التلقيح الصناعي
مقدمة:
التلقٌح االصطناعً هو تقنٌة تناسلٌة تستخدم لتلقٌح إناث الحٌوانات باستخدام سوائل منوٌة لذكور
ذات صفات وراثٌة جٌدة وهذه التقنٌة واسعة االنتشار فً تلقٌح األبقار وأقل انتشارا فً األنواع
األخرى من الحٌوانات .كما تتٌح هذه التقنٌة فرصة استثمار الطاقة الوراثٌة التً تمتلكها الذكور
وبالتالً نقلها إلى أعداد كبٌرة من الموالٌد ,كما ٌساعد التلقٌح االصطناعً على منع إصابة اإلناث
الملقحة باألمراض التناسلٌة وتخفٌؾ مصارٌؾ تربٌة العجول وؼٌرها من الفوائد.

أ -ميزات التلقيح االصطناعي :
 -1إمكانٌة التخلص من التكالٌؾ الهائلة المطلوبة لتربٌة العجول.
ٌ -2مكن تحسٌن  %99من الجٌنات عن طرٌق التلقٌح الصناعً
 -3القضاء على األمراض المعدٌة وذلك بالفحص الدوري للسائل المنوي.
 -4زٌادة عدد االناث الملقحة من الذكر الواحد.
 -5رفع نسبة اإلخصاب ومعالجة العقم وتوقٌت الشبق
 -6تكالٌؾ التلقٌح الصناعً أقل من تكالٌؾ التلقٌح الطبٌعً.
 -7التناسل بٌن حٌوانات مختلفة الحجوم.
 -8إمكانٌة استعمال سائل منوي مخزن من ثور مختبر تناسلٌا أثناء حٌاته أو بعد تنسٌقه.
 -9التؽلب على اإلصابات الرضٌة الناتجة عن التلقٌح الطبٌعً.
 - 19التؽلب على حاالت رفض االناث للذكور (حتى وهً بحالة شبق) أو بالعكس (بسبب
مرض الذكر).

ب -مساوئ التلقيح اإلصطناعي:
 -1قلة الخبرة للملقحٌن أو العاملٌن فً جمع وفحص وتمدٌد وتجمٌد السائل المنوي
 -2احتمال انتشار األمراض الوراثٌة اذا لم ٌكن الثور المنتخب جٌدا
 -3خطورة حدوث اإلجهاض اذا لقحت بقرة اصطناعٌا وهً حامل.
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 -4احتمال انتشار األمراض المعدٌة من مزرعة ألخرى عن طرٌق الملقح اإلصطناعً.

طرق التلقيح اإلصطناعي
أهم طرق التلقيح اإلصطناعي:
من أهم هذه الطرق:

 -1إجراء التلقيح االصطناعي بدون إجراء عمل جراحي:
وٌتم ذلك بإحدى الطرٌقتٌن:
أ -بدون جس شرجً:
وذلك بوضع السائل المنوي داخل المهبل أو عنق الرحم بواسطة محقن عادي أو المنظار المهبلً أو
بالٌد.
ب -بواسطة الجس الشرجً:
وذلك باستعمال  -1 :الحبٌبات المنوٌة المجمدة (الطرٌقة الٌابانٌة)
 -2القشات (الطرٌقة الفرنسٌة)

 -2إجراء التلقيح اإلصطناعي بواسطة تدخل جراحي:
وٌتم ذلك عند األؼنام بشكل خاص باستعمال السائل المنوي المجمد وهذه الطرٌقة ؼٌر شائعة.

