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بل مدخل المهو  ،انالتناســـــــلي رانالشـــــــفهي  ،خارجية وأخرىيتألف الجهاز التناســـــــلي األنثوي من أعضـــــــاء داخلية 
 . (1)الشكل كما في . والبظر

 
 : The Female Genital Organs in Cow  األبقاراألعضاء التناسلية األنثوية عند   -1

دة أمــا الســــــــــــــفليـة فهي حــا ،والزاويـة العلويــة لـح منحنيـة ،ًامجعــد ويبـد األبقـارإن الجلـد الخـارجي للفرج عنــد 
كما يشــــــال الزاوية الســـــــفلية من الداخل ما يســــــمى البظر الذي يتألف من جســـــــمين  ،ومتدلية على المقعدة

 . سم 2 إلىنخروبيين ويصل طولح 
 وضــــعتتو ،والنمالبولية تكون ضــــعيفة  حيث المصــــرة ،مهبل دون حدود واضــــحة إلىيتحول مدخل المهبل 

لياًل أما لألســـــــــفل ق ،على الجدران الجانبية لمدخل المهبل غدد ضـــــــــخمة تنفتح أقنيتها من اليمين واليســـــــــار
 . (الادد الصارى لمدخل المهبل)بجوار البظر فيوجد ما يسمى 

وهذا  ،األعلى واألمام إلىكما عند جميع الحيوانات فإن قناة مدخل المهبل تتجح من األســــــــــفل  األبقارعند 
لفرج والمهبل إمكانية التوسع جراحيًا مما يسهل التعامل مع هذه المنطقة أثناء األعمال الجراحية ما يعطي ا

ع ثنائي نو  إلى األبقارنتمي رحم يو . أما مخاطية المهبل فتشـــــــــكل طيات طوالنية كثيرة ،والوالدات العســـــــــرة
ــيكون جسم الرح حيثالقرون  ــج اً قصير  ام فيهـ  ،أثناء الحملفي ال يقوم بحضن الجنين و فه (سم 2 – 2)دًا ـ

ويصــــل طولح  ،بشــــكل جيد من جهة المهبل كما من جهة جســــم الرحم ًاوواضــــح ًاويكون عنق الرحم محدد
طبقة  طولية قليلة الوضوح تتوضع بينها وأخرىيتميز بطبقات عضلية حلقية و  ،األبقارعند  (سـم 12) إلى

نية عرضـــــا وأخرىأما الطبقة المخاطية لعنق الرحم فتتشـــــكل من طيات طوالنية صـــــايرة  .وعائية واضـــــحة
ــــــــــــــتعطي ه ،ضـخمة يتوسطح  (سم 3 – 2)ذه الطيات بروزًا واضـحًا باتجاه المهبل بشـكل المخروط بطول ـ

ة الحظ في الطبقــيكمــا . قنــاة عنق الرحم ونالحظ أن هــذه الطيــات تزداد كلمــا زاد عــدد الوالدات عنــد البقرة
المخاطية للرحم تشــكالت خاصــة جدًا تســمى أزرار الرحم تتوضــع بطول القرون في أربعة صــفوف في كل 

 ،ًارحمي ًازر (125 – 11)فيكون المجموع الكلي لها من  في كل صف ًرحميا ًا( زر13 – 15)من  ،قرن
ث تشــــكل الحمل حيتملك هذه األزرار شــــكل حبة العدس التي تشــــالها الادد القابلة للزيادة والتضــــخم أثناء 

 . رأكب وأحجم بيضة اإلوز  إلىالجزء المشيمي الرحمي التي يصل حجمها في نهاية الحمل 
 



 ًامعترضــــ ًاوقبل أن تفترق تشــــكل فيما بينها رباط ،ا بمعظم جدارها األنســــيمالرحم مع بعضــــه انتصــــل قر ي
يتضـــــيق كل قرن كلما ابتعدنا باتجاه األمام حتى يصـــــبح ضـــــيقًا جدًا عند قمتح ويشـــــكل تعرجات  ،ًاواضـــــح

ســم لتنتهي  (35 – 21)هذه األخيرة تتابع بهذا الشــكل بطول  . ضو القناة الناقلة للبي إلىواضــحة ليتحول 
وينقلها  من المبيض اإلباضـــة أثناء البويضـــةلقف تالذي ي . (الجزء الهدبي)بجزء واســـع يســـمى قمع فالوب 

 (2 – 1)ســـم وعرض  (1 – 2)بطول  ًابيضـــوي ًفيملك شــــكال األبقارأما المبيض عند  . القناة الناقلة إلى
 . المسنة األبقارويالحظ أن المبيض األيمن أكبر من األيسر عند  ،(1الشكل ) سم

يض ويكون الجزء األكبر من المب ،بحســــب الحالة الوظيفية لح انيختلف حوحجمالمبيض فإن شــــكل  ًوعموما
ل منطقــة دخو )الــذي يالف الجزء القــاعــدي للمبيض فقط  ،من الاالف المصــــــــــــــلي ًيــاعــار  (الجزء الوظيفي)

 . (األوعية
 

 
 

 .األبقارعند  األنثويالجهاز التناسلي  جزاءأ(: يوضح 1الشكل )

 

 لألبقار األنثويالجهاز التناسلي 

Body of uterus جسم الرحم Ovary المبايض 

Clitoris البظر Uterine horns قرون الرحم 

Cervix عنق الرحم Urethra حليلفتحة اإل 

Infundibulum قمع قناة فالوب Vagina المهبل 

Fallopian tube قناة فالوب Vulva الفرج 

 

 



 : الماعزو  األغناماألعضاء التناسلية عند   -2
المهبل  ،ســـم (1 – 3)طول الفرج  . فقط بصـــار أحجامها األبقارتختلف هذه األعضـــاء عن مثيالتها في 

طيات عرضـــــــانية كبيرة في مخاطيتح  (8 – 1)ســـــــم الذي يملك  (1 – 1)عنق الرحم  ،ســـــــم (12 – 8)
 . وتزداد ضخامة كلما اتجهنا خارجاً 

 
ــــــأم ــــــا جسم الرحـ  – 15)بطول  ماعند النهاية وهيضيقان  ينن متعرجنيقر  ىينفصل إلفهو سم  (3 – 2)م ـ
زر صاير  (115 – 88)رون ـة للقــويتوضع على الطبقة المخاطي. ةــسم وذلك حسب العمر والسالل (25

وعادة أزرار القرن  . (3الشـــكل ) (مكان تشـــكل الجزء المشـــيمي الرحمي)نســـبيًا وفي وســـطح حفرة صـــايرة 
تعرجــة نـاقلـة للبيوض م أقنيـة إلىتتحول القرون عنـد نهـايتهـا  . الحـامـل تكون أكبر من أزرار القرن الفـارغ

 – 5.3)ســــم وعرضــــها  (1 – 5.1)أما المبايض فهي بيضــــوية الشــــكل وطولها  ،ســــم (18 – 3)بطول 
 . سم (2×  2.2)سم وتكبر أحجامها أثناء التهيج الجنسي حتى  (5.1

 
 األعضاء التناسلية عند الفرس :  -3

لتناســـــــلي اكبير من الادد العرقية والدهنية في جلد الفرج خارجيًا وتكون الزاوية الســـــــفلية للشـــــــق  عدديوجد 
 . األبقارماطّيًة بداخلها رأس البظر الكبير نسبيًا بالمقارنة مع  ةمستدير 

 
من الادد األنبوبية التي  انســـم ويتوضـــع في مخاطيتح صـــف (12 – 8)أما مدخل المهبل فيكون طولح من 

 . وخاصة في فترة الشبق ،تفرز سائاًل مخاطياً 
 

ويكون  .وتشــــكل الطبقة المخاطية للمهبل طيات طوالنية نامية وعرضــــانية غير نامية وال تحتوي على غدد
ســــم على شــــكل قبة صـــــايرة في  (2.1 – 2)والبروز المهبلي لح بطول  ،ســــم (8 – 3)طول عنق الرحم 

 . نها طيات قطرية تعطي شكاًل نجميًا لهامينبعث وسطها فتحة 
 
لىو  ،قرن أمامياً  إلىيتحول  ًامجوف ًايعضــــل ًاوعضــــجســــم الرحم  دويع عنق الرحم خلفيًا ويشــــكل وســــط  ا 

ســم  (11 – 8)أما طول جســم الرحم  ،جســم الرحم أدنى مســتوى للجهاز التناســلي ولذلك يســمى قاع الرحم
 . (2الشكل ) سم (1 – 3)سم وعرضها  (35 – 13) بينما يكون طول القرون ،سم (12 – 1)وعرضح 

 
ــــــــــــــســم وتنتهي بقمع واســ (35 – 13)وتملك القناة الناقلة شــكل أنبوبة متعرجة كثيرًا بطول  )قمع فالوب(  عـ

 . الموجودة فيح اإلباضةغير منتظم الحواف التي تحيط بالمبيض من جهة حفرة 
 

لقطنية ويقع المبيض األيمن تحت الفقرة ا . حبة الفول حيشـــب وأغير منتظم  اً بيضـــوي شـــكالً  المبيضويأخذ 
ســــــــم حيث يتعلق هذا الفارق  (15 – 2)منها  وقطر كل (،1 – 3)أما األيســــــــر تحت الفقرة  ،(3 – 3)

لمبــايض ا في الفرس يكون. وخــاصــــــــــــــة بعـدد الجريبــات في كــل منهــا ،بـالقيــاس بـالحــالـة الوظيفيــة للمبيض
طة زوج من األربطة االناقلة والقرون وجســــــــــــــم وعنق الرحم وجزء من المهبل معلق بظهرها بوســــــــــــــ قنيةاألو 

 . (مساريقا الرحم)المساريقية 



 
 

 
 

 
 عند الخيول. األنثويالجهاز التناسلي  أجزاء(: يوضح 2الشكل )

 

 

 

 

 للخيول  األنثويالجهاز التناسلي 

Body of uterus جسم الرحم Ovary المبايض 

Clitoris البظر Uterine horns قرن الرحم 

Cervix عنق الرحم Vestibule الدهليز 

Bladder المثانة Vagina المهبل 

Fallopian tube قناة فالوب Vulva الفرج 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نعجة، –بقرة، ج  –فرس،  ب  –( : األعضاء التناسلية األنثوية عند : أ 3الشكل )
 خنزيرة –د 

 . فتحة عنق الرحم -3 . البظر -1
 . عنق الرحم -15 . الشفاه التناسلية -2
 . جسم الرحم -11 . فتحات غدد الفرج -3
 . رباط المبيض -12  .مدخل المهبل )الجيب البولي التناسلي( -3
 . المبيض -13 . فتحة القناة البولية -1
 . للبويضاتالقناة الناقلة  -13 . غشاء البكارة -2
 . قرن الرحم -13 . المهبل -1
 . مساريقا الرحم )الرباط الرحمي العريض( -11 . المثانة -8



 لجهاز التناسلي األنثوي:ا يفةوظ
 يلي : نذكر منها باختصار ما

والرحم  . فالمبيضيملك وظيفة غدية داخلية اإلفراز ضبط نشاط األعضاء التناسلية )هرمونيًا( : حيث -1
والمشيمة والادة النخامية تفرز هرمونات أثناء الدورة التناسلية والحمل والوالدة تنظم عمل األعضاء والجنين 

 التناسلية كما يحدث أثناء الشبق على سبيل المثال.
 نقـل النطــاف : من خالل تحريض التقلصات الرحمية. -2
 إلى أجنة. اإلخصابو  اإلباضة: التي تتحول بعد  اتإنتـاج البـويضـ -3
 .اإلخصاب: من خالل تمرير النطاف من الرحم إلى القناة الناقلة والتي تشكل مكان  صاباإلخ -6
 التعشيش والتطور. أجلتهيئـة البيئـة المناسبة للمضاـة و الجنيـن : من  -5
إنجاز عملية والدة الحميل: من خالل تمدد عنق الرحم والتقلصات الرحمية القوية التي تسهم في والدة  -4

 الحميل.
حاماًل من جديد: من خالل عودة الرحم لوضعح الطبيعي بعد الوالدة  األنثىلدورة التناسلية لتصبح إعادة ا -7

 والعودة بشكل عام لميزان الطاقة اإليجابية.
 تزويد المواليد بالعناصر الاذائية : من خالل الحالبة والتحريض على تطور الادة اللبنية. -8

 

 
 األنثوية :اإلمداد الدموي لألعضاء التناسلية 

راد من الشــــرايين الرحمية وأف (وســــطي وخلفي ،أمامي)يتحقق اإلمداد الدموي للجهاز التناســــلي األنثوي عبر أزواج 
يزداد . (1الشــــــــكل ) فقط األغناممع مالحظة أن الوريد الوســــــــطي الرحمي يختفي عند  ،(3الشــــــــكل ) من األوردة

 ًاشـــهر (13)ويبلغ ذروتح عند البكاكير بعمر  ،البلوغ الجنســـي إلىاإلمداد الدموي للجهاز التناســـلي عند الوصـــول 
 . وأثناء النشاط الجنسي ،فما فوق

 
 :لألعضاء التناسلية األنثوية العصبي اإلمداد 
فاألعصـــــاب الودية تتفرع عن العقدة  ،الجهاز التناســـــلي نوعان من األعصـــــاب : الودية ونظيرة الودية إلىيصـــــل 

كن عند كل ول . تتفرع عن األعصـــاب العجزيةفهي أما األعصـــاب النظيرة الودية  . العصـــبية المســـاريقية الخلفية
 . بح نوع من الحيوانات توجد التفرعات النوعية الخاصة

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 . ألرنبااألعضاء التناسلية األنثوية عند أنثى :  (4)الشكل 

 
 . ناالمبيض -1، للبويضاتالقناة الناقلة  -3، الرحم اقرن -3، عنقي الرحم -2، المهبل -1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 الفصل الثاني

 فيزيولوجيا الجهاز التناسلي األنثوي

Physiology of the Female Genital System  
 
 :Puberty (Sexual Maturity) and Body Growthالبلوغ الجنسي والجسمي   -1

 (ويضــــــــاتالب) راس األنثويةعويتميز بتشــــــــكل األ . الحيوانات إنتاج الذرية ةإمكاني وهإن البلوغ الجنســــــــي 
نتاج الهرمونات التناســـــليةو  األنثوية سإفراز األعرا ،اإلناثوظهور الدورات الشـــــبقية عند   ،(LHو  FSH) ا 

 ،الخارجي المظهر)وتمتلك الحيوانات بذلك الصفات المميزة  ،الجنسية الثانوية ماتتطور العال إلىالمؤدية 
  (.1الجدول ) .واألنوثةأمعالم الذكورة التي تعطي  (. . . . . شكل الجسم

 
حالة  لىإوظيفية وشـــــــكلية معقدة تؤدي بالنهاية  تايراتأثناء البلوغ الجنســـــــي يحصـــــــل في جســـــــم الحيوان 

أشهر من  1 – 2ى للبلوغ الجنسي )من األولالحظ مثاًل عند البكاكير ومن اللحظة يحيث  .وظيفية جديدة
تطور الجهاز  إلىالتي تؤدي  ،(LHو  FSH) الهرمونات النخاميةمســـتوى أنح يزداد بشـــكل واضـــح  (العمر

 ،لشـــبقيةاحيث يحدث في كل مرحلة تهيج جنســـي من الدورة  . تطور الادة اللبنية إلىالتناســـلي كما تؤدي 
 . تطوير الجهاز الادي في الضرع إلى النهايةفي بنائية خلوية شديدة تؤدي  تشكالت

 
 أهمها : عدة يتعلق زمن حدوث البلوغ الجنسي بعوامل

واء الذكور إي)والمؤثرات العصـــبية الجنســـية الخارجية  ،اإليواءو  ،التاذية المناخو  ،الجنسو  ،الســـاللةو  ،النوع
حصل فمثاًل ي ،أكثروكلما كان عمر الحيوان أقصر فإن البلوغ الجنسي يظهر في عمر مبكر . (اإلناثمع 

 . حنفس ر منح عند الحيوانات البرية من النوعبكالبلوغ الجنسي عند الحيوانات الداجنة أ
 
 . يوضح عمر البلوغ الجنسي عند مختلف الحيوانات مقدرًا باألشهر (:1) جدولال

 8 –5 الماعزو  األغنام سنوات 6-1 الناقة
 8 –5 الخنازير 48 الفرس
 8-2 الكالب 45 –41 األتان
 1-3 األرانب والقطط 9 -3 البقرة
 
ال يدل  لذلك فإن البلوغ الجنســــي ،للحيوان وتطوره ياألســــاســــ والنمظهر البلوغ الجنســــي دائمًا قبل انتهاء ي

 جلأولهذا إذا تم استخدام الحيوان في هذه المرحلة من  . إنتاج الذرية أجلعلى جاهزية جسم الحيوان من 
نما  فياإلنتاج فإنح ســـيؤثر ســـلبًا ليس  لحيوان يكون نح عند هذا اإحيث  . ذريتح أيضـــاً  فيالحيوان نفســـح وا 

ة حتى أن الدورات الشــــــبقية كقاعدة عام ،ًاجيد ينالجهاز التناســــــلي وهيكل الحوض والادة اللبنية غير نامي
 .  غير كاملة وغير منتظمةتكون 

 



 أو النضــــــــــــج (البلوغ الجســــــــــــمي)عتبار ما يســــــــــــمى البلوغ الوظيفي هذا كلح يجب األخذ بعين اال أجلمن 
 – 21) حيث يملك الجسم حينها ،حئالذي يعبر عن اكتمال تشـكل الجسـم وسالمة وظائف أعضاالجسـمي 

 . من وزن الجسم البالغ من نفس الجنس والساللة (٪ 15
اســـتخدام  ويعبر عنح بإمكانية ،التناســـليةيتم تحديد البلوغ الجســـمي بالعمر والوزن وبدرجة تطور األعضـــاء 

 (.2في الجدول )اإلنتاج الذي يعبر عنح بالعمر كما  أجلالحيوانات الفتية من 
 

 (: عمر البلوغ الجسمي عند بعض االنواع الحيوانية.2الجدول )
 ًاشهر 12 – 3 الخنازير سنوات 3 الفرس
 ًاشهر 12 – 15 الكالب ًاشهر 18 – 12 البقرة

 ًاأشهر 8– 3 األرانب ًاشهر 18 – 12 الماعزو  األغنام
 

ية إنتاج الحليب من الســـــــــــاللة الهولند أجلوقد اعتمد ذلك عمليًا في كثير من المزارع التي تربي أبقار من 
وزن و ( اً شــــــهر  12ما يماثلها من ســــــالالت حيث من الممكن بل من الواجب تخصــــــيب البكاكير بعمر ) وأ
قســــــــم الحيوانات  إلى( حيث تحول اً شــــــــهر  18عمر )بالبكاكير حاملة كغ( حتى تكون هذه  315 – 335)

 لســــــائدةاولكن تبقى هذه األرقام هي  هانفســــــلســــــاللة لوقد يكون هناك أرقام أقل من ذلك  . المنتجة البالاة
 . نها على أفضل إنتاجليحصل م
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 في حيوانات المزرعة يةدورة الشبقالالدورة التناسلية أو 
Estrous Cycle in Farm Animals 

 
 :التناسليةالدورة 

معقدة متسلسلة غير إرادية تصحبها مجموعة من التايرات الشكلية  فيزيولوجيةهرمونية  –هي عملية عصبية 
 ك االعتيادي.عن السلو يختلف سلوك الحيوان في هذه الفترة والوظيفية في األعضاء التناسلية وفي كل الجسم. 

 لى سن البلوغ وتستمر بتناغم على طول السنة وحسب نوع الحيوان.إول دورة عند الوصول أتبدأ و 
 
 :Estrous Classificationالشبق دورات تصنيف  (1
 ناك نوعان من التصنيف للحيوانات:ه

 : اإلباضةودور الجماع في  ،: يعتمد على نشاط المبيضاألولالتصنيف 
 الذاتية: اإلباضةات و ذالحيوانات  -1

وتستمر الدورة  فراألصئيني بعدها يتكون الجسم يفراز الهرمون اللوتإبسبب ارتفاع  ذاتياً  اإلباضةحيث تتم 
 .األغنامو  األبقارالحال عند يكما ه

 :Induced Ovulationالجماع ب المحرضة اإلباضة اتو الحيوانات ذ -2
ات كبيرة فراز كميعلى إالتي تحفز و تحت المهاد( السرير شارات عصبية تصل إلى الدماغ )إيرسل الجماع 

 رانب والقطط.األ الحال عند يكما ه اإلباضةني الذي يسبب يمن الهرمون اللوتيئ
 

 : اإلباضةويعتمد على الموسم التناسلي و : التصنيف الثاني
o الذاتية: اإلباضةات و الحيوانات ذ 

 : Seasonal Breeding Animalsحيوانات موسمية التناسل  -آ
 :Monoestrous Animalsحادية الشبق أحيوانات  -1

 واحدة في السنة مثل الحيوانات البرية.شبق تمر الحيوانات بدورة 
 : Seasonal Monoestrousحادية الشبق الموسمية حيوانات أ -2

 فصلين(.في تمر بدورة شبق واحدة في الموسم الواحد مثل الكالب )دورتين شبق 
 : Seasonal Polyestrousمتعددة الشبق الموسمية حيوانات  -3

 فعلى سبيل المثال : تمر بأكثر من دورة شبق في الفصل الواحد
  في الربيعيأتي موسم التناسل : األفراسفي. 
  المناطق الباردة( أغنامفي الخريف )يأتي موسم التناسل : األغنامفي و. 
  في الخريفيأتي موسم التناسل الماعز: في و. 



 : Polyestreus Animalدائمية التناسل متعددة الشبق حيوانات -ب
 .الخنازير و وسطالشرق األ وأغنام األبقارمثل:  فيها دورات الشبق على طول السنة تستمر 

 
o  االنعكاسية )بالحث( اإلباضةالحيوانات ذات : 

 .رانب الوحشيةمثل القطط واأل: موسمية التناسل  -أ
 .بريةرانب المخمثل األ: دائمية التناسل  -ب

 
 : Ovarian Follicular Dynamics المبيضية مفهوم الحركية الجريبية (2
ة الجريبية وعمل يبعد دراســـة الحرك األبقارلدورة الشـــبق عند  وهرمونياً  فيزيولوجياً  دقيقاً  قد وضـــع الباحثون وصـــفاً و 

الخطوة  بقاراألاكتشــــاف األمواج الجريبية عند  قد كانو تحديد التايرات في المبيض. و  األصــــفرالمبايض والجســــم 
 . ناعياالصطوتطوير أنظمة توقيت التلقيح  األبقارعملية إلدارة التناسل عند  برامجالرئيسية في تطوير 

  
على نطاق واســــــــع بعد تطور نظام التصــــــــوير باألمواج فوق الصــــــــوتية  األبقارقد درســــــــت األمواج الجريبية عند و 
(Ultrasound حيث )ة أو أمواج جريبية. إن الدور  ،أن الجريبات  المبيضية تنمو و تتطور على هيئة أطوارد وج

وكــل طور جريبي يتــألف من ثالث مراحــل  ،أطوار من النمو الجريبي 3 -2تتكون من  األبقــارالتنـاســــــــــــــليــة عنــد 
وعة ة الشـــــــبق من مجمو تجميع الجريبات ومرحلة االنتقاء ومن ثم مرحلة الســـــــيادة. و تتألف دور أ:مرحلة التطويع 

راف الســـــــائد بينما الجريبات غيتطور أحد هذه الجريبات ليشـــــــكل جريب و ( مم 2-3من الجريبات النامية قطرها )
. ويرتبط طور النمو الجريبي مع وقــت Atresia الثــانويــة المتبقيــة تصــــــــــــــبح خــاملــة وتزول بحــادثــة الرتق الجريبي

 . PGF2α الـ بفعل األصفرانحالل الجسم مع أو  ،البروجسترونانحدار 
 

فوق الصـــــوتية أن نمو الجريبات يحدث في أمواج وكل موجة تتوج اســـــات المنجزة باســـــتخدام األمواج وأظهرت الدر 
ة عدد من الحويصــــالت الصــــايرة المجوفظهور بتشــــكل حويصــــلة كبيرة، تبدأ الموجة الجريبية بظهور مجموعة أو 

تالية تواصــل حويصــلة واحدة من مجموعة الحويصــالت النمو وتصــبح  أيام، وخالل عدة اإلباضــةقبل يوم  مباشــرةً 
أ بقية تتوقف أو تتباط و يســــــــــــتمر الجريب الســــــــــــائد بالنمو بينما ،ســــــــــــائدة وبذلك يكبح ظهور موجة جريبية جديدة

اليوم  يفوتظهر الموجة الثانية من النمو  ،في نهاية المطافالجريبي و تتعرض للرتق  ،في النمو الحويصــــــــــــــالت
 .للدورات ثالثية الموجة اإلباضةبعد  12 - 11اليوم  فيوتظهر موجة إضافية  ،ًتقريبا اشر بعد التبويضالع

ويحدد  ًا.يوم 21إلى  11 يتراوح من دىضــمن م وســطياً  اً يوم 21 هي األبقارإن طول دورة الشــبق الطبيعية عند 
ث ات الموجتين أو الثالو نســـــــــبة الحيوانات ذطول دورة الشـــــــــبق عدد الموجات الجريبية في كل دورة. وربما تكون  

 .ًاتقريبً امتساويً تمتلك توزعاموجات 
 



 تطور الجرببات:
 (. 2، سيادة( )الشكلو  -انتقاء و  –تجميع تطويع أو ) هي أطوار ةتمر الجريبات بثالث

 
 155555)± من البويضات  ًاكبير ًا: تعطي المبايض خالل التطور الجنيني عددالتطويع أو التجميع -1

راوح أقطارها التي يت في حجمهاوعند البلوغ يتم اختيار مجموعة من الجريبات الصايرة  ،بويضة( قبل الوالدة
 باتللجري على مساعدة موجهات القند. الهرمون المنبح اعتماداً  اإلباضةمم لتتابع طريقها إلى  2-2من 
(FSH ) الـهرمون تراكيز  أن إندفاعات ذلكالنمو  أجلهو المطلوب لجميع الحويصالت من FSH  تكون

 .( باإلضافة إلى أنها تسبق نشوء أي من الموجات أيضاً 5)اليوم  اإلباضةفي يوم 
 

ينتخب حويصــــــــــل واحد فقط من  ،ألســــــــــباب غير مفهومة بدقة بعدا انتخاب )انتقاء( الحويصلللللللل السلللللللائد: -2
 .FSH الـ طة ارتفاع بسيط فياالمجموعة المحفزة بوس

 
حويصالت اليتابع العدد األقل من الحويصالت المنتخبة نموه إلى أن تصبح  السليادة:و أالحويصلل السلائد  -3

رحلة تطور إلى المال منو الســـــائد الحويصـــــالت الثانوية )التابعة( أعندها يمنع الحويصـــــل المهيمن  ،مهيمنة
 وتمر بالرتق.  ،التالية من الموجة

 
 : اإلباضةو  اتالجريب نمو

هذه و ومنطقة لبية )وعائية(،  ،مقطع فيح نرى منطقتين : منطقة قشــــــــــــــرية )جرابية( إجراءإذا تفحصــــــــــــــنـا المبيض بـ
تألف من أما الطبقة القشرية فت. األخيرة مملوءة باألوعية الدموية واللمفاوية  واأللياف العضـلية الملسـاء واألعصاب
في الجريبات يتم   .ًاأصـــــفر ًامنســـــيج التحامي رقيق غني بالخاليا الليفية المازلية تحتوي فيما بينها جريبات وجســـــ

 لتطور هذه الجريبات:عدة حيث يمكن أن نميز مراحل  . يةاألولالبييضية  االخالي ونم
 

لتي ا ة(ية لتعطي جريبات نامية )الثانوياألولتتطور ثم )أولية(،  في البداية تكون هذه الجريبات صــــــــايرة وتســــــــمى
 . (1ويتم ذلك كما في الشكل ) ،تعطي بدورها الجريبات البالاة

 
كقاعدة  -ي لاألو ويوجد في مركز الجريب  ،تتوضـــع الجريبات في ســـطح الطبقة القشـــرية )تحت القشـــرة البيضـــاء(

الجريبات و مثم تن . يضـــة أولية، ويحيط بها طبقة واحدة من الخاليا الجرابيةبو خلية بييضـــية واحدة تســـمى  –عامة 
مكعبة، ثم  إلىثانوية حيث يزداد حجم الجريب بازدياد الخاليا الجرابية، متحولة من الشـــــــــــــكل الحبيبي  إلىية األول
من ة عدوالتكاثر نحصـــل على جريب ناضـــج مؤلف من طبقات  ووهكذا مع اســـتمرار النم . ســـطوانية الشـــكلإ إلى

ح خاليا ويحيط ب ،ف الشـــفافيضـــة طبقة خاصـــة تســـمى الاالو وتتشـــكل حول الب . ًســـابقا كل من الخاليا المذكورة
بي، يوبعد اكتمال نضـــــوج الجريب نالحظ ظهور جوف مملوء بســـــائل يدعى الســـــائل الجر . الخاليا الجرابيةتســـــمى 

 . العالم الهولندي دي غراف( إلىعندها يصبح اسم الجريب حويصل غراف )نسبة 



 
ة(، ومن داخلي وأخرى ،بقة خارجيةن من الخاليا )طايتألف حويصــل غراف من غالف نســيجي التحامي، فيح طبقت

الســائل وفي الوســط يوجد جوف واســع مملوء ب ،تحتح طبقات من الخاليا الظهارية حبيبية الشــكل )الطبقة الحبيبية(
ية تكون الخلية البييضـــــية في هذا البروز محاطة بالخاليا الجرابية الحبيبو يضــــة، و وفيح البروز الحامل للب ،الجرابي
 . يضةو تاج البو يضة ويسمى اإلكليل الشعاعي أو الخارجي للبالاالف ب تحيطالتي 

 
 

( ســـــم، وعند 2 – 3) ويصـــــل قطر الواحد منها عند الخيول ،تشـــــكالت كبيرة نســـــبياً  دإن حويصـــــالت غراف تع
وتشــال هذه الحويصــالت كل المنطقة القشــرية . ( ســم5.1 – 5.1) الماعزو  األغنام( ســم، وعند 2 – 1) األبقار

المبيض، حيث يمكن جســـــــها عن طريق المســـــــتقيم عند الحيوانات الضـــــــخمة، وتحديد حجمها  وتبرز على ســـــــطح
 .  وشكلها ودرجة نموها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A- .مقطع عرضي في المبيض 
 -3منطقة وعائية.  -3)جريبات أولية وثانوية(.   المنطقة الجرابية -2الظهارة البرانشــــــــيمية للمبيض.   -1

 جريب غراف.  -1نهاية الظهارة البرانشيمية للمبيض.   -2وعاء دموي.   -1منفذ المبيض. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- .)مقطع عرضي تفصيلي لجريب غراف )الجريب الناضج 
الطبقة  -3الطبقة الداخلية المازلية.  -3الطبقة الخارجية الليفية.   -2الظهارة البرانشيمية للمبيض.   -1

 أنثوية.  عروس -1السائل الجرابي.   -2الركام.   -1الحبيبية.  

 . تنمو الجريبا( : مخطط 7الشكل رقم )

 
يمكن و في المبيض كثيرة جدًا، عند البقرة البالاة في المبيض الواحد  – البويضاتبمعنى أخر  وأ –تعد الجريبات 
أنها تقل مع التقدم  ذلكيضـــة، و ( ب2155يضـــة، وعند البقرة أكبر من عشـــر ســـنوات )و ( ألف ب135أن نحصـــي )

 ؟ البويضاتمصير هذا العدد الكبير من  ووالسؤال الذي يطرح نفسح هنا، ما ه. بالعمر
 

حســــــــــــــب نوع الحيوان ومع ذلك يبقى عدد كبير منها  نفجر جريب واحد أو اكثرينعلم أنـح في كـل دورة تنـاســــــــــــــلية 
ذه بـات هعمليـة موت الجريو  . منهـا يموت مع موت الجريبـات ًاكبير ًاتبين أن عـدد . بـالمقـارنـة مع عمر الحيوان

 إلىالوصــــول  أجلوهذا يســــاوي بمعنى أخر االســــتشــــهاد من  -ســــد الثارات  -( Atresia)الرتق الجريبي تســـمى 
وتحـــدث عنـــد جميع الحيوانـــات، حيـــث تعطي الجريبـــات الميتـــة  ،هـــذه العمليـــة ظـــاهرة طبيعيـــة دوتعـــ . الهـــدف

ويســــــتمر حتى نهاية   ،ويحصــــــل ذلك حتى قبل البلوغ ،(Follicular statin المنحلة مادة الجرابين )الفاليكولينو أ
يضة في عملية و معطيًا الب ،سـاعة من انتهاء الشبق 11-15بعد  أما الجريب الناضـج فإنح ينفجر. عمل المبيض
 :حيث يحصـــــــــــــل ذلك تحت تأثير مجموعة من الهرمونات أهمها . معبرًا بذلك عن نهاية هذه المرحلة اإلباضـــــــــــــة

ويصار حجم المبيض ويمتلئ فراغ الجريب المنفجر  . (FSHوالحاثة المنشطة للجريبات ) ،(LH) الحاثة اللوتينية
ة( معطية مادة خاليا لوتينية )صــــــــــــفراوي إلىبالدم ثم تبدأ الخاليا الجرابية الحبيبية بالتكاثر بســــــــــــرعة كبيرة متحولة 

فراز غدة مؤقتة داخلية اإل دع)الجســم األصــفر( الذي ي ويتشــكل بذلك ما يســمى ،صـفراء داخل الجريب )اللوتين(
 من ثمو   .حيث يفرز هرمون البروجســـــترون الذي يســـــبب جاهزية بطانة الرحم الســـــتقبال الجنين وتطور المشـــــيمة

جريبات بالســــرعة المعروفة خالل الدورة الشــــبقية و حماية الحمل ومنع التأثيرات الجنســــية األخرى، وخاصــــة منع نم
 . توقف الدورة الشبقية حتىو 



فإن لم يحصـــــل حمل يزول  . أم ال ًايضـــــة هل أصـــــبحت جنينو عمر الجســـــم األصـــــفر هذا يتعلق بمصـــــير البإن 
الجســم األصــفر ويســمى بذلك الجســم األصــفر الدوري، أما إذا حصــل الحمل فإن الجســم األصــفر يتطور بســرعة 

ما بعد  مر حتىويســـمى الجســـم األصـــفر الحملي، الذي يســـت ،ويشـــال القســـم األكبر من المبيض ،أكبر ويتضـــخم
 . جديدة شبقيةثم يضمر ويزول لتبدأ دورة  ،الوالدة

 
 :Phasesof Estrous Cycle طوار دورة الشبقأ (3
 : (17-20: )اليوم Proestrous Phaseقبل الشبق ما طور  -1

ويختلف  ،تبدأ الخاليا المكونة للبيوض بالنمو تحت تأثير هرمونات الادة النخامية لتكون الجريبات النامية
ه على الذي يعمل بدور  اإلستروجينعددها باختالف الحيوان. تقوم هذه الجريبات النامية بإفراز كمية من 

 (FSH)ي الجريبللنمو محفز الهرمون الوهي  ،فراز كميات عالية من هرمونات الادة النخاميةإزيادة 
الجريبات لنمو محفز الهرمون ال( حيث يعمل Prolactinللبن )مدر الهرمون الو  ،(LH) اللوتيئيني والهرمون

يبية بالعدد حيث تزداد الخاليا الحب ،باتنضاج الجريإعلى  اللوتيئينيبصورة رئيسية بالتعاون مع الهرمون 
ويصل معدل  .اإلستروجينالتي تقوم بإفراز  Theca Internaعدد طبقات خاليا القراب الداخلي يزداد و 
فراز إ يفالتي تؤثر بدورها الوطاء و يجابي على إعلى ما يمكن حيث يعمل برد فعل أإلى  اإلستروجينفراز إ

 على مراحلأووصولها إلى  اتنضاج الجريبإكميات عالية من هرمون الادة النخامية التي تساعد على 
 نياإلستروجمن  التي تقوم بإفراز كميات كبيرة جداً و  Graafian  Follicleراف غ اتنموها حيث تسمى جريب

الجهاز العصبي المركزي بالتعاون مع كميات قليلة من البروجسترون إلظهار السلوك  فيالذي يؤثر و 
 ألصفرافيح الجسم  أالطور الذي يبد ، وهوالشبقي الذي تكون فيح الرغبة الجنسية للحيوان عالية جداً 

 .بالتقهقر
 

 ساعةEstrous Phase ( :18-21 :)الشبق طور  -2
بالتعاون مع كمية قليلة من  Estrogen اإلستروجينهو زيادة الرغبة الجنسية لألنثى بسبب تأثير هرمون 

 البروجسترون.
في خاليا القراب الداخلي تسبب زيادة بإفراز هرمونات الادة النخامية  اإلستروجينفراز كميات عالية من إن إ

-255إلى ضاعف تيني فيئتيالهرمون اللو  إلى الضعف أما( FSH) حيث يزداد هرمون محفز الجريبات
 .ًتقريبا الضعفإلى هرمون البروالكتين يزداد كذلك . ًتقريبا مرة 355

النسيج الليفي  إذابةات خاصة تعمل على إنزيمعلى تحفيز تكوين  LH الـ يعمل التركيز العالي لهرمون
البويضة )فترة زيادة الرغبة الجنسية( ويسمى  حيث يحدث انفجار الجريب واطالق الناضج لجدار الجري

 ن بالطور الجريبي.ان السابقاالطور 
 
 



 : (6-2 اليوم):  Metaestrous Phaseبعد الشبق  ما طور -3
لقراب تبدأ الخاليا الحبيبية من خاليا او حيث يبدأ الحيوان باالستقرار.  األصفروهي فترة تكوين الجسم 

ب المنفجر مكان الجري يتشكلأواًل الجسم النزفي الذي  أحيث يبد ،لوتيئينيةالداخلي بالتحول إلى خاليا 
فراز إ تحت تأثير األصفرا نمو الجسم مويتسمر هذا التطور في معظم الحيوانات لمدة يومين يكون فيه

 هرمون البروجسترون.بإفراز الجسم وهنا يبدأ  ،والبروالكتين (LH) تيئينيالهرمون اللو 
 

 : (17-5اليوم ):  Diestrous Phaseأو السكون  طور الالشبق -6
 األصفرجسم حيث يكون ال لوتيئينيةو وتحول خاليا القراب الداخلي والخاليا الحبيبية إلى خاليا ميتكامل ن
على معدل إلفراز أوالتي يكون فيها  ،طول الفتراتأالتي غالبًا ما تكون و  ،في هذه الفترة كامالً 

بب إلى مرحلة بعدها يبدأ بالتقهقر بس األصفرحمل في الحيوان يصل الجسم  .إن لم يحدثالبروجسترون
روجسترون ل كمية البقفراز موضعي لهرمون البروستاغالندين من جدار الرحم بعدها تبدأ دورة جديدة حيث تإ

جديدة بالتكوين )هناك رد فعل  دورةلتبدأ LH والـ  FSH يفرز الـ والذيتحت المهاد  فيبدوره  فيؤثر ذلك
 ةصاير  هقرة إلى ندبالمتقالصفراء جسام تتحول األو سالب بين البروجسترون وهرمونات الادة النخامية( 

 جسام البيضاء.تسمى األعلى شكل خاليا ليفية بيضاء 
 
 
 :األصفراضمحالل وتقهقر الجسم  فيتؤثر التي عوامل ال
 .األصفرالذي يساعد على نمو الجسم و Prolactin  هرمون البروالكتين فرز: حيث تالنخاميةالغدة تأثير  -1
 : تأثير الرحم -2

 .األصفرفرز مادة البروستاغالندين الذي يسبب اضمحالل الجسم ي -آ
 .األصفرقطع الرحم يسبب عدم اضمحالل الجسم  -ب
 .األصفرتأثير الجنين يبقى الجسم  -ج
 .األصفرالتهاب الرحم يسبب بقاء الجسم  -د
 .)اللولب في اإلنسان( األصفرالجسم في  ًاوتقهقر ًاتراجعوجود جسم غريب يسبب  -هـ
 .األصفرتقهقر الجسم  فيغسل الرحم بمحلول ملحي أو معقم يساعد  -و

 
 
 
 
 



 : طوار دورة الشبقأجهزة التناسلية خالل على األالتي تظهر التغيرات 
 
 : (الجسم األصفر تقهقر)فترة  Proestrous Phaseقبل الشبق  ماطور  -1

تشاهد .و ار اللبنإدر  قلة في مع FSH الـ فراز كميات متزايدة منإوهي الفترة التحضيرية للشبق حيث يتم 
 التايرات التالية:في هذا الطور 

 : المبيض -آ
 .من خاليا القراب الداخلي اإلستروجيننتاج كميات متزايدة من هرمون ا  راف بالنمو و غبدأ جريب ي 

 : البيضقناة  -ب
 .أو الخمائل األهدابكما يزداد نمو  ،يزداد عدد خاليا القناة وتنمو 

 : الرحم -ج
 .قلة وصول الدم إلى الاشاء المخاطي للرحميالحظ  

 : عنق الرحم -د
 .فراز مادة مخاطية لزجةإارتخاء تدريجي وزيادة في يحدث  

 : المهبلفي  -هل
 ي الكالب.ف ًبينا ًوضوحا ًاليح مع تقرن يكون واضحإفي سمك الجدار وزيادة وصول الدم زيادة تحدث       

 : الفرج    -و
رغبة الحيوان في هذا الطور وتظهر على  ، Odematousالخزب الوذمة أو بسبب  ًايكون منتفخ
 الذكور. منبالتقرب 

 
 : Estrous Phase طور الشبق -2

يكون كذلك  مستوياتحإلى أعلى  LHالـ فرازإللذكور بالتقرب منها. يصل  األنثىفيها وهي الفترة إلى تسمح 
التايرات ر في هذا الطو تشاهد و .قليالً يكون بينما تركيز البروجسترون  ،أعلى ما يمكن اإلستروجينإفراز 
 التالية:

 : المبيض -آ
.ويكون للنضوجببعض التايرات الفردية  البويضةوتمر راف نامي وكبير. غ جريبيالحظ وجود  

عند   Ovulationاإلباضة . تحدثمكان أكثر شفافية من بقية الكائنات على سطح الجريب هناك
 .كامالً  األصفرتقهقر الجسم ويكون نهاية هذه الفترة )تختلف باختالف الحيوانات( 

 : قناة البيض -ب
ة يالنهاون تكو القناة، جدار في تقلص مع نشيطة  هدابالخاليا المبطنة واألوتكون  ،تصبح منتفخة 

 للقناة مالصقة للمبيض.المشربئة 



 : الرحم -ج
دار انتفاخ جو المخاط،  في إفراززيادة و نمو الاشاء المخاطي بسرعة، و زيادة وصول الدم إلى الرحم،  

، ًاومتوتر ًازيادة حركة عضالت الرحم لذلك يكون الرحم صلبو الرحم بسبب زيادة المكونات والخاليا، 
 وكسيتوسين.تصبح عضالت الرحم حساسة لفعل األو 

 
 : عنق الرحم -د

 .Goblet Cellsطة الخاليا الكأسية افراز المخاط بوسويزداد إ، قليالً  ًاومنتفخ ًايكون مرتخي 
 : المهبل -هل

طة ازيادة سمك الاشاء المخاطي بوسو بسبب زيادة ورود الدم،  ًارجوانيإيصبح الاشاء المخاطي  
 .Desquamationأ بالنزول والتحطم فتبدعدد كبير من الخاليا المتقرنة، أما الخاليا المبطنة 

 : الفرج -و
 الذكر بكل سهولة. قبولفي هذا الطور  األنثىعلى يالحظ  ًا وومنتفخ يكون مرتخياً  

 
 : Metaestrous Phase بعد الشبقما طور  -3

 (.LH) اللوتيئينيهناك قلة في إفراز الهرمون و . األصفرفترة تكوين الجسم وهي 
فرازه إ يبدأفراف أما البروجسترون غ وانفجار جريب اإلباضةبالنزول فجأة بعد  اإلستروجينفراز إيبدأ معدل 

 التايرات التالية:في هذا الطور تشاهد و .األصفرمع تكون الجسم  بالزيادة تدريجياً 
 : المبيض -أ

 .لمنفجرا بالنمو والتضخم مع فرط تنسجي في الخاليا الحبيبية للجريب األصفرالجسم  أيبد
 : الرحم -ب

خروج بعض قطرات من الدم مخلوطة مع يالحظ و  بسبب ارتخاء عضالت الرحم. اً ومرن يكون طرياً 
هذا  رودو زه المتزايد بسبب يفي بعض الحيوانات بسبب رقة جدار الرحم وتحف من دونحالمخاط أو 

 الدم.
 : المهبل -ج

يفقد معظم الخاليا الجديدة التي تمت قبل هذا الطور بسبب موتها كما يفرز الجدار كميات من 
 خاليا الدم البيضاء.

 
 
 
 



 : Diestrous Phase طور الالشبق -6
النضج ة إلى مرحل األصفرالجسم يصل هي الفترة التي يكون فيها إفراز البروجسترون أعلى ما يمكن. 

ون الجريبات بداية تكيترافق مع في حجمح  خيرة من هذا الطور يعاني هذا الجسم تقهقراً األ ياموفي األالكامل. 
 والدخول إلى فترة ما قبل الشبق.

