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٩١ عمل برامج التربية اخلليطة

نظرة عامة

املنطقي األساس 

فهماً  السبب  ولهذا  للسالالت  الوراثي  التحسني  مع  السابق  والفصل  الفصل  هذا  يتعامل 
اآلخر  تناوله مستقالً عن  يكون كل منهما ميكن  أن  قُصد  ولكن  األمور.  يشتركان في كثير من 

وقراءتهما في تتابع قد يكون بها بعض التكرار. 
التربية اخلليطة هي الطريقة البديلة لتحسني الساللة وراثياً. وهناك فوائد كبرى ميكن أن 
اخلليطة  التربية  التقدم في  يكون  ما  وعادة  األصيلة،  بالتربية  اخلليطة مقارنة  التربية  نى من  جتُ
أسرع خالل أمد أقصر. وميكن استخدام التربية اخلليطة في اخللط املستدمي (يعني إنتاج حيوانات 
خليطة بصفة مستمرة)، تغيير الساللة احمللية بواسطة التدريج أو عمل ساللة جديدة (مركبة) 
عملية  اخلليطة  التربية  برنامج  يكون  أن  وميكن  أكثر.  أو  ساللتني  من  مرغوبة  صفات  بني  جتمع 
املنطق  د)  (في فصل   ٣ يبني شكل  تنظيماً كفوءاً.  البرنامج  تنفيذ مثل هذا  ويتطلب  معقدة، 
العام الذي ميكن إتباعه للخيار بني برنامج تربية خليطة وتربية أصيلة. ويتم في هذا الفصل وصف 

لتخطيط وتنفيذ برنامج التربية اخلليطة.

األهداف

عمل برنامج تربية خليطة يستخدم التباين الوراثي بني السالالت التي يعمل بها البرنامج  

املدخالت

املدخالت الرئيسية هي السالالت التي يركز عليها البرنامج (مت حتديدها بتنفيذ فصل جـ)، هتاح 
(فصل ب) والهدف التربوي العام (فصل جـ).

ارجات

ستكون ارجات عبارة عن برنامج للتربية اخلليطة جيد التخطيط مصحوباً بقائمة تفصيلية 
ومهام يتعني القيام بها في كل مرحلة وكذلك وصف لألدوار التي سيلعبها الفاعلون اتلفون 

في جميع جوانب البرنامج. 

املهام

من أجل حتقيق الهدف املذكور أعاله فإنه يجب إكمال املهام التالية:
استعراض الهدف التربوي وإسناد املسئوليات عن تخطيط وتنفيذ البرنامج. ١ .

تقييم حالة املمارسات التربوية، القدرات والبني التحتية. ٢ .
إعداد خطة البدء في برنامج التربية اخلليطة. ٣ .

إقامة الهياكل املالية والتنظيمية. ٤ .
تنفيذ برنامج التربية اخلليطة. ٥ .

تنظيم تقدمي خدمات التربية اخلليطة. ٦ .
حتسني خدمات التربية اخلليطة وحتفيز املشاركة. ٧ .

تقييم برنامج التربية اخلليطة من حيث الفوائد واالستدامة. ٨ .
إعداد تقارير التقدم ٩ .



استراتيجيات التربية من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية٩٢

 I املهام واإلجراءات – مرحلة

أو ذات صبغة  سيتطلب تنفيذ برنامج تربية خليطة كفوء بصفة عامة مهام فنية، تشغيلية 
مكوناته  من  كل  في  التشغيلية  الناحية  من  فعاالً  البرنامج  يكون  أن  واملطلوب  سياساتية. 

اإلجرائية وفعال في تنسيق هذه اإلجراءات. وتقسم املهام إلى ثالثة مراحل مميزة: 
في مرحلة ١ يتم استعراض الهدف التربوي وإسناد املسئوليات؛ مرحلة ٢ يُنشأ برنامج تربية 
بسيط بينما في مرحلة ٣ يتم إنشاء برنامج أكثر تقدماً. في نهاية كل مرحلة- ينبغي أن يتأكد 

املستخدمون أن العناصر الالزمة لالنتقال إلى املرحلة التالية قد أُجنزت.

مهمة ١: استعراض الهدف التربوي وإسناد املسئوليات عن تخطيط وتنفيذ البرنامج

إجراء ١: استعرض األهداف العريضة لبرنامج التربية اخلليطة 

النهائيني  املستخدمني  من  النشطة  باملشاركة  ت  أُشتقَّ قد  ستكون  العامة  التربوية  األهداف 
(فصل جـ). في هذه املرحلة يجب استعراض هذه األهداف. والتفاصيل املطلوبة هنا أقل من تلك 
الالزمة لبناء دليل االنتخاب في برنامج التربية األصيلة. وعموماً فإن األهداف العريضة لبرنامج 
اللنب مع  زيادة محصول  الهدف  يكون  قد  املثال-  ينبغي حتديدها. فعلي سبيل  اخلليطة  التربية 
إنتاج اللحم كهدف ثانوي. وعندما تتكون ساللة من خالل التربية اخلليطة فإنه ميكن حتسينها 

بعد ذلك من خالل برنامج تربية أصيلة باألسلوب الذي مت شرحه في فصل د.

إجراء ٢: اسند املسئوليات لتخطيط وتنفيذ برنامج التربية اخلليطة 

إدارة  األمر  وسيتطلب  اخلليطة.  التربية  برنامج  وتنفيذ  لتخطيط  املسئوليات  إسناد  املهم  من 
ساللة أو أكثر من السالالت البديلة (يشار إليها أدناه بـ أ) بجانب الساللة املتوفرة محلياً (ساللة 
(مثالً  اخلليطة  التربية  لبرنامج  النهائي  الهدف  على  جزئياً  ستعتمد  بالضبط  واملتطلبات  ب). 
الساللة  إدارة  إليها  املوكل  واملؤسسات  تدريج).  أو  جديدة  ساللة  عمل  مستدمية،  خليطة  تربية 
أو السالالت البديلة قد تكون حفظة الثروة احليوانية، جمعيات املربني، شركات التربية، شركات 
خدمات التربية، مزارع حكومية، مؤسسات بحثية أو تنموية أو خليط من كل هؤالء. وقد تتطلب 

هذه املؤسسات خبرات في املناحي التالية:
تصميم، تخطيط عمليات مخططات التربية وإدارتها (تتطلب مسئوليات عالية إذا ما  – 

كان الهدف النهائي هو عمل ساللة جديدة).
استخدام تكنولوجيات التناسل (مثالً التلقيح االصطناعي أو نقل األجنة)، إذا كانت  – 
اإلتاحات األولى للساللة البديلة ستكون على هيئة سائل منوي أو أجنة و/ أو الطريق 

املفضل لنشر املادة الوراثية هو عن طريق سائل منوي مجمد أو أجنة؛ و
جمع وحفظ السائل املنوي واألجنة، إذا ما كانت الساللة البديلة سيحتفظ بها على  – 
هيئة حيوانات حية وأن الطريقة املفضلة لنشر املادة الوراثية هي من خالل سائل منوي 

أو أجنة مجمدة.
املمارسات اإلدارية الالزمة لالحتفاظ بحيوانات من الساللة البديلة مرباة تربية أصيلة. – 



٩٣ عمل برامج التربية اخلليطة

سيلزم وجود املوارد قريبة بدرجة كافية من العشيرة احمللية لتسمح بنشر فعال؛ وهذا هام بصفة 
خاصة عندما يتضمن النشر حيوانات حية أو سائل منوي طازج. كما يجب تطوير خطة تسويقية 

لبرنامج التربية اخلليطة لتشجيع املشاركة في اطط.
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 II املهام واإلجراءات – مرحلة

مهمة ٢: تقييم حالة املمارسات التربوية، القدرات والبني التحتية

ع معلومات مفصلة عن ممارسات وهيكل التربية  إجراء ١. جمَّ

أنظر فيما يلي:
صندوق  (أنظر  احليوانية  الثروة  حفظة  بني  التربية  حيوانات  تبادل  يتم  درجة  أي  إلى  – 
٣٠)؟ هل يبيع بعض حفظة الثروة احليوانية حيوانات لآلخرين بغرض التربية على وجه 
احليوانية  للثروة  آخرين  حفظة  إمداد  هو  الوحيد  هدفها  أنوية  هناك  هل  اخلصوص؟ 

