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 النقاط الرئيسية :
أىمية التعاون الجاري بين دائرة بحوث الثروة الحيوانية في مركز  في البداية رحبت د. ماجدة مفمح بالحضور وبينت

 البحوث العممية الزراعية ومبقرة فديو وأثنت عمى جيود الباحثين في اإلدارة والمركز والقائمين والعاممين في مبقرة فديو.
حدى تقانات التناسل ثم عرف د. محمد سميب الحضور بالتمقيح االصطناعي حيث وضح أن التمقيح االصطناعي يعد إ

اليامة, تسمح بإيداع السائل المنوي بعد جمعو ومعاممتو بطرق مختمفة في رحم األنثى, باستخدام محقن معقم تتصل بو 
 سم لألبقار(. 52-02قسطرة يختمف طوليا حسب نوع الحيوان )



صفات المرغوبة )من ثور واحد في الحصول عمى أكبر نسل من الذكور ذات الموا أهمية تقنية التمقيح االصطناعيتكمن 
مولود في العام( مما يسمح بتسريع اختبار النسل وتقييم كفاءة الثور ونشر التراكيب  022,222يمكن الحصول عمى 

الوراثية المتميزة بكفاءة عالية وسرعة كبيرة وتكمفة معقولة. فضاًل عن دور ىذه التقنية في الحد من انتقال األمراض 
 التناسمية المعدية.

 : نجاح تطبيق هذه التقنية والحصول عمى نسب إخصاب عاليةيتطمب 
 مراقبة القطيع يوميًا لكشف األبقار الشبقة. -0
 ساعة من بدء ظيور الشبق.  00-02تطبيق تقنية التمقيح االصطناعي بعد  -0

 وشفاؤىا تمامًا.عدم تمقيح األبقار المصابة بالتيابات رحمية )إفرازات ميبمية قيحية عكرة( إال بعد عالجيا  -3

قام ط.ب. خالد ديبة و ط.ب. ياسر نجمة بتطبيق تقنية التمقيح االصطناعي باستخدام محقن خاص معقم تتصل بو قسطرة 
 سم حاممة القشة التي تحوي السائل المنوي. 52-02طوليا 

ف تحسس الجياز التناسمي وّضح ط.ب. خالد ديبة بأن مبدأ ىذه التقنية يعتمد عمى إدخال إحدى اليدين في المستقيم بيد
لمبقرة ومسك عنق الرحم في حين يتم باستخدام اليد األخرى إيداع السائل المنوي في نياية عنق الرحم باستخدام المحقن 

 والقسطرة.
يحتل المرتبة الثانية  مرض التياب الضرعأن بتعرف الحضور بمرض التياب الضرع حيث بين  د. محمد سمهبثم قام 

يمكن  (.1983وآخرون, Barnouin المشاكل الموجودة في مزارع األبقار بعد مشكمة انخفاض الخصوبة )من سمسمة 
 ومكوناتو الحميب لون تغير أو والسخونة العالمات كالتورم بعض ووجود الضرع فحص خالل التعرف عمى التياب الضرع من

االختبارات  خالل من عميو التعرف يكون السريري تحت الضرع التياب حاالت في أما. السريري الضرع التياب حاالت في
 لمخاليا الكمى العدد فحص الييدروجينى لمحميب أو اختبار اآلس فحص اختبار كاليفورنيا أو اختبار مثل  السريعة الحقمية

 الحميب. من لعينة الجرثومي في الحميب والزرع الجسمية
في ىذا االختبار, يتم خمط كمية من الحميب مع كمية مماثمة من محمول كاليفورنيا.   :اختبار كاليفورنيا اللتهاب الضرع

الحميب من الربع المصاب يتفاعل مع المحمول ليكّون مادة متخّثرة, ويمكن بالعين المجردة تقييم نسبة التخثر وتختمف درجة 
 .التخثر حسب شدة اإلصابة

 .يوانية " بيانًا عمميًا حول طريق تنفيذ اختبار كاليفورنياوقدم د. زىير سالم " إدارة بحوث الثروة الح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المناقشة
قام ط. ب. زىير سالم بإجراء اختبار كاليفورنيا لمكشف عن اإلصابات تحت السريرية لمرض التياب الضرع موضحا  -

بأنو اختبار حقمي سريع وفعال في الكشف عن اإلصابات الكامنة اللتياب الضرع في مراحل مبكرة قبل تطوره إلى الشكل 



من محمول كاليفورنيا.  الحميب من الربع المصاب يتفاعل مع تم خمط كمية من الحميب مع كمية مماثمة السريري, حيث 
 المحمول ليكّون مادة متخّثرة, ويمكن بالعين المجردة تقييم نسبة التخثر وتختمف درجة التخثر حسب شدة اإلصابة.