 الرحم : -أ
ه الادد خيرة تضمحل هذاأل ياموفي األ ،و تتضخم الادد الرحمية ،لرحم سميكاً ليصبح الاشاء المبطن 
 عضالت الرحم مرتخية.وتكون وتصار في الحجم، 

 : عنق الرحم -ب
 .ًاومتقلص ًايصبح ضيق

 : المهبل -ج
 .ًاوسميك ًفراز المخاط قليالوا  ، ًاالاشاء المخاطي يصبح شاحب

 
 :أثناء الدورة التناسلية  سلوك الحيوان أثناء الشبق والعالمات الخارجية (6
 : األبقارفي  -
 ما تبقى واقفة وكثيرة التبول. وغالباً  ،تبدي البقرة عالمات عدم االرتياح 
 قليالً  نتاج الحليبيهبط إو  ،لشهية واالجترارتقل ا. 
  ًيها حيوان آخر.ا يقفز علماألخرى وتبقى واقفة عند األبقاروتحاول القفز على  ،صوات عالية(أ)تصدر  ترغو البقرة كثيرا 
 ى علآثار وجود مع من الفرج  ممتداً  اً لماعيكون خيط طويل من المخاط  مع مالحظة خروج اً يكون الذيل غالبًا مرفوع

 ساعة. 23-2ن البقرة في الشبق من أشير إلى تالذيل أو المؤخرة 
 يفوجزء من المخاط الذي يالق عنق الرحم عندما ال تكون  ،هذا المخاط مشتق من خاليا المهبل المخاطية الطالئية 

 الشبق.يحدث ذوبان هذا المخاط بسبب تاير في الحامضية في  .الشبق
 ًاومرتخي ًاومنتفخ ًاالفرج يكون محتقن. 
 األبقار فيو  %85 في البكاكير وبنسبة  هذا الدم يكون واضحاً .اإلباضةحصول  منيوم واحد بعد دم من الفرج  خروج 

تسبب و  .بسبب زيادة حساسية جدار الرحم لإلستروجينبعد الشبق(.يزداد الدم ما )ويسمى بالنزيف  ،% 15 بنسبة الكبيرة
الدم من خاليا الجدار.ممكن للدم ان يحدد فترات الشبق  حنض معتحطيم بعض الشعيرات الدموية  ستروجينقلة اإل

 البقرة كانت في الشبق قبل يومين. أنخروج الدم يعني الصامتة حيث 
 
 : األفراسفي  -

و  ،تمتاز دورة الشبق عند الفرس بأنها موسمية متكررة، حيث يزداد نشاطـها التناسلي في فصلي الربيع و الصيف
، أما طول فترة اً يوم 22 – 21و يتوقف في الشتاء. و يبلغ طول دورة الشبق الطبيعية بحدود  ،يقل في الخريف

ل انتهاء عالمات الشبق بيوم أو يومين. و نتيجة طول تلقائيًا قب اإلباضة، و تحدث أيام 1 – 1الشبق فيتراوح بين 



فترة الشبق عند الفرس ينصح بتلقيحها مرتين في اليوم الثالث وفي اليوم الخامس من ظهور عالمات الشبق، و 
اختفاء عالمات الشبق،  يتبعح مباشرةً  اإلباضة. و مما يجب مالحظتح أن حدوث اإلخصابذلك لضمان حدوث 

 . (8 ،)الشكل اإلباضةبموعد حدوث عملية  مرتبطة الشبق ن طول فتر إلذلك ف
 

 بما يلي:بق في فترة الشزيادة الرغبة الجنسية . وتتميز الشبق منيوم إلى يومين  قبل للذكر تقل مقاومة األفراس
  الخلفية نحو الذكر )تستدير نحوه( هارجلتوجيح أ األنثىمحاولة. 
 ارتفاع الذيل. 
  وأخرىالتبول بين فترة. 
  بين شفتي الفرجبشكل إيقاعي جعلح يبرز بشكل تشنجي ح مما يعضالتتقلصات  وزيادةتجعد البظر. 
  وقات الشبق تضرب الفرس الحصان بشدةأ خارجتقف الفرس وتسمح للحصان بالقفز عليها، بينما. 
 ن أان يزداد إلى االحتفوهذا  ًامحتقن يوالنسيج المخاطي الداخل تينالفرج مرتخي اخالل فترة ما قبل الشبق تكون شفت

 الداخليي النسيج المخاطبعد الشبق والالشبق يكون  ما فترتيفي بعدها . و ملئ بالدم ال رجوانياللون اإلإلى  يصل
 .اً شاحب

  الشبق أثناءويالحظ في المهبل : 
 ة الطالئية.يزيادة الخاليا المتقرنة في الط 
 احتقان المخاطية. 
 اللماعة.رازات المخاطية فكمية اإل زيادة 
  مرتخية وتأخذ شكل الوالدة.و الفتحة الخارجية لعنق الرحم مفتوحة قليالً تكون 

 
 والماعز: غناماألفي  -

في حيث يكون عدد الدورات  Seasonal poly-estrous الدورات حيوانات موسمية متعددة تعد االغنام والماعز
الموسم التناسلي بفترة اإلضاءة مع دورة عند الماعز. يرتبط  3 –1و  ،غنامعند األ دورة 12-3الموسم التناسلي 

 قلياًل عن ذلك عند الماعز. يتأخروقد  ،عند األغنام كانون أول –تموز أي مابين قصر النهار 
 تتميز عندها الدورة الشبقية بمايلي :

 ًاتقريب اً يوم 21- 25في الماعز و ، ًتقريبا اً يوم 11 غنامفي األ طول الدورة الشبقية. 
 ًتقريبا ساعة 38 – 35ساعة، وعند الماعز  31 – 35 غنامعند األ فترة الشبق. 
  ساعات، وفي الماعز قرب نهاية فترة الشبق 8 نحوقبل نهاية الشبق ب غنامعند األ اإلباضةتحدث. 
  ًتقريبا ساعة 25-11الوقت المفضل للتلقيح بعد بداية الشبق. 
  أما .الالشبق الموسمي ويمكن أن يضاف إليح ،اً يوم 15-35: غنامعند األ الناتج عن الرضاعةالالشبق

 .بعد الوالدة( 1-3شهر أشهر )ال يفضل توقيت الشبق في األ 3عند الماعز فيستمر  الالشبق بعد الوالدة
 ( :3 ،فق )الشكلاملخصة في الشكل المر  عالمات الشبق عند النعاج 



 

 
 أهم عالمات الشبق ومراحل العملية الجنسية عند النعاج. ( :9الشكل )

 

  من الوالدة.شهرين يتم بعد  غنامعند الماعز واألالفطام 
  لذلك فإن نسبة الحمل و التوائم عالية غنامأكثر من األعند الماعز نشاط المبايض. 
 عند الماعز. 11وفي اليوم  ،غنامعند األ 13يبدأ في اليوم  غنامعند األ تحلل الجسم األصفر 

 

 : Special Types of Estrous Cycleدورات شبق خاصة  (5
 : Estrous Cycle After Pubertyى بعد البلوغ األولدورة الشبق  -أ

اون مع كمية بالتع اإلستروجيندورة يكون بسبب الن السلوك العام للحيوان في ألوذلك  ،تكون هذه الدورة صامتة
ذا ال توجد نح ليست هناك دورة سابقة لأللدورة السابقة. وبما  األصفروالذى يأتي من الجسم  ،قليلة من البروجسترون
 فتظهر هذه الدورة بشكل صامت. اإلستروجينضرورية إلظهار عمل الكمية من البروجسترون 

 
 : Post Partum Estrousدورة الشبق بعد الوالدة  -ب

 : األفراسفي  -
نصح ولكن ال ي اإلباضةهنا بعد الوالدة وتختلف عن الخنازير حيث تحصل ما  اً يوم 12-2تأتي بالشبق بعد مرور 

ن الفرس أرغم  بق بعد هذه الدورةوتستمر دورات الش ،بتلقيح الفرس في هذه الدورة بسبب عدم استعداد الرحم للحمل
 المولود. اعةتقوم برض



 : األبقارفي  -
 عاقة عمل المبيض لفترة قليلة.إن عملية الوالدة تسبب أشبق والسبب هو حدوث يالحظ عدم 
 : Estrous During Pregnancyالشبق أثناء الحمل  -ج

هرمون  فرازإ السبب هوو  باضة في منتصف فترة الحملإويحدث فيح  نمو جريبياألفراس حيث في  يالحظ كثيراً 
 في هذه االصطناعين يحدث التلقيح أمكن يو  األبقاركذلك يالحظ في  .FSH بالـ ًاالذي يكون غني PMSG الـ

 .ن عنق الرحم يبقى مالقاً جهاض ألينما التلقيح الطبيعي ال يسبب اإلجهاض بإ مما يؤدي إلىالحالة 
 

 العوامل التي تسبب الدورات الشبقية:
لة بين ( يمكن تفسيرها بالعالقة المتبادشبقإن نظم الدورات الشبقية وتسلسل وعالقة الظواهر الجنسية )إباضة، 

إن الشرط األساسي لظهور (. 40الشكل ) الهرمونية في الجسم )الادد الصم(الجملة العصبية المركزية والجملة 
 توفر مجموعتين من الهرمونات :ب حدثواستمرارية الدورات الشبقية ي

 هرمونات الادة النخامية. -4
 هرمونات المبيض. -1

 :  ةادة النخامية فهي ثالثأما هرمونات ال
  الهرمون المنبح للجريباتFollicle Stimulating Hormone (FSH)  . 
  اإلباضةهرمون Luteinizing Hormone (LH).   
 هرمون اإلدرار (LTH) أو هرمون البروالكتين. 

يتم  ةاإلباضــــوبمشــــاركة هرمون . في المبيض ونضــــجها الجريبات وإن الحاثة المنشــــطة للجريب تســــبب نم
 (LH)أي  (15/  1)تســـــاوي  (LH) إلى (FSH)حيث تكون نســـــبة  (اإلباضـــــة)انفجار الجريب الناضـــــج 
بتنظيم عمل الجســــم األصــــفر  (LTH)فيقوم  . ويتشــــكل الجســــم األصــــفر (FSH)يســــاوي عشــــرة أضــــعاف 

شــــــبقية لأما هرمونات المبيض التي تشــــــترك في تنظيم الدورة ا. وينشــــــط عمل الادة اللبنية في وقت اإلدرار
 تنشأ في المبيض وينتمي لها :

  (فاليكولين)الحاثة الجرابية . 
  (لوتيوهرمون ،بروجسترون)حاثة الجسم األصفر . 

 ،استراديول ،استرون)ستروجينات ولها ثالثة أشكال: تسمى الحاثات الجرابية المتشكلة في الجريب الناضج باال
يتم  (روجيناتاإلست)وقد لوحظ أن هذه الهرمونات . نواتج استقالبح دانن فيعاأهمها االستراديول أما اآلخر  (استريول

تطور  (سم األصفرهرمون الج)يسبب البروجسترون . نسبياً  قلةوفي الكظر والخصيتين ب كثرةإنتاجها في المشيمة ب
 ،لرحميةاهذه الوظيفة من أهم الوظائف  دوتع. الوظيفة اإلفرازية لمخاطية الرحم  لتصبح جاهزة الحتضان الجنين

معنى آخر وب. ولذلك يحكم على الجنين بالموت إذا انخفضت نسبة لبروجسترون في دم األم عن الكمية المناسبة
كما أن  ،فإذا فجرنا الجسم األصفر الحملي يحصل إجهاض ،ىاألوليقوم البروجسترون بحماية الحمل من مراحلح 

  .ويمنع انقباض الرحم اإلباضةو  تالجريبا ونمالبروجسترون يوقف 



تحت  أو المنطقةمراقبة الوطاء لفراز هرمونات الادة النخامية وهرمونات المبايض تخضع إن ألى إوتجدر االشارة 
 (.Hypothalamus)المهاد 

 ( : مخطط تنظيم العمليات التناسلية11ل رقم )الشك

 (: مبيض بقرة مع جسم أصفر11الشكل رقم )
 



 التحكم في تنظيم الدورات الشبقية :
  .نستطيع التحكم بالدورات الشبقية عند الحيوانات السليمة فقط والتي نضعها تحت نظام رعاية غذائية خاص

 نحةاتم بنجاح توقيت الشبق عند إناث الحيوانات الم فقد ،وهذا ما تم القيام بح في نظام نقل األجنة وزراعتها
نية وذلك باستخدام بعض المركبات الهرمو  . األغنامات الشبق الموسمي مثل و وخاصة عند الحيوانات ذ ،والمستقبلة

ماالتي تعطى للحيوانات إما مع التاذية   . طة اإلسفنجات المهبليةابوس وأ ًاحقن وا 
 

 :بقفوائد توقيت الش

 اية تجنيد كافة أفراد عائلة المربي أو عمالح للعن من البدفترة زمنية قصيرة و  توقيت معظم الوالدات خالل
 الوالدة وبالمواليد، مما يخفض من معدل النفوق. اإلناثب

 رضاعة وفطام وتسمين(. ةها جماعيتالحصول على مواليد متجانسة بالعمر والوزن مما يسهل معامل( 
  ،ح اإلنتاجية.حيوان بأقصى طاقتيتم تقديمها في مواعيد يستفيد منها ال حينعدم الهدر في كميات األعالف 
 .إمكانية فطام المواليد في وقت متقارب مما يزيد من كمية الحليب الناتجة من األمهات والمخصصة للبيع 
  ات الرعاية الصحية )التحصينات الوقائية(، بخاصة تلك التي تنفذ على حيوانات بأعمار إجراءسهولة تنفيذ

 .محددة
 6ن األغنام والماعز من خالل زيادة عدد المواسم التناسلية لألنثى )بمعدل تطوير الكفاءة التناسلية لقطعا 

 .زيادة عدد المواليد في الموسم الواحد من ثمو  اإلباضةوالدات في سنتين(، ورفع معدل 
 

 
 
 

 
 
 

************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الثالث

 

 تشريح الجهاز التناسلي الذكري

Anatomy of the Male Genital System 
 

 
جهاز التناســـــــــلي ال إلىوطرحح وتوصـــــــــيلح  تصـــــــــنيع المنيتبرز القيمة الفيزيولوجية للجهاز التناســـــــــلي الذكري في 

ة أهميتها التي تتمايز درج ،ويتم تأمين هذه العمليات من خالل البنية الخاصـــــة للجهاز التناســـــلي الذكري. األنثوي
 . الفعل الجنسي أخر وحسب آليةإلى من حيوان 

 
ومن الادد  ،التابعة لها للنطاف الناقلة قنيةاألو  ،(Gonad) عند الذكر من الادد الجنســـية الجهاز التناســـليتألف ي

 . (12)الجماع الشكل  وومن عض ،التناسلية الملحقة
 

دد وتتميز عن الا ،غدة أنبوبية معقدة دوتع ،شــبح دائريو شــكلها بيضــوي أ (Testis –الخصــية )الادة التناســلية 
 . سوائلو  (األعراس الذكرية)الجنسية األخرى بأن مفرزاتها تتألف من مواد خلوية 

 
التي تحتوي  ،تقع تحتها (الاالف األبيض)ملتصـــــــقة بقوة مع طبقة متينة  ،خارجيًا يالف الخصـــــــية طبقة مصـــــــلية

 . على كمية كبيرة من األلياف المرنة
 

ية مقسمة تتوغل داخل الخص ،في منطقة رأس البربخ يتفرع عن الاالف األبيض للخصية حواجز نسيجية التحامية
مها فتتوجح أما قم ،خارجيًا باتجاه جدار الخصــية هتتوجح قواعد ،كمية كبيرة من الفصــوص هرمية الشــكل إلىإياها 

 . باتجاه رأس البربخ
 
مركز الخصــــية وتتحد مع بعضــــها في ما  إلىالتي تتوجح  ،عرجةقنيات مت (1 – 3)الحظ في كل فصــــيص من ي

كما في الشكل  ،هذه األخيرة تتحد فيما بينها في منطقة رأس البربخ مشكلة شبكة الخصية ،يسـمى القنيات المباشرة
 . (الموصلة) الصادرة قنيةاألقنية شديدة التعرج تسمى  (35 – 15)يخرج عن شبكة الخصية من . (8)رقم 
 

التي  ،ثم تتحد في قناة واحدة تســمى القناة العامة للبربخ ،الصــادرة تشــكل ما يســمى رأس البربخ قنيةاألإن تعرجات 
تتعرج أيضـــًا تعرجات كبيرة مشـــكلة جســـم البربخ ثم تقل هذه التعرجات عند نهاية الجســـم مشـــكلة ذيل البربخ حيث 

 . يمنالقناة الناقلة لل إلىوتتحول  ،يصبح قطر القناة أكبر
 

وهذا ما يســمح  اً متر  (35) وعند الثور حتى ،اً متر  (82) إلىيصــل طول القناة العامة في جســم البربخ عند الخيول 
 . في البربخ منيبتخزين كمية كبيرة من ال

 
 لىإعبر القناة اإلربية يي ذالناقلة مجتمعة مع األوعية الدموية واألعصـــــــــــــاب فتشـــــــــــــكل الحبل المنوي ال قنيةاألأما 

وعند نهايتح  ،الحويصــــل البولي ويعبران فوقح إلىويتجح كل منهما  ،حيث يتميزان عن بعضـــهما ،التجويف البطني



ويتحد  ،ةن فوق جســـــــــم وعنق المثانين ومتوازيتيوتقع األمبولتان متجاورت ،نين األمبولتييتوســـــــــع كاًل منهما مشـــــــــكل
 . بولية التناسليةالوعاءان في ما يسمى القناة القاذفة التي تصب في القناة ال

 
ا يســـــــمى م إلىهذه األخيرة تســـــــتمر على هذا الشـــــــكل لتعبر قاع الحوض منحنية في نهايتح عند المقعدة وتصـــــــل 

حيث تعبر بين هذه األجســــــام ويحيط بها من األعلى األجســــــام الكهفية المبالية  . األجســــــام الكهفية في القضــــــيب
 . وتنتهي برأس القضيب خارجيًا بشكل حر

 
 الغدد الجنسية الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري :

 . الناقلة قنيةاألالحويصيلية، التي تفتح أقنيتها )واحد من كل جهة( في لمعة  بالقرب من عنق المثانة تقع الادد
تكون هذه الادد نامية عند القوارض والخيول، أما عند المجترات فتكون أنبوبية الشكل، وتختفي عند ذكور الكالب 

 قنيةألاوعند بداية تشــــكل القناة البولية التناســــلية بالقرب من عنق المثانة تصــــب أعداد كثيرة من . واللواحم األخرى
 . ، هذه الادة تكون نامية عند الخيول والكالب(Prostate) غدة البروستات )الموثة( أقنيةهي 
 

دد تنتشــر على الجزء الحوضــي للقناة وتأخذ شــكل مجموعات صــايرة من الا ًاصــاير أما عند الثور فيكون حجمها
يوجد مجموعات أحادية من الادد على طول الجزء الحوضــــــي للقناة ف الماعزبينما عند الكبش و . البولية التناســــــلية
مى غدة زوج من الادد تســــل الحظ عند خروج القناة البولية التناســــلية من الحوض توضــــعيكما  . البولية التناســــلية

ول بينما في القناة البولية التناســلية، وتكون أكثر نموًا عند الخي قنيةاألمن  ًا، التي تفتح زوجالادد البصــيليةو كوبر أ
وتتوضـــــــــــع على طول القناة البولية التناســـــــــــلية )في مخاطيتها( مجموعة من الادد األنبوبية  . تختفي عند الكالب

 . المبالية
 

لخلفية )عند بصـــــــــــلة القناة( تنحني القناة باتجاه األمام بعد خروج القناة البولية التناســـــــــــلية من الحوض من الجهة ا
أس وجســـم من ر و الذكري الذي ينتهي بها خارجًا حيث يتألف هذا العضـــ يالجنســ والعضـــاألســفل لتعبر ما يســـمى و 

 . وجذور
 

أوعية  ديتشـــكل الرأس من جســـم كهفي واحد بينما يتشـــكل الجســـم من جســـمين كهفيين )كهوف شـــريانية( التي تع
دموية متايرة الشـكل، بين هذين الجسـمين يوجد سـفليًا جسم كهفي مبالي يحيط بالقناة البولية التي تنتهي عند رأس 

يتم تنظيم . ًيكون متطاوالف، أما عند الثور والكبش ًاعند الحافريات واللواحم يكون رأس القضــــــيب منتفخ. القضــــــيب
 . النخامية تحت إشراف الدماغ المركزي عمل الجهاز التناسلي الذكري من قبل المجموعة

 
 

 أهمية مفرزات الغدد الملحقة :
ي حجم السائل المنوي أيحدد مفرزات الادد الملحقة الجزء المصـلي من السـائل المنوي، وكمية هذا المصل  دتع

اذيتها حماية األعراس الذكرية وت فييساعد  فهو ،جدًا في التلقيح الطبيعي ًاهذا المصـل مهم دحجم القذفة، ويع
 . وسباحتها بعد القذف في الجهاز التناسلي األنثوي

 



دة عالســـائل المنوي لمضـــاعفة الصـــفات الســـابقة مرات إلى  محلول تمديدفإنح يتم إضـــافة  الصـــنعيأما في التلقيح 
 . النطفوخاصة لزيادة عمر 

 
  إن مفرزات البربخ تملك درجة تفاعل وســـــــــط حامضـــــــــية pH(2.3 – 2.3 وتحتوي على بروتينات كثيرة )

تقوم بتنظيف المجاري البولية من  وهيpH(8.7 - 7 ) تملك فأما مفرزات غدة كوبر . وأمالح البوتاســـــيوم
 . بقايا البول وتطهرها من الجراثيم

  العجيني إلى ســـــــائلي كما تنظف القناة البولية من  النطفإن مفرزات غدة البروســـــــتات )الموثة( تحول قوام
بقايا المني وتزيد من حجم الســــــــــائل المنوي، وعلى ما يبدوتعطي المني إمكانية حيوية أفضــــــــــل في الجهاز 

 . التناسلي األنثوي حيث تحول المني من حالة الثبات الحيوي إلى النشاط الحيوي
  يذإن مفرزات هـذه الاـدة عنـد الثور عبـارة عن ســــــــــــــائل  pH(2.1 ويحوي كمية من األحماض األمينية )

ســـــبب الندين الذي ياغوالمواد المعدنية والســـــكريات باإلضـــــافة إلى هرمون البروســـــت اإلنزيماتالحرة وبعض 
 . تقلص الرحم

  مي ما يح مضاد تخثر  وهذاعلى وقد لوحظ أن مفرزات غدة الموثة تحتوي على حمض الليمون الصودي و
 . المني من االلتصاق والتجلط

مفرزات الادد الحويصلية مادة سائلة ماذية للمني حيث تحتوي على كمية كبيرة من السكريات والبروتينات  دوتع
افظ وشواردها التي تح مهمةسكر الفواكح وحمض الليمون وبعض أمالح المعادن ال ووأهم ما يمكن ذكره ه ،والدسم

ـــــــــــــــــــــ  أن حجم الســــــــائل المنوي عند  إلىوأخيرًا البد من التنويح . تدلة بين القلوية والحمضــــــــيةمع pHعلى درجة الـ
ـــل المنوي عنـــد الحيوانـــات ذو الحيوانـــات ذ  نظراات التلقيح المهبلي )و ات التلقيح الرحمي أكبر من حجم الســــــــــــــــائ

 . الخصائص النوعية للفعل الجنسي(
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . التناسلية الذكريةاألعضاء  : (12)الشكل رقم 
 . (البروستات)غدة الموثة  -2 . الادد الحويصلية -1
 . القضيب -3 . (غدة كوبر)الادد البصيلية  -3
 . البربخ -2 . الصفن -1
 . كيس الالفة -8 . الخصية -1
 . القناة الناقلة للمني -15 . رأس القضيب -3

 . الكلى -12 . (الخصى أقنية)الحبل المنوي  -11
 . المعي المستقيم -13 . الحالب -13
 . (الجزء الحوضي)القناة البولية التناسلية  -12 . المثانة -11
 . (الجزء اإلحليلي)القناة البولية التناسلية  -11

 



 
 . (مقطع)مخطط بنية الخصية والبربخ : (13)الشكل رقم 

 
 . القناة الناقلة للمني -1
 . جسم البربخ -2
 . البربخ رأس -3
 . القنيات المنوية الصاعدة -3
 . شبكة الخصية -1
 . (المباشرة)القنيات المستقيمة  -2
 . القنيات المتعرجة -1
 . الحواجز النسيجية االلتحامية -8
 . الخصية -3

 . ذيل البربخ -15
  



 الفصل الرابع

 

 يةيا األعضاء التناسلية الذكرفيزيولوج

Physiology of the Male Genital Organs 
 

 

 : (هاوتطور  البويضات ودراسة مقارنة مع نم) هاوتطور  النطف ونم
لوغ األعراس ب إلىالنهاية في تؤدي  ،فإنح يحصـــل في مناســـلح عمليات معقدة ،عندما يصـــبح الحيوان بالاًا جنســـياً 

 . Spermatocytogenesisها وتشكل (منيال)الذكرية 
 

 أطوار : ةفي أربعتمر عملية تشكل األعراس الذكرية 
 . طور التكاثر -1
 . النمو -2
 . البلوغ -3
 . طور التشكل -3
 
ي ف اتكما يحصـــــل إعادة بناء معقدة للصـــــباي ،خالل هذه األطوار يحصـــــل تاير حجم وشـــــكل الخاليا الجنســـــيةو 

 . النواة
 

 ةالخصــــــــــــــوي منويةالات يبنيبلاليمكن مشــــــــــــــاهـدتها في مقاطع عرضــــــــــــــانية  منيإن المراحـل المختلفـة لتشــــــــــــــكـل ال
(Seminiferous tubules)، ةدائيالباألم  خاليا المنويةفإنح يمكن مشــاهدة ال ،وخاصــة في فترة الموســم الجنســي 
(Spermatogonia )وهي خاليا صـــــــــايرة نســـــــــبيًا وتوجد في مختلف  ،نيبيبات المنويةعند الاشـــــــــاء القاعدي لال

واتها أكثر ون ،وحجمها أكبر قلياًل من ســـــابقتها ،يةاألولطبقة من الخاليا المنوية  هاشـــــاهد فوقيو . مراحل انقســـــامها
 وبانقســـام هذه األخيرة نشـــاهد الطبقة الثالثة من الخاليا وهي الخاليا المنوية الثانوية. وضــوحًا وهي في طور النمو

(Secondary Spermatocytes) ور وهي في ط ،النطيفات يانالتي تعطي بانقســـــــــامها خليتين منويتين تســـــــــم
التايرات الشـــــــــــــكلية بعد مرورها بين خاليا ســـــــــــــيرتولي إلى بعض ثم تتعرض هذه الخاليا . (13الشـــــــــــــكل ) البلوغ

وحصــــولها على بعض المواد الاذائية فيظهر على أحد قطبي كل خلية جســــيم طرفي وعلى القطب األخر يتشــــكل 
حركة مت عراس الذكريةوعندها تصـــــبح األ. ر التشـــــكلوهذا ما نســـــميح طو  ،اســـــتطالة ينشـــــأ منها عنق وجســـــم وذيل

وتتابع تقدمها بفعل الحركة والتدافع الناتج عن االنقســــــــام الشـــــــــديد من  ،نبوبة المنويةاألوتدخل الجزء المجوف من 
ثم تتابع رحلتها عبر قنيات شبكة الخصية ثم القنيات الصادرة  (،13الشـكل )المسـتقيمة  االنيبيباتباتجاه و القاعدة 

من جســـم  األخيرالثلث في  منيحيث يكتمل نضـــج وتشـــكل ال . الوعاء الناقل في جســـم البربخ إلىأن تصـــل  إلى
 . اإلخصابجاهزة للمشاركة في عملية وتصبح  البربخ

 
 فرادية الصـــــياة)ات نصـــــف عدد صـــــباي و خاليا ذ إعطاء ويضـــــات هو والب نطفإن المازى النهائي من تشــــكل ال

التي تعطي بداية الكائن  (ن 2)تعطي خلية ذات عدد صباي كامل  اإلخصابوالتي بلقائها في عملية  (الصـباية
دها في و ما ذكر تبين أن األعراس الذكرية تكســـــــب شــــــحنة كهربائية ســـــــلبية عند وج إلىباإلضــــــافة . الحي الجديد



 . (التلزن) ًاالبربخ والتي تحميها من االلتصاق مع بعضها بعض
 
 
 
 

 
 . والبييضات منيمخطط تشكل ال : (16)الشكل رقم 

A - صبايات جسمية ،X- صبايات جنسية أنثوية ،Y - صبايات جنسية ذكرية . 
 
 

االزدواج والثخن  -1، خاليا بييضية أولية -3، خاليا منوية أولية -3، خاليا أم بييضية -2، خاليا أم منوية -1
 -3، (ن : صــــــــباي 1) بالاةخاليا منوية  -8، خاليا بييضــــــــية ثانوية -1، خاليا منوية ثانوية -2، الصــــــــباي

 . (ن : صباي 1)بييضة بالاة  -11، جسيمات قطبية أولية وثانوية -15، (أعراس ذكرية)حيوانات منوية 
 

 
وتتمتع هذه  ،في أضــــعف الحاالت الجنســــية وحتى ول منيكما تبين أن البربخ يبقى دائمًا محتويًا على كمية من ال

 العوامل التالية : إلىويعود ذلك  (شهرين أحياناً  إلىتصل )بحيوية جيدة لفترة زمنية طويلة  عراساأل
 . حيوي حالة ثبات إلى عراس الذكريةيساعد في تحول األ ًاحامضي ًايشكل النسيج الظهاري للبربخ وسط  -1



 . س الذكريةعراوفرة األوعية الدموية واللمفاوية في البربخ تؤمن تاذية جيدة لأل  -2
ـــــــــــــــ    -3  منيوهذا ما يؤمن جوًا مناســبًا لتشــكل ال (م˚ 3 – 3)درجة حرارة الصــفن أقل من درجة حرارة الجســم بـ

إمكانية الصــــفن على التقلص في الطقس البارد وتقريب  إلىويعزى ذلك  ،والحفاظ على حيويتح لزمن أطول
وعلى العكس في الطقس الحار حيث يتمدد كيس الصـــــــــــفن ويرتخي  ،جدار بطن الحيوان إلىالخصـــــــــــيتين 

 . وتتدلى الخصيتان بعيدًا عن جدار البطن
الحال  يكما ه)كما يزيد على ذلك عند بعض الحيوانات أن كيس الصــــــــفن يتعرق بشــــــــدة في حال ارتفاع الحرارة 

 . (عند الحافريات
 

ســر تدلي وهذا ما يف ،الوظيفة التناســلية أجلمن  ًاضــروري ًاحراري ًامنظم دعلى أن الصــفن يع دلكل هذه العوامل ت
 . (. . . . . . ،الازالن،األرانب) األوقاتالخصيتين عند بعض الحيوانات في فترة النشاط الجنسي عنح في باقي 

ا كم . منيل الالتي يحصــل فيها تشــك هانفســالمراحل بفإنح من الناحية البيانية يمر  البويضــاتأما بالنســبة لتشــكل 
 . (13)في الشكل رقم 

 
رة الشـــــــبق تبدأ و في فت ،عند البلوغ حويصـــــــالت كثيرة في مراحل نمو مختلفة في الطبقة القشـــــــرية للمبيض كونتت

ن ذا كا إنبالنمو و التطور خلية أو عدة خاليا أولية في مناطق قريبة من ســـــــــطح المبيض حســـــــــب نوع الحيوان )
 .ونادوتروبينية التي تفرزها الادة النخاميةجتحت تأثير الهرمونات ال (. و ذلكمتعددذا حمل أو  ،حمل واحد

 
 : (طور التكاثر) األولفي الطور 

 . وليةفينتج عنح خاليا بيضية أ ،يحصل زيادة في عدد الخاليا البيضية األم بطريقة االنقسام المنصف العادي
 

 : (يةاألولالبيضية  االخالي ونمطور )وفي الطور الثاني 
ية حيث يتم فيح ادخار كمية كبيرة من المواد الداعمة األولاألعراس الـذكرية  وويســــــــــــــتارق زمن أطول من زمن نم

 . يألولاالملقحة التي يقع على عاتقها تاذية الجنين  البويضةللخاليا البيضية التي تلزم لعملية تكون 
 

 : (طور نضج األعراس األنثوية)أما الطور الثالث 
ات قطبية ال جسيم)ينتج أعراس أنثوية ثانوية وجسـيمات ضامرة  األولنتيجة لالنقسـام  ،نامتتالين ايحصـل انقسـام

نثوية الثانوية تعطي عروس أ البويضــــة (انقســــام اختزالي)ونتيجة لالنقســــام النضــــجي الثاني . (تصــــلح لإلخصــــاب
 (اإلباضة)بعد خروجها من الجريب  ويحصل النضج النهائي للبييضة. (قطبي ،ضامر)ناضجة مع جسيم مختزل 

 . ودخولها القناة الناقلة
 

 :وأخيراً 
ومن تشــــــــكل األعراس األنثوية على . (X،Y)نحصــــــــل من تشــــــــكل األعراس الذكرية على نطاف مختلفة الجينات 

فينتج  (Y) وأ (X) عروس ذكريةيضــــة يمكن أن تتحد مع و ولذلك عند إخصــــاب الب. (X،Xيضــــات متشــــابهة )و ب
 . وعن الثانية جنين ذكر ،جنين أنثى ىاألولعن 



 الفصل الخامس

 

 السلوك الجنسي

Male Sexual Behaviour 
 

 

مراحل و . األنثىالقيام بعملية الجماع أو القفز على  أجلحركية متواصـــلة من عدة الســـلوك الجنســـي هو نشـــاطات 
يالج القضيب، و النط، و ،  باالنتصاو ، والمداعبة الماازلةو عملية الجماع هي : التهيج الجنسي،  النزول و ، القذفو ا 

 .األنثىعن 
ران والكباش وتكون الثي عندتســـتارق كلتا المرحلتين زمنًا قصـــيرًا  إذ   تختلف فترة الماازلة والجماع باختالف األنواع

 .والكالبالخنازير والخيول والجمال  عندطويلة 

 
 يشتمل الفعل الجنسي على المنعكسات التالية :

 . نتعاظاال -1
 . المعانقة -2
 . الجماع -3
 . القذف -3

 وعند معظم الحيوانات تحصل هذه المنعكسات ،شـرطية وتحمل اسم الاريزة الجنسية غير دكل هذه المنعكسـات تع
  .مع بعض االختالفات في األعراض التي تظهر على الحيوان لتعطي التميز النوعي لح ،على هذا المنوال

 
 (:Erection) االنتصابمنعكس   -1

 . يتلخص باالحتقان الدموي الشديد في الجهاز التناسلي وخاصة في القضيب
فعل صــالبة معينة تســمح بحدوث ال (الذكريو العضــ)القضــيب  إعطاءإن القيمة الوظيفية لذلك تتلخص في 

ضــــيب في الق وهذا ما يســــمى االنتصــــاب الذي ينتج عن امتالء األجســــام الكهفية ،الجنســــي بشــــكل طبيعي
بالدم الوريدي والشــرياني بشــكل مضــاوط حتى يصــبح الضــاط داخل هذه األجســام الكهفية يســاوي ضــاط 

 . الدم في الشريان األبهر السفلي أثناء اإليالج
 

 منعكس القفز :   -2
 تكون أعراض هذا المنعكس. وضمها بواسطتهما األماميةبأطرافح  األنثىصعود الحيوان الذكر على ظهر 

وفي نفس وقت الصــــــــعود يظهر مباشـــــــــرًة منعكس . األغنامو  األبقارواضــــــــحة عند الخيول وضــــــــعيفة عند 
 . الجماع

 
 منعكس الجماع :   -3

موجهة الســـــــــــتقبال المنبهات الحركية والحرارية من قبل  ،عبارة عن حركات دفع متكررة من قبل الذكر وه
 ،الذكري بالطبقة المخاطية للمهبل وحيث تنتج هذه المنبهات عن احتكاك العضــــ ،أعصـــاب جلد القضــــيب
 . (منعكس القذف)وهذا ما يولد القذف 



 منعكس القذف :  -6
ات الناتج عن تقلصـــــ)من الجهاز التناســـــلي الذكري  (الســـــائل المنوي)ومفرزات الادد الملحقة  النطفطرح 

  .سائل المطروح تسمى قذفة وذلك خالل فعل جنسي واحدإن مجموع كتلة ال. (عضالت الجهاز التناسلي
 

 منعكسات إناث الحيوانات في وقت الفعل الجنسي :
ذلك كما و  ،يالحظ أنح عند إناث الحيوانات في وقت الفعل الجنسـي يحصـل نفس المنعكسـات كما هي عند الذكور

 يلي :
 منعكس المعانقة :  -1

 . على شكل أخذ وضعية مناسبة لعملية الجماع األنثىيظهر على 
 

 منعكس الجماع :  -2
 ،على شــــكل مجموعة من الحركات العضــــلية في منطقة الجذع واألعضــــاء التناســــلية األنثىيحصــــل عند 
 . استقبال المنبهات الحركية والحرارية على المهبل وعنق الرحم إلىالتي تؤدي 

 
 : (االحتقان)نتعاظ منعكس اال   -3

ية وانتفاخ األجســام الكهف ،احتقان شــديد لألعضــاء التناســلية وخاصــة عنق وجســم الرحم اإلناثيظهر عند 
 . هبوط الفرج خارجاً  من ثمو  ،للبظر ومدخل المهبل

 
 منعكس القذف :  -6

 وهي غير مهمة ،ى يحصـــــــل خروج ســـــــيولة من الادد الفرجيةاألولفي  ،في مرحلتين اإلناثيحصـــــــل عند 
ة ها الســـــــيولة الكبرى التي تظهر في وقت الحرارة الاريزيئوالتي يعوض عنها في أثنا (رىالســـــــيولة الصـــــــا)
 . من الشبق (السيولة)

 
مي فإنح يحصــــــل تقلص عضــــــلي رح (الهزة الجنســــــية)أما في المرحلة الثانية التي تتوافق مع ذروة الشــــــبق 

قذف حٍد ما ال إلىوهذا ما يدفع الســـــــيولة الموجودة في قناة عنق الرحم على قذف يشـــــــبح  ،رجفاني الشـــــــكل
 . الذي يحصل عند الذكر

 
 الخصائص النوعية للفعل الجنسي :  -5

 ،مجموعتين : حيوانات ذات تلقيح مهبلي إلىحســــــب خصــــــائص الفعل الجنســــــي يمكن تقســــــيم الحيوانات 
 . ذات تلقيح رحمي وأخرى

ث يســـــــــقط حي ًاومنعكس القذف متزامن ،ًاعند الحيوانات ذات التلقيح المهبلي يكون الفعل الجنســـــــــي ســـــــــريع
ت أما عند الحيوانا. وسائر المجترات األغنامو  األبقارالحال عند  يكما ه ،السـائل المنوي على عنق الرحم

نوي مباشرة ويسيل السائل الم ،ذات التلقيح الرحمي فيكون الفعل الجنسـي أطول نسبيًا والقذف غير متواقت
 . ال عند الخيول والكالب والخنازيرالح يداخل الرحم كما ه إلىعبر قناة عنق الرحم 

 



 الفعل الجنسي عند المجترات : 
 جراءا  نتعاظ يقوم الذكر مباشــــــرة بالصــــــعود و بعد اال ،ســــــرعة األداء وأهم ما يميز الفعل الجنســـــي عند المجترات ه
 . ثانية (15 – 2) كل ذلك يستارق ،جماع بعد اإليالج وينتهي بهزة جنسية وحيدة

 
 الفعل الجنسي عند الخيول :

في هذا  ،محاواًل االقتراب من الفرس األماميةويضــــرب بقوائمح  ،يبدأ بالصــــهيل ،يظهر على الحصــــان تهيج شــــديد
 . نعكس المعانقةوعند معظم الخيول يبدأ مباشرة م. الوقت يظهر منعكس اإلنتعاظ

 
ســــم ومس جســــمح بج ،مثل الشــــم ،األخر فإنح قبل المعانقة يالحظ مزيد من الحركات التحضــــيرية هاأما عند بعضــــ

وفي لحظة . ثانية من بدأ الجماع يحدث القذف (15 – 1)ثم الجماع وبعد  (الصـــــــــــــعود)ثم تبدأ المعانقة  األنثى
ويلي ذلك أحيانًا حركات الهزة الجنســية المترافقة مع تقلصــات على الحصــان شــيء من الهدوء  والذروة الشــبقية يبد

 . منتظمة لعضالت العجان والذيل
 

وعنـد نهـايـة الـذروة الشــــــــــــــبقيـة تتوقف حركات الجماع وينزل الذكر  ،وبهـذا يمكن االســــــــــــــتـدالل على حـدوث القـذف
 . دقيقة (3 – 1) يستارق عند الحصان (الفعل الجنسي)كل هذا . األنثىعن  (النزول)
 

 الفعل الجنسي عند الجمال :
حيث يظهر على الذكر شـــــيء من العصـــــبية لدى  ،نوعًا ما ختلفةيحصـــــل الفعل الجنســـــي عند الجمال بصـــــفات م

 . وتخرج من فمح اللهاة على شكل كيس أحمر ،في فترة الشبق األنثىمشاهدة 
 

دقيقة وال يمكن معرفة الذروة  (13 – 13)ويســتمر  ،ويحصــل الفعل الجنســي عند الجمال وهي راقدة على األرض
 . األنثىويتم معرفة حصول القذف من خالل رفض الذكر للقيام بصعود ثاني على  ،الشبقية

 
  



 الباب الثاني

 

 تلقيــح الحيوانــات

 

Animals Insemination 

 
 توالد الحيوانات : أجلن من التلقيح من ايستخدم نوع

 تلقيح طبيعي  . 
 تلقيح اصطناعي . 

عطاءو تزاوج ال أجلتتلخص وظيفـة المربي في حال التلقيح الطبيعي في عملية انتقاء الحيوانات المناســــــــــــــبة من و   ا 
هي و يدة يتم اختصــــار تلك العمليات بعملية وحف الصــــنعيأما في حال التلقيح . المواليد المرغوبة في عملية التربية

 . التناسلية األنثوية باستخدام أدوات خاصة لذلك القناةإدخال السائل المنوي في 
 
 

 األولالفصل 

 

 التلقيــح الطــبيعي
 

Natural Insemination 

 
 تزاوج الحيوانات :

 تلقيح الحيوانات طرائق مختلفة الختيار ذكر التلقيح:ل يستخدم
 .توجيهي أو  ( تزاوج يدوي1
 . ( انتقائي2
 . ( تصالبي3
 . ( عشوائي3
 
. . .  . . .عدد القطعان الخو  ،حسـب ظروف التربيةو  ،سـبة لطبيعة كل نوع من الحيواناتاالطرق المنغيرها من و 

 . . 
على ســــــبيل المثال في التزاوج اليدوي يقوم المربي باختيار لكل أنثى محددة ذكر محدد ليتم الفعل الجنســــــي تحت و 

ختلف يمكن اســتخدام هذه الطريقة عند مو  ،قيقةالحصــول على نتائج دو  ًاالتلقيح جيد إجراءهذا ما يســمح بو  تحمراقب
 . الحيوانات

 
 جلأبشــكل أســاســي حيث يعطي إمكانية أفضــل الســتخدام ذكور جيدة من  األغنامفيســتخدم عند  ،أما النوع الثاني

ات يتم ذلك بإطالق كبش مدرب في مجموعة من األمهو  ،تنشـيط الوظيفة التناسـليةو العقم و كشـف الشــبق و  ،التلقيح
 . تاطيتهاو للكشف عن الشبقة منها  األغنام



 
 اماألغنخاصــــــة عند و هذه األنواع من التزاوج  جراءنح يجب أن يتم إنشــــــاء مراكز خاصــــــة إلإال بد من القول  اهنو 
ن حماية القطيع مو هـذا مـا يســــــــــــــمح بـالحصــــــــــــــول على نتـائج ممتـازة للتزاوج و يمكن أن تكون هـذه المراكز متنقلـة و 

جراءو األمراض   . اإلحصاء الالزم ا 
 
ا األدويــة الطبيــة التي قــد يحتــاجهــو لــديــح بعض األدوات و  ،خبرة ويجــب أن يتوفر في كــل مركز مراقــب بيطري ذو 

أخيرًا يجب أن يتم كل ذلك تحت إشراف الدوائر الحكومية المختصة مثل الدوائر البيطرية و . هذا العمل إجراءأثناء 
 . الزراعيةو 
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 الفصل الثاني

 

 الصنعيالتلقيـح 

Artificial Insemination 

 

 
 لمحة تاريخية:

ســــــــفنجة في إأنهم وضــــــــعوا  ذلكبعملية تلقيح اصــــــــطناعي  م قام احد العربان1322عام في توفرت معلومات أنح 
جراءو بعد عرضــها على حصــان و مهبل فرس  منوي، ســفنجة المبللة بالســائل الالفعل الجنســي قاموا بســحب هذه اإل ا 

 . حصلوا على مواليد ذات صفات جيدةو  ،ووضعوها في مهبل فرس أخرى
 
قام بعملية  ،ميالديال 282العرب في شمال أفريقيا منذ العام من  وفي الكتابات العربية القديمة ذكر أن أحد البدو 

دة و كبة شعر نظيفة كان قد وضعها في مهبل فرس موج بوساطةخصمح لياًل  تلقيح اصـطناعي لفرسح من حصان
رس ثم تاطية لتلك الف إجراءمع ذلك الحصـــان المشــــهور بعد أن بللها بســــائل شـــبقي من فرســــح  ثم قام الحصــــان ب

 . أنجبت لح مهرًا من حصان خصمحو مهبل فرسح  إلىنقلها و سحبها البدوي مباشرة 
 
 نعيالصة بعملية التلقيح كيم حيث قام أحد مربي األسماك بزيادة موارده السم 1123توالت األعوام حتى عام  ثمو 

 . قد حصل على نتائج باهرة في تلك الفترةو  ،في أحواض مائية صايرة خاصة
 
عتمدًا بذلك م الصـــنعيقام العالم الروســـي إيفانوف بوضـــع بعض المعالم الرئيســـية لعملية التلقيح  1833في عام و 

 :اليةفي األمور الت ااالستفادة منهلكي يتم  أداةأو كوسيلة  الصنعياقترح عملية التلقيح و على أسس علمية 
 
  (العقم)معالجة قلة اإلنجاب . 
 الحصول على سالالت جيدة . 
  ًالحصول على أكبر عدد من المواليد المحسنة وراثيا . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :التلقيح الصنعي ومساوئه فوائد
Advantages and Limitations of Artificial Insemination 

 
 Advantages :   هفوائد

يؤمن التلقيح الصـــنعي ميزات كثيرة مقارنة بالتزاوج الطبيعي. مثاًل يخفض من عدد الذكور الضـــرورية  -4
 وبهذا تخف التكلفة في تربية الثيران والعناية بها. ،لعملية التناسل

 .الوراثي ويخدمهايساعد التلقيح الصنعي في عملية التحسين  -1

 التحكم الجيد في الفحص الدوري الصحي للذكور المستعملة وفعالية الفحص الدوري للسائل المنوي. -6

إن إضــــــــــافة الصــــــــــادات الحيوية إلى ممددات الســــــــــائل المنوي تقلل من نقل األمراض الجرثومية إلى  -1
 .اإلناثنتقال العدوى إلى الذكور من ، وكذلك تقلل من عملية ااإلناث

من ثمَّ من  يمكن أن تحســـــــــــــنعمة للنطاف والتي اإن ممدات الســـــــــــــائل المنوي تحوي عوامل واقية ود -5
 .ة عند الذكوربو خصوبعض حاالت ضعف المعدالت الحمل 

ل يقلل من مخاطر و إن اســــــــــــــتعمال الدمية و المهبل الصــــــــــــــنعي في جمع الســــــــــــــائل المنوي عند الخي -3
 .التلقيح الطبيعيالناتجة عن اإلصابات 

وتساعد  ،إن عملية جمع السـائل المنوي عبر المهبل الصـنعي تسـمح بتقييم السائل المنوي قبل التلقيح -7
 عند الذكور. ةبو خصال فيالتي قد تؤثر  تفي الكشف المبكر عن المشكال

 توفر سجالت تناسلية دقيقة. -8

 ساب صفات جديدة.يسمح التلقيح الصنعي بالقيام بعملية التهجين الكت -9

 القطعان الكبيرة. فيبعد توقيت الشبق  مباشرةً التلقيح الصنعي يستخدم  عادةً  -40

 
 

   Disadvantages :همساوئ
يتطلب النجاح في هذه البرامج معرفة واســـــــعة ومهارة في الجزء المتعلق بالجمع من الذكور ألن النطاف  -4

فت  شديدة الحساسية   العوامل الخارجية. نحوالتي ُقذ 
 من الضروري الحصول على شخص مدرب للقيام بهذه التقنية. -1
 .متعلقة بكشف الشبقمشاكل  -6
 استعمال ذكور ذات جودة منخفضة أو غير مختبرة. عندوراثية المراض إمكانية نشر بعض األ -1
 .ًا إلنجازهاالعملية وقت هذه تستهلك -5
 .(لو عند الخي ال سّيماو )زيادة اإلصابات البشرية عند جمع السائل المنوي عبر المهبل الصنعي  -3

 
ألمور توضــحت معالمح في او  ،واســع االنتشــار ًاعلمي ًالعملية أصــبح هذا البحث مجاالو أخيرًا من الناحية النظرية و 



 الستة التالية :
 . دراسة السائل المنوي .1
 . طرق الحصول على السائل المنوي .2
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قد مؤتمرات تعو عقدت و . الدراسات األكاديميةو انتشر بذلك هذا العلم في كل أنحاء العالم من خالل تبادل الخبرات و 

 . الصنعيالتلقيح و المتعلقة بعملية التكاثر  تحل المشكالو  ،دولية لتبادل اآلراء
 
  المنللويالسللائل 

 :  السائل المنوي
مفرزات الادد  –مصــــــورة الســــــائل المنوي  – (البالزما)المصــــــورة و  (= األعراس الذكرية النطف) منيخليط ال

 . الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري
 

 . إن السائل المنوي المطروح من الذكر خالل فعل جنسي يسمى قذفة
في حجم  اً ير كب اً دور  تؤديآلية الفعل الجنســي لكل ذكر من الحيوانات و إن البنية الخاصــة لألعضــاء التناســلية 

عند . (مل 355)أعظميًا  ،(مل 155-15) عند الحصــان يشــكل حجم القذفة وســطياً و . الســائل المنوي بنيةو 
 . مل( 11) أعظمياً و  (مل 1-3)عند الثور ، (مل 3،1) أعظمياً و  (مل 2-1)الكبش 

 
 . حسب نوعحبآخر إلى يختلف من حيوان  النطفإن تركيز 

ـــــ  النطف ات التلقيح المهبلي يكون تركيزو عند الحيوانات ذ ات و مرات منح عند الحيوانات ذ (15 – 1)أكبر بـ
 . لتلقيح الرحميا
 :مل سائل منوي يوجد وسيطاً  1هكذا في و 

 . نطفة مليار (3.1 – 2.1)عند الكبش 
 . نطفة مليار (1.2 – 5.8)عند الثور 

 . نطفةمليار  (5.11 – 5.1)عند الحصان 
 

 التركيب الكيميائي للسائل المنوي:
 . أكثر سوائل الجسم تعقيداً  إلىأما كيميائيًا فإن السائل المنوي ينتمي 

تشـــــــكل البروتينات و مادة جافة  (٪ 15 – 2)و ،من كتلة الســـــــائل المنوي (٪ 38 -35)حو نيشـــــــكل الماء 
في تركيب هذه  ،دســـــــــمو أن معظم أجزاء الســـــــــائل المنوي هي بروتينات  ذلك. من المادة الجافة ٪25حوالي 

 . البروتينات يدخل أحماض أمينية حاوية على الكبريت



 
 ًاكبير ًادور ؤدييهذا األخير  ،الذي يحوي كمية كبيرة من الفوسفور ،الليسيتينفيح  األولأما الدسم فيشال المركز 

 . نويفي العمليات البيوحيوية في السائل الم
 

في رماد و  .في مفرزات الادد الملحقة التناســـــــلية الصـــــــوديومو  ،في مفرزات البربخ يتجلى وجود أمالح البوتاســـــــيوم
 :هي شواردالالسائل المنوي تبين أنح يوجد أيضًا كثير من 

 . ر أخرىوعناص ،زنكوال ،حديدوال ،صوديوموال ،بوتاسيوموال ،منانيزيوموال ،كالسيوموال ،فوسفوروال ،كلورال
 

 : وهييحتوي السائل المنوي على مركبات عضوية معقدة 
من  (٪ 15 – 3) نســـــبتححمض الليمون  و  ،كولينو  ،بولةو  ،كوليســـــترينو  ،مولد الفوســـــفورو  ،مولد حمض اللبن

أمالح إن  .ذلك تحت تأثير الهرمون الذكريو خاصة الحويصلية و حمض الليمون ينتج في الادد الملحقة التناسـلية 
وســـــــــطية بين    pHمن أهم عناصـــــــــر الجملة البوفيرية التي تحافظ على درجة دحمض الليمون )ســـــــــيترات( تع

. السائل الممدد للسائل المنوي إلىعند إضافة هذه المادة  منيهذا ما يطيل من عمر وحيوية الو القلوية و الحموضة 
 التالية : اإلنزيماتقد وجد أن السائل المنوي يحتوي على و 

 
 ًادور تؤدي يماتاإلنز هذه  . غيرهاو ليباز  ،أميالز ،أنتي تربســـــين ،تريبســـــين ،كاتاالز ،بيروكســـــيداز ،يالورونيدازه

ي عملية واشـــــــتراكها ف مني( وفي حيوية الالنطفة) االســـــــتقالب على مســـــــتوى الخليةو في عمليات نقل المواد  ًاكبير
 . اإلخصاب

 
 A، B2 ،B1، C اتفيتامين أهمها :من كما وجد أن الســــــــــــــائل المنوي يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات 