بحيوانات التربية؟
أنه  اإلناث لكل ذكر)؟ الحظ  التربية (عدد  التربية، وما هو هيكل  وإناث  أعمار ذكور  ما  – 
بينما األسباب العملية لعمر وهيكل تزاوجي معني في قطيع ما قد تكون على غير 
العائلة املمتدة حيواناتهم من أجل  أفراد  بالتربية (مثالً غالباً ما يجمع أعضاء  عالقة 
إدارة أكفأ) إال أن الهيكل سيكون له أثره على التربية. ما هي احلدود الدنيا لعمر حيوانات 

التربية؟ هل يختلف عدد اإلناث للذكر الواحد مع عمر ذكر التربية؟
متى وأين يختار حفظة الثروة احليوانية حيوانات اإلحالل؟ هل يُحتفظ بذكور التربية مع  – 
اإلناث على مدار العام- أم فقط خالل موسم حتت سيطرة محكمة؟ إذا كان التلقيح 
ل عليها من خارج  صَّ موسمياً؟ ماذا يحدث حليوانات التربية خارج املوسم؟ إذا ما كان يُتَحَ

تَرى؟  احليازة- أين وفي أي موسم تُشْ
هل هناك حاجة لتغيير ممارسات تربوية داخل الطبقة العليا من برنامج التحسني حيث  – 

يحتفظ بالساللة أ ؟
هل هناك حاجة لتغيير ممارسات تربوية في الساللة ب؟ – 

)؟ كيف ينتخب حفظة الثروة احليوانية حيوانات التربية (صندوق ٣١ –
هل هناك بنى حتتية للتلقيح االصطناعي؟ – 

إجراء ٢: اجمع معلومات عن املوارد البشرية املتوفر 

ينبغي أن يتضمن تقييم حالة املوارد البشرية النظر إلي أي حد يُتَوَقَّع مشاركة مالكو وحفظة 
الساللة احمللية في البرنامج ومعرفتهم بالهدف التربوي وموافقتهم عليه- ينبغي أن تنال املعارف 

احمللية املتوارثة- ذات العالقة- االعتبار الكافي.

إجراء ٣: قيِّم توفر ومالءمة اخلدمات الفنية الداعمة 

املصادر التي تؤخذ في االعتبار تشمل:

اخلدمات اإلرشادية؛ – 
الدعم التدريبي؛ – 

خدمات تسجيل احليوانات؛ و – 
خدمات تكنولوجيات التناسل (مثالً التلقيح االصطناعي). – 
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وتعتمد القدرة على تقدمي خدمات فعالة على املوارد البشرية، التنظيم، الوعي بني املوظفني بنوع-
اجلنس (خاصة في خدمات اإلرشاد ومعاهد التدريب) وقوى عاملة متوازنة بني اجلنسني (صندوق 
٣٥) ال حظ أنه يوجد بعض املواقف ال يسمح فيها حلفظة الثروة احليوانية من النساء بالتفاعل 

مع املرشدين الذكور أو موظفي التلقيح االصطناعي.

إجراء ٤: قيِّم إشارات السوق احلالية للحيوانات اخلليطة

أو  باحليوانات  املتاجرة  للتعرف على طرق  (أنظر فصل ب)  اإلنتاجية  املنظومات  تقييم  استعرض 
إذا كان هناك إرشادات سوق موجبة في نقاط  تبادلها داخل طبقة اإلنتاج، ومن املهم حتديد ما 
الطبقة  في  احليوانية  الثروة  حلفظة  فوائد  توفير  شأنها  من  والتي  سعرية)  مزايا  (مثالً  التجارة 
اإلنتاجية إذا ما هم رفعوا من جودة وكمية اإلنتاج كنتيجة لبرنامج التربية. ومن املرجح أن يؤثر هذا 
ل التنبؤ بحجم السوق  على معدل مشاركة حفظة الثروة احليوانية في برنامج التربية. وسيسهّ

من تقدير عدد احليوانات املطلوب إنتاجه في طبقات البرنامج اتلفة.

صندوق ٣٥
دور المرأة الحاسم في تربية أغنام تشياباس 

التي  تشياباس  أغنام  لتحسني  اخلليطة  التربية  الستخدام   ١٩٧٣ منذ  محاوالت  عدة  بدأت 
بدأت في ١٩٨١ تضمنت  التي  الثالثة  واحملاولة  املكسيك.  تزوتزيل في جنوب  أهل  بها  يحتفظ 
عدداً كبيراً من أغنام رومني مارش؛ ولكن بحلول ١٩٩٠ مت التخلي عن املشروع. وبينما ميكن إرجاع 
الصوف  إنتاج  وانخفاض  الساللتني  في  التلقيح  توافق موسم  عدم  إلى  جزئياً  املشروع  فشل 
بسبب عدم تأقلم أغنام الرومني مارش للبيئة اجلديدة إال أن أفضل تفسير للفشل هو احتمال 
تزوتزيل. فالنساء هن املسئوالت  توزيع املسئوليات في األسرة في  أن املشروع لم يتفهم متاماً 
املرشدون  أوالً-  أسباب.  لعدة  احملسنة  األغنام  تزوتزيل  نساء  يتقبل  ولم  األغنام  رعي  عن  متاماً 
(معظمهم من الرجال) تواصلوا باللغة األسبانية مع الرجال فقط دون النساء الالتي يتكلمن 
فقط لغتهن األصلية. ثانياً- إن رعاية األغنام هي عمل فردي مبعنى أن كل راعية أغنام ترعى 
عدداً من األغنام وتعطي كال اسما مختلفاً. ويتقبل النساء حيواناً جديداً فقط إذا كان عنده 
«الشعور» و»الروح». ثالثاً- لم تكن كباش الساللة احملسنة مطيعة للنساء مثل التشياباس أو 
ً، رفيع جداً  رابعاً- لم يكن الصوف مالئماً للنسج اليدوي فهو قصير جدا الساللة «احلقيقة». 
وينكسر بسهولة. وأخيراً- لم يكن الصوف ملوناً مثل صوف ساللة التشياباس التقليدية ولذا 
فهو أقل صالحية، لعمل امللبوسات الصوفية التي حتمي أهل تزوتزيل من املناخ البارد ومتيزهم عن 

اموعات األخرى من السكان األصليني.
وفي ١٩٨٥ اعترف معهد دراسات السكان األصليني التابع جلامعة تشياباس- اعترف بالدور 
الرئيسي الذي تلعبه املرأة في تربية األغنام. وفي بداية التسعينات من القرن املاضي بدأ املعهد 
برنامجاً للتحسني الوراثي في أغنام التشياباس على أساس املعايير النسائية. ونتيجة ملشاركة 

املرأة مشاركة تامة فقد حتققت زيادة كبيرة في كمية وجودة الصوف. 

Geerlings, Mathias and Köhler- Rollefson (2002) :املصدر
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إجراء ٥: قيِّم درجة التربية اخلليطة إذا وجدت

تتعرض سالالت كثيرة خاصة في األبقار- إلى اخللط مع سالالت أجنبية. قد يحدث هذا بقصد 
كجزء من خطة محددة أو- كما هو احلال غالباً- بطريقة عشوائية. واألخيرة قد تضر بالساللة 
احمللية التي ستكون عنصراً في مخطط التربية اخلليطة املقترح. وقد يكون حفظة الثروة احليوانية 
احلقلية.  األعمال  أو  التأقلم  باألداء،  تتعلق  مختلفة  ألسباب  اخلليطة  التربية  في  فعالً  ضالعني 
املتفق عليه.  البرنامج  يربوا حيواناتهم بطريقة ليست متوافقة مع  أن  إلى  وقد يؤدي هذا بهم 
ي يتضمن تربية خليطة  إذا كان البرنامج املتوخَّ من املهم أن يكون هناك وعي بهذه املمارسات. 
مستدمية. ينبغي إذن ضمان توفر عشيرة من الساللة احمللية. ونسبة احليوانات التي ميكن حلافظ 
الثروة احليوانية خلطها مع االحتفاظ بحجم آمن من عشيرة الساللة احمللية تتوقف على حجم 

القطيع ومعدل التكاثر (صندوق ٣٦). ينبغي السعي إلى مشورة فنية محددة بهذا الشأن.

