضية 

وسيالواالنتشار لجرثوم  الير



األعراض والعالمات المصاحبة لإلجهاض

وسيال إثر إصابة اإلناث الحوامل، تتكاثر - ي المشيمة مؤديالت 
 
ة اللتهابها ف

ي الثو الجرثومرور 
 
لث م إىل الجنير  وحدوث اإلجهاض الذي يكون غالبا ف

.األختر من الحمل

.األمهات المجهضةعند تضخم مخاطية الرحم التهاب الرحم القيحي -

.  احتباس المشيمة-

ي القلبوتوذمالتهاب -
 
.مخاطية منفحة الجنير  مع تضخم الطحال ونزف ف



الوبائية لعمليات إجهاض المجترات الصغيرة في مناطق االستقصائيات 
أزرو والخميسات،الحاجب

وجواد برادة زرو خليل قدري، ، احالم بوسليخنالزهرة بالحسن، محمد اطمة ، فقيشو فوزي 

ي الزراعي البيطريةوالصحة العامة قسم الباثولوجيا 1
.، الرباط ، المغرب10101، ص ب ةوالبيطر ، معهد الحسن الثان  *



ة  ات الصغتر
يل الثقخاًصا بسبب العبء االقتصادي اهتماًما يثتر اإلجهاض عند المجت 

ي 
 
:والدي يكمن ف

. خسارة رأس المال والدخل. 

.انخفاض تجديد وتحسير  القطعان. 

ي األغنام ومع  ذلك ، غالًبا ما يتم تجاهل أسباب عمليات اإلجهاض هذه من قبل مرن 
والماعز ، 

ي المناطق الفالحية وخاصة 
 
النائيةأولئك الذين يعيشون ف

.ال تستخدم أي وسيلة تقريًبا لتشخيصها والوقاية منهاحيث 

:كان الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو

ي  مناطق  الخميسات، أزرو والحاجب. 
 
ة ف ات الصغتر

.تقييم أثار اإلجهاض عند المجت 

،كالميديا اإلجهاض المعدي ، داء  )تحديد االنتشار المصىلي للعدوى المجهضة الرئيسية . 
ي فاشيات اإلجهاض( نيوسبووراحىم المجهولة ، داء المقوسات وداء 

 
.و مدى مشاركتها ف

مقدمة



ي تم مسحها
عدد القطعان الت  الجماعة القروية اإلقليم/ المنطقة 

18 لغوالماحد 
الخميسات

13 إيشوأيت

19 بورزوينأيت
الحاجب

7 حرز هللاأيت

22 تيمحضيت أزرو

79 المجموع

التوزي    ع اإلقليىمي 
ي تم مسحه

اللقطعان الت 

الوبائية والرسيرية والمرضيةالتقصيات

والطرقالمواد 



البياناتجمع 

ومكونات القطيع هيكل . 
بية وطريقة الت 

التغذية. 

التناسىلي األداء . 

اإلجهاضحدوث . 

التحقيقات الوبائية



الفحوصات الرسيرية وجمع العينات

الفحوصات الرسيرية للحيوانات المجهضة

:منأخذ عينات الدم 

المجهضةالنعاج والماعز .

تمثيىلي للنعاج والماعز الغتر المجهضة عدد .
(10.)%

ولوجيةأجل الفحوصات من  المصلية أو )الستر
(تحليل الدم



المهبلية من األمهات المسحاتجمع 
المجهضة من أجل البحث المبارسر ألهم 

الجراثيم المسببة لإلجهاض بطريقة 
از تفاعل  المتسلسل البوليمتر

العيناتالفحوصات الرسيرية وجمع 

(تابع)



المصليةالفحوصات 

األمصال من استخالص 
ي تم جمعها

عينات الدم الت 

نوع وتقنية الفحص  العدوى المجهضة

اص المصىلي  الت 
(Rose bengale)

اإلجهاض المعدي
بروسيال

ELISA مرض المقوسات

ELISA ياالكالميد مرض 

ELISA الحىم المجهولة

ELISA نيوسبورامرض 

اختبار األمصال للعدوى المجهضة التالية

يةالفحوصات  المخير



اص المصىلي  الت 

25μl of BA antigen stained
w/ RB + 25μl of tested serum rotative Shaking : 4 min

Reading: agglutination or No agglutination



ELISA test

Reading of 
optical density -
WL of 450 nm.

