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:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

معرفة المصطلحات المرتبطة مع فسلجة التناسل.

 التناسلي الذكريعلى التمييز بين مكونات الجهاز القدرة.

 الجهاز التناسلي الذكريوصف الوظائف االساسية لكل جزء من.



مصطلحات في فسلجة التناسل

Gamete المشيج Alimentary canal القناة الهضمية

Gestation الحمل Bladder المثانة

Infundibulum القمع Cervix عنق الرحم

Isthmus المضيق او البرزخ Clitoris البظر

Labia majora الشفرين الكبيرين Cloaca مجمع التصريف

Labia minora الشفرين الصغيرين Copulation الجماع

Magnum المعظم Cowper’s gland
Bulbourethral gland

غدة كوبر

Mucosal cells الخاليا المخاطية Epididymis البربخ

Ova البويضة Fallopian tubes قناة فالوب

Ovary المبيض Follicles جريب

Oviduct البيضقناة Funnel القمع



مصطلحات في فسلجة التناسل

Papillae القناة القاذفة Spermatozoa حيوان منوي

Parturition الوالدة Testicles خصى

Penis العضو الذكري Testosterone هرمون التستستيرون

Prostate gland البروستاتغدة Urethra غدة البروستات

Retractor muscle العضلة العاصرة Urine البول

Scrotum غشاء الصفن Uterine horns قرون الرحم

Semen السائل المنوي Uterus الرحم

Seminal vesicles الحويصالت المنوية Vagina المهبل

Vas deferens األسهر

Sigmoid flexure التعرج السيني Vulva الفتحة التناسلية الخارجية

Sperm الحيمن Zygote البيضة المخصبة



األعضاء؟تلكوظائفهيماالثدييات؟ذكورفيالتناسليةاألعضاءأهمهيما•

التناسليةاءاالعضلمختلفالوظائففهميتوجبناجحبشكلالحقليةالعمليابسيرلضمان
.الزراعيةالحيواناتفي

لأجمنسوياجميعهاتعملمترابطةأجزاءعدةعلىالذكريالتناسليالجهازيحتوي
الذكورليالتناسالجهازفيالرئيسيةالتناسليةاألعضاءاهممنناجح،تزاوجعلىالحصول

:هي

.IالخصيتينTesticles:مونهرتنتجأنهاكماالحيامن/المنويةالحيواناتتنتجوظيفتها
تلكوتم.الذكوريةوالسلوكياتصفاتظهوريسببالذيtestosteroneالتستوستيرون

.الصفنكيسداخلالخصيتينالثديياتذكور

.IIالبربخEpididymis:منيتكوناألسهر،إلىالخصيةمنتمتدااللتواءشديدةقناةهو
الكباشعندم50والثيرانعندم30بطولهويقدرالتعرجشديدوحيدأنبوب

عنداألسهرإلىالخصيةمنالحيامنتنقلوظيفتة.الحصانعندم20ووالخنزير
.يوم15-9مناالنتقالزمنيوميكونجنسيا  النشيطةالذكور





.IIIالصفنكيسScrotum:ميهماويحالخصيتينعلىيحتويفصينمنيتكونكيسهو
درجةمنأقلحرارتهمادرجةعلىويحفاظ،الخصيتينحرارةدرجةينظمأنهكما

.الجسمحرارة

عندماصفنالكيسيتمدد.منخفضةالبيئةحرارةدرجةتكونعندماالصفنكيسيتقلص
.عاليةالبيئةحرارةدرجةتكون

والجكانحالفياألهميةبالغأمرالخصىحرارةدرجةعلىالحفاظفيالسببيعود
ا .يويتهاوحالمنويةالحيواناتإنتاجعلىيؤثرأنيمكنوالذيالبرودةشديدأوجد احار 

.IVاالسهرVas Deferens:نقلعنمسؤولوهوالذكريالتناسليالجهازمنجزءهو
منهمالكطولللنقلوعائينيوجدالدافقةالقناةوحتىالبربخمنالمنويةالحيوانات

.ملساءبعضالتمحاطةسم30حوالي





.VاالحليلUrethra:لسائلانقلووظيفتهاالقضيبقمةوحتىالمثانةعنقمنتمتدقناة
.الجسمخارجإلىوالبولالمنوي

.VIالملحقةالجنسيةالغددAccessory Sex Glands:عندالملحقةالجنسيةالغددتشمل
الغددهذهعوتتموض.اإلحليليةالبصليةوالغدةوالبروستاتالمنويةالحويصالت:الذكر
تعمل.اإلحليلفيافرازتهاتصبنواتقوتملكاإلحليلمنالحوضيالجزءطولعلى

هذهواءاحتإلىباإلضافة.المنويالسائلبالزماتكوينفيكبيرةبنسبةافرازتها
هاقدرتوضمانالنطفلحركةالهامةوالموادالتغذويةوالمنظمةالموادعلىاالفرازات

.اإلخصابعلى

.VIIالمنويةالحويصالتSeminal vesicles:لالبومجرىفيالمنويةالحويصالتتفتح
لرئيسياالمصدرتمثلحيث.المنويةالحيواناتوينقليحميالذيالسائلتنتجأنهاو

