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    النفاخالنفاخ                                                                

StableStable  ثابتةثابتة  رغوةرغوة  ھیئةھیئة  علىعلى  الحیوانالحیوان  كرشكرش  فىفى  الغازاتالغازات  إحتباسإحتباس  ھوھو••
foamfoam  عنعن((  الطبیعیةالطبیعیة  بالطرقبالطرق  الغازاتالغازات  منمن  الحیوانالحیوان  تخلصتخلص  دوندون  تحولتحول  
BelchingBelching  التجشؤالتجشؤ  طریقطریق fractatuinfractatuin((..

  علىعلى  غطھاغطھاضضوو  الحیوانالحیوان  كرشكرش  محتویاتمحتویات  إنتفاخإنتفاخ  فىفى  النفاخالنفاخ  أعراضأعراض  تتلخصتتلخص••
  الحادةالحادة  الحاالتالحاالت  فىفى  نتھىنتھىیی  وقدوقد  ،،  التنفسالتنفس  فىفى  صعوبةصعوبة  مسببةمسببة  الحاجزالحاجز  الحجابالحجاب
..الحیوانالحیوان  بنفوقبنفوق

n1



الشريحة ٢

 n1  name; 17/12/2005



:النفاخ ظھور أسباب 

  الصغیرةالصغیرة  البقولیةالبقولیة  للنباتاتللنباتات  الحیوانالحیوان  برعىبرعى  النفاخالنفاخ  ظھورظھور  یرتبطیرتبط  عادةعادة١١..
  إلىإلى  الجافةالجافة  التغذیةالتغذیة  منمن  الحیوانالحیوان  انتقالانتقال  عندعند  خاصةخاصة((  كبیرةكبیرة  وبكمیاتوبكمیات

..))األخضراألخضر  العلفالعلف
  النجیلیاتالنجیلیات  علىعلى  الحیوانالحیوان  یرعىیرعى  عندماعندما  أحیانًاأحیانًا  النفاخالنفاخ  یظھریظھر  قدقد  كماكما٢٢..

  علىعلى  الحیوانالحیوان  تغذیةتغذیة  عندعند  أوأو  ،،  الصغیرةالصغیرة  البقولیةالبقولیة  غیرغیر  والنباتاتوالنباتات
..البقولیاتالبقولیات  ودریسودریس  الحبوبالحبوب  منمن  المكونةالمكونة  خاصةخاصة  مركزةمركزة  عالئقعالئق

    المقطوعةالمقطوعة  البقولیاتالبقولیات  علىعلى  الحیوانالحیوان  تغذیةتغذیة  عندعند  یظھریظھر  الال  لكنھلكنھ٣٣..
  قدقد  ولكنھولكنھ  دریسدریس  شكلشكل  علىعلى  المحفوظةالمحفوظة  أوأو  الطازجةالطازجة  ))المحشوشةالمحشوشة((

مطحونأمطحونأ  للحیوانللحیوان  الدریسالدریس  ھذاھذا  قدمقدم  إذاإذا  یظھریظھر



  علىعلى  الحیوانالحیوان  قدرةقدرة  عدمعدم  إلىإلى  یرجعیرجع  النفاخالنفاخ  أنأن  علىعلى  العلماءالعلماء  بینبین  إتفاقإتفاق  شبھشبھ  ھناكھناك••
    ..كرشھكرشھ  فىفى  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  تخمرتخمر  منمن  المتراكمةالمتراكمة  الغازاتالغازات  منمن  التخلصالتخلص

  فیھافیھا  تحجزتحجز  ثابتةثابتة  رغوةرغوة  تكونتكون  التخمرالتخمر  منمن  الناتجةالناتجة  الغازاتالغازات  كمیةكمیة  كانتكانت  إذاإذا••
    ..الغازاتالغازات

  بعضبعض  ھناكھناك  أنأن  ولوولو  تكونھاتكونھا  سببسبب  بالتأكیدبالتأكید  المعروفالمعروف  منمن  لیسلیس  الرغاوىالرغاوى  ھذهھذه••
..  الرغاوىالرغاوى  بتكوینبتكوین  عالقةعالقة  لھالھا  أنأن  یعتقدیعتقد  البقولیاتالبقولیات  فىفى  الكیمیائیةالكیمیائیة  الموادالمواد