ELISA Reader

Distribution of 
sera on 96 well

plate

Distribution of 
conjugate

Distribution of 
chromogen

solution

Washing Washing



ي 
لوائح البيانات والتحليل اإلحصائ 



نسبة اإلصابة باإلجهاض للماعز واألغنام    معدالت 
ي األقاليم المدروسة

ن
ف

4,9%

9,1%

3,6%

1,6%

14%

4,1%

16%

10,15%

22%

احد لغوالم أيت إيشو أيت بورزوين أيت حرز هللا تيمحضيت

ة 
سب

 ن
ل
عد

  م
بة

صإ
إل
ا

ض
ها

ج
إل
با

األغنام الماعز

النتائج



المصلي نسبة االنتشار 

عدد 

عينات 

األمصال

الجماعة 
القروية

/ المنطقة 
اإلقليم

االجهاض 
المعدي

مرض 
المقوسات

مرض 
ياالكالميد

الحىم 
المجهولة

مرض
نيوسبورا

0 22,4 12 6,4 6,4 125 لغوالماحد  الخميس

0ات 1,4 34,7 8,7 0 69 إيشوأيت

0 21,4 14,1 14,1 2,2 177 بورزوينأيت
الحاجب

0 8 8 8 1,6 62 حرز هللاأيت

0 16,6 16 11,7 2 433 المجموع

ن  المجهضةللعدوى المناطق االنتشار المصلي العام بير

االجهاض المعدي مرض المقوسات ياالكالميد مرض  الحىم المجهولة نيوسبورامرض



ن القطعان  االنتشار المصلي للعدوى المجهضة بير
(مع إصابة حيوان واحد على األقل)

نسبة القطعان اإليجابية

الجماعة 
القروية

/  المنطقة 
اإلقليم

األغنام الماعز القطعان المختلطة

Tox Chl QF Neo Tox Chl QF Neo Tox Chl QF Neo

69 31 46 54 0 100 25 0 0 0 0 0 لغوالماحد 
الخميسات

0 0 0 0 10 60 50 0 - - - - إيشوأيت

100 38 70 31 - - - - 17 30 33 0 بورزوينأيت
الحاجب

42 29 43 14 - - - - - - - - حرز هللاأيت

70 31 31 33 7 71 43 0 14 29 28 0 المجموع

مرض المقوسات ياالكالميد مرض  الحىم المجهولة نيوسبورامرض



النعاج الماعز

المجهضة
الغير 

المجهضة  المجموع المجهضة
الغير 

المجهضة 
المجموع

عدد عينات األمصال 137 192 329 79 25 104

%
ة 
بي
جا
إل
ا

مرض 
المقوسات

21,9 20,8 21,2 2,5 0 2

P > 0,05 (2 test) P > 0,05 (2 test) 

مرض 
ياالكالميد 

13,1 6,7 9,4 41,7 20 36,5

P > 0,05 P < 0,05 (2 test) 

الحىم 
المجهولة

10,2 10 10 9 8 8,6

P > 0,05 (2 test) P > 0,05 (2 test) 