.اإلسكوربيكحامضوالستريكوحامضللفركتوز



.VIIIالبروستاتغدةProstate gland:السائلينتجوالمثانةاالحليلمنبالقربتوجد
بالزماتكوينفيالثيرانعندالبروستاتافرازتتسهم.المنويالسائلمعالمخلوط
رازتالفمشابهةبنسبةتسهمفهيالخنازيرعندأماضئيلةبنسبةالمنويالسائل

تاتالبروسافرازتفإنواإلنساناللحوماكلةعندأمااألقلعلىالمنويةالحويصالت
.المنويالسائللبالزماالرئيسيالمكونهي

.IXكوبرغدةأواإلحليليةالبصليةالغدةBulbourethral Glands ( Cowper`s Gland زوجهي:(
يفالتجومنمخرجهقربلإلحليلالخلفيالجزءفوقتتموضعبيضاويةأومستديرةالغددمن

قناةغدةكللكوتماإلحليلفيتصب.اإلسفنجيةالبصليةبالعضلةالثورعندمغطاةوتكون.الحوضي
تسيلقطراتلشكعلىوتشاهدالمخاطمثلحليبيةبيضاءإفرازتها.لإلحليلالمخاطيةالطيةقربتفتح
.منويالالسائلمرورقبلوالفضالتالبولمنالبوليةالمجاريلغسلقصيربوقتالجماعقبل

.XالقضيبPenis:يحاط.لألنثىالتناسليالجهازداخلالمنويالسائلوضععلىالقضيبيعمل
.للتزاوجلضروريااالنتصابيسببوهذاجنسيا  الذكريثيرعندمابالدمتمألإسفنجيةبأنسجةالقضيب



Male Reproduction 
General



Male Reproduction 
Bull



Male Reproduction
Bull



Male Reproduction 
Ram



Male Reproduction
Buck
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دياتاالنثوي في الثالتناسلي لجهازاوفسلجةتشريح
Anatomy and Physiology of 

Mammalian Female Reproduction 
Systems

الثانيةالمحاضرة 

الجزء العملي

اسامة انور سعيد. د

االنبارجامعة -قسم االنتاج الحيواني 



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

معرفة االجزاء الرئيسية المكونة للجهاز التناسلي االنثوي.

القدرة على التمييز بين مكونات الجهاز التناسلي االنثوي.

وصف الوظائف االساسية لكل جزء من الجهاز التناسلي االنثوي.



سلي، وتاتي ال يختلف الجهاز التناسلي االنثوي عن الذكري من حيث التعقيد في تكون الجهاز التنا
حافظة على اهمية معرفة الوظائف واالعضاء الرئيسية في الجهاز التناسلي االنثوي الى دورها في الم
ق سالمة الجنين اثناء الحمل والعمليات التناسلية االخرى مثل الوالدة واالخصاب ودورة الشب

.  المنتظمة

.I يسمىالجهاز التناسلي يكون معلق في الجوف البطني بواسطة رابط عريضBroad 
Ligament.

.IIيتكون الجهاز التناسلي من االعضاء الرئيسية:

.a المبيضOvary

.b البيض قناةOviduct

.c الرحمUterus

.d الرحم عنقCervix

.e المهبلVagina

.f المثانةBladder

.g التناسلية الفتحةVulva



Ovaryالمبيض

ويةاالنثالكمتياتانتاجعنالمسؤولالعضووهو
Female gametes(البويضات).

الكاميتاتgametesالتيجنسيةخالياهي
،اخرىجنسيةخاليامعتتحدانباستطاعتها

تمتلك.OvaاوEggالبيضةتسمىوالتي
داخليقعانالمبايضمنزوجينالثديات

ايضالمبوشكلحجمويختلفالبطنيالتجويف
زيلوشكلهيكونحيثالحيواننوعباختالف

يفوعنقوديالخيولفيوكلويالمجتراتفي
.الخنازير

وهيالهرموناتمننوعينالمبايضتفزر
.واالستروجينالبروجسترونهرمون

تالجريبامنالمئاتعلىيحتويمبيضكل
.folliclesالصغيرة



Oviductقناة البيض 

ة وهما عبارة عن زوجين من االنابيب التي تحمل البيضfallopian tubesويسمى ايضا قناة فالوب 
Ovaمن المبيض الى الرحم.

تكون قناة البيض قريبة من المبيض اال انها غير ملتصقة به.

 القمعinfundibulumتضان يمثل الجزء االخير من قناة البيض والمالصق للمبيض وظيفتة اح
.ovulationالبويضة بعد عملية االباضة 

  بعد الجماعcopulationتتحرك الحيامن خالل الرحم الى قناة البيض.

 االخصاب يحدثFertilization في النهاية العلوية من قناة البيض المسمى االمبيوالAmpulla.

 البويضة المخصبةzygoteاوfertilized egg cell ايام من 4–2تتحرك باتجاه الرحم بعد
.عملية االخصاب



Uterusالرحم

قرنيمنويتكونYحرفالشكلحيثمنالرحميشبه
uterineرحم hornsالرحموعنقcervix.

