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 الكفاءة التناسلية

  

 Reproductive efficiency in Dairy Cow   يف احليوانات احلليبالكفاءة التناسلية 

 
 

 : Reproductive efficiency الكفاءة التناسمية و  Fertility الخصوبة
تستمر في االنتاج ولموصول الي  فأنيافي انتاج االلبان والمحوم حيث انو كمما ولدت البقرة  لؤلبقارالخصوبة ميمة 

 ذلك البد من تحديد اليدف من التكاثر
 

وىذه تحدد بكل الجنسين اذا  عمي إنتاج نسل حي. ىالحيوانات الزراعية ذكرًا أو انثىي قدرة زوج من :  الخصوبة
يكفي تمقيح حيوان عالي الخصوبة بأخر غير خصب الن ذلك يكون كتمقيح حيوانين عقمين، في حين يستطيع  ال

 إنتاج نسل او ال يستطيع يكون في حد ذاتو حيوانًا خصبًا.
 

 :Puberty  البموغ
ىو الوقت الذي تصبح فيو األعضاء التناسمية لمكائن الحي قادرة عمى أن تؤدي عممية التناسل و البموغ      

التوالد، في الذكور يقدر بأنو العمر الذي تظير فيو حيوانات منوية قادرة عمى االخصاب، وفي االناث يقدر عمى 
 أنو اعتبار العمر عند اول دورة شبق.

أن النضج الجنسي ىو وصول الحيوان   في     sexual maturity سيويختمف البموغ عن النضج الجن     
إلى المستوى الذي يجعمو قادرا عمى الدخول في عممية التزاوج والتوالد بدون أية آثار سمبية عمى الحيوان وىذا ىو 

 .تبمغ سنة و نصف إلى سنتين من عمرىا  الميم وتنضج األبقار جنسيا عندما
ة ويظير ذلك عند البموغ يؤثر بدرجات مختمفة عمى الكفاءة التناسمية لمحيوانات المختمف من المعموم ان العمر    

وىذه صفة وراثية تختمف باختبلف نوع وجنس الحيوان .وفي جميع  موسمية النشاط الجنسي. جميًا في الحيوانات
لعوامل اليامة التي ترفع االحوال يعتبر الوصول الى مرحمة البموغ الجنسي في عمر مبكر خاصة في االناث من ا

 من كفاءتيا التناسمية.
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فنجد ان بداية مرحمة البموغ والقدرة عمى التناسل يحددىا وزن الحيوان بالدرجة االولى وليس عمر الحيوان ،      
ونتيجة لذلك فان مستوى التغذية الذي بدون شك يؤثر عمى معدالت النمو والزيادة في الوزن وبالتالي عمى تحديد 

 عمى تحديد مرحمة البموغ. D و A مة بداية البموغ، وتؤثر البروتينات والطاقة والفسفور والزنك وفيتامينمرح
 

ايضًا تؤثر ىذه العناصر عمى نشاط الغدد الصماء واالعضاء التناسمية ويعتقد ان سوء التغذية يؤثر عمى      
)ىرمونات المناسل( واستجابة االعضاء  Gonadotrophinنشاط الغدة النخامية ويقمل من كفاءتيا في انتاج 

التناسمية االولية ليذه اليرمونات ، ونتيجة لذلك فان الذكور قد تبدي كفاءة منخفضة في انتاج الحيوانات المنوية 
 واليرمونات االندروجينية المسئولة عن تطور صفات الجنس الثانوية.

لبروتين يؤدي الى ضعف نشاط المبيضين وضمورىما اما خبلل فترة ما بعد الوالدة فان نقص الطاقة وا     
وزيادة عدد مرات التمقيح البلزمة لحدوث االخصاب، وقد لوحظ ان معدل افراز البروجستيرون ينخفض اذا ما 
انخفضت نسبة الطاقة في العميقة مما يؤدي الى حدوث عمميات اجياض ويفسر ذلك بان خبليا الجسم االصفر 

التبويض وبالتالي عدم قدرتيا عمى افراز كميات من البروجستيرون كافية لضمان  غير قابمة لتأثير ىرمون
 استمرار الحمل.

