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 الوادة : فسلجه تناسل وتلقيح اصطناعي                                      كــليت الزراعــت          \جاهعت االنبار 

 الحاديه عشر الجزء النظري : الوحاضرة                                                         ي  قسن االنتاج الحيوان

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

 :  قياس الكفاءة التناسمية لمقطعان
 قياس الكفاءة التناسمية في االناثطرق اوال: 
ل النسبي التناسل السوي ىو القاعدة األساسية لسالمة اإلنتاج في حيوانات المزرعة وبسبب الطو       

لمدورة الوداقية أو الدورة التناسمية فان أي انحراف في خصوبة االناث قد يؤدي الى خسارة كبيرة في 
. وعميو فمنع ىذه الخسارات يكون لقدرة اإلنتاجية أو انعدامو تماماالزمن والذي بدوره يؤدي الى اختزال ا

 ت غير يسير.لو األثر الكبير في محاولة تصحيح التمف أو االنحراف بعد وق
 :اغمب االىتمام أصبح موجو نحو األنثى المشتركة في التناسل اكثر من غيرىا وذلك لألسباب التالية

 كون األنثى تمثل النتيجة النيائية لمتناسل -1
 كون األنثى تمثل وحدة اإلنتاج األساسية -2
 كون عدد االناث اكثر من عدد الذكور -3

التي سيتوجب تتبعيا ودراستيا أثناء تقييم الكفاءة التناسمية لألنثى، وعمى أي حال فمن جممة المعمومات 
 -تتضمن ما يمي :

 :ميع المعمومات المتعمقة بالحالة دراسة ج
 -وتشمل ما يمي : -المعمومات المتعمقة بالوالدة : -1
 تاريخ الوالدة -أ

 سوية أم شاذة(طبيعة الوالدة ) -ب
 . أو مرضية )اإلفرازات القيحية ( .ة )إفرازات النفاس(سوي -: نوعية اإلفرازات الميبمية -ج 
 



 

2 
 

 -وتشمل ما يمي : -المعمومات المتعمقة بفترات الوداق والتسفيدات : -2
 تاريخ ومدة دورات الوداق السابقة . -أ

 نوعية اإلفرازات الميبمية أثناء وبين دورات الوداق إن وجدت . -ب
الوداق بالرغم من إجراء التسفيد بعد كل وداق يدل عمى  تاريخ ونوعية التسفيدات، حيث ان تردد -ج

 عدم خصوبة األنثى أو الذكر أو إحدى األخطاء الفنية.
 .المعمومات المتعمقة بالصحة التناسمية ) مثل األمراض التي تسبب اإلجهاض( -3
 -المعمومات المتعمقة بالممارسات التقنية ، وتتضمن ما يمي : -4

 .اق لكل حيوانمدى تثبيت عالمات الود - أ
 مدى تفاعل الحيوانات المودقة مع الذكور - ب

 : فحص الحيوان بواسطة التأمل البصري
 البنية العامة -1
 بنية األعضاء التناسمية الخارجية ) الفسمجية والمرضية (. -2
 اإلفرازات الميبمية ) السوية والمرضية ( -3
 مظير الغدة المبنية -4

 فحص األعضاء التناسمية الداخمية
 .الفحص المستقيمي -1
 \الفحص الميبمي. -2

 طرق قياس الكفاءة التناسمية في الذكورثانيا: 
التناسمية في الذكور تعتمد عمى الكفاءة الوظيفية لمعناصر  لألعضاءان سالمة الكفاءة االنتاجية 

 -األساسية التالية :
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تكوين النطف ودفق   -3                  قابمية الجماع   -2              الرغبة الجنسية    -1
 المني.
إن لمجياز التناسمي والصحة لمحيوان ليا األثر الكبير عمى ىذه األركان الثالثة وعميو فمن      

رتباطا وثيقا بالكفاءة الجسم ككل يرتبط ا ان حيث ،الضروري تعيين الكفاءة الوظيفية لألجيزة األخرى
بمة لالنتقال من خالل المني الو المالمسة مع األنثى قد تؤثر من جية أخرى فاألمراض القاو . التناسمية

