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 طرق الرعاية التناسمية والتغذية والتحضير لموسم التمقيح في محطة مرج الكريم
  

 م . اسماعيل الحرك
 :خالل موسم التلقيح الرعاية التناسلية

تسعى الرعاية التناسمية لمتوصل إلى تمقيح مخصب خالل موسم التمقيح أو خارجو، والى الحفاظ عمى سالمة الحمل خالل 
 اليد سميمة خالل موسم الوالدات، مع المحافظة عمى سالمة األميات.فترتو والحصول عمى مو 

تقوم الطبيعة غالبًا بتحديد موعد بدء وانتياء التمقيح تبعًا لمظروف البيئية المحيطة، حيث تحدث الوالدات في فترة من 
الحيوان نفسو أو عمى محيطو السنة التي يتوافر فييا الكأل الجيد في المراعي الطبيعية. ولكن ظروفًا ما قد تطرأ عمى 

مؤدية إلى تأخر اإلخصاب خالل موسم التمقيح أو انعدامو ، لذلك فإن المربي الناجح يتدخل في النشاط الجنسي لقطيعو، 
مخططًا لموسم التمقيح بحيث ينتيي خالل فترة زمنية محددة ، بعد أن يكون قد أعد حيوانات قطيعو لمموسم التناسمي قبل 

 بدئو.
ا اإلجراء لمحصول عمى والدات مبكرة تحدث في فترة سنوية تتوفر فييا األعالف والمراعي بشكل جيد، مما ييدف ىذ

يحافظ عمى حالة جسدية جيدة لألميات ويدعم نمو الحمالن من خالل وفرة حميب أمياتيا، وتوافر األعالف الغضة سيمة 
 عود عمى المربي بالفوائد التالية:اليضم ، إضافة إلى أن تقميص موسم التمقيح ضمن فترة محددة ي

 توقع موعد الوالدات وانتيائيا وبالتالي تركيز الجيود والعناية مما يؤدي لسالمة المواليد  وتخفيض نسبة النفوق. -1
 األقتصاد باألعالف التكميمية بالحد األمثل دون ىدر.  -2

 ….ضد األمراض تجانس المواليد بالعمر يسيل معاممتيا الجماعية من رضاعة وفطام وتمقيح -3

 توفير جزء من الحميب نتيجة الفطام الجماعي.  -4

 تخفيض تكاليف الرعاية والتسويق نظرًا لتنفيذىا في وقت مركز.  -5

من أجل تحقيق ىذه الفوائد يتوجب تنفيذ مجموعة من اإلجراءات تقسم إلى قسمين تتضمن األولى تدابير إعداد القطيع 
 الشياع ومتابعة عمميات التمقيح .لموسم التمقيح. أما الثانية فمراقبة 

 إعداد القطيع لموسم التلقيح:

عد إعداد القطيع إناثًا وذكورًا أحد أىم شروط نجاح إدارة القطيع في تحقيق أعمى معدل إخصاب في أقصر فترة ممكنة، ي
 مع تقميص نسبة اإلناث الحائل قدر اإلمكان. 

 اءات أىميا:ويتضمن إعداد القطيع لمموسم التناسمي مجموعة إجر 
 تحديد اإلناث المخصصة لمتمقيح : -1

تتم عمميات اإلستبعاد واإلستبدال بشكل مستمر في القطيع حيث تستبعد النعاج التي أصبحت رعايتيا غير اقتصادية 
ت إنتاجية األباء واألميا اسيتم اختيارىا عمى أس.سنة ونصف )قراقير (إناث مناسبة بعمر انتاجيًا وصحيًا ، وتستبدل بيا 

ح قومواصفاتيا الشكمية يستحسن عدم تمي أوزانيا ةالغرض( إضافة لتقييميا من ناحي ثنائي،لحم ،حسب كل صفة )حميب 
ناث الفتية حيث أظيرت التجارب عمى اإل ون الإلناث تامة النمز % من و 77ة إال بعد وصوليا إال ر اإلناث ألول م

رس عماًل معوقًا لنمو األم مما يشير إلى تناقص غذائي في الحوامل أن ىرمون البروجسترون المسؤول عن الحمل يما
األم بالمقارنة مع قريناتيا وانخفاض نسبي في وزن المواليد  وينتج عنو تخمف في نمنياية الحمل بين األم والحميل 

 لإلناث الفتية الحاالت التالية: روبالتالي رفع معدل نفوق المواليد كما ينتج عن التمقيح المبك
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 بالوالدةصعوبة  -

 ضعف التطور الجسدي بعد الوالدة  -

 انخفاض في إنتاجية الحميب -

  إنخفاض في نوعية الصوف -

 التركيبة العمرية لمقطيع 
 وما فوق 6 5 4 3 2 العمر/سنة
 %13 %15 %16 %18 %38 النسبة المؤية

