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 جنة

راضي القاحلة
أ
 المركز العربي لدراسات المناطق الجافة وال

كــســاد) (اأ  

   التلقيح االصطناعي تقانةأهمية 

 الصغيرة لمجتراتاتطوير إنتاجية في 

 األجنةالتلقيح االصطناعي ونقل برنامج 

 الدكتور عبد المنعم الياسين 

 اكساد  -ادارة الثروة الحيوانية
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أشـــارت مســــوح المـركـز العـربي لمـوارد الثـروة الحـيوانية  

في الدول العربية إلى وجود عدد من العروق الحيوانية المحلية 

التي تتمتع بقدرات إنتاجية جيدة وبمقدرة عالية على االستجابة 

لتحسين  اســــتثمارهاللتحسين البيئي والوراثي، بما يمكن من 

اإلنتاجية الحيوانية في مختلف المنــــــاطق البيئية العــــــربية 

لنـظـم اإلنتـاج استخدام التقنيات واألساليب المالئمة عن طريق 

السائدة في المناطق الجافة وشبه الجافة، دون اإلخالل بالتوازن 

 .  البيئي
 

 ومن العروق الجيدة والواعدة في الوطن العربي            

 والماعز الشامي  العواسأغنام 



 الحيوية التقاناتلماذا االهتمام باستخدام 

 األغنام الماعز  التناسلية في

 التغيرات المناخية من جهة 

وستكون األعداد االفتراضية لألنواع الحيوانية الرئيسة الالزمة لتغطية 

 احتياجات العدد االفتراضي لسكان الدول العربية عالية جداً 

المتاحة العلفيةولن تغطى احتياجاتها الغذائية بجميع المصادر   

 من جهة ثانية 
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 التقانات الحيوية 

 التناسلية

 تنظيم الشبق

 والوالدات

 نقل األجنة التلقيح االصطناعي



لذلك يأتي االهتمام بالتلقيح االصطناعي في األغنام الماعز 

 كتقنية للتحسين الوراثي أثبتت جدارتها بوضوح في األبقار 

التطبيق األول للهندسة 

ضمن ما يعرف  الوراثية

 بالصناعة الحيوانية



 

 

 

 :االصطناعي التلقيح تعريف في نقول أن يمكن ماذا

 

 التحسين عمليات لتسريع تستخدم التي التقليدية الحيوية التقانات إحدى

  الذكور من المنوي السائل على الحصول تتضمن وهي الوراثي،

 بطرق ومعاملته خاصة، أدوات بوساطة (النخبة) إنتاجياً  المتميزة

 عديدل أو واحدة ألنثى األنثوية التناسلية القنوات إلى إيصاله ثم ،متنوعة

 .مناسبة أدوات  استخدامب اإلناث من

 
 



   التلقيح االصطناعيفوائد 

 غنام والماعزاألفي 

 من واحدة قذفة عن الناتج المنوي بالسائل اإلناث من كبير عدد تلقيح

 الذكر

 وتنفيذ آخر، بلد من ممتازة ذكور من ما بلد حيوانات تلقيح إمكانية

 .بسهولة الوراثي الخلط

  حفظ في تفيد نفوقها بعد الممتازة الذكور من االستفادة استمرار

 .الكورارث حاالت في المورثات

 .ةفسالالت مختل منمشكلة اختالف الحجم بين الذكور واإلناث  تفادي

مصابة انتقال العدوى من أنثى )تناسلية المراض األفرص حدوث  تخفيض

 (.عديد من اإلناثإلى ومنه الملقح طبيعياً لذكر اإلى 

 



إجراء اختبار النسل في أقصر وقت ممكن، وبالتالي معرفة القيمة التربوية 

 .للذكر وهو بعمر صغير نسبيا

 .ازدياد الربح في المزرعة نتيجة ارتفاع إنتاج البنات

 .رخص تكاليف تنفيذه بالمقارنة مع تكاليف رعاية الذكور

 .زيادة اهتمام المربي بمسك سجالت التربية واإلنتاج والتناسل لحيواناته

لإلناث، والتلقيح خارج الموسم  الشبقيإمكانية تنفيذ برامج إحداث التزامن 

 .الصغيرة المجتراتفي السالالت موسمية التناسل في  التقليدي

 .، وتقنيات تحديد الجنسباالنابيباإلخصاب  تقانةإمكانية استخدامه في 

      