 
 وتتمخص أىمية الكفاءة التناسمية في أبقار الحميب في االتي:

 
 االبقار عالية االنتاجية ذات خصوبة عالية منتظمة الوالدات. (1

 
 سم الحميب.مو  زيادة عدد أيام (2

 
 الحياة االنتاجية والكفاءة التناسمية.وجود عبلقة بين طول  (3

 
 .االستبدالو  لئلحبللالحصول عمي العجول والعجبلت البلزمة  (4

 
 ناسب نتيجة انتظام الوالدات.متحقيق عائد اقتصادي  (5

 
 زيادة حجم القطيع ما يتيح فرصة لبلنتخاب والتحسين عامًا بعد اخر. (6
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االبقار عمى التبويض والحمل وانتاج العجول وبالتالي االستمرار في الكفاءة التناسمية في االناث تعني قدرة  عموماً 
 الحميب. أما الكفاءة التناسمية في الذكور تعني قدرة الثور عمى االخصاب في اقل عدد ممكن من التمقيحات.

 
 :تمقيح االبقار

ل عدم تمقيح العجبلت ان تمقيح االبقار يتم عندما يصل الحيوان الي العمر والوزن المناسب .وعميو يفض     
مباشرة عقب البموغ حتي ال يتأثر نمو الحيوانات كذلك ال ينصح بالتأخير عن التمقيح حتي ال يترسب الدىن حول 

ان تمقح من   االجيزة التناسمية ويؤدي لمعقم. كما ان تمقيح البقرة من ثور غير ناضج جنسيًا يعرض البويضة
وعدم مقدرتو عمي المقاومة واستمرار الحياة. يؤدي  ل االخصابالى حدوث أو عم اكتماحيوان منوي ضعيف 

 تمقيح عجبلت االبقار في عمر مبكر ، عمر لم يكتمل فيو جيازىا التناسمي الي حدوث كثير من المشاكل مثل:
 
 .حدوث اجياض    -1
 
 .الوالدة االميات والمواليد عندنفوق     -2
 
 .أميات صغيرة الحجمالمواليد الناتجة من ضعف نمو في     -3
 
 .انخفاض في مستوي انتاج الحميب    -4
 
 تدىور صحة االميات.    -5
 
 خبلل حياتيا المستقبمية. لؤلمياتضعف المقدرة التناسمية     -6
 

ال يقل عن جسم شير او بوزن  18عميو ان اىم ما يجب مراعاتو اثناء تمقيح االبقار ان ال تقل اعمارىا عن      
شير وتكون معتبرة النسل. 30شير او  20فحول ال يقل عمرىا عن  كجم وان تمقح من ثيران او 270 – 250

شيور لكن ال تستخدم في التمقيح اال في عمر سنتين ونصف اما االبقار  9 – 7ثيران تنضج جنسيًا في عمر لفا
 شيرًا. 18شيرًا لكنيا ال تمقح اال في عمر  12فتبمغ في عمر 
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 :تناسمية في ابقار الحميبطرق قياس الكفاءة ال

 Number of services per conception :لألخصاب حساب عدد التمقيحات الالزمة   -1
لعدد الوثبات وأي عدد يمثل النياية العظمي لعدد التمقيحات.  األدنىتتراوح بين واحد صحيح وىذا يمثل الحد      

كمما زاد عدد التمقيحات دل ذلك عمي انخفاض في معدل الكفاءة التناسمية لمحيوانات. حيث ان الحيوانات االكثر 
خصوبة ىي التي يتم اخصابيا من أول تمقيحو ويقدر عدد التمقيحات البلزمة لحدوث االخصاب في قطيع ابقار 

كمما طالت الفترة بين  لؤلخصاب. كمما زادت عدد مرات التمقيحات البلزمة تمقيحو 1.3الحميب وادارة جيدة بنحو 
والدتين مما يؤدي الي قمة عدد الوالدات خبلل الحياة االنتاجية وانخفاض المحصول الكمي من الحميب وحدوث 

 خسائر اقتصادية.
 