 تجفيف النعاج: -2

النشاط الجنسي عند األغنام ويتم بشكل عودة  يتم تجفيف األغنام الحموب قبل موسم التمقيح ألن عممية الحالبة تعيق 
ميًا لمدة أسبوع ثم حالبة واحدة كل يومين لمدة أسبوع ثم تتباعد الفترات لتصل مرة و يبدأ  بالبدء بحالبة صباحية ي تدريجي

 . يقوم نسيج الضرع بامتصاص مكونات الحميب المفرز في الضرع بعد آخر حالبة، في األسبوع وىكذا 

 الذكور المخصصة لمتمقيح ) نسبة التخصيص(:د عدد يتحد  -3

متالك الصفات الوراثية اليخصص لقطيع اإلناث عدد محدد من الذكور المعروفة بخصوبتيا ونشاطيا الجنسي ، إضافًة  
إنتاجية األميات  بناًء عمىت انتخاب افي محطة المركز يتم اختيار الذكور بعد عمميالمرغوبة  تبعًا لخطة التربية ،

 :ونسبة التخصص تحددىا عدة عوامل  ات الخاصة بالذكر من الناحية اإلنتاجية والمظيرية والصف
 ر من عامين  ويفضل عدم استخدام الذكور التي يزيد ثال تستخدم أكأ: يفضل استخدام الذكور الفتية  و العمر

 . سنوات 5عمرىا عن 

 :لمذكر  صالتخصيسبةن

 عدد اإلناث المخصصة عمر الذكر / سنة
2 25-37 
3-5 37-47 

   مذكر بعدة عوامل إضافة لمعامل الوراثي :ل ير النشاط الجنسثيتا   :النشاط الجنسي 

يالحظ تغير السموك الجنسي لمذكور نتيجة نقميا من مكان ألخر أو نتيجة معاممتيا بخشونة  العامل النفسي : -
الذكور لذالك يجب عدم ترك الذكور الفتية و الضجيج أو اليزيمة في حالة المتنازعات بين  أثناء مراقبة الشياع

 تترك مع القطيع بوجود الذكور األقدم. األكبر سنًا أو الذكور المدخمة عمى القطيع يجب أن الامع الذكور 

المطموبة يالحظ تراجع النشاط الجنسي لمذكور عند عدم حصوليا عل احتياجاتيا الغذائية  المستوى الغذائي: -
 إلنجاز النشاط الجسدي المتميز خالل التمقيح ولبناء الحيوانات المنوية القادرة عمى اإلخصاب.

الحرارة المرتفعة تحد من نشاط الذكور وتساىم في خفض نوعية السائل المنوي. لذلك يجب حجز :  الحرارة  -
 حرارة.ارتفاع ال دكل كافي عنشالحيوانات في مكان مكان ظميل وتقديم الماء ب

الحالة الصحية : تؤدي األصابة باألمراض المختمفة لتراجع النشاط الجنسي والقدرة اإلخصابية لذلكم يجب  -
 عدم إدخاليا في التمقيح أو استبعادىا من التمقيح في حالة المرض
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 ث يمكن لمذكور الحالة الجسدية: تؤثر الحالة الجسدية العامة عمى القدرة عمى متابعة التمقيح طول موسم التمقيح حي
يمكن تقسيم الذكور إلى مجموعات ضعيفة البنية أن تخصب اإلناث في بداية الموسم لكنيا تعجز عن ذلك في نيايتو 

بعادىا عن القطيع لفترة محدده كل يوم ودعميا تغذوياً   تخفيض نسبة التخصيص  وا 

  أكثر من مرة كل يوم لذلك تنخفض نسبة نظام الرعاية عندما يكون الذكر طميقًا مع النعاج يمكن أن تمقح األنثى
 أنثى . 57يمكن تخصيص نظام الرعاية في الحظائر  أنثى لمذكر وفي حال 25التخصيص إلى 

 جز الصوف: -4

تؤدي عممية جز الصوف عند األغنام إلى تمكينيا من التخمص من ارتفاع حرارة جسميا باإلشعاع الحراري بسرعة  
 ونشاط. تساعدىا عمى البقاء في حالة حيوية

 تنظيف الحيوانات: -5

يقصد أماكن اإلتصال الجنسي لدى األنثى والذكر، حيث يتم إزالة الروث العالق بالصوف ، بينما تزال األوساخ العالقة  
 في المنطقة البطنية لمذكر.

 تقميم األظالف:   -6

ر الحيوان بالصحة وسيولة تقميم أظالف الذكور واإلناث يمكن الحيوان من الحركة بشكل طبيعي وبالتالي تحسين شعو 
 الحركة بخاصة عند المقاء الجنسي.