ن مبدأ وباإلجابة عن سؤال تم طرحو من قبل أحد الحضور عن المبدأ العام ليذا االختبار, وضح ط.ب. زىير سالم أ -
االختبار يعتمد عمى كمية الخاليا الجسمية المتواجدة في الحميب إذ أن درجة التخثر تزداد بازدياد كمية الخاليا الجسمية في 
الحميب دالة عمى ارتفاع درجة اإلصابة. كما وضح ط.ب. زىير سالم إلى ضرورة إجراء ىذا االختبار مرة كل شير بيدف 

جراء العالج السريع بالمضادات الحيوية. كما وضح ط.ب. زىير سالم أن التقصي المبكر عن حاالت التيا ب الضرع وا 
المكورات العنقودية الذىبية والسبحية ىي من أكثر الجراثيم المسببة اللتياب الضرع عند األبقار والمتواجدة في البيئة 

ولونية وعصيات التنكرز وعصيات المحيطة بالحيوان فضال عن وجود مسببات أخرى كالعصيات الوتدية والعصيات الق
 السل والبروسيالت وأنواع أخرى كثيرة.  

وحول سؤال تم طرحو من قبل الحضور عن أىم األخطاء الشائعة في مزارع أبقار الحميب والتي تييئ اإلصابة بالتياب  - 
حظائر أو في غرف الوالدة الضرع أشار د. محمد سميب إلى أن عدم االىتمام بالنظافة العامة في المزرعة, سواء في ال

والحالبة والرعاية الصحية, يعد من أىم الظروف المييئة لإلصابة بالمرض. كما أشار د. محمد سميب إلى أن سوء 
خافتو  وبالتالي ازدياد في اإلفرازات اليرمونية  معاممة المربي لمحيوان وخاصة خالل فترة الحالبة, تسبب ىيجان الحيوان وا 

بة تقمص العضالت المحيطة بالحويصالت المبنية وبالتالي احتقان الحميب داخل الضرع وعدم خروجو  كاألدرينالين, مسب
 بشكل كامل أثناء الحالبة مما يسبب اإلصابة بالتياب الضرع.

كما أضاف د. محمد سميب إلى أن سوء استعمال آلة الحالبة يساىم إلى حد كبير في اإلصابة بالتياب الضرع, حيث  -
ؤوس الحالبة معمقة بأرباع الضرع مع استمرار شفط )تفريغ( الحميب مع عدم خروج الحميب من الضرع, يؤدي أن ترك ك

 إلى تمف وتخرب أنسجة وحويصالت الضرع مسببة االلتياب.
كما نّوه د. محمد سميب إلى أىمية  غسل و تعقيم آلة الحالبة بعد كل استعمال وضرورة تغطيس حممات البقرة بالمطيرات 

 ليود( بعد االنتياء من الحالبة.)ا
كما أشار د. محمد سميب إلى أن أىم األخطاء الشائعة المالحظة بشكل كبير في بعض المزارع ولدى بعض المربين,  -

ىو تقديم كمية كبيرة من العمف لمحيوان أثناء فترة الحالبة من أجل تيدئة الحيوان وتحريض إدرار الحميب. ىذه العممية 
ن إلى الرقود مباشرة عمى فرشتو بعد االنتياء من الحالبة وعودتو إلى حظيرتو, وذلك بسبب اإلجياد الذي تدفع بالحيوا

تعرض لو الحيوان وكمية العمف الكبيرة المتناولة خالل فترة الحالبة, في تمك األثناء تكون ما تزال فتحات الحممات 
حداث اإلصابة. لذا مفتوحة, مما يسمح لممسببات المرضية الموجودة في الفرشة  بالدخول مباشرة عبر فتحات الحممات وا 

نوه د. محمد سميب إلى ضرورة تقديم العمف بعد انتياء الحالبة وليس خالليا , كي يتاح لمحيوان بأن يتناول العمف وىو 
ة بعد االنتياء دقيق 05-02في حالة الوقوف ريثما يتم غمق فتحات الحممات.) حيث أن فتحات الحممات تبقى مفتوحة لفترة 

 من الحالبة(.
 