مرض
نيوسبورا

7,2 1,5 4 0 0 0

P < 0,05 (2 test) -

للعدوى عند النعاج والماعز االنتشار المصلي مقارنة 

المجهضة والغير المجهضة 



المجهضةالعدوى الحملرتبة
المصلي االنتشارنسبة % اإلجابية %

المجهضةالعامة
الغير 

المجهضة

مرض 
المقوسات

الوالدة لألول مرة 8,5 8 8,4

متعددة الوالدة  17,8 19,7 19

مرض 
ياالكالميد 

الوالدة لألول مرة 37,5 12 30,5

متعددة الوالدة  17,1 7,8 11,8

الحىم 
المجهولة

الوالدة لألول مرة 11,4 4 9,5

متعددة الوالدة  9 10,4 9,7

مرض
نيوسبورا

الوالدة لألول مرة 2,8 0 2,1

متعددة الوالدة  5,4 1,5 3,2

رتبةحسبالمجهضةللعدوىالمصلياالنتشارنسبة

لألمهاتةاإلجهاضيحالةالوالحمل



٪ من المربير  عن وجود كالب 98يضح 

ي مزارعهم ، حيث تكون حركاتها خارجة
 
ف

.عن السيطرة



النعاج  الماعز

عدد عينات 43 35

%
ة 
بي
جا
إل
ا ياكالميد  55,8 77,1%

كوكسييال 7% 11,4%

ي وكوكسيياليا لكالميد وجود الحمض النووي  
ن
ف

اإلفرازات المهبلية عند النعاج والماعز المجهضة



 ي تم مسحها
ي القطعان الت 

 
بمتوسط   معدل إجهاض ( 79)حدث اإلجهاض ف

اوح من  ي األغنام ومن 14٪ إىل 1،6يت 
 
ي الماعز22٪ إىل 4،1٪ ف

 
.ف

80 ٪ مصليا لعدوى  واحدة عىل األقل تم إجابيةمن القطعان كانت
:فحصها

٪ من القطعان47: داء المقوسات–

٪ من القطعان  45:  الحىم لمجهولة–

٪ من القطعان40: الكالميديوفيالداء –

ي الم)٪ من القطعان  21: نيوسبوراداء –
 
غرب أول مرة يتم تسجيلها بير  األغنام ف

(مما يستدعي المزيد من التحقيقات

خاتمة



هاض تم العثور عىل عالقة ذات داللة إحصائية بير  حدث اإلج
ي القطعان عند االمهات 

 
لداءالمصلية بيةااالجوحالة ف

.نيوسبوراوداء الكالميدوفيال

 ددات عالية تبلغالكالميدوفيال تم تحديد وجود ٪ و 56بت 
٪ عىل التواىلي عند النعاج والماعز المجهضة،77

ي عمليات اإلجها
 
ي مما يدل عىل أهمية دور هذه الجرثومة ف

 
ض ف

ي 
 
ة ف ات الصغتر

مناطق البحث، المجت 

 ي الحاجة الماسة إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة
ومن هنا تأن 

.     لمحاربة هذه االفة





Impacts socio-économiques des avortements 
chez les petits ruminants : cas des régions 

d’El Hajeb et Khemisset

اتاآلثار االجتماعية واالقتصادية لإلجهاض عند  المجت 
ة والخميساتمثال حالة منطقة الحاجب: الصغتر

المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس. محمد العمراني. ذ



أسس  إشكالية البحث 

ي لعملاظهرت•
يات نتائج الدراسات السابقة للرصد الوبان 

ي المغرب معد 
 
ي أجريت ف

ة الت  ة الصغتر
الت اإلجهاض المجت 

اوح بير  
معدل . ٪ حسب المنطقة والسنة27و٪ 7إجهاض تت 

ي الماعز 
 
ي األغنام ( ٪19)اإلجهاض اإلجماىلي أعىل ف

 
(  ٪10)منه ف

ي تربية الماعز الرعوية
 
.مع ارتفاع معدل اإلجهاض ف

اوح باظهرت• ة عمليات اإلجهاض تت  و7ير  نتائج أخرى أن وتتر

من كما أن أكتى . ٪ حسب المنطقة والسنة وأنواع الحيوانات30

رة46 .٪ من حاالت اإلجهاض ال تزال غتر مت 



البحثاهداف

ي • اتدراسة معارف وممارسات مرن  ة ألسبابالمجت  الصغتر
اإلجهاض

اتإلجهاض واإلجتماعيةاإلقتصاديةاألثاردراسة • المجت 
ة الصغتر



عينة البحث

ي الماشية / مزارع 70 ي عير  سبيت35)مرن 
 
ي 35و الخميسات/ف

 
ف

(.الحاجب



الماشية المستجوبونمربوتوصيف مستويات معرفة 

:الصغيرة المجتراتحول أسباب اإلجهاض في 

76%24%

يعرفون أسباب 
اإلجهاض ال يعرفون أسباب 

اإلجهاض



لمستجوبينامعطيات حول مربي الماشية 



العمر والمستوى التعليمي للمستجوبين الذين شملهم المسح
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مربي الماشية أنشطة
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السالالت