 

   التلقيح االصطناعيفوائد 

 والماعز غناماالفي 



 شروط نجاح تطبيق 

 التلقيح االصطناعي تقانة

توفر محطات ومراكز التلقيح االصطناعي، ووحدات التلقيح الثابتة  

 .والمتنقلة، التي يمكنها تغطية مناطق تربية الحيوان الزراعي

 .تامين األجهزة والمعدات واألدوات الالزمة للتلقيح ووسائل النقل 

 .توفير الكادر الفني من المختصين في التلقيح االصطناعي 

 .اختبار ذكور التلقيح االصطناعي لمدة كافية وبشكل جيد 

 .تغذية الحيوانات بشكل متزن والعناية بأساليب رعايتها 
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(الطالئق) في ذكور التلقيح االصطناعيالشروط الواجب توفرها   

 .ومطابقة ألفراد الساللة والعرق من حيث مواصفاتها الشكلية واإلنتاجيةتربوياً نقية 

 .البنية وصحيحة الشكل الخارجي وخالية من األمراضقوية 

 .جيدة الجنسية كاملة التطور وذات فاعلية جنسيةأعضاؤها 

 .المنوية الناتجة عنها ذات نوعية جيدة، وتحقق نسب إخصاب مرتفعةالحيوانات 

 .من األمراض الجنسية الساريةخالية 

 .يقل مستوى إنتاج أمهاتها عن الدرجة الممتازة ضمن الساللةال 

 .نموها وتطورها جيدة، وال تقل أوزانها الحية عن مؤشرات الدرجة الممتازةمعدالت 

 .ذات صفات تناسلية جيدة وإخصاب عال مهاتألتنتسب 

عند توفر الصفات السابقة يتم إدراج الذكور في خطة المحطة ويتم اختبار نسلها، وبعد 

نجاحها في اختبار النسل يتم نشر سائلها المنوي واستثمارها كطالئق منتخبة تستغل لمدة 

 .سنوات 5-6



والماعز الشامي،  العواس نواة وراثية متميزة من أغنام أكسادامتالك 

 .ونقل األجنة ومختبر متطور للتلقيح االصطناعي

ذات الكفاءة االنتاجية  الساللتينرغبة الدول العربية في اقتناء هاتين 

 .والتناسلية والمقاومة العالية للظروف القاسية وتقلبات المناخ 

 .على مستوى الدول العربيةالتناسلية  اتالتقانأهمية نشر هذه 

تسهيل نقل المواد الوراثية بين الدول العربية للتخلص من مشاكل 

 .وتكاليف نقل الحيوانات الحية

تساهم في تجنب الحاالت الطارئة للحيوانات ذات القيمة التربوية او 

 .الساللة 

 مبررات التلقيح االصطناعي 

  والماعز الشامي العواسفي أغنام  
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في التلقيح  توصيف مبسط لطريقة العمل

 االصطناعي
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 طرق جمع السائل المنوي

امه
ل 

ب
ا

ص
ط

عي
نا

ام
غن

أل
 ل
ة

 

 الجمع باستخدام المهبل االصطناعي
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 الجمع باستخدام القاذف الكهربائي

 :عيوب طريقة الجمع بالتنبيه الكهربائي

 .إمكانية نزول بول مع السائل المنوي 

 الحصول على حجم كبير من السائل المنوي، 

 .لكنه فقير بالحيوانات المنوية 

 .ارتباطها بتعذيب للحيوان 

تستخدم عند الذكور التي ترفض المهبل االصطناعي أو التي عندها جروح في 

 .األعضاء التناسلية الظاهرية، أو ضعف في قدرتها على االعتالء





 شكل الحيوان المنوي تقييم السائل المنوي

تحديد مؤشرات جودة 

 السائل المنوي 

ومدى صالحيته لالستخدام 

في التلقيح االصطناعي من 

 خالل الفحوص العيانية و

 المجهرية

 