فيالثديات،انواعبحسبيختلفالرحموحجمشكل
يفولكنالرحمقرنفيالحمليحدثالثدياتمعظم

وفيالرحمجسمفيالحملمايحدثعادةالخيول
يوالذالرحمداخلالجنينينموايضاالثدياتمعظم
.birthاوparturitionالوالدةلحينيبقى

الرحمعنقcervixمالرحمنالسفليالجزءفييقع
مجموعةمنيتكونوالذيvaginaالمهبلعنيفصله

.الرابطةالعضليةاالنسجةمن

إفرازيةخالياعلىيحتويmucosal cellsتقوم
لهاالتيMucusالمخاطيةالموادبإفرازالخالياهذه

.للبكتريامضادتأثير
الجزء الداخلي لعنق الرحم





Vaginaالمهبل 

سم 30-25االبقار والخيول طوله في يبلغ  Elasticمرنجزء أنبوبي ذو جدار رقيق 
وظيفته األساسية هي مكان وضع الحيامن عند الجماع وممر الوالدة سم 15-10والنعاج 

والفتحة cervix، وهو ممر يربط بين عنق الرحم parturitionخالل عملية وضع الجنين
.  vulvaالتناسلية الخارجية 



Bladderالمثانة 

، يمر البول خالل االحليل urineوهو مكان تجمع الفضالت السائلة والمعروفة بالبول 
urethraوالى المهبل.



Vulvaالفتحة التناسلية 

ن وهي الفتحة الخارجية لكل من الجهاز التناسلي والبولي معا، الجزء الظاهر الخارجي م
في حين ان labia majoraالفتحة التناسلية يتكون من طيتين تسمى الشفرين الكبيرين 

.يتكون من طيتين في داخل الشفرين الكبيرينlabia minoraالشفرين الصغيرين  

Clitorisالبظر 

وانات وهو عضو حساس وقابل لالنتصاب يقع داخل الفتحة التناسلية الخارجية في الحي
.الزراعية



Female Reproduction Cowالجهاز التناسلي االنثوي في االبقار 



Female Reproduction Cowالجهاز التناسلي االنثوي في االبقار 



Female Reproduction Eweالنعاج الجهاز التناسلي االنثوي في 



Female Reproduction Doeاالرانب الجهاز التناسلي االنثوي في 
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جمع السائل المنوي في الحيوانات الزراعية
Semen Collection of Farm Animals

الثالثةالمحاضرة 

الجزء العملي

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

طرق جمع السائل المنويمعرفة •

المهبل االصطناعيأجزاء من تحديد •

وعيوب المهبل االصطناعيمزايا معرفة •



األنشطة التحضيرية لجمع السائل المنوي

.I رمحصول زراعي آخالسائل المنوي هو مشابه من حيث القيمة االقتصادية ألي جمع.

.II لى جودة بأعالحيامن الفعال للسائل المنوي الحصول على أكبر عدد من يتضمن الجمع
.قذفهممكنة في كل 

.III من االباء المتفوقين انتاجياهو تحقيق أقصى استفادة االساسي الهدف.

.IVجمع السائل المنوي هو إجراء معقد ينطوي على جهود منسقة بين المربي والشخص
.الجامع للسائل المنوي



Semenالمنويالسائل

اوSemenالمنويالسائلباسمأيًضايُعرف•
Seminal fluid،قدعضويسائلوهو

(Azoospermia)ةالمنويالحيواناتعلىيحتوي
.Spermالحيامناو

كنهاويم(الجنسيةالغدد)التناسليةالغددتفرزه•
.األنثويةالبويضاتتخصيب

انبجإلىمكوناتعدةعلىالمنويالسائليحتوي•
للبروتيناتالمحللةاإلنزيمات:الحيامن

(proteolytic)إلىباإلضافةاألخرىواإلنزيمات
الذيالمنويالسائلمنعناصرهيالفركتوز

يمكنةوسيلويوفر،المنويةالحيواناتبقاءيعزز
."السباحة"أوالتحركخاللهامن



تحضير الثيران

لماذا؟•

الميكروبيالتلوث لتقليل 1.

لزيادة حجم السائل المنوي وتركيز الحيوانات المنوية2.

الوقت المطلوب لتحفيز الثور وجمع السائل المنويلتقليل 3.

إجراءات المطلوبة•

.حول فتحة االحليلسم 2خصلة الشعر مع ترك يجب قص 1.

.الميكروبيدافئ لتقليل التلوث بمحلول ملحي طبيعي يمكن غسل فتحة االحليل 2.

