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 إٌ ذؽسٍٛ انكفاءج انرُاسهٛح فٙ قطٛغ األتقاس يٍ 
 

ً ح انرٙ ذؤشش فٙ يؼذالخ انشتػ ألٌ ضثطٓا   انؼٕايم انًٓ   
 

اإلَراض ٔكم ٕٚو صٚادج  ٔٚضٚذ يٍ يؼذالخ انٕالدج    

  
     فٙ يؼذل انٕالدج انسُٕ٘ نكم تقشج فٙ انقطٛغ ذسثة خساسج 

 
.ٕٚيٛح كثٛشج ًٚكٍ نهًشتٙ ذفادٚٓا   

 . 



 

 

 ولذ رشافمذ صٌبدح كًٍخ انحهٍت انًُزغخ يٍ األثمبس يغ اَخفبع

 

 يهحىظ فً انكفبءح انزُبسهٍخ خالل انسُىاد األخٍشح فً انؼذٌذ  

 

 يٍ دول انؼبنى، ورنك َزٍغخ وعىد اسرجبؽ سهجً ثٍٍ األداء 

 

 انزُبسهً واإلَزبعً فً يخزهف سالالد األثمبس وخبطخ ػبنٍخ 

 

 .  اإلَزبط

 



 وأطجحذ يشبكم انخظىثخ فً األثمبس ويب ٌشافمهب يٍ رأخٍش 

 

   انىالدرٍٍفً يىػذ انزهمٍح ثؼذ انىالدح وصٌبدح ؽىل انفزشح ثٍٍ 

 

 يٍ أهى انًشكالد انزً رىاعه انًشثٍٍ ورؤصش سهجبً فً انًشدود 

 

 .االلزظبدي



 ػًىيبً انكفبءح انزُبسهٍخ فً اإلَبس رؼًُ لذسح األثمبس ػهى 

 

 .  وانحًم وإَزبط انًىانٍذ وثبنزبنً االسزًشاس فً انحهٍت انزجىٌغ

 

 أيب انكفبءح انزُبسهٍخ فً انزكىس رؼًُ لذسح انضىس ػهى اإلخظبة 

 

 .انزهمٍحبدفً ألم ػذد يًكٍ يٍ 



 : تـذرهخص أًْٛح ذؽسٍٛ يؤششاخ انكفاءج انرُاسهٛح فٙ األتقاس 
 .انؽصٕل ػهٗ ػذد كثٛش يٍ انًٕاسى* 
 .ذؽقٛق ػائذ اقرصاد٘ يُاسة َرٛعح اَرظاو انٕالداخ* 
انؽصٕل ػهٗ انؼعٕل ٔانؼعالخ انالصيح نالسرثذال فٙ * 

 .انقطٛغ
صٚادج ؼعى انقطٛغ يا ٚرٛػ فشصح نالَرخاب ٔانرؽسٍٛ ػايًا * 

 .تؼذ آخش
 ٔظٕد ػالقح تٍٛ طٕل انؽٛاج اإلَراظٛح ٔانكفاءج انرُاسهٛح* 



 

 
 ْوٕ انٕقوود انوز٘ ذصووثػ فٛووّ (     sexual puberty)انجهوىؽ انغُسووً 

 

 األػضاء انرُاسهٛح نهكائٍ انؽٙ قوادسج ػهوٗ أٌ ذؼطوٙ انخالٚوا انرُاسوهٛح 

 
 .ٔفوووٙ اإلَووواز ٚقوووذس ػهوووٗ أَوووّ اػرثووواس انؼًوووش ػُوووذ أٔل دٔسج شوووثق  

 
 ْوووٕ ٔصوووٕل انؽٛوووٕاٌ       sexual maturity))  انُؼوووظ انغُسوووً 

 

 إنٗ انًسرٕٖ انز٘ ٚعؼهّ قادسا ػهٗ انذخٕل فٙ ػًهٛح انروضأض ٔانرٕانوذ 

 
 تووووووووووووووووذٌٔ أٚووووووووووووووووح آشوووووووووووووووواس سووووووووووووووووهثٛح ػهووووووووووووووووٗ انؽٛووووووووووووووووٕاٌ 

 
 





 يب هى انىلذ انًُبست إلدخبل انجمشح فً ثشَبيظ انزهمٍح ؟؟؟؟؟

  

 
ٚفضم ػذو ذهقٛػ انؼعالخ يثاششج ػقة انثهٕؽ ؼرٗ ال ٚرأشش ًَٕ  

 .انؽٕٛاَاخ سهثاً 

 
ٔ ال ُٚصػ تانرأخش ػٍ انرهقٛػ ؼرٗ ال ٚرشسة انذٍْ ؼٕل األظٓضج  

 انرُاسهٛح

 
 ((   ٔصٌ ٚسأ٘ شهصٙ ٔصٌ انؽٕٛاٌ ذاو انًُٕ + ػًش انُضط انعُسٙ )) 