 الداتومعدل الو  لألخصابعدد التمقيحات الالزمة 
 

 معدل الوالدات % لألخصابعدد التمقيحات الالزمة 
1 59 
2 53 
3 48 
4 42 
5 30 

 
 
 :Calving interval  حساب طول الفترة بين الوالدتين  -2

اي  395يوم أو  365 تكون الكفاءة التناسمية لمبقرة عالية أو القطيع اذا كانت طول الفترة بين الوالدتين     
 وكمما زات ىذه الفترة عن ذلك كمما انخفضت الكفاءة التناسمية بمقدار تمك الفترة .شيرًا  13-12

والعامل المؤثر عمي زيادة أو نقصان طول الفترة بين الوالدتين ىو طول فترة التمقيح ،حيث ان طول فترة      
يوم ،وحتي تكون الفترة بين  110-90الحمل ثابتة في ابقار المبن. ويجب أن تكون البقرة حامل في الفترة ما بين 

يوم فان البقرة ستكون  280يوم البد من االىتمام ببعض النواحي فمثبًل اذا طول فترة الحمل  365الوالدتين 
يوم وبالتالي اذا كانت تظير  365يوم من طول موسم الحميب الكمي المتوقع لمبقرة  85مدة تصل  DP  جافة

يوم اخري لحدوث الشبق الثاني وتصبح الفترة بين  21مل فانو ينتظر لمدة عمييا عبلمات الشياع ، لم تمقح، لم تح
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يوم  132والجافة  428يوم. واذا لم يحدث حمل فان الفترة بين والدتين تصبح  111والفترة الجافة  386الوالدتين 
 وىكذا. .....

 
 : الوالدة لألبقارتقدير النسبة المئوية  -3

التي تمد سنويًا بالنسبة لعدد القطيع وتعتبر الكفاءة التناسمية عالية اذا كانت  لؤلبقارتقدير النسبة المئوية يتم      
 % فأكثر.90النسبة المستخرجة 

 
 عدد الوالدات خالل حياة الحيوان االنتاجية: -4

أول يتم تقدير عدد الوالدات خبلل فترة حياة الحيوان ويؤثر عمي ىذه الطريقة عدة عوامل مثل العمر عند      
 والدة وطول الفترة بين الوالدتين )يستخدم لتقييم االبقار في نياية حياتيا االنتاجية(.

 
 : Fertilization rate  االخصاب نسبة  -5

% وقد ينخفض الي 96يعتبر عاليًا في ابقار الحميب حين يستخدم سائل منوي جيد الصفات وقد يصل حتي      
 ذكور ذات خصوبة متدنية.% عند استعمال سائل منوي من 77نحو 

 
 يوم. 90-60الفترة القياسية ىي بين :   Service period طول فترة التمقيح  -6
 
 : Gilmour method طريقة جممور استخدام  -7

أول   تعتمد عمي معرفة عدد العجول المولودة وعمر الحيوان عند تقدير الكفاءة التناسمية وكذلك عمره عند     
 والدة . 

 
 
 :  Wilcox استخدام طريقة  -8

 / ع  x 100( 1-)ن  x 365الكفاءة التناسمية % =   تستخدم المعادلة التالية:
 حيث: 

 =الفترة من أول والدة وحتي اخر والدة مقدرة باليوم. ع ن = عدد مرات الوالدات .............
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 Tomar method استخدام طريقة  -9
 . ن و+  ع/  x  (365  + )740 ] x 100 ن [ % = التناسمية الكفاءة

 حيث أن:
  الوالدات عند= ن 
  الوالدتين بين القياسية المدة=  365 يوم

  اليولشتاين لدى األولى الوالدة عند القياسي العمر=  يوم 740
  التناسمية كفاءتيا حساب المراد لمبقرة األولى الوالدة عند العمر=  ع
 ( يوم)  الوالدتين بين دالمد مجموع=  و
 

الحميب مثل تعدد البويضات وزرع البويضات  ألبقارعموما تستخدم طرق تقانات مختمفة لرفع الكفاءة التناسمية 
 والوالدات المتعددة.