إجراء التلقيح الصناعي بدون إجراء عمل جراحي
 -1التلقيح اإلصطناعي بطريقة المنظار المهبلي (بدون جس شرجي):
 تطبق هذه الطرٌقة عند األبقار واألفراس اضطرارٌا فً حال عدم توفر الكادر الفنً المؤهلإلجراء التلقٌح الصناعً بطرٌقة الجس الشرجً ،بٌنما تطبق هذه الطرٌقة الزامٌا فً األؼنام
والماعز لعدم امكانٌة الجس الشرجً بسبب صؽر حجمها
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 ٌستعمل لهذا الؽرض منظار مهبلً مع جهاز اضاءة مثبت أو اضافً (فً األفراس ٌمكناستعمال فاتحة مهبل معدنٌة مفرؼة الجوانب أو األنبوبٌة).

يتم التلقيح اإلصطناعي بطريقة المنظار المهبلي عند األبقار أو األفراس كما يلي:
 -1ضبط الحٌوان بأخذ الذٌل جانبا للبقرة أو لألعلى للفرس.
 -2تنظٌؾ وتطهٌر القسم الخلفً من الحٌوان مع الشفران.
 -3تنظٌؾ الشفران بقطعة من القماش النظٌؾ.
 -4وضع مادة مزلقة ؼٌر مخرشة على الجدار الخارجً لمنظار المهبل مثل الفازلٌن.
 -5بمساعدة شخص ٌبعد الشفران جانبا حٌث ٌدخل المنظار أو فاتح المهبل فً المهبل
بانحراؾ لألعلى ثم لألمام لتجنب إٌذاء منطقة انفتاح مجرى البول
ٌ -6كشؾ عنق الرحم بواسطة جهاز اضاءة خاص مثبت بالمنظار.
ٌ -7دخل مٌل التلقٌح الصناعً المزود بالجرعة اللقاحٌة فً أسطوانة منظار المهبل دون أن
ٌمس جداره إن أمكن ومن ثم فً فتحة عنق الرحم المنظورة.
ٌ -8فرغ السائل المنوي فً عنق الرحم إلى األمام ( 3-1سم) قدر األمكان إال فً الفرس فٌجب
ادخاله عبر عنق الرحم وطرح نصؾ الجرعة فً اتجاه القرن األٌمن ،ثم تعدٌل وضع نهاٌة
المٌل لتفرٌػ ماتبقى من الجرعة اللقاحٌة فً القرن األٌسر.
ٌ -9خرج منظار المهبل مع مٌل التلقٌح الصناعً أوال ومن ثم ٌنظؾ المنظار جٌدا بالماء
الفاتر والصابون وٌوضع فً أسطوانته مادة معقمة لتعقٌمه وحفظه صالحا لالستعمال مرة
ثانٌة.
 - 19الٌجوز استعمال المنظار مرة ثانٌة إال بعد تنظٌفه وتعقٌمه.
ٌ - 11جب فحص المنظار قبل استعماله للتأكد من سالمته وعدم وجود تشقق ٌجرح مهبل األنثى
أثناء إدخاله.

 إن هذه الطريقة لم تعد مطبقة إال نادراً بسبب مايلي: -1ألنها تساعد على نشر المرض.
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 -2ضٌاع الوقت وكثرة التكالٌؾ نتٌجة تأمٌن مستلزماتها الكثٌرة واستبدالها وشروط حفظها
وتعقٌمها.
 -3إن معدل اإلخصاب باستعمال هذه الطرٌقة ٌنخفض بنسبة التقل عن  %7.7عن طرق
التلقٌح األخرى.

 التلقيح اإلصطناعي لألغنام والماعز بطريقة منظار المهبل:إن السائل المنوي المستعمل على الؽالب فً هذه الطرٌقة محفوظ بشكل مائع إال القلٌل منه بالنسبة
للماعز فمجمد بشكل حبٌبات منوٌة أو قشات صؽٌرة .اما األدوات األخرى فتشمل:
 منظار المهبل مع مصباح إضاءة خاص بالحٌوانات الصؽٌرة. محقن للتلقٌح الصناعً. مٌل تلقٌح صناعً أو بستولٌت مع أؼلفته البالستٌكٌة المعقمة. وعاء إسطوانً ٌحتوي على محلول من مادة معقمة لتطهٌر منظار المهبل. -حقٌبة تدفئة ومزنق (منصب) مع كرسً مناسب ومسند للملقح.