  والموادوالمواد  SapoissSapoiss  الصابونیةالصابونیة  والموادوالمواد  البقولیةالبقولیة  البروتیناتالبروتینات  الموادالمواد  ھذهھذه  منمن••
..  PectinsPectins  البكتینیةالبكتینیة



  للعلفللعلف  الحیوانالحیوان  مضغمضغ  أثناءأثناء  اللعاباللعاب  إفرازإفراز  قلةقلة  أنأن  العلماءالعلماء  بعضبعض  یعتقدیعتقد••
..  الكرشالكرش  فىفى  الرغوةالرغوة  تكوینتكوین  علىعلى  مساعدًامساعدًا  عامًالعامًال  یعتبریعتبر  الرطبالرطب

  الخشنةالخشنة  األعالفاألعالف  علىعلى  الحیوانالحیوان  تغذیةتغذیة  عندعند  النفاخالنفاخ  حدوثحدوث  عدمعدم  یعللیعلل  ھذاھذا••
..الجافةالجافة

  یحتویھیحتویھ  ماما  قلةقلة  إلىإلى  یرجعیرجع  الكرشالكرش  فىفى  الرغاوىالرغاوى  تراكمتراكم  بأنبأن  إعتقادإعتقاد  ھناكھناك••
--AntiAnti  الرغاوىالرغاوى  لتكوینلتكوین  كمضادكمضاد  تعملتعمل  التيالتي  الدھنیةالدھنیة  الموادالمواد  منمن  العلفالعلف

feamingfeaming..



  كرشكرش  فىفى  معینةمعینة  میكروباتمیكروبات  وجودوجود  إلىإلى  النفاخالنفاخ  حاالتحاالت  بعضبعض  عزیتعزیت  كماكما••
  تثبیتتثبیت  علىعلى  تساعدتساعد  SlimeSlime  مخاطیةمخاطیة  موادمواد  بافرازبافراز  تقومتقوم  الحیوانالحیوان

..  الرغاوىالرغاوى
  علىعلى  یساعدیساعد  قدقد  الحیویةالحیویة  المضاداتالمضادات  بعضبعض  الحیوانالحیوان  إعطاءإعطاء  فانفان  بالتالىبالتالى••

..أعراضھأعراضھ  ظھورظھور  عندعند  عالجھعالجھ  وفىوفى  النفاخالنفاخ  منمن  الوقایةالوقایة



::الوقایة من النفاخالوقایة من النفاخ  
ھناك عدد من اإلحتیاطات التي یمكن أن تساعد على تقلیل حدوث النفاخ عند ھناك عدد من اإلحتیاطات التي یمكن أن تساعد على تقلیل حدوث النفاخ عند ••

::رعى الحیوان على النباتات البقولیة الصغیرة أھمھارعى الحیوان على النباتات البقولیة الصغیرة أھمھا
مساء أو صباحًا قبل مساء أو صباحًا قبل   ))دریس نجیلى أو تبندریس نجیلى أو تبن((إعطاء الحیوانات علیقة خشنة إعطاء الحیوانات علیقة خشنة   - - ١١

..تحول الحیوان للرعىتحول الحیوان للرعى
فى المرة الواحدة ، مع تجنب الرعى فى فى المرة الواحدة ، مع تجنب الرعى فى   ))حوالى ساعتینحوالى ساعتین((الرعى لفترة قصیة الرعى لفترة قصیة - - ٢٢

..وجود الندى أو بعد سقوط األمطار مباشرةوجود الندى أو بعد سقوط األمطار مباشرة
..تأخیر رعى البقولیات إلى مراحل متأخرة من النضج لحد ماتأخیر رعى البقولیات إلى مراحل متأخرة من النضج لحد ما  - - ٣٣