غسل وتنظيف الثور . .المنويالسائلواحدة على االقل من جمع وخاصة الربع الخلفي قبل ساعة 3

يمكن . .استخدام صابون الغسيل العادي والفرشاة الخفيفة4

يجب اعطاء . (.الجزء المحيط بالحشفة)والغمد الجلدي اهتمام خاص لمنطقة أسفل البطن 5

استخدام مناديل . .الزائدالماء إلزالة ورقية أو منشفة 6



Dummy or Teaserتحضير الدمية او الكشاف 

.أنثىأو ذكًرا قد يكون •

.الثورتم بها تنظيف تنظيفه بنفس الطريقة التي يجب •

.اعطاء اهتمام خاص في تنظيف منطقة الظهرينبغي •

تحضير منطقة الغسل

.مكان جمع السائل المنويمتًرا عن 20عن مسافة منطقة الغسل يجب أال تزيد •

لة مائاألرضية شبة تكون الخشنة وأن مصنوعة من الخرسانة تكون االرضية يجب أن •
.ذلك الى منطقة الصرفالمياه والروث وما إلى لتسهيل تصريف 

.أن يجهز المكان بعدة للتنظيف لمنع التلوثيجب •



مكان جمع السائل المنوي

.اماكن الضوضاءيجب أن يكون بعيداً عن •

.م من معمل تقييم السائل المنوي30المسافة عن يجب أال يزيد •

.موحلة/ يجب أال تكون األرض زلقة •

.مسيجة بقضبان معدنية قوية لتجنب هروب الثورالجمع يجب أن تكون منطقة •

ثور للسيطرة على اليجب أن يكون هناك دعامة معدنية مائلة واحدة مزودة بأذرع خشبية •
.الكاشف

.يجب أن تكون هناك مساحة كافية للتنقل الحر للثيران وجامع السائل المنوي•



:لجمع السائل المنوي االحليلية الطرق •

: ر منها لقد تم الوصول إلى طرق إحليلية كثيرة و متنوعة للحصول على السائل المنوي نذك

استخدام . Artificial vagina (AV)( الطريقة االكثر استخداما)االصطناعي المهبل 1

استخدام االنبوبة . . في منطقة العجان2

طريقة االستنطاف . (  ان والكالبالثير)القضيبو رأس ( الغمد الجلدي)الغلفة بالتدليك على 3
Massage method

التدليك . .  الملحقة عن طريق المستقيمالغدد على 4

الطريقة . Electro ejaculation( الثيران)الكهربائي التحفيز5

:  المنوي المهبلية لجمع السائل الطرق •

طريقة االسفنجة المهبلية. 1Sponge method

Fistula methodالمهبلي المنظار طريقة 2.



 Artificial Vaginaالمهبل االصطناعي



باستخدام المهبل االصطناعيطريقة الجمع 
بتأمينعاديحيوانعلىالمنويالســـائليجمع•

ذلكلويفضــــلالطبيعي،للتلقيحمطابقةظروف
.الحصرةاســــتخدام

ـــنعيالصالمهبلبحملالفنييقومالقفزلحظةفي•
ً المجهز) ىاليمنالجهةمنواليمنىباليد(ســابقا

.الحوضىمســــتوعلىوللحيوان

يبقضــــرأسإلىالصــــنعيالمهبلتقريبيجب•
وضحإلىفيهيقتربالذيالوقتفيالمعطيالذكر
توجيهميتالكبشأوالثورعنداللحظةهذهفي،االنثى

طناعياالصللمهبلااليالجفتحةباتجاهالقضــــــــيب
.القذفينتهيحتىالحالةهذهعلىيثبتهو

نعمائلاالصطـناعيالمهبليكونأناالنتباهيجب•
ً درجة35بزاوية نثىاالمعذلكيتوافقلكيتقريبا

وىمستمنقليالأدنىمســتواهايكونأنيجبالتي
طبيعيةالاالنثىمنبدالً يسـتعملأنيمكنوهناالذكر
.مخصصبمكانمجهزة(دمية)اصطناعيةأنثى



False Mountطريقة جمع السائل المنوي عن طريق االنثى 



By dummyالدمية طريقة جمع السائل المنوي عن طريق 



Electro ejaculationالتحفيز الكهربائي طريقة جمع السائل المنوي عن لطريق 



Massage methodطريقة االستنطاف بالتدليك 



االيجابيات والسلبيات في استخدام المهبل االصطناعي
االيجابيات

.السائل المنوي بشكل كامل وبطريقة طبيعية وغير ملوثةعمليا يتم جمع •

.الغريبةمن اإلفرازات خالية •

.الوقاية من االمراضتضمن الظروف المعقمة للجهاز •

.أفضلحيوية ونشاط الحيامن يكون •

.أالناثهناك حاجة إلى كانت عملية جمع السائل المنوي ناجحة في الدمية فانه ليس إذا •

سلبيات

ل تستخدم  في جمع السائفي بعض األحيان يكون من الصعب الحصول على الذكور •
.االصطناعيالمنووي بواسطة المهبل 

.مكلف ويتطلب أيدي تقنية وخبرةالمهبل االصطناعي •
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تقييم السائل المنوي
Evaluation of Semen

