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 الوادة : فسلجه تناسل وتلقيح اصطناعي                                      كــليت الزراعــت          \جاهعت االنبار 

 عشر تانيثال الجزء النظري : الوحاضرة                                                         ي  قسن االنتاج الحيوان

  التدريسي : أ.م. د. ثائر رشيد هحود                                                            الورحلت  / الثالثت    

 -أهم العوامل التي تسبب انخفاض الخصوبة في االناث:

 -يمكن تصنيف العوامل المسببة النخفاض الخصوبة في االناث الى ما يمي:

 مرا  المععةة وافآفتت الررييبية عوامل بيئية )مثل العوز واالفراط الغذائي واال -1

 عوامل وراثية )انرقتل العيوب اثنتء الرطور الجنيني وغتلبت مت رحدث اثنتء الرزاوج بتألقترب  -2

 عوامل ىرمونية )رغير مسرويتت اليرمونتت  . -3

و وىو عبترة عن انخةت  أو انعدام الخصوبة جزئيت أو يليت في يال الجنسين من الذيور أ العقم: -2

اإلنتث .يمت ىو الحتل في اعطراب الوداق أو الحمل أو اإلنرتج بتلنسبة لإلنتث أو فقدان النطف 

قتبلية اإلخصتب أو رلوث الستئل المنوي بإحدى الجراثيم الخمجية أو فقدان أو ععف الرغبة الجنسية 

 والقدرة على الجمتع بتلنسبة للذيور .

 الذكورأهم العوامل المسببة النخفاض الخصوبة في 

 -ععف أو انعدام الرغبة الجنسية والقتبلية على الجمتع،  ورشمل :  -أ 

 العوامل الوراثية. -1

 العوامل البيئية. -2

 العوامل اليرمونية. -3
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 -اختزال أو انعدام قابمية النطف عمى اإلخصاب، وتعود إلى إحدى العوامل التالية : –ب 

 العوامل اليرمونية-1

 الريتب األععتء الرنتسلية-2

 ام الخصويةاألور -3

 Artificial Inseminationالتمقيح االصطناعي 

في  Sperm cellsرعريةو، مزايته ورحديدارو: يمين ان يعرف بتنو وعع الخاليت الرنتسلية الذيرية 

 الجيتز الرنتسلي االنثوي بطريقة مييتنييية بدال من الرلقيح المبتشر من قبل الذير.

لري يمين بواسطريت الحصول على الستئل المنوي او يمين ان يعرف ايعت بتنو الطريقة ا

وفحصو ورخةيةو وحةظو مبردا او مجمدا ثم ادختلو في ارحتم االنتث بيميتت منتسبة  Semenللذير

وبطريقة ختصة اثنتء دورة الشبق ليحدث االخصتب. ورسرعمل االن طريقة الرلقيح االصطنتعي في 

والدواجن بصورة نتجحة وعلى نطتق واسع ويعود سبب االبقتر واالغنتم والخيول والجتموس والمتعز 

ذلك الى ان اسرعمتل الرلقيح االصطنتعي ادى الى زيتدة االنرتج بصورة سريعة وعلى االخص انرتج 

زيتدة االنرتج الى االسرةتدة من الذيور المحسنة وراثيت على الحليب والدىن في متشية الحليب. ورعود 

 نطتق واسع.
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 :الصطناعيمزايا التمقيح ا

ميتفحة االمرا  الرنتسلية الري رنرشر بتلرلقيح االصطنتعي عن طريق االرصتل المبتشر من قبل  -1

ان رخةيف الستئل وقد وجد  Vibrio Fetusالثيران المصتبة او الحتملة للمر  مثل العمتت الجنينية

 المنوي واعتفة المعتدات الحيوية ليت رستعد على الحد من انرشتر االمرا  الرنتسلية.

اميتنية رقييم الثيران الصغيرة من النتحية االنرتجية وانرختبيت بصورة مبيرة عن طريق اجراء فحص  -2

 على اعداد يبيرة من االبقتر بةررة زمنية محدودة.  Progeny Testالنسل

 رجنب فترق الحجم بين االنتث والذيور الري غتلبت مت رعيق عملية الرلقيح الطبيعي. -3

رجنب مختطر االحرةتظ بتلثيران وريتليف ادارريت في المزارع الصغيرة عند االسرةتدة من خدمتت  -4

 الرلقيح االصطنتعي.

 التمقيح االصطناعيتحديدات 

ثيران المحسنة ورأسيس مخربرات مجيزة بتألدوات عرورة روفر اميتنيتت متدية يبيرة لشراء ال-1

 وافآالت الةنية الغتلية الثمن لرحعير الستئل المنوي واعداده لالسرعمتل.

عرورة روفير االيدي العتملة الةنية المدربة ردريبت جيدا على يتفة خطوات الرلقيح االصطنتعي -2

 والرعتية الرنتسلية.
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ن رنقلب الى مستوئ اذا اسيء اسرعمتل أي واحدة من خطوات ان يتفة المزايت الري ذيرت يمين ا-3

الرلقيح االصطنتعي فعند عدم مراعتة الوستئل الصحية والرعقيمتت العرورية فيمين ان ييون الرلقيح 

 االصطنتعي وسيلة النرشتر االمرا  على نطتق واسع.

 مرايز الرلقيح االصطنتعي في العراق: ويوجد نوعين من مرايز الرلقيح:

وريون عتدة في مرايز المحتفظتت او في المواقع ذات االىمية من حيث اعداد   المرايز الرئيسية :

االبقتر المرواجدة فييت .ويشمل المريز الرئيسي على مخربر يتمل المعدات واسطبل لثورين او ايثر. 

راعيين وييون ويدير المريز طبيب بيطري او ميندس زراعي يستعده عدد من الموظةين البيطريين والز 

واجب المريز الرئيسي جمع الستئل المنوي وفحصو ورخةيةو ورلقيح ابقتر المنطقة وارستل الستئل 

 المنوي المبرد الى مرايز اخرى رتبعة لو.

وريون رتبعة الى مريز رئيسي في يل محتفظة. ويحوي على ادوات لةحص الستئل   المرايز الةرعية :

مبرد من المرايز الرئيسية مررين في االسبوع . يدير المريز موظف  المنوي وحةظو ويسرلم ستئل منوي

زراعي او بيطري وييون واجب المريز رلقيح ابقتر المنطقة وفق خط سير زمني معلوم وييون موقعو 

 في االقعية والنواحي والقرى الميمة في المحتفظة.

بقتر الى الطريقة الصحيحة الري يقوم مريز الرلقيح االصطنتعي بأعمتل يثيرة منيت ارشتد اصحتب اال

يمين بواسطريت رحسين حيوانتريم عن طريق اسرعمتل الرلقيح االصطنتعي.  ويذلك رقديم خدمتت 

الرعتية الرنتسلية الري رشمل اليشف عن اسبتب انخةت  الخصوبة الجنسية في االبقتر ومعتلجريت 
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الوالدات الصعبة والعنتية بتألبقتر  ويذلك فحص الحمل لمعرفة نجتح عملية الرلقيح والمستعدة في

 الحتمل قبل وبعد الوالدة ورربية العجول الوليدة .

  