 . غيرهاو 
( التي توزفركخاصـــــــة ســـــــكر الفواكح )و  ،الســـــــكريات هين األهم في التركيب الكيميائي للســـــــائل المنوي فو أما المك

 . المصدر األساسي للطاقة دتع
 
جــدًا من النــاحيــة العمليــة في التلقيح ، ومعرفتهــا أمور مهمــة الكيميــائيــةالبيئــة القول أن دراســـــــــــــــة من أخيرًا ال بــد و 

ملية ما ينقصـــــح من مواد أثناء عمني ألن تمديد الســـــائل المنوي يعتمد اعتمادًا كليًا على ذلك لتعويض ال الصـــــنعي
خاصة و الظروف المعيشية للحيوان الذكر المعطي  تلكفي  ًاكبير ًادور يؤديالتلقيح كما و التخزين و الحفظ و التمديد 

 . . . . . . . . . . . .  ، ومن ظروف إيوائح، ومعاملتح وغير ذلكما يتناولح من عليقة
 

 :لنطفةابنيلة 
لف توتخ ،وهي خلية مركزة ومتخصـــصـــة وفقيرة بالســـيتوبالزم ،تنقســـم تنمو وال هي خلية تناســـلية ذكرية ال: نطفةال

 األساسية التالية: ةتتركب من األجزاء األربعو  ،الشكلو عن غيرها من حيث الوظيفة  في بنيتها
  (.12الشكل ) ،متحركالطويل الذيل الو جسم وال ،عنقوال ،رأسال
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 رسم تخطيطي - النطفة( : بنية 16الشكل )

 

 
 
 
 
قل بمرتين أ النطفةن طول إحيث  ،الحيويةو الحجم و من حيث الشــــــكل  ًاكبير ًااختالف البويضــــــةعن  النطفةختلف ت

ـــــــ  أقل بو  ،من قطر العرق األنثوية عند الثور  ًاميكرون (85 – 15) ما بين النطفةيتراوح طول و  . مرة حجماً  125 ـ

 ميكروميتر

 ميكروميتر

 ميكروميتر

 ميكروميتر



 . م )ميكرومتر(. ك. م (2 -15) عند الحصانو  ،)ميكرومتر(م . ك. م 85 -11الكبش و 
 

 . أمالحو تين يسيلو من قليل من البروتينات الحرة و  ،من بروتيدات نووية ًاأساس النطفةيتكون رأس 
 

بروتين بســــــيط و  ،(DNA) يتألف من حمض نووي ريبي منقوص األوكســــــجين ،بروتين معقد :البروتيدات النووية 
 . م. ك. م 1 – 3عرضح و  ،م. ك . م (15 – 1) خلية المنويةطول رأس ال. (هيستون)
 

 ،يمتلك الجزء األمامي للرأس غطاء يشــمل القلنســوة الذي يحوي الجســيم الطرفيو . النطفةتشــال النواة معظم رأس 
 . اإلخصابفي عملية  ًاكبير ًادور يؤديالذي 

 
 –باي العامل الصــــ -(الصـــبايات همبعضـــ يســــميها)فيملؤه مادة تســـمى الكروماتين  (النواة) النطفةأما جوف رأس 

 . تحت المجهر اإللكتروني على شكل شبكة متعامدة من األلياف والذي يبد
 
ينتهي عند قاعدتح بطبقة حلقية الشــــكل واضــــحة تفصــــل الرأس عن  ًاكأســــي ًايمتلك الجزء األخير من الرأس غالفو 

 . العنق
 
 ،السفليو عنق الجسيم المركزي العلوي اليتوضع في و . م. ك. م (1) حونطولح و  النطفةالعنق أقصر أجزاء  ديع
 . يتصالن مع بعضهما بثالث حزم ليفيةو 
 

الذي يحيط بح  ،نطفةلليتوضع فيح الخيط المحوري و م . ك. م 15 حونطولح  خيطيفيملك شكل  النطفةأما جسـم 
 . هذا األخير ينتهي مع نهاية الجسم في ما يسمى الحلقة النهائية )المقفلة(و  ،حلزون ثنائي

 ًتقريبا .م. ك. م (15)المباشـــرة( طولح  األماميةالحركة التقدمية ) وعضـــ وه لجســـم ًااســـتمرار النطفةذيل  ديعو 
 . القيام بكل العمليات الحيوية من خاللح يستطيعغالف شفاف بسيط حيث  هالبكام النطفةيالف 

 
 : النطفةخصائص 

اسلي األنثوي في الجهاز التنو مقاومتها في الظروف الخارجية و النطف بحيوية  الصنعييتعلق نجاح عملية التلقيح 
 . الحركة بشكل خاص يتعلق ذلك بإمكانيتها علىو  اإلخصاببنشاطها في المشاركة في عملية و 
 
 

 : (الحركة) ىاألولالخاصة 
حســــــب ظروف و حســــــب حالتها العامة  النطفتتباين ســــــرعة حركة و  ،النطفالحركة من أهم خصــــــائص  دتعو 

عند و . مم/د 3.52عند الثور و  ،مم /د 3.2وســـــــــــــطيًا  ،مم / د 11.3 – 1.3فهي مثاًل عند الكبش  ،الوســـــــــــــط
 . مم /د 1.2الحصان 

 
تتحرك بحيوية  منيعات من الاجم تحت المجهر يمكن دائمًا مشـــــــــاهدة مجموع حديثاً عند مشـــــــــاهدة ســـــــــائل منوي 



ح اســــــــتمرار المشــــــــاهدة تصــــــــبو ت بمرور الوقو . رابعة غير متحركةو  ،ثالثة اهتزازياً و  ،ونطاف أخرى دائرياً  ،أمامياً 
 . عديمة الحركةو أاهتزازية  على شكل حركة وتبدو  ،أقل حركة النطف

 
ك بتأثير كذلو  ،شـــــــــــــدة التنبيح الجنســـــــــــــي ،بلوغهاو  ،تتعلق بعمرها عراس الذكريةحركة األ إن اختالف الحيوية في

 . تأثير الوسط للسائل المنوي بشكل خاصو الظروف الخارجية بشكل عام 
 

ية التي لشحنة السلباو  ،أمامياً  هاأن حركة الذيل تدفع ذلك ،تبدي حركة أمامية رأسـية )تقدمية( ناضـجةال النطفإن 
الحركة و الشـــــــــحنة الســـــــــلبية )لذلك في الســـــــــائل المنوي الكثيف وبوجود هاتين القوتين و  تمنع اصـــــــــطدامها تملكها 

ة يمكن من خاللها الحكم على يعلى شـــــــكل حركة موج النطفبالعين المجردة حركة و  بوضـــــــوحتظهر  (النشـــــــيطة
 . الكبشو جودة السائل المنوي عند الثور 

 
 : (النطفتخثر ) الخلاصة الثلانية

أن يكون  يمكن النطفإن تخثر . فقدان الشــاردة الســلبية وجســميًا بســبب ضــعف أ ورأســيًا أ النطفهي التصــاق و 
 (رتجاعيةإغير )غير انعكاسية و . (االلتصاق النجمي) تحتفظ بحركة ذيلهاو ملتصـقة رأسـيًا فقط  رتجاعيًا إذا كانتإ

 . (تلزن عام -ميتة )غير متحركة و  اً ملتصقة عشوائيًا مع بعضها بعض عندما تكون
 

لعملية  والسـبب األساسي. مشـحونة إيجابياً  جزيئاتعندما يحوي السـائل المنوي على  النطفيحصـل تعديل شـاردة 
  .تركيز حمض اللبن فيح زيادة زيادة كمية شوارد الهيدروجين في السائل المنوي نتيجة هو التخثر

 
ن قد تبيو . مع زيادة الحموضة تزداد عملية التلزنو  ،يحصل التصاق نجمي pH (1 – 2.3) درجة الحموضة عند

مخثر )ن يســــــــــمى ســــــــــبيرموأغلوتيني إنزيمتحت تأثير  األنثىأن هذه العملية تحدث بشـــــــــكل طبيعي في المهبل عند 
يث ح اإلباضــــةذروتها لحظة  إلىخاصــــة في حال غياب هرمونات المبيض )اســـتروجينات( التي تصــــل و  ،(منيال

أما  . ودتحل التخثر الموجو  منيلجريبات الناضــــــــــجة تمنع تخثر التظهر مادة في وقت التهيج الجنســــــــــي تفرزها ا
 . األنثىبشكل واضح في مهبل  للمنيفإنح يحصل تخثر  (الشبق) خارج هذه الفترة



 : (النطفالتنفس وتحليل السكريات عند ) الخاصلة الثالثلة
وى من تســـتطيع امتصـــاص األوكســـجين أق هاتبين لهم أنو  ،النطفتنفس إثبات حقيقة  من كثير من العلماء تمكن 

 . م˚ 25ذلك في درجة حرارة و غيرها من األنسجة األخرى و خاليا الرئتين 
 

دًا في الدرجة ج اً فيكون التنفس ضـــعيف النطفة التنفس عند ليقلل من حاو  إن انخفاض درجة حرارة الســـائل المنوي
 .تزيد من التنفسفباتجاه القلوية  pHكما أن ارتفاع الحموضــــة يوقف عملية التنفس أما تايير درجة . صــــفر مئوي
. الحركة لأجما تحتاجح من الطاقة من  حيوانات المنويةتؤمن لل ،عملية كيميائية حيوية أســــــــاســــــــية د  إن التنفس يع

تحت تأثير األوكســـــــجين و خالل عملية التنفس و . من الطاقة من خالل التنفس ٪35 حون ىعل النطف تحصـــــــلو 
 ،المواد ى تتأكسد السكريات البسيطة ثم باقياألولفي الدرجة . البروتيناتو الدسمة  الموادو يحصل أكسدة السكريات 

من  النطفخدمها ســتتنتج كمية كبيرة من الطاقة التي تو البولة و الماء و نتيجة هذا التأكسـد يتشــكل حمض الكربون و 
 . الحركة أجل
 

حيث أنها تتم بمشـــــــاركة مجموعة  ، وذلككما تحصـــــــل عند باقي خاليا الجســــــم منيتحصــــــل عملية التنفس عند ال
تلف التي تخو ،الخمائر( المؤكســـدة التي يســـتخدمها كل أعضـــاء الجســــم في عملية نقل المواد) اإلنزيماتكاملة من 
أي أنهــا تســــــــــــــتطيع التنفس بوجود  ،ةمن األحيــاء الالهوائيــ منيبــذلــك يمكن تصــــــــــــــنيف الو . آخر إلىمن حيوان 
يع استخدامح ستطتسكر العنب( الذي و  ،سكر الفواكح)السكر و بذلك مصدر الطاقة لها ه د  يعو . بعدمحو األوكسجين 

. لالزمة لهااينتج عن عملية تحليل الســــــــكريات الطاقة و من الوســــــــط المحيط بها بعملية التحليل الكيميائي الحيوي 
لتنفس اعملية  شــــــــــــــرين مرة عن الطاقة الناتجة عني أقل بعإلنزيمتحليل االقـد تبين أن كمية الطاقة الناتجة عن و 

م وجود عد أطول في حال اً تبين أيضــًا أن النطاف تعيش زمنو . (أي أكســدة الســكريات بوجود األوكســجين)العادي 
م وجود عد)أما بالتخمر . باألكســـدة المباشـــرة يزيد من اســـتهالك الطاقة واألوكســـجين ألن األوكســـجين على ما يبد

 ما يفيد في حفظ النطاف إذ إن حفظ اوهذ بطيئة،اســـــتهالكها و تكون عملية الحصـــــول على الطاقة ف (األوكســـــجين
النطاف في عبوات تعزلح عن األوكســـــــــجين أفضـــــــــل منح في عبوات مفتوحة ألن ذلك يقلل من عمليات األكســـــــــدة 

ي كما يحصــــــل ف) بعض المواد الوســــــطية األخرىو ر الســـــكريات تعطي حمض اللبن بما أن عملية تخمو . الهوائية
بات الحيوي حالة الث إلىإمكانية التحول  النطف فإن زيادة حمض اللبن في السائل المنوي يعطي (الخاليا العضلية

 . النطفهذا بدوره أيضًا يزيد من عمر تخزين و  (الثبات الحيوي الحمضي)هذا ما يسمى و 
 

ة عن هذه الطاقة ناتج ،إمكانيتها على الحركة الطاقية النشــــيطةهو عن باقي الخاليا  نطفللإن الفرق األســــاســــي 
الحال في العمل العضــلي يلزم النطاف مادة األدينوزين  يكما هو هذه الحركة  أجلمن و  ،التخمر الســكريو التنفس 

الحصول على الطاقة كناتج أساسي لعملية  أجلمن  نطفللالتي تعتبر المادة األساسية  ،(ATP)ثالثي الفوسفات 
بروتين العضالت  يماثل –قد تبين لدى بعض الباحثين أنح يوجد بروتين سـبيرموزين و  ،التخمر السـكري والتنفس أ
الفوســفور  إلى( ATPيتحلل ) (ادينوزين ثالثي الفوســفاتاز إنزيميبدي خواص )تحت تأثير ســبيرموزين . زينو أكتومي

ة عندما تكون هذه الطاقو نتيجة لهذا التحلل تحصـــــــــــل النطاف على الطاقة التي تؤمن إمكانية الحركة و ( ADPو)
 . (ATP)على شكل  النطفمن قبل  ادخارهاغير الزمة للحركة يتم 
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 النطاف  في الخارجية عواملتأثير ال

Effect of External Factors in Spermatozoids 

 
 :  درجة الحرارة -1

ما أنتقوي حركة النطاففإما أن اتجاهين  اذ االنطاف أثر  فيتؤثر حرارة الوسط   وتطيل أف تضعفها وأ ، وا 
 م˚1إذا وضـــعت النطاف في وســـط حرارتح   :العمر هما ظاهرتان متالزمتان و إن الحركة حياتها، تقصـــر 

. تصـــبح حركتها أنشـــط م˚15وســـط حرارتح   إلىعند نقلها و  نادرة الحركة وأ ،فإنها تصـــبح عديمة الحركة
جة في الدر  (قمة النشـــــــــاطو ) اً درجة الحرارة تزداد حركة النطاف لتصـــــــــبح أكثر نشـــــــــاط ارتفعتهكذا كلما و 
ذا ما اســــــــتمرت الحرارة و . الوســــــــط أي أن الحركة تتناســــــــب طردًا مع ارتفاع درجة الحرارة (م˚ 38-31) ا 

حالة غير قابلة  إلىنقطـة تحول النطـاف  (م˚ 32.1) الـدرجـةبـاالرتفـاع فـإن حيـاة النطـاف تنقص فتكون 
الخفض  تكون أقل ضررًا عندفالحرارة المنخفضة  اأم ،(الالحيوية –فقدت حيويتها )التصحيح  ولالرتجاع أ

يد حيويتها أن تستع لها يمكن ،بالتسخينو  ،حالة التجمد إلىيمكن تحويل النطاف و التدريجي لدرجة الحرارة 
مكانيتها على و   . اإلخصابا 
 

 (م˚ 5)درجة التجمد  إلىأي التحول المفـاجئ للنطـاف من الدرجة الحيوية  ،التبريـد الســــــــــــــريع للنطـافإن 
ضياع مقدرة ب حالتي تتوضو  (وهي رد فعل النطاف على التبريد المفاجئ)الصـدمة الحرارية  بسـبب يحصـل

 . النطاف على العيش
 

ميتة بكميات  وتمديد الســـائل المنوي يظهر نطاف مشـــوهة أ وأ م˚ 33 عند إعادة وضــعها في درجة حرارة
الحد  تعد   التي. (م˚11 – 11)الدرجة  إلىحصـــــل صـــــدمة حرارية للنطاف عند التبريد تويمكن أن  ،كبيرة

يئة وقد تبين أنح كلما كانت هذه العمليات بط. العمليـات الحيويـة أثناء التبريد تبـاطؤ والفـاصــــــــــــــل لتوقف أ
ة التبريد البطيء الطريقة األســــــــاســــــــي د  ولذلك يع . كانت الصــــــــدمة الحرارية أقل ظهورًا عند النطافالتاير 

 .الصـــــــــدمة الحرارية عند النطاف أثناء الجمع أكثرتظهر وقد تبين أنح  . للتخلص من الصـــــــــدمة الحرارية
كحد  تكون يجب أنحيث   السائل المنوي مداولةدرجة حرارة الارفة التي يتم فيها  إلىولذلك يجب االنتباه 

 . (م˚18) أدنى
 

أن درجة تجمد الماء تســـــــبب تخرب ســـــــيتوبالزم  ذلكاألحياء  فيإن درجة الحرارة المنخفضـــــــة تؤثر ســـــــلبًا 
ولذلك عند تجاوز هذه  . فيها على شـــــــــكل بلورات ضـــــــــخمة ةالخاليا بســـــــــبب تجمد جزيئات الماء الموجود

يمكن إنقاذ الخلية الحية من التبلور على شـــكل بلورات  م˚15 – إلى م˚3الدرجة التي تنحصـــر بالمجال  
تباه وهذا ما يجب االن . تحافظ على مكوناتها من ثمأنها تتجمد دون تشــــكل بلورات و و ضــــخمة )كريســــتال( 

م حيث يمكن أن يت . درجة الحيوية إلىأيضـــــــــًا عند تدفئة الســـــــــائل المنوي من الدرجات المنخفضـــــــــة  إليح
يجب أن نســخن الســائل المنوي المجمد  إذابةعند لذلك و صــعودًا وهبوطًا،  (م˚ 5)المرور في درجة التبلور

 ،(م˚35)الســـــــائل المنوي المجمد دون أن يمر بهذه الدرجة بوضـــــــعها مباشـــــــرة في ماء دافئ درجة حرارتح 
بســـــبب قلة حجم الســـــائل المنوي عند هذه  األغنامو  البقرخاصـــــة عند و  الصـــــنعيذلك أثناء عملية التلقيح و 



ثر ســــلبًا تقنيات التخزين والنقل التي قد تؤ  إلىاالنتباه و  ،يتبع ذلك أيضــــًا اســــتخدام أدوات دافئةو  الحيوانات
من  أن النطاف تمر بحالة ثبات حيويتبّين قد و . على النطاف إن لم يتم التقيد بالشـــــــروط المناســـــــبة لذلك

الة أن النطاف الموجودة  في البربخ تكون بح ظهرحيث  ،خالل معرفة فيزيولوجيا الجهاز التناسلي الذكري
طها في سقو و مع مفرزات الادد الملحقة  اذلك باختالطهو حالة نشطة عند القذف  إلىتتحول و  ،ثبات حيوي

هي و  ،م˚33 تكون درجة حرارتح حيثأجواف الجهاز التناســـــــلي األنثوي الذي تصـــــــل إليح بشـــــــكل مفاجئ 
 . الحركة النشطةو لحيوية ا إلىالدرجة المثلى للتحول من الثبات 
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بينما تحت تأثير أشــــعة الشــــمس المباشــــرة  ،النطاف فيأي تأثير ضــــار  ليس لحإن ضـــوء النهار المنتشــــر 
إن التأثير الســــلبي ألشـــــعة الشـــــمس على النطاف . دقيقة 35 –  25 خالل تموتو  ،تزداد حركة النطاف

ت األحمر يأتي من الطيف تحو  ،الذي ينشط العمليات الكيميائية الحيوية ،يأتي من الطيف فوق البنفسـجي
. عاعاتمن تأثير هذه اإلشــ حمايتحيجب  الصــنعيالتلقيح ســائل المنوي و لجمع ا لذلك عندو . األثر الحراري

 ستائرنوافذها مزودة بو في غرف مالقة الخطوات كافة السائل المنوي أن تجري  مداولة أثناءيجب االنتباه و 
 . ملون بلون برتقالي وكذلك بالنسبة لألوعية المخبرية يجب أن تصنع من زجاج عادي أو  ،تعطي ظالً 
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 بنيتحر كما أنها تســــتطيع تايي ،عندما تمتزج النطاف بالســــائل المنوي تتأقلم بســــرعة مع هذا الوســــط الجديد
ئل المنوي للســــا اإلحلوليالضــــاط  دلهذا الســــبب يع. ذلك بإشــــباعح بمنتجات نشــــاطها الحيويو  ،الكيميائية
 . (جو 2.3)وسطيًا   م˚ 5في الدرجة  جو 3.1 – 3.8 فمثاًل عند الثور يتراوح بين ،غير ثابت

 
بأي  ةبشـــــد النطافتتأثر و للســـــائل المنوي ينتج عن تركيز المواد الداخلة في تركيبح  اإلحلوليإن الضـــــاط 

اط للســائل المنوي يجب أن يســاوي الضــ اإلحلوليالضــاط و . فيح تكونتاير يحصــل في هذا التركيز الذي 
ب تموت بســـرعة بســـب (ماء)لذلك عند وضـــع النطاف في وســـط منخفض التركيز و  ،داخل النطفة اإلحلولي

يلتف و المنخفض ينتبج ذيل النطفة  اإلحلوليتحت تأثير الضـــــــــاط و . (انتباج)زيادة الضــــــــاط الداخلي لها 
ذا وضـــــــعت النطاف في وســـــــط مرتفع التركيز أيضـــــــًا تموت و . شـــــــبح دائري ودائريًا أ اه لكن من قلة الميو ا 
 ديعو . اً يأخذ الذيل شـــكل متعرجو حيث تنكمش  (خارجها إلىتهجر المياه من داخل خلية  النطفة ) بداخلها

ضل األوساط هي أف األوساط المعتدلة حلولياً  د  تعو  ،نطفللأشد قتاًل  اإلحلوليالتبدل السـريع في الضـاط  
 . لنشاط وحيوية النطاف

 
 . (جو 2.3) عند الكبش :وفه ،عند نطاف مختلف الحيوانات غير متشابح اإلحلوليقد تبين أن الضاط و 

  .يمكن أن تتاير هذه األرقام بتاير تركيز شوارد الوسطو . (جو 1.2) الحصانعند و . (جو 2)الثورعند 
كل ذلك  من. األقل اإلحلوليقد تبين أن التاير باتجاه الضــــــاط األعلى أقل ضــــــررًا منح باتجاه الضــــــاط و 

 . اإلحلوليط الضا معتدلةيجب استخدام أوساط  الصنعيلتلقيح لتمديد السائل المنوي  عندنح إيمكن القول 
عن األجواء المسببة للتبخر التي يمكن أن تحصل بكثرة  وكما يجب االبتعاد عن األوسـاط سريعة التبخر أ

 . التعبئة ولتقييم أافي المخابر أثناء 
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 ،أي تركيز شـــــــوارد الهيدروجين ،عند العمل مع الســـــــائل المنوي يجب األخذ بعين االعتبار تفاعل الوســـــــط

لوســط الذي ا هومة لحياة النطاف ءأكثر األوســاط مالو . وحيويتها النطافو نقل المواد  فيالتي تبدي تأثيرًا 
 . عند الكبش (1.2 -1)و ،عند الثور (1 –2.3) تتراوح بين pHكون فيح درجة الـ ت
 

النطاف  عمرإن . تموت النطففإن  (pH >1.8) شديدة القلوية وفما دون أ (pH  =2) أما عندما تكون
 حمض ،حمض اللبن)تحت تأثير الحموض العضـــــــــــــوية فمثال  ،خارج الجســـــــــــــم تتعلق بخواص الحموض

 . تتوقف حتى في وسط قليل الحموضة النطففإن حركة  (حمض الزيت وغيرها ،الخل
 

 ،العكس فيحصـــــــل (. . . . . . حمض الكبريت وغيرهاو حمض كلور الماء )الالعضــــــوية  الحموضأما 
األحماض  أن محاليل إلىيعزى األمر في ذلك و النطاف  فيمرتفعة نســــــــبيًا ال تؤثر ســــــــلبًا التراكيز الحتى 

المعـدنيـة ال تحتوي على جزيئـات قـادرة على اختراق جـدار خلية النطفة بينما األحماض العضــــــــــــــوية تكون 
 ثم تتشـــــــرد هذه األحماض ،ات غير منحلة تســـــــتطيع اختراق جدار خلية النطافيئمحاليلها حاوية على جز 

بالتالي رفع درجة الحموضــــة داخل الخلية مع و  ،ســــدة الوســــطشــــوارد تســــبب أك إلىلعضــــوية داخل الخلية ا
 . لكن ضمن حدود معينةو العلم أن النطاف تملك إمكانية تنظيم حموضتها 
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عند جمع  يةتاألدواو النظافة العملياتية و التقيد بقواعد التعقيم  رغم -الصــــنعيمن الناحية العملية في التلقيح 
مادة   لذلك فإن ســعي الباحثين إليجادو لم يتم التخلص من التلوث  الجرثومي بشــكل جيد  - السـائل المنوي

ة معقمة ألنح لم يتم التعرف على ماد ،لم يتوج بنجاحفي الوقت نفســــــــح  النطفقاتلة للجراثيم غير ضـــــــارة ب
قد تبين و  .في التفاعالت الكيميائية شـــــبح مهملة د  غير ضـــــارة بالنطاف حتى في أصـــــار الجرعات التي تع

 1) من برمنانات البوتاســيوم إذا وضــعت في ســائل منوي وزنح (غ 5.55553) أن النطاف تموت بجرعة
 . (غ

 
أكاســــيد  كذلك ،شــــديدة الســــمية للنطاف اً مواد قتعد  غيرها و الكحول الطبي و اإليثر و القلويات و أما األحماض 
لية المواد المط وتسـتعمل أدوات من الزجاج أ الصـنعيلذلك عند العمل في مجال التلقيح و  ،بعض المعادن

دكما  . بالنيكل غيرها و بعض المواد البالســـتيكية و الماء المقطر و  الصـــنعيأن الحجرة المطاطية للمهبل  ُوج 
يف األدوات لتنظ المواد المنظفة التي تســــــتخدم إلىكذلك يجب االنتباه و . النطاف فييمكن أن تؤثر ســــــلبًا 

كون يمكن أن ت إذ ،على تماس مع الســـائل المنويهي التي و واألجزاء التابعة لح  الصـــنعيخاصـــة المهبل و 
لذلك يجب التخلص منها بعد التنظيف بشــــــــكل جيد بالماء المعقم و  ،النطاف فيمصــــــــدرًا للتأثير الســــــــلبي 

أقل ضـــــــــــــررًا و  المواد الكيميائيةفي يجب اختيار تلك المواد المخبرية التي تكون أقل تأثيرًا  ماكو . تجفيفهاو 
 . على النطاف

 
 :)الجرثومي والفطري( رضاتمبالمالتلوث   -4

خصــابيةو  نوعية الســائل المنويو  يالفطر و يوجد عالقة مباشــرة بين درجة التلوث الجرثومي  في . يواناتالح ا 



الحيوانــات الــذكور المعطيــة الســــــــــــــليمــة ال يوجــد تلوث جرثومي في أقنيتهــا النــاقلــة الظروف الطبيعيــة عنــد 
اســــلية في القناة البولية التن إلىلذلك يبدأ التلوث عند وصــــول الســــائل المنوي و . حتى بداية اإلحليل نطفلل

 . عند التماس مع الوسط الخارجيو الذكري  والعض
 

الظروف الصـــــحية التي يعيشــــــها وحســــــب نظافة و حيوان نوعًا حســـــب صــــــحة الو تختلف نوعية التلوث كمًا 
ادر الهواء أكثر المصـــ دّ يعو غيرها و طريقة الحفظ و المخبر و  الصـــنعيخاصـــة المهبل و األدوات المســـتخدمة 

من الهواء في الظروف الصـــــــــــحية الســـــــــــليمة يحتوي  (3ســـــــــــم 1) حيث وجد أن. الفطورو الانية بالجراثيم 
حصــــــل عليح في هذه الظروف يمكن نالذي للثور بالتالي فإن الســــــائل المنوي و  ةجرثوم (مليون 1.2)على

عند اســــــــتئصــــــــال الالفة انخفض معدل  حقد تبين أنو . ةجرثوم (مليون 235) حتى (مل 1) أن يحوي في
هذا العمل لى علذلك لجأ الكثير من القائمين و . ازدادت نسبة الخصوبة بشكل واضحو  ،التلوث بشكل كبير

 . الداخل قبل كل عملية جمع للسائل المنويو غسل الالفة من الخارج  إلى
 

 وهي قد تكون كثيرة االنتشــــــــار في مجال ،رضــــــــةمالمالناتج عن التلوث بالجراثيم  وهفأما التلوث الســــــــيئ 
ض المعدية توبركوللوس وغيرها من األمراو ســ بروســيلليو ،فيبريوس ،أهمها : تريكوموناسو  الصــنعيالتلقيح 

الشـــكل ) اخاصـــة الممرضـــة منهو  هاو نمو جدًا لتكاثر الجراثيم  اً جيد اً الســـائل المنوي وســـط دّ يع إذ. الطفيليةو 
 . طرق حفظ وما يتم إضافتح للسائل المنوي من مضادات حيوية أ ماباض النظر عّ  . (11

 
 والســـائل المنوي إما مباشــــرة أ فيمن الفطور التي يمكنها أن تؤثر ســـلبًا  اً نوع 21قد تم اكتشـــاف حوالي و 

 Candida  albicansو Aspergillus fumiga  وه ضــــــــرراً أكثر هذه الفطور و  ،بطرح ســــــــمومها فيح
 اإلناثتلقيح  أجلأخيرًا من و . األبقارخاصـــــــــــة عند و  ،اإلجهاضـــــــــــاتو غيرها التي تســـــــــــبب موت األجنة و 

خلية جرثومية غير  (آالف 1)منح على األكثر  (مل 1) اصــطناعيًا يمكن اســتخدام ســائل منوي يحوي في
 . مولدة للمرض
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 : الطرق اإلحليلية لجمع السائل المنوي
 متنوعة للحصول على السائل المنوي نذكر منها :و طرق إحليلية كثيرة  إلىلقد تم الوصول 
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 : الطرق المهبلية لجمع السائل المنوي
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 الصنعيل استخدام المهب وأفضل الطرق ه أننظريًا و النظريات لجمع السائل المنوي  تبين عمليًا و تنوع الطرق إن 
الحصـــول على قذفة و حرارتح في النهايات العصـــبية للقضـــيب الذكري و  ،حركياً لد تنبيهًا و الذي يّ  (الطريقة الروســـية)

 . كاملة من الذكر
 
 

 : الصنعيالمهبل 
هذه  ،أنبوبة مطاطية مرنة هايوضـــــع في جوفو  ،اإليبونيت وســـــطوانة مصـــــنوعة من المطاط الصـــــلب أإمن  تتألف



األنبوبة و الخارجية  األســــــــــــــطوانةفيتكون بذلك فراغ بين  ،الخارجية األســــــــــــــطوانـةاألخيرة يقلـب طرفيهـا على طرفي 
 الخارجية يتم عن طريقح األســطوانةطة صــمام على ايتصــل الفراغ المذكور مع الوســط الخارجي بواســ . المطاطية

ما طرف اإليالج أ وهو المتشــــــــــكلة مفتوح  األســــــــــطوانةيبقى أحد طرفي . الفراغ بالماء الســــــــــاخن ونفخ الهواء ءمل
 . فيثبت عليح مجمع السائل المنوي الطرف اآلخر

 
 أكثر ما يظهر االختالف فيو  ،يملك بعض االختالفات حســــــــــــب نوع الحيوان الصــــــــــــنعيإن هذا التركيب للمهبل 

ولة ســــــهو البســــــاطة  وهو قد اجتهد الكثير في هذا المجال مع االعتماد على مبدأ واحد و . شــــــكل المجمعو المقاييس 
 . (21، 25،  13، 18الشكل ) جمع السائل المنوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . (نماذج مختلفة)الثورعند  الصنعيلمهبل ا: (11)الشكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . عند الحصان الصنعيلمهبل ا:  (11)شكل ال
 
 
 
 



 
 . الكهربائي الصنعيلمهبل ا: (11)الشكل 

 : الصنعيطة المهبل اجمع السائل المنوي بواس
 بجمع السائل المنوي عند قفز الذكر على : الصنعيعند مختلف الحيوانات يسمح المهبل 

 . ذكر وأثنى أ –حيوان عادي  -1
 . أنثى اصطناعية –حيوان  دمية  -2

 ،زناقةيفضــــل لذلك اســــتخدام الو  ،يجمع الســــائل المنوي على حيوان عادي بتأمين ظروف مطابقة للتلقيح الطبيعي
على و يوان من الجهة اليمنى للحو باليد اليمنى  (المجهز ســــابقاً ) الصــــنعيفي لحظة القفز يقوم الفني بحمل المهبل 

 لىإرأس قضـــــيب الذكر المعطي في الوقت الذي يقترب فيح  إلى الصـــــنعييجب تقريب المهبل  ،حوضال ىمســـــتو 
 لصــــــــــنعيااتجاه فتحة اإليالج للمهبل بالكبش يتم توجيح القضــــــــــيب  وفي هذه اللحظة عند الثور أ ،األنثىحوض 

 . (22الشكل ) يثبتح على هذه الحالة حتى ينتهي القذفو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 . عند جمع السائل المنوي الصنعيوضع المهبل  :(11)الشكل 

 



ة على خاصـــــــ ،منعكســـــــات مؤلمةالهدوء حتى ال يتولد عند الذكر المعطي و هذه العملية بكثير من الدقة  إجراءيتم 
ن األفق مائل ع الصـــــنعيكما يجب االنتباه ألن يكون المهبل . رأس القضــــيب لكي يتم الحصـــــول على قذفة جيدة

التي يجب أن يكون مســـــــتواها أدنى قلياًل من مســـــــتوى الذكر  ،األنثى درجة تقريبًا لكي يتوافق ذلك مع    31بزاوية 
ع مجهزة بمكان مخصص لوض (دمية)الطبيعية أنثى اصطناعية  األنثىمن  وهنا يمكن أن يسـتعمل بدالً . المعطي
طريقة تاني هذه الو  ،الطبيعية األنثىالحال عند  وكما ه الطبوغرافيمع مراعاة الشـكل التشـريحي  الصـنعيالمهبل 

تكون  لكن هناو . (23الشــــــكل ) من قبل الفني البيطري فتكون أكثر أمانًا من الطبيعية الصــــــنعيعن حمل المهبل 
ار بقرة لذلك تم ابتكو  ،القفز عليهاو ة عيانطصــــــــــــــاالعلى التعامل مع البقرة  ةالمشــــــــــــــكلة في تدريب الذكور المعطي
جراءو القفز الجيد و هذا ما يحفز الذكر المتابعة عليها و اصــــــــطناعية متحركة على عجلة   إلىافة إضــــــــ ،قذفة جيدة ا 

ات حســية منعكســ)قذفة جيدة  عطاءلزيادة تهيج الذكر إلالمفرزات الشــبقية و ذلك يمكن اســتخدام بعض الهرمونات أ
 . (شميةو 

 : القواعد الصحية لجمع السائل المنوي
دء قبل ســـــــــاعتين من بف. الهدوءو النظافة و  الدفءو يتم جمع الســــــــائل المنوي في ظروف مخبرية مثالية اإلضـــــــــاءة 

ول على الفطور للحصـــو مصـــابيح خاصــة للقضـــاء على الجراثيم  بوســاطة (المخبر)عملية الجمع يتم تعقيم المكان 
ي منطقة زيادة العناية تكون فو  ،التي يتم عليها الجمع األنثىو يتم تنظيف الذكر المعطي  كماســــــــائل منوي نظيف 
/   1) نيفوراســــلل وأ (٪2) خاصــــة الالفة  التي يتم غســــلها بمحلول دافئ من الصــــودا بتركيزو البطن عند الذكر 

 ىإلذلك بإضـــافة مواد مطهرة و حمام كامل لجســـم الذكر المعطي  إجراءأما في الفصـــول الدافئة يفضـــل . (1555
اصــــــين تحديد فنيين خ إلىهنا يجب االنتباه و في مثل هذه الحالة ليس من الضــــــروري دائمًا غســــــل الالفة و  ،الماء

 يمارس ال (الصــنعيالذي يحمل المهبل )لكل مرحلة من مراحل الجمع بحيث يكون القائم بعملية الجمع األســاســية 
من الفنيين في أعمال أخرى حتى ال يتولد لدى الحيوان ردود أفعال ســــــــــــــلبية  كـذلك وأي عمـل آخر مع الحيوان أ

خذ أ واللقاحات أ إعطاءمع الحيوان المعطي في مكان الجمع مثل طبيًا بشــــــــكل عام ال يجوز التعامل و . ماتجاهه
كمــا تبين أن زيــادة حركــة الــذكر بــالقرب من . عــدم إعطــائــح قــذفــة من ثمً و كس الكبح الــدم حتى ال يتولــد عنــده منع

بالقرب من بقرة أخرى لديها شــبق يحســن بشــكل واضــح من حجم الســائل المنوي  والتي ســيتم الجمع عليها أ األنثى
ح بشــــكل جيد ئفيجب جمع أجزا الصــــنعيأما بالنســــبة للمهبل . النطف إخصــــابيةأيضــــًا يزيد من و وكثافتح ونظافتح 

. هاتجفيفو بيكربونات الصــــــوديوم الحامضــــــية ثم غســــــلها بالماء النظيف  (٪3)تفقد جاهزيتها بعد تنظيفح بمحلول و 
اخل أن الوجح األملس لها يكون من الد إلىالخارجية يجب االنتباه  األسطوانةعند تركيب األنبوبة المطاطية على و 
الضــــــــــــاط و خاصــــــــــــة الحرارة و ًا للظروف الطبيعية عند اإليالج لكي يكون مشــــــــــــابهو  ،وغير مجعد (مكان اإليالج)
 . . . غيرهاو االنزالق و 
 

ى ال تتعرض حت ،يفضـل اسـتخدام جهاز تعقيم خاص مزود بأشـعة فوق البنفســجية الصـنعيتعقيم المهبل  أجلمن 
ثم تقاس  (،م˚ 25)بدرجة حرارة بالماء الســــــاخن  الصـــــــنعيبعد ذلك يملئ المهبل . للتلف الصــــــنعيأجزاء المهبل 

 . أي مماثلة للطبيعية ،أثناء الجمع (م˚ 32 – 35) يجب أن تكونو بمقياس حرارة كيميائي درجة حرارة جوفح 
 

قــد تكون من الفــازلين النظيف ف ،الصــــــــــــــنعيزلقــة التي يجــب أن يــدهن بهــا طرف اإليالج للمهبــل مأمــا المــادة ال
ذلك تم  لأجمن  ،قلة المرونةو على األنبوبة المطاطية يعرضــــــــها للعطب ح ولكن تبين أن كثرة اســــــــتعمال ،األبيض
 غير ضارة مثل أحد التراكيب التالية :و مواد أخرى طبيعية  إلىاللجوء 



 . (مل 155)ماء مقطر  (،غ 15)غليسرين  ،(غ 2)نشاء  -1
 . (مل 155)حليب معقم  (،غ 15)غليسرين  ،(غ 2)نشاء  -2
 . (مل 155)ماء مقطر  ،(غ 3)سترات الصوديوم  ،(غ 15)غليسرين  ،(غ 2)نشاء  -3
 . أي سائل ممدد للسائل المنوي يحوي على الاليسيرين -3
 
فقط إذا كانت فازلين أما إذا كانت من المواد  الصنعيمنتصف تجويف المهبل  إلىزلقة ميجب أن تصل المادة الو 

لمجمع احتى ال ينزلق  ،كامل ســطح التجويف عدا المنطقة التي يثبت عليها المجمع إلىاألخرى فيمكن أن تصــل 
 .  بعد التثبيت

 
الكبش  ويفضـــــل أن يكون المجمع المســـــتخدم عند الثور أو  ،جافاً  اً أما بالنســـــبة للمجمع فيجب أن يكون دائمًا نظيف

خوفًا من تعرض النطاف للصـــــــــــــدمة  (الفراغ بين الجدارين بالماء الدافئ ءأي يمكن مل)ر دمن الزجاج ثنائي الج
يجب أن  الصــنعيوعند نفخ الهواء في المهبل . الحرارية بســبب صــار حجم القذفة عند هذه األنواع من الحيوانات

. (مم عمود زئبقي 25 – 35) حقق اإلغالق الجيد لتجويفح مع المحافظة على ضــــــــــاط متوســــــــــط يعادل تقريباً تي
ذلك و  ،الخ.  .ح للوظيفة التناسليةئسرعة أداو أخيرًا يجب األخذ بالعلم ميزات الذكر الخاصة من حيث ردود أفعالح و 

 لصـــــنعياتفقد كل أجزاء المهبل  إلىبعد جمع الســـــائل المنوي يجب االنتباه و . للحصــــول على أفضـــــل قذفة ممكنة
تنظيف الالفة و بالنســـبة للذكر يجب تفقده صـــحيًا  وفي الوقت نفســـح. تجفيفهاو تنظيفها و  اً فكها عن بعضـــها بعضـــو 

 . زلقة خوفًا من تعرضح لألمراضممن بقايا المادة ال
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 خامسالفصل ال

 

 تقييم السائل المنوي

Evaluation of Semen 
 

 

ال يكفي تقييم فالنتيجة الحقيقية لتقييم الذكر المعطي للسـائل المنوي تأتي من تقييم السـائل المنوي نفسح  إعطاءإن 
ائل للقيام بذلك يجب جمع الســو . خاصــة الذكورةو  ،الذي قد ال يعكس صــفاتح اإلنتاجية ،الذكر من شــكلح الخارجي

ة ثانية التقييم مر و ير مرغوبة يجب إعادة الجمع فإذا كانت النتائج غ ،الصـــــــنعيالمهبل  بوســــــاطةالمنوي من الذكر 
عطاءو التأكد  أجلمن  اســـتراحة  وجهد جنســـي أ إلىالذكر  تجنب تعريضيجب و . القيمة الحقيقية لفحص الذكورة ا 

 . نوعاً و ينتج عن ذلك سائل منوي غير مرغوب كمًا إذ  ،جنسية طويلة
 

جيدة  ةإمكانيوالتي تملك  ،المقاومة في الوســـــــط الخارجي النطفإن الســــــائل المنوي الجيد يحوي كميات كبيرة من 
 . اإلخصابفي االشتراك بعملية 

 . من المواد الجانبية مثل الدم والقيح والجراثيم وكما أن هذا السائل الجيد يخل
 يتم تقييم السائل المنوي كما يلي :و 
 . بالفحص بالعين المجردة -1
 . بالفحص المجهري -2
 

 المنوي بالعين المجردة :تقييم السائل 
لفحص ولكن نتائج هذا ا. عدم صـــــــالحيتح وأإن هذا التقييم ال يعطي النتيجة النهائية لصـــــــالحية الســـــــائل المنوي 

ي قد وأســــــــــباب التايرات الت النطفتخدم إتمام الفحص المجهري وتعطي فهمًا جيدًا لنوعية الســــــــــائل المنوي وحالة 
 . تحصل في الفحص المجهري

، الرائحة، ونالل، الوزن، الحجم: (الصــــــفات الفيزيائية) اآلتيةيشــــــمل تقييم الســــــائل المنوي بالعين المجردة األمور و 
 . القوام
 

 وكأس أ بوســــــــاطةيتم قياس الحجم  إذ . يبدأ تقييم الســــــــائل المنوي بالعين المجردة من قياس الحجم وأحيانًا الوزن
ن أمــا اللو . قيمــة الحجم مبـاشــــــــــــــرةً  عطــاءوغــالبــًا مــا يكون المجمع مجهزًا بــإمكــانيــة القيــاس إل ،أنبوب اختبــار مــدرج

 لنطفاســماوي فهذا يدل على قلة  وبريق رمادي أ وجدفإذا . كريميأبيض  وأبيض أ والطبيعي للســائل المنوي فه
 وون الزهري أالل د  ويع. منويويدل اللون شــديد الصــفار على وجود شــوائب بولية في الســائل ال. في الســائل المنوي

األحمر الفاتح دليل على وجود شــــــوائب دموية ناتجة عن إصــــــابة رضــــــية حديثة في أحد أجزاء الجهاز التناســــــلي 
 .فذلك دليل على رض قوي قديم قاتمفإن الســـــائل المنوي المصــــــحوب بلون أحمر من ذلك وعلى العكس . الذكري

 . فذلك بسبب وجود شوائب قيحيةأما إذا بدا السائل المنوي ببريق أخضر 
 
 
 



 .يبين المعطيات الكمية للسائل المنوي (:3) جدولال

نوع 
 الحيوان

 حجم القذفة
 مل

في ا مل  النطفعدد 
الحيوية  )مليار(

 المطلوبة
 درجة11من 

التشوه 
األعظمي 
 المسموح

٪ 

عدم البلوغ 
 المسموح

 وسطي أعظمي وسطي أعظمي ٪

 2 18 8 2 – 1 2 1 – 3 11 الثور
 2 13 8 3 – 2 8 2 – 1 1 الكبش

 1 215 1255 الخنزير
5 .1 – 5 .

2 
1 25 15 

 8. 5 155 – 15 255 الحصان
5 .1 – 5 .