مهمة ٣: إعداد خطة البدء في برنامج التربية اخلليطة

إجراء ١: خطط ملتطلبات هيكل املوظفني واإلدارة

سيختلف نوع هيكل املوظفني واإلدارة كثيراً متوقفاً على حجم برنامج التربية اخلليطة، وينبغي 
توفير اخلبرات التالية داخل الهيكل أو تكون متاحة له- متوقفاً على حجم البرنامج:

أخصائي وراثة؛
مدير بيانات ومعلومات؛ – 

أخصائي تناسل؛ – 
مدير مزرعة؛ – 

صندوق ٣٦
تأثير حجم القطيع على أمان الساللة- مثال حسابي 

بدأت عدة محاوالت منذ ١٩٧٣ الستخدام التربية اخلليطة لتحسني أغنام تشياباس التي افترض 
أن الساللة أ معروفة مبحصولها العالي من اللنب وقد مت جلبها لتحسني إنتاج اللنب في الساللة 
احمللية ب وذلك باحلصول على أبقار اجليل األول ج ١. إذا كانت اخلصوبة في الساللة ب هي ٨٠ 
باملائة، والنفوق حتى عمر التربية ١٠ باملائة وأن ٢٠ باملائة من البقرات تستبدل كل عام، فإنه في 
قطيع قوامه ١٠٠ بقرة يجب أن تتزاوج  ٢ × ٢٠ ÷ (٠٫٨ × ٠٫٩)= ٥٦ بقرة من الساللة ب إلنتاج إناث 

أصيلة لضمان أمانها (بفرض النسبة اجلنسية ١:١).
وهكذا فإن ٤٤ بقرة فقط ميكن أن تتزاوج مع طالئق من الساللة أ لتعطي ج١ لزيادة إنتاج اللنب. 

والستدامة أمان الساللة ب ينبغي - من الوجهة املثالية- أال تساهم الذكور ج١ في أي 
تزاوجات (مثالً تُخصي أو تُذبح). وواضح أن مثل هذه احلسابات ستتأثر باخلصوبة، النفوق وحجم 

القطيع خاصة في حالة القطعان صغيرة احلجم. 
وستنتج الطبقة العليا من مخطط التربية دائماً طالئق أو سائلها املنوي (أو سائل منوي 

مستورد) وذلك لتلقيح األبقار احمللية من الساللة ب.
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استخدام  في  املشورة  وتقدمي  احليوانية  الثروة  حفظة  بني  البرنامج  تعزيز  ميكنه  فني  – 
احليوانات اخلليطة (خبرات في نوع-اجلنس ضرورية)؛ و

مسئول مالي. – 
قد يكون لألفراد مسئوليات متعددة ولكن ال يجوز لهم أن يتقاسموا املسئوليات.

إجراء ٢: خطط إلنشاء برنامج التربية اخلليطة  

اعمل خطة للخطوات املطلوبة في برنامج التربية اخلليطة. تناول القضايا التالية:
تربية  حيوانات  إلنتاج  التربية  هيكل  في  عليا  طبقة  اطط  يتضمن  أن  ينبغي  هل  – 

أصيلة، أساساً طالئق؟ (قد تتطور هذه الطبقة إلى مخطط تربية أصيلة)؟ 
ما هي اخللطان التي يلزم إنتاجها مبرور الوقت؟ – 

إذا كانت هناك طبقة للتربية- ما هي احليوانات املطلوبة لإلحالل داخل هذه الطبقة،  – 
وما هي احليوانات التي ستتوفر للنشر إلى طبقة املنتجني؟

بعدد، جنس،  يتعلق  فيما  اتخذت  قد  تكون  قرارات سليمة  أن  من  التأكد  أيضاً  املهم  ومن 
التركيب الوراثي واخلطوط الوراثية حليوانات التربية املطلوبة على مدى ثالثة أجيال على األقل.

املشورة من  التمس   .٤ إيجازها في شكل  والتي مت  القرار في صندوق ٣٧  اتخاذ  اتبع شجرة 
واحدة مطلوبة.  بديلة  أن ساللة  الفرضية  على  القرار  اتخاذ  بنيت شجرة  وقد  الوراثة.  في  خبير 
إذا استخدم أكثر من ساللة بديلة فإن مجموعة الذكور املستخدمة للجيل األول ج١. واخلليط 
أن توليفات مبنية  أيضاً  افترض  املناسبة من كل ساللة. وقد  بالنسب  أن تكون  الرجعي ينبغي 
على أساس وراثة ٢٥ باملائة، ٥٠ باملائة و٧٥ باملائة من الساللة املتاحة محلياً هي التي يتم النظر 

فيها مبدئياً.
عمل ساللة جديدة. عندما يهدف برنامج التربية لعمل ساللة جديدة- يجب للخطة أن: 

تتضمن تقديراً عملياً أو جتريبياً للتركيب (ساللة محلية ووافدة) املزمع عمله؛ و – 
احلصول  منها  يتم  التي  املصادر  والوافدة،  احمللية  السالالت  من  املطلوبة  األعداد  تقرر  – 
عليها، وما إذا كانت السالالت الوافدة ستجلب في صورة حيوانات حية أو على شكل 

سائل منوي أو أي مادة وراثية محفوظة أخرى.
أو إلى خليط. وينبغي أن يكون  التدريج. التدريج هو خلط رجعي إلى أحد السالالت األبوية 

رّجة كبيراً بدرجة تسمح باستبعاد احليوانات غير املرغوب فيها التي تبدي أداء  عدد احليوانات املدّ
منخفضاً. وميكن تسريع التدريج باستبعاد احليوانات األكبر عمراً (مدرَّجة بدرجة أقل) في املراحل 
األولى من عملية التدريج. ولكن استبعاد احليوانات األكبر عمراً قد ال يكون أمراً سهالً في البلدان 
النامية؛ وهذا يستوجب التنسيق مع حفظة الثروة احليوانية أو اتمع وأخذ احتياجاتهم وظروفهم 

اخلاصة في احلسبان.
الثروة  اخللط يشمل مجموعة من حفظة  برنامج  أن  املستدمي  اخللط  يعني  املستدمي:  اخللط 

احليوانية ينتجون إناثاً من ساللة أو من خليط من السالالت والتي ستُزاوَج مع طالئق من ساللة 
أخرى لتنتج نسالً خليطاً. وتتوقف جدوى مثل هذا اطط على كم هو عدد الذكور من الساللة 
البديلة املطلوب للتزاوج مع العشيرة املرباة تربية أصيلة. وفي األنواع احليوانية ذات معدالت التكاثر 

املنخفضة- فإنه من املهم بصفة خاصة جمع معلومات نوعية عما يلي:
األعداد الكلية للحيوانات مصنفة طبقاً للعمر؛ – 

معدل التكاثر لكل مجموعة عمرية مصنفة للجنس؛ – 
ل احلياتية لكل دورة تربية لكل مجموعة مصنفة طبقاً للجنس؛ معدَّ – 

نوع التزاوج (أي الذكر) املطلوب لكل مجموعة؛ – 
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حتديد اإلناث من الساللة احمللية التي ستستخدم كإحالالت؛ – 
عدد اإلناث في الدورة التالية لكل مجموعة؛ و – 

لكل  املطلوبة  البديلة)  الساللة  حالة  في  املنوي  السائل  جرعات  (أو  الذكور  عدد  – 
مجموعة.