الرابعةالمحاضرة 

الجزء العملي

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

السائل المنويتقييم طرق معرفة •

تحديد النوعية السائل المنوي•

معرفة المستويات الطبيعية للسائل المنوي•



Evaluationالمنويالسائلتقييم of Semen

وللقيامكرالذمنالماخوذالمنويالسائلتقييمخاللمنيتمذلكفانللذكورفعليةقيمةعلىللحصول
النتائجكانتافإذ،االصطناعيالمهبلبوساطةالذكرمنالمنويالسائلجمعيتوجبالمنويالسائلبتقييم
رةللذكوالحقيقيةالقيمةاوعطاءالتأكدأجلمنثانيةمرةاولتقييمالجمعإعادةيجبمرغوبةغير

ذلكنعينتجإذطويلة،جنسيةاستراحةأوجنسيجهدإلىالذكرتعريضتجنبمراعاةمع.المفحوصة
.ونوعا  كما  مرغوبغيرمنويسائل

عمليةيفللمشاركةعاليةإمكانيةتملكوالتيالنطفمنكبيرةكمياتيحويالجيدالمنويالسائلإن
.اإلخصاب

.والجراثيموالقيحالدممثلالجانبيةالموادمنيخلوالجيدالسائلهذاأنكما

:يليكماالمنويالسائلتقييمويتم

بالفحص. .المجردةبالعين1

بالفحص. .المجهري2



:تقييم السائل المنوي بالعين المجردة 

الحية إن هذا التقييم ال يعطي النتيجة النهائية لص
ذا ولكن نتائج هصالحيتة السائل المنوي أو عدم 

هما  إتمام الفحص المجهري وتعطي فالفحص تخدم 
سباب وأالحيامن جيدا  لنوعية السائل المنوي وحالة 

.يفي الفحص المجهرالتغيرات التي قد تحصل 

ألمور تقييم السائل المنوي بالعين المجردة ايشمل 
اآلتية 

الحجم. 1 ،

اللون،. 2

القوام. 3.

القيمة الطبيعية في 

الثيران

القياس

أبيض أو أبيض كريمي (Color)اللون 

مل3-5   (Volume)الحجم

الى كريمي كثيف يعود

تركيز الحيامن داخلة

(Consistency)القوام 

\مليون 5000–1000

مل

التركيز
(Concentration)

%50تزيد عن   (Motility)الحركة

%50تزيد عن  الحيامن الحية

(Live Sperm) 

%20اقل من  مجموع الحيامن المشوهة
(Total Sperm Abnormality)



تقييم السائل المنوي تحت المجهر 

 يشير وجود يمكن أن. أجل تشخيص المظاهر الغير الطبيعيةتقييم السائل المنوي بشكل إجمالي من يجب
.المنويةالحويصلة نتيجة التهاب صغيرة أو دم تجلطات دمية 

 ز الحيامن التي إلى تركيوهذا يشير الكريمي، إلى من اللون الحليبي يتراوح اللون المقبول للسائل المنوي
.مكعبلكل مليمتر 500000تزيد عن 

 مع السائل المنوي على شريحة تحت المجهر علىمن طريق وضع قطرة حركة الحيامن عن تحديد يتم
.مراعاة تقليل االضاءة

 التقدمية تحديد الحركة يتمProgressive Motility طريق وضع قطرة رقيقة ومخففة من للحيامن عن
.100Xالمجهر مع تقليل القدرة الى السائل المنوي على شريحة تحت 
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تحضير السائل المنوي وحفظه

Semen preparation for preservation

الخامسةالمحاضرة 

الجزء العملي

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

.تحضير السائل المنوي للحفظكيفية •

.معرفة طرق فحص السائل المنوي المجمد•

.تقييم السائل المنوي المجمد•



مئوية34-30حرارةدرجةعلىمائيحمامفيجمعهابعدالمنويالسائلعينةوضعيتم
بالحركةلةالمتمثمنخفضةطاقةمستوىتحتمجهريًافحصهايتمالمختبرالىنقلهاوبعد
.للحيامنالكلية

صبغةتستخدمEosin Nigrosinجيامورفولودراستهايسهلوبالتاليالحيامنلتصبيغ
morphological examination.

االلكترونيالضوءمطيافجهازيستخدم(IMV electronic photometer)قياسفي
.الحيامنتركيز

من٪3باستخدامالنهائيالحجممن٪50إلىالمنويالسائليخفف،م30درجةعند
.الكلسرينمخفف

بالتبريدلهاويسمحمئوية5حرارةدرجةعندالثالجةإلىالمنويالسائلنقليتم
.تقريبًادقيقة30لمدةواالستقرار

عندرجيةالخابالمؤثراتتغيرهوعدمساعتينلمدةالثباتيمكنهالمخففالمنويالسائل
.مئوي5حرارةدرجة



EOSIN NIGROSIN for sperm morphological examinationIMV electronic photometer

Automatic filling machine



 القشة السائل المنوي لداخل سحب يتمstraw ها وبعدويتمبواسطة آلة تعبئة أوتوماتيكية
.مانع للتسربوضع 

 5رجة حرارة عند دبالقشة فحص السائل المنوي للحركة الفردية بينما يتم االحتفاظ يتم
.أخرىمئوية لساعتين 

 جاهزة للتجميدالقشة ساعات على األقل ، تكون 4بعد

إحدى الطريقتين:

الطريقة األفقية . 1Horizontal method

Vertical methodالعمودية الطريقة 1.