 
 



ٌؤدي رهمٍح ػغالد األثمبس فً ػًش يجكش، ػًش نى ٌكزًم فٍه َؼظ 

 :عهبصهب انزُبسهً إنى حذوس كضٍش يٍ انًشبكم يضم
 

 .حذوس إعهبع    -1
 .َفىق كضٍش يٍ انؼغالد أو انؼغىل ثؼذ انىالدح    -2
 .ثطئ ًَى انًىانٍذ انُبرغخ    -3
 .اَخفبع فً إَزبط انحهٍت    -4
 .رذهىس طحخ األيهبد    -5
 .ػؼف انًمذسح انزُبسهٍخ نأليهبد خالل حٍبرهب انًسزمجهٍخ -6
 



 :أهى انًؤششاد انًحذدح نهكفبءح انزُبسهٍخ فً األثمبس

 
  Age at first conceptionانؼًش ػُذ انزهمٍح انًخظت األول  -1 

شهشًا ألثمبس انحهٍت ولذ ٌزأخش ػٍ  15-14ٌجهؾ انًؼذل انؼبنًً ثٍٍ 

 .رنك فً أثمبس انهحى وثؼغ انؼشوق انًحهٍخ

 

 

ًالتأخر فً موعد وصول العجالت إلى معدل النضج الجنس 

 فً برامج التلقٌح البكاكٌرتأخر المربً أو إدارة المزرعة فً إدخال. 

 

 زٌادة العمر عند التلقٌح المخصب األول 



 

 

  Age at first calvingانؼًش ػُذ أول والدح  -2

 
 .ٌحذد حٍبح انجمشح اإلَزبعٍخ×  

 

 .ٌؤصش فً ػًهٍبد االسزجذال نمطؼبٌ األثمبس × 

 

وعىد ػاللخ اسرجبؽ لىٌخ ثٍٍ انحهٍت انًُزظ فً انًىسى األول وانؼًش ×  

 .ػُذ أول والدح

 

 



 شهشاً  24انؼًش انًضبنً ػُذ أول والدح فً األثمبس ثحذود  

 

 شهشاً  22اَخفبع انؼًش ػُذ انىالدح األونى ػٍ 

 

 

 

 صٚادج فٙ ؼاالخ ػسش انٕالدج * 

 اَخفاض فٙ انخصٕتح انالؼقح * 

 اَخفاض فٙ كًٛح انؽهٛة انًُرعح الؼقًا * 



 Number of serviceانالصيخ نإلخظبة  انزهمٍحبدػذد  -3
per conception 

 

دل رنك ػهٗ اَخفاض فٙ يؼذل انكفاءج   انرهقٛؽاخكهًا صاد ػذد 

 انرُاسهٛح نهؽٕٛاَاخ

 

انالصيح نؽذٔز اإلخصاب فٙ قطٛغ أتقاس انؽهٛة  انرهقٛؽاخػذد 
 ذهقٛؽح 1.6ٔ  1.4ٔتٕظٕد إداسج ظٛذج تُؽٕ



 ػؼف كفبءح األشخبص انًهمحٍٍ

+ 

 ػؼف كفبءح ػًهٍخ يشالجخ انشجك 

+ 

 ػذو إعشاء انزهمٍح فً انىلذ انًُبست

+ 

 ػؼف انمذسح اإلخظبثٍخ نهضىس انًهمح 

+ 

 .وعىد يشبكم رُبسهٍخ ؿٍش ظبهشح ػهى انجمشح
  
 

 انالصيخ نإلخظبة  انزهمٍحبداسرفبع ػذد  



  Calving interval   انىالدرٍٍؽىل انفزشح ثٍٍ  -4 



 
 

 ؼًم يؼًا  انال ٔطٕل فرشذٙ انؽًم ** 

 

 .ؼصٛهح نطٕل يٕسى اإلدساس ٔفرشج انرعفٛف** 

 

ٔذسثة إطانح ذهك انفرشج خسائش اقرصادٚح فادؼح ػهٗ يسرٕٖ   

انقطؼاٌ انكثٛشج  ٔذؤشش سهثًا فٙ طٕل انؽٛاج اإلَراظٛح نهثقشج  

ٔذؤد٘ الَخفاض ػذد انًٕاسى انرٙ ًٚكٍ انؽصٕل ػهٛٓا يٍ 

 .انثقشج خالل ؼٛاذٓا اإلَراظٛح

 

ٔقذ أكذخ يؼظى انذساساخ ػهٗ ضشٔسج أٌ ذكٌٕ انفرشج تٍٛ 
 (.  يٕنٕد كم ػاو)ٕٚيًا  365تؽذٔد  انٕالدذٍٛ