إجراء ٣: خطط للبني التحتية للنقل واالتصاالت  

يتطلب برنامج فعال للتربية اخلليطة بنى حتتية جيدة للنقل واالتصال. وحتتاج اخلطة إلى النظر 
في كيفية تلبية متطلبات النقل واالتصاالت

إجراء ٤: حدد متطلبات الساللة البديلة التي ستستخدم في برنامج التربية اخلليطة   

يجب حتديد متطلبات الساللة البديلة من حيث أقلمتها في البيئة اإلنتاجية املستهدفة، مستوى 
العناية  أنها ستنال  اإلدارة - وذلك لضمان  الرعاية الصحية ومستوى  العليقة،  التغذية، نوعية 

املناسبة. وقد يتطلب هذا االلتفات إلى:
اإلدارة على مدار طول حياة احليوانات من الساللة األصيلة البديلة في النواة؛ – 

خارج  احليوانية  الثروة  حفظة  بواسطة  (ممكناً  التلقيح  فترة  خالل  التربية  ذكور  إدارة  – 
النواة).

أن  اإلرشادية  للخدمات  ميكن  حتى  اخلليطة  للحيوانات  اإلدارة  متطلبات  حتديد  يجب  كما 
ينقلوا هذه املعلومات إلى املالك واحلفظة.

إجراء ٥: خطط سياسات التسجيل داخل الطبقات اتلفة من البرنامج  

إذا ما كان قد اتخذ قرار إلقامة طبقة عليا حتفظ بها الساللة الوافدة في صورة حيوانات حية 
ينبغي أخذ سجالت مثل تلك املبينة في صندوق ٣٢ لبرنامج التربية األصيلة. والطبقات اإلضافية 
إذا كان هناك  البرنامج سيكون لها متطلباتها اخلاصة من السجالت. على سبيل املثال-  داخل 
طبقة إلنتاج الذكور اخلليطة للتوزيع على اتمع الستخدامها في تلقيح الساللة احمللية فإنه 

يجب اختبار هذه الذكور من حيث التناسل وجودة السائل املنوي بجانب صفاتها األدائية.
وحيث أن التسجيل غالباً ما يكون واحداً من أكثر عناصر االستراتيجية كلفة- فإن احلكمة 
تقتضي أن تؤخذ فقط السجالت الضرورية. وميكن أن يبدأ التسجيل بسيطاً منخفض التكلفة 
ثم يزداد مع تقدم البرنامج (ومن املمكن أن يكون العائد قد بدأ فعالً). الصفات التي ستسجل 
إلى  حاجة  هناك  ولكن  االنتخاب.  ومعايير  التربوية  األهداف  حتديد  عند  اختيارها  مت  قد  تكون 
حفظة  النساء  تكون  ما  وغالباً  احليوانات.  أي  على  ل  تُسجَّ الصفات  أي  يخص  فيما  التخطيط 
السجالت التقليديات ألداء احليوانات ونسبها وعلى دراية مبثل هذه القضايا. لذلك فإنه من املنطق 
ل األمية أعلى بني النساء عنه بني  اشتراكهن في حفظ السجالت، وحيث أنه عادة ما يكون معدَّ
الرجال فاملفروض أال يسبب هذا مشكلة بالضرورة إذا ما صممت طرق التسجيل آخذين هذا في 

احلسبان.

ط نشر املواد الوراثية احملسنة   طِّ إجراء ٦: خَ

ستعتمد طبيعة التنظيمات لتوزيع املادة الوراثية على الهدف من برنامج التربية اخلليطة. إذا ما 
كان الهدف هو عمل ساللة جديدة- مبجرد عملها واختبارها فإنها سوف تخضع لبرنامج التربية 
الوراثة  باملائة من   ٥٠ إلى سقف  التدريج  البرنامج  استهدف  إذا  ولكن  د).  (أنظر فصل  األصيلة 
األجنبية، فسيتطلب األمر أن توزع ذكور اجليل األول ج١ أو سائلها املنوي باستمرار لتلقيح اإلناث 
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صندوق ٣٧
شجرة قرارة لبرنامج تربية خليطة 

ألغراض شجرة القرار هذه- سيشار إلى الساللة البديلة (الوافدة) بالساللة أ والساللة املتاحة 
محلياً والتي سيتم خلطها. سيشار إليها بالساللة ب.

هل هناك حاجة لالحتفاظ بطبقة عليا من حيوانات الساللة األصيلة البديلة أ أو حيوانات  ١ .
خليطة؟ ستكون اإلجابة بالنفي فقط إذا : (i) كان الهدف النهائي هو التدريج أو تربية خليطة 
مستدمية؛ و(ii) كانت املادة الوراثية للساللة البديلة يتم احلصول عليها ونشرها خالل التلقيح 

االصطناعي. إذا كانت اإلجابة بنعم إذهب إلى (٢)؛ وإذا كانت ال اذهب إلى (٩)
إذا  )؛  إلى (٣. ٢ إذا كانت اإلجابة نعم ذهب  النهائي هو تكوين ساللة جديدة؟   هل الهدف 

كانت ال أذهب إلى (٨). 
إذا  محلياً؟  املتاحة  الساللة  من  ستأتي  اجلديدة  الساللة  وراثة  من  فقط  باملائة   ٢٥. ٣ هل 

كانت اإلجابة نعم أذهب إلى (٤)؛ إذا كانت ال أذهب إلى (٥).
اعمل طبقة تربية تنتج مبدئياً خليط ج ١ ولقح ج١. ٤ رجعياً إلى الساللة أ. وأسهل طريقة 
هي احلصول على حيوانات ج١ هي بتزاوج إناث ب مع ذكور أ ثم لقح ج١ رجعياً بذكور أ. 
تربية  على عشيرة  احلصول  ومبجرد  ب.  باملائة  و٢٥  أ  باملائة   ٧٥ تربية  ينتج عشيرة  سوف 
ر  قوامها ٧٥: ٢٥ فإن طبقة التربية ميكنها أن تواصل التربية األصيلة (أنظر فصل د). قدّ

أعداد احليوانات املطلوبة ملدة ثالثة أجيال. 
    وميكن إجراء تعديل بسيط للنسب التربوية وذلك بتضمني نسبة من ذكور ج١ أو ذكور أ 

في العشيرة مبجرد ما أصبحت النواة تربى تربية أصيلة.
إناث ج١ لساللة بديلة إلى ذكور من نفس الساللة، وحاول مزج توليفات  تزاوج      جتنب 
السالالت. على العموم- مبجرد ما تبدأ التربية األصيلة، ركز على استخدام أفضل احليوانات فردياً 

أكثر من التركيز بشدة على االحتفاظ بنسبة السالالت.
     خالل هذه العملية، ميكن نشر ذكور أ (وأيضاً ذكور ج١) بدرجة أوسع وتتزاوج مع إناث 
داخل طبقة املنتجني إذا ما كان هناك مخطط نشر فعال. وتدريج طبقة املنتجني إلى الساللة 

املكونة في طبقة التربية سيؤدي إلى تقدم إضافي. اذهب إلى (١٠)
هل ٥٠. ٥ باملائة من الساللة اجلديدة ستأتي من الساللة املتاحة محلياً؟ إذا كانت اإلجابة 

نعم اذهب إلى (٦) إذا كانت اإلجابة ال اذهب إلى (٧).
بينها. وأسهل  اخلليط فيما  وذكور هذا  إناث  زاوج  ثم   ١. ٦ تربية من خليط ج   كون طبقة 
طريقة هي تزاوج إناث ب مع ذكور أ للحصول على ج١. زاوج حيوانات ج١  لتحصل على 
خليط ٥٠ باملائة إلى ٥٠ باملائة. مبجرد احلصول على عشيرة تربية ٥٠:٥٠ ممكن أن تواصل 
طبقة النواة كتربية أصيلة (أنظر فصل د). قدر أعداد حيوانات التربية املطلوبة على مدى 

ثالثة أجيال.
     ميكن عمل حتوير بسيط لنسب السالالت وذلك بإضافة ذكور من أ أو ب عندما تكون 

خلطان ج ١ تتزاوج بينيا (معا)ً.
   جتنب تزاوج إناث ج١ للساللة البديلة إلى الذكور من نفس الساللة، وحاول مزج توليفات 
السالالت. علي العموم- مبجرد أن تبدأ التربية األصيلة، ركز على استخدام أفضل احليوانات فردياً 

أكثر من التركيز بشدة على االحتفاظ بنسبة السالالت.