ذلك فان  فضال عمى خصوبة اإلناث المفسدة كما ىو الحال في انتقال األمراض الجرثومية والحمية.
لمقطيع  الذكر قد يساعد عمى نقل بعض العوامل الوراثية الرديئة والتي بدورىا تؤثر عمى القدرة اإلنتاجية

 -يجب أن تشمل عمى ما يمي : اإلنسانيةوعميو فاليدف من فحص الذكور لمسالمة . بصورة عامة
 تعيين الحالة الصحية لمجياز التناسمي-1
 تعيين الحالة الصحية العامة لمجسم-2
 تشخيص األمراض الطفيمية القابمة لالنتقال من الذكر إلى األنثى بشتى الوسائل-3
 كشف العيوب الوراثية الرديئة-4
 

 نتاجية لعأعضاء التناسمية:فحص الكفاءة اإل 
يستوجب الحصول عمى المعمومات و   -دراسة جميع المعمومات السابقة والمتعمقة بالحالة : -1

السابقة والمتعمقة بالحالة من صاحب الحيوان ثم إجراء دراسة وافية لمسجالت والتقارير الخاصة 
 -. ومن ىذه المعمومات تشمل :وجدت بالحيوان إن

ومعرفة أصل الحيوان فيما إذا ترعرع داخل مزرعة أو تم شراءه من  -عمر الحيوان: اسم ورقم و  -أ 
 جية أخرى .

معدل عدد التسفيدات لمحمل الواحد، أول تسفيد لمحمل، الوداق  -ويشمل : الجماع، تأدية -ب
 )الشبق(، فترات الوالدة وتواريخيا وفحص الحمل.
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التناسمية الخارجية ممكن إجراءه بالممس  إن فحص األعضاء -فحص األعضاء التناسمية : -2
اليدوي والعين المجردة اما األعضاء التناسمية الداخمية فيمكن فحصيا بالجس اليدوي عن طريق 

وليذه الفحوصات غالبا ما تحتاج إلى تقييد الحيوان من اجل  المستقيم خاصة في الحيوانات الكبيرة.
 سالمة الشخص القائم بالفحص.

ويشمل فحص القضيب والقمفة والكشف عن االلتيابات الحادة  ،لتناسمية الخارجيةفحص األعضاء ا
والمزمنة واالنحرافات واألورام. كذلك فحص كيس الصفن والكشف عن وجود أي تضخم أو ظيور 
اآلفات والندب، ثم فحص الخصيتين وذلك من خالل مالحظة حجميا حيث إن الخصى السوية تكون 

ما تكون محتقنة باألوعية الدموية ومرنة  وأما  في الحاالت المرضية فإنيا متناظرة بالحجم وعادة 
. وأما فحص البربخ  التميف تصبح ذات قوام متين وصمب تصبح ذات قوام لين ومتموج وفي حاالت

 .ية البربخفيشمل فحص الشكل والقوام وحساس
د الالحقة والوعاء االسير يشمل فحص االحميل الحوضي والغد  ،فحص االعضاء التناسمية الداخمية

عن طريق المستقيم بواسطة تتبع االنبورة باتجاه األمام قدر اإلمكان ومالحظة حاالت التضخم أو عدم 
 التناظر والتميف في الغدد.

إن قابمية الجماع في الذكور ال تقل أىمية عن تقييم السائل المنوي  -:تقييم السموك الجنسي -3
ضعية التناسمية إضافة إلى ذلك فإنيا تعكس القدرة الجنسية ، وان سموك وقابميتو لألداء السوي لمو 

التزاوج في الذكور يعتمد عمى درجة التييئة واألعداد الجنسي والمذان يتأثران بالمنبيات الخارجية مثل 
 الرؤية أو السمع أو الشم أو مكان وزمان التزاوج.

 الخصوبة والعقم
ف الفسمجية لمجياز التناسمي عمى الوجو األكمل حال توفر عبارة عن انعكاس الوظائ -:الخصوبة -1

الظروف المالئمة لكل صنف من أصناف الحيوان والتي تتمثل بالعوامل الخارجية مثل المناخ 
 .ضاءة النيارية( والتغذية وغيرىا)طول أو قصر اإل
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عدد كافي تشمل أقصى إنتاج لمسائل المنوي ومحتويا عمى نطف سوية وب -:الخصوبة في الذكور