 



 انالحًمؽىل فزشح  -  -5

 

 ٕٚو  ٔقذ 90-60ذرشأغ انفرشج انًصانٛح تانُسثح نألتقاس تٍٛ  

 

 ذشذفغ ػٍ رنك ألسثاب كصٛشج أًْٓا فشم ؼذٔز اإلخصاب  

 

 .  أٔ ػذو يشاقثح انشثق تشكم ظٛذ يًا ٚؤد٘ نرأخٛش انرهقٛػ 



 :رمذٌش انُسجخ انًئىٌخ نألثمبس انىانذح سُىٌبً  --6
 

يٍ انؼذد % 90 ذؼرثش انكفاءج انرُاسهٛح ػانٛح إرا كاَد انُسثح 

 .انكهٙ نهقطٛغ ٔأكصش
 



 .ػذد انىالداد خالل حٍبح انحٍىاٌ اإلَزبعٍخ --7
 

 ٚرى ذقذٚش ػذد انٕالداخ خالل فرشج ؼٛاج انؽٕٛاٌ ٔٚؤشش

 

 ػهٛٓا ػذج ػٕايم يصم انؼًش ػُذ أٔل ٔالدج 

 

 انٕالدذٍٛٔطٕل انفرشج تٍٛ  

 
 (.ٚسرخذو نرقٛٛى األتقاس فٙ َٓاٚح ؼٛاذٓا اإلَراظٛح) 

 



عذول ٌظهش ثؼغ انًؤششاد انزُبسهٍخ فً صالصخ يحطبد نزشثٍخ األثمبس 
 :فً سىسٌب

 

أبقففففففففار / رٌفففففففف  دم فففففففف 

 فرٌزٌان هول تاٌن

 المثالً أبقار  امً/ رٌ  دم   فرٌزٌانأبقار / حلب 

العمففففر عنففففد التلقففففٌح 

 المخصب األول

( هر)  20.36  _________ _________ 14-15 

( هر)  29.02 العمر عند أول والدة  29.3 32.49 24 

عفففففففففدد التلقٌحفففففففففات 

 الالزمة لإلخصاب 

2.45 2.73 _________ 1.4-1.6 

طفففففول البتفففففرة بفففففٌن 

 الوالدتٌن

459.12 ( ٌوما  )    360.21 433.61 365 

173.17 طول فترة الالحمل ( ٌوما  )   105.51 __________ 60-90 



 

 :سجم سفغ انكفبءح انزُبسهٍخ

 
 .يشالجخ انشجك ثشكم عٍذ وانزأكذ يٍ ػاليبره   .1 

 
  . انؼُبٌخ ثبنطالئك يٍ والدرهب ػُبٌخ خبطخ    .2

 
انؼُبٌخ ثفحض انطالئك نهزأكذ يٍ ساليزهب وخهىهب يٍ األيشاع     .3

  . انزُبسهٍخ
فحض اإلَبس انزً ال ٌظهش ػهٍهب انشجك أو انزً ال رزكشس ػهٍهب     4.

 .ظهىس ػاليبره
صهضً وصٌ ) ػذو رهمٍح انؼغالد إال ػُذيب رظم إنى  وصٌ يؼٍٍ     .5

 (.انحٍىاٌ ربو انًُى نُفس انؼشق
 نهطهىلخػذو صٌبدح ػذد يشاد انزهمٍح فً األسجىع ػٍ يشرٍٍ     .6

  .حزى رحزفع ثحٍىٌزهب وَشبؽهب
   



ػذو اسزخذاو انطالئك انكجٍشح انؼًش أو انظـٍشح، وأفؼم ػًش  -7-  

 .سُىاد 6-2السزخذاو انطالئك يبثٍٍ 
 

 .االحزفبظ ثسغالد انزهمٍح وانزشثٍخ نكم ثمشح - -8
 

االهزًبو ثزـزٌخ انحٍىاَبد رـزٌخ طحٍحخ ويزضَخ  يٍ حٍش انكى  .9

 .وانُىع
 

 .اسزجؼبد انحٍىاَبد انزً نى ٌحذس ػُذهب حًم   .10
 

 انفحض انذوسي واالخزجبس انظحً نألثمبس وانطالئك. 11





 

 :انؼىايم انجٍئٍخ:  أوال ً

 
 انؽشاسج انًشذفؼح أٔ انًُخفضح ذؤد٘ الَخفاض انكفاءج 

 
 انرُاسهٛح فانخصٕتح انًُخفضح أشُاء انشراء ٚؼرقذ تأَٓا 

 
 َرٛعح َقص ساػاخ ضٕء انُٓاس أيا دسظاخ انؽشاسج انًشذفؼح 

 
 ذضؼف انرؼثٛش انسهٕكٙ ػٍ انشثق ٔٚؽذز انخهم انٓشيَٕٙ فٙ 

 
   األتقاس

 