استراتيجيات التربية من أجل اإلدارة املستدامة للموارد الوراثية احليوانية١٠٠

       وخالل هذه العملية ميكن نشر ذكور أ (وأيضاً ذكور ج١) بدرجة أوسع وتتزاوج مع إناث 
ال. وتدريج طبقة املنتجني إلى الساللة املكونة  طبقة املنتجني إذا ما كان هناك مخطط نشر فعَّ

في طبقة التربية سيؤدي إلى تقدم إضافي. اذهب إلى (١٠).
الساللة اجلديدة ٧٥ باملائة ب. أعمل طبقة تربية من ج١. ٧ ثم لقحها رجعياً إلى الساللة 
ب. أسهل طريقة هي خلط إناث ب مع ذكور أ للحصول على ج١. وعموماً اخلليط الرجعي 
إناث ج١ إلى ذكور ب. هذا ينتج حيوانات خليطة  أو  إناث ب  ميكن أن يكون ذكور ج١ إلى 
٢٥ باملائة أ إلى ٧٥ باملائة ب. ومبجرد إقامة عشيرة التربية ٧٥: ٢٥ تستمر النواة بالتربية 
األصيلة (أنظر فصل د). قدر األعداد املطلوبة من حيوانات التربية على مدى ثالث أجيال. 
وميكن عمل حتوير بسيط لنسب السالالت بتضمني النواة إما نسبة من ج١ متزاوجة مع 
بعضها (لزيادة أ) بدالً من تلقيح ج١ رجعياً إلى ب، أو بتضمني النواة ذكور ب أو إناث ب. 
ز على استخدام أفضل حيوانات فردية أكثر  وعموماً- فبمجرد أن تبدأ التربية األصيلة ركِّ

من التركيز بشدة على االحتفاظ بنسبة السالالت.
    خالل هذه العملية فإن ذكور ج١ (وميكن أيضاً ذكور أ، حسب أداء ج١ في منظومة اإلنتاج) ميكن 

أن يتم نشرها بتوسع أكبر وتلقح مع إناث داخل طبقة املنتجني إذا ما كان هناك مخطط نشر ف
ال. وتدريج طبقة املنتجني إلى الساللة اجلديدة سيؤدي إلى تقدم إضافي. اذهب إلى (١٠). فعَّ

لة- من  هدف اطط هو تربية خليطة أو تدريج مستدميان. طبقة حيوانات التربية املشكَّ ٨ .
وَّن إما باستخدام حيوانات حية، أجنة أو بويضات لتعطي أفراداً من أجل  الساللة أ- تُكَ
اخللط مع ساللة ب في الطبقة اإلنتاجية. يتم االحتفاظ بطبقة التربية بواسطة التربية 

األصيلة للساللة أ. أذهب إلى (١٠).
هل من املؤكد أن طبقة التربية من حيوانات حية غير مطلوبة؟ مبعنى أن برنامج التربية  ٩ .
اخلليطة املزمع سيستمر باالستيراد املستمر من السائل املنوي. وعموماً سيعتمد هذا 
على ما إذا كانت األهداف التربوية للساللة البديلة أ في موطنها األصلي مقبولة في 
املوقع اجلديد وفي منظومة اإلنتاج اجلديدة. نقطة أخرى يُنظر فيها هي أن إنشاء طبقة 
تربية من احليوانات املرباة تربية أصيلة من الساللة أ سيعطي دفعة في بدء برنامج التربية 
رِّر أن برنامج التربية يجب أن يتضمن طبقة تربية- أذهب إلى (١٠). إذا  األصيلة. إذا ما قُ

كانت اإلجابة ما زالت ال أذهب إلى (١١).
سيتوقف حجم النواة على عدد ذكور التربية املطلوب للخلط مع ساللة ب، والذي بدوره  ١٠ .
سيعتمد على طريقة النشر. وبينما تتطور النواة لتصبح جزءاً من برنامج تربية أصيلة 
للساللة أ، ينبغي أن يكون احلجم كبيراً مبا فيه الكفاية ليسمح- بتنمية هذا الدور. (أنظر 

فصل د).
     قد يكون مهماً إتباع تزاوج متحكم فيه داخل النواة لتمييز مختلف اخللطان خاصة إذا 

لم يكن هناك دالئل    بصرية حاسمة لتمييزها (مثالً لون احليوان الطائر، الريش).
في حالة إذا لم يكن هناك طبقة تربية فإن هذا اجلزء من التصميم يكون واضحاً نسبياً.  ١١ .
تتوقف كمية السائل املنوي على عدد اإلناث التي ستلقح من الساللة ب في كل سنة 
(ت) ومعدل جناح التلقيح االصطناعي (ح احلمل لكل تلقيحة). يكون عدد جرعات السائل 
املنوي املطلوب هو  ت/ ح  للسنة الواحدة. إذا كان التدريج هو الهدف النهائي فإنه ميكن 
عمل برنامج تربية أصيلة من العشيرة احمللية عندما تكون ٧٥ باملائة أو أكثر مدرَّجة إلى 

الساللة البديلة. اذهب إلى (١٢)
م تقريراً عن اخلطة األولية. قدِّ ١٢ .
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من الساللة احمللية أو خلطانها. إذا كان ٧٥ باملائة هو السقف املطلوب فالذكور الثالثة أرباع اخلليط 
ستوزع باستمرار. وحتت أي الظروف فإنه ينبغي رصد التدريج للتأكد من أنه محصور في حفظة 
الثروة احليوانية املستهدفني، أن بقية عشيرة الساللة تظل في حالة التربية األصيلة وأن كيانها 
الوراثي ال يُقوِّض. وهذا سهل القولٌ ولكن الواقع قد يكون غير ذلك ويصعب حتقيقه في املنظومات 
ذات املدخالت املنخفضة في البلدان النامية. وحتتاج التربية اخلليطة املستدمية منظومة متطورة 
لتوزيع حيوانات. فقد تُنتَج ذكور وإناث التربية في وحدات مستقلة داخل طبقة التربية ثم جتمع 
معاً على مستوى املزرعة للتزاوج. إذا لم تكن البني التحتية الالزمة لتوزيع احليوانات غير متوفرة ال 

ينصح بنظم التربية اخلليطة املستدمية.

إجراء ٧: اجر حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات  

مبجرد إعداد برنامج التربية ينبغي إجراء حتليل مواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات. ويجب 
استخدام نتائج هذا التحليل لتهذيب خطة البرنامج بدرجة أدق.

إجراء ٨: احصل على تقييم لالستثمار  

أنظر التفاصيل فصل و

لها إذا لزم األمر   إجراء ٩: قم مسودَّة خطة التطوير إلى صانعي القرار وعدّ

عندما تكتمل مسودة خطة التطوير سلِّمها إلى صانعي القرار. قد حتتاج اخلطة إلى تعديل.

مهمة ٤: إقامة الهياكل املالية والتنظيمية

إجراء١ : أمِّن التمويل الالزم واإلطار التنظيمي

جمعيات  أو  املربني  جمعيات  فيها  (مبا  احلكومية  غير  املنظمات  احلكومة،  من  التمويل  يأتي  قد 
السالالت) أو برنامج التعاون الفني. وفي معظم البلدان النامية سوف حتتاج احلكومة إلى القيام 
بدور كبير- على األقل عند بدء البرنامج لزيادة فرص استدامته. ينبغي أن يشمل اإلطار التنظيمي 

جميع ذوي الشأن املعنيني.

إجراء ٢: ضع برامج التدريب

احليوانات  مع  التعامل  كيفية  احليوانية  الثروة  حلفظة  ليبينوا  اإلرشادية  اخلدمات  موظفي  درِّب 
اخلليطة وتوفير حاجاتها اإلضافية من اإليواء؛ العالئق والرعاية البيطرية. أكد على شمل حفظة 
موظفي  درب  احليوانات.  إدارة  في  دورهن  ألهمية  وذلك  التدريب  في  النساء  من  احليوانية  الثروة 

البرنامج على جميع النواحي املتعلقة بتسيير البرنامج.

