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تحسین وعالج الكفاءة التناسلیة في حیوانات اللبن



:الھدف من الدرس

:بعد االنتھاء من ھذا الفصل یتوقع ان یكون الطالب قادرًا على 
معرفة كیفیة تحسین وعالج الكفاءة التناسلیة في حیوانات اللبن•
دراسة كیفیة العنایة باألبقار اثناء فترة الحمل•
معرفة كیفیة العنایة باألبقار خالل وقت الوضع•
دراسة عملیات العنایة باألبقار بعد الوالدة•
التعرف على أسباب نقص أو انخفاض الخصوبة•



تحسین و عالج الكفاءة التناسلیة في حیوانات اللبن

:رعایة األبقار
üوانخفاض لضعف رئیسیًا سببًا تعتبر المنخفضة التغذیة 

. التناسلیة الكفاءة
üالداخلیة والطفیلیات األمراض. 
üیكون المناسب الوزن إلي تصل أن قبل العجالت حیتلق 

  األحوال معظم في ذلك عن وینتج الوالدة عند صغیرًا حجمھا
  حیاة فترة في والعجول اللبن من الكلي اإلنتاج في انخفاض
 .الحیوان



الشكل یوضح التلقیح الصناعى فى األبقار



الشكل یوضح  
الجھاز 
التناسلى  

األنثوى فى  
األبقار



 : الحمل أثناء باألبقار العنایة

 الجنین لنمو الالزمة الغذائیة االحتیاجات تكون
  معظم خالل قلیلة بالضرع اللبنیة والغدد والمشیمة
  الحمل موسم

 األخیرة أسابیع الستة خالل ملحوظة بدرجة تزداد لكنھا
  بما العلیقة مقررات زیادة یستلزم مما الوالدة قبل

.االحتیاجات ھذه مع یتناسب



شھرین قبل الإذا لم یھتم المربي بالتغذیة الجیدة خالل 
یؤثر ذلك الوالدة المتوقعة

علىعلى

األم الجنین 
موت األجنة في الرحم . ١
تولد حیوانات صغیرة . ٢

 أقل من المتوسط 
 .وربما تولد مشوھة. ٣

 وبالتالى ومجھدة ضعیفة تصبح
  موسم في اللبن من إنتاجھا
ضعیفًا یكون الحلیب

إعطاء البقرة عالئق كما لو كانت تدر لبنا  لذا فإنھ یجب
)رغم جفافھا(لبنا في الیوم  كجم ٣مقداره 



القناة التناسلیة فى األبقار



المھبل

عنق الرحم
المبیض

قرنى الرحم



اكتشاف الشیاع فى األبقار
تقف األنثى لتثب علیھا األبقار األخرى



حویصلة جراف



قبیل انفجار حویصلة جراف



انسب وقت للتلقیح



ساعة من الشیاع ١٢یتم التلقیح الصناعى بعد 



مكان اإلخصاب فى قناة فالوب



الجسم األصفر 



یكون فى حجم بذرة  الفول عمر شھرالجنین فى 
الشكل التالى ھو الجنین فى عمر شھرین یكون بطول  

سم   ٧.٥–٦من 



سم  ١٥-١٣ عمر ثالثة أشھرالجنین فى 
)فى حجم الفأر(



سم  ١٨-١٢.٥ أشھر ٤ عمر فى الجنین
)الصغیرة القطة حجم فى( 

سم  ٢٣ - ١٨ أشھر ٥ عمر فى الجنین
)الكبیرة القطة حجم فى( 

سم ٦٠ - ٤٠ أشھر ٦ عمر فى الجنین



سم  ٧٥ - ٥٥أشھر  ٧الجنین فى عمر 
)ھناك شعر طویل على األرجل( 



سم ٨٥-٦٠ من طولھ أشھر ٨ الجنین فى عمر
)شعر قصیر على الجسم(

سم ١٠٠-٧٠ من طولھ أشھر ٩ عمر فى الجنین
)شعر قصیر غطى الجسم(

یوم ٢٨٣بمتوسط  مدة الحمل فى األبقار



لحدوث عملیة الوالدة یحدث اتساع فى عظام الحوض



وضع الجنین الطبیعى استعدادا لحدوث الوالدة



) تحتاج مساعدة لحدوث الوالدة(اوضاع الجنین الشاذة 



)طش القرن(أعراض الوالدة 



خروج األرجل االمامیة



الوالدة



الرضاعة بعد الوالدة مباشرة



 :)الوالدة( الوضع وقت باألبقار العنایة

üفي مباشرة )الوالدة( الوضع قبل الجنین یكون الطبیعیة الحالة في  
 التي األمامیة أرجلھ بین رأسھ مارًا بطنھ على مستلقیا األم رحم
جسمھ تحت الخلفیة أرجلھ واضعًا الرحم عنق فتحة ناحیة في یمدھا