 الفحوص العيانية

 الحجم واللون والرائحة ودرجة الحموضة واللزوجة والوزن النوعي 
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 النوع (3سم) القذفةمتوسط حجم  3ملم1في   (106× )عدد النطف 

 الثور (10-2) 5 (مليون 2-300,000)مليون  1

 الكبش (2-0.7) 1 (مليون 4-1)مليون  2

 الحصان (50-300) 100 (300,000-800,000) 500,000

 تيسال (2-0.7) 1 (مليون 2-0,7)مليون  1

 الديك (1.5-0.8) 0.8 (مليون 6-500,000)مليون  4

 األرنب (6-0.4) 2.5 (مليون 2 -100,000) 700,000

 الرجل (5 -2) 3 (50,000-200,000) 100,000

 حجم القذفة عند بعض الكائنات الحية



 :الرائحة
 .للسائل المنوي السليم رائحة مميزة قد تتغير نتيجة اإلصابة ببعض األمراض

 pHدرجة الحموضة 

وأي ارتفاع أو  6‚9 -6‚8تراوح درجة الحموضة بين ت

 ، انخفاض عن هذا المعدل يؤثر على نسبة الخصوبة

 اللون الداللة

 مصفرا القيحوجود البول أو 

 الوردي أو المحمر وجود دم 

 المسّمر عناصر دموية متحللة

 اللون الضارب للزرقة  تركيز ضعيف

 الطبيعي أبيض حليبي أو عاجي : اللون



 الفحص المجهري للسائل المنوي

 الحركة الجماعية•

 الحركة الفردية•

 تركيزال•

 النيكروزينو  االيوزينالتلوين بصبغة •

 يالشكل•

 الفيروسي والفحص الجرثومي •
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 الحركية الجماعية

 المشاهدة النوعية العالمة

 زوبعة سوداء سريعة  يظهر بشكل نوعية جيدة جدا 1

 الزوبعة أقل وضوحا   نوعية جيدة 2

 الزوبعة ولكن نالحظ وجود حركية فرديةال تالحظ  نوعية صحيحة 3

 ال يالحظ حركية فردية نوعية سيئة 4
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 الحركية الفردية
 المشاهدة النوعية العالمة

 المتحركة النطافمن %  100 – 80 نوعية جيدة جدا 1

 % 79 – 60 عية جيدةنو 2
   % 59 – 40 نوعية صحيحة 3

 % 40أقل من  نوعية ضعيفة 4

 Progressiveالنطاف ذات الحركة األمامية التقدمية 



 في برامج التحسين الوراثيالتلقيح االصطناعي أهمية 

 فحص الحركية

Motility 



  التركيز        

Concentration : 
يمكن تحديد عدد النطاف •

في القذفة بوساطة شريحة 

 (خلية توما)عدادة 

أو بوساطة جهاز خاص •

(  Photometer)يدعى 

ويتم تقويم التركيز بعد 

بنسبة  تمديد السائل المنوي

 .محدودة ودقيقة

أو بوساطة جهاز متطور •

 وبرنامج إلكتروني خاص

 (CASA) 
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Spectrophotometer 

 مختبر التلقيح االصطناعي في محطة بحوث ازرع 

 

 ميكرو ليتر من السائل المنوي  10

 مل من محلول فيزيولوجي 4في 



جهاز تحليل السائل المنوي 

 بمساعدة الكمبيوتر
 (Computer-assisted 

semen analysis) 

CASA 

 تقنية جديدة للتحليل اآللي للسائل المنوي 



 حيوان منوي حي

 حيوان منوي ميت

  Mortality   نسبة الحيوانات الميتة

 .%15يفضل أال تزيد نسبة الحيوانات المنوية الميتة عن 

 

 

 

 

 

 