وتتم العملية كمايلي:
 -1تثبٌت األنثى فً المنصب بحٌث ٌكون الرأس مثبتا والمؤخرة تعلو المقدمة بـ 35سم.
 -2ترقٌم الؽنمة أو العنزة.
 -3رفع الذٌل مع تنظٌؾ المؤخرة جٌدا وتطهٌر فتحة الحٌاء بالكحول.
 -4تحدٌد هوٌة السائل المنوي وفقا للخطة المقررة.
 -5تثبٌت أجزاء منظار المهبل بعضها إلى بعض مع طلٌه خارجا بمادة مزلقة مثل الفازلٌن
الطبً المعقم.
 -6ادخال منظار المهبل بعد ابعاد شفتً الحٌاء وذلك بدفعه إلى األمام واألعلى ثم إلى األمام
وكشؾ فتحة عنق الرحم الخارجٌة باإلضاءة .
 -7التأكد من وجود الشبق الطبٌعً بفحص المهبل وفتحة عنق الرحم مع مالحظة طبٌعة
اإلفرازات وإحالتها للعالج فً حالة االشتباه بأٌة عالمات مرضٌة.
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 -8الجرعة اللقاحٌة من السائل المنوي  9.2سم (تحوي على ماال ٌقل عن  89ملٌون حٌوان
منوي نشٌط).
مالحظة :بالنسبة لجرعة السائل المنوي المجمد بالقشات تذاب قبل تعبئتها بدرجة حرارة  37مئوٌة أما
بالنسبة للحبٌبات فتذاب بدرجة حرارة  /69-55/مئوٌة قبل تعبئتها.
ٌ -9تم ادخال الجرعة اللقاحٌة بواسطة المٌل أو البنسولٌت ( عبر مجرى منظار المهبل) فً
عنق الرحم وقذفها ،كما هو موضح فً الشكل التالً:

 - 19وضع السائل فً عنق الرحم أو أثناء قذفه ٌجب أن ٌتم ببطء ومن ثم إزالة المٌل وبعده
منظار المهبل بكل اعتناء بسحبه إلى الوراء خارجا ببطء.
 - 11قبل إزالة المنظار ٌجب التأكد من أن السائل المنوي قد فرغ من المٌل فً عنق الرحم
وتتكرر العملٌة بدون إعادة إدخال المنظار.
ٌ - 12ؽسل منظار المهبل بعد كل عملٌة تلقٌح صناعً جٌدا بالماء الفاتر والصابون ومن ثم
حفظه فً مادة معقمة ؼٌر مخرشة فً وعائه جاهزا لالستعمال مرة ثانٌة.
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 - 13بعد إخراج منظار المهبل وقبل تحرٌر الحٌوان من مكانه ٌجب تدلٌك البظر قلٌال.
 - 14القٌام بعملٌة التسجٌل فورا بعد االنتهاء من اتمام عملٌة التلقٌح الصناعً لكل ؼنمة.

- 2التلقيح الصناعي بطريقة تثبيت عنق الرحم:
 وٌتم ذلك بواسطة الٌد عن طرٌق المستقٌم ،فهذه الطرٌقة ممكنة بالنسبة للحٌوانات الكبٌرة
كاألبقار بالنسبة لألؼنام والماعز بالنظر لتواجدها ونظام تربٌتها الجماعً فً قطعان قد
ٌتجاوز عددها األلؾ رأس فً حظٌرة واحدة فتلقٌحها ٌجب أن ٌخطط له بالنسبة لكادر
الفنً كما ٌلً:
ٌ -1حتاج كل  1999رأس ؼنم  3أشخاص وهم طبٌب بٌطري وملقح صناعً وراعً.
 -2كشؾ الشبق:
ٌتم التعرؾ علٌه بمالحظة أعراضه على األؼنام والماعز تبحث الؽنمة عن الكبش وتسمح له
باعتالئها إضافة لسٌالنات مخاطٌة من الفرج.