 :ػىايم انزـزٌخ:  صبٍَب ً
 :  انطبلخ وانجشورٍٍ -1

 

ٚعة أٌ ذكٌٕ انؼالئق يرٕاصَح ٔيرُاسثح يغ ػًش انؽٕٛاٌ ٔاؼرٛاظاذّ دٌٔ صٚادج أٔ 

 .َقصاٌ نهًساػذج فٙ ٔصٕل انؽٕٛاَاخ إنٗ انثهٕؽ انعُسٙ فٙ انًٕػذ انًؽذد

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

خلل 
 العلٌقة

دورات  ب  
 غٌر منتظمة

ضع  ن اط 
 المبرزةالغدد 

 للهرمونات

اضطراب فً 
الجهاز 
العصبً 
 المركزي

اضطراب 
 دورة ال ب 



 انفٍزبيٍُبد   -–2

 إن الفٌتامٌنات التً تؤثر على عملٌات التناسل بشكل أساسً هً•

الذي ٌسمى فٌتامٌن التكاثر حٌث أن نقصه ٌسبب تقرن فً  Aفٌتامٌن     
ٌضعف من مقاومتها  واألغشٌة المخاطٌة المبطنة للمجاري التناسلٌة 

المهبلٌة فٌؤدي  وٌوقف إفرازات الغدد الرحمٌة  وللمسببات المرضٌة 
تشكٌل  وظهور دورات شبق غٌر منتظمة  ولضعف الخصوبة 

 .  أجسام صفراء دائمة فً المباٌض  وحوٌصالت 
 

فٌسبب خلل فً دورات الشبق أو ٌسبب  Dأّما بالنسبة لنقص فٌتامٌن    
 .الشبق الصامت



 :  انؼُبطش انًؼذٍَخ -3

 
انُؽاط  ٔٔ انكٕتاند  انًُغُٛض ٔٔ انٕٛد  انفٕسفٕس ٔانكانسٕٛو 

انز٘ ٚؼرثش  انفٕسفٕسخاصح  ٔيٍ انؼُاصش انًًٓح فٙ انخصٕتح 

ذٕقف  ٔيٍ أًْٓا ٔٚؤد٘ َقصّ نقهح انخصٕتح أٔ ذأخش انثهٕؽ 

دٔساخ انشثق ٔنّ ذٕاصٌ يٓى يغ انكانسٕٛو نزنك ٔظٕدِ ٚكٌٕ 

 .  تشكم فٕسفاخ شُائٙ انكانسٕٛو

 



 انطهٕقح:  شانصا ً

 انصٕس ْٕ انؼايٕد انفقش٘ نهخصٕتح

ٔإٌ ذهقٛػ انثقشج يٍ شٕس غٛش َاضط ظُسًٛا  

ٚؼشض انثٕٚضح  أٌ ذهقػ يٍ ؼٕٛاٌ يُٕ٘ 

ضؼٛف ٔتانرانٙ ضؼف انعٍُٛ انُاذط ٔػذو 

 .  يقذسذّ ػهٗ انًقأيح ٔاسرًشاس انؽٛاج

 



 :  انخهمٍخ وانىساصٍخ  وانزشىهبد انحمهٍخ : ساثؼبً 

 

 َضع انًشًٛح انخاطئ أٔ انٕالداخ انًرؼسشج 

  

 

 ذشْٕاخ فٙ انشؼى ** 

ظشٔغ ذعؼم انشؼى غٛش قاتم نهؽًم يشج **

 .أخشٖ



 : أهًٍخ حفع انسغالد انزُبسهٍخ

 
إٌ انسعالخ تصفح ػايح ْٙ انؼايٕد انفقش٘ أل٘ 

ذكرسة انسعالخ انرُاسهٛح انٕضغ  ٔيضسػح أتقاس 
األْى ؼٛس أٌ كم ػعهح ٚثذأ انرسعٛم نٓا يُز انشثق 

انٕالدج األٔنٗ ٔذاسٚخ كم  ٔانرهقٛػ األٔل  ٔاألٔل 
 ..  انخ انٕالدذٍٛٔالدج الؼقح ٔؼساب انفرشج تٍٛ 



ٔيٍ انًٓى دائًاً إظشاء ذقٛٛى دٔس٘ نؼًم 

انًضسػح ٔذؽهٛم إؼصائٙ يسرًش نسعالذٓا 

نهٕقٕف ػهٗ ؼقٛقح ٔاقغ انًضسػح ٔاذخار 

 اإلظشاءاخ انًُاسثح   