üمعاونة ویجب جیدًا األم تراقب األم البقرة عند الطلق حدوث عند  
 بأن وذلك ، طبیعیًا الوالدة في تأخرت إذا قواھا تنھك أن قبل البقرة

 تجاه والشد المولود للعجل األمامیة األقدام علي یلف حبل یستخدم
  العرقوب

üالعجل یكون ساعة من أكثر طویلة فترة الوالدة عملیة استمرت إذا  
  ذلك ویعني ،أوًال المولود ذیل یظھر أن مثل طبیعي غیر وضع في
 ھذه ففي )شاذ( طبیعي غیر وھذا وجالس بمؤخرتھ خارج العجل أن

 الحاالت ھذه مثل في للتدخل فورًا البیطري الطبیب إبالغ یجب الحالة
 .الشاذة



الشكل یوضح وضع العجل عند الوالدة



  : الوالدة بعد باألبقار العنایة
üصیفا ساعة ٢٤ ظرف في )الخالص( المشیمة نزول یتم أن یجب 

 من أكثر استمرت فإذا الوالدة بعد الشتاء في ساعة ٤٨ األكثر وعلى
إلنزالھا البیطري الطبیب استدعاء من فالبد ذلك
üنفسھا تلقاء من تسقط تترك بل المشیمة تشد أو تجذب أن یجب ال  
üالحلبة أو الفول ماء أو الشعیر مغلى مثل دافئة سوائل البقرة تعطى 

  الداخل من المشیمة یطرد حتى الرحم لتنبیھ وذلك
üملینة أغذیة الوالدة بعد للماشیة تقدم أن الوالدة بعد یراعى 

  الخضراء العالئق والكسب الردة من الھضم سھلة وعصیریة
üللوالدة التالیین األسبوعین في تدریجیا المركز الغذاء تقدیم یحسن 

.الضرع فیلتھب واحدة مرة اللبن من كبیرة كمیة تنتج ال حتى



على الخصوبة مؤثرةالعوامل ال
 Factors Affecting Fertility 



 Genetic Factorsالعوامل الوراثیة : أوًال

 تمثل وھى الخصوبة على الوراثیة المؤثرات مجموعة تشمل
  ھذه فى الحیوانات بین االختالفات إجمالى من %١٠- ٥ حوالى
.الصفة

Inbreedingالتربیة الداخلیة  -١

Twining Rateالوالدات ذات التوائم المتعددة  -٢
.Freemartinاألنثى التوأمیة الشاذة 



Malformation الذكور فى الطبیعیة غیر الحاالت-٣ in Male :
Non-Developed الخصیتین تطور عدم -١ Testes
Suspended الصفن كیس فى كلیھما أو الخصیتین إحدى نزول عدم -٢

Testes 
Inability مكتمل منوى سائل تكوین عدم -٣ to Produce Normal

Semen .
Testicularالخصیة وجود فى األنوثة أعراض ظھور -٤ Feminization 
Lack الجنسیة الرغبة نقص -٥ of Lipido.

Genetic Sterility اإلناث فى الوراثى العقم -٤ in Females 
White البیضاء العجالت مرض -١ Heifer Disease
Ovarian المبایض تطور عدم -٢ Hypoplasia
Cystic المبایض تكیس -٣ Ovaries
Single القرن وحید الرحم -٤ Horned Uteri



: Environmental Factorsالعوامل البیئیة : ثانیًا
  الخصب صفات على التأثیر فى العوامل ھذه مساھمة وتبلغ
 العوامل ھذه أھمیة عن االنطباع یعكس مما %٩٥- ٩٠ حوالى
 .الصفة تحسین فى مسؤلیتھا ومدى



 : Management Levelمستوى الرعایة  - ١
االحتفاظ بسجالت الخصب والتناسل -١

ظاھرة التفویت فى الجاموس -٢

عدم القدرة على كشف الشیاع بدقة .١-٢
عدم اكتشاف الشبق .٢-٢
عدم إتمام التلقیح فى الوقت المناسب .٣-٢