سبلالت ابقار الحميب يتم تقديرىا بقدرتيا عمي االنتاج االقتصادي في اطار نظام االنتاج الذي تربي فيو      
وىي  التناسلمعايير بالحيوانات وتحت الظروف البيئية التي تعيش فييا ومن عناصر تقييم تمك السبلالت 

 مجموعة الصفات التي تعبر عن الخصوبة والتي تشمل الصفات التالية:
 

 .Age at first conception العمر عند التمقيح المخصب األول .1
 

 .  Age at first calving العمر عند أول والدة .2
 

 .Service period/postpartum period طول فترة التمقيح )طول فترة البلعودة لمشبق( .3
 

 .Number of service per conception لؤلخصابعدد التمقيحات البلزمة  .4
 

 االخصاب من التمقيحة االولي.معدل  .5
 

 معدل االخصاب من التمقيحة الثانية. .6
 

 معدل االخصاب من التمقيحة الثالثة. .7
 

 من ثبلث تمقيحات. لمعدل االخصاب من أق .8
 

 .Calving interval   طول الفترة بين الوالدتين .9
 

 .Culling rate تناسمية ألسبابمعدل االستبعاد  .10
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 معايير الكفاءة التناسمية

 
 المعدل في حالة وجود خمل في الخصوبة المعدل الطبيعي المعدل القياسي معايير الكفاءة التناسمية

 27أكثر من  25 24 العمر عند التمقيح المخصب/شير
 شيراً  13أكثر من  شيرًا  12 شيرً  23 طول الفترة بين والدتين
 115أكثر من  100 85 طول فترة التمقيح/يوم

 1.75أكثر من  1.5 1 لؤلخصابعدد التمقيحات البلزمة 
 55اقل من  60 100 % ىمعدل االخصاب من تمقيحة اول

 75أقل من  80 100 معدل االخصاب من تمقيحة ثانية %
 85اقل من  90 100 معدل االخصاب من تمقيحة ثالثة %

 92 أقل من 100 110 محصول العجول والعجبلت
 
 

ابقار الحميب ذو كفاءة تناسمية عالية يجب ان تحقق المستويات التالية من الكفاءة التناسمية في ولكي يكون قطيع 
 مزارع ابقار الحميب:

 

 % من عدد االناث الصالحة لمتربية. 90يكون محصول العجول والعجبلت يزيد عن  (1
 

يوم من الوالدة عمي اكثر  60-40في خبلل Calving to 1st  estrus  ظيور الشبق االول بعد الوالدة (2
يوم تكون غير مفيدة وغير مقبولة  60وحدوث ىذه الدورة في مدة اقل من  % من افراد القطيع 70من 

الن الرحم ال يكون قد عاد الي حالتو أو وضعو الطبيعي بعد وبالتالي ان حدث اخصاب ال يتم انغراس 
 في الرحم. الجنين

 

 يوم Calving to 1st mating (service) =60 الوالدةالتمقيحة االولي بعد  (3
 

تمقيحة لمبقرة لمحصول عمي معدل والدات  1.6عن  يتعدىيجب اال  لؤلخصابعدد التمقيحات البلزمة  (4
92.% 

 

 يوم  Caving to conception =85 حدوث الحمل بعد الوالدة (5
 

 شير. 13تزيد عن  طول الفترة بين والدتين يجب ان ال (6
 

 % من حجم القطيع10لتناسمية يجب ان تكون اقل من المشاكل ا (7
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ىذه الحاالت السابقة يتم التحكم فييا في المزارع التي تبع نظام تعزل فيو الثيران عن االبقار أو نظام التمقيح 
 االصطناعي. وعميو البد لمشخص المربي من االىتمام باالتي:

 
I. مراقبة االناث لتحري الشبق حسب التقارير والسجبلت 

 
II. = اجري ليا كشف  42بقرة وبعد  60% فمثبًل اجري تمقيح ل 60معرفة معدل الحمل من التمقيحة االولي

 . ، فان معدل أو نسبة التمقيح تكونبقرة  30في   حمل فوجد
 

III. مقدار التمقيحات بالنسبة لحاالت الحمل  Services preconception  . 
 

 فمثبًل لدينا قطيع من االناث تم تمقيحيا كاالتي:يوم .  110-85ويتم ىذه في مدة موسم التزاوج 
 

60 first, 30 second, 15 third .No of cows diagnosed pregnant 55.  Find service per 
conception? 

 
 105عدد االبقار التي لقحت =

 
 55عدد االبقار التي حممت =

 
 =105/55X100عدد التمقيحات بالنسبة لحاالت الحمل =

IV.  الحميبطول موسم Lactation length  =300 يوم 
 

V. نسبة االجياض  Abortion Rate  =5% 
 

VI. طول فترة جفاف البقرة Dry period  =65 يوم 
 

VII. فترة حدوث دورة شبق اخري Heat per / to heat  =21 يوم 
 

طريق معرفة أما المزارع التي ال يتبع فيو النظام السابق اي يتم التمقيح طبيعيًا فان مقياس الخصوبة يتم عن 
 .  % Calving rate المواليد
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 سبل رفع الكفاءة التناسمية:
 

ىناك العديد االعتبارات الخاصة لرفع الكفاءة  ولتحقيق رفع خصوبة القطيع أو الكفاءة التناسمية عموماً 
 منيا: التناسمية

 

االبقار خبلل العشر مبلحظة الشبق والتأكد من عبلماتو ولمحصول عمي اعمي معدل لمكفاءة يجب تمقيح  (1
 ساعات بعد نياية الشياع. 6ساعات االخيرة من الشياع أو خبلل 

 

   . العناية بالطبلئق من والدتيا عناية خاصة (2
 

 . العناية بفحص الطبلئق لمتأكد من سبلمتيا وخموىا من األمراض التناسمية (3
 

 عبلماتو.يظير عمييا الشبق أو التي ال تتكرر عمييا ظيور  فحص االناث التي ال (4
 

 تمقيح العجبلت عندما تصل الي وزن معين. (5
 

 .الطموقة بحيوية ونشاط عدم زيادة عدد مرات التمقيح في األسبوع عن مرتين لمطموق حتى تحتفظ (6
 

 االحتفاظ بسجبلت التمقيح والتربية لكل بقرة. (7
 

 .رتين يومياً ترك االبقار في احواش طميقة مما يساعد عمي ظيور عبلمات الشبق ومراقبة االبقار م (8
 

حالة جسم البقرة الصحية قبل ) من حيث الكم والنوع .االىتمام بتغذية حيوانات تغذية صحيحة ومتزنة (9
ان تحمل، اما اذا   فان كان جيد فان البقرة يمكن في فترة وجيزة بعد الوالدة Perceiving BCS الوالدة

دان البقرة لمطاقة المخزنة لمقابمة احتياجات كانت حالتيا الصحية سيئة فان فترة الحمل قد تتأخر نسبة لفق
 .الحميب(

 

عدم استخدام الطبلئق الكبيرة العمر أو الصغيرة في السن)لضعف الحيامن( افضل عمر الستخدام  (10
 .سنوات 6-2بين  الطبلئق ما

 

 .تحمل او االناث التي فييا ظاىرة التفويت استبعاد الحيوانات التي ال (11
 

حدوث امراض  والطبلئق وخاصة ضد االجياض المعدي.) لؤلبقارالفحص الدوري واالختبار الصحي  (12
المشيمة وااللتيابات اذ انيا تؤخر عودة الرحم لوضعو الطبيعي وبالتالي البد من  واحتباس  عسرة الوالدة

 طبيب.(
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 :أسباب عدم الخصوبة بعد الوالدة
 

 مرحمة البلشياع بعد الوالدة وتؤثر عمي الخصوبة وىي:وىنالك مجموعة من العوامل تؤثر عمي 
i. استعادة الرحم لوضعو الطبيعي Uterine involution Uterine involution. 