 Abnormalityالتشوه في الحيوانات المنوية نسبة  

 ، االلتصاق،التفاف الذيل مثل تضخم الرأس،

ه فييستبعد السائل المنوي إذا وصلت نسبة التشوهات و

 %15إلى 

 الفحص الشكلي
 التلوين بصبغة 

 االيوزين و النيكروزين



 شذوذات 

 الحيوانات المنوية
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 تمديد السائل المنوي
 األهداف 

 زيادة عدد مرات التلقيح من القذفة الواحدة•

 حفظ السائل المنوي مدة أطول نسبيا•

تقليل اآلثار الضارة (spz) تأمين حيوية الحيوانات المنوية •

 للبالزما المنوية

 
 الميزات التاليةيحقق التمديد: 

  (.صفار البيض -سكر )تغذية الحيوانات المنوية •

 .(األمالح المعدنية) مناسبان ازموزيالحفاظ على درجة حموضة وضغط •

 (.LDL – غليسيرول)الحماية من صدمة البرد •

 .للحيوانات المنوية اإلخصابيةالحفاظ على الكفاءة •

 (.المضادات الحيوية)تثبيط نمو العوامل الجرثومية •



www.acsad.org  email@acsad.org   Fax : +963 (0) 11 574 30 63 : فاكس 

 Tel : +963 (0) 11 574 30 87/39 : هاتف 

 الجاهزة محاليل التمديد

 محاليل التمديد محليا تحضيرلمواد 
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Triladyl® AndroMed  نوع الممدد ممدد سترات الصوديوم 

 صفار البيض  20%

هز 
جا

ي 
جار

حلول ت
م

 

 صفار البيض 20%

سترات  غ3.52 التريس  غ 2,42

 الصوديوم
 ليسيرولغ 6.4%

 ليسيرولغ 6.5%

 غلوكوز ملغ 194 الفركتوز  غ 1,00

وحدة  50000 الستريكحمض   غ 1,48

دولية بنسلين، 

  1000و

  ميكروغرام

 ستربتومايسين

المضادات 

 الحيوية

 
ملغ  من  25

و  الجنتامايسين

وحدة دولية  50000

 من البنسلين

 المضادات الحيوية

 مضاعف التقطير مل ماء  100لـكل  الكميات 



 نتائج حديثة الستخدام محاليل تمديد مطورة في الماعز
الحركية التقدمية بعد 

  CASAالتجميد 

الحركة بعد 

 %التجمديد 

الحركة بعد 

 %التمديد 

 اسم الممدد

71 54 74 AndroMed  (قياسي) 

 (محلي)صفار البيض + وم الصودي سترات 59 38 64

 مل غلوتامين/ ميلي مول 25+ وم الصودي سترات 58 37 63

 مل غلوتامين/ ميلي مول 50+ وم الصودي سترات 54 33 58

 مل برولين/ ميلي مول 25+ وم الصودي سترات 63 42 64

 مل برولين/ ميلي مول 50+ وم الصودي سترات 67 46 65

 B12مل فيتامين / ملغ 2.5+ وم الصودي سترات 71 49 70

 B12مل فيتامين / ملغ 5+ وم الصودي سترات 77 57 75

+  وم الصودي سترات

مل فيتامين / ملغ 5

B12 

 50+ وم الصودي سترات

 مل برولين/ ميلي مول
+  وم الصودي سترات

 (محلي)صفار البيض 
AndroMed  

 (قياسي)
 اسم الممدد

معدل الوالدات  46.67 37.50 40 53.85
% 



 تعبئة السائل المنوي في القشاتجهاز 
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 حفظ السائل المنوي

الحرارة المنخفضة وتتوقف عند درجة صفر  ةدرج عندة النطاف يتتباطأ حرك•

 مئوية، 

 .ستقالب وصرف الطاقة ألدنى مستوى، كما يتثبط نمو الجراثيماالنخفض ي•

 .يتم حفظ السائل المنوي الممدد إما بالتبريد أو بالتجميد•

، ولكن لفترة (مº 4+)يحفظ السائل المنوي بالتبريد بدرجة قريبة من الصفر•

 (.ساعة في األغنام 24-18يوم في األبقار،  3)محدودة 

أما بالتجميد فيحفظ السائل المنوي لمدة طويلة، وقد يتم التجميد على •

م في º 196–بدرجة أو ( الحفظ بالحبيبات)م 79º-الكربون الثلجي بدرجة 

 (.بالقشاتالحفظ ) Liquid Nitrogenاألزوت السائل 
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السائل المنوي مميزات 