مهمة ٥: تنفيذ خطة برنامج التربية اخلليطة

إجراء ١: قم بإدارة تنفيذ اخلطة على أساس يومي

الفصل  والنزاعات حول  التخطيط  أثناء  متوقعة  تكن  لم  التي  باملشاكل  االهتمام  إيالء  ينبغي 
بني املستويات. واألخيرة يحتمل حدوثها أثناء إجراءات التسجيل. وينبغي التقييم بعناية للفصل 

الدقيق للمسئوليات بني مدير املزرعة، مدير نظام املعلومات وإحصائي الوراثة.

إجراء ٢: أشرك مالك الثروة احليوانية التقدميني واملهرة

التربية  برنامج  عمالء  من  مجموعة  أول  سيشكلون  وهم  احلفظة.  هؤالء  مثل  حتديد  ينبغي 
اخلليطة.
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شكل ٤
شجرة اتخاذ قرار لبرنامج تربية خليطة

هل هناك حاجة لالحتفاظ بطبقة عليا من حيوانات الساللة األصيلة البديلة أ أو حيوانات خليطة؟ ١ .

١٠. برنامج تربية أصيلة للساللة أ

ً عن الخطة األولية ١٢. قدم تقريرا

٢. هل الهدف النهائي هو تكوين ساللة جديدة؟ ٩. هل طبقة التربية من حيوانات حية غير مطلوبة؟

٣. هل ٢٥٪ فقط من وراثة الساللة الجديدة 
ستأتي من الساللة المتاحة محلياً؟

٥.  هل ٥٠٪ من الساللة الجديدة ستأتي 
من الساللة المتاحة محلياً؟

 ٤. اعمل طبقة
تنتج مبدئياً  تربية 
 خليط ج ١ ولقح ج

 ١ رجعياً إلى الساللة
 أ. وأسهل طريقة
 هي الحصول على
 حيوانات ج ١ هي
 بتزاوج إناث ب مع

 ذكور أ تم لقح ج ١
 رجعياً بذكور أ. سوف
تربية  ينتج عشيرة 

٧٥ ٪ أ و٢٥ ٪ ب

 ٦. كون طبقة تربية
 من خليط ج ١ ثم

 زاوج إناث وذكور هذا
 الخليط معاً. وأسهل

 طريقة هي تزاوج
 إناث ب مع ذكور أ

 للحصول على ج١.
  زاوج حيوانات ج١

 لتحصل على خليط
٥٠٪ إلى ٥٠٪

 ٧. الساللة الجديدة ٧٥٪
 ب. أعمل طبقة تربية

 من ج١ ثم لقحها رجعياً
 إلى الساللة ب. أسهل

 طريقة هي خلط إناث ب
 مع ذكور أ للحصول على

 ج١. وعموماً الخليط
 الرجعي يمكن أن يكون
 ذكور ج١ إلى إناث ب أو

 إناث ج١ إلى ذكور ب. هذا
 ينتج حيوانات خليطة

٢٥٪ أ إلى ٧٥٪ ب

 ٨. هدف المخطط
 هو تربية خليطة أو
 تدريج مستديمان.

 طبقة حيوانات التربية
 المشكَّلة- من الساللة
 أ- تُكَوَّن إما باستخدام
 حيوانات حية، أجنة أو
ً  بويضات لتعطي أفرادا

 من أجل الخلط مع
 ساللة ب في الطبقة

 اإلنتاجية. يتم االحتفاظ
 بطبقة التربية بواسطة

 التربية األصيلة
للساللة أ

١١.  استورد 
سائل منوي 

بالكميات 
المطلوبة 

وكون ساللة 
مركبة بها 

٧٥٪ أو أكثر 
من وراثة 
الساللة 
البديلة 

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

ال

ال
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أسأل عن ردود أفعال حفظة الثروة احليوانية والتي يجب ترتيبها وشملها في التقارير املرحلية 
(إجراء ٥) للنظر فيها عند استعراض األهداف التربوية.

إجراء ٣: أوجد حلوالً للمعوقات اإلدارية التي يواجهها حفظة الثروة احليوانية   

تعوق  رمبا  التي  اإلدارية  املمارسات  اإلنتاج سيكون قد حدد  احلالي في منظومة  للوضع  التقييم 
تنفيذ برنامج التربية اخلليطة. وسيحتاج األمر إلى إيجاد حلول لهذه املشاكل بالتشاور مع مالَّك 
الساللة  ذكور  كانت  ما  إذا  املثال-  سبيل  فعلى  اإلرشادية،  واخلدمات  وحفظتها  احليوانية  الثروة 

احمللية يسمح لها بالتزاوج حرَّة- قد يكون هناك حاجة إلى عمل حظائر خاصة أو برنامج خصي.
التلقيح  أجهزة  احليوانات،  إيواء  (مثالً-  اخلليطة  التربية  طط  املطلوبة  اإلمكانيات  ر  طوِّ

االصطناعي وأدوات الترقيم).

إجراء ٤: قوِّ االتصال مع اخلدمات اإلرشادية   

اسأل اخلدمات اإلرشادية عن رد الفعل فيما يتعلق بأداء احليوانات اخلليطة حتت الظروف احلقلية. 
ن في التقرير املرحلي (انظر اإلجراء التالي) للنظر فيها عندما  ينبغي أن ترتب املعلومات وتُتضمَّ

تستعرض األهداف التربوية.

إجراء ٥: ارصد وقرر عن التقدم  

ينبغي القيام باستعراض النشر. ويجب أن يوثق االستعراض مبيعات املادة الوراثية احملسنة، مقارنة 
األرقام باألهداف املتفق عليها، وأيضاً يشمل ردود أفعال العمالء واخلدمات اإلرشادية مرتبة.

مهمة ٦: تنظيم تقدمي خدمات التربية اخلليطة

ن من تنظيم خدمات التربية اخلليطة إجراء ١: حسِّ

تأكد من توفر املتطلبات التالية: 
الوقت  في  املناسب  املكان  في  والبيانات  احليوانات  بتوفير  تسمح  جيدة  حتتية  بنى  – 

املناسب؛ 
نظام اتصال جيد يسمح جلميع املشاركني معرفة أين ينبغي أن تكون احليوانات والبيانات،  – 

متى تكون وماذا ينبغي عمله بها؛ 
تدريب للموظفني امليدانيني واإلشراف الذي يضمن أنهم يؤدون مهامهم بصفة تامة؛ – 

إسناد واضح للمسئوليات؛ و – 
أهداف محددة من أجل كفاءة التشغيل. – 

وعند وضع األهداف تأكد من أنها قابلة للقياس (معايير واضحة للنجاح والفشل) وممكنة 
التحقيق، ولكن بها عنصر التحدي. فتحقيق أهداف أكثر حتدياً بالتدريج يؤدي إلى رد فعل إيجابي 
للعاملني في امليدان، في حني أن استمرار اإلخفاق في حتقيق أهداف غير معقولة يؤدي إلى رد فعل 

سلبي ويهدد النظام.

إجراء ٢: أقم نظم فعالة إليصال املواد الوراثية 

اإلمداد  لضمان  اخلليطة  التربية  برنامج  من  الناجتة  الوراثية  املادة  إليصال  فعال  نظام  املطلوب 
في الوقت املناسب وفي مواقع مناسبة قريبة من الثروة احليوانية املستهدفة. وستختلف درجة 
التعقيد املمارسة طبقاً للنظام املتبع- فالنظام األسهل تكون فرص جناحه أكبر (صندوق ٣٨) 

أعد النظر باستمرار في النظام للتأكد من أن العملية سهلة وفعالة قدر اإلمكان.
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إجراء ٣: أنظر في استخدام التلقيح االصطناعي 

ميكن للتلقيح االصطناعي أن يحسن من نظام اإليصال بدرجة كبيرة وفوائده الرئيسية هي:
االستغناء عن احلاجة إلى توزيع عدد كبير من ذكور التلقيح؛ و – 

الطالئق  استخدام  في  الكبير  التوسع  من  ن  ميكِّ وهذا  ذكر،  لكل  أعلى  تكاثر  معدل  – 
املتميزة واتبرة مقارنة باستخدام التلقيح الطبيعي.