2 
1 21 15 

 
السائل المنوي دليل على حالة التهابية في الادد الحويصلية الملحقة بالجهاز التناسلي في إن وجود شوائب خيطية 

أحيانًا ال  ولســـــــائل المنوي فتكون مشـــــــابهة لرائحة دهن الحيوان الموافق ألأما بالنســـــــبة للرائحة الطبيعية  . الذكري
وفي حال ظهرت رائحة صــــــديدية مترافقة مع البريق األخضــــــر فهذا دليل على االلتهاب  . رائحة مميزة ةيالحظ أي

 ،ائل المنويقوام الســ ومالحظتح بالعين المجردة هوآخر ما يمكن . الادد التناســلية الملحقةو القيحي في الخصــيتين 
ان مثل أما عند الحصــــــــــ ،ياألغناموعند الكبش مثل رائب الحليب  ،حيث يكون عند الثور مثل زبد الحليب البقري

 . حليب الخيول
 

 :تقييم السائل المنوي تحت المجهر 
وفيما يلي نص  .لعملي بشكل أكثر توضيحاً نظرًا ألهمية تقييم السـائل المنوي تحت المجهر تمت طباعتها بالقسم ا

 . عن هذا التقييم من الناحية النظرية لتوضيح بعض التساؤالت شاملكامل و 
 

بالعين قليًا حيتم ذلك و  ،تهاحركو  قبل كل شــــــــيء تحديد كمية النطافو أثناء التقييم المجهري للســــــــائل المنوي البد 
يح ذلك قد تم توضو  ،ثر حركة النطافإعليح  والتموجات التي تبدو المجردة من خالل تحديد لزوجة السائل المنوي 

 تبين أن السائل المنوي قد يأخذ أحد األشكال التالية :و مخبريًا تحت المجهر 
سع ال يوجد فراغ بين أي نطفتين يتو   النطفسائل منوي لزج : عندما تكون ساحة الرؤية تحت المجهر مملوءة ب -1

 (مليار 1) عند الثور يحتوي على:ســــــــائل منوي من هذه النوع  (مل1)حيث يكون في  . (23، الشــــــــكل )لثالثة
 . (مليار 5.2)عند الحصان أكثر من . (مليار 2) عند الكبش أكثر من. حيوان منوي

 . (21الشكل ) سائل منوي متوسط اللزوجة : عندما يكون الفراغ بين النطاف واضح  -2
 سائل منوي من هذه النوع : (مل1)حيث يكون في 

 – 5.1)عند الحصــــــــان . نطفة (مليار 2 – 1)عند الكبش . نطفة (مليار 1 – 5.1)عند الثور يحتوي على 
 . (مليار 5.2

 . (22الشكل ) سائل منوي قليل اللزوجة : عندما يكون الفراغ بين أي نطفتين أكثر من طول النطفة الواحدة -3



 سائل منوي من هذه النوع : (مل1)حيث يكون في 
 . مليار نطفة (5.1)عند الثور يحتوي على أقل من 

 . نطفة (مليار 1)عند الكبش أقل من 
 

 . عد تحديد الحجم الكلي للقذفةببناًء على ذلك يمكن تحديد كمية النطاف في القذفة الواحدة ألي سائل منوي 
 . (Aspermia) نطفسائل منوي دون أية قيم : حيث ال يحوي على  -3

 ،ند الكباشفقط ع األولأحد النتائج الســـابقة مخبريًا يجب أن نعلم أنح يســـمح باســـتخدام النوع  على وبعد الحصـــول
 . أما باقي القيم ال يسمح باستخدامها ،الثاني عند الثورو  األولو 
 

 وأ (درجات 15)المئوي أي تأخذ عالمة من أصـــــــــل  وأما حركة النطاف فيتم تقييمها بنظام الدرجات العشـــــــــري أ
 وقد تم تحديد األشكال التالية من الحركات : . (٪15)تحدد بالنسبة المئوية فتكون كل درجة تساوي 

         155    وأ   15/15حركة تقدمية مباشرة ٪ 
                 85    وأ   8/15حركة اهتزازية ٪ 
           )5    وأ   5/15عديمة الحركة )ميتة ٪ 

 
يجب تقييم و . تتراوح ما بين الحركات السابقة مختلفةً  ذلك يمكن مالحظة حركات أخرى تأخذ أشكاالً  إلىباإلضافة 

لشــــــــريحة ا بحيث تعطي ،الماء الســـــــاخن ومزودة بالتدفئة الكهربائية أبحقل مجهري الحركة تحت المجهر المجهز 
 ومما يتيح للنطاف بالقيام بالحركة العظمى أ (درجة مئوية 35) التي تحمل الســـــــــائل المنوي حرارة دافئةالزجاجية 
في الســــائل المنوي بشــــكل أكثر دقة وذلك بعداد نيوباور  النطفعدد ذلك يمكننا تعيين  إلىباإلضــــافة  . األفضــــل

ة حديثة في الوقت الحالي ظهرت أجهز و . الحســـابو بالعد  هانفســـوتتبع الطريقة  ،ســـتخدم لعد الخاليا الدمويةيُ ي لذا
ســمى ومن هذه األجهزة ما ي . ســائل وكل القيم المطلوبة ألي محلول أ ىحيث تعط ،كهربائية أفضــل من ســابقاتها

لى شــــاشـــــة عطينا القيم عتُ  الذيالمطياف الضــــوئي الكهربائي اإللكتروني  خرهاآو  الكهربائي وي أئو ضــــالمطياف ال
مع النطاف من خاليا دموية  كونما قد يو المشـــوهة و الميتة  النطفومن ضـــمن ذلك كمية . حاســـوبية والكترونية أ

بطرق و  كل ذلك يمكن مشـــــاهدتح بســـــهولة تحت المجهر العادي . بعض الفجوات الخلويةو أشـــــالء خاليا ظهارية و 
 . العمليفي قسم مختلفة تذكر  ةصباغي

 
 النطفشوهات بالت قد تبين أن أكثرو . هاعنقو  النطفجسم و  ،الذيلأكثر التشوهات التي يمكن مشاهدتها تكون في 

شوهات يمكن مشـاهدة األشكال التالية من التو . تقل عند البلوغ الجسـمي للذكر وتختفي أو عند البلوغ الجنسـي تظهر 
أو  رأساختفاء الذيل ضـــخامة ال ،ذيل مشـــوه ،ذيل قصـــير ،ثنائية الرأس وثالثية أ حيوانات منوية ،التقزم ،:العملقة
 .(21الشكل ) غيرهاو . . . . ظهور بعض القطيرات البالزمية على الجسم ،صاره

  
دليل  وأ ،فالنطعلى خلل في عملية تشـــكل  دليالً  وأ اً المشـــوهة شـــاهد النطفظهور  يعد  من الناحية الفيزيولوجية 

أخيرًا يمكن و . في الطرق التناســلية والتناســلي الذكري أعلى أثر ضــار مرضــي في مفرزات الادد الملحقة بالجهاز 
حفظح في الظروف الخارجية ويمكن حصر ذلك في  وعلى خلل في عملية جمع السـائل المنوي أ اً أن يكون شـاهد

 أسباب محدودة وهي :



 . (تشوهات مختلفة)الخصية  وضعف نم -1
 . (قزمة ونطاف عمالقة أ)البربخ و مرض الخصية  -2
 . (لذيلانفصال ا وأ انفصال الرأس)تحلل النطاف في البربخ  إلىاستراحات طويلة بين القذفات مما يؤدي  -3
الجســم و قطيرات هيولية في منطقة الذيل )قلة التاذية و ضـعف جنســي عند الذكر بسـبب كثرة األفعال الجنســية  -3

 . (أي نطاف غير بالاة ،والعنق
 . (تشوهات مختلفة)تعطل التنظيم الحراري في الصفن  -1
 

التفاف )كما ذكرنا سـابقًا  اإلحلوليخاصـة عند تاير الضـاط و ألحد التشـوهات  اً يمكن أن يكون السـائل الممدد سـبب
القصد من و  ،يعطي القيمة النهائية للخصـوبة االختبار الحيوي للسـائل المنويإن أخيرًا و . (. . . . ،نتباجالا ،الذيل

ت المثالية التي تحمل الصــفا اإلناثذلك بطريقة التلقيح الصــنعي لعدد من و للنطاف  اإلخصــابيةذلك معرفة القدرة 
 تكون يجب أنو  . م بكاكير الحيواناتاستخديجب الذلك و  ،خاصـة الصـحة التناسليةو  ،الصـحةو من حيث السـاللة 

غير جيد الســـــــائل المنوي  د  أما إذا كانت النســـــــبة أقل من ذلك يع. حمالً و  اً جيد اً إخصـــــــاب (٪ 11 - 15)النتيجة 
 .د السائل المنوييوقياسًا على هذه النسبة يمكن تحديد إمكانية تمد ،ال طبيعياً و ال صناعيًا  استعمالح غير مناسبو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل السادس

 

 تمديد السائل المنوي

Dilution of Semen 
 

 

 لية :تاتمديد السائل المنوي يستخدم أوساط خاصة تؤمن المعطيات ال أجلمن 
  .نظرًا للحاجة الحقلية الضرورية للحصول على مواصفات إنتاجية هامة،الحصول على أكبر حجم للسائل المنوي -1
 . بالعكس بعد التمديدو حالة الثبات الحيوي  إلىإمكانية التحول من حالة النشاط  النطف إعطاء  -2
ركيز يقلل من تهو و  ،الادد الملحقة بسـائل صناعي ماذي بالزماخارج الجسـم بسـبب تبديل  النطفإطالة عمر   -3

 . ويقتل الجراثيمالمواد السامة 
 

 د  يعو . لمطلوبا وه تح ألن الســـــائل المنوي الجيدقبل البدء بالتمديد يجب تقييم الســـــائل المنوي للتأكد من صـــــالحي
 يمدد يكون التمديد تدريجيًا وعادةً و . بذلك التقييمالتمديد ألن درجة التمديد تتعلق  أجلالبد منح من  اذلك أســـــــــاســـــــــ

قد و  (الممددمن الســائل عشــرة أحجام  إلىيضــاف الســائل المنوي من )حجم أي  (1/15) الســائل عند الثور بنســبة
يمكن و . مرة (255)وينصــــح بعض االختصــــاصــــيين بالتمديد حتى  . ( ضــــعفاً 15) إلىيصــــل التمديد عند الثور 

أخيرًا و ل الممددة تركيب السوائو باختالف طريقة التمديد و تفسير هذا االختالف بسبب اختالف السائل المنوي نفسح 
عة بعض الباحثين أن جر  عدَّ حيث  . في كل جرعة النطفأي بعدد  اإلخصــابباختالف الجرعة المناســبة لعملية 
 . مليون نطفة (15–21)األخر  هموبعض ،نطفةمليون  (11-15تلقيح بقرة واحدة يجب أن تحوي )

 
 .التمديد أجلالصغرى المسموح بها من و ى المعطيات العظم(: 6الجدول )

تركيز النطاف  الحيوان
 مليار/مل

 الحيوية من 
 درجة11

 درجة التمديد
 الصغرى العظمى

 1/31 1/3 8 1. 5 الثور
 1/3 1/1 8 1 الكبش

 1/3 1/1 2 11. 5 الحصان
 1/2 1/1 1 2 الديك

 
 تمديد الســـــائل المنوي أولها محلول كلور الصـــــوديوم أجلقام بعض الباحثين باســـــتخدام ســـــوائل حيوية مختلفة من 

. بســبب اقترابح من الحموضــة أكثر من االعتدالو  النطفالذي لم يصــلح بســبب قلة لزوجتح حيث تترســب  (5.3)
 . يرهاغو . . . . ثم سكر العنب الكبريتي ثم الجالتيني محلول سكر العنب الفوسفاتياستخدم عد ذلك بو 

منتصـــــف  وفي . اســـــتخدام صـــــفار بيض الدجاج الذي يحتوي مادة الليســـــيتين المهمةتمَّ وتتابعت الدراســـــات حتى 
الذي و اج صــفار بيض الدجو ســيترات الصــوديوم و محلول يحتوي على ســكر العنب  إلىالقرن العشــرين تم التوصــل 

التوصــــــــــــــل  تم النطفباالعتماد على الخواص الحيوية التي تمتلكها و وأخيرًا . حتى الوقت الحالي أخذ رواجًا جيداً 
عدم الســــمية و مع االلتزام بالنظافة الكيميائية  ، حاســــتعمالو  أوســــاط محددة تتعلق بطريقة تخزين الســــائل المنوي إلى

االلتزام و األهم من ذلــك التــأكــد مخبريــًا من قيمتهــا الحيويــة و  ،حفظ هــذه المواد بشــــــــــــــكــل ال يقلــل من قيمتهــا ويجــبُ 



باســــــــتعمال الماء المقطر لحل المواد التي تدخل في تركيب الســــــــائل الممدد خوفًا من التأثيرات الســــــــلبية للشــــــــوارد 
نات أميو  ،ســــــكر القصــــــب ،ســــــكر الحليب ،ســــــكر الفواكح ،لقد تبين أن ســــــكر العنبو . الموجودة في الماء العادي

لنطاف ا شــــــــــــــاردةتمنع تلزن النطـاف لحفـاظهـا على  ،لخـل كلهـا تقلـل من النـاقليـة الكهربـائيـة للمحـاليـل أيحمض ا
نوي يتشكل أثناء تخزين السائل المكما تبين أنح . للطاقة الالزمة لحركة النطاف اً السـكريات أساس د  كما تع ،السـلبية

ة انتباج الهيولى الخلوي منعو يل هذه المواد تعد أجلمن و  ،النطفمواد اســــــــــــتقالبية أخرى ضــــــــــــارة بو حمض اللبن 
 لىإتم إضــــافة ســــيترات الصــــوديوم الحامضــــية  ،تنظيم نفوذية الاالف الخلويو حماية غالفها و  ،حيوانات المنويةلل

النطاف في أحد أهم العوامل الخارجية المؤثرة و . (pH =1.8 – 8) اً طبيعي اً متذبذب محلوالً  د  السائل المنوي الذي يع
 أجلفمن  ،تموتو الصـــدمة الحرارية  إلىتتعرض النطاف  (18خاصـــة تحت  ) التي عند انخفاضـــها ،الحرارة د  تع

ليســـيتين  (٪ 1)نح يحتوي على أل ،الســـائل الممدد إلىإضـــافة صـــفار بيض الدجاج  هذه الصـــدمة تمحمايتها من 
 . داخل خلية النطفةتمنع من تحلل المواد الدسمة و  ،مادة ماذية للنطاف د  كما يع ،غير مؤكسد

 
نظيف و مأخوذة من دجاج سليم و  ،صفارها أصفر فاقعو  ،خذ منها الصـفار طازجةؤ التي ي البويضـةيجب أن تكون 

ة المعدة ستربتومايسين وخاص -لين لكما يجب إضافة أحد المضادات الحيوية واسعة الطيف مثل : بينيس. خارجياً 
على  ،تسقط في السائل المنويو أ كونالقضاء على الجراثيم الممرضة التي قد ت أجلذلك من و ،لالسـتعمال البشـري

 . النطاف فيأن تكون الجرعات بسيطة جدًا حتى ال تؤثر سلبًا 
 
درجة مئوية في محم مائي وبمعنى أخر يجب  (31-35) يجب تســــخينح حتى درجة مددعد تحضــــير الســــائل المب

ســائل وذلك بوضــع نقطة من ال ،الســائل الممدد يقّيمثم  . حرارة الســائل المنويأن تكون درجة حرارتح موافقة لدرجة 
نقط من الســــــائل الممدد في أوســــــاط دافئة ثم ناطي  (3 – 2)المنوي على شــــــريحة زجاجية معقمة يضــــــاف إليها 

 . تحت المجهر النطفنفحص حركة و المزيج بساترة زجاجية 
 

 لنطفاأما إذا لم يطرأ تايير واضــح على حيوية  ،الســائل الممدد دليل على عدم كفاءة النطفإن انخفاض حيوية 
الحليب البقري من الســوائل  الممددة الجيدة للســائل  د  كما يع . فيدل ذلك على أن السـائل الممدد صــالح لالســتخدام

خاصــة و يعود ذلك لما يملكح الحليب من مواصــفات حيوية مناســبة و  ،غيرهاو الكباش و الحصــان و المنوي عند الثور 
 لنطفا عمرولقد تبين أن . حيوانات المنويةلأن الحليب وسط غذائي كامل ل إلىباإلضافة  pHدرجة الــ و اللزوجة 

خصابيو   .في الحليب أفضل بكثير من األوساط األخرى تهاا 
  
بودرة حليب  (غ15) ذلك بحلح في الماء المقطر بنســـبةو أعطى نتائج مماثلة و لقد أمكن اســـتخدام الحليب الجاف و 

على  (٪1) سوائل ممددة من العسل الطبيعي على شكل محلول عسلي همواقترح بعض. ماء مقطر (مل155) إلى
 . الماء المقطر



 بعالفصل السا

 

 حفظ السائل المنوي 

Cryopreservation of Semen 
 
 

الطرفي  في الجســيمو  لبالزمار في ايغير الممدد خارج الجســم فإنح يحصــل تاي وعند حفظ الســائل المنوي الممدد أ
خارج جســــــم الحيوان كلما أمكن اســــــتخدام طريقة التلقيح  النطفولذلك كلما أمكن إطالة عمر  . لحيوانات المنويةل

قات لالســـتعمال في كل أو  اً وجاهز  اً دائم اً احتياطي اً أســـاســـ دّ ألن الســـائل المنوي المخزن يع. الصـــنعي بشـــكل أوســـع
 . التصنيعو مهما كان بعدها عن مكان الجمع  عالمالفي أماكن مختلفة من و السنة 

 
شـــكل بح اســـتخدامو أن حفظ الســـائل المنوي خارج جســـم الحيوانات  نطفلللقد أظهرت دراســـة الخواص الفيزيولوجية 

 فعال ممكن دائمًا عند تأمين الشرطين األساسيين التاليين:
 . نطفلليمكن تخزين السائل المنوي في الحالة غير النشيطة  -1

 . أقل نشاطًا أصبح باإلمكان حفظها لزمن أطول النطفكلما كانت و 
 كما يلي : النطفباإلمكان تقليل نشاط و 
 . خفض درجة الحرارة  -أ
 . تينإضافة الجيال وتأمين ظروف تقلل من عملية النقل الحيوي للمواد الاذائية مثل الوسط الحامضي أ  -ب
االف على ال ظوتحاف النطفمثبطة لنشــــــــــاط مفرزات الادد الملحقة بالجهاز التناســــــــــلي بســــــــــوائل  تمديد  -ج 

 . اله الدهني البروتيني
 
 . من التلوث الجرثومي النطفحماية   -2

وقد   .حالة الثبات الحيوي مهما كانت طرق الحفظ إلى النطفتحويل  ون الشـــرط األســــاســــي للحفظ هإفوهكذا 
 درجة وأظهرت األبحاث المخبرية في هذا المجال أن المنظم األســـاســـي لعملية نقل المواد في الســـائل المنوي ه

 . هاكل عليها تعتمد طرق الحفظو  ،المناسبة الحرارة
 

 : حفظ السائل المنوي قصير األمد
 ،درجة مئوية 1-2حرارة درجة  عندذلك و ســـــــاعة  (38-23)يمكن حفظ الســـــــائل المنوي لفترة قصـــــــيرة من الزمن 

ة تطيل قد تبين أن الحرارة المذكور و . الكبشو الحصــــان و حيث تصـــلح هذه الطريقة لحفظ الســـائل المنوي عند الثور 
ن الحفظ هذا النوع م أجلمن و . لكن لفترة قصـــــيرة نســـــبياً و العمليات الحيوية  تباطؤذلك بســـــبب و  النطفمن عمر 

الترمس و مثل البراد المنزلي العادي  (م˚1-2)حرارة  بعـد تمديدها في أي مكان يؤمن درجة النطفيمكن وضــــــــــــــع 
مدد الســـائل ي.  فظ بالدرجة المذكورة لمدة يومين على األقلح  تُ و  ،أي علبة يوضـــع فيها جليد وأ (وائيةهالزجاجة ال)

المطلوبة خوفًا  ةالحرار  درجة إلىل المنوي بعد جمعح مباشرة بوسط يحوي على صفار البيض ثم يبرد تدريجيًا ليص
ثم  (،مل 8 -1) ســـــعة (فالكونات) الصـــــاداتمن تحت  صـــــايرةثم يعبأ بعبوات  ،من حصـــــول الصـــــدمة الحرارية

 ،لجليدالترمس الذي يحوي ا والبراد أ إلىبعد ذلك تدخل و  النايلونتالف بقطعة من الشــاش وتوضــع في كيس من 
ذا استعمل الترمس يضاف فوق الكيس و  يمكن حفظ  بهذه الطريقة ،بعض القطع الجليدية  لتأمين الدرجة المطلوبةا 



أما عند  (،فما فوق 1) على أن تكون درجة تقييمح أيام ةمنح خالل ثالث األبقارتلقيح و الســــــــائل المنوي عند الثور 
 . (فما فوق 8)تقييم  بدرجةو  (فقطساعة  23) يمكن ذلك خاللف األغنام

 
 : طويل األمدحفظ السائل المنوي 

ي الت ياملم تؤمن الجدوى االقتصـــادية الكافية بســـبب قلة األ (م˚ 1 -2)إن طريقة الحفظ قصـــيرة األمد في الدرجة 
حفظ طويل أما ال. على حيويتها وذلك بســـــــبب اســـــــتمرار العمليات الحيوية عندها النطفتســـــــتطيع أن تحافظ فيها 

 ومن خالل التجارب واألبحاث العلمية التي. نســـــــــــــميح الثبات الحيوياألمد يلزمح توقف العمليات الحيوية وهذا ما 
أن نظرية التجميد هي األفضـــــــل تطبيقًا من  إلىم 1338توصـــــــل بعض العلماء في عام  ،أجريت في هذا المجال

وقد قام أحد الباحثين باســــــــــــــتخدام  . حيث أن المادة الحية تدخل في الثبات الحيوي فقط عند تجميدها. ذلك أجـل
وكانت نتائج الحفظ مقبولة ولكن  (،م˚ 183 -)ثم األكســجين الســائل  (م˚ 13 -)ي أوكســيد الكربون الصــلب ثنائ

م قام أحد 1312وفي عام  . وهذا ما تبين من اســــــــــتخدام الســــــــــائل المنوي المحفوظ بتلك الظروف ،ليســــــــــت جيدة
 (م˚ 132 -)اآلزوت الســـائلالســـائل الممدد للســـائل المنوي قبل التجميد واســـتخدم  إلىالعلماء بإضـــافة الاليســـرين 

وهذا  . هالك فحصـل على نتائج جيدة جدًا وأصـبحت هذه الطريقة هي األفضل حتى وقتنا الحاضر في دول العالم
ما  م تنظيمما أتاح حفظ الســـــــــائل المنوي لســـــــــنين عديدة وظهرت إمكانية نقل الســـــــــائل المنوي من دولة ألخرى وت

الذي يمكن اعتماده كمورد إنتاجي ممتاز في مجال اإلنتاج الحيواني والحفاظ على  (بنك الســــــــائل المنوي)يســــــــمى 
 . ات الصفات المرغوبة عالمياً و الثروة الحيوانية وخاصة تلك الحيوانات ذ

 
 :من هذه األدوات  ،اآلزوت السائلحفظ السائل المنوي في  أجلظهر في الوقت الحالي أدوات خاصة من 

 حجرات تبريد آزوتية . 
 ترامس آزوتية . 
 خزانات آزوتية . 
 خزانات نقل . 

التي  ئلاآلزوت السابأحجام وسعات مختلفة لكمية  (خزان ديوار)ار و العالم وعاء ديفي وأكثر هذه األدوات انتشـارًا 
عتح لكل خزان حسـب س اآلزوت السـائلحيث يتم إعادة التعبئة ب (،لتر وحتى عشـرات اللترات 2بدءًا من )تعبأ فيح 

 (٪ 15 – 25) منح مع األخذ بعين االعتبار أنح يجب أن يبقى في الخزان اآلزوت الســـائلوحســـب إمكانية تبخر 
ويجب  . طيلة فترة التخزين (م˚ 132 -)بالدرجة  اً وذلك لكي يبقى السائل المنوي مامور  ،من حجمح سائل آزوتي

ثم ياسل  ،ًا تفقد سالمة الخزان مرة كل عام وتعقيمح بالماء األكسجيني وذلك بعد تحريره من محتوياتح بالكاملأيض
 . ثم يجفف ويعبأ من جديد (م˚ 15)بالماء الحار 

 
ولكل شــــــكل يمكن اعتماد ســــــائل ممدد عدة أشـــــكال بإن طريقة حفظ الســـــائل المنوي بشــــــكل مجمد تســــــمح بتعليبح 

 .  مناسب
  



 .حفظ السائل المنوي عند الثور مجمداً  أجلأوساط تمديد من (: 5الجدول )

 تغليف بالقشات
 مل 1.25

 حبيبات مغلفة
 حبيبات عارية مل 1.35 – 1.25

 مكونات السائل الممدد مل 1.5 – 1.1
№. 2 №. 1 

 (مل)ماء مقطر  155 - 100 100
 (غ)سكر الحليب  *11.1  - *2 05 .8

 ٪11محلول سكر الحليب  - مل*23 -- --
 (غ)سكر الفواكح  - -- -- 2 .1
 (رافينوز خماسي الماء )غ - -- -- 95 .1

 (غ)حمض الليمون الصودي  - -- 4 .1 --
 كبريتات المانزيوم الحامضية - -- -- 01 .0
 (مل)صفار البيض  25 30 -- 20
 (مل)جليسرين  1 7 5 5
 ) وحدة دولية(مضاد حيوي خاص  15 35 - 15 35 - 15 15 - 15

 . *  يمكن استبدال سكر الحليب بسكر القصب
 

عد تمديد ب. الاليســـــــيرينو هي صـــــــفار البيض والســـــــكر  النطفإن أهم المواد التي ذكرت في الجدول والتي تحمي 
كمرحلة  (م˚ 1 – 2) وذلك حتى الدرجة ،الســـائل المنوي يجب تبريده تدريجيًا خوفًا من حصـــول الصـــدمة الحرارية

وبعد ذلك في درجة . (م˚ 115 -) حتى (م˚ 125-) اآلزوت الســـــــــائلدرجة بخار  إلىأولى ثم بالقفز مباشــــــــرة 
ولقد اختلفت المعاهد والدول في اتخاذ الطريقة المناسبة . ياآلزوت السائلبالامر في  (م˚ 132 -) ياآلزوت السائل

هي  (قشـــــات في الحفظ)النقل تبين أن الطريقة الفرنســـــية و ومن خالل إمكانية التصـــــنيع والتداول . للتاليف والحفظ
يح التلق أجلأكثر جاهزية لالســـــــــــتخدام من  د  تجميد الســــــــــائل المنوي والتي تع أجلأفضــــــــــل الطرق وأســـــــــــرعها من 

لك ذ وه إخصـــــابيةوقد تبين أن أفضـــــل ســـــائل منوي يمكن اســـــتخدامح مجمدًا مع الحفاظ على أفضـــــل . الصـــــنعي
ال  وتبين أيضــًا أنح يوجد أنواع من الســائل المنوي الذي. يتم جمعح في فصــل الربيع والخريفالســائل المنوي الذي 
ك يعود ألمور وذل ،اإلخصابتصبح عديمة و كثير من الضرر ال حيواناتح المنويةحيث يلحق  ،يقبل التجميد مطلقاً 

  .مختلفة من الفقاريات ولقد تمكن العلماء من حفظ السائل المنوي بالتجميد وذلك ألنواع . مدروسةغير 
 : مالحظة

حماية القائمين  لىإيجب االنتباه دائمًا  ياآلزوت السائلمهما كانت الطريقة التي يتم فيها تجميد السـائل المنوي في 
 . بالعمل والتقيد بتقنيات األمان

 
 : نقل السائل المنوي

عملية فيهام أماكن مختلفة تت إلىفي وقتنا الحالي ال يســــــتخدم الســــــائل المنوي في نفس مكان جمعح ولكن يتم نقلح 
محافظة على وال النطفولذلك عند نقل الســـــائل المنوي يجب التقيد بالظروف التي تؤمن حماية . الصـــــنعيالتلقيح 

 . حيويتها من وقت الجمع حتى التلقيح



 
ض هــذه عــدم تعري إلىذلــك يجــب االنتبــاه  أجــلمن و  ،فيهــا وي في األوعيــة التي يتم حفظــحالمنيتم نقــل الســــــــــــــائــل 

 . األوعية للعطل والضرر وخاصة عندما  تحوي بداخلها السائل المنوي
 

ل أما الســــــائ. االســــــتعمال قصــــــير األمد أجليجب حماية الســــــائل المنوي من تبدالت الحرارة عند حفظح ونقلح من 
ألنهــا د نقلهــا عنـتثبيــت هــذه األوعيـة  إلىوهنــا يجـب االنتبـاه . نقلـح في أوعيــة ديوارو حفظـح  يجــبفالمنوي المجمـد 
ذا كان هناك خطورة في نقل األوعية اآلزوتية . انفجارها إلىســـــقوطها قد يؤدي و  اً آزوتي تحوي ســـــائالً  وخاصـــــة )وا 

 كل خزان عنوانح إعطاءوفي معظم الحاالت يجب . ياآلزوت الســـــــــائلمن فقط ها حتى منتصـــــــــفها ؤ يجب مل (جواً 
 ،الخاص ووضـــع لصـــاقة عليح تبين تاريخ جمع الســـائل المنوي ولقب الذكر المعطي ونوعح وجرعتح ودرجة تقييمح

 . االهتمام بالقوانين واألنظمة المنصوص عنها في هذا المجال إلىباإلضافة 
 

 : الصنعيتقييم السائل المنوي في مراكز التلقيح 
ذلك يتم ل. اعند اســـــتالمها وتســـــليمه تهاوحرك النطفالتأكد من حيوية  أجليتم التقييم في المراكز الفرعية فقط من 
ثم تؤخذ نقطة من هذا السائل . (م˚ 31 – 35) درجة حرارتححم مائي في مأخذ عينة من السائل المنوي وتدفئتها 

 ،النطفحيث يتم التأكد من حركة  (ثا 15- 35) الفحص المجهري وذلك خالل أجلعلى شــــــــريحة زجاجية من 
ير الخزان من جديد ألنح يصــــبح غ إلىتدفئتح ال يصــــح إرجاعح  تويجب األخذ بالعلم أن الســــائل المنوي الذي تم

 . التلقيح أجلمالئم لالستعمال من 



 الفصل الثامن

 

  اإلناث لقيحت

Insemination of Females 

 
 : زمن التلقيح
جاوب هذا الت . مرتفعة إخصـــــــابيةأحد أهم الشـــــــروط التي تعطي إمكانية  والصـــــــحيح لزمن التلقيح هإن االختيار 

ر زمن ر أمرًا مهمًا جدًا نظرًا لقصــد  يع األبقارعند مختلف الحيوانات وخاصــة  الصــنعيالصــعب في عملية التلقيح 
فيعتمد  اً مؤكدو  اً أن التلقيح ناجحوّعد. مرحلة الرغبة الجنسـية والذي غالبًا ما يظهر على شكل دورات شبقية ناقصة

باضةو رغبة جنسية  و تهيج جنسي و سيولة  :هاكلعلى توفر عالئم الدورة الشبقية  ضروري القيام ولذلك فإنح من ال. ا 
أي تقدير . فالنطضــــــــــــة مع يبعملية التلقيح آخذين بعين االعتبار تلك اللحظة التي تتناســــــــــــب مع زمن التقاء البي

تحديد  وه اضةاإلبأفضل العالئم التي يمكن االعتماد عليها لتقدير زمن و . اإلباضةعملية لحدوث الوقت التقريبي 
س بالتالي يجب التلقيح في زمن الرغبة الجنســــية ليو  اإلباضــــةزمن الرغبة الجنســــية والذي يعبر عن اقتراب لحظة 

 . و بعدأقبل 
 

يدة وذلك ألن ج إخصــــــابيةوالســــــيولة التي ترافقح ال يعطي نتائج عالمات الشــــــبق باالعتماد على  األبقارإن تلقيح 
ن  .تموت مباشـــــــــرة إذا ما وجدت في عنق الرحم في هذه اللحظة بســـــــــبب بعد الزمن المرتقب لإلباضـــــــــة النطف وا 

الســــــيولة لوحدها ال تكفي لتقدير زمن الرغبة الجنســــــية حيث أنح قد تظهر ســــــيولة في أوقات مختلفة من العمليات 
ة ملعالوتبقى الرغبة الجنســـية هي ا. (الخامس من الحمل ومثل الســـيولة التي تظهر في الشـــهر الرابع أ)ية التناســـل

ويشترك في  .لعملية التلقيح مع األخذ بعين االعتبار السيولة التي ترافقها اً الحيوان جاهز  لعدّ األكثر تأكيدًا واعتمادًا 
 وية :أهم هذه العمليات الحي ،اإلخصابذلك عمليات حيوية تحصل في الجهاز التناسلي تساعد في تنفيذ مهمة 

  لنطفا التي تســـاعد على ســـحبو  (الداخل لعضـــلية الرحم إلىحركة موجية دودية من الخارج )التقلصـــات الرحمية العكســـية 
 . باتجاه تجويف الرحم والقناة الناقلة

  النطفالسيولة الشديدة الشفافة التي تؤمن وسطًا زلقًا مرنًا وقاتاًل للجراثيم مما يهيئ الطريق اآلمن لحركة.  
  ولذلك فإن التشــــــــخيص الصــــــــحيح للرغبة . داخل الرحم إلىســــــــهولة الدخول والعبور  نطفلل يؤمنعنق الرحم المفتوح الذي

يح وقد تبين أن أفضل الطرق للتشخيص الدقيق والصح ،حاًل أسـاسـيًا لمشكلة قلة اإلنجاب دّ يع األبقارالجنسـية وخاصـة عند 
والذي يجعل صـــفات الرغبة الجنســـية أكثر وضـــوحًا عند إناث  ،للرغبة الجنســـية يعتمد على وجود الذكر الكاشـــف في القطيع

 . الحيوانات التي في حالة شبق
 قوم ييتم تجهيزه جراحيًا بحيث يســــتطيع أن  هانفســــ اإلناثع أي ذكر صــــحيح الجســــم من نو  وه : الذكر الكاشــــف

بمادة بللة سفنجة مإعلى صدره  وويحمل على مقدمة فكح السفلي أ ،الفعل الجنسي ولكن من دون اإليالج والقذفب
 . (28الشكل ) التي قفز عليها األنثىصباغية لتترك أثرًا على 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 :(11)الشكل  الثور الكاشف

 
 ،ة فقطعملية التلقيح مباشـــرًة ومرة واحد إجراءيجب  -األبقارتحديدًا عند  -بعد تشـــخيص الشـــبق والرغبة الجنســـية 

فإذا  ،فيعتمد على زمن اســـــــــتمرار الرغبة الجنســـــــــية هانفســـــــــالشـــــــــبقية الدورة  فيأما تعدد التلقيحات لألنثى الواحدة 
من األفضــــــــل تكرار التلقيح مرة ثانية بفارق زمني كون يأطول من الزمن المعتاد ف اً اســــــــتمرت الرغبة الجنســــــــية زمن

فيتم التلقيح بعد الكشــــــــف عن الرغبة الجنســــــــية مرتين  األغنامأما عند . بين التلقيحة واألخرى (ســــــــاعة 15-12)
في أغلب األحيان . بعد تأكيد الرغبة الجنســـية (ســـاعات 1 – 3)الكبش الكاشـــف وتتم عملية التلقيح بعد  بوســـاطة

من  (ســـــــــاعة 23)وبعد مرور  الحالتينوفي كال  ،لتحديد الرغبة الجنســـــــــية األغناميكفي الكشـــــــــف مرة واحدة عند 
ريقة ازدادت وبفضل هذه الط. ى يتم إعادة التلقيح عند األمهات التي اسـتمرت عندها الرغبة الجنسـيةاألولالتلقيحة 
أنح عند  لىإويجب االنتباه . تلك التي تحمل صـــــــفات إنتاجية جيدة التوائم في القطعان وخاصـــــــةالوالدات و نســـــــبة 

ى األوليجب تقليص الزمن بين التلقيحة  (ســــــــاعة 23اســــــــتخدام ســــــــائل منوي محفوظ لزمن قصــــــــير األمد )خالل 
تطلق الكباش المخصــــبة لتاطية  األغناموبعد انتهاء موســــم الشــــيوع الجنســــي عند  (ســــاعات 15-8) إلىوالثانية 

 . تأخرت عن الموسم وأجنسية القطيع وذلك عند النعاج التي لم يظهر عندها رغبة 
 

 : طرق التلقيح
 في وقتنا الحاضر وهما : الصنعييوجد نوعان من التلقيح 

حيث يتم جمع الســائل المنوي مع البيوض في  ،وهذا ما يعتمد عند األســماك :خارج جســم الحيوان صــنعيتلقيح   -1
 . أوعية صايرة وتحجر في أماكن دافئة حتى ظهور األجنة في البيوض وأنابيب أ

وهذا ما يستخدم لتوالد المواشي والطيور ويمكن تطبيق هذا النوع على شكلين  :داخل جسم الحيوان صنعيتلقيح  -2
: 

 . التناسلية قنيةاألإدخال السائل المنوي عن طريق  : األول
 . اإلخصابقرب منطقة من مكان أعن طريق جدار بطن الحيوان حيث يطرح السائل المنوي في  : الثاني

 قنيةاألأي إدخال الســـائل المنوي عن طريق ،األولإن الطريقة األهم بالنســـبة للعمل الحقلي هي الشـــكل 
 : دةعمواضع في أيضا هذا الشكل يمكن تطبيقح . التناسلية الطبيعية



 . تلقيح مهبلي -1
 . عنقي رحمي -2
 . رحمي -3
 . المبيضقناة  -3
 

حيث أن  ،وبالنســــبة الختيار الموضــــع األفضــــل لطرح الســــائل المنوي يتم حســــب نوع التلقيح الطبيعي لكل حيوان
الحيوانات أما  .في قناة عنق الرحم ويًا في المهبل أصــــــــــــــنعات التلقيح الطبيعي المهبلي يتم تلقيحها و الحيوانـات ذ

ي القناة أما عند الطيور فيتم طرح السائل المنوي ف. عيًا داخل الرحمصنات التلقيح الطبيعي الرحمي يتم تلقيحها و ذ
تم التلقيح يجــب التقيــد بقواعــد التطهير والتعقيم حتى ال ي أجــلومهمــا كــانــت الطريقــة المتبعــة من . النــاقلــة للبيوض

شــكل كما يجب تثبيت الحيوان ب. التناســلية خوفًا من النشــاط الجرثومي يةقناألداخل  إلىإدخال ســائل منوي ملوث 
جيد وتنظيفح من الروث الذي غالبًا ما يعلق في منطقة العجان وبعد االنتهاء من التلقيح توضــــــب األدوات بشــــــكل 

 . (31، 35، 23الشكل ) تلقيح آخر جراءجيد ونظيف استعدادًا إل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . األبقارو األغنامعند  الصنعيأشكال قديمة مختلفة لمحاقن التلقيح  : (11)الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (الصنعيالمعدنية الحديثة )مسدس التلقيح  الصنعيقثطرة التلقيح  :(03)الشكل 

 



 
 
 
 
 
 
 

 . منظار مهبلي مشفوف : (01)الشكل 

 
 

 : جرعات السائل المنوي
وبالتلقيح في قناة . سائل ممدد (مل 3-2)و ،سـائل منوي غير ممدد (مل 2 – 1)بالتلقيح المهبلي  األبقارعند  -

 .سائل منوي ممدد (مل 1.1 – 1) وغير ممدد  (مل 5.1 – 5.3)عنق الرحم 
  
مل( ســـــــائل  5.3 – 5.2) مل( ســـــــائل منوي غير ممدد، وبجرعة 5.1يتم التلقيح مهبليًا بجرعة ) األغنامعند  -

 . مل( 5.11 – 5.1) و مل( 5.51 – 5.1) عنق الرحم توافقياً أما التلقيح في قناة . منوي ممدد
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 الفصل التاسع

 

 هاوتنظيم الصنعيتخطيط خدمات التلقيح 

Organization Services of Artificial Insemination 
 

هناك الكثير من األمور التنظيمية التي توازي بأهميتها األداء المثالي لعملية التلقيح نفســــــــــها آخذين بعين االعتبار 
 : من هذه العواملإنجاح عملية التلقيح  فيالعوامل األخرى التي تؤثر 

 . االختيار المثالي لوقت التلقيح .1
 . وبداية شبق جديدةتنظيم الرعاية التناسلية لتقليل الزمن بين الوالدة  .2
 . التاطية الجيدة للشبق غير المنتظم .3
 . التعامل الجيد مع السائل المنوي .3
 . عمر الحيوان .1
 . التاذية .2
 . مكان وضع السائل المنوي .1
 . باإلسفنجات الهرمونية األغنامتنظيم الشبق وخاصة عند  .8
 . الجماعي اإلخصاب .3

 
درجة عالية من الكفاءة لتأمين حاجيات  إلى الصـــــــــنعيللوصـــــــــول بخدمات التلقيح  حكللقد تم االعتماد على ذلك 

 :المعتمدة ونذكر منها من التخطيط والتنظيم مختلفة وهناك أنواع . المربي
 

بان رفع ســوية اإلنتاج من أل أجلبرامج تنموية تقوم بها الحكومات من عبارة عن  ووه :حكومي بعيد المدى وتخطيط دولي أ -1
ويشـــــــمل هذا التخطيط دراســـــــات وتحليالت . ولحوم لتأمين االســـــــتهالك العام والدخول في فعاليات اقتصـــــــادية محلية ودولية

 . (العرض والطلب)وبرامج عامة معتمدين بذلك ما يسمى سياسة السوق 
 

دخال التعديالت الالزمة تفصـــــــيلية على مســـــــتوى الدوائر ا اُ التخطيط قصـــــــير المدى : ويتضـــــــمن خطط -2 لبيطرية والزراعية وا 
 . لضمان نجاح عملية التلقيح ونشرها في المناطق التي لم تصل إليها

 
عاونيات ين وذلك بمســـــاعدة المنظمات الفالحية والتيوتشـــــمل تنظيم العمل اليومي التي يقوم بها التقنيين البيطر : خطط محلية -3

 .وكبار المربين
  

 واإلشراف عليها مثل : الصنعيواجبات القائم بأعمال التلقيح  إلىوهنا يجب التنبيح 
 . استالم السائل المنوي من المراكز المختصة -(1
 . م السائل المنوي قبل استعمالحيتقي -(2



 ى من الحملاألولالعقم والمراحل  ،تنظيم العمل بخصوص تشخيص الرغبة الجنسية -(3
 . اإلحصاء اليومي لإلناث العقيمة والحاملة والولودة -(3
  .التلقيح الطبيعي لإلناث التي في حالة شبق وذلك عند عدم توفر إمكانية التلقيح الصناعي إجراء -(1
 

وأخيرًا على كــل فني بيطري يعمــل في هــذا المجــال القيــام بــدورات تــدريبيــة تــذكيريــة لكي يبقى ممتلكــًا زمــام المبــادرة 
شــــــــــخص ممارســــــــــة هذه المهنة إن لم يكن ام بواجباتح على أكمل وجح مع األخذ بعين االعتبار أنح ال يحق ألي والقي

 . مؤهاًل علميًا وعمليًا بهذا االختصاص وبترخيص الوزارة المعنية
 
 
 
 
 
 

 
 
 

************************************* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الجزء العملي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 األولالفصل 

 

 وتوضعه تشريح الجهاز التناسلي األنثوي

Anatomy of the Female Genital System 
 
 

  الهدف من الجلسة:
 . لألعضاء التناسلية دون وجود الحمل ةالبنيويو دراسة الخصائص التشريحية 

 
 األدوات الالزمة:و المواد 

 . إناث حيوانات زراعية مختلفة -1
 . خيول( –ماعز  –أغنام  –تناسلية مأخوذة من حيوانات مذبوحة حديثا )أبقار أعضاء  -2
  .الهيكل العظمي لمنطقة الحوض )مخططات رسوم لوحات توضيحية مقاطع تشريحية نسيجية مجهرية( -3
 . بعض األدوات الطبية التشريحية والجراحية  -3
 

 لمحة عملية توضيحية : 
يضاحية الحظيرة :و تتم الجلسة العملية في مخبر القسم   ا 

خططات على اللوحات والم مواصـــــفاتهاو تبدأ الجلســـــة بتعريف الطالب على تشـــــريح األعضـــــاء التناســـــلية األنثوية 
التوضــــيحية، ثم يتم توضـــــيح ذلك على العينات الحقيقية ويتم التفريق بين األعضـــــاء التناســـــلية الخارجية والداخلية 

  .نهاية الجلسة يتم تحديد ذلك على الحيوانات مباشرة معتمدين فكرة الجس عن طريق المستقيم والمهبلوفي 
 

 األعضاء التناسلية الخارجية :
 : (Vulvaالفرج  )  -1

ما ما يســــمى بينه متوضــــعاالجزء الخارجي لألعضــــاء التناســــلية األنثوية، ويتألف من زوج من الشــــفاه التناســــلية 
 . (1)الشكل  بالشق التناسلي

 
كثير التعاريج  اً يكون جلد الشـــــفاه التناســـــلية رقيقو  ،الجلد وداخليا طبقة مخاطية ياً ياطي الشـــــفاه التناســـــلية خارج

 M. Constrictor) المصرة العضلية، وغني بالادد الدهنية ويوجد في عمق نسيج الشفاه األبقاروالطيات عند 
Vulvaة العلوية من الناحي اً من الناحية السفلية وحاد اً الحيوانات منحني ( ويكون الشق التناسلي عند معظم إناث

 . اً ، ومنحني سفلياً علوي اً مع بعض األشعار الطويلة أما عند األفراس فعلى العكس يكون حاد
 
 : (Clitorisالبظر )  -2

الذكري ولكنح ضـــــامر ويقع في الزاوية الســـــفلية للفتحة التناســـــلية على بروز واضــــــح بحجم حبة  ويماثل العضـــــ
غني باألوعية الدموية  وويتألف البظر من جســـــــــــــمين نخروبيين وجســــــــــــم ضـــــــــــــامر وه . قليال رأكب وأالبازالء 

 .حساس جدا وخاصة في فترة النشاط الجنسي وعض ولذلك ه . واألعصاب



  
 (: Vestibulum Vaginaeمدخل المهبل )  -3

عضــــلي أســــطواني، يبدأ من الشــــق التناســــلي وينتهي عند الفتحة  وعضــــ والبوق المهبلي وه ويســــمى الدهليز أ
  .األعلى أماميا إلىحسـب نوع الحيوان وعمره ويتجح غالبا من األسفل سـم ( 13 – 8البولية، يصـل طولح من )

عن غيرها بوجود جيب أعوري في نهاية مدخل المهبل عند  األبقارعمر الحيوان وتتميز  ازدياديزداد طولـح مع 
، حيث صـــــــــــنعيالأثناء التلقيح  وأ األبقارالفتحة البولية وهذا ما يجب اإلنتباه لح عند وضـــــــــــع قثطرة بولية عند 

جيب أعوري عند  عدم وجودمالحظة مع  يقع على مســــــــار إدخال القثطرة الذييجب االبتعاد عن هذا الجيب، 
 . في نهاية مدخل المهبل الخيول

 
يســـمى غشـــاء البكارة الذي يكون ضـــامرا عند  اشـــاء مخاطي تشـــكل مامبطنة بعند نهاية مدخل المهبل يوجد طية 

 . الحيوانات
 

 . التحاميةو يتألف جدار مدخل المهبل من طبقة مخاطية وعضلية 
من  حمتعدد الطبقات يشـــــــكل طيات مختلفة الحجم يقع تحت الطبقة المخاطية : تاطى بطبقة من النســـــــيج الظهاري

( )يماثل عند الذكور غدة Vestibulares Minores Glandاليمين واليســـــــار زوج من الادد البوقية الضـــــــخمة )
يزداد  . ألبقارايشـــــبح اللعاب عند  اً لزج اً شـــــفاف تفرز ســـــائالً  إذكوبر( تعمل على ترطيب القناة التناســـــلية األنثوية، 

 . أثناء التهيج الجنسي والوالدة هز إفرا
 

 . عند إناث الكالب : تختفي هذه الادد
لية ومن الجنســـي ويتوضـــع خلف الفتحة البو  نشـــاطأثناء ال تهاأجســـام كهفية تنتفخ وتزداد ســـماك توجدعند األفراس: 

  .الطارحة للادد البوقية الصارى التي تقوم بدور متمم للادد البوقية الكبرى قنيةاألالجانبين، عدد كبير من 



 
 

 .األبقار(: رسم تخطيطي يوضح التوضع الطبوغرافي للجهاز التناسلي األنثوي عند 1الشكل )
 
 

 األعضاء التناسلية الداخلية :
 :Vagina -Colpos)المهبل )   -1

الدهليز المهبلي )البوق المهبلي = مدخل المهبل( ليصـــــــــل عنق  عبارة عن أنبوبة طويلة نســـــــــبيا، يمتد من ووه
ولح عند يصـــــل ط . ويقع بالكامل في التجويف الحوضـــــي تحت المســـــتقيم . الرحم )الجزء المهبلي لعنق الرحم(

الجماع  والمهبل عضــــ دّ ( ســـــم يع12) الماعزو  األغنام( ســـــم وعند 35) األبقار( ســــم وعند 32األفراس حتى )
 . (1الشكل ) اإلناثطارحة عند الية رحمالقناة الو 
 

( ســــــــــــــم  25 – 3( مم وطولها )2 – 1.1طوليـة )أخاديد( بعرض ) أقنيـةيتميز المهبـل عنـد المجترات بوجود 
 . (Ductus Gartneriالناحية السفلية وتسمى أخاديد غارتنر ) تكون في

 
لمهبل غير واضـــــــح عند باقي الحيوانات ويتحول ا لكنحالمهبلي لعنق الرحم،  ووالخيول بوجود القب األبقارتتميز 
مـا يميزهـا عن باقي الحيوانات، حيث يكون البروز المهبلي لعنق الرحم  وعنق مبـاشــــــــــــــرة عنـد الخنـازير وه إلى

 . ويشكل حدودا بارزة اً واضح
 

د ولكن من الاد اً الطبقـة المخـاطية للمهبل: ياطيها نســــــــــــــيج ظهاري متعدد الطبقات وال تملك مخاطية المهبل أي

 الرحم

 الحوض

 الفرج

 المهبل

 قناة فالوب

 المبيض

 المستقيم

 عنق الرحم

 المثانة



ية إن ظهارة المهبل شـــــديدة التبدل حســـــب الحالة الوظيف . تتميز بوجود طيات طولية كثيرة تختفي عند الخنازير
 . التناسلية

 
 من العضالت الملساء دّ : رقيقة وتعةالطبقة العضلي

حيط بها ب تلتحامي باألوعية الدموية واألعصـــــااالطبقة المصـــــلية: تلتصـــــق بالعضـــــلية وهي عبارة عن نســـــيج  
 . خارجيا طبقة من طيات البريتوان الحوضي

 
األرحــام عنــد معظم الحيوانــات الزراعيــة ثنــائيــة القرون،  دتعــ: ( ,Uterus, HysteraMetraالرحم : )  -2

رحم  تـــألف من : عنق الوي. بينمـــا عنـــد األرانـــب والقوارض ثنـــائيـــة الرحم )أي ينفتح على المهبـــل عنقي الرحم(
 قرني الرحمو  جسم الرحمو 
 

 : عنق الرحم 
 ومالقة أ كونوتيقع عنق الرحم بين المهبل وجســم الرحم، ولح قناة ضــيقة تصــل بين تجويف جســـم الرحم والمهبل 

 ألبقارايبلغ طول عنق الرحم عند  . شــبح مالقة عدا وقت التهيج الجنســي والوالدات وفي بعض الحاالت المرضــية
األمام والخلف حســــــــــب الحالة الفيزيولوجية  إلىيقع في التجويف الحوضــــــــــي ويمكن أن ينزلق و  . ( ســـــــــم8-12)

ة الرحم تتميز قنا . وعلى ضــــوء ذلك تشــــخيص الحمل . للحيوان، حيث يمكن جســــح عن طريق المســــتقيم بســــهولة
فيما بينها  كلبوجود طيات عرضـــــانية حيث تكون أعلى ارتفاعا في وســـــط القناة وتقل باتجاه الداخل والخارج، تشـــــ

 - 2( أخاديد، أهمها الرابع من جهة المهبل الذي يشــــــكل البروز المهبلي لعنق الرحم الذي يصــــــل طولح )3 -3)
ن لمعرفة هذه إ . اً الولودة أكثر تعرجا بينما عند البكاكير أملس األبقار( سم ويأخذ بذلك شكل الزهرة، ويكون عند 3

ناة ونقل األجنة لما قد يسببح من صعوبات في إدخال القثطرة داخل ق لصنعياالبنية أهمية كبيرة في عملية التلقيح 
 . الرحم

 
مصــــــلية تاطي الطبقة المخاطية طبقة من الخاليا و طبقات: مخاطية، عضــــــلية  3يتألف عنق الرحم نســــــيجيا من 

المخاط = ســـــين )يحتوي على الميو  اً لزج اً شـــــفاف مهم معطية ســـــائالً  إفرازيالظهارية أســـــطوانية الشـــــكل تقوم بعمل 
ئل تكون كمية هذا الســا . المخاطين( الذي يملك خاصــة حيوية مهمة جدا وهي قتل الجراثيم والقدرة االمتصــاصــية

قليلة في حال عدم وجود حمل، بينما يزداد في حال حصــــــــول الحمل وخاصــــــــة عند مدخل قناة الرحم مشــــــــكال ما 
فترة الحمل وبعد الوالدة، أما في فترة الرغبة الجنســــية تكون ل ايســــمى الســــدادة الحملية، التي تقوم بدور دفاعي طو 

ناة عنق الرحم، وفتح لق إغالقوتقوم الطبقة العضلية بدور صمام . أكثر غزارة وهذه السيولة شفافة قليلة اللزوجة أ
 . وهي غنية باألوعية الدموية واألعصاب، ويالفها خارجيا الطبقة المصلية

 
( ســم 1 -1) إلى، ويصــل طولح األبقارأغنام( أقل حجما من  –رات الصــايرة )ماعز يكون عنق الرحم عند المجت

