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       خصوبةال 

 Darcy" )باإلباضة يتعمق فيما مناسب وقت في تقديمو تم إذا عميو والحفاظ الحمل عمى الحيوان قدرة ىي"     
االقتصاد و  ، لمبيئة مفيد ىذا. المواليد والحميب إنتاج كفاءة من سيزيد الخصوبة تحسين (.2007 ، وآخرون
 ، الوالدة فترة فييا رتقص سبلالت ابقار إلنتاج التناسمي األداء تحسين يؤديوبالتالي . الحيوان ورفاىيةالحيوي 
 .البيطرية العبلجات وتقميل التمقيح جيود وتقميل ، البقرة عمر وزيادة

اإلنجاب عمى سمسمة معقدة من اإلجراءات التي تنطوي عمى تفاعل عدد كبير من الحمل و يعتمد النجاح في       
 ، الجنينمولوداألنسجة واألحداث الفسيولوجية. وتشمل ىذه ما تحت المياد، الغدة النخامية، المبايض، الرحم، ال

، الغدد الصماء، اإلشارات داخل الخبليا، نسخ الجينات وتشكيل البروتين وتعديمو، عمى سبيل المثال ال قبل الوالدة
الناجح ، فقد جذبت ىذه االنتاج الحيواني  مشاريعالحصر. نظًرا ألن التكاثر والخصوبة عنصر أساسي في 

عين( عمى حد سواء، كما أن اإلدارة المناسبة )مثل المزار  األحداث اىتماًما كبيًرا من عمماء الفسيولوجيا والممارسين
ليذه األحداث وفيميا أمر بالغ األىمية لتحقيق نتائج جيدة. ىنا، نناقش أواًل فسيولوجيا العقبات الرئيسية لمخصوبة 

 ( ، ومن ثم قضايا اإلدارة التي تحتاج إلى معالجة من أجل ضمان خصوبة جيدة.1)كما تم تمخيصيا في الشكل 
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 الرئيسية التحديات هي ما
. البقرة في البيولوجية بالتغيرات يتعمق األول التحدي: األلبان ماشية خصوبة في رئيسيان تحديان ىناك     

 تحتاج النقطتين كمتا. اإلدارة عمى أساسي بشكل ذلك ويعتمد ، البقرة فييا تعيش التي بالبيئة يتعمق الثاني التحدي

 معروفة البقر خصوبة عمى تؤثر التي العوامل من العديد أن من الرغم عمى. األمثل البقر الستنساخ معالجة إلى

 خصوبة وراء تكمن التي البيولوجية لآلليات أعمق فيم الكتساب الفرصة يوفر جديدة تقنيات تطوير فإن ، بالفعل

 بشكل التحسين واستراتيجيات األىداف تحديد الممكن من يصبح ، أفضل بشكل اآلليات ىذه نفيم عندما. الماشية

 .أفضل

 : الخصوبة عمى البيئةتأثير 

 مماثمة بقرة تعيش قد ، المثال سبيل عمى. كبير بشكل تختمف األبقار جاتفي مناطق ان التي البيئية الظروف     

. التناسمي السموك في اختبلفات إلى سيؤدي مما ، المتوسط البحر من بالقرب أو االسكندنافية الدول في إما وراثياً 

 حياتيا وخبلل ، ثابًتا ليس نفسو الحيوان. مختمفة بطرق األبقار عمى البيئة ستؤثر واحدة مزرعةال داخل حتى ولكن

 باستمرار احتياجاتيا تتغير

 : تأثير التغذية

 السعرات منيامطروح  المتناولة الحرارية السعرات) الطاقة توازنكذلك . خصوبتيا عمى تؤثر البقرة عميقة      

احتياجات البقرة  تكون ، المبكرة الرضاعة فترة خبلل. التناسمية لمحالة أساسي منظم ىو( المستيمكة الحرارية

 يتمولمتخمص من ىذه العقبة . السمبي الطاقة توازن إلى يؤدي مما المستيمكة، الطاقة من أكبر الحميب إلنتاج

 .اإلباضة عمى سمبي تأثير ليا العممية ىذه. الطاقة إمدادات أشكال من كشكل الجسم أنسجةداخل  التخزين
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 : التمقيحوتزامن  موعد

 فترة تكون ما وغالًبا دائًما منعكًسا األبقار جميع تظير ال. السيل باألمر ليس لمتمقيح األمثل التوقيت تحديد     

 المزارع فيو يراقب الذي الوقت مع المزارع خبرة عمى لمشبق السميم الكشف يعتمد. قصيرة اظيار عبلمات الشبق

 من فقط٪ 70-50 اكتشاف يتم ، ساعة نصف لمدة يومًيا مرات ثبلث قطيعو المزارع يراقب عندما. األبقار

 عداد يعد المثال، سبيل عمى. النسبة ىذه زيادة أجل من مفيدة تكون قد التقنياتوليذا فأن . اظيار الشبق حاالت

 في. لونو يتغير الذي الذيل رأس عمى الشبق كاشف يوفر قد. البقرة نشاط في متغيرل الخطى عداد أو النشاط

 ىرمون في التغيراتمن ضمنيا كشف  لمبقرة الفسيولوجية الحالة لرصد أجيزة صنعت األخيرة السنوات

 .جيد بشكل استغبلليا يتم لم المعدات ىذه إمكاناتولكن . البروجسترون

 : ألبقارل الوراثي تحسينال

 سمة ىي الخصوبة فإن ، ذلك ومع. المختمفة األبقارسبلالت  بين الخصوبة في كبير وراثي تباين ىناك     

