
الفصل الثانى
رعایة ماشیة اللبن 

:  ثالثالدرس ال
التناسل فى الجاموس



:الھدف من الدرس

: معرفھ بعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على
الطرق المختلفة للتلقیح فى الجاموس•
كیفیة القیام بالتلقیح الصناعى فى الجاموس•
كیفیة العنایة بالجاموس اثناء وبعد الوالدة•
نظم اإلیواء المختلفة للماشیة•



التناسل فى الجاموس
üعلى یحتوى ضام نسیج عن عبارة وھى القشرة من المبیض یتكون 

 واحدة وبویضة تنفجر واحدة حویصلة فإن وعمومًا فیھ المنزرعة البویضات
 .المتعدد التبویض الحاالت بعض یظھر وربما التبویض وقت فى تتحرر

üوتجعل المساعدة التناسلیة األعضاء تھیئ التى الھرمونات ینتج المبیض 
 األولى مراحلھ فى األقل على الحمل تنظمو شیاع حالة فى الجاموسة

üورحم الرحم إلى المنقسمة البویضة المبیض قناة تنقل اإلخصاب بعد 
 وعنق للرحم النسبى الصغیر الجسم مع یندمجان قرنین من یتكون الجاموس

 الرحم

üتكون الشفرینو المھبلو الوالده قبل للجنین الضخم للنمو نفسھ یھئ الرحم 
 التناسلى الجھاز من الباقى الجزء



الجھاز التناسلى االنثوى



üفى الجنسى البلوغ عند العمر 
  ویتأثر شھر١٨-١٥ الجاموس

 ال وعادة التغذیة ومستوى الجنسب
 تلقیح فى الجاموس ذكور تستخدم
 من شھر ١٨ قبل الجاموس إناث
   .العمر

üأن یمكن المصرى الجاموس إناث 
  ویظھر السنة من وقت أى فى تلقح

 الشبق فترةو ،یوم٢٠ كل الشیاع
 التبویضو ساعة ١٢ حوالى تستمر
  الشیاع مظاھر انتھاء بعد یظھر

  ساعة١٨ بحوالى



üالمصرى الجاموس فى الشیاع مظاھر 
 وأن األبقار فى عنھا وضوحًا أقل

 الجاموس فى الشیاع من %٨٦ حوالى
  خاصةو صامتًا شیاعاًَ یكون المصرى

   الصیف فصل فى

üالمھبل فى الطبیعیة التغیرات أن كما 
  كمیةو طبیعةو حرارة درجة من

  علیھا االعتماد یمكن ال افرازات
  فإن وعادة ،الشیاع لحدوث كمؤشر
 یكون الجاموس فى الشیاع ظھور
 السادسة الساعة من الفترة فى واضحًا
 صباحًا السادسة الساعة حتى مساًء

  )الحاالت من %٧٠(



الشیاع   وعالمات مظاھر

وقوف الحیوان لتثب علیھ  
الحیوانات األخرى

  عدم استقرار الحیوان
والخوار

  تورم فتحة الحیا
وإفراز مخاط شفاف

فقد الشھیة وانخفاض  
  إدرار اللبن 



: الطبیعى التلقیح :أوًال

üإناث مع تبقى أن للفحول یسمح 
 الطریقة وھذه ،لتلقیحھا الجاموس

 للجاموس الطلیقة التربیة حالة فى

üأنثى ٤٠- ٣٠ لكل فحل ویخصص 
 ظھور عند تلقح أو جاموسى
 المحجوزة الفحول بواسطة الشیاع

 منفصل مكان فى

üفى وذلك الوثب سلم یستخدم قد  
 ذات السن كبیرة الذكور حالة

 الذكور أو جیدة الوراثیة الصفات
 تلقیحھ عند الثقیل الوزن ذات

  للعجالت

: الصناعى التلقیح :ثانیًا

 إناث تلقیح فى بنجاح الصناعى التلقیح استخدم
:أنھ التلقیح لھذا الھامة والممیزات الجاموس