 

ii. دورات الشبق القصيرة  Short estrus cycle Short estrus cycle. 
 

iii.  بعد الوالدة انعدام الشبقفترة    Postpartum anestrus period (PPI  ) . 
 

iv.  عامةعوامل  General Factors. 
 

 :استعادة الرحم لوضعو الطبيعي

صوبة او الحمل خول واجري تمقيح، وجد ان نسبة اليوم من الوالدة اال 20رة بعد فتفمو حدث الشياع االول لم      
لوضعو المتوقع تكون قميمة، وذلك لصعوبة انتقال الحيوان المنوي من الميبل الي عنق الرحم لعدم استعادة الرحم 

نغراس لمبويضة المخصبة وىذا ما يسبب امراض والتيابات في الرحم قوم بعممية ايبيعي كما ان الرحم سالط
 يوم اخري اي في دورة الشبق الثانية. 21وبالتالي البد من تمقيح البقرة بعد فترة 

 
 :دورات الشبق القصيرة

يوم وىي تحدث في االيام االولي بعد  17-15 وىي الدورات التي تكون اقل من الدورة الطبيعية اي بين     
% من مجموع الدورات االولي بعد الوالدة. وخبلل ىذه الدورات القصيرة يكون 60-40الوالدة وىي تكون حوالي 

من الرحم )افرازه بسبب التياب الرحم  ندينكبلالبروستبسبب افراز ىرمون   الجسم االصفر قد تحمل أو ىدم
 تعادة الرحم لوضعو الطبيعي(.وصيانة الرحم اثناء اس

 
 :بعد الوالدة انعدام الشبقفترة 

 بعد الوالدة الي: وىي الفترة بين الوالدة والشياع االول وتعتبر اكثر فترة حرجة تؤثر عمي الخصوبة و تنقسم فترة ما

 .Postpartum anestrus period   بعد الوالدة انعدام الشبقمرحمة     -1
 

 . Postpartum interval  لىة االو دالوالمرحمة بعد     -2
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 وتتأثر ىذه الفترة بعدة عوامل وىي:
 

  ىعوامل صغر Minor factors الوالدة/وجود الذكر/وزن ونمو العجل( )الموسم/القطيع/العمر/عسر. 
 

 عوامل كبري Major factors  )الرضاعة/التغذية(. 
 

 : وامل تحدد طول أو قصر ىذه الفترةوبالتالي ىذه الع

 -ى :العوامل الصغر 
 

 : Season الموسم 
 ويقسم ىذا التأثير الي:  ئية مثل الضوء والحرارةالموسم يكون من خالل عوامل البي تأثير

 
 تأثير حقيقي أو مباشر وذلك من خبلل تأثير الضوء والحرارة. 

 

  المرعي الطبيعي تأثير غير حقيقي أو غير مباشر وذلك مثل التغذية وبالخص لمحيوانات التي تعتمد عمي
 من ناحية الكمية والنوعية.

 

 : أو النوع Breed  القطيع 
االلبان وذلك بسبب الرضاعة في ابقار  بأبقارحيث نجد ان الفترة تكون طويمة في ابقار المحوم مقارنة 

 وعدم الرضاعة في ابقار الحميب.  المحوم
 

 : Age العمر 
 .االكبر عمراً  باألبقاراالبقار الصغيرة العمر االنتاجي ليا فترة ال شياع بعدة الوالدة طويمة مقارنة 

 

 .وجد ان وجود الثور يجعل ىذه الفترة قصيرة وجود الذكر: 
 

  عسر الوالدة: 
 الطبيعي.عسر الوالدة يؤثر سمبًا عمي ىذه الفترة حيث انو يجعميا تطول بسبب عدم استعاده الرحم لوضعو 

 

  وزن العجل: 
العجول التي تنمو بسرعة تأخذ كميات كبيرة من المبن من امياتيا وبالتالي يجعل الفترة تطول بالذات ابقار 

 المحوم.
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 -ى :العوامل الكبر 
 
 الرضاعة Suckling : 

من االبقار التي الرضاعة اما ان تجعل الفترة قصيرة أو طويمة حيث ان االبقار التي يفطم عجوليا ليا فترة قصيرة 
 ترضع عجوليا الفترة ليا طويمة.