ماع بصورة يتناسب مع المعدل السوي لصنف الحيوان إضافة إلى شدة الرغبة الجنسية والقابمية لمج
جيدة وخالي من العيوب الوراثية .   وبالنظر لكون الحيوان يتصف بالطابع االقتصادي فمن الواجب 
دائما وابدا المحافظة عمى خصوبة الحيوان باستمرار لكال الجنسين ولغرض التوصل إلى ذلك 

 يستوجب ربط التعاون بين المزارعين ومربي الحيوانات والطبيب البيطري .
تتمثل بقابمية االستمرار عمى الحمل  والوضع السوي والفترة بين الوضع  -في االناث:الخصوبة 

والحمل الذي يميو يستغرق المدة النظامية والتي تتراوح بين الشيرين في الجاموس واألبقار والشير 
دة والنصف في الماعز واألغنام وتسعة أيام في األفراس إضافة الى جودة اإلنتاج من الحميب أو زيا

 وزن الجسم ثم وضع والدات سميمة وخالية من العيوب الوراثية .
وبالنظر لكون الحيوان يتصف بالطابع االقتصادي فمن الواجب دائما وأبدا المحافظة عمى        

خصوبة الحيوان باستمرار لكال الجنسين، حيث إن كل من المزارع ومربي الحيوانات مسؤولين عن 
 -الميام التالية :

 فير الغذاء الكافي كميا ونوعيا.تو  -1
 إيواء الحيوانات في أماكن ىادئة ومريحة ومعتدلة الحرارة. -2
التعرف عمى ميزات كل حيوان ليسيل فيمو ومراقبة التغيرات الفجائية لسموك الحيوان قبل الوداق  -3

 والوضع وبعض الحاالت  المرضية.
 نسالية أو الصحية.ضبط السجالت الخاصة بالحيوانات من الناحية اال -4
 تنظيم أوقات در المبن وغير ذلك من األمور المتعمقة بالواجبات اليومية. -5
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 -أهم العوامل التي تسبب انخفاض الخصوبة في االناث:
 -يمكن تصنيف العوامل المسببة النخفاض الخصوبة في االناث الى ما يمي:

 المضعفة واآلفات التركيبية(عوامل بيئية )مثل العوز واالفراط الغذائي واالمراض  -1
 عوامل وراثية )انتقال العيوب اثناء التطور الجنيني وغالبا ما تحدث اثناء التزاوج باألقارب( -2
 عوامل ىرمونية )تغير مستويات اليرمونات( . -3
وىو عبارة عن انخفاض أو انعدام الخصوبة جزئيا أو كميا في كال الجنسين من الذكور أو  :العقم -2

اث .كما ىو الحال في اضطراب الوداق أو الحمل أو اإلنتاج بالنسبة لإلناث أو فقدان النطف اإلن
قابمية اإلخصاب أو تموث السائل المنوي بإحدى الجراثيم الخمجية أو فقدان أو ضعف الرغبة الجنسية 

 والقدرة عمى الجماع بالنسبة لمذكور .
 

 : رأهم العوامل المسببة النخفاض الخصوبة في الذكو 
 -ضعف أو انعدام الرغبة الجنسية والقابمية عمى الجماع،  وتشمل :  -أ 
 العوامل الوراثية. -1
 العوامل البيئية. -2
 العوامل اليرمونية. -3

 -اختزال أو انعدام قابمية النطف عمى اإلخصاب، وتعود إلى إحدى العوامل التالية : –ب 
 العوامل اليرمونية-1
 التياب األعضاء التناسمية-2
 الخصويةاألورام -3
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 : Artificial Inseminationالتمقيح االصطناعي 
في  Sperm cellsيمكن ان يعرف بانو وضع الخاليا التناسمية الذكرية تعريفو، مزاياه وتحديداتو:      

او يمكن ان يعرف  الجياز التناسمي االنثوي بطريقة ميكانيكية بدال من التمقيح المباشر من قبل الذكر.
وفحصو وتخفيفو  Semenريقة التي يمكن بواسطتيا الحصول عمى السائل المنوي لمذكرايضا بانو الط

وحفظو مبردا او مجمدا ثم ادخالو في ارحام االناث بكميات مناسبة وبطريقة خاصة اثناء دورة الشبق 
ليحدث االخصاب. وتستعمل االن طريقة التمقيح االصطناعي في االبقار واالغنام والخيول والجاموس 