ســـــــــــم  1 -1أما عند األفراس يكون عنق الرحم  . ويبرز في التجويف المهبلي على شـــــــــــكل فم الســـــــــــمكة المفتوح
ية ضوتكون الطيات العر . األبقارعند الصلب طري الملمس مقارنة مع عنق الرحم  و( سم وه1. 3 -3وبسماكة )

مع  أقل نموا عند األفراس مقارنة وقليلة الوضـــــوح حيث تظهر بدال عنها طيات طوالنية، أما النســـــيج العضـــــلي فه
 . األبقار



 
 . (: أجزاء الجهاز التناسلي األنثوي1الشكل )

 
 (: Corpus Uterineجسم الرحم )  -2

 اً لمســيملك جســم الرحم م .الحيواناتيقع جســم الرحم بين العنق والقرون، ويملك أشــكاال مختلفة حســب اختالف 
( ســـــــم عند المجترات الكبيرة والصـــــــايرة كونح ليس 3 – 2) نســـــــبياً  اً مقارنة مع عنق الرحم ويكون قصـــــــير  اً طري

( سم 12 – 1( سم وعرضح )11 – 15بينما يكون أكبر عند الحافريات طولح ) . حملمخصـصـا للتعشيش وال
 . موضع التعشيش والحمل دّ ويع

 
 القرون الرحمية :  -3

( التي تختلف أيضــــا باختالف الحيوانات، يصــــل طول كل Cornua Uterineيتفرع عن جســــم الرحم القرون ) 
غالبا ما يكون  . (2الشـــكل ) ( ســـم11 – 15( ســـم عند الصـــايرة )25 – 12) إلىقرن عند المجترات الكبيرة 

وبينما يصـــــل طولها  . ( ســـــم21 – 11فطولح )القرن األيمن أكبر من األيســـــر عند المجترات أما عند الخيول 
 . ( سم255 – 155عند الخنازير )



 
رحم عند تفترق قرون ال . تتاير أبعاد قرون الرحم حســب عدد مرات الحمل وحســـب الحالة الفيزيولوجية للحيوان

نتيجة و  .الخلف واألعلى لتشــــــبح بذلك قرون الكبش و، وتعود منحنية نحيمينا وشــــــماال بعد جســــــم الرحم األبقار
للقرون  نحناء الصــــــــــايرلنحناء الكبير واالتمييز ما يســــــــــمى ا مكنلتفاف في قرون الرحم عند المجترات يللهذا ا

 ،بينما تكون قرون الرحم عند األفراس في نفس مســـــــتوى العنق والجســـــــم، أي أن الرحم لديها مســـــــتوية ،الرحمية
 . األمعاء فهي كثيرة االلتفاف وتختلف الخنازير عن غيرها بأن قرون الرحم لديها تأخذ شكل

 
يصــــــــــــــل عددها عند إذ ( عند معظم الحيوانات باناها بالادد األنبوبية، Endometriumتتميز مخاطية الرحم )

ولكن هـــذه الاـــدد ال تحتوي في مفرزاتهـــا على مـــادة  . ( غـــدة، معظمهـــا في القرون155555) إلى األبقـــار
كما تتميز مخاطية الرحم عند المجترات بوجود  . وعنق الرحم الحال في المهبلو الميوســـــــــين )المخاطين( كما ه
في جســــــم الرحم بشــــــكل الفلقات ( تتوضــــــع هذه Carunculaeالرحمية( ) الفلقاتتشــــــكيالت خاصــــــة تســــــمى )

 3) ها( مم وعرض13 – 3يصل طول هذه األزرار ) . عشوائي بينما تنتظم في القرون في أربع صفوف طولية
( عند 122 – 82) إلىيصــــــل عددها وســــــطيا و  ،( مم في الرحم غير الحامل3 – 1.2) ها( مم وارتفاع3 –

مالحظة ســــطح التعشــــيش يوضــــع الزر  أجلمن و ( 115 - 88) الماعزو  األغناموهي عند  . وســــطيا األبقار
ع وعند حدوث الحمل تبدأ هذه األزرار بالتضــخم وتتســ ،الرحمي تحت مكبرة عادية فتشــاهد فيح تجاويف صــايرة

خيص وتملك األزرار الرحمية أهمية كبيرة في تشــــــ . هذه التجاويف لتنارس فيها الزغابات الكوريونية المشــــــيمية
 . عندها، حيث يمكن جسها عن طريق المستقيم بسهولة ه، وتحديد عمر األبقارالحمل عند 

 
ية في الطبقة العضـــــــــــل دّ تع ،وانات غير المجترة فتكون مخاطية رحمها ملســـــــــــاءتختفي األزرار الرحمية عند الحي

وهي   .مائلة رقيقة(و جدار الرحم معقدة نوعا ما وتتألف من ثالث طبقات )طبقة قوية حلقية، طوالنية ضـــــــعيفة 
ا يكامل ســـــطحح وتتحول خارج علىغنية باألوعية الدموية واألعصـــــاب بينما تالق الرحم خارجيا طبقة مصـــــلية 

 . لتشكل الرباط الرحمي العريض
 
 ( : Salpinxالناقلة للبويضات ) قنيةاأل  -6

  .زوج من األنابيب الرفيعة، تتوضــــــــع في مســــــــاريق خاصـــــــــة على امتداد الرباط العريض عند نهاية الرحم وهي
 . ( سم11 – 15) الماعزو  األغنام( سم وعند 35 – 25الخيول )و  األبقاريصل طولها عند 

 
  



 : تشريحيا
حيط تكون النهاية البطنية عريضــــة على شــــكل قمع ي . رحمية وأخرىنهاية بطنية  ،يتم تمييز نهايتين لكل قناة 

 . (FimbriaeTubae)النسيج الهدبي( ) اإلباضةبالمبيض من معظم سطحح وخاصة في فترة 
 
بقة ط –ي : طبقة مخاطية الناقلة للبويضــــــــــــات وه قنيةاأليمكن تمييز ثالث طبقات من األنســــــــــــجة في جدار و 

 . طبقة مصلية –عضلية 
 

تتميز الطبقــة المخــاطيــة )بــالرغم من رقتهــا( بكثرة البنى الخلويــة فيهــا تتــألف من طبقــات من الخاليــا الظهــاريــة 
  .)تختفي هذه األهداب عند الكالب( . التي توجح حركة السوائل دائما باتجاه الرحم . األسطوانيةالهدبية 

الهيالورونيداز الذي يســــــــــــاعد على تعرية العروس األنثوية من خاليا اإلكليل المشــــــــــــع  إنزيموقد تبين أنها تفرز 
الناقلة  يةقناألأحيانا يمكن جس و  . تشـــبح عضـــلية الرحمفأما البنية العضـــلية  . (اإلخصـــاب)تســـاعد في عملية 

 . عن طريق المستقيم وخاصة في بعض الحاالت المرضية
 
 (: Oophoron - Ovariesالمبايض )  -5

فرازو ، فيها يتم تشــــكيل األعراس األنثوية )البويضــــات( واألهم وظيفياً  هي زوج من األعضــــاء األصــــار نســــبياً   ا 
في  إلباضةامن الطبقة الخارجية للمبيض وتسقط بعد نضوجها بفعل البويضات تنشأ . الهرمونات الستيرويئيدية

 . )قمع فالوب(النسيج الهدبي للقناة الناقلة 
 

ب حســــــب الحالة الفيزيولوجية )حســــــ حنفســــــيختلف شــــــكل المبيض باختالف الحيوان، كما تختلف ضــــــمن النوع 
( سم، 3 – 1( غ وطولح )15 – 35يصل وزن مبيض الفرس ) . مراحل الدورة الشـبقية( وحسب عمر الحيوان

، اإلباضـــةولها شـــكل حبة الفول، وتملك من الجهة الســـفلى حفرة تدعى حفرة  ،( ســـم1 -3) تحوســـماك حوعرضـــ
 . ظهر الفرس إلىالبطني وهي معلقة  فتقع المبايض في التجويو 
 

( ســـــــــم 1 – 3.1( غ، وطولح )25 – 13، وزن المبيض )اً بيضـــــــــاوي تملك المبايض شـــــــــكالً ف األبقارأما عند 
 . عادة يكون المبيض األيمن أكبر من األيسرو  . ( سم2 – 1.1) تح( سم وسماك2.8 – 2) حوعرض

 
في التجويف الحوضــــي وعند حدوث الحمل تنزلق قليال باتجاه التجويف البطني، وقد تنزلق  األبقارتقع مبايض 

 . في بعض الحاالت المرضية  مثل الوهن الرحمي وغيرها
 

ب ســـــوتتبدل بنيتها بشـــــكل واضـــــح ح على كروي، اً بيضـــــاوي فإن المبايض تأخذ شـــــكالً  عزاالمو  األغنامأما عند 
 ( سم وسماكتح1.1 – 1.2( سم وعرضح )1.8 – 1.3( غ وطولح )3 – 5.1العمر والسـاللة، وزن المبيض )

 . ( سم1 – 5.8)
 

مقطع في المبيض يمكن مالحظة  إجراءوعند  . يالف المبايض قشــــــرة بيضــــــاء ماطاة بطبقة نســــــيجية ظهارية
 : 3و 3 الشكل المرافق انظرمنطقتين قشرية )جرابية( لبية )وعائية( 



 

 
 

 ( سم11( بنية المبيض مقطع تخطيطي المسافة )0) الشكل

 
 ويحتوي هذا النســــيج على جريبات مختلفة األحجام . إلتحامي ناعماتتألف المنطقة القشــــرية )الجرابية( من نســــيج 

قع تتميز مبايض الخيول بأن المنطقة القشرية ت . صـابوأعأما المنطقة اللبية فتتألف من أوعية  . وأجسـام صـفراء
 . (اإلباضة)حيث تحدث  اإلباضة، لذلك تقع الجريبات داخل المبيض بالقرب من حفرة اإلباضةة حول حفر 

 
من الممكن تحديد مدى نضــــــــوج الجريبات في مبيض األفراس عن طريق الجس المســــــــتقيمي، حيث يصــــــــل طول 

( أما عند باقي 5.1 – 5.1) عزاالمو  األغنام( ســــم، و 2-1) األبقار( ســــم  وعند 2 – 3) إلىالجريب الناضــــح  
 . يحدث ذلك على سطح المبيضفالحيوانات 

 

 االباضة

 جريب ناضج

 جريب في مراحل التطور

 جسم أصفر متراجع
 جسم أصفر وظيفي

 جريب أولي

 تالشي

 أولي جريب

 جريب في مراحل التطور



 
 

 .األبقار(: رسم تخطيطي يوضح مقطع عرضي للمبيض عند 6الشكل )
 

لتحامي خارجي، يليح طبقة حبيبية )خاليا ظهارية جرابية( وفي عمقها ايتألف الجريب الناضـج من غالف نسيجي 
ســائل  ويحيط بها تجويف يملؤه . محاطة بطبقة خلوية جرابية وهي)البويضــة( ركام خلوي يحمل العروس األنثوية 

 . (1الشكل ) شفاف )السائل الجرابي(

 
 (: رسم تخطيطي يوضح بنية الجريب الناضج.5الشكل )

 



 
شريحة  توضع علىثم و  ،من خالل ثقب صاير قثطرة بوساطةالعروس األنثوية من الجريب الناضج  شـفط  مكني

 . المجهرزجاجية وتشاهد تحت 
 

 
 وظائف أجزاء الجهاز التناسلي األنثوي

 المهبل: يفةوظ -1

 يشكل عضو الجماع :  -أ
 اً يفرز حمضًا قاتاًل للجراثيم. هذا الحمض المهبلي لح أيض نأول للجهاز التناسلي حي اً و منظف اً يعمل المهبل حامي -

 للمهبل. يهاجم بطانة الخاليا الظهارية للمهبل، ويستلزم ذلك إفراز مخاط حامٍ  فهوعيب 
يتحكم في مكونات مفرزات المهبل تايرات هرمونية أثناء و  ممر الوالدة : يتمدد أثناء الوالدة ليمر الحميل. -ب

 الدورة التناسلية. 
 الرحم: يفةوظ -2

تحريض ب وكسيتوسينألايقوم في فترة الشبق: حيث  األنثىنقل السائل المنوي عندما تكون  .1
 .اإلخصابالتقلصات العضلية فتنتقل النطاف إلى مكان 

 .تتم عبر بطانة الرحم والخاليا البيضاء التي تسيطر على العدوى متصاص والبلعمة:الا .2
يحرض على إفراز المواد  اإلستروجينألن : اإلخصاب أجلتجهيز النطاف بشكل جزئي من  .3

 .في عنق الرحم وبداية قناة فالوب المسؤولة عن تفعيل النطاف
 روجيناإلستجهيز البيئة المناسبة لألجنة: حيث يتم تحريض مفرزات الرحم تحت تأثير ت .3

 .هانقل أجلوالبروجسترون. والتزامن المالئم في بيئة الرحم هام لألجنة من 
تهدئة تقلصات الرحم و الحماية المناعية للبروجسترون ضد : من خالل عم التطور الجنينيد .1

 رفض الجنين عبر الجهاز المناعي لألم.
التقلصات العضلية المنتظمة القوية )مترافقًا بانخفاض : من خالل طرد الجنين عند الوالدة .2

 البروجسترون(.هرمون 
 التقلصات العضلية والنشاطمن خالل  سترجاع الحمل : من خالل عودة الرحم لوضعح الطبيعيا .1

 ح لحجمح الطبيعي.رجوعؤدي إلى صار الرحم و والتي ت ينزيماإل
( ليسبب تراجع α2PGF) هرمون في حال عدم وجود حمل، يفرز الرحم: األصفرتقهقر الجسم  .8

وهي بروتين األرومة في حال وجود حمل، يحرر الجنين إشارة كيميائية . و األصفرالجسم 
 .األصفربقاء الجسم ( ليعمل على bTP-1الاذائية البقري )

 



 عنق الرحم : يفةوظ -3

 يشمل ذلك األفراس والخنازير. واألغنام بينما ال األبقارعند  األوليشكل العنق حاجز النطاف 
a. :نقل السائل المنوي 

o  ية صافيًا ومائيًا فتدخل النطاف في الطيات الطوالن اإلستروجينيكون المخاط في العنق تحت تأثير
 لمخاطية المهبل ثم تنتقل إلى تجاويف صايرة في طيات العنق.

o  ظروف مخاطية الرحم مالئمة لحركة النطاف.تكون 
o  التقلصات العضلية للرحم والعنق في حركة النطاف.  يمكن أن تساعد 

b.   يقذف الحصان والخنزير من خالل عنق الرحم : 
o أس حشفة القضيب عند الحصان يبقى خارجأ ويقوم بتوسيع العنق قلياًل وتؤدي قوة القذف إلى ر ف

من دخل حشفتح اللولبية ضي دفع السائل المنوي داخل الرحم. أما الخنزير فلديح قضيب حلزوني
 مل( داخل الرحم. 355-355) ويقوم بقذف انحناءات عنق الرحم

o ثل بالسيطرة على أعداد النطاف الداخلة للقناة الناقلة. االتصال الرحمي البوقي لح وظيفة تتم 
c. حاجز للسائل المنوي: 

o   نطاف الضعيفة من ال اً كبير  اً كفلتر للسائل المنوي بحيث يمنع عدد يتحوتشريحتعمل مخاطية العنق
 .األغنامو  األبقارمن الوصول للقناة الناقلة عند 

d. :خزان للسائل المنوي 
o   نطاف تشكل بيئة مفضلة لبقاء ال فهيتدخل النطاف في تجاويف الطيات لحمايتها لفترة طويلة

 ( تموت في المهبل. % 35لكي تتحرك إلى داخل الرحم مع العلم أن أغلبية النطاف )
e. : إيقاف االجتياح الجرثومي أثناء الحمل 

o  يم. تمنع دخول أغلبية الجراث بشكل جيد في الرحم مع انقباضات العنق حوترابطإن تقاطع المخاط
 أعداد كبيرة من كريات الدم البيضاء للقضاء على الجراثيم في عنق الرحم. هناكوأيضًا 

f. قناة للوالدة: 
o .الادد الموجودة في العنق تؤمن تزليق مجرى العنق أثناء الوالدة 
o  عند المخاض.وخروجح طرد الحميل  يساهم فيارتخاء العنق وتوسعح 
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كما و  ،اإلستروجينإلتقاط البويضة من سطح المبيض : يتم انتصاب زوائد القمع تحت تأثير هرمون  .1
يحدث تقلص في األربطة وتحرك للمبيض والقناة مع األهداب يسمح لألخيرة باالتصال مع البويضة 

 عدم نزولها داخل التجويف البطني.و  وبالتالي التقاطهاالمحاطة بالركام المبيضي 



تأثير  المبيض تحت باتجاهقلصات العضلية : من خالل الت اإلخصابنقل النطاف إلى مكان  .2
 البروستاغالندين. وهنا يمكن لبعض النطاف أن تستمر بالصعود عبر القناة لتسقط في التجويف البطني.

 في القناة تحت تأثير اإلخصاب: يتم  اإلخصاب أجلاف من تؤمن البيئة المناسبة للبويضة والنط .3
البراديكانين الذي ُيفرز مع السائل الحويصلي و يتفاعل مع بعض المواد الموجودة في القناة مما يؤدي 

تساهم مفرزات القناة أيضًا في النضوج و بسالم دون حركة.  اإلخصابإلى ارتخاء القناة و إتمام عملية 
 المبكر للبويضة.

إلى  أيام 1-3إلى الرحم : يتم نزول البويضة المخصبة بعد  اإلخصابقل البويضة المخصبة من مكان ن .3
 وتقلصات العضالت الملساء. األمبولةالتجويف الرحمي من خالل أهداب القمع و 

القناة الناقلة المحرضة  تساهم إفرازات الخاليا المبطنة ألمبوال:  Decapacitationنزع قلنسوة النطفة  .1
ما أن هذه . كاإلخصابفي مرحلة الشبق في تفعيل النطاف لتصبح قادرة على  اإلستروجينعن طريق 

 اإلفرازات تمد البويضة الملقحة بالمواد الاذائية.
 اقلة.خاليا بلعمية موجودة في بطانة القناة الن بوساطة اإلخصابالبويضات الميتة بعد النطاف و يتم بلعمة  .2
نطفة في المهبل، يدخل البرزخ  153×  1تقليل عدد النطاف لتجنب كثرة النطاف : يقذف الثور حوالي  .1

. يفيد البرزخ لحفظ النطاف حتى تتحرر إلى مكان اإلخصابليصل إلى مكان فقط نطفة  152منها 
 .اإلخصاب
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o  يفرز من خاليا الامد الداخلي  .الثالثية العريضة وحتى جريبات غرافإفراز اإلستروجين : من الجريبات
 ( ويحرض النشاط الشبقي.2/3( والخاليا الحبيبية )بنسبة 1/3)بنسبة 

o ( والتي تشكل أساس الجنين. 2يحتوي البويضات ثنائية الصبايات )ن 
o  سترون يفرز البروجو  اإلباضةإنتاج البروجسترون : حيث يتشكل الجسم األصفر من جريب غراف بعد

 الذي يعمل على تجهيز الرحم للحمل وصيانتح حتى الوالدة عند كل األنواع الحيوانية.
 

 طريقة فحص األعضاء التناسلية الخارجية :
لخارجية تبدأ المعاينة ا . في مكان يحد من حركة الحيوان ويتم فحص الحيوانات بعد تثبيتها في زناقة خاصـــــــــــة أ
عدمها، من ذلك مشــــــاهدة جذر الذيل الذي قد تعلق عليح  ومن الشــــــق التناســــــلي لمالحظة وجود )ســــــوائل عالقة أ

 ثم يتم معاينة الشفاه التناسلية وتحديد شكلها وحجمها وردود الفعل العصبية، بعد ذلك يتم مشاهدة . بعض السوائل
بظر دهليز المهبل )مدخل المهبل( وال ووعندها يبد بعضــــهافاه التناســــلية عن األغشــــية المخاطية وذلك بإبعاد الشــــ
 . ويتم تحديد لون الاشاء المخاطي لها

 
 فحص المهبل: 



مهبلي يمكن تحديد حالة المهبل والجزء الو يتم فحص المهبل بالعين باســــــــــــتخدام المنظار المهبلي )المرآة المهبلية( 
ثم يتم   .المهبلي يجب تنظيفح بشـــكل جيد ثم تدفئتح ودهنح بالفازلين خارجيا لتســـهيل إدخال المنظارو . لعنق الرحم

بعادها عن بعضـــــها ليتم إدخال المنظار المهبلي وه فكين بحيث مالق ال ومســــك الشـــــفاه التناســــلية باليد اليســـــرى وا 
( درجة بحيث يصـــــــــــبح 35وهدوء ثم يدور ) ءالداخل ببط إلىيتناســـــــــــب االنطباق مع الفتحة التناســـــــــــلية، ثم يدفع 

وبذلك يمكن فتح المنظار بالضـــاط على المقبض عند ذلك يمكن مشـــاهدة مخاطية المهبل  . المقبض من األســـفل
 . (2الشكل ) والجزء المهبلي من عنق الرحم

 

 
 . مع مصدر ضوئي (: أشكال المنظار المهبلي6الشكل )

 
كما يمكن مشـــاهدة الســـدادة  ،الســـوائل المخاطية الطبيعية من اإلنتانيةمن خالل المشـــاهدات يمكن تحديد شـــكل 
كما يمكن أخذ لطاخة مهبلية ليتم فحصــــــــــــها مخبريا ومعرفة التلوث  . الحملية على البروز المهبلي لعنق الرحم

 . الجرثومي
 
 
 



 الفصل الثاني
 

 وتوضعه تشريح الجهاز التناسلي الذكري
Anatomy of the Male Genital System 

 
 الهدف من الجلسة :

 . يةالتناسلوتوصيفها بما يتوافق ووظيفتها لألعضاء التناسلية الذكرية  ية التشريحيةنالبدراسة  
 

 المواد واألدوات الالزمة :
ذكور حيوانات زراعية مختلفة، أعضاء تناسلية ذكرية طازجة، لوحات توضيحية، مقاطع تشريحية نسيجية، أدوات 

 . ، أدوات قياس طول%2.3 تشريحية وجراحية، قثطرة بولية، محاقن، مجاهر، محلول حمض الليمون الصودي
 

 توضيحية : عملية لمحة
 . تتم الجلسة في مخبر القسم وقاعة الحظيرة

شريحيا على التناسلية الذكرية ت األعضاءفي البداية يتعرف الطالب على اللوحات التوضيحية ثم يتم التعرف على 
 يجب على كل طالبو  ،التناســــلية المأخوذة من ذكور مذبوحة حديثا األعضــــاءثم يتم دراســــة  . الحيوانات مباشــــرة

 :كل نوع من الحيوانات وذلك على التسلسل التالي  أعضاءتمييز 
 . الصفن: بنية طبقاتح -1
 . الخصيتان: الشكل، الحجم، القوام، البنية المقطعية، البنية المجهرية -2
 . البربخ : الرأس، الجسم، الذيل -3
 الحبل المنوي، األوعية الدموية، األعصاب، األربطة والعضالت  -3
 . الحيوانات الادد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري االختالفات التشريحية بين -1
 . الرأس –الجسم  –الذكري )القضيب( : الجذر و العض -2
 . الالفة )الكيس الفلقي( -1
 

 التناسلية الذكرية : األعضاء
دد التناسلية ، القناة البولية التناسلية( الا)االسـهر( الناقلالوعاء  قنيةاأل)البربخ،  الناقلة قنيةاألو تتألف من الخصـى 

 . الجماع( و)عض يالذكر  ووالعضالملحقة 
 
 ( : Testes – Orchis –Didymisالخصيتان )  -1

يختلف شــكل  . (Scrotum) نزوج من الادد التناسـلية، تتوضــع في بروز ثنائي من جدار البطن يســمى الصــف
 . آخر إلىمن حيوان  حوتوضعالصفن 

 
عند  أما . اً اضحو  اً ويملك عنق ذكور المجترات بين الفخدين على شـكل كيس يتدلى شـاقوليافي يتوضـع الصـفن 



أما عند  .فقية تقريبا وال يملك عنق واضح مثل المجتراتأالخيول فإنح يتوضـع بين الفخذين ولكن يأخذ وضـعية 
 . (1الشكل ) الخنازير والكالب فإن الصفن يتوضع بين الفخذين من الخلف في منطقة العجان

 
 

 عند الثور. الذكري  يأجزاء الجهاز التناسل(: يوضح 7الشكل )

 

Epididymis Head رأس البربخ Prostate gland غدة البروستات 

Epididymis Body جسم البربخ Scrotum الصفن 

Epididymis Tail ذيل البربخ Seminal vesicles الغدد المنوية 

Cowper' gland غدة كوبر Testicles الخصتين 

Penis القضيب Vas Deferens او الوعاء الناقل االسهر 

 
 

  .غني جدا بالادد العرقية والدهنية ووه . من دون شـــــعر وعدا الخيول فه األشـــــعارياطي جلد الصـــــفن بعض 
 . الخط الفاصل بين نصفي الصفن وسط جلد الصفن سفلياً  ويكون في

 
 
 



 
 

  
 . للخصى عند الثور (A)ِ جانبيةو( B)(: يوضح صورة طولية 1الشكل )

a  البربخرأس d الوعاء الناقل أو االسهر 
b جسم البربخ e انبورة الوعاء االسهر 
c ذيل البربخ f األعصاب واألوعية النطفية 
  g الخصية 
 

 : اآلتيةميز الطبقات ين أمقطع في جلد الصفن يمكن  إجراءعند 
تعطي الصــــــــفن إمكانية  :دارتوس( رداء أوقميص الجلد الخارجي وتحتح مباشــــــــرة طبقة مرنة عضــــــــلية تســــــــمى ) 

انزالقية جيدة وهي ملتصــــقة بالجلد الخارجي بشــــكل جيد وتحتوي على أعداد كبيرة من األلياف العضــــلية الملســـــاء 
ن جزء  . (3الشـــــكل ) من هذا الرداء يدخل في تكوين الحاجز األوســـــط من الكيس الصـــــفني اً ونســـــيج ليفي مرن، وا 

الحرارة، فهي تتقلص بالبرودة وترتخي بالســـــخونة ولذلك فهي  العضـــــلية حســـــاســـــية شـــــديدة لدرجات األليافتمتلك 
، في الطقس البارد ينكمش الصـــــــفن ويقترب من جدار البطن  حوحجم تتحكم في شـــــــكل  كيس الصـــــــفن الخارجي

 والجدير بالذكر هنا أن رداء دارتوس يعمل ال إرادياً  . بفضـــل هذه العضـــالت، والعكس صـــحيح في الطقس الحار
لهذه العملية  إنالدراســــــــــــــات  أفادتوقد  . ( في الحيوانات البالاةTestosteroneالهرمون الذكري )تحـت تأثير و 

 .النطففي عملية تشكل  اً كبير  اً دور 



اللفافة الصـــــــــــفنية التي تتألف من ثالث طبقات ليفية مرنة متداخلة في  ىيقع تحت رداء دارتوس داخليا ما يســـــــــــم
ة ربية(، حيث تكون ضــــعيفإلالمنطقة من جســــم الحيوان )المنطقة ا بعضــــها وهي امتداد لعضــــالت البطن في هذه

 اً االتصال مع رداء دارتوس وهي تحيط بكل خصية من كل الجوانب في نصفي الصفن مشكلة حول الخصى فراغ
التي تتصـــل  يةربإلهذا األخير يتحول داخليا في القناة االربية مشــكال الفتحة ا .)التجويف الصـــفني( اً واســع اً مصــلي

 M.  Cremasterالخارجية )الســــــــاحبة تتصــــــــل اللفافة الصــــــــفنية خارجيا مع العضــــــــلة و مع التجويف البطني، 
Externusنموا من الجهة الخلفية الوحشــــــــــــية للفافة  أكثرطنية المائلة حيث تكون ب( التي هي امتداد للعضــــــــــــلة ال
 إلىتحول داخليا فإن اللفافة الصــفنية ت أما . علىعندما تتقلص  هذه العضــلة ترفع الخصــية باتجاه األ . الصــفنية

ة لتالفها الناقل قنيةاألهذه األخيرة تالف الخصــــــــية والبربخ من جميع الجهات وتمتد مع و  .الاالف الامدي الخاص
لتصــق مع ت الااللة البيضــاءيبطن الاالف الامدي الخاص داخليا طبقة خاصــة تســمى  . باتجاه التجويف البطني

( مم 1.1 – 5.1من نســـــــــيج التحامي ســـــــــميك ) األبيضيتألف الرداء و  . الامدي الخاص بشـــــــــكل متينالاالف 
الخصــى فتختلف شــكال وحجما ووزنا من حيوان آلخر: بيضــاوية  أما . (3الشــكل ) ويالف الخصــية بشــكل مباشــر

ســــــــــــــم ( 12-15( غ، وعنــد الكبش من )315-215( ســــــــــــــم وزنهــا )13-12عنــد المجترات طولهــا عنــد الثور )
إن وزن الحيوان وعمره وساللتح  . ( غ215-255) و( سـم 12-11وأما عند الحصـان من ) ،( غ355-255)و

 . سنوات تقريبا 8كبر حجم لها عند عمر أ إلىالتي تصل  هاووزنوطرق تاذيتح تؤثر تأثيرا كبيرا في حجم الخصية 
ما القطب العلوي والحد الخلفي وكذلك جزء من القطب أللخصـــــية وكذلك جنبها ال يشـــــالهما شـــــيء  األماميوالحد 

طى لجسم الحبل المنوي من الناحية الوس إلىأما الوعاء الناقل فيصعد  حوذيل حوجسمالسفلي فيشالهما رأس البربخ 
مقســـــما   ،يتالال داخلها مشـــــكال حواجز األبيضعند اتصـــــال الخصـــــية برأس البربخ فإن رداء الخصـــــية  . البربخ

 اً ( هشــاً )خاللي اً برانشــيمي اً هذه الفصــيصــات الخصــوية تحتوي نســيج . ( فصــيص355-355) إلىليا الخصــية داخ
 إلى ربعأفصـــــيص من الويوجد في  . عند الحصـــــان اً بيض رماديأعند الثور، أبيض عند الكبش و  اً مصـــــفر  اً ابيضـــــ
 أوعية( ســـــم حيث يفصـــــل بينها نســـــيج التحامي يتخللح 85 – 15شـــــديدة التعرج طول الواحدة من ) انيباتخمس 
)مجموعات من الخاليا الضــــخمة الهيولى( التي  غالدموية خاليا ليد األوعيةيتوضــــع بينها حول  وأعصــــابدموية 

حيث  آخر ظهاريو التحامي المنوية المتعرجة يتكون من جزء  نيباتألاجدار  إن . تنتج الهرمون الجنســــي الذكري
ي خاليا سيرتولي المفرزة لسائل ياذي الخاليا المنوية المتشكلة ف رالمني التي تجاو  أمهاتمن  النطفتتشكل فيها 
يتشـــكل عند  . متر عند الثور 1555حو ن إلىيصـــل الطول العام لجميع القنيات المنوية الخصـــوية  . لمعة القنية

ــــة )األعراس الــــذكريــــةالــــذكور البــــالاــــة في هــــذه القنيــــات  أو  Sperms( )النطف الخاليــــا الجنســــــــــــــيــــة الــــذكري
Spermetozoa) . 



 
 (: التركيب الداخلي للخصية والبربخ.13الشكل )

كبش بالغ مذبوح حديثا وأخذ لطاخة  وأمقطع عرضي في خصية ثور  إجراءإثبات هذه العملية يمكن  أجلمن 
عد تجفيفها ثم ب يتم تثبيتها بالكحول وااليتر، من هذا المقطع على شريحة زجاجية نظيفة لصنع مسحة جافة ملونة

ظ خاليا منوية الحيتصبغ بااليوزين ثم تجفف من جديد ليتم مشاهدة المسحة تحت المجهر بتكبيرات مختلفة ف
. (12 - 11الشكل ) م وحتى خاليا منوية بالاة(أملونة في مختلف مراحل تشكلها )خاليا منوية 

 
 االنيبيبات المنوية.(: رسم تخطيطي يوضح جزء صغير من جدار 12الشكل )

 الغاللة البيضاء

 االسهر أو الوعاء الناقل

 قناة البربخ

 القنيات الصادرة

 الشبكة الخصوية

 منصف الخصية

 الحواجز الخصوية

 االنيبيبات المنوية

 فصيصات الخصية

 يمةالمستق االنيبيبات

 النسيج الخاللي

 



 
ة وســط الخصــية وتتجمع مشــكلة القنيات المســتقيمة التي تشــكل بدورها شــبك إلىالمنوية الخصــوية  اتيبنيبألاتتجح 

لتشـــــكل  اهرأس البربخ حيث يزداد اتحاد إلىالتي تنتهي  القنوات الصـــــادرة إلى النطفالخصـــــية، والتي منها تعبر 
 . (15الشكل ) قناة واحدة شديدة التعرج هي قناة البربخ

م في الطول وتمتد من القنوات الصــــــــــــــادرة عن القطب العلوي 31 إلىتصــــــــــــــل  يتكون البربخ من قنـاة طويلـة جداً 
كثيرة  بأنهاوتتميز  أيام 3حو نفي  النطفةللخصــية حتى بداية الوعاء الناقل عند القطب الســفلي للخصــية ويقطعها 

 . في اتجاه الوعاء الناقل بشكل ملحوظااللتواء ويزداد قطرها 
من الوصـــف الظاهري يتكون البربخ من رأس وجســـم وذيل ويختلف حجمح باختالف حجم الحيوان وحجم الخصـــية 

لناقل من الوعاء ا إلىالصــــادرة عن الخصــــية  النطفتوصــــيل  أهمهايقوم البربخ بعدة وظائف  . التي يلتصــــق بها
 لىإالنشــيطة وكذلك حركة العضــالت الالإرادية باإلضــافة  األهدابالبربخ ويســاعد على انتقالها وجود  أقنيةخالل 

 . للنطف توالد المستمرالالضاط الناتج في الخصية نتيجة عملية 
المائي  من الســــــــــــــائل كبيراً  البربخ يمتص جزءاً  لرأسن الاشــــــــــــــاء الخلوي أليزداد تركيزها نظرا  النطفمرور  أثناء
تســـــــــــتارق عملية  . مليون عند ذيل البربخ 3.2 إلىفي الميلمتر المكعب  النطفافق لها بحيث يصـــــــــــل عدد المر 

يخزن  نأكما يســــتطيع البربخ . وهي كفيلة لحدوث التايرات البنيوية المطلوبة لنموها أيام 3-1حو ن النطفانتقال 
 اً متر  85عند الثور،  اً متر  35 إلىالبربخ حيث تصل  قنيةالطول الكبير أل إلىويعود ذلك  النطفكميات هائلة من 

درة يكتمل نموها وتصبح قاو  النطفهنا في هذه القناة الطويلة يتم نضوج  . سم 1 إلىعند الحصان ويصل قطرها 
 إلىصل قد ي أطول اً وتدخل في حالة الثبات التي تساعدها على العيش زمن . اإلخصابعلى االشتراك في عملية 

تطيع في حالة الراحة الجنسـية الاشـاء الخلوي لقناة البربخ يسـأنح كما تبين . اإلخصـابيةظة بإمكانيتها شـهرين محتف
في  فالنطيمكن التأكد من وجود و . القديمة )الهرمة( بعد أن تموت وتبدأ بالتحلل النطفامتصـــــــــــــاص الكثير من 

جاجية يصــنع منها مســحة وتاطى بســاترة ز قناة البربخ بقطع ذيل البربخ وأخذ نقطة من قناتح على شــريحة زجاجية 
نقطة من محلول  إضـــــافةلتحســـــين المشـــــاهدة يجب و . درجة مئوية 32وذلك بدرجة حرارة  ،وتشـــــاهد تحت المجهر

 . النطفحمض الليمون الصودي الدافئ الذي يساعد على تنشيط حركة 
 ألوعيةاشد اتساعا خارج البربخ لتشكل الوعاء الناقل الذي يشترك مع أقناة  إلىتتحول القناة الناقلة في ذيل البربخ 

لغ طولح القناة االربية يب إلىوالعضــلة المشــمرة ليشــكل الحبل المنوي الذي يالفح غشــاء مصــلي متجها  واألعصــاب
 . ( سم21-25عند الثور )

( والوريد A. Spermatica Internaتتألف األوعية الدموية في الحبل المنوي من الشــــريان الخصــــوي الداخلي )
، يلتقي ناقالً  يخرج من كل خصية حبل منوي يحوي وعاءً  . (V.  Spermatica Enternaالخصـوي الداخلي )

( ســــم 1.1 -1( ســـم وقطرها )11-15ا )ميصـــل طول كل منه مبوالً أيشـــكل كل منها الحبالن عند عنق المثانة 
كري ك معهما تشريحيا ووظيفيا الادد الملحقة بالجهاز التناسلي الذتقع االمبولتان فوق المثانة وعند اتحادهما يشتر 

 وهي :
 (Seminal Glandulae Vesiculares: )المنوية الغدد الحويصلية  -1

ند ذكور ع وتبدوهي غدد ثنائية ضـــخمة مســـتطيلة الشـــكل، من الســـهل جســـها عند الثيران عن طريق المســـتقيم 
( ســـــــم، عند 12-15طولها عند الثور ) . كيســـــــات ملســـــــاء كالخيولعند  أماتجمعات مفصـــــــصـــــــة كالمجترات 
ن وتصل فوق يامبولتألتمتد الادد الحويصلية على طول او  . ( سم1-3( سـم وعند الكبش )13-12الحصـان )

ا قناة طارحة عامة تصــــــــب كل منها في القناة البولية التناســــــــلية الناتجة عن اتحاد مالمثانة ويخرج عن كل منه



، ةهالميهي فالقوام أمـا عند الخيول  ةمفرزات هـذه الاـدد عنـد الثور والكبش مـائيـو . مع القنـاة البوليـة نيمبولتألا
 . تختفي هذه الادد عند الكالبو 
 ( Glandulae Prostataغدة الموثة : )  -2

 ةالجســـم عرضـــيا على عنق المثانة عند تحول القناة البولي يتوضـــع ،هي عبارة عن غدة لها جســـم وجزء منتشـــر
  .يقع على جدار الجزء الحوضي للقناة البولية التناسليةفالجزء المنتشر  أما . قناة بولية تناسلية إلى
ير غ وضـــامر أ وضـــخامة عند الخيول ويملك شـــكل فصـــيصـــات، أما الجزء المنتشـــر فه أكثرجســـم الادة  ويبد

بينما جســـم الادة صـــاير  اً واضـــح اً الجزء المنتشـــر ضـــخم يكونوعلى العكس عند الثور  . (13الشـــكل ) موجود
نما اً عند الكبش فإن غدة الموثة ال تملك جســـــم أما . على شـــــكل شــــــريحة بالكاد تكون مرئية نســـــبياً  ء ها جز ل وا 

الصــــارحة المتعددة لهذه الادة في القناة البولية التناســــلية، وتكون مفرزاتها مائية  قنيةاألتصــــب  .منتشــــر ضــــخم
 . النطفتساعد هذه المفرزات على تمديد السائل المنوي وتنشط  . القوام

 ( Gl.  Bulbourethralisالغدة البصلية : ) -3
تســــــــــــــمى غـدة كوبر وهي عبـارة عن غـدة ثنـائيـة تقع على القنـاة البوليـة التنـاســــــــــــــليـة قبـل خروجها من التجويف 

من الصـــعب جس هذه الادة ألنها تقع  . ( ســـم3-2وهي عند الثور والحصـــان بحجم حبة الجوز ) . الحوضـــي
ند الكالب، وتختفي ع . عند الثور وصــار بكثير مما هأوتكون عند الكبش  . تحت العضــلة البصــلية المتكهفة

( 3-3( ســم ولها عرض )18-12تملك هذه الادد شــكل صــفيحات طوالنية ) . عند الخنازير وتكون نامية جداً 
عند الحصــان والثور  اً مقطع عرضــي فيها يخرج منها ســائل، يكون مائي إجراءوعند  . ( ســم3-2ســم وســماكة )

ء قنيتها الطارحة في القناة البولية التناســــــــــــــلية عند نهاية الجز أتفتح هذه الادد  .عند الخنازير اً والكبش، ســــــــــــــميك
. هاتســـــــــــهل مرور الســـــــــــائل المنوي عبر و تفيد مفرزاتها في تنظيف القناة البولية التناســـــــــــلية و  . الحوضـــــــــــي لها

 
 . (: أجزاء الجهاز التناسلي الذكري عند مختلف الحيوانات10الشكل )



 ( :Penisالذكري ) والعض  -2
يتألف الجذر من قائمتين تبدآن من الحدبات الوركية تاطيهما  .رأسو الجماع يتكون من جذر وجسم  وعض وه

ليهما من إ ن وينضــــــــماتلتحم القائمت ثمجســــــــم القضـــــــيب  إلىالعضـــــــلة الوركية المتكهفة وتتحل عندها القائمتان 
القناة البولية التناســلية القضــيبية )امتداد القناة الحوضــية(، أما على الجزء العلوي لجســم القضــيب يوجد  األســفل

عند  أما اً رأس القضـيب قليل الوضـوح رقيق أنالكبش و يالحظ عند الثور و ميزاب تتوضـع فيح األوردة والشـرايين، 
الذكري :  وفي رأس العض أجزاءوبشكل عام يمكن تمييز ثالثة  ،ومنتفخاً  الحصـان يكون رأس القضـيب ضـخماً 

 . عنق، استطالة القناة البولية التناسلية وقلنسوة
 
 

 
 الذكري عند المجترات   ورؤوس العض :(14الشكل )

  تيس –كبش ج  –ثور ب  –أ 

 

 ثورالحليلية الخارجية عند إلالفوهة ا -1
 او الزائدة المبالية عند الكباش والتيوس

 الصفيحة الداخلية للالفة-2 رفاء القضيب-8

 ارتكاز الالفة على القضيب-1 الجزء الحر من القضيب -1 حشفة القضيب -2
 

د نهاية تجاه نهاية القضـــيب، حيث يشـــ ( على العنق الذي يلتف يســـاراً اً ) درز  اً يملك رأس القضـــيب عند الثور رباط
لىو  القضـــــيب جانباً   لىإتتميز اســـــتطالة القناة البولية التناســـــلية عند الثور بأنها ال تصـــــل  . األســـــفل أثناء القذف ا 



( ســـم وتكون 3- 3الطرف النهائي للقضـــيب، أما عند الكبش والجدي فإنها تكون أطول وتزيد عن الرأس بمقدار )
أما عند الحصــــان فتكون القناة البولية التناســــلية  . (13الشــــكل ) ند الجدي فتكون مســــتقيمةعند الكبش معقوفة وع

كما تتميز المجترات بأن رأس القضــيب عند ذكورها يأخذ  . من دون اســتطالة في حفرة صــايرة من رأس القضــيب
يب اط القضـــــســـــبب هذه الثنية ارتب . ( وتســـــمى )الثنية الســـــجمية( وذلك خلف عنق كيس الصـــــفنSشـــــكل حرف )

بالعضـــــلة المســـــترجعة التي تبدأ من عند فتحة الشـــــرج لتنتهي في الطرف الســـــفلي للثنية عند بداية الحشــــــفة والتي 
 ويتكون النسيج االنتصابي للقضيب من ثالثة أجسام: . تساعد القضيب على االنتصاب أثناء النزو

)ســفلي( ويالف القضــيب رداء أبيض مكون من نســيج  إلىن للقضــيب )علويان( وجســم متكهف مبان متكهفاجســم
م نســـــــيج داخلية كثيرة تقســـــــ اً وهذا الرداء األبيض ياطي فروع ،كثيف ليفي ضـــــــام يحوي بعضـــــــا من األلياف اللينة

 ،فنجيتشبح الجسم االس ،متصـلة مع بعضها، تجويفات دموية مختلفة األحجام واألشـكالو مسـاحات أ إلىالقضـيب 
وهذه األلياف الفرعية تحوي عددا أكثر من األلياف اللينة وكذلك بعض العضـــــــــالت  .فوتســـــــــمى النســـــــــيج المتكه

 . إلتمام عملية االنتصاب والقذف ينالناعمة لتساعد القضيب على االنتفاخ واالنقباض الالزم
 

ذا همن الشـرايين الحوضـية )الشـريان االستحيائي الخارجي والشريان الساد( يسير  ياذي القضـيب دم شـرياني آتٍ 
م الوريدي أما الد . الدم في الشـريان الظهري للقضيب الذي يتفرع وياذي المساحات الدموية داخل جسم القضيب

د األوردة  الحوضية، وينتشر بحشفة القضيب كميات كبيرة من الاد إلىفيتجمع داخل الوريد الظهري للقضيب ثم 
احتوائها على كميات كثيرة من األعصــــــــاب بوحشــــــــفة القضـــــــيب هي أكبر جزء حســــــــاس فيح وتمتاز   . اللمفاوية

 ألولاهذه األعصــاب تفرعات عن العصــب العجزي  دّ الحســية التي تاذي القضــيب خاصــة التجاويف الدموية وتع
 ذإويكون معظم جســــــم القضــــــيب ونهايتح عند ذكور المجترات ماطى أنبوبيا بما يســــــمى الالفة  . والثاني والثالث

يتصــل جدار الالفة الداخلي بجلد الحيوان وينعكس باتجاه القضــيب لياطي الحشــفة ويســمى هنا الجدار الحشــوي 
تقوم الالفة   .هذه األخيرة تحتوي على كثير من الادد األنبوبية . على شـــــــكل طيات طولية كثيرةو للالفة الذي يبد

يتم تفقد الحالة الصــــحية لألعضــــاء التناســــلية   .بحماية الجزء األمامي الحســــاس للقضــــيب أثناء الراحة الجنســــية
  .الذكرية بالفحص السريري العادي من خالل مراقبة األفعال الجنسية أثناء عملية الجماع وجمع السائل المنوي
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 الفصل الثالث

 األبقارعند  اإلباضةكشف الشبق وتحديد موعد 
Estrus Dectection and Determine of Ovulation Time in Cow 

 

 الهدف من الجلسة:
 . األبقارعند  اإلباضةكشف الشبق وتحديد موعد كيفية  تدريب الطالب على

 
 األدوات الالزمة: و المواد 

ناث، منظار مهبلي، مجهر ضـــــوئي أ  ومخططات، رســـــومات، جداول الدورات الشـــــبقية، حيوانات مزرعة ذكور وا 
 . تحضير الثور الكاشف أجلكهربائي وتجهيزاتح الملحقة، محلول فيزيولوجي، أدوات جراحية من 

 
 توضيحية : عملية لمحة

في أحد المزارع العامة  وفي إيضـــــــاحية المعهد أ وهذه الجلســـــــة في الصـــــــالة العلمية في المســـــــلخ أ إجراءيمكن  
   .الشبقية )فيزيولوجيا الجهاز التناسلي األنثوي( يجب التذكير بالمعلومات المتعلقة بالدورةو  . النموذجية

 
 :Oestrus)) شبقال

تعكس هذه المظاهر ما يحدث من تايرات شـــــكلية ووظيفية في الجهاز التناســـــلي، وتتميز بزيادة اإلفرازات وخروج 
مهبل والمهبل الســيولة شــفافة من الفتحة التناســلية األنثوية، احمرار واحتقان وانتباج األغشــية المخاطية في مدخل 

 . والجزء المهبلي لعنق الرحم
 

لطويل، في الصــــباح الباكر وبعد الرقود الليلي ا في بداية األمر تكون الســــيولة رقيقة شــــفافة يمكن مشــــاهدتها غالباً 
على الذيل حيث يمكن رؤية ســــائل شــــفاف و على روث الحيوان المجاور لمؤخرتح أو وقد تكون عالقة على األرض أ

على  ةالتناســــــلي الفتحة( ســـــا وتصـــــبح أكثر لزوجة وتخرج من 3 -3بعد ذلك تزداد الســـــيولة بعد ) . قليل اللزوجة
وقد   .تقل الســـيولة وتصـــبح عكرة قليال مشـــوبة ببعض الدم الشـــبقوعند نهاية فترة  . شـــكل خيوط مختلفة الســـماكة

 . أيام( 3 -2تستمر هذه الفترة )
 

لشـفاه التناسلية او المنظار المهبلي، حيث تبد بوسـاطةبمعاينة األعضـاء التناسـلية الخارجية و  الشـبقيمكن تشـخيص 
لســــوائل ا كونقد ت ،زيادة في رطوبة مدخل المهبل )الدهليز المهبلي(مع منتبجة، جلد العجان المجاور غير مجعد 

 .حةقناة عنق الرحم شــــــبح مفتو و  وتكون األغشــــــية المخاطية للمهبل محتقنة، ،تســــــيل خارجحو داخل دهليز المهبل أ
عنــد أخــذ لطــاخــة من مخــاطيــة مــدخــل المهبــل في هــذه الفترة ال يالحظ وجود كريــات بيض، ولكن يمكن مالحظــة 

صــاير بعد  معقف ســلكي بوســاطةخاليا كبيرة متعددة األشــكال فيها نوى صــايرة نســبيا يتم تحضــير هذه اللطاخة 
ثم يتم  لفيزيولوجي والماء المقطر ثم يتم فتح الشـــق التناســـلي بإحدى اليدينتعقيمح باللهب مباشـــرة ثم تبريده بالماء ا

( ســــــم وذلك بحكح بالمخاطية في عدة نقاط ويتم 1 -3المعقف باليد األخرى على عمق ) بوســــــاطةأخذ المســــــحة 



غمر المعقف بنقطة ماء موضــوعة على شــريحة زجاجية مجهرية عقيمة ويصــنع منها مســحة يتم تجفيف المســحة 
 . غيره من الصـــباغو ( د في أزرق الميتيلين أ3 – 2ثبت بالكحول الميتيلي وتاســـل بعدها بالماء ثم تصـــبغ لمدة )وت