 - 3طريقة التلقيح الصناعي بالحبيبات المنوية المجمدة (بواسطة الجس الشرجي) –
الطريقة اليابانية:
تستعمل هذه الطرٌقة فً األبقار والماعز والجاموس فقط وتتم كالتالً:
 -1ضبط الحٌوانٌ :فضل أن ٌقوم بذلك شخصان أحدهما ٌمسك الحٌوان من أنفه بماسك األنؾ
المعدنً ،واآلخر ٌأخذ الذٌل جانبا واألفضل أن ٌكونوا من مربٌه حتى الٌستؽربهما ،وٌجب
ضبط القائمتٌن الخلفٌتٌن بملقط العرقوب أو بالحبل.
 -2ارتداء اللباس الواقً بكامله.
 -3إخراج أدوات ومواد التلقٌح اإلصطناعً ووضعها فً مكان نظٌؾ.
 -4تنظٌؾ مؤخرة الحٌوان جٌدا بالماء والصابون.
 -5تنشٌؾ المؤخرة بورق ماص ونظٌؾ ومعقم.
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 -6تدفئة أمبوالت التذوٌب التً تحوي  9.9سم من السائل المذٌب الفٌزٌولوجً (الذي قد ٌكون
محلول ملحً تركٌز  9باأللؾ ،أو محلول سترات الصودٌوم بتركٌز  %3.9أو حلٌب خالً
الدسم) وهً بالضرورة معقمة ونظٌفة .أما درجة حرارة التسخٌن فتبلػ  69-55درجة
مئوٌة وٌجب أن ال تبقى فٌها أمبولة التذوٌب مدة طوٌلة (ٌجب أن ٌتم التسخٌن وقت التلقٌح
اإلصطناعً فقط) خشٌة قتل الحٌوانات المنوٌة.
 -7تذوٌب الحبٌبات المنوٌة المجمدة بإخراجها من علب تخزٌنها الموجودة فً خزان السائل
اآلزوتً الحقلً بواسطة ملقط معدنً طوٌل ( بعد تعقٌم طرفه بقطعة من القماش المبللة
بالكحول) لتوضع مباشرة فً أمبولة التذوٌب المدفئة حتى ٌتم الذوبان للحبٌبة المنوٌة نهائٌا.
 -8إعادة ؼطاء خزان السائل اآلزوتً الحقلً للملقح إلى مكانه فور إخراج الحبٌبة المنوٌة
المجمدة.
 -9سحب محتوٌات األمبولة من السائل المنوي بمٌل التلقٌح الصناعً المثبت بمحقن التلقٌح.
 -19ارتداء كفوؾ الجس بالٌد التً ستدخل المستقٌم وطلٌها بمادة مزلقة ،بحٌث تكون أصابع
الٌد مجموعة وتحضن بداخلها اإلبهام قبل دخولها فً المستقٌم لتفرٌؽه من البراز مع تحاشً
اإلدخال عنوة أثناء التقلصات العضلٌة للمستقٌم.
ٌ -11عاد تنظٌؾ الحٌا بعد تفرٌػ البراز إن حصل تلوث.
 - 12تدخل الٌد مرة ثانٌة بنفس الطرٌقة السابقة من أجل مسك عنق الرحم.
ٌ - 13دخل بالٌد األخرى المٌل المعبأ بٌن شفتً الحٌا المتباعدتٌن دون أن ٌمس بهما مباشرة فً
المهبل باتجاه األعلى واالمام إلى أقصى نقطة ممكنة.
ٌ - 14مسك عنق الرحم من خالل جدار المستقٌم وٌدخل فٌه مٌل التلقٌح المعبأ إلى ماقبل الحلقة
األخٌرة لعنق الرحم ،وبعد ذلك ٌتم الضؽط بهدوء على دسام المحقن لتفرٌػ السائل المنوي فً
عنق الرحم.
ٌ - 15سحب المٌل ثم الٌد خارجا
 - 16التأكد من أن السائل المنوي المعبأ فً المٌل قد تفرغ منه قبل إتالفه.
 - 17تدلٌك البظر للحٌوان عدة مرات.
 - 18وضع رقم للحٌوان و إجراء التسجٌل الالزم
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فً األفراس الٌمكن تطبٌق هذه الطرٌقة بالرؼم من إمكانٌة تثبٌت عنق الرحم بالٌد عن طرٌق
المستقٌم والسبب عدم إمكانٌة تصنٌع حبٌبة من السائل المنوي للخٌل بحجم الحبٌبة المصنعة من
السائل المنوي لألبقار.