فترة الحیاة المخصبة للجامیطات    .١- ٣-٢
الوقت المناسب للتلقیح .١- ٣-٢



العوامل التى تؤثر على طول فترة انعدام النشاط المبیضى   -٢
:والشبقى بعد الوالدة

وزن وحالة الجسم عند الوالدة -٣

مستوى التغذیة فى فترات قبل وبعد الوالدة -١

مستوى إنتاج اللبن  -٥
تأثیر الرضاعة -٦

تأثیر فصل التناسل -٤

الطلوقةتأثیر  -٧

عودة الرحم لوضعھ وحجمھ الطبیعى -٢



: Reproductive Disordersالمشاكل التناسلیة  -٣

 Repeated Servicesالفشل فى حدوث اإلخصاب  -٣

 Cystic Ovaries Diseaseمرض تكیس المبایض  -١

 Retained Placentaاحتباس المشیمة  -٥

 Dystociaعسر الوالدة  -٦

اإلجھاد الذى یصیب الحیوان تحت تأثیر الحرارة والرطوبة   -٤
المرتفعة

 Anestrusعدم ظھور عالمات الشبق  -٢



: Diseasesاألمراض التناسلیة المعدیة  -٤

Vibriosisفیبروزیس  -٣

 Brucellosisالحمى المتموجة  -١

٥- IBR, BVDM P13

٦- Metritis

Leptospirosisاللبتوسبیروزس  -٤

Trichominiasisاإلجھاض المعدى  -٢



 خضراء أعالف على الجاموس إناث تغذیة یفضل المربى أن المعروف
 فھناك الوقت نفس وفى المركزة المواد استعمال من بدًال البرسیم وخاصة
  .البرسیم فى الخصوبة على معاكس أثر ذات مركبات بوجود یعتقد من

 یساعد الجاموس تغذیة فى الكسب استعمال بأن السائد االعتقاد وأن كما
 الموجودة الجوسیبول مادة وأن اللبن من إنتاجھ مستوى رفع فى

 خفض على ینعكس وھذا الخصوبة لصفات معاكس أثر لھا بالكسب
.علیھ المغذاة اإلناث خصوبة مستوى

لیس لھ ما یؤیده علمیًاكل ذلك 

من البرسیم وأیضا الكسب یستخدمان فى تغذیة الجاموس  إن كًالف
واألبقار على حد سواء حیث یدخل الكسب أیضا فى صناعة األعالف 

.المركزة والتى تستعمل عادة فى تغذیة األبقار



رؤوس ٤-٣ صغر حجم القطیع لدى الفالح العادى
ھال یملك القدرة على االحتفاظ بفحل لتلقیح اإلناث لدیو

یعتمد على أحد الفالحین بالمنطقة والذى یمتلك طلوقة یخصص لتلقیح اإلناثف
یقوم ھذا الطلوقة عادة بعدة تلقیحات كل یوم تبعًا الحتیاجات اإلناثو

یتسبب ذلك فى إجھاد الطلوقة خاصة مع الرغبة المتزایدة فى تحقیق أكبر عائد

یتسبب ذلك فى انخفاض واضح لخصائص وجودة السائل المنوى لھ مما 
ینعكس بوضوح فى خفض قدرتھ اإلخصابیة

یتسبب ھذا الوضع فى تقلیل فرصة حدوث الحمل وانقضاء دورة 
شیاع دون حمل وإلى إطالة فترة التلقیح المخصب وبالتالى الفترة  

)انخفاض الكفاءة التناسلیة( بین والدتین



 مما سبق نستطیع أن نستخلص أن

 :الى ترجع المصرى الجاموس خصوبة انخفاض
  وبیئیة وراثیة اسباب .١
 على المربى قدرة وعدم الحیوانات ھذه رعایة بسوء تتعلق أسباب .٢

.تحسینھا مقومات توفیر
  المربى إمكانیات وضعف .٣
 القطعان وبعثرة الحیوانیة الثروة تفتت .٤
  الفالح لدى القطیع لحجم المتدنى صغرال .٥

القدرة على تحقیق تحسن ملموس فى مما یحد من 
نسبة الخصب تحت الظروف المتاحة حالیًا



أسئلة الدرس السابع

وضح كیفیة تحسین وعالج الكفاءة التناسلیة في حیوانات اللبن ؟س 

تكلم عن العملیات التى تجرى للعنایة باألبقار اثناء فترة الحمل ؟ س

وضح كیفیة العنایة باألبقار خالل وقت الوضع ؟ س

ماھى العملیات التى تجرى للعنایة باألبقار بعد الوالدة ؟ س

ما أسباب نقص أو انخفاض الخصوبة ؟ س