المنطقة ن سبيت الخميسات/عير الحاجب

ساللة Effectifs % Effectifs %

+أغنام الماعز 23 66% 11 31%

أغنام 12 34% 24 69%

المجموع 35 100% 35 100%



عدد القطيع

المنطقة

ساللة/

أغنام الماعز

<50 % [50,100] % >100 % <50 % [50,100] % >100 %

عين 

الخميسات/سبيت
26 74% 9 26% 0 0% 31 89% 4 11% 0 0

الحاجب 4 11% 13 37% 18 51% 35 100% 0 0% 0 0

المجموع 30 43% 22 31% 18 26% 66 94% 4 6% 0 0

4
13

18

35

0

30
22 18

66

4

0
10
20
30
40
50
60
70

<50 [50,100] >100 <50 [50,100]

Ovins Caprins

Ain Sbit

Elhajeb

Ech.Glob



معطيات حول القطيع

Paramètre

Echantillon Ain Sbit Elhajeb

أغنام

معدل التوالد 97,5% 103% 91%

معدل الخصوبة 95% 98% 91%

الماعز

معدل التوالد 110% 97% 123%

معدل الخصوبة 104% 90% 118%



معدل اإلجهاض(%)

18%

15%

10%

12%
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الخميسات /عين سبيت الحاجب

الماعز 

أغنام 



تواتر اإلجهاض

تواتر اإلجهاض نادر % متكرر %
متكرر 

جدا
% المجموع

الخميسات/عين سبيت 14 40% 20 57% 1 3% 35

الحاجب 11 31% 19 54% 5 14% 35

المجموع 25 36% 39 56% 6 9% 70



السالالت  المعنية باإلجهاض

االغنام
69%

الماعز
15%

الماعز+ االغنام 
16%



(mortinatalité) اإلمالصترددات 

اإلمالصترددات  نادر % متكرر % متكرر جدا % المجموع

الخميسات/عين سبيت 21 60% 13 37% 1 3% 35

الحاجب 24 68% 9 26% 2 6% 35

المجموع 45 64% 22 31% 3 5% 70



دفن موتى الخرفان

نعم
40%

ال
60%



التسويق

60%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

sur place ou sur les
parcours

Souk

والخميساتالحاجب 

Ain sbit & Elhajeb

أشهر ، 10إلى 8تتكون أساًسا من تتراوح أعمارهم بين مبيعًافئة الخرفان األكثر 
.ويهيمن عليهم الذكور

السوق
المرعى



تكاليف

720درهم إىل 632:تكاليف إطعام قطيع األغنام •
)٪ من إجماىلي التكاليف40(درهم

ودرهم 1500أجر ما بير  (% :27الرعاةتكاليف•
)٪ من إجماىلي التكاليف51: درهم2000

(  درهم لكل مزرعة750ال تتجاوز :التكاليف البيطرية 
)٪ من إجماىلي التكاليف9حواىلي 



النتائج االقتصادية

350:الهوامش اإلجمالية المولدة لكل رأس لألغنام •
ي الحاجب 

 
ي عير  سبيت 200ودرهًما ف

 
درهًما ف

ي الحاجب 150ولساللة الماعز •
 
280ودرهًما ف

ي عير  سبيت
 
درهًما ف





ة ات الصغير سبل الوقاية من األمراض المجهضة والسيطرة عليها عند المجي 

جواد . أو قيشو فوزي . أ، بوسليخنمحمد . أ
برادة

قسم الباثولوجيا والصحة العامة البيطرية

ي 
ن
الرباط،والبيطرةة زراعللمعهد الحسن الثائ



تذكير

:إشكالية اإلجهاض عند المجترات الصغيرة تتطلب البحث عن حلول مالئمة بالنظر لما يلي

؛تبطين بهتعدد األسباب المؤدية لإلجهاض وتعقيد أساليب ومنهجيات الرصد والتتبع الوبائيين المر