 . ثم تاسل الصباة وتجفف المسحة وتشاهد تحت المجهر
 

 : (عالمات الشبق )السلوك الجنسي
حركة، تخور كثيرة اليتم تشــــــخيص التهيج الجنســــــي العام من خالل  تصــــــرفات الحيوان، حيث تصــــــبح البقرة قلقة 

 األبقارع وعند اختالطها م . يقل اإلدرارو تقل عندها الشهية للعليقة، كما )تفعر(، تضـرب بأطرافها على األرض، 
  .وأحيانا تقفز على المربي )السايس( األبقارمقلدة بذلك الفعل الجنسي عند  غيرهاتقوم بالقفز على 

 ألبقاراوفي بعض األحيان تكون هذه الحالة مرافقة ألعراض الرغبة الجنســــــــية، حيث تســــــــمح مباشــــــــرة لايرها من 
 . سيةبعد انتهاء السيولة تظهر مباشرة أعراض الرغبة الجنو وبذلك تكون هذه الظاهرة قصيرة الزمن  . بالقفز عليها

 
 ( : Libido sexualisالرغبة الجنسية )

يجابي أنثوي تجاه الذكر(، حيث إحد الجوانب الخاصــــــــة من الدورة الشــــــــبقية )تفاعل جنســــــــي تعكس هذه الظاهرة أ
عن الذكر بالقرب منح وتأخذ وضعية الجماع وتسمح للذكر بالمشاركة بالفعل الجنسي والقفز والقذف  األنثىتبحث 

حســـب الفصـــل المناخي )تكون أقصـــر في  تطولو ( ســـا، وقد تقصـــر هذه الفترة أ18 – 12وتســـتمر هذه الظاهرة )
 . في نهاية النهارو الفصول الباردة( وأكثر ما تظهر في الصباح الباكر أ

 
أن الســـــيولة والتفاعل الجنســـــي العام متشـــــابهان من حيث ضـــــعف األعراض، وقد ال  األبقاروقد لوحظ عند بعض 

ل دائم )ال في الزرائب بشـــكو ى على المربط أالتي ترب األبقارأي دليل على حدوثهما وخاصـــة عند  األنثىعلى و يبد
ن على الرغم من ذلك فإ . ألشــعة الشــمس والهواء الطلق( األبقارال تتعرض هذه  –ال توجد حركة  –يوجد مسـرح 

مية هنا تكمن أه . عند المشـــــــــاهدةبوضـــــــــوح للذكر  األنثىمنعكس الرغبة الجنســـــــــية ال يختفي حيث يالحظ طلب 
 . يحدد بدقة زمن الرغبة الجنسية )الطلب( استخدام الذكر الكاشف الذي

 
 : Ovulation اإلباضة

ذه أفضل الطرق لتشخيص هو  .( من الجريب الناضـج )جريب غراف(البويضـةعملية خروج العروس األنثوية ) وه
 من الممكن تشـــــخيصو غراف( و األمواج فوق الصـــــوتية )اإليك بوســـــاطة والجس عن طريق المســـــتقيم أ والعملية ه

الل المراقبة الدقيقة من خ بدقة تهاونهايهذه العملية بالربط بينها وبين الرغبة الجنســـــــية، وذلك بتحديد بداية الرغبة 
 . الذكر الكاشف بوساطةللحيوان و 

 
جريب غراف في أحد المبيضـــــــين )الجريب الناضـــــــج(، وبعد ووجود جس الإن تشـــــــخيص بداية الرغبة يعتمد على 

على تكرار الفحص كل  هم، ويعتمد بعضــــــاإلباضــــــة( ســــــا يتم إعادة الفحص للتأكد من حدوث 18 – 12مرور )
فاظ بالصــور االحت وســاعتين حتى يتم تأكيد ذلك، يفيد في هذه العملية رســم شــكل المبيض بعد كل عملية جس، أ

 . الصوتية )اإليكوغراف( المأخوذة باألمواج فوق
 

يتحول  اً أملس صلب اً ( سم ويكون سطحح بارز 1 – 5.8جنسية يمكن جس جريب غراف وقطره )في بداية الرغبة ال



 . ( سم وبضاط بسيط يمكن أن ينفجر2 -1.1) إلىويصل قطره  . اإلباضةمرن رقراق عند اقتراب موعد  إلى
 

( سا من بداية 35 – 23( سا، وبعد )11 – 15الجنسية خالل ) بشكل طبيعي بعد انتهاء الرغبة اإلباضةتحدث 
 الصــنعييح التلقو وتبين أن الفعل الجنســي أ . عند المســاء وفي الصــباح الباكر أ اإلباضــةالرغبة، غالبا ما تحدث 

ومن خالل المراقبات الحقلية تبين أن  . ، هذا إن لم تحدث على إثره مباشـــــــرةاإلباضـــــــةيســـــــرع من اقتراب حدوث 
يتشكل مكان  اإلباضةبعد   .الهزيلة، فتسـمى عندها الدورة الشبقية ال إباضية األبقارغالبا ال تحدث عند  اإلباضـة

الجريب المنفجر حفرة صـــــــــــــايرة طرية الحواف، يصـــــــــــــار حجم المبيض ويصـــــــــــــبح أكثر طراوة ويقل انزالقح تحت 
 . األصابع عند الجس

 
( 1 – 3دم ويتشـكل مكانها الجسم األصفر، الذي يمكن جسح بعد )وتمتلئ حفرة الجريب المنفجر بأنسـجة غنية بال

وفي حال عدم حدوث الحمل فمن  . يصبح أكثر صالبة ووضوحا ا( يوم12 – 15وبعد مرور ) اإلباضةمن  أيام
 Corpus Luteumيسمى هذا النوع من الجسم األصفر الدوري ) . الجسم األصفر ويضمر يتدهورالطبيعي أن 

periodcum).  نما يســتارق الال يتعرض الجســم األصــفر لفعند الحيوانات المريضــة أما متصــاص بشــكل جيد وا 
ر والحمل فإنح )يسمى الجسم األصف اإلخصابأما الجسـم األصفر الذي يتكون على أثر  ،أطول حتى يختفي اً زمن

يضــــــــمحل وال  وفي كال الحالتين فإن الجســـــــم األصـــــــفر الذي ال ،(Corpus Luteum Graviditatisالحملي( )
( وهذا ما يســبب اختفاء الدورات Corpus Luteum Persistensيختفي يســمى )الجســم األصــفر المتحوصــل( )

أمور مختلفة، أهمها خلل في العليقة المقدمة للحيوان، اإليواء، االســتخدام،  إلىويعود ســبب ذلك  ،الشــبقية الالحقة
فر الكثير من الباحثين أن الجسم األص دّ ويع . ون إخصابأمراض الجهاز التناسلي وتمرير الدورات الشبقية من د

 . من الحاالت( % 11 – 35سبب  والمتحوصل سبب أساسي من أسباب العقم )ه
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 األدوات الالزمة: و المواد 

ناث، منظار مهبلي، مجهر ضــوئي أ  ومخططات، رســومات، جداول الدورات الشــبقية، حيوانات مزرعة ذكور وا 
 .كهربائي وتجهيزاتح الملحقة

  
 توضيحية :عملية لمحة 

 في أحد المزارع العامة وفي إيضـــــاحية المعهد أ وهذه الجلســـــة في الصـــــالة العلمية في المســـــلخ أ إجراءيمكن  
وجيا الجهاز )فيزيول عند الحيوانات المختلفةيجـب التـذكير بـالمعلومـات المتعلقـة بالدورة الشــــــــــــــبقية  . النموذجيـة

 .التناسلي األنثوي(
   

 :األغنامعند 
ة ولكنح أقل مالحظة من الناحي األبقارالحال عند  وكما ه األغناميحصل كل من السيولة والتهيج الجنسي عند 

بينما يتم االعتماد على الرغبة الجنســــــــــــــية لتحديد وقت . العمليـة )حقليا( ال يملك تشــــــــــــــخيص ذلك أهمية فعلية
 . رهاوغي . . . . . . . ، المناخ، الموسمحسب الساللة، العمر األغنامتختلف الرغبة الجنسية عند  . التلقيح

 
ان صـــايرة قطع إلى األغنامالكبش الكاشـــف، وذلك بتقســـيم  بوســـاطة األغناميتم تشـــخيص الرغبة الجنســـية عند 

يتم انتقاء الكبش الكاشــــــف مســــــبقا بحيث يكون  . ( كبش كاشــــــف2 -1( رأس من )155بحيث يصــــــيب كل )
طيع االستفادة منح في تاطية الق أجلجنسـيا، صـحيح البدن، يحمل مواصـفات إنتاجية ممتازة، وذلك من  اً نشـيط

مع السائل ج أجليمكن استخدامها من  هانفس)هذه الكباش  األغنامعند  الصنعيبعد االنتهاء من موسم التلقيح 
ج يتم وضع شف القيام بعملية االيال( ولكي ال يسـتطيع الكبش الكاالصـنعيالمنوي الذي يسـتخدم طازجا للتلقيح 

( ســـــم يتم تثبيت الصـــــدرية 35( ســـــم وعرض )25صـــــدرية على بطنح، مصـــــنوعة من قماش ناعم قوي بطول )
على النصـــــــف األمامي من و أ األماميةبين القوائم ســـــــتة حســـــــب اللزوم، ويثبت  وأ أربعة ورباطين أ بوســــــاطة

 نثىاألة )األغنامرك عالمة )دماة( واضـــــحة على ظهر أي صـــــباغ يتو الصـــــدرية اســـــفنجة كثيفة مبللة بالحبر أ
 في فترة الموســـم صـــباحا ومســـاء، ثم تعزل األغنامتجري عملية الكشـــف على  . التي يكون لديها رغبة جنســـية(

طالقها في مجموعة خاصـــــــة ويتم ذلك حســـــــب مخطط ا  تلقيحها وترقيمها و  إلىعن القطيع ليصــــــار  اإلناثهذه 
مخطط يوضح كيفية العزل  1مخطط يوضح شكل الصدرية والشكل  2في الشكل ) كما . خاص إن أمكن ذلك
يحتوي المخطط على مســــــــــــاحة زريبة عامة لإلناث )األمهات( وغرفتي عزل واحدة كبيرة . والكشــــــــــــف والتلقيح(

ي المســــــاحات الموضــــــحة ف . صــــــايرة للكباش الكاشــــــفة وأخرىلألغنام التي تم الكشــــــف عنها والمراد تلقيحها، 



( رأس بعد االنتهاء من الكشـــف اليومي يتم ازالة الصـــدرية عن 255 – 115كافية لقطيع مؤلف من )المخطط 
تى ال يتم كشــــف جديد وذلك ح إجراءالذكر الكاشــــف ليتم تنظيفها وغســــلها يوميا، واســــتبدالها بأخرى نظيفة عند 

 . إحداث رضوض ميكانيكية على قضيب الذكر وبالتالي تقل كفاءة الكبش الكاشف
 

 :Ovulation إلباضةا
كن ول . وكذلك حســـب ظروف اإليواء وما يتعلق بها ،أخرى إلىمن ســـاللة  األغنامعند  اإلباضـــةيختلف زمن  

 – 35بعد بداية الرغبة الجنســية )أو سـاعات من نهاية الشــبق  3-2قبل  اإلباضــةعند أغلب السـالالت تحدث 
 . التربية الطليقة( سا، وكذلك من الصعوبة تحديد هذا الزمن بدقة في 15
 

 عند الخيول:
: يتم تشــــخيصــــح بســــهولة عند األفراس وذلك من خالل األغراض التي تظهر على الحيوان خارجيا منها الشــــبق

 . انتفاخ الشفاه التناسلية، احتقان األغشية المخاطية لمدخل المهبل
 

يتناغم  صــهيل خاصو . الســايسو أعدم اهتمام المربي و التفاعل الجنســي العام : يظهر على الفرس قلق وتهيج، 
 . مع صهيل الذكور

تنقص حســـــــب الظروف المناخية واإليواء  ووقد تزيد أ أيام /1-1:تســـــــتمر من / أو فترة الشـــــــبق الرغبة الجنســـــــية
 الحصان الكاشف وذلك بطرق مختلفة، منها : بوساطةمن الممكن بسهولة تشخيص الرغبة الجنسية . والعمل

 طالق الذكر الكاشـــــــف عليهاتثبيت الفرس في زناقة خاصـــــــ على  األنثىمن خالل ردود أفعال  . (11الشـــــــكل ) ة وا 
 . عدمهامن الذكر يمكن الحكم على الرغبة 

  في نفس الزريبة مع الذكر ولكن بوجود حاجز يمنع وصولهما ولكن يرى أحدهما األخر األنثىإطالق . 
 الخلف كما في الشكل إلىالذكري عنده  واستخدام ذكر أجري عليح عمل جراحي بحيث يتم قلب العض . 
 

 مهما كان نوع الكشف فإنح يمكن تحديد أربع مراحل من الرغبة الجنسية عند األفراس :
 رغبة جنسية درجة أولى : تسمح الفرس للحصان باالقتراب منها بحذر شديد . 
  التناسليةرغبة جنسية درجة ثانية : تسمح الفرس للحصان باالقتراب بهدوء وتامز بالشفاه . 
  رغبة جنســية درجة ثالثة : تســمح الفرس للحصــان باالقتراب وتوجح مؤخرتها نحوه وتخرج بعض الســوائل من القناة

 . التناسلية
  رغبة جنســـــــية درجة رابعة : تســـــــمح الفرس للحصـــــــان باالقتراب أكثر وتقترب مؤخرتها نحوه أكثر وتباعد األطراف

 . للتلقيح الطبيعي الوقت المناسبو الخلفية وترفع ذيلها وه
 

 :Ovulation اإلباضة
لشبق بـ قبل انتهاء ا اإلباضةالجس عن طريق المستقيم، تحدث  بوساطةعند األفراس  اإلباضـةيمكن تشـخيص 

، حيث يرافق مراحل الرغبة الجنســــــــــية مراحل تطور الجريب الناضــــــــــج وذلك بظهور جريب غراف يوم 2 – 1
ســـاعة يظهر في  /25-11/ نحو اإلباضـــةوبعد  . جاصـــةإلفيأخذ المبيض شـــكل ا اإلباضـــةالناضـــج في حفرة 

 . البويضةحسب مصير  اً حمليو أ اً المبيض جسم أصفر إما أن يكون دوري
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 الكاشفة ذكورالطرق الجراحية لتحضير ال
Surgical Methods for Preparation of Teaser Males 

 
 

 الهدف من الجلسة: 
 . الطالب بالطرق الجراحية لتحضير الذكور الكاشفةتعريف 

 
 األدوات الالزمة:و المواد 

  .تحضير الثور الكاشف أجلمحلول فيزيولوجي، أدوات جراحية من  تيس،و أكبش و أعدة جراحية، ثور 
 . ثم يقوم الطالب بالتمرن على كيفية تحضير الذكر الكاشف بالطرق المختلفة المناسبة

 
 لمحة عملية توضيحية: 

أهم أعراض  عدّ (، التي تالشــبقتحديد الرغبة الجنســية )كشــف  أجلتظهر الحاجة لتحضــير الثيران الكاشــفة من 
رغبة الذكر الكاشــــف أفضــــل طريقة لتشــــخيص ال عدّ ت . الدورة الشــــبقية، حيث يتم على أثرها تحديد زمن التلقيح

إلظهار  اً يعيطب اً جنسي اً منشط اً كاشـف عدّ تكما  . كثيرا من دونح الجنسـية ومن دون أية أخطاء، حيث يتم إفشـالها
لإلناث  ولإلناث التي أصـــبحت حاملة، أ اً حقيقي اً كما يعتبر كاشـــف . عالئم الدورة الشـــبقية وخاصـــة بعد الوالدات

 . التي لم يحدث حمل
 

حيث ينتقى أفضـــــــــل الثيران . ( أشـــــــــهر15 – 8الثيران من الذكور المعدة للتســـــــــمين وذلك بعمر ) انتقاءيمكن 
 الحمى –وخاصــــــة من األمراض الســــــارية )الســــــل  اً وســــــليمة بدني اً أن تكون نشــــــيطة جنســــــيو بالمظهر الخارجي 

 . إلخ(. . . . . . . . المالطية
 

ومن  . حالذب إلىعام ونصــف بشــكل أعظمي، ثم يتم تحويلح و يمكن اســتخدام الذكر الكاشــف لمدة عام تقويمي أ
بســـرعة أكبر من الذكر المخصـــي ويتم الحصـــول على  وخالل المالحظات الحقلية تبين أن الذكر الكاشـــف ينم

كغ  155ويفضل أال يتجاوز وزن الذكر الكاشف )الثور( >  . ، حتى أن جلودها أجودمنح كمية أكبر من اللحم
)باض   .ائج لتحضــــير الثور الكاشــــفوقد تم التوصــــل لطرق شــــتى جيدة النت . الذبح إلى ح< عندما يتم تحويل

 . تكون العملية ناجحة وسهلة وسريعةو أشهر،  15 – 8 والنظر عن الطريقة( ه
 
 الناقلة )طريقة قطع األسهرين(:  قنيةاألطريقة قطع  -1

قة تتلخص في قطع الوعاء الناقل )األسهر( في منط .طريقة لتحضير الثور الكاشف لسهولة إنجازها أفضلهي 
أنح  مع العلم . النطف إعطاءحيث يبقى الذكر قادرا على إنجاز الفعل الجنسي ولكن من دون  . عنق الصفن

التناسلية الملحقة(، ولذلك فإن الثور المقطوع األسهر أفضل كاشف الادد )مفرزات  األنثىيتم قذف سائل في مهبل 



يسرع من حدوث  فإنح من ثمَّ الرغبة الجنسية و ذلك يقلل من زمن بو  ،والقيام بها هاكليستطيع كشف مراحل الفعل الجنسي 
ن إمكانية بدورها متزيد ويحرض الحركة الحوية للرحم وينشط معظم وظائف األعضاء التناسلية األنثوية التي  اإلباضة
 األماميةمن الجهة  هاهناك عدة طرق إلنجاز عملية قطع األسهرين، ولكن تبين أن أسهلو والحمل،  اإلخصابحدوث 

 . (12الشكل )اآلتية وفق الخطوات  من شقينو ذلك من خالل شق جراحي واحد أ إجراءفن، حيث يمكن لعنق الص
 
عطا .أ  . بعض المهدئات )المركنات مثل الرومبون( هؤ تثبيت الحيوان بشكل جيد وا 
 . الصفنو تطهير المنطقة اإلربية  .ب
ظهار األسهر وتجريده عن باقي األوعية .ج  . شق عنق الصفن وا 
( ســـــم ويتم قطع الوعاء في 3 – 2الخيوط القابلة لالمتصـــــاص في مكانين البعد بينهما )يربط بخيط من  .د

 . وسط المسافة بين الرباطين
 . تطهير الجرح من جديد ودفع كل طرف منح باتجاه الحزمة المرافقة علويا وسفليا .ه
 . شمطهر فعال غير مخر  أيو يوميا بمحلول )أيودول البوتاسيوم( أوتطهيره بعد ذلك يجب خياطة الجرح  .و

 

 
 ( قطع األسهر عند الثور من خالل شق واحد16الشكل )

 
 . المستخدمة عند الثور هانفسيتم الطريقة السابقة  الماعز: قطع األسهرين عند الكبش،  مالحظة

 لسامية( االذكري : )الركبة السفلى = جزء من اللفة  وتحضير الثور الكاشف بطريقة ربط الركبة السفلى للعض -2
 ( سا12 – 15يتم منع الذكر عن العليقة لمدة )  –أ 



 على األرض مثل عملية الخصي يثبت راقداً   -ب 
م ربط االنحناء السامي السفلي )الركبة السفلى( للقضيب وذلك بالقرب من يتبدال من استئصال الخصى   -ج 

 . عنق الصفن من الجهة الخلفية )منطقة العجان السفلية(
( سـم حتى تظهر الركبة السـفلية للقضيب وتسحب خارجا لتظهر بالكامل 1 -1شـق جراحي ) إجراءيتم   –د 

حتى فلى انحناء الركبة الس ُيخاطفيها شـق طولي على الطبقة البيضاء فقط ثم  ىر على شـكل ربطة، يجُ 
القضــيب  بدخولال يســمح  من ثمَّ و  . يتم التحام االنحناء وهذا يمنع خروج القضــيب أثناء الفعل الجنســي

وعملية الخياطة تتم بإدخال الخيوط من خالل الطبقة البيضــــــاء فقط  ،في األعضــــــاء التناســــــلية األنثوية
أما الجرح الخارجي يمكن تركح من دون خياطة حتى يتم شــــــــــــفاؤه  ،حتى ال تخترق الخيوط القناة البولية

هذا النوع من الذكور يمكنح الكشـــــف عن  . اليومي التطهيربمع االهتمام   ،تلقائيا أيام( 1 – 3خالل )
 . يبقى القضيب في غمدهإذ الرغبة الجنسية بشكل جيد ويقوم بالقفز ولكن من دون إيالج 

 
 . ولكن الطريقة السابقة هي أفضل لهذه الذكور الماعزو  األغنامهذه العملية عند  إجراءيمكن  مالحظه :

 
 تحضير الثور الكاشف بطريقة حرف مسار القضيب جراحيا :  -3

 . التي يمكن استخدامها في عملية التلقيح نطفتتميز هذه الطريقة بان الذكر يبقى منتجا لل
 

لشــــــــق ا إلىشــــــــق جراحي في جدار بطن الحيوان الذكر ونقل الامد مع القضــــــــيب  إجراءتتلخص هذه الطريقة ب
)أقل من هذه الزاوية قد يســــــــــــــتطيع الذكر القيام بعملية اإليالج  . درجة 85-15بزاويـة انحراف  الجـديـد وذالـك

ال تز  . إمكانية جمع الســــــــائل المنوي عند الضـــــــرورة أجلالجهة اليمنى من  إلىويفضـــــــل االنحراف  . والقذف(
لعنـايـة الجيـدة اليومية وذلـك بعـد تطبيق ا اً يومـ 13-12القطـب الجراحيـة عن الجرح في هـذه العمليـة بعـد مرور 

 . بالجرح
 

نما فقط في فترة الموسـم )بالنسبة لألغنام و  مالحظة: ( لماعزاال ينباي إطالق الذكور الكاشـفة مع القطيع دائما وا 
 . األبقاروفي ساعات محددة صباحا ومساء عند 

 
 
 
 

 
  



 الفصل السادس
 

 الزراعية الحيوانات في الصنعيتنظيم التلقيح 
Organization of Artificial Insemination in Farm Animals 

 

 

 الهدف من الجلسة:
التعرف على األبنية واألدوات في المحطات الحكومية المخصــــــصــــــة لجمع الســــــائل المنوي، وكيفية التعامل مع 

 . هافيواألدوات الموجودة  الصنعيالمحطات األخرى، والتعرف على مراكز التلقيح 
 

 األدوات الالزمة:و المواد 
ا التي يحتاجه الصـــــــــــنعيأدوات التلقيح   ،مخططات ورســـــــــــوم لمختلف أنواع المحطات واألدوات الموجودة فيها

 . صور وأفالم توضيحية . الفني البيطري
 

 توضيحية : عملية لمحة
طلحات من خالل بعض التعريفات والمص الصنعييقوم المدرس بتعريف الطالب )في القسم( على نظام التلقيح 

بعد ذلك يقوم الطالب مع المدرس برحلة علمية لزيارة  . الرســوم واألفالم الوثائقيةو ض المخططات مســتخدما بع
 . هذه المنشآت للتعرف عليها مباشرة ومشاهدة كيفية سير العمل

 
ك وذل . من ينوب عنح وأقســــــــــــام المحطة بمرافقة المدرس ومدير المحطة أ طالئقيبدأ الطالب بالتعرف على 

ثم المخبر الذي يتم فيح جمع الســـــــــــائل المنوي واألدوات   ،(التلقيح الصـــــــــــنعيمن أماكن إيواء الحيوانات ) ءاً بد
قييم ، كيفية الجمع والتاآلزوت الســـــــائلالالزمة لذلك، غرفة حضـــــــن الســـــــائل المنوي، مخابر تمديده وحفظح في 

د ذلك يقوم بع . والمحاســـــبة والتخطيط ومن المفيد أيضـــــا التعرف على القســـــم اإلداري. الحفظ والنقلو والتمديد، 
، حيـــث يتم التعرف على تقنيــات المهنــة والمخططـــات والجـــداول الصــــــــــــــنعيحــد مراكز التلقيح االطالب بزيــارة 
ضـــافة إوكيفية العمل في المراكز الفرعية وعمل الملقحين وطرق اإلمداد بالســـائل المنوي المجمد  واإلحصـــائيات

 . الصنعيوتسجيل السائل المنوي والتلقيح  حوتنظيمتخزين السائل المنوي  إلى
 

ذا توفرت إمكـانيـات زيـارة مراكز التلقيح  الطالب فكرة عن هذه  إعطاء وأ . الماعزو  األغنامعند  الصــــــــــــــنعيوا 
 . يكون أفضل األبقارعند  الصنعيالمراكز ومقارنتها مع مراكز التلقيح 

 
 :اآلتيةولارض تحسين نظام التلقيح الصنعي حاضرا ومستقبال يستوجب اتباع االقتراحات 

وانتقاء الذكور ذات القدرة اإلنتاجية الجيدة من النطف  Progeny Testفحص النســب على الثيران  إجراء -4
 كفاءة إنتاجية جيدة للااية. ويبناء وبنات ذأنسال أالخصبة و 



عزل الـذكور التي تظهر أي انحراف في قـدرتها الجنســــــــــــــية أو اإلنتاجية أو تقييم الســــــــــــــائـل المنوي دوريـا و  -1
 الصحية.

 والتبريد والتجميد والخزن. مديدالجمع والت عملياتتجنب تلوث المني أثناء  -6

 (.°م69-67) األنثىالمني المجمد في الوقت المناسب وبدرجة حرارة جسم  إذابة إجراء -1

 أمكن.ن إالتلقيح الصنعي لإلناث في الوقت المناسب وتكرار التلقيح  إجراء -5

 التلقيح. إجراءقبل  اإلناث لدى معالجة الحاالت المرضية المتعلقة بالجهاز التناسلي خصوصا -3

يستحسن  بعد الوالدة بل األول الشبقالتلقيح في  إجراءالرحم بعد الوالدة وعدم  لتراجعالوقت الكافي  إعطاء -7
 الثاني. قالشبفي 

أكيد على فحص والت وأخرىين القائمين بالفحوصــــــــــــــات المخبرية والتلقيح الصــــــــــــــنعي بين فترة يتدريب التقن -8
 خصوصا أثناء الحمل المبكر. إجهاضهاالحوامل وعدم  لقيحالحمل وذلك لتجنب ت

لإلناث  عيالتلقيح الصـــــن جراءتوفير بعض الفنيين بعد الدوام الرســـــمي خصـــــوصـــــا أثناء الفترة المســـــائية إل -9
 .األوقاتفي مثل هذه  لقيحهاوالتي يتطلب ت شبقةال

لمفحوصة ا اإلناثوعدد  لقيحاتعند مراجعة سجالت مراكز التلقيح الصنعي وجد تفاوت كبير بين عدد الت -40
مراكز لارض لالتي ترد إلى ا اما عد لقيحهابعد ت اإلناثوالســــــــــــــبب في ذلك هو عدم تتبع  لقيحهاوالمثبت ت

 جب تسهيل مهمة تتبع الحاالت.وعليح يفحص الحمل، 

لوقت واستدعاء الفني لارض التلقيح في ا ،شبقةال اإلناثوجلب  الشـبقتوعية مربي الحيوانات حول معرفة  -44
مراكز التلقيح الصــــــــنعي عن مصــــــــير  اليخبرونالمناســــــــب إضــــــــافة إلى ذلك فإن غالبية مربي الحيوانات 

ــدعــايــات  ،ير ذلــكحيوانــاتهم عنــد بيعهــا أو ذبحهــا أو وفــاتهــا وغ وعليــح فمن الضــــــــــــــروري القيــام ببعض ال
 لهم. اإلرشاديةوالنشاطات 

يجاد إلذا يســـــــــــتوجب  ،علما بانها مكلفة جدا ،بالنظر لكون التلقيح الصـــــــــــنعي في الوقت الحاضـــــــــــر مجانا -41
ق الســــــــــــــلميـة في تخفيض هذه التكاليف كي ال تكون باهظة عندما يترتب على مربي الحيوان دفعها ائالطر 
 .أو كلياً  جزئيا

توفير االتصــــاالت الســــريعة بين مراكز التلقيح الصــــنعي ومربي الحيوانات لتفادي أي تأخير في أي جانب  -46
وضــــياع فرص التلقيح في الوقت المناســــب وبذلك يســــتوجب توفير وســــائل نقل جيدة وتيســــير االتصــــاالت 

 الهاتفية.

 ،تآالمكافالحمل وذلك لمنحهم بعض المزايا و  رقاما قياسية في نسبةأتكريم التقنيين الجيدين الذين يسجلون  -41
 فضل.أوهذا مما يؤدي إلى زرع روح المنافسة بينهم والحصول على نتائج 

تمادا على اع وأنثىبعض المســابقات والمنافســات بين مربي الحيوانات وذلك بتخصــيص جوائز ذكر  إجراء -45
 اإلنتاج.

 سواق خاصة.ألى مربي الحيوانات مع توفير ع ئهاوشراتسهيل مهمة بيع الحيوانات  -43

تنظيم ســـــجالت خاصـــــة في المراكز الرئيســـــية والفرعية وكذلك في المزارع الحكومية وعليح يســـــتوجب اتباع  -47
نظام الســـجالت وبالنظر ألهمية هذا الحقل في متابعة التناســـلية ألي قطيع أو أي مركز تلقيح صـــنعي لذا 

 يستوجب دراستح مفصال.
 

 



 بعالفصل السا
 
 وتعقيمها  الصنعيتحضير أدوات التلقيح 

Preparation of Artificial Insemination Tools and Sterilization 

 
 الهدف من الجلسة:

 . لصنعيافي عملية جمع السائل المنوي والتلقيح  هاوتعقيمالتعرف على طرق تنظيف األدوات المستعملة 
 

 األدوات الالزمة:و المواد 
معدنية، جراحية، مناشــــف، ضــــماد، مجاهر مع توابعها، بعض  ؛تتوفر في المخبر: زجاجيات كل األدوات التي

 . المحاليل المطهرة شائعة االستخدام
 

 توضيحية : عملية لمحة
تتم الجلســة في مخبر القســم، حيث يشــرح المدرس للطالب كيفية التعامل مع أدوات المخبر الزجاجية والمعدنية 

يقوم المدرس و  . بعد ذلك يقوم الطالب بالعمل بأنفســــــهم تحت إشــــــراف المدرس . ظيمهاوكيفية تن  ،والكهربائية
   .بتعريف الطالب على أجهزة التعقيم وكيفية التعامل معها وكيفية وضع األدوات فيها وتعقيمها

 
 

دوات أليتم أواًل غســـل ا إذ . دائما نظيفة معقمة الصـــنعييجب أن تكون األدوات المســـتخدمة في عملية التلقيح 
بعد ذلك يتم عزل األدوات المعدنية عن الزجاجية  . يمكن اســتخدام الاســاالت اآلليةو بالماء العادي والصــابون أ

ب فإذا كانت بعض األدوات مســتخدمة ســابقا يج . عن القماشـية ليتم تعقيم كل نوع على حده بالطريقة المناســبة
نقعها بالمحاليل المعقمة عدة ســـاعات )حســـب نوع المحلول( التي تســـتخدم إلزالة البقع العضـــوية والصـــدأ، مثل 

ف بعد ذلك يجب غســـــلها بالماء المقطر ثم تجف . ماء جافيل بتراكيزه المختلفة حســـــب نوع المادة المراد تعقيمها
 . عقيموتوضع في أجهزة الت

 
 . فرشاة تنظيف مخبرية خاصة بوساطةالبقع المعندة تزال  مالحظة :

مثال  ،وتوغالف يتم في درجة غليان الماء ولكن بضـــــــــــاوط وأزمنة مختلفة حســـــــــــب نوع المادةألن التعقيم في اإ
ات عكما تتوفر طرق حديثة لتعقيم األدوات الطبية مثل اإلشعا . ( دقيقة25-11) –و( ج5.1 – 5.3األقمشة )
 . وغيرها

 
 

  



 الفصل الثامن
 من ذكور الحيوانات الزراعيةوجمع السائل المنوي  الصنعيتحضير المهبل 

 
  الهدف من الجلسة:

 . طرق جمع السائل المنوي عند الثيرانو  الصنعيتعريف الطالب بطريقة تحضير المهبل 
 األدوات الالزمة:و المواد 

مطاطية داخلية، كؤوس جمع الســــــــــــــائل المنوي مدرجة  مهبلية مهبـل اصــــــــــــــطنـاعي كـامل مع ملحقاتح )بطانات
ســــــــفنجية، فازلين، ماء اقطعة  وومصــــــــنوعة من الزجاج، حلقات مطاطية للتثبيت(، لباد مصــــــــنوعة من الجلد أ

 . ساخن، ميزان حرارة طويل، كفوف مطاطية

 لمحة عملية توضيحية:
 :(11الشكل )، نذكر منها بطرق متعددةيمكن للسائل المنوي أن يجمع  
 . االسترجاع -1  
 . التدليك -2  
 . طريقة القاذف الكهربائيو الطريقة الكهربائية أ-3  
 . الصنعيالمهبل  -3  

 

 

 

 
 االستعادة  التدليك

 

 

 
 الصنعيالمهبل   القاذف الكهربائي



  : Artificial Vagina الصنعيطريقة المهبل 
ل على ألنح يمكن الحصو  ،هذه الطريقة من أفضـل الطرق المسـتخدمة في جمع السـائل المنوي وأكثرها شيوعا دّ تع

 :هما ةالصــنعينوعان أســاســيان من المهابل  هناكو  . وهي طريقة ســهلة االســتخدام ،ســائل منوي جيد المواصــفات
ســــطوانة مصــــنوعة من مطاط أارة عن عب الصــــنعيوالمهبل . النظام الدانمركي القصــــير والنظام األمريكي الطويل

جدار مع  يشــــــــــــــكـل عنـد طيـحداخلي رقيق قميص بطـانـة مطـاطيـة داخليـة عبـارة عن و معـدن خـارجي و ســــــــــــــميـك أ
)ماء فاتر( حتى تكون درجة الحرارة والضـــــاط بها مشـــــابح  م° 32-35بماء درجة حرارتح  تمألحجرة  األســـــطوانة

ائل المنوي ليتم جمع الس الصنعيرجة في إحدى نهايات المهبل للمهبل الطبيعي ويوجد أنبوبة زجاجية معزولة ومد
، كما لصــــنعياالمهبل  لتزييتالفازلين  وويســــتخدم قليال من الزيت الخفيف )زيت البرافين( أ . (18الشــــكل ) .بها

وبة الفحص صــع إلىفراغ أنبوبة الجمع وتلوث الســائل المنوي وتؤدي  إلىيجب عدم اســتخدام كمية كبيرة قد تنزل 
جانب  إلىلجمع الســـــــائل المنوي، يقف الشـــــــخص الذي يقوم بالجمع  وعندما يكون الثور جاهزاً  . الميكروســـــــكوبي

 لصـــــنعيابيده في اتجاه حركة القضـــــيب وبعد جمع الســـــائل المنوي يؤخذ المهبل  الصـــــنعيممســـــكا بالمهبل  الثور
 . يالمختبر لتقييم السائل المنو  إلىوالسائل المنوي بسرعة 

 
 :الصنعيطريقة تحضير المهبل 

المصـــنوعة من المطاط الســـميك ثم  األســـطوانةداخل  إلىالداخلي المطاطي  القميصيتم تحضـــير المهبل بإدخال 
وضــع القمع وعند االسـتخدام ي ،وتثبيت الثنيات بالمطاط لألسـطوانةالداخلي على الجزء الخارجي  القميصثني يتم 

الباردة يجب حفظ حرارة المهبل باطاء من الجلد  ياموفي األ . (13الشــكل ) على المهبل وتركب األنبوبة المدرجة
ن الحرارة ميأللجمع بتــ الصــــــــــــــنعييتم تجهيز المهبــل  . المبطن بــاللبــاد كمــا يجــب حفظ الزجــاجــة بقطعــة من اللبــاد

درجة مئوية  38مين الحرارة بحدود أويمكن ت األنثىلضــــــــــــــاط الموجود في مهبل وا األنثىالمماثلة لحرارة جســــــــــــــم 
ث الجزء الخارجي أما الضاط فيتم بدفع الهواء حيو بوضـع الماء الساخن في الفراغ الكائن ما بين الاشاء الداخلي 

مهبل بالحرارة فظ الأربـاع المهبـل بـالمـاء الســــــــــــــاخن والفراغ المتبقي يمكن تزويـده بـالهواء ويجـب أن يحت ةيعبـأ ثالثـ
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ذا كانت درجة الحرارة عالية ف ،الجمعبالـذكر  يخفق إذا كـان بـارداً  ألنـح المطلوبـة كما  يموت النطفن جزءا من إوا 
 .نها تسبب األلم للذكر والخوف من عملية الجمعأ

 :اآلتيةمواصفات جيدة يجب أن نتبع الخطوات والشروط ي للحصول على سائل منوي ذ
 
 خال من األمراض ونظيفان يكون الذكر أ 
 ن تكون أرضـــــــــية صـــــــــالة أو  ،أن تكون أماكن الجمع خالية من التيارات الهوائية والابار ونظيفة ومضـــــــــاءة

 الجمع خشنة حتى ال يتزحلق الذكر
 تجرى للذكور الفحوصات الالزمة للتأكد من خلوها من األمراض السارية . 
 

في كل مرة يتم قذف كمية من إفرازات الادد الملحقة التي تعمل على تطهير  ،يتم تحضير الذكر للوثب عدة مرات
كثافة عالية ويتوقف عدد مرات الوثب على الذكر ي المجاري البولية التناســـــلية حتى نحصـــــل على ســـــائل منوي ذ

من  اً ددعفي حالة شــبق حيث تكون أكثر إثارة للذكر وفترة اإلثارة تتضــمن  األنثىومن األفضــل أن تكون  . نفســح
 . تحسين صفات السائل المنوي وكميتح إلىتؤدي التي الوثبات 

 
الدمية ويقترب الشــــــــــــــخص القائم بعملية الجمع من الذكر وبيده  وأ األنثىيقفز الذكر على  نتتم عملية الجمع حي

الل من خ خرىألباليد اويمســــــــك المهبل ويقرب قضــــــــيب الذكر  ،بعد أن يكون قد جهز ســــــــابقا الصــــــــنعيالمهبل 
م عملية القذف وتت .الصنعيمدخل المهبل  ولذكر وتوجيح القضـيب نحل ألماً اإلمسـاك بالالفة برفق حتى ال يحدث 

مســــــــاكح بشــــــــ الصــــــــنعيبعد القذف يتم إبعاد المهبل  . الزجاجة المدرجة إلىوينزل الســــــــائل المنوي المجموع  كل وا 
 . (21و  25الشكل ) قة عاليةيتم التعامل مع السائل المنوي بعد الجمع بدو . عامودي

 
 . يوضح كيفية مسك المهبل الصنعي عند جمع السائل المنوي(: 13الشكل )

 



 : وأثنائه ات الواجب مراعاتها قبل وأثناء جمع السائل المنويجراءاإل
 الجمع هلضـــــمان الحصـــــول على ســـــائل منوي ذي نوعية جيدة البد من اتخاذ مجموعة من االحتياطات قبل وأثناء

 نذكر منها :
فيح  للمكان الذي ســـــيجريو لألنثى أ وذات أهمية كبيرة جدًا ســـــواء بالنســـــبة للذكر أ د النظافةوتع النظافة : -3

بالنســـبة للذكر الذي ســـيجمع منح الســـائل المنوي يجب أن يكون نظيفًا خاليًا من النفايات واألوســـاخ قدر ف. الجمع
ة جســـــم الحيوان بكاملح وخاصـــــ نظيفولتحقيق هذا الارض يجب ت  اإلمكان وذلك لتجنب تلوث الســـــائل المنوي.

الكيس الجرابي للقضــــــــــيب إلزالة األوســــــــــاخ واألتربة وغيرها وكذلك يجب قص األشــــــــــعار الطويلة الموجودة على 
 الالفة. 

ض المزارع بمســـــــح منطقة الالفة بمنشـــــــفة رطبة قبل دقائق من جمع الســـــــائل المنوي ولكن إذا كانت في بع ىكتفيُ 
جب ومهما كانت طريقة التنظيف ي. األوسـاخ كثيرة فيتطلب األمر غسـل المنطقة جيدًا إلزالة هذه األوساخ والروث

ذه يجب أن تجري هفأحد أجزائح و إذا كان من الضروري غسل الحيوان أ ،أن يكون الحيوان جافًا قبل عملية الجمع
ح ئيجب أن ياســل بعد الجمع وتاســل جميع أجزاف الصــنعيأما بالنســبة للمهبل . لية قبل وقت كاف من الجمعمالع

 . وتعقم ثم تجفف وتوضع بعد ذلك في مكان خال من الابار )خزانة مخصصة لذلك(
 
لبية الذكور تتعود بشكل سهل على عملية جمع السائل ا: من المعروف أن غ التنبيه الجنسي قبل الجمع -6

بعض الحاالت التي ال تتعرف فيها الذكور المستخدمة في التلقيح الطبيعي على  فيإال  الصنعيالمنوي بالمهبل 
لذكور وأحيانًا عدة أشهر لذلك من الضروري تعويد ا تطول فترة تعودها حتى عدة أسابيعبسرعة قد  الصنعيالمهبل 

ات التي تساعد ءجراكذلك البد من القيام بمجموعة من اإل الصنعيشهرًا على المهبل  18-11الفتية منذ عمر 
 ات :جراءفي إثارة الفعل االنعكاسي الجنسي للذكر وأهم هذه اإل

تكون هادئة ومتقبلة لقفز الذكر عليها خاصــة في بداية تعويد الذكور  نفي دورة الشــبق حي األنثىاســتخدام  -
مع الســائل ج، أما إذا اســتخدمت أنثى ليســت في دورة الشــبق فإن ذلك ال يعيق الصــنعيعلى القذف في المهبل 

 . المنوي بل قد يمنع تشكل األفعال الجنسية لدى الذكر
 . ثور سفاد ويجب أن يكون بنفس حجم الثور(و يمكن أيضا أن يستخدم كمثير )ثور مخصي أ  -
 . آخرو بين ثور  اسل ويطهر الجزء الخلفي للمثيرييجب أن ينظف و   -
 . تلقيحقفص ال وأثناء جمع الســــــــــائل المنوي حاجز التلقيح أ األنثىيســـــــــتخدم أحيانًا للمحافظة على هدوء   -

 . ويجب أن يكون الحيوان )المثير( الذي سيقفز عليح الثور مقيدا بشكل جيد
 . السماح للثور بالقفز عليها أجلعي مثبت من نيمكن أن نستخدم دمية بمهبل ص -
 

 
 

************************************* 

 



 الفصل التاسع
 

 تقييم السائل المنويطرق 
Methods of Semen Evaluation 

 
  الهدف من الجلسة:
 . ق تقييم السائل المنويائتعريف الطالب بطر 

 
 األدوات الالزمة:و المواد 

 نابيبأمجهر متباين األطوار، شـــرائح زجاجية مع ســـواتر، صـــفيحة تســـخين، عينة الســائل المنوي، حمام مائي، 
  .مدرجة، محلول  فيزيولوجي، عداد توما

 
 لمحة عملية توضيحية : 

البيئية  ن يعرف الشـــــــــــروطأو  ،خبرة ودراية بمكونات الســـــــــــائل المنوي ايشـــــــــــترط بالقائم بعملية التقييم أن يكون ذ
يها عملية فن درجة حرارة األجهزة المســـتخدمة وحرارة الارفة التي تجري أو  الســـائل المنوي المناســـبة لعملية تقييم

ن تكون األدوات أدرجة مئوية و  38-32ودرجة حرارة األدوات تتراوح بين  ،درجة مئوية 21 –25التقييم بحدود 
. لنطفةاويجب حفظ العينة أثناء الفحص بمكان تتوفر فيح الشــــروط المناســــبة لحياة  ،المســــتخدمة معقمة ونظيفة

جراءجمع السائل المنوي و  تبريد أثناء وتجنب أي صدمة حرارية أ من المهم جداً و   . االختبارات عليح ا 
 :قسمين أساسيين إلىوتقسم اختبارات السائل المنوي 

ون والكثـافـة ودرجة تركيز اي والقوام تســــــــــــــمى بـالعيـانيـة مثـل: الحجم واللون واختبـارات بـالعين المجردة أ  -أ
 .)باهاء المحلول( األيدروجين

حيوان والشكل الخارجي لل – الجماعية والحركة الفردية و تركيز النطف اختبارات المجهرية مثل: الحركة  -ب
 . الميت إلىالمنوي )الشواذ( ونسبة الحي 
 تحديد مؤشرات جودة السائل المنوي:

 الفحوصات العيانية:  -1
 الحجم :  1-1

ب آخر حســــ إلىومن وقت  حنفســــوحتى في الحيوان  ،آخر إلىيختلف حجم الســــائل المنوي من حيوان 
يعطي   .حالتح الصـحية والفيزيولوجية والعمر، والفصل، وطريقة الجمع، والساللة وأيضا الحالة التاذوية

( دقائق 1ن تهيج الثور لمدة )كما أ . في كل عملية جمع  3ســم3بمعدل  3ســم 12 – 5.1 الثور البالغ
عطي ثيران الحليب ســــــــائاًل منويا غالبا ما تو  . من ثور لم يهيج %35تركيزه أكثر  اً منوي عطى ســـــــائالً ي

 . تحصوبخ وأ ليس لح عالقة بعقم الذكر أو نقصانح إن زيادة حجم السائل المنوي . أكثر من ثيران اللحم
يمكننـــــا أن نميز عـــــادة مجموعتين من الكـــــائنـــــات ذات التلقيح الرحمي )الخيول، الخنـــــازير، الكالب( 

ا ذ ى، الســــــائل المنوي يكوناألولعند المجموعة  . رانب(ات التلقيح المهبلي )المجترات، األو والكائنات ذ
 . (1الجدول ). على العكس عند المجموعة الثانية وقليل التركيز بينما هو حجم كبير 



 . : الخصائص الرئيسية للسائل المنوي عند بعض الكائنات الحيوانية1الجدول 
 (x 1111  3/ممالنطفالتركيز )عدد  الحجم )مل( الكائن
 1555 - 855 (11 - 2) 1 الثور
 3555 - 2555 (2 – 5.1) 5.8 الكباش
 115 – 15 (325 – 35) 155 الحصان
 115 – 15 (155 – 155) 255 الخنزير

 
 المظهر والقوام:   1-2

حســب  الرمادي إلىضــارب و عبارة عن ســائل قشــدي، ســميك، مصــفر بشــكل خفيف أو الســائل المنوي الطبيعي ه
 . لنطفايصبح أكثر وضوحًا  أول بأول كلما قل تركيز و في البالزما المنوية  النطفمكون من معلق  .الكائنات

 إلىارب عاتم فاتح ض وأما عند الخيول فه . البياض إلىولون مائل  حليبي قوام والسائل المنوي عند الثيران ذ
 والثاني، ذ . النطفمظهر مائي ال يتضــــــــمن إال القليل من  و، ذاألولمل ثالثة أجزاء: تيشــــــــ . اللون الرمادي

مظهر لزج من إفرازات الادة المنوية والادد كوبر ا الثـالـث، يكون ذ . النطفمظهر واضــــــــــــــح يتضــــــــــــــمن كتلـة 
(Cowper) . القوام، أكثر كثافة وأكثر عتامًة في لونح  كريمي اً الســـــــــــائل المنوي عند الكباش يكون أبيضـــــــــــأما

 . موجود عند الثيران ومقارنة مع ما ه
 
 اللون:   1-3

يمكن أن يتاير لونح ألســــــــــــــباب فيزيولوجية )أي و للبياض،  يكون لون الســــــــــــــائـل المنوي في أكثر األحيان مائالً 
ل لألصـــــفر لون مائ االتركيز( لكن في أكثر األحيان لحاالت مرضـــــية، هنالك ثيران معينة تمتلك ســـــائاًل منويًا ذ

( المفرزة من الاــــدة المنويــــة والتي ليس لهــــا عالقــــة مع Lipochromeبوكروم )لياو الكريــــاتين لوجود  وذلــــك
 إلخصـــــابيةاالقدرة  فيبول وبالتالي ســـــيؤثر  ويمكن أن ينشـــــأ اللون األصـــــفر أيضـــــًا من وجود قيح أو  . التاذية

حـــــــدث بعـــــــد حقن الـــــــــــــــــــــــــــــ فينويثـــــــازين ييمكن أن و المحمر عن وجود دم أو ينتج اللون الوردي أ . نطفلل
(phenothiazine) مل من الدم  1 ويمكن أحيانًا أن يظهر في نهاية قذف المني عدة قطرات أ . لفترة طويلة

ينجم وجود قطرات الــدم من تمزق في  . اإلخصـــــــــــــــابيــةفي أكثر األحيــان تختفي تلقــائيــًا وال تتــداخــل مع القــدرة 
سبب ذلك بو م ال تتداخل مع الخصوبة في أكثر األحيان وجود عناصر مشكلة من الد . األوعية الدموية الدقيقة

اللون   .المنوية التي تســــــــتبعد هذه األجســـــــــام الاريبة بعملية التراص زماوجود الراصــــــــات الدموية ضـــــــــمن البال
ينتج اللون الضارب للزرقة من تركيز ضعيف و  . المسـّمر شـاهد على وجود مثل هذه العناصـر الدموية المنحلة