 – 4التلقيح اإلصطناعي باستخدام القشات (بواسطة الجس الشرجي) – الطريقة
الفرنسية:
هذه الطرٌقة الفرنسٌة المنشأ تعتبر أفضل الطرق لألسباب التالٌة:
 -1السائل المنوي معزول عن ماٌحٌطه ابتداء من تصنٌعه إلى حٌن ادخاله فً القناة التناسلٌة
لألنثى وهذا ٌحمٌه على األقل من التلوث الخارجً الذي ٌمكن أن ٌحدث فً أٌة لحظة.
 -2السائل المنوي معبأ ضمن أؼلفة مكتوب علٌها رقم الثور وعرقه وتارٌخ التصنٌع والمنشأ
وهذه المعلومات قٌمة من الناحٌة التربوٌة حتى لٌحدث المزج عن طرٌق الخطأ أثناء عملٌة
التلقٌح الصناعً.
 -3مستلزمات استعمالها منعدمة تقرٌبا ألن السائل المنوي ممدد بشكل نهائً.
ٌ -4مكن تطبٌقها فً األبقار واألفراس والؽنم والماعز والجاموس وؼٌرهم.

الطريقة:
تتم الطريقة في األبقار والجاموس واألفراس كما يلي:
 -1ضبط الحٌوان وارتداء اللباس الواقً وتجهٌز أدوات الملقح الصناعً كما ورد سابقا فً
طرٌقة التلقٌح الصناعً بالحبٌبات المنوٌة المجمدة.
 -2من الضروري بالنسبة لجمٌع الحاالت التأكد أوال من تارٌخ البقرة التناسلً وتسجٌل
المعلومات المطلوبة وهل هً فً حالة شٌاع جنسً وهل هً مهٌأة للتلقٌح الصناعً أم ال.
 -3تخرج القشة التً تحوي السائل المنوي من خزان السائل اآلزوتً الحقلً للملقح بواسطة
ملقط طوٌل معقم طرفه بالكحول.
 -4تدرج القشة بشدة بٌن راحتً الٌدٌن إلزالة أثار اآلزوت السائل من سدادتها القطنٌة.
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 -5توضع القشة فً ماء درجة حرارته  34درجة مئوٌة مضافا إلٌه بعض المواد المعقمة (
وذلك حتى ٌذوب السائل المنوي المجمد وٌمكن أن ٌتم ذلك بوضع القشة تحت اإلبط حتى
ٌذوب أو التدلٌك بشدة) ومن ثم تخرج منه وتوضع على ورقة ترشٌح للتنشٌؾ.
 -6تجفٌؾ القشة المدفئة سابقا وتوضع فً البنستولٌت (المحقن الخاص بالقشات المنوٌة) بحٌث
ٌكون الطرؾ المختوم للقشة نحو األعلى.
 -7تمسك البنستولٌت بوضع عامودي وٌقص الطرؾ المختوم للقشة بواسطة مقص معقم (مع
مراعاة مسح القشة بقطنة مؽموسة بالكحول).
 -8تؽلق البنستولٌت (المحقن الخاص بالقشات) بإدخاله فً الؽالؾ البالستٌكً الخاص به إلى
ماقبل نهاٌته بقلٌل بحٌث ٌبعد  1سم عن القشة.
ٌ -9تم إدخال البنستولٌت بعد ذلك إلى عنق الرحم (بنفس طرٌقة إدخال المٌل بالطرٌقة
الٌابانٌة).
- 19الضؽط على دسام البنستولٌت لتفرٌػ السائل المنوي فً الحلقة االخٌرة من عنق الرحم.