-:األفقيةالطريقة1.

مستوىفوقسم4)النيتروجينسائلفوقفيتجميدهايتمثممنأفقيا  القشةوضعيتم
.دقائق9لمدةمئويةدرجة130-الى120-عند(النايتروجينسائل

معدلوالحركةتقييمبعد(مئويةدرجة196-)السائلالنيتروجينحاويةإلىالقشةتنقل
.االسترداد

الطريقة. -:العمودية2

إلى120-عند(سم0.5)السائلالنيتروجينبخارمستوىفوقعمودياالقشةتوضع-
.دقيقة18لمدةمئويةدرجة130

يتمذلكوبعدمئويةدرجة196-عندسائلنيتروجينعلىيحتويوعاءإلىالقشةتنقل
.االستردادمعدلوتقييمالتجميدحركةفحص



(Packaging)طرق السائل المنوي بثالث تعبئة 

.المنويمل من السائل 1إلى 0.5أمبوالت زجاجية من . 1

Glyvinylقشة . 2 chloride  المنويمل من السائل 0.5إلى 0.25من.

3 .Pelleted semen مل0.1حوالي.

(Freezing)التجميد 

:السائل المنوي المعبأ بالطرق التاليةيجميد 

التجميد الميكانيكي . 1Mechanical freezing

الثلج الجاف                  . 2Dry ice

الهواء السائل             . 3Liquid air

األوكسجين السائل . 4Liquid oxygen

النايتروجين السائل . 5Liquid nitrogen

(Storage)التخزين 

ليسهل نقله من السائل النايتروجين درجة مئوية في 196-السائل المنوي المجمد عند درجة حرارة يخزن 
.مكان الى اخر



تقييم خصوبة السائل المنوي بعد الذوبان

انتاج وجد ان االختالفات في عدد التلقيحات الالزمة للوصول الى االخصاب في مختلف مراحل

.الحليب يعود الى نوعية السائل المنوي المجمد

-: المنوي المخفف أو المجمدنوعية السائل فحص طرق 

-: المختبرطريقة •

Motilityالحركة ( 1

Sperm morphologyالشكل المظهري للحيامن ( 2

Sephadexاختبار ( 3 filter

Glutamic oxaloaceticاستخدام ( 4 transminase (GOT)  لقياس مقدار الضرر في الغشاء

. الحفظأثناء المنوية 

مئويدرجة 37عند على المعيشة القدرة ( 5

.السائل المنوي المجمدلجودة المحدد الدقيق الوحيد االخصاب هو -الحقل •



الفوائد

 لقذفة ايمكن تخفيف السائل المنوي الذي يتم جمعه وتمديده إلنتاج مئات الجرعات من
.الواحد

ابناء جوا يمكن تخزين السائل المنوي لفترات طويلة ، وهذا يعني أن الذكور يمكن أن ينت
.بعد نهاية حياتهم التناسلية

تسمح عملية الجمع بفحص عوامل المرض.

 ساعد في السائل المنوي الذي يتم جمعه بشكل روتيني للتأكد من جودته ، مما قد يفحص
.بالعقم في الذكورتجنب المشاكل المرتبطة 

 سائل منوي مجمدسهولة النقل للبالزما الجرثومية الجيدة في شكل.



تحضير وخزن السائل لمنوي المجمد





عدد طرق خزن السائل المنوي المجمد؟•

ماهي الفحوصات المختبرية للسائل المنوي؟•
اذكر الفوائد الخاصة بتخفيف وحفظ السائل المنوي؟•
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كشف الشبق
Heat Detection

السادسةالمحاضرة 

الجزء العملي

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

المختلفةالحيوانات عند كيفية كشف الشبق •

تحديد طرق الكشف•

معرفة العالمات السريرية عند الحيوانات خالل فترة الشبق•



estrusالشبق :

بزيادةميزوتتالتناسلي،الجهازفيووظيفيةشكليةتغيراتمنيحدثماالمظاهرهذهتعكس
يةاألغشواحتقاناحمراراألنثوية،التناسليةالفتحةمنشفافةمادةوخروجاإلفرازات
.المهبلمدخلفيالمخاطية

وبعداكرالبالصباحفيغالبا  مشاهدتهيمكنشفافورقيقالمخاطيكوناألمربدايةفي
رتهلمؤخالمجاورالحيوانروثأوعلىاألرضعلىعالقةتكونقد.الطويلالليليالرقود
وتخرجلزوجةأكثرتصبحساعات4-3بعدوشفافسائلرؤيةيمكنحيثالذيلأوعلى

السيولةقلتالشبقفترةنهايةوعند.السماكةمختلفةخيوطشكلعلىالتناسليةالفتحةمن
.الدمببعضمشوبةقليالعكرةوتصبح



:(الجنسيالسلوك)الشبقعالمات
تخورالحركة،ثيرةكقلقةالبقرةتصبححيثالحيوان،تصرفاتخاللمنالعامالجنسيالتهيجتشخيصيتم