 
 :التغذية 

. ان البي سي اس يحدد طول الفترة BCS يجب االىتمام بالكمية والنوعية، ومعرفة احتياطي الجسم عن طريق
اعمي  BCS تكون الفترة ليا طويمة اما االبقار التي ليا 3الي  1أقل من  BCS حيث وجد ان االبقار التي ليا

 يكون افضل وبالتالي تكون الفترة قصيرة . 7-4من 
حيث انو أىم من التغذية بعد  precalving BCS لذا يجب االىتمام بحالة الحيوان الغذائية قبل الوالدة     
ان يحدث  فاحتماللحيوان بعد الوالدة  4أقل من  BCS بعد الوالدة . فمثبًل ان Post calving BCS الوالدة

تكون الفترة البلشياع بعد الوالدة ليا طويمة والسبب في ذلك ان الغذاء  ألنودًا جف حمل ليذا الحيوان ضعي
باحتياج الجسم لذا يتم مد الجسم من االحتياطي والسبب في قمة الغذاء ىو عدم استعاده  ال يفيءالمتناول قميل 

د الكرش حيث يتقمص دفتماثناء الحمل، اما بعد الوالدة  الرحم لوضعو الطبيعي حيث تكون ضاغطًا عمي الكرش
يتحسن بعد  BCS حجم الرحم وبالتالي تزيد الكمية المتناولة لذا يكون المتناول اعمي من االنتاج وبالتالي نجد ان

 الوالدة في مرحمة انتاج المبن.
 

 :االسباب التي من اجميا تعود البقرة لمتمقيح ثانية

ث عود البقرة لمشبق يي بعد تمقيحيا سابقًا من ثور مخصب، حلماذا تعود البقرة الي الشبق والتمقيح مرة اخر      
تعني انيا فشمت في االخصاب فبعضيا تكون مخصبة وتنتج ابناء حيو اذا لقح الحيوان بالتمقيحة االولي فوجود  ال

معظم الشبق) ضعف الجسم االصفر(.اال  بتركيز عالي يجعل االبقار الحوامل تظير عبلمات األستروجينات
 االتية: لؤلسباباالبقار التي تعود لمتمقيح تكون غير مخصبة من التمقيحة السابقة وذلك 

 

عدم المقدرة عمي التبويض: يظير عمي بعض االبقار عبلمات شبق متقطعة اال ان التبويض يحدث عادة في  -1
يوان حو يكون مبكرًا ولن يجد الولي فاناخر مراحل ىذا النوع من الشبق، فاذا حدث التمقيح في احدي المراحل اال

 .  LH المنوي البويضة. وقد يحدث شبق دون تبويض لنقص مستوي
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 فشل الحيوان المنوي مقابمة البويضة بعد التبويض: وقد يكون ذلك بسبب:   -2
 تشوىات خمقية وتشريحية    
  البيض.انسداد قناة التناسل بسبب االلتيابات كما في عنق الرحم أو الرحم أو قناة 

 

وراثية أو السائل المنوي المستخدم  ألسبابعدم المقدرة عمي االخصاب: بسبب ضعف الحيوانات المنوية أو   -3
 قديم ورديء الحفظ.

 

بكتيرية مثل االجياض الساري أو نقص في التغذية  ألمراضعمي االنغراس: نتيجة  Zygoteعدم مقدرة  -4
 خبلل الفترة االولي من الحمل مما يسبب الموت الجنيني المبكر.