ويجب التأكيد بأن قذف السائل المنوي يجب أن يتم في العنق وليس جسم الرحم
لألسباب التالية:
 -1خوفا من حدوث إجهاض إذا كانت البقرة حامال.
 -2حدوث أي خدش أو جرح أو ثقب بجدار الرحم والذي ٌمكن أن ٌنتج عنه خراج رحم.
 -3خوفا من ادخال بعض الجراثٌم إلى تجوٌؾ الرحم وبالتالً التهاب بطانة الرحم.

تتم هذه الطريقة في الماعز واألغنام كمايلي:
أ -في الماعزٌ :تم عن طرٌق منظار المهبل.
ب -في األغنام :ال ٌستعمل التلقٌح الصناعً بالسائل المنوي المجمد (فً قشات أو حبٌبات
منوٌة) عن طرٌق عنق الرحم بسبب بنٌته التشرٌحٌة المعقدة وقناته الداخلٌة الطوٌلة
والكثٌرة التعرج.

9

لذلك فشلت جمٌع المحاوالت لرفع معدل اإلخصاب بالتلقٌح الصناعً بالسائل المنوي المجمد إلى أن
تم تطبٌق طرٌقة التلقٌح الصناعً ضمن القرن الرحمً وبذلك زٌدت فعالٌة استخدام الكبش إلى
 /19/أضعاؾ أي خفضت الجرعة اللقاحٌة المنوٌة إلى العشر.

وتتم الطريقة كما يلي:
 -1تثبت النعجة على منصب خاص من أطرافها األربعة بحٌث تكون مستلقٌة على ظهرها
وبطنها لألعلى.
 -2حالقة الصوؾ أمام ؼدة الضرع ومن ثم التنظٌؾ بالماء والصابون ثم التنشٌؾ.
 -3الكشؾ على القرن الرحمً والمبٌض الحاوي على حوٌصالت جراؾ بواسطة منظار
خاص ٌدخل عبر جدارالبطن.
 -4تحضٌر القشة المنوٌة فً البنستولٌت الخاص بها والذي ٌنتهً برأس مدبب مهٌأ إلختراق
جدار البطن وقرن الرحم.
ٌ -5دخل البنستولٌت المعبأ فً جدار البطن ومن ثم إلى القرن الرحمً (بعد اختراق جداره)
حٌث ٌوضع السائل المنوي.
 -6تستؽرق هذه العملٌة  3دقائق بعدها تترك النعجة وتكرر هذه العملٌة فً نعجة أخرى بعد
تعبئة محقن البنستولٌت نفسه بجرعة لقاحٌة ثانٌة واستبدال ؼالفه بؽالؾ خخر نظٌؾ ومعقم.
لقد أمكن بهذه الطرٌقة مع اتباع نظام توقٌت الشبق إلى رفع نسبة اإلخصاب إلى .%95