إمكانية حدوث اإلجهاض خالل مختلف مراحل الحمل؛

من مسبب لإلجهاض بنفس القطيع؛إمكانية تواجد أكثر

؛خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ناتجة عن اإلجهاض

؛خطورة على الصحة العمومية إذا اعتبرنا أن عددا من األمراض الُمجهضة معدية لإلنسان

؛حدتهاختالف شاسع وصعوبة تطبيق الحلول الممكن اقتراحها لمنع حدوث اإلجهاض أو التخفيف من

عدم نجاعة الحلول الفردية، مما يتطلب مجهودات و تدابير جماعية مستدامة.



دور الدراسات الميدانية و التتبع الوبائي 

األساس إلى ما ترمي بودقيقةيجب أن تبنى الدراسات الميدانية و التتبع الوبائي على تحقيق أهداف محددة

:يلي

تحديد األسباب الرئيسية لإلجهاض في منطقة معينة؛

تقييم نسبة حدوث اإلجهاض و مدى انتشاره في الزمان والمكان؛

 حاالت اإلجهاض في منطقة معينة؛تواترتحديد العوامل واإلكراهات التي تساعد على

وضع برنامج شمولي للوقاية من األمراض الُمجهضة ومكافحتها بالنظر لخصوصيات المنطقة و إمكانياتها؛

ضرورة اللجوء الى الخبرة البيطرية و التحاليل المخبرية.



:اإلكراهات المتعلقة بالحصول على العينات

حدوث اإلجهاض غالبا بالمرعى، بعيدا على الحضيرة؛

صعوبة التبليغ عن اإلجهاض و صعوبة التنقل إليصال العينات في ظروف مالئمة ووقت وجيز؛

 (.التعفن السريع، االستهالك من قبل الحيوانات الالحمة األليفة والبرية ، إلخ)تعرض مخلفات اإلجهاض للتلوث والتلف

:اإلكراهات المتعلقة بالتعامل مع مخلفات اإلجهاض

مخاطر العدوى الناتجة عن لمس مخلفات اإلجهاض من طرف الكساب، الراعي أو أحد أفراد األسرة؛

تعرض المكلف بفحص و أخد العينات للعدوى في حالة عدم التطبيق الصارم لقواعد السالمة عند التعامل مع مخلفات اإلجهاض ؛

تعرض المحيط البيئي و المرعى للثلوث مما تنتج عنه حدوث العدوى عند الحيوات األخرى و اإلنسان ؛

عدم االتالف التلقائي و السريع لمخلفات اإلجهاض.

اإلكراهات المرتبطة بالتحقيقات الميدانية



ضرورة اللجوء الى الخبرة البيطرية و التحاليل المخبرية

يعد اللجوء إلى المختبر ضرورة حتمية لضمان التشخيص المناسب لمسببات لإلجهاض

والوصف الدقيق ال يتعلق األمر بإجراء جميع التحليالت الممكنة ، بل باستهداف التحليالت وفقًا للمعلومات المتوفرة

لألعراض السريرية والعالمات المرضية الموجودة على مستوى مخلفات اإلجهاض

:يإذا تمكن من اإلدالء بما يللذا يلعب الكساب أو الراعي الدور األكبر في توجيه التشخيص من طرف البيطري