لماعز والدواجن بصورة ناجحة وعمى نطاق واسع ويعود سبب ذلك الى ان استعمال التمقيح وا
االصطناعي ادى الى زيادة االنتاج بصورة سريعة وعمى االخص انتاج الحميب والدىن في ماشية 

 زيادة االنتاج الى االستفادة من الذكور المحسنة وراثيا عمى نطاق واسع.الحميب. وتعود 
 :يح االصطناعيمزايا التمق

مكافحة االمراض التناسمية التي تنتشر بالتمقيح االصطناعي عن طريق االتصال المباشر من قبل  -1
ان تخفيف السائل وقد وجد  Vibrio Fetusالثيران المصابة او الحاممة لممرض مثل الضمات الجنينية

 راض التناسمية.المنوي واضافة المضادات الحيوية ليا تساعد عمى الحد من انتشار االم
امكانية تقييم الثيران الصغيرة من الناحية االنتاجية وانتخابيا بصورة مبكرة عن طريق اجراء فحص  -2

 عمى اعداد كبيرة من االبقار بفترة زمنية محدودة.  Progeny Testالنسل
 تجنب فارق الحجم بين االناث والذكور التي غالبا ما تعيق عممية التمقيح الطبيعي. -3
االحتفاظ بالثيران وتكاليف ادارتيا في المزارع الصغيرة عند االستفادة من خدمات  تجنب مخاطر -4

 التمقيح االصطناعي.
 : التمقيح االصطناعيتحديدات 

ضرورة توفر امكانيات مادية كبيرة لشراء الثيران المحسنة وتأسيس مختبرات مجيزة باألدوات -1
 ر السائل المنوي واعداده لالستعمال.واآلالت الفنية الغالية الثمن لتحضي
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ضرورة توفير االيدي العاممة الفنية المدربة تدريبا جيدا عمى كافة خطوات التمقيح االصطناعي -2
 والرعاية التناسمية.

ان كافة المزايا التي ذكرت يمكن ان تنقمب الى مساوئ اذا اسيء استعمال أي واحدة من خطوات -3
م مراعاة الوسائل الصحية والتعقيمات الضرورية فيمكن ان يكون التمقيح التمقيح االصطناعي فعند عد

 االصطناعي وسيمة النتشار االمراض عمى نطاق واسع.
 ويوجد نوعين من مراكز التمقيح: مراكز التمقيح االصطناعي في العراق:

حيث اعداد  وتكون عادة في مراكز المحافظات او في المواقع ذات االىمية من  المراكز الرئيسية :
اكثر.  االبقار المتواجدة فييا .ويشمل المركز الرئيسي عمى مختبر كامل المعدات واسطبل لثورين او

ويدير المركز طبيب بيطري او ميندس زراعي يساعده عدد من الموظفين البيطريين والزراعيين ويكون 
المنطقة وارسال السائل واجب المركز الرئيسي جمع السائل المنوي وفحصو وتخفيفو وتمقيح ابقار 

 .المبرد الى مراكز اخرى تابعة لو المنوي
. ويحوي عمى ادوات لفحص السائل بعة الى مركز رئيسي في كل محافظةوتكون تا  المراكز الفرعية :

المنوي وحفظو ويستمم سائل منوي مبرد من المراكز الرئيسية مرتين في االسبوع . يدير المركز موظف 
يكون واجب المركز تمقيح ابقار المنطقة وفق خط سير زمني معموم ويكون موقعو زراعي او بيطري و 

 .نواحي والقرى الميمة في المحافظةفي االقضية وال
كثيرة منيا ارشاد اصحاب االبقار الى الطريقة الصحيحة التي  بأعماليقوم مركز التمقيح االصطناعي 

لتمقيح االصطناعي.  وكذلك تقديم خدمات يمكن بواسطتيا تحسين حيواناتيم عن طريق استعمال ا
الرعاية التناسمية التي تشمل الكشف عن اسباب انخفاض الخصوبة الجنسية في االبقار ومعالجتيا 

 باألبقاروكذلك فحص الحمل لمعرفة نجاح عممية التمقيح والمساعدة في الوالدات الصعبة والعناية 
 دة .الحامل قبل وبعد الوالدة وتربية العجول الولي