üالتناسلیة األمراض على السیطرة یمكن
üمن عدد على تحتوى الذكر من قذفة كل 

 فى التلقیح یحتاجھ مما أكثر المنویة الحیوانات
 یمكن المنوى السائل وبتخفیف الواحدة المرة
  وعلیھ ، الواحدة القذفة من التلقیحات عدد زیادة
  للذكر والعجالت العجول من كبیر عدد إنتاج یمكن
 الواحد

üذات الذكور نتخابإ عند التدقیق یجب لذا  
 التلقیح فى تستخدم التى الجید الوراثى التركیب
 .الصناعى



ىتجمیع السائل المنوى من الذكر باستخدام المھبل الصناع

حجمھ وعمر الحیوانات المنویة حتى یزیدیخلط بمخفف  ثمفحص ی

االستخدام ن فىھناك طریقتان للتلقیح الصناعى شائعتا

 مجمدیستخدم السائل المنوى الیستخدم السائل المنوى الطازج 

كیفیة إجراء التلقیح الصناعى

٢ ١



ستخدم السائل المنوى الطازج ا

من الفحل وفحصھ وتخفیفھ جمع السائل المنوى

فى أنبوبة زجاجیة أو بالستیكیة سحب السائل المنوىی
معقمة بواسطة حقنھ متصلھ بھا  

ثم  الرحم عنقثم فى  المھبلفى  یدخل الملقح األنبوبة
السائل المنوى عبدفیقوم 

الالزمة لتجمید السائل  عدم توافر اإلمكانیاتتستخدم ھذه الطریقة فى حالة 
المنوى وحفظھ

وقد اجریت العدید من الدراسات الطالة مدة حفظ السائل المنوى المخفف 
بإستخدام المحالیل المغذیة والمواد الحافظة، الطازج لمدة أیام

١
١

٢

٣



 مجمدستخدم السائل المنوى الا

من الفحل وفحصھ وتخفیفھ جمع السائل المنوى

مجوفة فى المعمل  فى أنبوبة بالستیكیة السائل المنوى جمدی
مئویة ١٩٦ - فى سائل نیتروجینى   وتحفظ على ھیئة مجمدة

فى ماء دافئ ثم یتم إدخالھا فى ماسك  السائل المنوى تسییح
كبسممعدنى متصل بھ 

یجب أن تلقح الجاموسة و فى عملیة التلقیح ، وقت التلقیح الصناعى مھم جدًا
حیث وجد أن معدل اإلخصاب أقل من  من نھایة الشیاع ساعة١٨ -١٦بعد 

المتوقع إذا لقحت إناث الجاموس فى بدایة الشیاع

٢
١

٢

٣

ج السائل المنوى مع بقاء األنبوبة اخرإل الضغط على المكبس
البالستیكیة فى الماسك

٤



üمن أخصبت قد الجاموس أنثى كانت إذا معرفة األھمیة من أنھ 
  :إلى یؤدى اإلخصاب عدم ألن عدمھ

الوالدات عدد یقللو الوالدتین بین الفترة زیادة١.

.الحیوان حیاة من منتجة الغیر الفترة یزید٢.
üفیجب الشیاع أعراض ظھرت إذا التلقیح من یوم ٢٠ بعد  

 أولى فھى الشیاع عالمات یظھر لم إذا أما التلقیح إعادة
  الحمل عالمات

üمن یوم٤٥ بعد الجاموس وأمھات العجالت فحص یجب 
 من الحمل حدوث لتحدید المستقیمى الجس طریق عن التلقیح
  .عدمھ



العنایة بالجاموس والعجول أثناء وبعد الوالدة 
  من للمضایقة تتعرض ال حتى القطیع باقي عن العشار الجاموس عزل یجب

  شیاع حالة فى التى األخرى الجاموس إناث وثب من وحمایتھا اآلخر الجاموس
.علیھا الذكور وثب أو
üوالذقن األنف یلیھا األمامیة األرجل ظھور الجاموس فى الوالدة عالمات أولى  

القدمین بین مرتكزة
üساعات ٤ خالل فى الوالدة تتم
üالذیلو األفخاذو التناسلى الجھاز من الخارجى الجزء غسل یجب الوالدة بعد  

مناسب مطھر وأى الدافئ بالماء
üزادت إذا ،الوالدة بعد ساعات ٤-٢ خالل طبیعیة الجاموس من المشیمة تنزل  