 . أزرق الميثلين إعطاءمن  وأ
 
 ( والوزن النوعي: pH) باهاءاللزوجة ودرجة ال  1-6

، فلزوجة الســـائل 1مقارنة بالماء المقطر الذي تكون لزوجتح  النطفتعتمد اللزوجة على تركيز الســـائل المنوي ب
تعتمـد اللزوجـة كـذلـك على قـابليـة النقـل الكهربـائيـة وهذا يعني تركيزه في األيونات  كمـا. 3.1 المنوي للثور هي

 . ردالشواو أ
بعد  اً ( ويجب أن يكون القياس  مباشــــر pH( )مؤشــــر ورقي، مقياس الحموضــــة pHالحموضــــة )و هاء أاقياس الب



مض نشاط النطف ومن ثم تراكم حبشكل سريع بسبب  اً ن السـائل المنوي يصـبح حامضيألجمع السـائل المنوي 
عند الحصــــــــــان، الـ  . 2.8 و 2.1، قيمتح الطبيعية عند الثور يجب أن تتراوح ما بين منتج اســــــــــتقالبيكاللبن 

(pHدرجة حم ) من وجهة نظر عامة، الســـائل المنوي المركز  1.8 و 2.2تراوح ما بين توضـــة الســـائل المنوي
الاني بالفركتوز تنخفض درجة حموضـــــتح بشـــــكل ســـــريع أكثر من غيره من جّراء التراكم الســــــريع لحمض اللبن 

 . كوز بشكل كثيفو تحلل الال إلىالذي يعود 
 . عند الثور 1.531 وحجم البالزما المنوية وهي تكون النطفيعتمد الوزن النوعي على العالقة ما بين تركيز 

 
 : Microscopic Examination of Semenالفحص المجهري للسائل المنوي   -2

بيد أنح يوجد طرق أخرى أقل كالســـــــيكية إلتمام  . المجهرمالحظ هذا الفحص يســـــــتدعي العمل تحت  وكما ه
 . تقييم دقيق قدر اإلمكان لنوعية القذفة إجراءعملية جمع المعلومات التي تسمح ب

 
يجرى الفحص المجهري خالل الدقائق التالية لجمع الســــائل المنوي وذلك حســــب طبيعية الفحوصــــات المجهرية 

كذلك شذوذات النطاف و و لفحص المجهري بتشخيص التشوهات أيسـمح ا . مع مراعاة الشـروط الحرارية المثالية
أيضـــا  . 2إذا كانت عالمة الحركة الجماعية أقل من  وأ %35وهن النطاف إذا كانت الحركة الفردية ما دون 

 . ةالميت النطفنخر النطاف إذا الحظنا نســــــــــبة عالية من و أ . ضــــــــــمن القذفة النطفالالنطفية في حال غياب 
مســــــــــــــخ  . في الميلي متر المكعب( 355555)أقل من  النطفتدل على ضــــــــــــــعف تركيز كذلك قلة النطاف 

 . (%35غير الطبيعية )أكثر من  النطفالنطاف يدل على وجود نسبة مرتفعة من 
 

 : Mass Motilityتحديد الحركية الجماعية 
ة الحركية تعود القدر  . تتحرك بنفســـــــها وال تنتقل بشـــــــكل ســـــــلبي النطفأن اســـــــتخدام مصـــــــطلح الحركية يعني بأن 

ســـــــــــير و يكون عادة  تقدم أ . أو انقباضـــــــــــح النطفةتقلص الخيط المحوري الموجود في ذيل  إلىللحيوانات المنوية 
درتها على ق النطفتكتســـــــب  . لدوران حول محورها الكبير اأثناء تنقله النطفتتعرض  . بشــــــكل مســـــــتقيم النطف
 إلى إضــــافة( طبيعية، pHدرجة حموضــــة )ا عند اختالطها مع مفرزات الادة المنوية التي تشــــكل وســــط ذالحركة 

تعتمد الحركية الجماعية على ثالثة عوامل أســــاســــية : التركيز،  . األســــاســــيةالشــــوارد و وجود مواد غذائية مناســــبة 
لحركية االعتبار في تفسير عالمة ا يجب أن تؤخذ هذه العوامل بعين . النطفسرعة تنقل و المتحركة  النطفنسبة 

 . الجماعية
ســــــــلم  وهناك . كأمواج البحر ها عند الثوروحركات النطفأن تظهر كثافة  المجهر متباين الطور بوســــــــاطةمكن ي

 :  3 إلى 1للتقييم مدرج من 
 

 العالمة النوعية المشاهدة
 1 نوعية جيدة جدا زوبعة سوداء سريعة يظهر بشكل

 2 نوعية جيدة وضوحا تكون الزوبعة أقل
 3 نوعية صحيحة لكن نالحظ وجود حركية فرديةو الزوبعة لم تعد مرئية 
 4 نوعية سيئة ال يالحظ حركية فردية



في بعض  ،إال إنح أحيانا. 3عادة ليس من الضــــــــــروري متابعة الفحوصـــــــــــات إذا كانت عالمة الحركية الجماعية 
  ،فحص الحركية الفردية بوســـــــــاطةأن يكمل الفحص يجب ة الجماعية يفي حال غياب الحركو  الحاالت الخاصـــــــــة

 لىإمن األفضــــــــــل اللجوء ، و المتحركة النطفنســــــــــبة عن ن فحص الحركية الجماعية ال يعطي إال فكرة تقريبية إل
 . فحص الحركية الفردية

 
 :Individual Motility تحديد الحركية الفردية

في ســــــــــــــيروم  ومرة( أ 35 إلى 15يجرى فحص الحركيـة الفرديـة بعـد تمـديـد الســــــــــــــائل المنوي في ممدد خاص )
في درجة  رتايّ  أيتحاشـــــي  أجلتحضـــــر هذه األوســـــاط بطريقة مثالية قبل الفحص من  . مســـــبقا أفيزيولوجي مدف

ــــــــ ل 1عادة يكون التمديد من و  . النطفالتي يمكن أن تكون مؤذية لحركية و الحموضة  مل من السائل  5.21 25ـ
باين تي ذ المجهرتحدد الحركية باستخدام و  . فئةداتوضـع العينة على صـفيحة   ،مل من الممدد( 3.11والمنوي 

حقول قريبة من  1 إلى 3ســـــتفحص بالتكبير  . األطوار بوضـــــع قطرة من الســـــائل المنوي بين الشـــــريحة والســـــاترة
منوي جيدة عندما يعبر حقل الحيوان الحركية  دتعّ  . (22الشــــــكل ) حســــــب العدد الوســــــطييمن ثم و مركز القطرة 

حركات ب قومت النطفمن  % 15هناك  . ســـــهمية( نطفالميكروســـــكوب بشـــــكل ســـــريع مع حركات دوران للرأس )
جهــاز  نإ . هنــاك حيوانــات منويــة أخرى تتنقــل بطريقــة منحنيــةو  . دائريــة عــائــدة لالناراس غير المحوري لــذيلهم

ــــــــــــــ  محلل الصـور يسمح بتحديد بمسـاعدة الحاسوب و  CASA (Computer Assisted Sperm Analysis)الـ
 1درج من يوجد سلم للتقييم م كما. ( بطريقة دقيقةالنطفمؤشرات الحركية )الحركة التقدمية، الخطية، سرعة تنقل 

 :   3حتى 
 

 العالمة النوعية المشاهدة
 1 نوعية جيدة جدا المتحركة النطفمن  % 155 – 85لك يجب أن يم

 2 نوعية جيدة % 13 – 25
 3 نوعية صحيحة % 13 – 35

 4 نوعية ضعيفة % 35أقل من 
 
 اصــةخ النطفةســالمة غشــاء  نع مهمةن فحص الحركية الفردية مفيد ألنح يزودنا بشــكل غير مباشــر بمعلومات إ

نفكر هذا جعلنا الميتة ي النطفمترافقة مع نسبة مرتفعة من و مرتفعة المتحركة  النطفعندما تكون نسبة و . الشكلية
ضـــــعيفة  حركيةعندما تكون الكذلك  . غير طبيعي اً منوي بمعاملة ســـــيئة للســـــائل المنوي أكثر من أن يكون ســـــائالً 

 . الميتة النطفو مرتبطة مع نسبة مرتفعة من األشكال غير الطبيعية أتكون غالبا 
 

 :Concentration تحديد التركيز
 لنطفايمكن أن تحــدد مبــاشــــــــــــــرة بتعــداد و . بــالميلي ليتر( وبــالميليمتر المكعــب )أ النطفيعبر التركيز عن عــدد 

 وبشــــــكل غير مباشــــــر بمقارنة مرئية للســــــائل المنوي بمحاليل قياســــــية، أ وأ الدموية خلية عدادة الكريات بوســـــاطة
 . ناعيفي مراكز التلقيح الص عالميا هذه الطريقة مستعملة . عداد قياس العتامة بوساطة وعد الكتروني أ بوساطة

 . كتروفوتوميترجهاز ســـــــب بوســـــــاطةأو عتامتح بتقييم كثافة معلق الســـــــائل المنوي  النطفترتكز على تقدير تركيز و 



 قل دقةأقة هذه الطريو  . بقايا الخاليا ويمكن أن تكون هذه العتامة مرتفعة بشـكل غير مباشـر بسبب وجود حطام أ
 . اختالفات كبيرة بالعتامة )الخنزير، الحصان( ذاتعند الكائنات التي تكون لديها البالزما المنوية 

 
 ّعدالتي تعطي ميزة مضاعفة حيث ت (23، الشكل )خلية توما عدادة الكريات الحمراء بوساطةيحدث العد المباشر 

لى لعينة السـائل المنوي في محلول قادر ع اً مسـبق اً يتطلب هذا النوع من العد تمديد . النطفيمكن رؤية و رخيصـة 
ن معدل التمديد إ . (Hancockفورم الدهيد )محلول  %1محلول  وكلور الصـــوديوم أ %3: محلول النطفبعثرة 

بالتتالي للسائل  % 15 إلى 1من و  %5.1، %1ننصح بتمديد  . ضمن السائل المنوي النطفيعتمد على تركيز 
 . الخنزيرو المنوي للثور، الكبش، التيس  والحصان 

 لىإلتجويف مقســــــم اتتكون عدادة الكريات من شــــــريحة مصــــــنوعة من الزجاج، مقعرة بتجويف صــــــاير، قعر هذا 
 . اصـــــــــــاير  امربع 12كل مربع كبير يحتوي على و اكبير  امربع 12خلية توما مؤلفة من  . صـــــــــــايرةو مربعات كبيرة 

تاطيتها و بعد وضع قطرة من السائل المنوي . مم 5.1 ، ارتفاع غرفة العد2مم 1سطح المربعات الكبيرة مساوية لـ 
ال نأخذ بعين االعتبار  . مربعات كبيرة 3على سطح يماثل لـ  x4015بالتكبير  النطفالساترة يحدد عدد  بوساطة

ى يقع عل النطفــــةالتي رأس و كــــل مربع كبير أ)ين ن المحــــدديالواقعــــة بــــداخــــل الخطين الموازي النطفإال رؤوس 
أصـــــبح حســـــاب التركيز للســـــائل المنوي للثيران،  . (23الشـــــكل ) (الخطوط اليســـــارية والعلوية المحددة لمربع كبير

 N x 3 x 15 x Dالتيوس بالطريقة التالية: التركيز = و الكباش 
N مربعات كبيرة  3المعدودة في  النطف: عدد 
 2مم 1مربع كبير بسطح كلي يعادل لـ  12الكريات مؤلفة من  : بما أن عدادة3

 مم 5.1 ما أن ارتفاع غرفة العد يعادل لـ: ب15
Dدرجة التمديد : 
 

 :Morphology examination الفحص الشكلي
 :النطفةشكل 

 توجد مميزات خاصـــة لكل نوع حيواني )جدولو  . ســـوطو بشـــكل أســـاســـي من رأس، عنق،  ةالطبيعي النطفةتكون ت
 3.1/1.1مســــــــــتطيل عند الثور ) إلىقياســــــــــات متايرة حســــــــــب الكائنات: متطاول و شــــــــــكل ا الرأس يكون ذ . (2

عند التيس أما ميكرون(،  3/1ميكرون(، بشـــــــــــكل الدبوس عند الكبش ) 2/3ميكرون(، متطاول عند الحصــــــــــان )
ي ثلثي الرأس حيث يتضمن ف يشـمل الرأس بشـكل أساسي على النواة، ياطي االكروزم . ميكرون( 8/1الخنزير )و 

في و الواصلة بين الخاليا الجرابية المحيطة بالبويضة الجسور الهيالرونيداز الخاص في هضم  إنزيمجزئح الداخلي 
  .يشــــــــكل العنق منطقة معقدة تقع بين جزئين مركزين . جزئح الخارجي االكروزين المشــــــــترك في دخول البويضــــــــة

تبدأ في مســـتوى المركز البعيد : تشـــكل القطعة القاطرة، القطعة األســـاســـية يشـــمل الســـوط  القطعة المتوســـطة التي 
 . من ثم القطعة النهائيةو التي تشكل الجزء األكثر طوال 

 
 مبادئ عامة:

تلوين ) أو إظهارها النطفإيضــــــــاح شــــــــكل  إلىبعض التلوينات تهدف  . يتطلب الفحص الشــــــــكلي تلوين النطاف
لية يقال من بين الملونات الك . الحيةو الميتة  النطفيســــــمح بتمييز  وهو األخر يقال عنح بالحيوي هابعضـــــو كلي( 
: تعطي تلوين  (. . . . نح بسيط  )الحبر الصيني، أزرق الميثلين، أزرق تولودين، بنفسجي الجنتيانأ بعضها عن



ة بمســــتوى ظهر الفروق البنيويلذا تليامس( أحادي للحيوانات المنوية بينما الثانية يقال عنها مضــــاعفة )جيمســــا، وي
 . القطعة المتوسطةو ، االكروزم أبشكل أفضل الرأس

 
 .نح ال يعبر إال األغشــــــية الخلوية الميتة )أيوزين، روز بناال، اخضــــــر كريســــــيل(أالتلوين الحيوي مبدأ اســــــتعمالح 

 . ملون أساس الذي يسهل القراءة )أزرق الميثلين، نيكروسين(و 
 

 نيكروزين:  –تحضير محلول اإليوزين 
   3.3إيوزين g 
  25نيكروزين g 
  1.1سيترات الصوديوم g  من(تخفيض التأثير ناقص التوتر  أجلHypotonic )للملون الحيوي . 
  : مل  355ماء مقطر 
  حتى الذوبان تحوتحميمزج المحلول . 
  معايرةpH  اإذا كان ضروري 1 – 2.8على.ً  
  البرادح في وحفظ تحم فلتر ث أيامترك المحلول عدة . 

 . ْ  C°40النيكروزين يتمدد بشكل أفضل في الماء بدرجة حرارة  مالحظة :
 مبدأ التلوين الحيوي باأليوزين والنيكروزين: 

  البرادفي نيكروزين المحفوظ  –أخذ محلول األيوزين . 
  37قطرات من المحلول في أنبوب في حمام مائي بدرجة حرارة  8وضع°C . 
  حنفس قطرة من السائل المنوي في األنبوب 2وضع . 
 مزج ورج . 
  37مسحة على شريحة بدرجة حرارة  نضعدقائق من التوازن،  1بعد°C . 
  ناقص التوتر المحرضـــــــــة من المحلول  –بالســـــــــرعة الممكنة لتقليل تأثير الصـــــــــدمة مام مروحة أتجفف الشـــــــــريحة

 . )الملون الحيوي(

   :Morphology Abnormalities شذوذات الشكليةال
ان ثانوية إذا ك ويمكن أن تكون الشــذوذات الشــكلية إما أولية إذا كان أصــلها خالل مرحلة تكون المني )خصــية( أ

بعضــــــــها يمكن أن تكون أولية  . تكون أولية النطفإن غالبية آفات  . أصــــــــلها خالل مرحلة اإلنضــــــــاج )البربخ(
ات ذ النطفأيضــــــــــــــا يمكن أن تكون آفات  . البروتوبالزميـة، الرأس دون الذنبثـانويـة معـا مثـل وجود القطيرات و 

 . الو صارى  إذا ما كان لها تأثير سلبي على الخصوبة أ ونوعية كبرى أ
 اإلخصــــابمكان  إلىلوصــــول ا تها علىعدم قدر  وأ النطف، قدرة الشــــذوذات أيضــــا أن يفهم من مصــــطلحيمكن 

المراحل  لىإلكن أيضا الوصول  اإلخصابيةليس فقط القدرة و تأمين القدرة على إخصاب البويضة و )خلل معوض( 
 . ى من التطور الجنيني )خلل غير معوض(األول



 
بزيادة  ًاهذا العامل يمكن أن يكون معوضإذ أن ية يمكن أن نذكر التركيز غير الكافي للقذفة، األولبالنسبة لآلفات 

بالنســبة لآلفات الثانوية يمكن أن نذكر القذفات الطبيعية  لكن تتضــمن نســبة  . ت مثالضــمن القشــا النطفتركيز 
اســــتعمال مثل هذه القذفات يخفض معدل الخصـــــوبة و  . التاج( والحاملة للفجوات النووية )أقنة أ النطفكبيرة من 

 . خلل غير معوضهذا  من ثميخفض نوعية األجنة و و 
 

 شذوذات الرأس: 
مازلي و الرأس كمثري أ(، Knobbed acrosome defectنــذكر منهــا آفــة زر االكروزم )عيــب عقــدة االكروزم 

 صــار الرأس، رأس مفصــول، DNAتكاثف غير طبيعي للــــــــــــــــ  ،اإلكليل(و الفجوات النووية )حيوان منوي ذ ،الشــكل
 . الخصوبة فيهذا الشذوذات لها تأثير سلبي كبير جميع  ه،كبر و 
 

 شذوذات الذيل:
التي تكون و التي تتصـل بدورها بالقطعة الرئيسية للذيل و الجزء الكبير من هذه الشـذوذات يتعلق بالقطعة المتوسـطة 

منوي لســـــائل الامثال من تعرض و تنتج هذه الشـــــذوذات غالبا من تحضـــــير الشـــــرائح أ . نصـــــف لفةو بشـــــكل حلقة أ
 نذكر منها: . لها داللة مرضية هامة أن وال يبدوهذه  . للمحاليل منخفضة التوترالطويل 

 
إذ (  Dag defectآفة داك )، DMR : Distal midpiece reflex)تقوس النهاية البعيدة للقطعة المتوســــــطة )

تعزى  . (DMR)تقوس النهاية البعيدة للقطعة المتوســــــطة بشــــــكل طيات يجب تمييزه عن و ظهر بشــــــكل حلزوني ت
 Uل المقطوع، القطعة المتوســطة بشــك واالناراس غير المحوري للذيل، الذيل المبتور أ . هذه اآلفة لمورثة متنحية

  .بشكل قوس قزح، القطعة المتوسطة ملولبةو أ
 

 القطيرات السيتوبالزمية:
عن بمكان بعيد  وأ النطفةرأس  قريب منميكرون( بمكان  3 – 2) يمكن أن تتوضـــــــــع القطيرات الســـــــــيتوبالزمية

 وساطةبعند تكون المني، تنزع غالبية سيتوبالزما النووية  . هذه اآلفة تكون متكررة جدا . المتوسطةنهاية القطعة 
غير أنح يمكن أن يحدث عند التنطف، أن يبقى جزء من هذه الســــــــــيتوبالزما متعلقا بمســــــــــتوى  . خاليا ســــــــــيرتولي

يـد ثم مكـان بع إلىثم  قريــبان مكــ إلىالبربخ  إلى النطفتهــاجر هــذه القطيرة حين عبور  . القطعـة المتوســــــــــــــطــة
ن اضــــــــــطراب في مرحلة تكو و وجود القطيرات الدانية يكون متحدا مع وجود خلل أ . قبل القذف النطفةتتحرر عن 

ذا كانت القطيرات في مكان بعيد فهذا يدل على وجود مشــــــكلة في إنضــــــاج  ذوذ يتكرر هذا الشــــــ . النطفالمني وا 
ظهر عند البالاين، فيدل ذلك على وجود خلل في التنظيم الحراري للخصـــــــــية  أما إذا . كثيرا عند الحيوانات الفتية

ولد يعلى أن  ًاكون قادري % 15 إلى 1إن تكرار حدوث هذا الشــــــــــذوذ من  . الذي يمكن أن يولد هذا الشــــــــــذوذ
 . القطيرة الدانية تكون غالبا متحدة مع شذوذات أخرى . بالخصوبة ًااضطراب

 
 الفيروسي: -الفحص الجرثومي

بشـــــــــكل خاص عندما يتلوث الســـــــــائل المنوي و شـــــــــتبح بوجود عدوى في الجهاز التناســـــــــلي ييجب أن يجرى عندما 
روط جمع ش بوساطة ًالكن ممكن أن يكون معدي ًابشـكل طبيعي يكون السـائل المنوي معقم . بالخاليا متعددة النواة



وك، بروتوس، لس، كورينيبكتيريوم، انتروكنذكر بعض العوامل البكتيرية مثل الباســـــيللوس ســـــوبتي . الســـــائل المنوي
 .  أنتيروبكتيري

 
دراســـــات متعددة وجود فلوربكتيريا متنوعة وغزيرة في الســـــائل المنوي، البكتيريا األكثر تكرارا تكون من نوع أظهرت 

هناك أمراض معدية أخرى غير األمراض . الجهاز التناســـــــــــلي البولي يوجد فلورا غير نوعية في . ســـــــــــلبية الارام
ــــــ البروسيال سويس التي تع . الزهرية تنتقل عبر السائل المنوي من العوامل  دتسمى العوامل الممرضة النوعية كـ

 ,Lepstospiresفي السائل المنوي كـ تكونأيضا هناك بعض الجراثيم التي يمكن أن  . الجرثومية األكثر انتشارا

Erysepelothrix, Serpulina, Haemophilus, Actinobacillus,  Pasteurella,  Mycoplasma  

 العوامل المســـــــؤولة عنعزل فيما يتعلق بالفيروســـــــات يمكن من الســـــــائل المنوي عند الخنزير  . Ureaplasmaو
فيروس و أيضــــــــــــــــا االنتير و مرض أوجيســــــــــــــكي، طـــاعون الخنـــازير األفريقي، حمى أفتوز، المرض الحويصــــــــــــــلي، 

 .  الريوفيروسوو االدينو 
 

 فحوص متممة:
 . تهاحركيو  لنطفان تحلل الفركتوز والتنفس من الفعاليات االســــتقالبية الرئيســـــة التي تكون متعلقة بشـــــدة بتركيز ا
ن أو ز الســـيما الفركتو و مصـــدرها الرئيس من الطاقة في اســـتقالب الكربوهيدرات  النطفتجد باياب االوكســـيجين، و 

مســـــتعملة لامعدل تحلل الفركتوز يتحدد بكمية الفركتوز )مغ(  . المنوية البالزماالفركتوز موجود بتراكيز كبيرة في 
 . مغ 2 و 1.3قيمتح الطبيعية تتراوح بين   . C°37بساعة واحدة بدرجة حرارة  النطفمن قبل مليار من 

 
 وكروزين، أني-تقييم كمالية الاشــــــــــــــاء البالزمي )التلوين بااليوزين أجلهناك اختبارات أخرى يمكن أن تجرى من 

عد غير مباشــــــرة بو فلوروكروم، اختبار انخفاض الضــــــاط االســــــموزي(، تقييم االكروزم )فحص مباشــــــر  بوســــــاطة
 . التحريض على ردة الفعل االكروزمية(، تقييم النواة )اختبار تقييم كثافة الكروماتين(

 
 :الصنعيالثيران المخصصة للتلقيح 

بينما الثيران  اشــهر  11 – 15من عمر  ًاعتبارنجري أول عملية جمع للســائل المنوي من ثيران ســاللة الحليب ا
يكون و  . ثيران اللحم ســــــــــــــتقيم أوال على قـدرة نموهـا في المحطة )أماكن تواجدها(و نهـا خليط أإالتي يقـال عنهـا 

 .مرات من الجمع 15على األقل و الجمع من قفزة واحدة  والتســـــــلســـــــل األســـــــبوعي لعمليات الجمع من قفزتين أ
يان تســــــتبعد في أكثر األح . قابلية التجميد و، الحجم، الحركية، التركيز، الشــــــكل للذكرالرغبة الجنســــــية لتقييم 

 احركيته إذا كانت و، أ(وهن النطاف)النطفية،  اعنده كانإذا  وقفز أتأن  تالثيران قبل نهاية التقييم إذا رفضـــ
الميلي متر   155555قــل من  أ اتركيزهــو  3قــل من أالجمــاعيــة  اإذا كــانــت حركيتهــ %25قــل من أالفرديــة 
بالواقع، في أكثر األحيان تقيم هذه الحيوانات ضــمن  . %35نســبة األشــكال غير الطبيعية أعلى من و  المكعب

   .استبعاد األكثر سوءاو مجموعات حتى في وسط هذه المجموعات تقارن مع بعضها بهدف انتقاء األفضل 
 
 
 
 



 الفصل العاشر
 

 هتخزينو  السائل المنويحفظ 
Preservation and Storage of Semen 

 
 

 الهدف من الجلسة: 
 . حتخزينو  تعريف الطالب بطرق حفظ السائل المنوي

 
 األدوات الالزمة:و المواد 
ة سائل ، علبة بوليستيرين، حوامل معدنية، غوبليت بالستيكيآزوت بمختلف القياسـات، سـائل الزوت اآلخزانات 
 اسلب والفر و جاكيت وبنطال حذاء من المطاط مبطن بالصــــوف أ . ملقط معدني، كفوف جلدية طويلة خاصــــة،

 مخبري ومريولة بالستيك
 

 لمحة عملية توضيحية : 
 :Preservation of semen حفظ السائل المنوي 
على  نعيالصسـنين واستعمالح في عملية التلقيح  وأ أيام وخارج الجسـم عدة سـاعات أ النطفةوهي عملية حفظ 

 اعمليــاتهـــو  النطفـــةوتقوم فكرة الحفظ على تثبيط حركــة . ســــــــــــــتعمــالالعنــد ا ابكــامــل حيويتهـــ النطفـــةأن يحفظ 
يع ونســــتط . النطفوســــط الهالك وذلك من خالل خفض درجة حرارة و من اإلنهاك  ااالســــتقالبية محافظًة عليه

 :تيكاآلتلخيص فوائد خفض الحرارة 
  م فعند    3-،3-وتبلغ ذروة انخفاض حركتها عند الدرجة  ة الوســـــــطكلما نقصـــــــت درجة حرار  النطفتنخفض حركية

 . جميعها النطفالجراثيم الضارة ب ونم يتوقفهذه الدرجة 
  3-2/ ولكن تســـــــتطيع الجراثيم المولدة للصـــــــديد أن تعيش عند هذه الدرجة لمدة 1عند الدرجة / النطفتقف حركة 
 ( يوم عند )الحصان(1خنازير( و)   يوم )كباش 2-1)الثيران( و أيام
 ( بشكل تدريجي لتفادي صدمة البرد5خفض درجة الحرارة حتى ) 

 قد أثبتت الدراســات أن الممددو أنســب ممدد صــالح لحفظ الســائل المنوي،  إلىقد أجريت تجارب عديدة للوصــول و 
 :اآلتي فيح)المخفف( المناسب لحفظ السائل المنوي البد أن يتوفر 

 . المقدرة التنظيمية العالية على حفظ درجة الحموضة  .4
 . من أضرار التبريد مثل صفار البيض النطفة يعلى مواد تحم يحتو ي  .1
 . على مصدر مناسب من الطاقة يحتو يأن   .6
 ميللي اوزمول (311 - 355سموزى مناسباً  )أن يكون الضاط األ  .1
 . أن تكون درجة الحموضة قريبة من التعادل  .5
 . على المضاد الحيوي المناسب يأن يحتو   .3



 
 طرق حفظ السائل المنوي : 

 حفظ السائل المنوي لفترة قصيرة بالتبريد:
نصــــــــفح  إلىيمكن حفظ الســــــــائل المنوي في ترمس مملوء  م˚25الخارجي أكثر من  وعندما تكون درجة حرارة الج

أما في  . ســم وفوق هذه الطبقة ترتب األنابيب 3-3بالجليد ويوضــع فوق ســطح الجليد طبقة من القطن ســماكتها 
الخارجي  ووفي حال انخفاض درجة حرارة الج . البارد يوضع السائل المنوي في ترمس ال يحتوي على جليد والج
 . ازلةغيره من المواد الع والصفر المئوية يجب حماية السائل المنوي من التجمد وذلك بلف األوعية بالقطن أ إلى
 

 إلخصـابيةاالمحفوظة بهذه الطريقة يمكن أن تحتفظ بقدرتها  النطفولقد لوحظ نتيجة التجارب العلمية والعملية أن 
ذا بقيت لم اإلخصــابالحية وبالتالي نســبة  النطفوعند زيادة المدة عن ذلك تنخفض نســبة  أيام 3 لنحو دة أكثر وا 

 . فال فائدة ترجى من استخدام هذا السائل المنوي أياممن ستة 
 

مئويــة بــاعتبــار أن هــذه الــدرجــات من الحرارة كــافيــة لتخفيض معــدل العمليــات  3درجــة  فيحفظ الســــــــــــــائــل المنوي 
الصــــفر  لىإالعديد من الباحثين أن انخفاض درجة الحرارة ولقد أثبت . المســــتوى المطلوب إلى النطفالحيوية في 
عليح في درجة و مرة بالمقارنة مما ه 21-25تخفيض معدل األكســـــــــدة والتحلل الالهوائي بحدود  إلىالمئوي يؤدي 
 . حرارة الجسم

 
 عملية تبريد السائل المنوي بهذه الطريقة البد من مالحظة ما يلي : إجراءوعند 

بريد بطيئة فكلما كانت عملية الت ،عملية التبريد بصــورة تدريجية إجراءلصــدمة البرد وذلك ب النطفتحاشــي تعرض 
ولكن من ناحية ثانية ال يمكن تبريد السائل المنوي لكل من الكبش  . كلما كانت فرصة التعرض لصدمة البرد أقل

بد من ونتيجة لذلك ال . النطف فيتراكم حمض اللبن ذي التأثير الضـــــار  إلىوالثور ببطء شـــــديد ألن ذلك يؤدي 
اختيار ســــــــرعة التبريد المناســــــــبة التي تؤمن تجنب خطر الصــــــــدمة الباردة من ناحية وعدم تراكم حمض اللبن من 

إنتاج  لنطفاعملية التبريد بســرعة وبذلك ال تســتطيع  إجراءولتحقيق ذلك ينصــح العديد من العلماء ب . ناحية ثانية
بطء قتربنا من درجة صـــــــفر مئوية يتم التبريد باســـــــتقالب وكلما رها من نواتج االكميات كبيرة من حمض اللبن وغي

وهناك طريقة أخرى للتقليل من تأثير صــــــدمة البرد تتلخص بإضــــــافة مواد  . الدرجة المطلوبة إلىحتى الوصــــــول 
ى الوصــول تالالوكوز ح وفوســفات الصــوديوم أو بعد خلطح بســترات أو واقية من البرودة كصـفار البيض إما لوحده أ

 . الدرجة المطلوبة إلى
 

أنح ال يمكن تجنب صــــــدمة البرد بالكامل بإضــــــافة صــــــفار البيض لذلك يجب دائما مالحظة  إلىوتجدر اإلشــــــارة 
 . التدرج في عملية التبريد

  .أما فيما يتعلق بدرجة الحرارة المثالية لحفظ الســــــائل المنوي فهناك اختالف واضــــــح بين العلماء في هذه المســــــألة
حتى فترة قريبة أن درجة الحرارة الضرورية لحفظ السائل المنوي لجميع الحيوانات الثديية هي درجة صفر  َعدولقد 

ولقد أثبتت األبحاث أن حفظ  . م˚ 1-3مئوية ولكن في اآلونة األخيرة اتبع نظام حفظ الســـائل المنوي على درجة 
بالمقارنة  اإلخصـــــابيةوالمحافظة على قدرتها  النطفاة إطالة حي إلىأدى  م˚ 2الســـــائل المنوي للكبش على درجة 

 . مع السائل المنوي المحفوظ على درجة حرارة صفر مئوية



 : تياأل وبالنح °م 3-2هذا وتتلخص خطوات حفظ السائل المنوي للكبش والثور على درجة حرارة 
دقائق وذلك ألن  1التي يجب أن تتم خالل فترة قصــــــــــــــيرة ال تتجاوز  النطفعمليـة تقييم الكثافة ونشــــــــــــــاط  إجراء

ملية وبعد االنتهاء من ع . في الســــــائل المنوي النطفحمض اللبن يتراكم بســــــرعة خاصــــــة في حال ارتفاع تركيز 
 . °م 35 -21للسائل المنوي للثور والكبش  م˚ 31-35ي يجب أن تكون درجة حرارتح ذالتقييم يضاف الممدد ال

 
إن هذه المدة تزيد  . دقيقة 35-25لمدة  °( م25-18عد إضـافة الممدد يوضع السائل في درجة حرارة الارفة )وب

ن هذه وبعد االنتهاء م . على تحمل البرودة كما تســاعد في ظهور الخاصــية الدفاعية لصــفار البيض النطفقدرة 
 °م 3-2عملية التبريد التدريجي حتى درجة الخطوات يعبأ الســـائل المنوي في أمبوالت بســـعة معينة وتجري عليها 

 . ترمسو هذه الدرجة في براد عادي أ فيساعات وبعد ذلك تحفظ  3-3خالل 
 

لحيوانات ل اإلخصابيةمعدودة حيث وجد أن القدرة  أيامويجب استخدام السائل المنوي المحفوظ بهذه الطريقة خالل 
ل خال اإلخصـــابيةللكبش فتحافظ على قدرتها  النطفأما  أيام 3وأحيانًا  أيام 3-2المنوية للثور تبقى مرتفعة لمدة 

ة عملية اختيار للقدرة الحيوي إجراءوقبل اســـتخدام الســـائل المنوي للتلقيح البد من  . ســـاعة 32ســـاعة وأحيانًا  23
 . °م35-38للحيوانات المنوية عند درجة حرارة 

 
 ميد :حفظ السائل المنوي لفترة طويلة عن طريق التج

ال  °( م3-2أكثر من ذلك بقليل ) ودرجة حرارة الصـــــــــــفر المئوية أ إلىالبد من التنويح أن تبريد الســــــــــائل المنوي 
يمكن أن تحتفظ بقدرتها  النطفوعلى الرغم من أن  أيام 3-2قليلة جدًا ال تتجاوز  أياميســــــــمح بحفظح ألكثر من 

 3-2تنخفض بصـورة واضــحة بعد  اإلخصـابيةأسـبوعين إال أن قدرتها  لنحوالحركية في هذه الدرجات من الحرارة 
 . أيام
 

بب إال أنها ال تســـــ النطف عند اإلخصــــابتخفيض معدل  إلىكذلك فإن درجات الحرارة القريبة من الصــــفر تؤدي 
 لنطفةاســــــــــــــتقالب الضــــــــــــــارة بســــــــــــــرعة وتبدأ عملية تحلل في الجزء األمامي لرأس توقيفـح لـذلـك تتراكم مخلفـات اال

 . )األكرموسوم(
 

ما ذكر يرافق عملية حفظ الســـــائل المنوي لفترة قصـــــيرة صـــــعوبات جمة خاصـــــة فيما يتعلق بتنظيم  إلىباإلضـــــافة 
 . عملية توزيعح وتخزينح لوقت الحاجة

 
ضر ولقد انتشرت هذه الطريقة في الوقت الحا . عشـر سنوات إلىما الحفظ بالتجميد فيكون لمدة طويلة قد تصـل أ

على نطاق واســــع ألنها تؤمن حفظ الســــائل المنوي وتوزيعح بشــــكل منظم خالل العام كما تمكن من اســــتخدامح في 
 . عمليات التحسين الوراثي في مناطق مختلفة من العالم
  :هناك طريقتان يتم بهما حفظ السائل المنوي بالتجميد

  (°م 13-ثاني أكسيد الكربون الجاف )التجميد باستخدام .  
  (.°م 132-السائل ) اآلزوتالتجميد باستخدام 



من  :هي لالســـائ اآلزوتطريقة تجميد الســـائل المنوي باســـتخدام و الســـائل أكثر شـــيوعًا  اآلزوتوالتجميد باســـتخدام 
المعروف أن مخفف الســائل المنوي المســتخدم في حالة حفظ الســائل المنوي بالتجميد يحتوى على مواد تخفف من 

ها تختلف طرق التجميد حسب الطريقة التي يضاف بو . ليسرولامن هذه المواد الو التأثير الضـار لعملية التجميد، 
لق عليها هذه الطريقة يطو التجميد، و لتجفيف المخفف الذي يســـــــــتخدم في عمليتي ا إلىليســــــــرول، فقد يضــــــــاف اال

يتم و  ليســرول،اال يحتوى على ال األولفي حالة التجميد باســتخدام مخفف مكون من جزأين، الجزء و خطوة واحدة، 
المخفف و م،    1درجة  إلىتخفيف الســـــــائل المنوي على درجة حرارة الارفة، ثم يتم حفظح في الثالجة حتى يصـــــــل 

بعد االنتهاء من إضــــافة المخفف الذي يحتوى و  م بالتدريج،    1ليســــرول يضــــاف على درجة االذي يحتوى على ال
ها فترة يطلق على هذه الفترة يطلق عليو ليســــرول يترك الســــائل المنوي المخفف في الثالجة لمدة ســــاعتين اعلى ال
البولى فينيل الكحولية، ثم توضع تقفل باستخدام مادة و  Straws التأقلم، ثم يتم تعبئة القشات البالستيكيةو التوازن أ

، °م132-على درجة  الســـائل اآلزوتدقائق، ثم تحفظ في  8الســـائل لمدة  الزوتســـم من ســـطح ا 1على ارتفاع 
 .  م لمدة دقيقة   31القشات في ماء على درجة  إذابةوعند االستعمال يتم 

  
 :Equilibrating Time وقت التأقلم

م لكي  1في درجة حرارة /  النطفةقضــيح تالوقت الذي يجب أن  وه عملية التجميد في في الدخول  ةكون جاهز ت/  
ضافة الو وتجري هذه العملية إما قبل تمديده أ . / ساعات 3وقدرت هذه المدة بـ /   . اليهإليسرول ابعد تمديده وا 

  )والقسم اآلخر  %13ليسرول بنسبة اقسمين قسم يضاف إليح ال إلىيقسم ممدد السائل المنوي )صفار البيض
ليسرول يؤثر في المضادات الحيوية( ويوضع في القسم الثاني السائل المنوي اتضـاف إليح المضـادات الحيوية )ال

م 1ويبرد عند درجة /    / . 
  وعلى هذا  قائق/ د 11/  وأخرىمراحل بين كل مرحلة  3-3القســـــــم الثاني على  إلى األولنضـــــــيف القســـــــم

 . رج الناتج برفقيو  % 1ليسرول ااألساس تصبح نسبة ال
  / تصــــــل  أ ال/ ثم تســــــد هذه األمبوالت الزجاجية على  3ســــــم 1توزع هذه الكمية على أمبوالت ســــــعة كل فرع

 النطف إلىالحرارة الناتجة من عملية اإلغالق 
  م /    1م / ثم تخفض هذه الحرارة /    1عند الدرجة /  من الكحول اإليثيلي %31توضــــــــــــــع هذه األمبوالت في

م11-كل دقيقة حتى تصل الحرارة /   / . 
  إلىالكحول وهذه العملية تحتاج  إلىبإضــــــافة الثلج الجاف بســــــرعة  °م/13-/ إلىثم تخفض الحرارة بســــــرعة 
 . ساعة 1/3
 (اآلزوت السائل)في ° م 132-درجة ب ويمكن أن نحفظ السائل المنوي المجمد عند هذه الدرجة أ  

 
وهذه النســـــــبة تكون أعلى في اســـــــتعمال الســــــــائل المنوي المائع عنح في  . اإلخصـــــــابهنا تقل نســـــــبة  مالحظة :
  . المجمد

 
 



 :عملية تجميد السائل المنوي إجراءمالحظة: عند 
  الثلجية داخل  هي التي يتكون فيها البللوراتو ( °م 31 -يجـب تفـادى المنطقـة الحرجـة )أقـل من الصــــــــــــــفر حتى

وين ن تكأتجميــد ســــــــــــــريع جــدًا لتخطى تلــك المنطقــة في أقــل وقــت ممكن، حيــث  يؤدي إلىذلــك و الخليــة المنويــة، 
 . نطقةتايير في ترتيب األلياف بتلك الم إلىيؤدى  -خاصـــــــــة في منطقة الذيل و  -البللورات الثلجية داخل الخلية 

 . كذلك يجب أن تكون اإلسالة سريعة
   ًالنطفة فيليسرول على درجة منخفضة لتقليل تأثير سميتح اإضافة اليراعى أيضا . 

 
 طرائق التعبئة:
  :طريقة القشات

تطبع عليها بيانات خاصـــة و مل(  5.1 ومل أ 5.21ديده بالقشـــات البالســـتيكية قياس )الســـائل المنوي بعد تم أيعب
ثم تامس  زوتاآلدرجة مئوية بتعريضها لبخار  125 –ثم يجري تجميدها عند  (،21الشكل ) ةلكل ثور على حد

تبقى تخزن في خزانات كبيرة من االزوت الســـــــــائل بحيث درجة مئوية( و  132 -الســـــــــائل ) اآلزوتالقشـــــــــات في 
 . (22الشكل ) حين الحاجة لها إلىمامورة باستمرار 

 
 :ميزات السائل المنوي المجمد

 . مكسور على مدار السنةو إمكانية استعمالح لثور مجروح أ -1
 . إمكانية انتخاب الطالئق الممتازة من أعداد كبيرة من الثيران -2
-عند الدرجة و باســــــــتعمال الثلج الجاف والكحول أ°م 13-عدة ســــــــنين عند درجة و لمدة شــــــــهور أ النطفيمكن تخزين  -3

 . (22الشكل ) السائلاآلزوت باستعمال  °م132
 . ح إذا ما قورن بنقل الحيوان نفسحعنقل السائل المنوي المجمد وخفض تكاليف تصني سهولة -3

 : مساوئ السائل المنوي المجمد
 . إن تكلفة صنع األمبوالت والتجميد وأدوات الحفظ والتخزين غالية -1
 أثناء عملية التجميد لذا يجب زيادة العدد لتفادي النقص % 15ونح النطفأعداد كبيرة من موت  -2
 . إمكانية نشر كثير من األمراض الفيروسية والجرثومية والوراثية وعلى مساحات واسعة -3
بالســـــائل المنوي المجمد نقضـــــي على أعداد كبيرة من الثيران وبالتالي تضـــــيق عملية  الصـــــنعيبانتشـــــار عملية التلقيح  -3

 .  االنتخاب األساسي التي تتم بين الثيران

 
 
 
 
 
 



 مراقبة الخزانات وصيانتها: 
  .قشات السائل المنوي، وخاصة عند التخزينأعلى من دائمًا  اآلزوت السائليجب أن يكون مستوى   -أ
ي الســــائل وخاصــــة فاآلزوت من ناحية  ًايجب أن تكون جميع األوعية المحتوية على القشــــات مراقبة يومي  -ب

 . العطل واألعياد أيام
كــل نوع على األقــل كــاحتيــاط، أي خزان واحــد لكــل يجــب أن يكون في كــل مركز فرعي خزان واحــد من   -ج

 . 3-2 وثمانية خزانات قيد االستعمال أ
طبقة خاصــــــة بالثور في بنك الســــــائل المنوي، وهذه  ويجب أن يحفظ الســــــائل المنوي لكل ثور في خزان أ  -د

مبكرًا أول  تســـــــتعملتلك الثيران التي  والثيران التي ظهرت نتيجة قيمتها التربوية أ أجلمهمة خاصـــــــة من 
بأول، وعندما يتم إعادة تنظيمها يكون ذلك أســــــهل في التوزيع وهذا واضــــــح أكثر ويعطي فائدة أكثر، عند 

 . وجود شكوى ضد الرعاية التناسلية
 . يجب أن تكون هناك خزانات مخصصة لكل منطقة على حدة أثناء التوزيع والنقل  -ه
في مكان جيد  اآلزوت الســــــــائللمنوي المجمد وما يختص بأوعية يجب أن توضـــــــع جميع أوعية الســــــــائل ا  -و

التهوية، ويجب أن تكون هناك مروحة )مكيف هوائي( عند وجود أكثر من خمســــــــة أوعية للســــــــائل المنوي 
أوعية للسائل اآلزوتي في غرفة واحدة وأنح ال يسمح بتخزين أكثر من وعاء يحتوي على  ةخمس والمجمد أ

 . في مخبر السائل المنوي ت السائلاآلزو ليتر من  15-155
  .تفرغ وتنظف وتطهر األوعية التي سعتها أكثر من خمسين ليتر كل سنتين من العمل على األكثر  -ز
 وعند إعادة استعمال علب القشات: األولتؤخذ بعين االعتبار النقاط اآلتية قبل االستعمال   -ح

 تنظف علب القشات بمنظف مالئم . 
 هيالميد لمدة خمسة عشرة دقيقة(1معقم مالئم )تعقم بعناية ب/ . 
  الماء المقطر بوساطةتشطف بعناية . 
  درجة مئوية( 35 -25حرارة منخفضة ) يفي فرن ذ والهواء الطلق أ بوساطةتجفف . 