األبقارمعتالطهااخوعند.الحليبانتاجويقلللعليقة،الشهيةعندهاتقلكمااألرض،علىبأطرافهاوتضرب
.المربيعلىتقفزوأحيانااألبقارعندالجنسيالفعلبذلكمقلدةغيرهاعلىبالقفزتقوم
األبقارمنيرهالغمباشرةتسمححيثالجنسية،الرغبةلالعراضمرافقةالحالةهذهتكون األحيانبعضوفي

.الجنسيةالرغبةراضأعمباشرةتظهرالسيولةانتهاءوبعدالزمنقصيرةالظاهرةهذهتكون وبذلك.عليهابالقفز
Libidoالجنسيةالرغبة sexualize
حيث،(رالذكتجاهأنثويإيجابيجنسيتفاعل)الشبقيةالدورةمنالخاصةالجوانبأحدالظاهرةهذهتعكس

والقفزسيالجنبالفعلبالمشاركةللذكروتسمحالجماعوضعيةوتأخذمنهبالقربالذكرعناألنثىتبحث
نتكو)المناخيالفصلحسبتطولأوالفترةهذهتقصروقدساعة18–12الظاهرةهذهوتستمروالقذف

.النهارنهايةفيأوالباكرالصباحفيتظهرماوأكثر(الباردةالفصولفياقصر



المختلفةكشف الشبق وتحديد موعد اإلباضة عند الحيوانات 

 ة العمليالناحيةأقل مالحظة من ولكن األبقار في الجنسي عند األغنام كما هو الحال يحدث التهيج :األغنامعند
تختلف الرغبة . تلقيحوقت البينما يتم االعتماد على الرغبة الجنسية لتحديد . ال يملك تشخيص ذلك أهمية فعلية( حقليا)

..وغيرها. . . . . . . الجنسية عند األغنام حسب الساللة، العمر، المناخ، الموسم

 غنام إلى قطعان تشخيص الرغبة الجنسية عند األغنام بوساطة الكبش الكاشف، وذلك بتقسيم األيتم
.نعجة100\كبش 2صغيرة 

ساعة وتكون واضحة جدا في 18–14يوم وتستمر حوالي 21تظهر عالمات الشبق عند االبقار كل : عند االبقار
:وتكون هذه العالمات. ابقار الحليب على العكس ابقار اللحم

تبدو البقرة في حالة عصبية ويزداد نشاطها الجسماني. 1

نزول سائل مخاطي من المهبل وتورم الفتحة التناسلية . 2Vulva ساعة48يشير الى حدوث الشبق قبل

القفز على االبقار االخرى. 3

الثبات عند قفز االبقار االخرى عليها. 4

ارتفاع درجة الحرارة بشكل بسيط. 5

الخوار . 6bellowing





الشبقكشفطرق

الكشف. الحظةالمعلىتعتمدحيثلسهولتهاوذلكالطرقاسهلمنتعتبر:بالمشاهدة1
صباحا8-6منالصباحيةاالوقاتفيالمالحظهيتمعادة.الشبقعالماتلظهورالدقيقة
.6–5الساعةمنمساءاوكذلك

استعمال. Castrated)مخصيةثيراناستخدامطريقعنذلكويتمالكاشف2 Bulls).

استعمال. ظهرعلى(KAMAR)بصبغةمملوءكيسيوضعحيث:(Marker)العالمات3
هوقةالطريهذاعيوبومنالكيسينفجرسوفاالخرىاالبقارصعودوبمجردالبقرة

.االسيجةاوبالجدراناالبقاراحتكاك

التحليل. الشبقكشففيثانويةطريقةتعتبر:الهروموني4

الكالب. .الكاشفة5



ما هو الشبق؟•

عدد انواع كشف الشبق؟•

ماهي العالمات الظاهرة للكشف عن الشبق في االبقار؟•
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فحص الحمل
Pregnancy Diagnosis

السابعةالمحاضرة 

الجزء العملي

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

تشخيص الحمل في الحيوانات الزراعيةكيفية •

.تشخيص الحملمعرفة طرق •

.معرفة التوقيتات المناسبة لتشخيص الحمل•



الكشف عن الحمل 

. هو اجراء للتاكد من وجود جنين في داخل الرحم

:الغرض من اجراء تشخيص الحمل

تحسين الكفاءة التناسلية للقطيع. 1.

الكشف المبكر عن االبقار الحوامل او غير الحامل. 2.

تشخيص االبقار المصابة باالمراض التناسلية وتشخيص عالجها او استبعاده. .ا من القطيع3

تحديد التغذية واالدارة المناسبة لالبقار الحوامل. 4.

التاكد في حال وجود تؤام او موت الجنين في وقت مبكر. 5.