 المجمد

  أكثر سهولةالتصدير 

  نقل السائل المنوي المجمد وخفض تكاليف تصنيعه إذا ما قورن سهولة

 .بنقل الحيوان نفسه

  استعماله لثور إمكانية ) السائل المنوي بشكل أكثر مرونةاستعمال

 .(السنةمجروح أو مكسور على مدار 

  تخزين الحيوانات المنوية لمدة شهور أو عدة سنين عند درجة يمكن

وتشكيل بنك وراثي من  اآلزوتيباستعمال السائل  196-عند الدرجة 

 .السائل المنوي
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 األهداف

 التلقيح االصطناعي ونقل األجنة  تيتقانبرنامج تطوير واستخدام 
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 السنوات
 من الماعز الشامي من أغنام  العواس

   من محطة بحوث ازرع إلى الدول العربية تطور توزيع قشات السائل المنوي المجمد ألغنام العواس والماعز الشامي



فقد  زاد إنتاج قشات السائل المئوي وارتفع باطراد توزيع هذه القشات إلى الدول العربية

 والماعز الشامي العواسالمجمد ألغنام قشات السائل المنوي  أرسلت مئات اآلالف من

  المحسنين من محطة بحوث ازرع إلى الدول العربية

 ، محطة بحوث ازرعرأس من األغنام والماعز في  250تلقيح نحو  كل عام يتم

المجمد ألغنام العواس والماعز قشات السائل المنوي  من عشرات اآلالفإنتاج وتخزين 

 .بحيث تكون جاهزة لإلرسال إلى الدول العربية الراغبةالمحسنين  الشامي
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 طرق التلقيح االصطناعي في األغنام والماعز

 (الطريقة التقليدية )فاتحة المهبل مع مسدس التلقيح 

 المنظار الضوئي  Speculum (المسدس األنبوبي)وأداة التلقيح. 

 األندوسكوبباستخدام داخل الرحم  التلقيح Endoscope. 



 الطريقة التقليدية

 األغنام في االصطناعي التلقيح

 هو مهبلية فاتحة باستخدام والماعز

 الرحم عنق عبر أو عنقي-مهبلي تلقيح

 للشبق توقيت عملية بعد

والمجمد ج زالطاوتستخدم في التلقيح االصطناعي بالسائل المنوي 
 (.مل 0.5مل أو  0.25)وبطريقة القشات النموذجية 

 التلقيح االصطناعي تقانةأدوات 
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 المنظار الضوئي طريقة

 . تستخدم في التلقيح االصطناعي الطازج والمجمد
 .سم وهو مزود بمنبع ضوئي 2سم وقطر  15من اسطوانة بطول  المنظاريتكون 

 لتسهيل دخولهالمنظار على حواف  مزلقةتنظيف الفتحة الخارجية، ووضع مادة •
،  (السائل المنوي الممدد الطازج)أو  السائل المنوي المجمد في حمام مائي قشةإذابة يتم •
 محقن صغير استخدامبتم السحب يو
لتصل إلى عنق الرحم، حيث تتم محاولة إدخالها   المنظاربر عمسدس التلقيح إدخال  •

فينساب السائل   المحقنفي عنق الرحم، حيث يتم الضغط على ( سم 2– 0.5)لمسافة 
 .المنوي في عنق الرحم أو قرب فتحته

 طريقة التلقيح



 حاضنة أدوات التلقيح االصطناعي

 المنظار الضوئي وضع قشة السائل المنوي في مسدس التلقيح



طريقة التلقيح باستخدام المنظار 

 الضوئي 

 نموذج من وحدة بيطرية متنقلة
 تستخدم للتلقيح االصطناعي أيضًا
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 توقيت التلقيح الطبيعي و االصطناعي