نسبة حدوث اإلجهاض؛

السن التقريبي لإلناث المعنية؛

توقيت حدوث اإلجهاض بالنظر لمدة الحمل؛

األم ،الجنين، المشيمة:األعراض و العالمات الظاهرة على مستوى وصف

غير طبيعيةوتسجيل أي تغييرات قبليةجمع كل المعطيات  الممكنة



نسبة حدوث اإلجهاض

مؤشر عن نجاعة اإلنتاج الحيواني

مؤشر عن النجاعة التناسلية

مؤشر عن النجاعة االقتصادية

مؤشر عن الحالة الصحية والوبائية

ضرورة تقييم نسبة حدوث االجهاض

(6/30)*100 = 20%



التشخيص

العالجالوقاية 

السيطرة
على

اإلجهاض 



التشخيص

التحقيقات الوبائية

ية و الفحوصات الرسيرية و المخير

ات من طرف المصالح  والمختير

البيطرية العامة او الخاصة

:وبتعاون وثيق ووطيد مع

ي ينتمون اليها •
ي األغنام والماعز والجمعيات الت  مرن 

المصالح المختصة للمديريات اإلقليمية للفالحة•



جمع البيانات

هيكل ومكونات القطيع . 
بية وطريقة الت 

التغذية. 

األداء التناسىلي . 

حدوث اإلجهاض. 

للحيوانات المجهضة

الفحوصات الرسيرية  التحقيقات الوبائية



ةالفحوصات المصلية بطريق

البحث الغير المباش  عن الجراثيم المسببة 
لإلجهاض

المصلي نسبة االنتشار 

:أخذ عينات الدم من

النعاج والماعز المجهضة. 
عدد تمثيىلي للنعاج والماعز الغتر .

%(.10)المجهضة 

الفحوصات المخبرية



عند األمهات المجهضةالمسحات المهبلية

خد أو المشيمة
العينات 

البحث والتشخيص المباش  عن الجراثيم 
المسببة لإلجهاض

از  البحث بطريقة تفاعل البوليمير
المتسلسل

ي 
ي    ح والفحص المرض  الترسر

لألجنة المجهضة و 
اخد عينات

البحث بطريقة الفحص 
ي الدقيق المجهري

المرضن
ي العزل المخير

الفحوصات المخبرية



تحت اإلشراف البيطري العالج

يا  : استعمال المضادات الحيوية الوككسييكالميدوفيالالستهداف بكتتر

o اسيكلير  لالوكسي الحقن العضىلي
ي الثتيت 

 
لث االختر من طويل المفعول مرة او مرتير  ف

الحمل

o اسيكلير  إعطاء
.  فعن طريق الغذاء الغذاءالكلوروتييتتت 

 التكسوبالزمااستهداف مقوسات

o يؤدي إىل خفض نسبة اإلجهاض )خالل الحمل لديكوكويناتالتجري    ع

o (المقوسات الطفيلية)عند الماعز السولفاميد استخدام مركبات



الوقاية

ف تدعيم اإلناث الحوامل بالغداء واألعال•

ة المناسبة خالل الثلث األختر من فت  

مناعاتهاالحمل لتقويتها وتعزيز

استخدام اللقاحات ضد االمراض المجهضة•

ات األدوية واللإذا كانت متوفرة  قاحات بمختت 

اف البيطري)البيطرية .(تحت اإلرسر

ي المزرعةالحد من تكاثر•
 
:وسطاء العدوى ف

القطط والكالب•

تجنب حدوث تلوث للمياه واألعالف •
ازها .والعشب بت 

القضاء عىل القوارض والقراد•

إتباع وتطبيق االجراءات والقواعد الصحية •
.بالضيعة

ي القطيع•
 
عزل النعاج والماعز المجهضة عن باف

الجمع والتخلص من المشيمة واألجنة المجهضة•

عدم جلب أغنام و ماعز مجهولة المصدر  مع •
تطبيق الحجر الصحي 



خالصة

أخد مشكل اإلجهاض بالجدية الالزمة

احترام و تطبيق  التوصيات الوقائية

اللجوء للخبرة البيطرية و التحاليل المخبرية

التفاعل و التعاون مع المصالح البيطرية

االنخراط في العمل التعاوني و الحلول الجماعية في إطار برامج وطنية و جهوية