محاذير التلقيح اإلصطناعي بواسطة القشات أو الحبيبات المجمدة:
 -1إن خزان الملقح اإلصطناعً ؼالً الثمن ومستورد وصٌانته متعذرة ومكلفة فعطبه ٌعتبر
مشكلة.
ٌ -2مكن أن ٌدخل المٌل بالخطأ فً المثانة وبالتالً ٌمكن ثقبها.
ٌ -3مكن أن ٌثقب المهبل أو عنق الرحم او المستقٌم بالخطأ.
 -4إنهاء الحمل إذا لم ٌشخص قبل إجراء عملٌة التلقٌح الصناعً وخاصة إن بعض األبقار
تظهر عالمات شبق حقٌقة.
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العوامل المؤثرة في نجاح عملية التلقيح اإلصطناعي:
إن أهم هذه العوامل وباألخص األبقار هً:
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 -1وقت التلقيح الصناعي :حٌث ٌفضل االنتظار ٌ 69-59وما بعد الوالدة قبل التلقٌح الصناعً
للبقرة إلعطاء فرصة كافٌة للجهاز التناسلً للراحة.
 -2العناية المركزة للبقرة بالفترة مابين الوالدتين :وٌتم ذلك باتباع الخطوات التالٌة:
 -1-2تنظٌؾ األم جٌدا بعد كل والدة.
 -2-2فحص الجهاز التناسلً للبقرة من قبل الطبٌب البٌطري بعد ٌ 18وم من الوالدة ومعالجته فً
حال وجود أٌة اضطرابات.
 -3-2فً حالة وجود سوائل اصراؾ (شبق) ؼٌر طبٌعٌة عند البقرة وجب إحالتها إلى طبٌب
بٌطري مختص.
 -4-2عدم إجراء التلقٌح الصناعً لألنثى ألكثر من  3مرات ؼٌر مخصبة ومتتالٌة ،حٌث ٌجب
معالجتها من قبل الطبٌب البٌطري المختص قبل تلقٌحا مرة رابعة.
 -5-2فً حال عدم عودة الشبق للبقرة بعد ٌ 45وم من تلقٌحهاٌ ،جب عندها إحالتها إلى طبٌب
بٌطري مختص للتأكد من وجود حمل وفً حال عدم وجود حمل ٌجب معالجتها حتى ٌعود إلٌها
الشبق مجددا.

 -3دورة الشبق غير المنتظمة:
فمن المفضل التلقٌح مرتٌن فً دورة الشبق ؼٌر المنتظمة حٌث تتم التلقٌحة األولى فً الساعة
العاشرة من الشبق والثانٌة بعد  12-8ساعة من التلقٌحة األولى.

 -4عمر السائل المنوي:
 كلما كان السائل المنوي المحفوظ بشكل مائع حدٌث الجمع كلما زادت نسبة الحمل. وبالنسبة للسائل المنوي المجمد فٌجب التلقٌح به خالل  39ثانٌة تقرٌبا من تذوٌبه. -5عمر البقرة :حٌث تكون نسبة اإلخصاب عند إجراء عملٌة التلقٌح الصناعً فً البكاكٌر أكثر
مما هو علٌه فً األبقار التً حملت ألكثر من  3مرات.
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 -6التغذية:
ٌالحظ أن نسبة الحمل تقل فً األبقار ذات التؽذٌة الردٌئة.

 -7مكان وضع السائل المنوي:
حٌث ٌجب وضع السائل المنوي أثناء التلقٌح الصناعً فً عنق الرحم ولٌس فً جسمه ألسباب تم
ذكرها.

 -8توقيت الشبق:
وقد تمت دراسته بشكل تفصٌلً سابقا وله أثر كبٌر فً زٌادة نسبة اإلخصاب.

 -9مزج السائل المنوي:
فقد وجد أن معدل اإلخصاب ٌزٌد عند استعمال مزٌج من السائل المنوي لثورٌن فً عملٌة التلقٌح
الصناعً.

 -11تخطيط وتنظيم خدمات التلقيح اإلصطناعي:
فهناك الكثٌر من األمور التنظٌمٌة التً تساهم فً إنجاح عملٌة التلقٌح الصناعً سواء بالتخطٌط
القصٌر المدى لها مثل إنتاج اللقاح وتوزٌعه وتدرٌب الكادر الفنً وتوفٌر األموال الالزمة لذلك.
أو التخطٌط بعٌد المدى كوضع خطة لتنمٌة خدمات التلقٌح الصناعً بتسجٌل وتحلٌل بٌانات
الخدمات الحقلٌة للتلقٌح الصناعً فً القطر.

انتهت المحاضرة
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