إذا كان عدد الطالئق املتاحة من الساللة البديلة صغيراً نسبياً فإن احلاجة تكون أعظم للتلقيح 
االصطناعي. وأكثر الوسائل فعالية ملواجهة هذه احلاجة هو استخدام السائل املنوي امد.

وستجني الفوائد املمكنة من استخدام التلقيح االصطناعي فقط إذا ما توفرت املتطلبات 
األساسية التالية:

األدوات واملستلزمات االستهالكية للتلقيح؛ – 
موظفون مدربون إلجراء التلقيحات؛ – 

القدر على التعرف على الشبق مبكراً وبدقة؛ – 
تقبل حفظة الثروة احليوانية لفكرة التلقيح االصطناعي؛ – 

في حالة استخدام السائل املنوي امد يجب توفر إمدادات منتظمة من النيتروجني  – 
السائل والقدرة على استخدامها. 

أن  يجب  القرية  مستوى  على  فعال  تشغيل  فلضمان   ،(٣٩ (صندوق  مهم  أيضاً  التنظيم 
يكون توقيت تخزين ونقل السائل املنوي توقيتاً جيداً. ويجب األخذ في احلسبان قضايا نوع-اجلنس 

عند تنظيم توصيل املادة الوراثية.

صندوق ٣٨
إيصال المادة الوراثية- أحد المفاتيح لبرنامج تربية ناجح 

في أواخر السبعينات من القرن املاضي بدأ في املغرب برنامج تربية لصون ساللة أغنام الدهمان 
اخلصوبة  على  البقاء  التربوي  الهدف  تضمن  املفتوحة.  النواة  مخطط  باستخدام  وحتسينها 
العالية في النعاج بينما يتم حتسني معدل منو احلمالن. ولكن نظراً لغياب استراتيجية سليمة 
للنشر- حوالي ٩٠ باملائة من صغار احلائزين لم يُشملوا- فلم يتمكن إال أعداد قليلة من حفظة 
ثبت  كما  باإلكثار.  قاموا  الذين  قبل  من  املقدمة  احليوانات  من  االستفادة  من  احليوانية  الثروة 
التربوي ألنه لم يتم رصيد انسياب احليوانات من مزارع  أيضاً استحالة إجناز تقدم في اطط 
النواة  من  بكل  اخلاصة  اإلنتاجية  والبيئة  املوقع  عرقل  قد  وأيضاً  احلائزين.  صغار  إلى  اإلكثار 
والعشيرة األساسية مخطط التربية. فالساللة هي أصالً تربي في الواحات، وفي هذه املناطق 
من  وبالرغم  املتطرفة.  للبيئات  أقلمة  أقل  ألنها  شيوعاً  أقل  األخرى  السالالت  تكون  البعيدة 
في  األغنام  من  احملدودة  واألعداد  أخرى  سالالت  غياب  فإن  للدهمان،  العالية  التجارية  القيمة 
العشيرة األساس اضطرت املربني إلى ذبح حيوانات متميزة لالستهالك أو في أغراض دينية (عيد 

األضحى).
أمر  احليوانية هو  الثروة  إلى حفظة  الوراثية  للمادة  التخطيط إليصال فعال  فإن  وهكذا 

حاسم لنجاح مخطط التربية.

مقدمة من إسماعيل بوجنان
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إجراء ٤: ضع مقترحات بحثية لتحسني نظم تقدمي املادة الوراثية 

محدد رئيسي لفعالية برنامج التربية اخلليطة هو إيصال الذكور أو السائل املنوي لتلقيح إناث 
الساللة احمللية. لذا ينبغي النظر في مقترحات بحثية في ااالت التالية:

حتسني إمداد الذكور للخلط في الوقت املناسب وفي املكان املناسب؛ – 
التحكم في تناسل الذكور احمللية حتى يكون اخللط أفضل تهديفاً؛ و – 

تطوير استخدام التلقيح االصطناعي حتت الظروف احمللية. – 

صندوق ٣٩
البني التحتية الالزمة لمخططات التلقيح االصطناعي 

ميكن أن ييسر استخدام التلقيح االصطناعي نشراً واسعاً وفعاالً للمادة الوراثية من الذكور إذا 
م التلقيح  دِّ ما توفرت خدمات النشر السليمة. في مالوي وجمهورية تنزانيا االحتادية وزامبيا قُ
في  املزارع،  في  بالتلقيح  يقومون  الذين  حكوميني  ملقحني  بواسطة  األبقار  في  االصطناعي 
نقاط تلقيح على جانبي الطريق وفي مراكز التلقيح االصطناعي. ومع أنه قد لوحظ زيادة في 
موثوقية  أوالً-  أسباب.  لعدة  بطيئة  كانت  الزيادة  هذه  أن  إال  االصطناعي  التلقيح  استخدام 
وتوافر خدمات التلقيح االصطناعي كثيراً ما تأثرت مبشاكل متعلقة باملواصالت مثل املسافات 
البعيدة ونقص املركبات والنيتروجني السائل بجانب سوء اإلدارة في مراكز التلقيح االصطناعي. 
على  التدريب  نقصهم  الزراعة  وعمال  الفالحني  ألن  منخفضة  كانت  احلمل  معدالت  ثانياً- 
املنخفض  الرئيسي لهذا هو املستوى  التي في حالة شبق، وكان السبب  األبقار  التعرف على 
من الدعم املالي للخدمات اإلرشادية وبرامج التدريب. وأخيراً- فإن السائل املنوي املستخدم في 
التلقيح االصطناعي لم يحقق دائماً معايير التميز املناسبة التي مت حتديدها النتخاب الطالئق.

لذا فإقامة مخطط ناجح للتلقيح االصطناعي يتطلب وسيلة مواصالت فعالة تربط بني 
حفظة الثروة احليوانية ومراكز التلقيح االصطناعي، إدارة كفوءة في مراكز التلقيح االصطناعي، 
أو  األداء  ومخططات كفوءة الختبار  فعالة،  تدريبية  برامج  لتقدمي  اإلرشاد  متويل كاف خلدمات 

اختبار النسل لضمان استخدام أفراد متميزة أو مالئمة.

Mpofu (2002) :املصدر
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 III املهام واإلجراءات – مرحلة

مهمة ٧: حتسني خدمات التربية اخلليطة وحتفيز املشاركة

إجراء ١: أنظر في احلوافز لتحسني املشاركة في خدمات التربية اخلليطة  

قد يحتاج األمر إلى توفير عناصر رأسمالية مثل مأوى احليوانات كحافز للمشاركة في اخلدمات. 
عند  حافزاً خاصة  تعتبر  والتي  التطعيمات)  (مثالً  رعاية صحية محسنة  إلى  أيضاً  يحتاج  وقد 
بدء البرنامج. وكذلك تقدمي خدمات السجالت. ويجب أن يذهب الدعم إلى مستحقيه؛ إذا كانت 

النساء مسئوالت عن التسجيل تأكد أنهن يحصلن على دعمهن.
احليوانية  الثروة  بحافظ  ربطها  املمكن  من  كان  وإذا  روتينية  بصفة  تقاس  اجلودة  كانت  إذا 
فهناك فرصة لعمل مخطط جلائزة اجلودة بني حفظة الثروة احليوانية. وهذه ممكن ربطها بأسعار 

أعلى للجودة وجوائز للتميز التي ميكن حلفظة الثروة احليوانية استخدامها في إعالناتهم.