 :  الماعز
 ساعة  60  -  48 :التلقيح الطبيعي •
 ساعة 48 - 30: التلقيح االصطناعي •
 ساعة  1 ±45 وسطيا •
 

   :النعاج
 ساعة  60  -  48 :التلقيح الطبيعي •

 ساعة 48 - 60: التلقيح االصطناعي •

 ساعة  1 ± 55وسطيا 
  االسفنجةبعد سحب 

  eCGوحقن هرمون 
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 العوامل المحددة

 لنجاح تقانة  

 التلقيح االصطناعي

 تأثير الموسم

 طريقة  جودة السائل المنوي

 جمع السائل المنوي

 عدد مرات التلقيح

 تركيز النطاف

 في جرعة التلقيح

 وقت التلقيح

 طبيعة السائل المنوي

   طريقة ومكان التلقيح

 عمر الذكور

 الحالة الصحية لإلناث المعاملة الهرمونية

 تأثير نقص الغذاء

 التطعيم و األدوية

 كفاءة القائمين 

 على العمليات التناسلية
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 أكساد في  بعض نتائج

 التلقيح االصطناعي  تقانة استخدام 

 للخلط الوراثي في األغنام والماعز 



 التلقيح 

 االصطناعي

 بالسائل المنوي المجمد بالسائل المنوي الطازج



 نتائج التلقيح االصطناعي 

 (منطقة الضمير)في قطيع احد المربين 

عدد النعاج  نوع التلقيح

 الملقحة

عدد النعاج 

 الوالدة

 معدل الوالدات

% 

 عدد

 المواليد

 معدل

 %التوائم

 32.9 85 70.3 71 101 طبيعي

 اصطناعي طازج
30 19 63.1 30 52.6 

 اصطناعي مجمد
94 48 51.1 57 31.6 



اليمنية الملقحة اصطناعياً األغنام سالالت بعض نسبة تكثيف الشبق ومعدل الوالدات في 

  محسنة في سورية عواسكباش من  المجمد بالسائل المنوي

 

 

 المحطة

عدد  الساللة
اإلناث  
 المعاملة

عدد اإلناث  
 الشبقة

معدل  
 الشبق  

% 

عدد اإلناث  
 الوالدة

معدل  
 الوالدات

 % 

 
 ذمار

بوني  
 ابيض

20 19 95 9 47.4 

بوني  
 اسود

17 16 94.1 12 75 

احوري   لحج
 وتهامي

15 15 100 6 40 

 %54 27 96.2 50 52 المجموع

 %57 المجموع في الماعز

 في محطات بحثية في اليمن  االصطناعينتائج التلقيح 

 



 ش عواس محسناكب

 

 

 

 تلقيح بسائل منوي مجمد

x  

  نعاج بوني أسود

 تلقيح بسائل منوي مجمد

x         

  نعاج بوني أبيض

F1 (½  بوني اسود  ½عواس و) F1 (½  بوني ابيض  ½عواس و) 

 بين ( التهجين)الخلط الوراثي 

 أغنام العواس واألغنام المحلية

في اليمن باستخدام تقانة التلقيح 

 االصطناعي



 ماعز شامي

 

 

 

 ماعز محلي ماعز محلي

F1 (½  محلي   ½شامي و) 

X 

 بين ( التهجين)الخلط الوراثي 

 الماعز الشامي والماعز المحلي

باستخدام تقانة التلقيح  في اليمن

 االصطناعي
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مواليد هجين الجيل األول ألغنام العواس مع األغنام اليمنية، والماعز الشامي مع 

الناتجة عن التلقيح االصطناعي بالسائل المنوي المجمد الماعز اليمنية   



F 1 هجين الجيل األول أغنام وماعز 



F 2  الجيل الثاني ماعز 
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 شكرا لحسن الصغاء  
 

 

 

 ادارة الثروة الحيوانية 

 المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واالراضي القاحلة  