  البیطرى التدخل فیجب ساعة١٢ عن الفترة
مثل الردة المبللھ بالماء الدافئ   بمواد مسھلة یجب تغذیة الجاموس بعد الوالدة

للجاموسة  كما یجب تقدیم مغلى الشعیروأیضا بعض األعالف الخضراء ،
للمساعدة فى نزول المشیمة



  فى الجاموس أنواع اإلیواء
  إلى یؤدى ذلك فإن جید إیواء مع للتھویة الجیدة باإلمكانیات الجاموس یزود لم إن

  الصیف فصل خالل وخاصة القاسیة الجویة الظروف إلى الحیوانات تعرض
. للجاموس واإلنتاجیة الصحیة الحالة تدھور إلى تؤدى والتى
:بنظامین یتم اللبن ماشیة ایواء
üالربط نظام تحت الحیوان إیواء .  
üالحرة أو الطلیقة الحیوانات إیواء .
 



النظام الحرنظام المرابط
يعامل القطيع كوحدة واحدة عدا وقت الحليبيمكن العناية بكل حيوان علي حدة
.يحتاج عمالة أقل يحتاج اإلسطبل لعمل خدمة أكثر

توفر الشروط الصحية ، و اللبن الناتج 
نظيف

يحتاج عناية و نظافة أكثر و مكان خاص 
للحليب

كمية أكبر من الفرشةكمية الفرشة المطلوبة قليلة
حوادث إصابات الضرع قليلةيحدث بالضرع إصابة نتيجة هرسه

سهولة انتقال العدوى و صعوبة العالجصعوبة انتقال العدوى و سهولة العالج

المباني رخيصة التكاليف و يمكن التوسع المباني باهظة التكاليف
فيها

سماد أكثر و جودة أفضلقلة السماد الناتج و قلة جودته
سهولة مالحظة الشياعصعوبة مالحظة الشياع



 ادوات ومعدات تستخدم فى مزارع األلبان

فرش التطمیر



لودر كبیر



لودر صغیر



مقطورة ضخ وسحب میاه



)النتروجین السائل(الكى البارد 



الة الوشم



الة الترقیم بالنمر المعدنیة



الة الترقیم بالنمر البالستیكیة



عملیة الترقیم بالنمر البالستیكیة



الة ازالة منبت القرن



الة تقلیم القرون



مقص القرون



عملیة تقلیم الحوافر



الة تقلیم الحوافر



)حلقة االنف(



مجموعة آالت تستخدم فى مزارع االلبان



عملیة والدة تستخدم فیھا أدوات الوالدة



جھاز الكشف على المعادن



انواع مختلفة من المشارط تستخدم إلزالة  
الحلمات الزائدة



)الخصى(الة البردیزو 



عملیة الخصى



الخصى بالحلقة المطاطیة



آلة بردیزو



مقص شعر



الرضاعة الطبیعیة



الرضاعة بالجرادل



جردل بحلمات للرضاعة



جھاز الرضاعة الصناعیة



صومعة علف



معالف خرسانیة



معالف خشبیة



معالف حدیدیة



وحدة التغذیة األوتوماتیكیة



المساقى الخرسانیة



مساقى أوتوماتیكیة



میزان معلق



كجم ١٠٠میزان طبلیة حتى 



كجم ١٠٠٠میزان حتى 



أدوات ومعدات تستخدم فى المجال البیطرى



ادوات ومعدات تستخدم فى العملیات 
البیطریة



مسدس تحصین



بعض االدوات المستخدمة فى العملیات 
البیطریة



عملیة جراحیة



نھایة عملیة جراحیة



حاویة نتروجین سائل



لثأسئلة الدرس الثا

ماھى طرق التلقیح فى الجاموس ؟س 

ما ھى الخطوات المتبعة عند اجراء التلقیح الصناعى فى الجاموس ؟ س

تكلم عن العنایة بالجاموس اثناء وبعد الوالدة ؟ س

ما ھى نظم إیواء الماشیة موضحًا ممیزات وعیوب كل نظام ؟ س

؟مظاھر وعالمات الشیاع وقرب موعد الوالدة فى الجاموسما  س