م عندما  قام أحد مشايخ  0300أشار ط.ب. خالد ديبة إلى أن أول من استخدم التمقيح االصطناعي ىم العرب عام  -

 العرب بنقل قطعة قماش مبممة بالسائل المنوي وزرعيا في رحم فرسو. 
عندما  قام بأول عممية تمقيح  Lazzaro SPALLANZANIطبقت ىذه التقنية بشكل عممي أكثر من قبل الباحث االيطالي  

. في حين أنو تم تحسين ىذه التقنية ووضع األسس  العممية ليا من قبل العالم الروسي 0872اصطناعي عند الكالب عام 
Ivanov   حيث تم تأسيس أول مختبر لمتمقيح االصطناعي واستخدمت الميابل االصطناعية لجمع السائل 0028عام ,

 نوي من الثيران.الم



 تم طرح سؤال من قبل أحد الحضور حول سبب إيداع السائل المنوي في عنق الرحم وليس في جسم الرحم؟ -
أجاب ط.ب. خالد ديبة إلى أنو يفضل الحقن في عنق الرحم كي نتفادى قدر اإلمكان تخرب بطانة الرحم )مكان تعشيش 

تكون البقرة في حالة حمل رغم إظيارىا لعالمات الشبق والتي تعد  وحضن الجنين(, فضاًل عمى أنو في بعض األحيان قد
عالمات شبق غير حقيقية, في ىذه الحالة قد يؤدي إيداع السائل المنوي في جسم الرحم إلى موت الجنين الموجود في 

 جسم الرحم وبالتالي إجياض الحيوان.
ن الوقت المناسب إلحداث التمقيح االصطناعي  أجاب د. محمد سميب عمى أحد األسئمة الموجية من قبل الحضور ع

 وأىم عالمات الشبق الحقيقية؟
حيث وضح د. محمد سميب أن أىم عالمات الشبق الحقيقية ىي وثب الحيوان عمى غيره من الحيوانات وانزوائو وأخذه 

لى عالمة أخرى لمشبق وضعية مناسبة لمتمقيح سامحا لغيره من الحيوانات بالوثب عميو. تابع د. محمد سميب مشيرا إ
الحقيقي وىي رفع الذيل عند تدليك المنطقة القطنية في الظير, فضال عن ظيور عالمات شبق ثانوية كاإلفرازات الميبمية 

 الشفافة.
ساعة من  00-02أما عن الوقت المناسب لمتمقيح فقد نّوه د. محمد سميب إلى ضرورة إجراء التمقيح االصطناعي بعد  -

ات الشبق, باعتبار أن ىذا التوقيت يترافق مع نسبة إخصاب عالية وفق العديد من األبحاث والدراسات بدء ظيور عالم
 المستندة إلى وقت االباضة وعمر البويضة والنطفة والوقت الالزم لكل منيما لموصول إلى مكان اإلخصاب.

صاب, أشار د. محمد سميب إلى أن وباإلجابة عمى أحد األسئمة الموجية من قبل الحضور عن أىم أسباب فشل اإلخ
 أسباب فشل اإلخصاب كثير جدا:

منيا ما يعود إلى عدم الكشف الدقيق لبدء ظيور عالمات الشبق من قبل المربي, ومنيا ما يعود إلى إجياد الحيوان نتيجة 
 إلجياد.سوء ظروف الرعاية واإليواء أو ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضيا وغيرىا من العوامل المسببة ل

ومنيا ما يعود إلى عدم توازن العميقة أو فقرىا باألمالح والفيتامينات, كما أن إصابة الحيوان ببعض األمراض التي تسبب 
 اإلجياض كمرض البروسيمال قد ينجم عنيا عقم دائم لمحيوان. 

ية قيحية, إذ يتوجب في البداية كما نوه د.محمد سميب إلى االمتناع كميا عن تمقيح البقرة التي تعاني من التيابات رحم
معالجة الحيوان بشكل جيد ومن ثم إجراء التمقيح االصطناعي بعد شفائو تماما, تفاديا إلصابة الحيوان بحالة عقم مؤقت أو 

 دائم.

 