 في حوض التصـــنيع عند ياطي القشـــات، يمكن وضـــع القشـــات اآلزوت الســـائليجب التأكد دائمًا على أن   -ط
 . فحص جرثومي في هذه العلب إجراءتنظيف صناديق القشات المحتوية على القشات ويمكن 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 الفصل الحادي عشر
 

 األبقارعند  الصنعيالتلقيح 
Artificial Insemination in Cow 

 
 الهدف من الجلسة: 

 . األبقارعند  الصنعيتعريف الطالب بطرق التلقيح 
 

 األدوات الالزمة:و المواد 
تيكية، قشات سائل منوي مجمدة ، أغماد بالسـالصـنعيمسـدس التلقيح ليتر،  3السـائل سـعة  اآلزوتخزان 
 . تجفيف، مقص، أبقار شبقة ومل، علبة أكياس جس، أوراق تنشيف أ 5.21 سعة
 

 لمحة عملية توضيحية:
مم حاويا على جســـم خارجي  2 – 1بقطر و  ســـم 31 – 35تتكون عدة التلقيح من مســـدس التلقيح بطول 

كذلك من غمد خارجي مصنوع من البالستيك مثبت على مسدس التلقيح و سطواني حديدي أكابس داخلي و 
 . (21الشكل ) . حلقة صايرة بوساطة

 
 

 
 
 

 إزالة التجميد عن القشات:
حبها من بعد ســــ، تؤخذ القشــــة ًتقليديا . إن تدفئة القشـــات المجمدة عند الثيران يجب أن تكون ســــريعة قدر اإلمكان

نالحظ إزالة التجميد في  (28الشـــكل ). °م 31 – 33افئ بدرجة دفي حمام مائي تاطس و ترمس التلقيح مباشـــرة 
 . ت اإلبطفركح تح وحكح أ بوســـــاطةخالل هذا الوقت من الضـــــروري تدفئة مســــــدس التلقيح  . بداية الثالثين ثانية

فئ دافإنح من المفضــــــــــل االحتفاظ بالقشــــــــــة في الماء ال °م 25غير أنح إذا كانت درجة الحرارة المحيطية أقل من 
ة باختالف القش ذابةويختلف الوقت الالزم إل. نطفذلك حتى نتحاشـى الصدمة الحرارية للو حتى لحظة اسـتعمالها 

 ي مســدس التلقيح ثم يوضــع مســدس التلقيح فيثانية ثم تجفف القشــة من الخارج وتوضــع ف 35حجمها غالبا لمدة 
 . (28الشكل ) القسطرة البالستيكية وبذلك تكون القشة جاهزة إليداعها في عنق الرحم



 
إزالة التجميد مباشــــــرة في الجســــــم الحي أي في عنق الرحم )هذا ما يســــــمى التلقيح  إجراءينصــــــح بعض المؤلفين ب

قشة في بأن الوقت الوسطي بين وضع الو يبد إذتحدث إزالة التجميد بالواقع بدرجة حرارة مسدس التلقيح  .المباشر(
 .ثانية 25لحظة التلقيح حوالي و مسدس التلقيح 

. لنطفابالتالي موت و إن تعرض الســـائل المنوي لقطرة ماء يمكن أن يحرض على آفات خلوية غير قابلة للعكس 
نهايتها التي تحتوي على الســـــــدادة القطنية بينما تقطع النهاية األخرى  بوســـــــاطةتدخل القشـــــــة في مســـــــدس التلقيح 

ين بقميص حامي من البالســــــــــتيك الذي يقثطرة التلقيح ماطو يجب أن يكون مســــــــــدس التلقيح . المقص بوســــــــــاطة
 . سيثقب حين إدخال مسدس التلقيح في عنق الرحم

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 في الجهاز التناسلي االنثوي. (: طريقة ومكان ايداع السائل المنويب -11الشكل )

 
نعتمد بشــكل عام على القاعدة الكالســيكية  . ســاعة تقريبا من بداية الشــبق 12بعد  الصــنعينجري التلقيح 
صــباحا نقوم بالتلقيح مســاءا وبالعكس إذا أصــرفت مســاءا نقوم بالتلقيح صــباحا، هناك  األبقارإذا أصــرفت 

  ونيةخاصة بعد المعالجة الهرمو بعض الطرق النوعية التي يمكن أن تكون مختلفة عن القاعدة الكالسـيكية 
 . ساعة 23تلقيحين بفارق  إجراء إلىفي هذه الحالة يمكن أن نلجأ 

 
 
 
 
 

 
 
 

*************************************. 
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 الفصل الثالث عشر
 

 الماعزو  األغنامعند  الصنعيالتلقيح 
Artificial Insemination in Goats and Sheep 

  
 الهدف من الجلسة: 

 . الماعزو  األغنامعند  الصنعيتعريف الطالب بطرق التلقيح 
 

 المواد واألدوات الالزمة:
حاضـــنة صـــايرة،  حمام مائي، مل، 5.21قشـــات ســـائل منوي ســـعة  ليتر، 3ســـعة  اآلزوت الســـائلخزان 

فيدون ، بو أغنام شـــــــبقة، فاتحة مهبل، منظار مهبلي، مزلقبالســـــــتيكية،  ، أغمادالصـــــــنعيمســـــــدس التلقيح 
 . صابوني

 
 لمحة عملية توضيحية:

وزادت هذه  . 1311بشــــــكل أســــــاســــــي في فرنســــــا منذ عام  الماعزو  األغنامعند  الصــــــنعيتطور التلقيح 
كغ مقارنة  855كغ من الحليب بالســــنة ) 85وســــطيا  الماعزالطريقة من التناســــل إنتاج الحليب للقطعان 

 اصطناعيا بثالث طرق: الماعزو  األغناميمكن تلقيح . كغ( 125
 . طريقة العاكس -1
 . طريقة مسدس التلقيح -2
 . طريقة التنظير -3

 
 : Speculumالعاكس المنظار طريقة  -1

ســـم  2ســـم وقطر  11ســـطوانة بطول أالعاكس من المنظار يتكون  . الطازج الصـــنعيتســـتخدم في التلقيح 
مزود بمنبع ضــــــوئي يتم إدخال العاكس في مهبل النعجة بعد تنظيف الفتحة الخارجية، ووضــــــع مادة  ووه

األمام  لىإويفضـــل أن تكون النعجة بوضـــعية مائلة  . ســـطوانة العاكس لتســـهيل دخولحأمزلقة على حواف 
المنبع الضـــوئي يتم توجيح العاكس بحيث يصـــبح  بوســـاطة . (األمامية)المنطقة الخلفية أعلى من المنطقة 

مقابال لفتحة عنق الرحم، الذي يتميز بإحمراره الشـــديد في النعاج الشـــبقة، وبتوفر كميات كبيرة من المخاط 
ــــــــــــــــة )يتم تحضـــير قشـــة خاصـــة كبيرة الحجم نســـبيا بحيث تســـ . في محيطح  – 5.21حب إليها كمية كافيـ

بوســـــــاطة محقن صـــــــاير يســـــــحب فيح قليل من الهواء قبل  ( من الســـــــائل المنوي الممدد الطازجمل 5.31
 . سحب السائل المنوي الممدد

 
م، عنق الرح إلىســـطوانة العاكس( لتصـــل أبعد رؤية عنق الرحم يتم إدخال القشـــة الخاصـــة عبر العاكس )

سم( في عنق الرحم، حيث يتم الضاط على المحقن فينساب  2 – 5.1حيث تتم محاولة إدخالها لمسافة )
 . قرب فتحتح والسائل المنوي في عنق الرحم أ



 طريقة استخدام مسدس التلقيح: -2
 . (مل 5.1 وأ 5.21مجمد وبطريقة القشـــــات النموذجية )بالســـــائل المنوي ال الصـــــنعيتســـــتخدم في التلقيح 

يمتلك المســدس ميزابًا خاصــا توصــل بح القشــة بعد إذابتها، كما يمتلك آلية )الضــاط بالهواء( خاصــة لدفع 
تسحب  . (31الشكل ) ،مزود بمنبع ضوئي لتسهيل الرؤية والعمل ووه . مكان التلقيح إلىالسـائل المنوي 

ثانية ثم تجفف  11لمدة  C°37تاطس في حمام مائي بدرجة حرارة و  اآلزوت الســــــــــائلالقشـــــــــة من خزان 
ية ثم تاطى بامد الحماو تقطع نهاية القشــــة  . مســــبقا أدس التلقيح الذي يجب أن يكون مدفتدخل في مســــو 

ترفع مؤخرة الحيوان وتوضــــع على حاجز التلقيح )ســــتاند( ثم تنظف فتحة الحياء  . تحجز بحلقة المســــدس
 وأ ًايحدد مكان عنق الرحم الذي غالبا يكون ورديو يدخل ضـــــــمن المهبل و ار المهبلي جيدا ثم يطهر المنظ

يدفع و فتحة عنق الرحم ثم يدخل فيها و توجح نهاية مســـدس التلقيح نح . الشـــكل على أرضـــية المهبل ًامحمر 
عمل حركات دوران للتالب على التعرجات الموجودة في عنق  بوســـــــــاطةبعد مكان ممكن أ إلىالمســـــــــدس 

يطهر المنظار المهبلي بعد كل تلقيحة بين  . يســـــــــــحب مســـــــــــدس التلقيحو يزرق الســـــــــــائل المنوي  . الرحم
 . عنقباضة من معاملة خاصة للالتلقيح بالنسبة لإل موعديتوقف نجاح التلقيح على اختيار  . الحيوانات

 

 
 

 . األغنامعند  الصنعيأحد بروتوكوالت التلقيح   

 
 
  : Intrauterine التلقيح داخل الرحمو طريقة التنظير أ -3

التجويف البطني لألغنام، التي  إلى Endoscopyوهي طريقـة شــــــــــــــبـح جراحية يتم خاللها إدخال منظار جوفي 
بشكل نقطي على العنزة موضعيا و يتم تخدير النعجة أ . ساعة 18-12تكون قد منعت من الطعام والشراب لمدة 

طاولة عمليات خاصــــة قابلة بعد إزالة الصــــوف من منطقة العمل الجراحي، وتوضــــع على جانبي الخط األبيض 
ن لحق مســـدس خاص يســـمى ترانســـكاب(وتســـتخدم هنا أداة خاصـــة ) . لإلمالة عن األفق )رأس الحيوان لألســـفل(

الســـــــائل المنوي يتم إدخالها في فتحة ثانية في جدار البطن، ويتم هنا بعد مشـــــــاهدة الرحم بقرنيح وخز قرن الرحم 
، وتحقن نصــــــف الكمية األخرى في القرن األولمنوي في قرن الرحم بأداة الحقن ثم تدفع نصـــــف كمية الســـــائل ال

تعمال عدد اسو تقدم هذه الطريقة ميزات مضـاعفة برفع الخصـوبة عند اسـتعمال سـائل منوي مجمد  . الثاني للرحم

يوم 14 – 11  

PMSG 

 ثاني تلقيحة أول تلقيحة سحب االسفنجات

ساعة 63 ساعة 41  

 تلقيح اصطناعيو أ

 ساعة 11األغنام البالغة: 

 ساعة 11األغنام الفتية: 

 وضع االسفنجات



 تمرن إلىتحتـاج و التقنيــة صــــــــــــــعبـة  . مرات أقـل من التلقيح عبر عنق الرحم( 15)تقريبـا  النطفأقـل بكثير من 
 . نعجة بالساعة الواحدة 21 ًال تسمح إال بتلقيح وسطياو خاص 

 
 :الماعزو  األغنامفي  هوعيوب الصنعيمزايا التلقيح 

 المزايا :  -آ
 . تكثيف استخدام الذكور الممتازة -1
 . تسريع عملية التحسين الوراثي في القطعان -2
 . تقليل إمكانية حدوث إجهاد للذكور المستخدمة للتلقيح -3

 
 العيوب : -ب 

 .  ارتفاع تكاليف التنفيذ نسبياً  -1
 . خطورة حدوث التربية الداخلية في القطعان الصايرة نسبياً  -2
 . تقنية ماهرة في بعض طرقها ) التلقيح في قرن الرحم( إلىالحاجة  -3

 
 :الصنعيالعوامل المحددة لنجاح التلقيح 

استخالص أفضل الطرق  إلى الماعزو  األغنامفي  الصنعيالتلقيح  نتائج فيترجع أهمية دراسة العوامل التي تؤثر 
ح، وغيرها من المناسب للتلقي وعدكذلك المو جودتح، و وطبيعة السائل المنوي المستخدم   ،الصـنعيالمناسـبة للتلقيح 

 . الصنعيالارض من استخدام التلقيح  فيالعوامل التي قد تؤثر 
 

 :جودة السائل المنوي
هي جودة الســــائل المنوي المســــتخدم في التلقيح؛ لذلك البد من اختبار  الصــــنعيالتلقيح  من العوامل الهامة لنجاح

الذكور المســـــــــتخدمة بعناية، بحيث تكون خالية من األمراض التناســـــــــلية التي يمكن أن تنتقل عن طريق الســـــــــائل 
د م تحديالتلقيح، حيث يت إجراءفحص خواص الســــــــــائل المنوي قبل و المنوي كذلك التقييم الدوري للســــــــــائل المنوي، 

تركيز و المشــــــــوهة  النطفو شــــــــواذ األكروزوم و الحركة التقدمية، و الحركة الكلية و الميت و نســــــــبة الحي و حجم القذفة 
 . النطف

 
 :تأثير الموسم
ضاءة تتأثر بفترة اإل النطاف، فمن المعروف أن عملية تكوين الصـنعيالتلقيح  غير مباشـر على نتائج ًايؤثر تأثير

عليها  من ثم النتائج المتحصـــــــلو جودة الســـــــائل المنوي،  فيبالتالي تؤثر و كذلك حرارة الطقس المحيط بالحيوان، و 
 . من التلقيح بهذا السائل المنوي

 
 :طريقة جمع السائل المنوي

نتجة عند اســـــــــتخدام الســـــــــائل المنوي المجموع باســـــــــتخدام المهبل بعض األبحاث ازدياد نســـــــــبة الحمالن الم تأثبت
بالمقارنة باســتخدام الســائل المنوي المجموع باســتخدام القاذف الكهربائي، حيث تختلف الصــفات الطبيعية  الصــنعي

 . للسائل المنوي بين الطريقتين
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 :طبيعة السائل المنوي

يحقق التلقيح بالســــــــــــائل المنوي حديث الجمع أعلى نســــــــــــبة  :مددم وأ مددســــــــــــائل منوي حديث الجمع غير م -أ 
 . المجمدو استخدام السائل المنوي المبرد أمع خصوبة، بالمقارنة 

تقل بمقدار و ســاعة من الحفظ،  23للســائل المنوي المبرد بعد  اإلخصــابيةتنخفض القدرة  :ســائل منوي مبرد -ب 
 . من الحفظ أيام 3بعد  % 25

هي أقل من النســـبة و  % 15متوســـط نســـبة الخصـــوبة باســـتخدام الســـائل المنوي المجمد : ســـائل منوي مجمد -ج 
 . مددمالالسائل المنوي و المتحصل عليها بالمقارنة باستخدام السائل المنوي حديث الجمع أ

ي تتأثر بالطريقة التو تتوقف نسبة الخصوبة على النسبة المئوية للحيوانات المنوية المتحركة بعد التجميد، و 
عبئة طريقة التو ، والمضاد الحيوي المستخدم مددممكونات كل و  مددمالكذلك نوع و لمستخدمة في التجميد، ا
 . درجة حرارة اإلسالةو 

 
  :وقت التلقيح
ى عدد مرات التلقيح يعتمد وقت التلقيح علو يتأثر بدرجة كبيرة بالوقت الذي يتم فيح التلقيح،  الصنعينجاح التلقيح 

التلقيح  قد أجريت أبحاث عديدة لمعرفة أنسب وقت للتلقيح يحقق أفضل نتائج عند استخدامو ، لشبقبداية حدوث او 
لقيح كان بعد للت وعدالمخفف للتلقيح مرة واحدة فإن أنســب كم الطازج، ففي حالة اســتخدام الســائل المنوي الصــنعي
ساعة بعد ظهور  23، 18هو للتلقيح  موعدفي حالة التلقيح مرتين كان أنسب و ساعة،  21بـ  لشبقظهور ابداية 

د بداية للتلقيح كان بع موعدعند التلقيح مرة واحدة فإن أنســـــــب  الماعزفي حالة و . ذلك بالنســـــــبة للنعاجو ، شـــــــبقال
ســاعة بعد ظهور  32 - 23وللتلقيح هفي حالة التلقيح مرتين كان أنســب ميعاد و ســاعة،  21بــــــــــــــــ  بقظهور الشــ

ذلك في حالة و ساعة،  11للتلقيح يتم بعد نزع اإلسفنج بــــــــــــ  وعدفي حالة المعاملة الهرمونية فإن أنسب مو ، شبقال
 . ذلك في حالة التلقيح مرتينو ساعة  25 ،15بعد نزع اإلسفنج بـ و التلقيح مرة واحدة، 

 
  :عدد مرات التلقيح

ادية، التكاليف االقتصـــــــو يحدد عدد مرات طريقة التلقيح و ، اإلخصـــــــابزيادة مرات التلقيح يزيد من فرصـــــــة نجاح  
الثانية: الطريقة و ى : هي التلقيح المهبلي، األول؛ المـاعزو  األغنـامفي  الصــــــــــــــنعيالتلقيح  جراءوهنـاك طريقتـان إل

 . التلقيح داخل قرني الرحم باستخدام المنظار الضوئي
 

  :همكانو  طريقة التلقيح
 اســـــتخدامو داخل قرني الرحم باســـــتخدام المنظار الضـــــوئي أو المهبلي أ) الصـــــنعيالتلقيح الطريقة المســـــتخدمة في )

 Inter Vaginalفاتحة المهبل؛ للمسـاعدة في توسـيع فتحة الفرج لتسـهيل عملية حقن السـائل المنوي في المهبل، 
Insemination  داخل فتحة عنق الرحم،  وأInter Cervical Insemination  التلقيح داخل قرني الرحم،  وأ

Inter Uterine Insemination   في حقن الســـــــائل المنوي داخل قرني فيها يتم اســـــــتخدام المنظار الضـــــــوئي و
 أفضل من طريقة التلقيح المهبلي، حيث كانت النتائج البحثية التي اإلخصاببالتالي تكون فرصة حدوث و الرحم، 

 . على التوالي % 31 ،21طريقة المنظار الجراحي و تم الحصول عليها باستخدام التلقيح المهبلي 
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  :بجرعة التلقيح النطفتركيز 
مليون، وذلك  255 إلىمليون  115الذي يحقق أفضــــــــــــل نتائج من و المتحركة  النطفيتراوح الحد األدنى لتركيز 

ذلك في حالة الســــــــــــــائل المنوي و مليون  355 إلىمليون  355من و في حـالـة الســــــــــــــائل المنوي المجموع حديثاً ، 
 . المجمد

 
  :جمع السائل المنوي فيعمر الذكور المستخدمة 

 . األبحاث تأثر نسبة الحمالن المنتجة بعمر الذكور المستخدمة في جمع السائل المنويأثبت بعض 
 

 :المعاملة الهرمونية
حصــــل النتائج المتو بصــــفة خاصــــة خارج موســــم التربية، و ، يتجرى هذه المعامالت بارض زيادة النشــــاط المبيضــــ

رمون، اختالف مواعيد حقن اله إلى وونية، أعليهـا بينهـا تفـاوت كبير، ربمـا يرجع ذلـك لعـدم كفـاءة المعـاملـة الهرم
بيل على ســـــــــ . البروتوكول المتبع إجراءعدم مراعاة األضــــــــرار التي قد تحدث عند  واختالف مواعيد التلقيح أ وأ

. خصــــاباإلفشــــل حدوث  وأ النطفالمثال اســــتخدام اإلســــفنجات المهبلية قد يحدث التهابات مهبلية تســــبب موت 
 . منخفضة مقارنة بالحيوانات التي لم تعامل هرمونياعموماً  الخصوبة تكون و 
 

 :الحالة الصحية لإلناث
بطريق غير مباشــــــر على الحالة الصــــــحية لإلناث الملقحة،  الصــــــنعيالتلقيح  تعتمد النتائج المتحصــــــل عليها من

ناتج من و هو العقم، و يســـبب اإلجهاض و  األغناميصـــيب  الذي  Vibriosisالضــماترض إصـــابة النعاج بم: فمثال ً 
األعشـــاب و أســـابيع في الســـماد  ةالتي يمكنها البقاء لمدة ثالث Vibrio foetus الضـــمات الجنينية اإلصـــابة ببكتريا

يحدث و  اإلناثمن  % 25يصــــــــــــيب أكثر من و يظهر بشـــــــــــكل وبائي و هو المناطق المظلمة الرطبة، و الخضـــــــــــراء 
ـــــــــــــــــ  في أماكن نظيفة خالية من  اإلناثى من الحمل؛ لذلك يجب أن يراعى تلقيح األولأســــابيع  2اإلجهاض في الـ

ناسب طهر المأيضاً  تطهير فتحة الفرج بالمو ، الصنعيالتلقيح  كذلك يجب تعقيم األدوات المستخدمة في . األتربة
 . قبل التلقيح

 
 :تأثير نقص الغذاء

. ناثحد كبير على المستوى الاذائي لإل إلىالتي تعتمد  اإلناثيتأثر بدرجة كبيرة بخصوبة  الصنعيالتلقيح  نجاح
 دانخفاض الخصــــــــــوبة، من الناحية العلمية تع إلى يالتي تؤدمن المعروف أن زيادة الســــــــــمنة إحدى العوامل و 

زيادة فرصــة  من ثمو أحد الوسـائل المسـتخدمة لزيادة معدل التبويض،  Flushing عملية الدفع الاذائي قبل التلقيح
 حدوث نفوق إلى يفإن عدم اتزان العليقة الاذائية لإلناث الحوامل قد يؤدمن ناحية أخرى  الصــــنعي التلقيحنجاح 

 . جنيني في أعمار مبكرة
 

  :األدويةو التطعيم 
م كنتيجة مباشــــــــــــرة لرد فعل شــــــــــــديد، مثل التطعيللحمل المبكرة  المرحلةاإلجهاض في و قد يحدث النفوق الجنيني 
 . تناول أدوية مهيجة وبلقاح شديد الحساسية، أ
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  :كفاءة القائمين على العمليات التناسلية
على مدى كفاءة القائمين على العملية التناســـــــلية، والتي تشـــــــمل قدرتهم على جمع  الصـــــــنعييعتمد نجاح التلقيح 

المنوي  خبرتهم على وضـــع الســـائلو تحديد الوقت المناســـب للتلقيح، و مالحظة الشـــياع، و ، حتقييمو  الســـائل المنوي
 . في المكان المناسب

 
 المعقدة لعنق الرحم:الخصوصية 

ثنايا دائرية  1يحتوى على و م ســـ 1-1شــكل عنق الرحم في النعاج مختلف عن أغلب الحيوانات الزراعية فطولح 
الســائل  يداعإل حقرنيو الرحم جســم  إلىطرة التلقيح للوصــول ثق مرور قيبعضــها مما يع غير منتظمة أمام حوفتحات
 الشـــــــبق والوالدة، فإذا أمكن تحديد الوقت المناســـــــب للتلقيح وعموما يتســـــــع عنق الرحم قليال أثناء فترتي . يالمنو 

 . بيخصتارتفعت نسبة ال
 

 عوامل تنوع الخصوبةو نتائج التلقيح 
بالطريقة المســـــــتخدمة في تقدير الخصـــــــوبة، فقد يتم حســـــــاب الخصـــــــوبة عن طريق قياس  الصـــــــنعيتتأثر نتيجة 

عن طريق مالحظة  و، أشــــبقلل اإلناثعن طريق مالحظة عدم عودة و مســــتوى هرمون البروجســــترون في الدم، أ
 . عن طريق الوالدة والحمل بالموجات فوق الصوتية، أ

 
 إلى %11مقارنة  %15، تكون الخصـــــوبة أفضـــــل عند الثنايا منح عند النعاج البالاة )األغنامبكل األحوال عند 

 . %23، تكون الخصوبة وسطيا الماعزعند . حسب الفصل( % 23
 

في حال اســتعمال الســائل المنوي الطازج، فإن معدل  . نتائج التلقيح فيهناك عدة عوامل متنوعة يمكن أن تؤثر 
عند   .من جهة أخرى يوجد فروق بين الملقحين . أكثرو اش المعمرة ســــــــــــنتين أالخصــــــــــــوبة يكون أعلى عند الكب

وقات بين هذه الفر  . قل من تلك المالحظة في ساللة األلبيأالسـانين، فان الخصـوبة تكون بشكل منتظم  الماعز
شــــــبق لتوقيت او يمكن أن يحرض عند المجترات الصــــــايرة تكرار المعالجات  . األغنامالســــــالالت لم تالحظ عند 
 . تخفيض الخصوبة إلىبالتالي و المتكرر على تشكيل أجسام مضادة  PMSGخاصة عند استعمال الـ 
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 الفصل الخامس عشر
 
 

 الصنعيتقنيات األمان عند العمل في مجال التلقيح 
Safeness Technics in Artificial Insemination 

 
 

 الهدف من الجلسة: 
 . الصنعيتعريف الطالب بتقنيات األمان عند العمل في مجال التلقيح 

 
 المواد واألدوات الالزمة:

التعامل مع الثور، عصــــــــــا القيادة، نماذج عن الســــــــــائل، زوت اآلرســــــــــوم توضــــــــــيحية بخطورة التعامل مع 
 ات.الرشمات، رسن قيادة، مهدئ

 
 :لمحة عملية توضيحية

يوا الصــــــــــــــنعيأثنـاء القيـام بجميع التـدابير المتخـذة لرعـاية ثيران التلقيح  الدائمة لهذا  تطبق التعليمات ئهاوا 
والتأكد من ســالمة وضـــع الحلقة  . كما يجب قيادة الثيران بعصــا القيادة والرشـــمة مع رســن القيادة . العمل

 . قها للذبحالتخلص من الثيران الشرسة لتنسيسوقح خارج حظيرتح ثم  واألنفية قبل تحريك الثور مع ربطح أ
 

 السائل:اآلزوت شروط التعامل والوقاية من 
درجة مئوية( مكنت من استعمال الثيران المحسنة  132-السائل )اآلزوت  بوساطةإن حفظ السائل المنوي 
الطبيعي ومتجاوزة  حالحال بالنســــبة للتلقيو بحرية دون التقيد بالمســــافات كما ه بالنســــلاإليجابية لالختبارات 

 وأصـبح من الممكن الوصول أممدد و المحفوظ بشـكل  والحدود الضـيقة باسـتعمال السـائل المنوي الطازج أ
 . من الزمنقصيرة بفترة المستهدفة بلوغ التطور التربوي القيم 

 
ة الحفظ الجديدة هذه طريق تؤديففي البالد المتطورة التي تطبق فيها اختبارات النسل بفعالية وباهتمام بالغ 

وذلك لتمكينها من تخزين الســـائل المنوي للثور طيلة الفترة الالزمة لظهور نتائج االختبارات  هانفســاألهمية 
 . الوراثية بالنسل وحتى بعد نفوق الثور المنتج

 
  



 الكادر الفني :
ة غير مباشــــر  وبصــــورة مباشــــرة أالســــائل والســــائل المنوي المجمد اآلزوت جميع األشــــخاص الذين يســــتخدمون  -أ

  .عليهم أن يتبعوا دورة تدريبية مسبقة للتأهيل يحصلون في ختامها على شهادة ممارسة في هذا المجال
نتاج  ألبسـة ووسـائل العمل الواقية: -ب تقدم ألبسـة ووسـائل العمل الوقائية لجميع العاملين بتجميد السائل المنوي وا 

 :اآلتيالسائل وهي كاآلزوت 
 
 . كف جلد -1
 . قناع بالستيكي للوجح -2
 . االسبت وحذاء من المطاط أ -3
 . أفارول مخبري -3
 . مريول بالستيك ومريولة بيضاء -1
 

 ين:الصنعيللملقحين 
 كفوف جلد -1
 مريول بالستيك -2
 جزمة كاوتشوك -3
 

 للعاملين في مستودع السائل المنوي المجمد:
 جاكيت وبنطال فرو -1
 الفرو وبالصوف أحذاء مبطن  -2
 

 :اآلزوت السائلاستعمال 
 حماية جميع أجزاء الجسم من التماس المباشر مع اآلزوت السائل   -1
الســــــائل دون قناع الرأس البالســــــتيكي الواقي وانتعال حذاء مصــــــنوع من المطاط اآلزوت يحظر اســــــتعمال   -2

مخبري ومريولة بالســـتيك لحماية أجزاء  ارتداء أفارول إلىللبرودة الشـــديدة إضـــافة  االســبتس أي عازلو أ
 . الجسم المختلفة من حروق البرودة الشديدة

 . يستعمل اآلزوت السائل فقط في الارف جيدة التهوية  -3
 وأ هاوجوانبالســــــــــــــائل اآلزوت في حالة ظهور توضــــــــــــــعات من الثلج والماء المكثف على فتحات خزانات   -3

 وبالتالي تفرياها لتذويب الثلج المتراكم والتخلص من ،اســـتعمالهاخزانات الســـائل المنوي المجمد يجب عدم 
 . الرطوبة

 . مع التأكيد على ذلك حوتخزينالسائل اآلزوت يحظر على غير العاملين دخول غرف إنتاج   -1
 

 :هماوتخزين والسائل المنوي المجمد اآلزوت السائلكيفية استعمال الخزانات لنقل 
دون اســـتثناء في أوعية معدنية عازلة ومضـــادة  هماوتخزينالســـائل والســـائل المنوي المجمد اآلزوت يتم نقل   -1

أوعية و علمًا بأنح في بعض الحاالت االضــــطرارية يمكن اســــتعمال أوعية زجاجية عازلة للكســــر أ . للكســــر



 . حوتخزين بالستيكية لنقل السائل المنوي المجمد
 3توفر أوعية معدنية وال يجوز أن تقل ســـــــــعتها في أية حال عن يحظر اســـــــــتعمال األوعية الزجاجية عند   -2

ظر استعمالها ويح . أماكن التعبئة الخو ليترات أثناء اسـتعمالها المقصـور فقط في أماكنها أما في المختبر أ
ء هذه الخزانات يجب أن تكون معقمة ونظيفة وخالية من أي شــــــــــيء وال ملبتاتًا في األعمال الحقلية عند 

أثناء تكرار ذلك ووضـــــــــع الســـــــــائل المنوي و يفيض اآلزوت الســـــــــائل منها أثناء التعبئة ألول مرة أيجوز أن 
منها أثناء النقل يجب تاطية فوهة الخزان  اآلزوت الســـــــــائلولتحاشـــــــــي ســـــــــيالن  .أثناء نقلهاو المجمد فيها أ

 . بسدادتح
آلزوت الألعلى دائمًا( بسبب خواص السـائل والسـائل المنوي المجمد شـاقوليًا )الفتحة اآلزوت تسـد خزانات   -3

بب ما عامودية على الفتحة بسو الذي يتجمع في األعلى أي الفتحة دائمًا لألعلى والسدادة شاقولية أ السائل
 . ذكر أعاله

يجب العمل ببطء وحرص شــــــــــــديدين أثناء تعبئة الخزانات واألوعية الدافئة )الفارغة( وكذلك أثناء وضــــــــــــع   -3
خزان( الخارج )من ال إلىالمملوءة تجنبًا لتناثره  اآلزوت الســــــــــائللدافئة في خزانات علب الســــــــــائل المنوي ا

 . بشدة
من خطر التضـــــرر نتيجة تناثر اآلزوت الســـــائل  اآلزوت الســـــائليجب إعالم األشـــــخاص العاملين بتعبئة   -1

 . أثناء عملية التعبئة
عادة علب السائل المنوي المجمدتحاشي تناثر اآلزوت السائل من الخزان أثناء اإلخراج   -2  . وا 
 

 نقل السائل المنوي المجمد في أوعية مملوءة باآلزوت السائل:
 . الحمل على الظهر والرأس عدم   -1
  .جميع أنواعها ويجب عند نقلها بالسيارات تثبيتها جيداً و الدراجات النارية أ بوساطةالنقل عدم   -2
في الســــيارات الســـياحية )تكســــي( في صــــندوق األمتعة وفي القســــم  توضـــع خزانات الســــائل المنوي المجمد  -3

الخلفي مع التثبيـت الجيـد الكـافي لمنع تنـاثر اآلزوت الســــــــــــــائل مع ضــــــــــــــمان التهوية الجيدة لارفة الركاب 
 . وتاطى هذه الخزانات باالف بالستيكي تحاشيًا للتلوث بالابار

 
  السائل المنوي المجمد:و ي ضد حوادث استعمال اآلزوت السائل أاألولاإلسعاف 

غرفة العمل ينقل الشـــخص المتضـــرر و فقدان الوعي بســـبب زيادة تركيز غاز اآلزوت في ج وفي حاالت اإلغماء أ
 في حالة توقف لح حاالً  الصــنعيتخلع عنح مالبســح مع القيام بعملية التنفس  ،مكان جيد التهوية وغرفة أ إلىفورًا 

جة التأثير السائل المنوي المجمد ودر  وأ اآلزوت السائلأما بالنسـبة للجلد فيصاب بالحروق نتيجة تماسح ب ،التنفس
عند حدوث ذلك يجب تاطية المنطقة المصــــــابة برباط معقم  ألنح تحومســـــاحالضــــــرر تعتمد على مدة التعرض  وأ

 . لمساحيق ومن ثم يستدعى الطبيب في كل األحوا وفقط دون استعمال مراهم أ
 
 
 
 
 



 الفصل السادس عشر
 

 األنظمة المرعية والسجالت والوثائقو القوانين 
Regulations and Systems followed, Archives and Documentations 

 

 الهدف من الجلسة: 
 . الصنعيالوثائق في مجال التلقيح و تعريف الطالب بالقوانين واألنظمة المرعية والسجالت 

 
 الالزمة:المواد واألدوات 

 الصنعينماذج عن السجالت والوثائق المستخدمة في مجال التلقيح 
 

 :لمحة عملية توضيحية
 :اآلتيلتحقيق  السائل المنويتهدف المراقبة الصحية الرسمية المتعلقة بإنتاج 

 ســـــــــــائل منويإنتاج  من ثم، و  الصـــــــــــنعيالمحافظة على صـــــــــــحة الحيوانات الموجودة في مركز التلقيح  -1
للتصـــــــــدير دون مخاطر لجهة إمكانية نقل جراثيم ضـــــــــارة معينة لباقي الحيوانات واإلنســـــــــان عن طريق التلقيح 

 .الصنعي
 . ومعالجتها وحفظها ضمن الشروط الصحية  السائل المنويالسهر على أن تجري أعمال جمع  -2

 
 . مستوفية للشروط الصحية الصنعييجب أن تكون مراكز التلقيح 

 
 الشروط الصحية المطبقة على الثيران: 

 ،لصحيةاإال إذا كانت مستوفية للشروط  الصنعيمركز للتلقيح  إلىيجب عدم إدخال الثيران والحيوانات الشبقة 
يح المنطقة العازلة في مركز التلق إلىأن تكون الحيوانات مســــــــــتوفية للشــــــــــروط الواردة أدناه قبل الدخول ويجب 
 ن من األمراض أدناه: يالمنطقة غير خاليو أإذا كان البلد  الصنعي

   األبقاربروسيال   -أ
 . األبقارسل   -ب
 (:(Bovine viral diarrhea األبقاراإلسهال الفيروسي في   -ج  
  األنتيجين الفيروسي مع نتائج سلبيةو اختبار العزل الفيروسي للحيوانات أ إجراءيجب . 
 عدم وجود األجسام المناعية لكل حيوانو يجب اختبار الحيوانات مصليًا للتأكد من وجود أ . 
 (Infectious bovine rhinotracheitis) األبقارالمعدي في  اتالتهاب األنف والقصب -د

 يجب: األبقارالمعدي في  اتخالٍ  من التهاب األنف والقصب الصنعيإذا كان مركز التلقيح 
   األبقارالمعدي في  اتوالقصبأن تكون الحيوانات واردة من قطيع خالٍ من التهاب األنف. 
   ي المعدي ف اتاختبار مصـــــــلي للتحري عن وجود مرض التهاب األنف والقصـــــــب إلىأن تخضـــــــع الحيوانات

 مع النتائج سلبية األبقار



 )اللسان األزرق( األغنامالحمى الرشحية في  -هـ 
 

يجب أن تكون الحيوانات مســــتوفية للشــــروط الصــــحية بالنســــبة لوضــــع بلد المنشــــأ وبالنســــبة للحمى الرشــــحية في 
 . األغنام

 
 الشروط العامة لجمع السائل المنوي وتحضيره في ظروف صحية مقبولة:

درجة كبيرة من احتمال تلوث الســـــــــائل المنوي  إلىالواردة في المواد أدناه تســـــــــمح بأن تحد التوصـــــــــيات  احترامإن 
 . البكتيريا الممرضة بوساطة

 
 السائل المنوي:الشروط المطبقة عند جمع 

تحاشـــي وجود أي غبار و . نظيفة مع تأمين شـــروط الســـالمة الصـــحية مكان الجمعيجب أن تكون أرضـــية  -1
 . على األرض

ما يجب ك . ًاحي ًاحيوان وجدًا ســواء كان دمية أيجب أن يظل القســم الخلفي من جســم حيوان الشــبق نظيفًا  -2
ي ، ويمكن اســـــتخدام لباس بالســـــتيكللســـــائل المنويأن يتم تنظيف الدمية بعناية تامة بعد كل جلســـــة جمع 

 . قابل للرمي
قضـيب الثور ويمكن استخدام قفازات قابلة للرمي وجديدة في كل  السـائل المنوييجب أاّل تالمس يد جامع  -3

 . ئل المنويللساجلسة جمع 
تفكيكح  عن طريق للســائل المنويبعد كل جلســة جمع  الصــنعيمن الضــروري القيام بتنظيف كامل للمهبل  -3

بعادها عن الابار ن الداخل م الصـــنعيكما يجب تعقيم المهبل  . وغســل جميع أجزائح وشـــطفها وتجفيفها وا 
. البخار وأ كســــــــيد األثيلينو بتركيز أ ووُقمعح قبل إعادة تركيبح باســــــــتخدام طرق معتمدة للتعقيم كالكحول أ

   .، يجب حفظح ضمن خزانة يتم تنظيفها وتطهيرها بانتظامالصنعيوبعد إعادة تركيب المهبل 
نظيفة وقضــيب معدني معقم لنشــرها، كما يجب حفظ هذه المادة وعدم تعريضــها  زلقةميجب اســتخدام مادة  -1

 . وأخرى السائل المنويللابار بين جلسة جمع 
ا الملوثة والبقاي االنزالقحتى ال تدخل مادة  الســائل المنويعند انســكاب  الصــنعيال ُينصــح بخض المهبل  -2

 . السائل المنويالقمع وتختلط بمحتوى أنبوب جمع  إلى
ير كما يجب تاي . بمفردها قذفةمن الســـــائل المنوي يجب اســـــتخدام مهبل جديد لكل قذفات عند جمع عدة  -1

 . لثور إليح دون إنزالالمهبل إذا دخل قضيب ا
الضــــــاط البخاري  بوســــــاطةمعقمة  ومعقمة، إما قابلة للرمي أ الســــــائل المنوييجب أن تكون أنابيب جمع  -8

ويجب إغالق أنابيب  . درجة لمدة نصــــــــــــف ســــــــــــاعة على األقل 185فرن خاص عند  و)االوتوغالف( أ
 . يدالخارجي بانتظار استخدامها من جدو لمنع مالمستها للج السائل المنوي

ة الجمع في جرابح حتى إخراجح من صال ًيابالقمع وباق ًاإبقاء األنبوب ملتصق السائل المنوييجب بعد جمع  -3
رسالح   . المختبر إلىوا 

 
 
 



 الشروط المطبقة على معالجة السائل المنوي وتحضير الجرعات في المختبر:
 (:Diluentsالتمديد ) محاليل   -1

 .  بعد االستعماليجب تعقيم جميع األنابيب     -أ
 محــاليــل التمــديــد، الــداخلــة في تركيــب  (Buffer solutions)الــدارئــة يجــب تعقيم جميع المحــاليــل    -ب

م  خالل  121ميكرومتر( والضــــــاط الحراري )عند  5.22المحضــــــرة في مكان العمل، بالترشــــــيح )
مضــــافة معادلة لها مادة  وبالماء المعقم قبل إضــــافة صــــفار البيض )عند الحاجة( أو دقيقة(، أ 35

 . وكمية من المضاد الحيوي
ادات الحيوية المبيدة للبكتيريا بكمية مكافئة في المليلتر الواحد من صــــــينصــــــح بإضــــــافة مزيج من ال  -ج 

ميكروغرام( مع  215) Gentamycinالســـــــائل المنوي المجمدة للمزائج التالية: إما جانتامايســـــــين 
-Lincomycin ايســــــــــــــين  ســــــــــــــبكتينومـــــايســــــــــــــين مكغ( ومع لنكومـــــ 15) Tylosinتـــــايلوزين 

Spectinomycin  (115/355 ( ما بنســـــــلين وحدة عالمية( مع ســـــــتربتومايســـــــين  155مكغ(، وا 
مكغ(  11أميكاســـــــــــين ) ومكغ( أ 115/355ســـــــــــبكتينومايســـــــــــين ) –وكغ( مع لنكوســـــــــــين  155)
 . مكغ( 21ديفيكاسين )و 

 
 . الشهادة البيطرية الدولية المرفقةادات الحيوية وتركيز كل منها في صيجب ذكر أسماء ال

 
 عمليات تمديد المحاليل والتوضيب:   -2

 المختبر إلىج المجموع فور وصـــــــــولح يجب ســــــــد األنبوب المحتوي على الســـــــــائل المنوي الطاز     -أ  
بقائح مالقًا حتى المباشرة في معالجة محتواه  . وا 

 .تبريده في أنبوب مسدوديجب حفظ السائل المنوي بعد تذويبح وخالل    -ب 
قشات التلقيح(، يجب استخدام األوعية الخاصة  واألدوات بعمليات التعبئة والتوضـيب ) إجراءعند    -ج 

المعدة لالســـــــــتعمال لمرة واحدة مباشــــــــــرة بعد إخراجها من عبواتها؛ أما العبوات عديدة االســــــــــتعمال 
   .أية طريقة تطهير أخرى معتمدة رسمياً  والبخار أ وأكسيد االثيلين أ وفيجب تعقيمها بالكحول أ

 
 :السائل المنويالشروط المطبقة عند تخزين     -3

عن أية مواد وراثية أخرى غير مســـــــتوفية لشـــــــروط هذه  ًايجب حفظ الســـــــائل المنوي المعد للتصـــــــدير بعيد
لقشـــات في ايجب حفظ . التوجيهات،  في النتروجين الســـائل المحضـــر حديثًا ضـــمن أنابيب نظيفة ومعقمة

الـــدوليـــة لتســــــــــــــجيـــل إنجـــازات التربيـــة الحيوانيـــة  ينـــاتأوعيـــة مختومـــة ومرقمـــة وفقـــًا لشــــــــــــــيفرة معـــايير الج
International Committee for Animal Recording  (ICAR قبل التصـدير يجب ترقيم القشات )

قمة تحت معو حاويات جديدة أو ين السائل الطازج ضمن أنابيب أالكبسـوالت ووضـعها مجدداً  في النيتروجو أ
بل الحاوية قو ويتوجب على هذا األخير التأكد من محتوى األنبوب أ. إشـــــــــــراف الطبيب البيطري الرســـــــــــمي

رفاقح بشهادة بيطرية دولية تشير  بوساطةختمح   . ميمحتواها ورقم الختم الرس إلىختم رسمي مرقم، وا 
 
 
 

http://www.icar.org/


 السجالت والوثائق:
وكان حفظ األنساب الحيوانية في العصور  وكانوا يفاخرون بها، ،العرب هم أصـحاب الصـدارة في حفظ األنسـاب

د من كان ال بازدياد أعداد الحيوانات وتطور العروق الحيوانية في األزمنة الحديثة  ولكن معالقديمة أمرا ســـــــــــهال 
 . هدفاتر  وأ ضرورة تأمين سجالت منظمة لها وهذا ما يدعى بسجالت النسب

بشـــــــكل ناجح على طريقة مناســـــــبة للتســـــــجيل وحفظ الســـــــجالت ألن هذه  االنتاج الحيوانيوتعتمد إدارة مشـــــــاريع 
الســـــــــجالت هي التي تعكس وضـــــــــع القطيع من جميع نواحيح اإلنتاجية والتناســـــــــلية والصـــــــــحية والاذائية والمالية 

يجب  . قحئانتخاب والتحســين الوراثي بمختلف طر وهي في الوقت نفســح األدوات الالزمة في عملية اال . واإلدارية
جمع البيانات الخاصـــــة بالصـــــفات اإلنتاجية بدقة وأمانة ألنها ســـــتكون المرجع الوحيد لالحتفاظ بالحيوانات عالية 

 . اإلنتاج وما يتعلق بها من نواحي فسيولوجية وغذائية واقتصادية
 

 فوائد السجالت:
  نتاج، و تســـجيل البيانات المتعلقة ية االنتخاب عمل إجراءيمكن هذه البيانات  بوســـاطةبالحيوانات من أنســـاب وا 

 . واالستبعاد بصورة صحيحة
 متابعة تحسين القطيع وتقدير التحسين المنتظر في الصفات لألجيال القادمة . 
 السجالت المرجع الرئيسي لتقدير التكاليف واألرباح . 
  القطعان وانتخاب المتميز منها وراثيا وتقدير القيمة التربويةتقييم الحيوانات إفراديًا داخل . 
 حقيق أكبر قدر يولوجية المختلفة وتيز بصــــورة دقيقة وتقديم احتياجاتها الاذائية في المراحل الف تاذية الحيوانات

 . من األرباح بأقل كلفة
 مراقبة القطعان صحيا وتجنب المشاكل التي تعاني منها . 
  ية لتطوير اقتصاديات اإلنتاجوضع الخطط التنمو . 
 

 أنواع السجالت:
ســـــــــــجالت خاصـــــــــــة في مراكز البحوث وعند المربين وتعتمد على نماذج موحدة من ســـــــــــجالت التربية  عتمادايتم 

واإلنتاج لمراقبة العرق والحفاظ على نقاوتح وتحســــــــــينح، ومن المهم في كل األحوال أن تكون الســــــــــجالت، ســــــــــهلة 
أكثر لكل و ويفضل دائمًا االحتفاظ بنسختين أ . األغراض، لتجميع كافة البيانات المطلوبةالتداول والحفظ، واضحة 

قواعد بيانات  يتم حاليًا إنشـــاء . احتياطي، وذلك للحيلولة دون فقد البيانات كلياً  إجراءســجل في مكانين مختلفين ك
نتاجها، وأوضــاعها الصــفي الحاســبات  االلكترونية، لتســجيل البيانات  كافة عن نســب الحيوانات ون حية، ســلها، وا 

 . ًاواحتياجاتها الاذائية، وحياتها بشكل عام وعالقاتها مع بعضها بعض
 

الوطن العربي ال توجد لها ســــــــــــــجالت وال تدون بياناتها، ويعتمد المربي في  المـاعزو  األغنـاموعمومـا فـإن قطعـان 
على الذاكرة فقط في تقييم المواقف وهذه الطريقة أصـــــبحت اليوم ال تتالئم والتطور الذي وصـــــل إليح اإلنســـــان فما 

، ويجب علية قبل هاباير و دام المربي قـادرًا على القراءة والكتـابـة يجـب عليـة تثبيت المعلومات المتعلقة بالحيوانات أ
 . ألنح ال يمكن تسجيل المعلومات من دون الترقيم كافة كل شيء ترقيم حيوانات القطيع

 
 



 
 

دخالها لقاعدة البيانات في الحاسب ومنها:  ويوجد سجالت متعددة لتسجيل البيانات وا 
 سجل التلقيح:  -1

وعمرها ووزنها قبل دخول موســـــــــــم التلقيح ورقم حبيســـــــــــتها ورقم ذكر التلقيح وتاريخ  اإلناثيدون فيح أرقام 
 . (1التلقيح ) ملحق 

 
 سجل المواليد واألمهات: -1

وعمرها ورقم المولود وتاريخ والدة المولود  األنثىيدون في ســــــــــــــجل المواليد واألمهات ســــــــــــــنة اإلنتاج ورقم 
التلقيح وبعد الوالدة ورقم ذكر التلقيح واألوزان عند  قبل دخول موســــــــــــــم األنثىوجنســــــــــــــح ونوع والدتح ووزن 

الشـــــــــــعر ووزنح ووزن الحيوان بعد الجز  والميالد تاريخح واألوزان التالية وتاريخها وتاريخ جز الصـــــــــــوف أ
 . (2والراعي واستمرارية المولود )ملحق 

 
 بطاقة إنتاج الحليب: -2

جل ث يسـجل فيح رقم االختبار وتاريخح وتسيخصـص سـجل حقلي إلنجاز االختبارات اإلنتاجية للحليب حي
 ومجموع اإلنتاج اليومي، وتنقل هذه البيانات اءً وزن الحليب صـــباحًا ومســـو الحلوب  اإلناثفيح جميع أرقام 

 . (3و  3سجل اختبارات الحليب الكلي حيث يسجل كل اختبار حتى نهاية الموسم اإلنتاجي )ملحق  إلى
 
 سجالت حقلية:   -6

والدة ووزنها بعد الوالدة ورقم المولود وتاريخ ال األنثىحقلية لموســم الوالدات يســجل فيها رقم يعتمد ســجالت 
وجنس المولود ونوع والدتح ووزن ميالده وســــجل لألوزان أوزان المواليد وتاريخها عند الميالد والفطام وعمر 

ووزنها  بعد الوالدة وتاريخ  األنثىوســجل حقلي في موســم الوالدات يوضــح رقم  ايوم 385و  325و 185
 . (2و 1والدتها وجنس المولود ونوع الوالدة ووزن الميالد ومالحظات )ملحق 

 
 : األنثىبطاقة   -5

نتاجها من الحليب  نثىأيخصـــص لكل  ســـجل خاص بها ويتضـــمن البيانات الكاملة عن أنســـابها وعمرها وا 
 . والصوف وحالتها الصحية والتحصينات التي قدمت لها خالل حياتها واألعالف المقدمة لها

 
 بطاقة الذكر:  -4

ا التي لقحه اإلناثو يخصـــــــص لكل ذكر ســـــــجل خاص بح يتضـــــــمن البيانات الكاملة عن أنســـــــابها وعمرها 
 . وحالتح الصحية والتحصينات التي قدمت لح خالل حياتح واألعالف المقدمة لح

 
 
 
 



 
 
 

 .( سجل حقلي يستخدم في موسم التلقيح1ملحق رقم )
رقم  مسلسل

 األنثى
عمر 
 األنثى

قبل دخولها  األنثىوزن 
 موسم التلقيح

رقم 
 )الحظيرة(

 تاريخ التلقيح رقم الذكر
1 2 3 

1-         
2-         
3-         
         
 

 سجل حقلي الختبارات الحليب . (3ملحق رقم )
 ( الموافق       /        /1االختبار رقم )       

رقم  مسلسل
 األنثى

رقم  مسلسل مالحظات وزن الحليب )غ(
 األنثى

 مالحظات ومن الحليب )غ(
 المجموع مسائي صباحي المجموع مسائي صباحي

1- 
2- 
3- 
 

           

 .سجل حقلي يستخدم في موسم الوالدات . (5ملحق رقم )
 األنثىوزن  األنثىرقم  مسلسل

 بعد الوالدة
تاريخ  رقم المولود

 الوالدة
جنس 
 المولود

وزن  نوع الوالدة
 الميالد

 مالحظات

1- 
2- 
3- 
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 رقم )                 ( األنثىسجل 
نوع الوالدة  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القطيع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الساللة

: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم األب: )               (     الساللة:. . . . . . . . . . . . . . . . . الساللة:  )              (    رقم األم:

. 
. . . . . . .  . . . . . . .كغ   تاريخ الفطام: . . . . . . . . . . . . . . . وزن الميالد :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ الميالد: 

 كغ  . . . . . . . . . . . . . . . . . وزن الفطام :. . . . . . . . 
 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األوصاف

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبب اإلستبعاد: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ اإلستبعاد :

 
 المواليد واألمهات( سجل 2ملحق رقم )

سنة 
 اإلنتاج

رقم 
 األنثى

عمر 
 األنثى

رقم 
 المولود

تاريخ 
 المولود

جنس 
 المولود

نوع 
 الوالدة

 األنثىوزن 
رقم 
 الذكر

 الصوف أوزان المواليد

استمرارية  الراعي
قبل  المولود

 التلقيح
بعد 
 الوالدة

وزن 
تاريخ جز  الوزن التاريخ الوزن التاريخ الوزن التاريخ الوزن التاريخ الميالد

 الصوف
وزن جزة 
 الصوف

وزن 
الحيوان 
 بعد الجز
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تاريخ  الذكر الملقح الموسم
 والدةال

وزن 
 األنثى
بعد 
 الوالدة

 مالحظات الحمل
عدد  الساللة الرقم 

 التلقيحات
طريقة 
 التلقيح

نوع  الجنس الرقم
 الوالدة

نظام 
 اإلنتاج

 وزن الميالد
 )كغ(

 تاريخ الفطام
 )كغ(

وزن الفطام 
 المعدل
 )كغ(

               
               

 
 

 (                                  رقم )   األنثىملخص إنتاج 
عدد الحمالن  الموسم

 المولودة
عدد الحمالن 
 المفطومة

الوزن المعدل للحمالن المفطومة 
 )كغ(

كمية الحليب في 
 )كغ( يوم 91

 إنتاج الحليب الكلي
 )كغ(

 طول فترة اإلدرار
 )يوم(

 مالحظات

        
        