 

 .االجياض: قد يحدث في مراحل الحمل المتأخرة نتيجة لوجود بعض االمراض التناسمية أو االجياد -5
 

 :يوم 365االسباب التي تجعل الفترة بين الوالدتين ان ال تكون 
الشبق: يؤثر في الخصوبة من حيث اكتشافو وتحديد وقت الشياع، وجد انو بعد الوالدة يحدث اختبلل في     -1

 فترة الشياع وتحديد وقتو مثل:
 :األخرىيكون مشكمة في المزارع التي تستخدم التمقيح االصطناعي اما في المزارع  حدوث شبق صامت 

% 86-50يكون الثور ىو المحدد الكتشافو، وىي تحدث في االيام االولي بعد الوالدة حيث تظير في 
نتيجة الضمحبلل الجسم االصفر وىي تحدث في  البروجسترونمن االبقار وذلك بسبب نقص ىرمون 

 .األوروبيةاالبقار المدارية اكثر من 
 بيعي.احتباس المشيمة: حيث يؤخر رجوع الرحم الي وضعو الط 
 عسر الوالدة 
 الرضاعة 
 عدم المقدرة عمي مبلحظة الشياع 

 

 .التغذية -2
 

 .ئمة البيئيةبلالم -3
 

 .تكرار التمقيح -4
 

 .خصوبة الثور -5
 

  .معدالت الحمل  -6



 

 

14 

 : المصادر
 بمعادلة المقدرة التناسمية الكفاءة وفق لآلباء الوراثية الجدارة قيم تقدير(. 2007. )رشاد فراس 

wilcox 66-55(, 2)7, الزراعية لمعموم تكريت مجمة. الحميب ماشية لدى لنسميا. 
 خمف شعبلن سعدي, & الجنابي خضير كريم ثامر, األنباري نوري نصر, السامرائي رشاد فراس .

 مدة مع وتابع مستقل كمتغير وعبلقتيا Tomar بمعادلة المقدرة التناسمية الكفاءة(. 2006)
 .117-110(, 4)4, كرببلء جامعة مجمة. اليولشتاين في االنتاجية والحياة الحياة

 الموارد كمية —كردفان جامعة،  محمد بشارة ابراىيم .د. أ،  الحميب الحيوانات في الخصوبة 
http://profbushara.blogspot.com/2013/10/blog-،  البيئية والدراسات الطبيعية

post_356.html. 
 معايير بعض في الوراثية و اإلدارية العوامل من عدد تأثير(. 2009. )عزاوي صباح مثنى 

(, 1)7, كرببلء جامعة مجمة. العراق في واليولشتاين الفريزيان أبقار لدى التناسمية الكفاءة
210-214. 

 بغداد: والناشر النشر مكان،  الكريم عبد حسين السعدي: المؤلف،  1ج/االصطناعي التناسل: 
 .464: الصفحات عدد،  1989: النشر تاريخ،  بغداد جامعة

 النشر مكان ، الكريم عبد حسين السعدي،: المؤلف ، المزرعة الحيوانات االصطناعي التمقيح 
 .633: الصفحات عدد ، 1987: النشر تاريخ ، بغداد جامعة: بغداد: والناشر

 محمد، غالب رحاب: المؤلف ، الزراعية الحيوانات في االصطناعي والتمقيح التناسل فسمجة 
: النشر تاريخ ، الزراعة كمية-بابل جامعة: بابل: والناشر النشر مكان ، راضي عباس فاضل
 .80: الصفحات عدد ، 2011

 Buckley, F., Osullivan, K., Mee, J. F., Evans, R. D., & Dillon, P. 
(2003). Relationships among milk yield, body condition, cow weight, and 
reproduction in spring-calved Holstein-Friesians. Journal of dairy 
science, 86(7), 2308-2319.  

 
 

http://profbushara.blogspot.com/2013/10/blog-post_356.html
http://profbushara.blogspot.com/2013/10/blog-post_356.html
http://profbushara.blogspot.com/2013/10/blog-post_356.html