 معالجة الطفيميات الخارجية والداخمية:  -7

 تؤدي اإلصابة بالطفيميات إلى إمكانية انخفاض الخصوبة. 

 تحسين مستوى التغذية:  -8

إلباضة وبالتالي إن تقديم األعالف األضافية قبل بدء موسم التمقيح يؤدي إلى تحسين معدل اإلخصاب ورفع معدل ا 
معدل المواليد ومن ناحية ثانية لمدفع الغذائي تأثير إيجابي يتجمى بتقصير طول موسم التمقيح وتركيزه في فترة محددة 

ىي أكثر المواليد حيوية وقدرة عمى وثبت في أغنام العواس أن مواليد كانون أول والثاني   وبالتالي التبكير بالوالدات.
، التي تساعد األميات عمى إنتاج جيد  ةالجيدن والدتيا مع ىطول األمطار ونمو األعشاب الحولية التي تتزامالحياة  و 

من الحميب مما ينعكس ذالك عمى معدل نمو ونشاط المواليدالرضيعة واألعشاب الغضة تشجع المواليد عمى تناوليا 
 وتساىم في سرعة تعودىا عمى األعالف الخشنة.

 دمة خالل موسم التمقيح في محطة مرج الكريم الغذائية المق االحتياجات

 الفئة الشير
كمية العمف 
 المركز/غ

كمية العمف 
 المالىء/ غ

 بروتين خام/غ )غ ( TDN /غمادة جافة

 حزيران
 225 1737 1673 955 837 نعاج

 197 978 1397 776 779 كباش التمقيح

 و آب تموز
 251 1266 2718 1253 1775 نعاج

 185 915 1387 677 876 كباش التمقيح

 أيمول
 153 827 1274 443 894 نعاج

 175 897 1248 329 1753 كباش التمقيح
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يساعد عمى تحريض النشاط   شير إثارة اإلناث والذكور: إن ادخال الذكور إلى اإلناث قبل موسم التمقيح بحوالي -9
 تظير خالليا غالبية اإلناث شياعيا.الجنسي عند كل من اإلناث والذكور ويساىم في تقصير الفترة التي 

 مراقبة الشياع والتلقيح:

غير كافية لكشف الشياع ويبقى استخدام الذكر ىو الطريقة الوحيدة لكشف الشياع  األغنامعالئم الشياع الذاتية عند 
تعد ىذه الطريقة غير وتمقيح اإلناث مباشرة ىذا بالقطعان الصغيرة والسرحية. أما القطعان الكبيرة وفي الرعاية المكثفة 

مجدية في ىذه الحالة يتواجد في القطيع ذكور كشافة تتميز بصفات نفسية خاصة تستخدم لكشف الشياع دون التمقيح ، 
 ويتميز الكبش الكشاف إضافة لمصحة الجيدة بالصفات التالية:

 النشاط الجنسي الفائق الذي يالحظ عميو من خالل إظياره لمرغبة الجنسية. -

 لكبيرة لمبحث عن اإلناث التي تظير شياعيا.الرغبة ا -

 عدم التركيز عمى أنثى محددة في القطيع ومتابعتيا طوياًل. -

 الصبر ومتابعة البحث دون كمل. -

يمكن لمكبش الكشاف المختار أن يبقى طبيعيًا ) سميم جسديًا( حيث يزود أثناء عممية الكشف بمريول خاص من القماش  
بو إلى الفتحة التناسمية الخارجية لإلنثى أو يمكن أن يخضع ألحد العمميتين الجراحيتين السميك بحيث يمنع وصول قضي

 التاليتين:
 تحويل اتجاه القضيب.  -1

 قطع القناة الدافقة. -2

 أنثى والغاية من الكشف: 177كباش كشافة لكل  3عادة يخصص 
 تحديد عدد اإلناث التي أظيرت الشياع. -
 ع.تحديد اإلناث التي كررت الشيا -

 ويزود الكبش الكشاف بوسيمة تساىم في تعميم اإلناث المكتشفة ويتم ذلك يطريقتين:
ًً في المنطقة العجزية لألنثى التي   يعتمييا الكبش. -  صباغ الصدر: بدىن صدر الكبش بمادة ممونة تترك أثرَا
زام عمى صدر الكبش بين حزام تعميم : وىو حزام جمدي يحوي في مركزه عمى اسفنجة قابمة لمتموين يربط الح -

 قائمتيو األماميتين وتشبع اإلسفنجة بمادة ممونة.  

بعد كشف الشياع يتم تنفيذ عممية التمقيح إما بالشكل الطبيعي أو بالتمقيح الصناعي ، ويراعى أثناء عممية التمقيح تسجيل  
 تاريخ التمقيح لكل أنثى مع رقم الكبش الممقح وتسجل بيانات تكرار الشياع.

 
 