طرق الكشف عن الحمل

التشخيص السريري التشخيص المختبريالتشخيص البصري

الجس عن طريق المستقيم•

Ultrasonographyالسونار •
Radiographyجهاز االشعة السينية •

القياس الهرموني•

االختبارات الكيموحيوية•

الطرق البايولوجية•

عدم العودة الى الشبق•

تصويب او توجيه الذيل•



Cocking of the tail in cowsالجس عن طريق المستقيم

يوم من 15-14تظهر عالمة توجيه الذيل بعد 

االخصاب وتشير الدراسات نسبة الدقة لوجود

: Banerjee1974% )95الحمل تصل الى 

Banerjee 1981وجماعته)



الكشف عن طريق المستقيم . 1Recto-genital palpation

تحدثالتيراتوالتغيالجنينةواالغشيةالجنينوحجمالرحمحجملتحديدالمستقيمطريقعناليدبادخاليتم

الىتحتاجنهاولكالنتائجوسرعةبالدقةالطريقةهذهتتميز.الحملفترةخاللالمبيضفياالصفرللجسم

.الحملعنالكشففيشيوعاالطرقاكثرمنتعتبر.وكفاءةخبرة

الطريقةبهذهالفحصعندالجنينحجم

الفاربحجمشهر2

الجرذحجمشهر3

Smallشهر4 cat
Largeاشهر5 cat



التحليل الهرموني . 2Essay of hormones

. ذلك عن طريق تحليل هرمون البروجستيرون في حليب ودم االبقار•

يوم من التلقيح اعطى نتائج 21الى 20تركيز هذا الهرمون يكون في الدم والحليب بعد •
.ايجابية باستخدام هذا التشخيص

تتميز هذا الطريقة بالكشف المبكر عن الحمل ودقة متزايدة •

خصصةيعاب عليها انها تحتاج ارتفاع تكلفة المواد باالضافة تحتاج الى مختبرات مت•



جهاز . الموجات الفوق الصوتية3

الضرع تستعمل للكشف عن الحمل في االغنام وذلك بوضع الجهاز على بطن النعاج بجانب
.حيث يعطي هذا الجهاز اشارات مميزة في حالة حدوث حمل من عدمة



السونار . 4Ultrasonography

يوم ماعدا 22-18االوعية والسوائل الجنينة تظهر في معظم الحيوانات الزراعية بين •
.16-10الخيول التي تظهر فيها السوائل واالوعية في اليوم 

.30-24ضربات القلب للجنين تظهر في اليوم •

في االبقار 60-57والعظام تكون في اليوم 40-30تظهر بين اليوم Cotyledonsالفلقات •
.يوم في االغنام70و 

وس يكون الوقت المناسب الستخدام السونار للفحص بدقة عالية في االبقار والجمال والجام•
.75mhz–5يوم وبطول موجي 28-30



عدد طرق فحص الحمل؟•

ماهو تركيز البروجسترون في االبقار اثناء الحمل؟•

ماهو الوقت المناسب لفحص الحمل باستخدام السونار؟•
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التلقيح االصطناعي في االبقار

Artificial Insemination in Cow

الثامنةالمحاضرة 

الجزء العملي

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



:اهداف المحاضرة

:في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطلبة

.تحضير قشة التلقيحكيفية •

.معرفة كيفية اجراء التلقيح االصطناعي•



لمحة توضيحية

 تتكون عدة التلقيح االصطناعي من

مم حاويا على جسم خارجي وكابس داخلي 6–5سم وبقطر 45-40مسدس تلقيح بطول 
قيح اسطواني حديدي وكذلك من غمد خارجي مصنوع من البالستك مثبت على مسدس التل

.بواسطة حلقة صغيرة



القشاتالتجميد عن ازالة 

.  أن تكون سريعة قدر اإلمكانيجب إن تدفئة القشات المجمدة •

-34رجة بدفي حمام مائي دافئ وتوضع التلقيح مباشرة من وعاء تؤخذ القشة بعد سحبها •
.ثانيةبداية الثالثين في التجميد ازالة نالحظ . مئوي37

. د او الجسمبواسطة تدفئة باليخالل هذا الوقت من الضروري تدفئة مسدس التلقيح بوساطة •

حين م يفضل االحتفاظ بالقشة في الماء لدافئ ل20من أقل الحرارة المحيط إذا كانت درجة •
.استخدامها

.ثانية 30لمدة حجمها غالبا الوقت الالزم إلذابة القشة باختالفيختلف •

.التلقيحثم تجفف القشة من الخارج وتوضع في مسدس •

داعها في عنق القسطرة البالستيكية وبذلك تكون القشة جاهزة إليفي يوضع مسدس التلقيح •
.الرحم



األخرى ع النهاية تدخل القشة في مسدس التلقيح بوساطة نهايتها التي تحتوي على السدادة القطنية بينما تقط•

.بوساطة المقص

مسدس التلقيح خال قابل للثقب إدالبالستيك مغطيين بقطعة من التلقيح وقسطرة يجب أن يكون مسدس التلقيح •

.الرحمفي عنق 



.الشبقساعة تقريبا من بداية 12التلقيح الصنعي بعد •

.وبالعكساألبقار صباحا نقوم بالتلقيح مساءا إذا ظهرت عالمات الصراف في •

.ساعة24تلقيحين بفارق إجراء يمكن الهرمونية المعالجة •





كيف يمكن تحضير قشة التلقيح؟•
كيف يمكن اجراء التلقيح االصطناعي في االبقار؟•
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