 بواسطة ولكن النووي، الحمض من بسيط جزء بواسطة تحديدىا يتم ال األبقار خصوبة أن يعني ىذا. معقدة

 .األخرى والسمات البقر خصوبة بين تفاعبلت أيًضا ىناك تعقيًدا، أكثر جعموىذا ما ي. متعددة مناطق

 ترتبط. الخصوبة انخفاض إلى أدى األعمى اإلنتاج مستويات اختيار أن المعروف من الماضي كذلك في      

 ، وبالتالي. التربية برامج في السمبي االرتباط ىذا مراعاة الممكن من أصبح مؤات، غير بشكل السمتان ىاتان

 مثل الخصوبة قياسات العمماء استخدم .مستحيمة ظمت الكبيرة التحسينات لكن ر،ابقاال خصوبة ارتفعت نسبة

 قياسات فإن ذلك، ومع. األول التمقيح إلى الوالدة من الفاصمة أو المفتوحة واأليام التمقيح، بعد العودة عدم معدالت

 العممية ىذه وبالتالي،. اإلنجاب سن إلى البقرة تصل حتى التناسل عمى البقرة قدرة لتقدير فقط تقدم ىذه الخصوبة

 عمى إال اإلناث خصوبة قياس يمكن ال حيث الحيوانات جميع في قياسو يمكن ال ذلك إلى باإلضافة. جدا طويمة

 .مشكمة ىي الخصوبة وراثة انخفاض عن الناجم االختيار دقة انخفاض أيضا. األبقار إنتاج
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 الوراثة :

 االنتخاب الوراثي يستخدم. ؤلبقارل الوراثي تسمسل نشر مع 2009 عام في االنتقائية التربية في ثورة بدأت    

 بكثير أسرع تقنية ىذه. ذرية الختبار االنتظار إلى الحاجة دون الصغيرة الحيوانات في الوراثة عن معمومات

 إلنتاج الجينات أفضل عمى تحتوي التي األبقار اختيار سيتم. التقميدية االختيار بطرق مقارنة أعمى دقة وستكون

 .التالي الجيل

 الجينات أي بالضبط المرء يعرف أن يجب ، الجيني لبلختيار بالنسبة الجينات؟ أفضل ىي ما ، ذلك ومع     

 مزيد. الجيني االنتقاء في التقميدي االنتقاء غرار عمى ، التقميدية السمات استخدام يتم حاليا. األفضل ىو ما تفعل

 .دقتيا لزيادة ضروري المعمومات من

 العوامل الطبيعية المؤثرة

 الخصوبة( يافي الحميب غزيرة االنتاج تنخفض سبلالت) الوراثة عمم .1

دارة ، البويضات عن الكشف ذلك في بما) اإلدارة .2  إلخ( ، التسكين ونظام ، األبقار وا 

 الغذائية العناصر بين التوازن عدم أيضا ولكن ، األمثل المستوى دون ومستويات القصور أوجو) التغذية .3

 (]والمعادن البروتينية والدىون الكربوىيدرات] الرئيسية

 )الضرع التياب ، العرج ، العدوى مثل ، المرضية الحاالت ، التناسمي الجياز) االضطرابات .4

 )متناسبة عكسية عبلقة) اإلنتاج مستوى .5

. الحقيقي الوضع معالجة وعدم( الدقيقة العناصر نقص مثل) فقط واحد عامل عمى التركيز الشائع الخطأ من

 النيج معالجة ينبغي ، لذلك. اإلنتاج اضطرابات من واحدة ىي الخصوبة. المشكمة ليذه شامل نيج مطموب

 .القطيع صحة إدارة مبادئ باتباع الخصوبة بمشكمة الخاص
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 العقم أسباب

 لئلنتاج االساسي اليدف. وربحيتو الحميب إنتاج تحديد في رئيسياً  عامبلً  الحميب ألبقار التناسمية الكفاءة تعد

 المناسب الوقت في المولودة الصحيحة الجينية لمميزة ، عام كل حي صحي عجل إنتاج ىو األبقار في األمثل

 :تحقيق ضمان عمى التركيز إلى المربي يحتاج ، ذلك تحقيق أجل من. الوالدة في مشاكل ودون

 :اصطناعية أو بصورة طبيعيةسواء  االنتاج إلى األبقار تقديم معدل ارتفاع -1

 المبيض نشاط استعادة 

 الشبق عن الكشف 

 البويضة تزامن 

 :لؤلبقار المنتجة  الحمل معدل رفع -2

  اإلباضة اثناء البيض قناة في المنوية الحيواناتالتمقيح بعدد كافي من. 

 ساعات 8-6 غضون في التسفيد بوقت مبكر اثناء الشبق. 

 محملل األم إلدراك الجيدة اإلدارة. 

 : المصادر 

 ، الدهش يوسف صالح ، اهلل فتح الرحمن عبد محمود:  تأليف ، التناسمية وأمراضها اإلناث خصوبة .1

 .1811 ، بغداد جامعة – العممي والبحث العالي التعميم وزارة

:  بغداد:  والناشر النشر مكان ، الكريم عبد حسين السعدي:  المؤلف ، 2 ج/  االصطناعي ناسلالت .2
  . 605:  الصفحات عدد ، 1818:  النشر تاريخ ، بغداد جامعة

 