::الوقایة من النفاخالوقایة من النفاخ

.  .  زراعة مراعى البقولیات مخلوطة مع بعض النجیلیات زراعة مراعى البقولیات مخلوطة مع بعض النجیلیات   - - ٤٤
منع الحیوانات التي تظھر علیھا أعراض النفاخ للمرة األولى من منع الحیوانات التي تظھر علیھا أعراض النفاخ للمرة األولى من   - - ٥٥

    ..إرتیاد المراعى مرة أخرىإرتیاد المراعى مرة أخرى
تقدیم التبن أو الدریس باستمرار مع العلف األخضر یقلل من إحتمال تقدیم التبن أو الدریس باستمرار مع العلف األخضر یقلل من إحتمال   - - ٦٦

..حدوث النفاخ بدرجة كبیرةحدوث النفاخ بدرجة كبیرة



    الرعىالرعى  أثناءأثناء  النفاخالنفاخ  منمن  مؤقتةمؤقتة  كوقایةكوقایة  الخارجالخارج  فىفى  المتبعةالمتبعة  الوسائلالوسائل  
::  یلىیلى  ماما  البقولیاتالبقولیات  علىعلى

  بذرةبذرة  زیتزیت  مثلمثل  الرغاوىالرغاوى  لتكوینلتكوین  مضادةمضادة  بموادبمواد  الرعىالرعى  قبلقبل  النباتاتالنباتات  رشرش  - - ١١
  جمجم  ١٠٠١٠٠--٥٠٥٠  بنسبةبنسبة  الموادالمواد  ھذهھذه  الحیوانالحیوان  إعطاءإعطاء  أوأو  البرافینالبرافین  أوأو  الحقلالحقل  فستقفستق
..للرعىللرعى  خروجھخروجھ  قبلقبل

..النفاخالنفاخ  منمن  محدودةمحدودة  لفترةلفترة  كوقایةكوقایة  ومشتقاتھومشتقاتھ  بالبنسلینبالبنسلین  الحیوانالحیوان  حقنحقن  - - ٢٢
  یعطىیعطى  أنھأنھ  یعتقدیعتقد  الذىالذى  PolexalenaPolexalena  البولكسالینالبولكسالین  مسحوقمسحوق  الحیوانالحیوان  إعطاءإعطاء  - - ٣٣

  الحیوانالحیوان  یتناولھایتناولھا  التيالتي  الجافةالجافة  العلیقةالعلیقة  علىعلى  ینثرینثر  حیثحیث  ،،  النفاخالنفاخ  منمن  مؤقتةمؤقتة  وقایةوقایة
..الرعىالرعى  قبلقبل



::عالج الحیوان المصاب عالج الحیوان المصاب   

ھناك عدة وسائل یمكن بھا تخفیف متاعب بالنسبة للحیوان الذى یظھر علیھ ھناك عدة وسائل یمكن بھا تخفیف متاعب بالنسبة للحیوان الذى یظھر علیھ ••
::األعراض بصورة غیر عادیة أھمھااألعراض بصورة غیر عادیة أھمھا

إدخال أنبوبة إلى كرش الحیوان عن طریقھا یعطى مادة مھبطة للرغوة مثل إدخال أنبوبة إلى كرش الحیوان عن طریقھا یعطى مادة مھبطة للرغوة مثل ••
..أوقیة مخففة فى زیت بذرة الكتان الخام أو الحلیبأوقیة مخففة فى زیت بذرة الكتان الخام أو الحلیب  ٣٣--٢٢زیت التربنتین بمعدل زیت التربنتین بمعدل 

أوقیتین من منظف صناعى منزلى مذابة فى كمیة مناسبة من أوقیتین من منظف صناعى منزلى مذابة فى كمیة مناسبة من الحیوان الحیوان إعطاء إعطاء ••
..الماءالماء

بواسطة الطبیب بواسطة الطبیب   Trecarng genulaTrecarng genulaستعمل المیزل ستعمل المیزل ییفى الحاالت الحادة فى الحاالت الحادة ••
..البیطرى أو أى وسیلة جراحیة یراھا مناسبة إلزالة الغازات المتراكمةالبیطرى أو أى وسیلة جراحیة یراھا مناسبة إلزالة الغازات المتراكمة



تمارینتمارین