إجراء ٢: أنظر في عمل عالمة جتارية للحيوانات اخلليطة 

إذا أصبحت التربية اخلليطة ناجحة قد يصبح من الضروري إعطاء هذه اخلدمة صفة أو عالمة 
جتارية بطريقة أو أخرى. وقد يكون هذا هاماً بصفة خاصة عندما يستخدم التلقيح االصطناعي 
في النشر حيث ستنشأ احلاجة إلى التمييز بني السائل املنوي من مخطط التربية اخلليطة وسائل 
أو عالمة  املنوي  منوي آخر ذي جودة منخفضة يبيعه موردون آخرون. إعطاء عالمة مميزة للسائل 
جتارية محميَّة ومسجلة سيضمن حلفظة الثروة احليوانية أن السائل املنوي هو فعالً من مخطط 

التربية اخلليطة.

ل املعلومات عن احليوانات اخلليطة  إجراء ٣: وصِّ

يتوقع أن يكون أداء احليوانات اخلليطة مختلفاً عن تلك احمللية- وغالباً ما ستبدو مختلفة. ينبغي 
دا أنفسهم على هذه احليوانات اجلديدة، سلوكها  أن يُساعد حفظة الثروة احليوانية على أن يُعوِّ
وتأقلمها للبيئة اإلنتاجية. واخلدمات اإلرشادية الفعالة هامة، لضمان أن حفظة الثروة احليوانية 

لديهم املعلومات الكافية عن احليوانات اخلليطة، رعايتها وإدارتها.

إجراء ٤:انشأ نظام اختبار األداء 

تسجيل الصفات اإلنتاجية في احليوانات احمللية واخلليطة (على األقل لدورة حياة كاملة) سيسمح 
باملقارنة بني األداء اإلنتاجي للمجموعتني. إذا كانت اخللطان أعلى أداء من احليوانات األصيلة فإن 
هذا سيشجع عدداً أكبر من حفظة الثروة احليوانية أن يشاركوا في برنامج التربية اخلليطة. أما إذا 
كان أداء اخللطان أقل من التوقعات فإنه ميكن حتديد األسباب في مرحلة مبكرة؛ وإذا استمر األداء 

دون املستوى قد يتطلب األمر إيقاف برنامج التربية اخلليطة.

إجراء ٥: أنظر في إنشاء نظام تسجيل نسب أساسي 

ذ برنامج التدريج- قد يكون من الضروري إدخال نظام تسجيل نسب أساسي يتضمن  إذا ما نُفِّ
ترقيم وتسجيل الطلوقة. وسيمكن هذا من جتنب التزاوج بني الطلوقة ونسله من اإلناث األمر 
ي بالتعرف على نظام التسجيل الشفهي  الذي يؤدي إلى تدهور راجع إلى التربية الداخلية. ويُوصَ

القائم ويبني نظام التسجيل املطلوب على أساس التشابه بينه وبني هذا التسجيل الشفهي.



١٠٧ عمل برامج التربية اخلليطة

مهمة ٨: تقييم برنامج التربية اخلليطة من حيث الفوائد واالستدامة 

إجراء ١: وفِّر األموال واخلبرة لتقييم موضوعي   

إذا كان يحقق أهدافه. ويتطلب هذا  إلى تقييم ما  التربية اخلليطة  برنامج  أن يخضع  ينبغي 
التقييم.  بهذا  للقيام  إضافي  متويل  على  احلصول  ضرورياً  يكون  وقد  لألداء.  ميدانياً  تقييماً 

والفوائد التكلفة  حتليل  يجرى  التقييم  وبعد 

إجراء ٢: قيِّم ما إذا قد مت وضع استراتيجية تربية خليطة طويلة األجل 

التربية اخلليطة استراتيجية طويلة املدى. أنظر في نتائج التقييم امليداني، وإذا  يتطلب برنامج 
الفرص  وابحث  فعاليته  لتحسني  أخرى  مرة  اخلليطة  التربية  برنامج  تقييم  أعد  األمر-  احتاج 
التربية  برنامج  إلكمال  أصيلة  تربية  برنامج  تطوير  هذا  يتضمن  قد  جديدة.  سالالت  لتضمينه 

اخلليطة.

إجراء ٣: اجر تقييم ميداني للحيوانات اخلليطة 

ينبغي تقييم الفروق بني احليوانات احمللية واحليوانات اخلليطة من حيث املدخالت وارجات. وينبغي 
للخلطان  معنى  ذي  (غير  التناسل  وجناح  األمراض  مقاومة  اإلنتاج،  األدائية  ارجات  تشمل  أن 
النهائية). بينما تتضمن املدخالت التغذية، املنتجات البيطرية مثل اللقاحات، وأي مدخالت إدارية 
اإليواء  مثل  اإلضافية  الرأسمالية  االستثمارات  احتساب  أيضاً  وينبغي  العمالة.  فيها  مبا  أخرى 

ن أو األراضي اصصة إلنتاج محاصيل العلف. احملسَّ

صندوق ٤٠
في  أجنبية  ساللة  بإدخال  المتعلقة  األخطار  إلدارة  األثر  تقييم  دراسات 

أفريقيا  جنوب 

بَّق عند إدخال ساللة أجنبية إلى  أعدت وزارة الزراعة خطوطاً إرشادية لدراسات تقييم األثر تُطَ
- أو إذا لزم األمر تتعاقد مع- عالم إنتاج حيواني مشهود له، عدة علماء إنتاج  البالد. فهي تُعنيَّ
تقريرهم  العلماء  أو  العالم  يقدم  ذلك  بعد  بالدراسة،  ليقوم  حيواني  إنتاج  معهد  أو  حيواني 
اإلنتاجية  وبيئتها  األجنبية  الساللة  وصف  على  التقرير  يحتوى  أن  وينبغي  الزراعة.  وزارة  إلى 
االعتيادية ومنظومة اإلنتاج واإلدارة التي تتطلبها هذه الساللة. كما ينبغي أن يشتمل التقرير 
على تفاصيل عن أي من السالالت احمللية في جنوب أفريقيا تشبه الساللة األجنبية، أثر الساللة 
احملتمل على الثروة احليوانية جلنوب أفريقيا واألثر التي قد أحدثته في أقطار أخرى. ومبجرد ما مينح 
املسماة  الوطنية  البيانات  قاعدة  ل في  تُسجَّ أن  والنسل يجب  احليوانات  فإن جميع  الترخيص 
ما  إذا  املوقع  بتقييم في  الزراعة  وزارة  وتقوم  الوراثية.  واملعلومات  للتسجيل  املتكامل  بالنظام 
ارتأت ذلك ضرورياً. وبينما تكون الساللة قيد التقييم فإنه ال يجوز التخلص من املادة الوراثية بأي 

طريقة بدون إذن من وزارة الزراعة.

Pilling (2007) :املصدر
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وقد يكون هناك حاجة إلى خبرة متخصصة لتقدمي تصميم إحصائي جيد للتقييم وحتليل 
وتفسير البيانات. وينبغي أن يقارن التصميم تقييم احليوانات احمللية واخلليطة املعاصرة. وبينما قد 
تكون احليوانات اخلليطة-املشمولة في التقييم امليداني- حتت ظروف إدارية مختلفة عن احليوانات 
ينبغي  اختالفات. كما  أي  توثيق  وينبغي  بينهما  الظروف  د هذه  توحَّ أن  املفضل  فإنه من  احمللية 
حتليل الفروق بني احليوانات احمللية واخلليطة من حيث املدخالت وارجات لكل جوانب األداء املتعلقة 

مبجمل األربحية.
إذا ما اقترحت نتائج التحليل أن اخللطان تعطي فائدة قليلة- ادرس ضرورة إجراء تغييرات في 
اإلدارة تكون ضرورية وعملية أو ما إذا كانت املوارد الوراثية احليوانية املستخدمة حتتاج إلى إعادة 

طْ صانعي القرار علماً بالنتائج. نظر. أحِ

إجراء ٤: اجر تقييماً لألثر الوراثي على سالمة السالالت احمللية 

إلحداث  مفيدة  تكون  أن  فعالة  رصد  نظم  لها  والتي  املنضبطة  اخلليطة  التربية  لبرامج  ميكن 
احمللية.  السالالت  وبني  داخل  املوجود  القيِّم  الوراثي  التنوع  على  سلبياً  تؤثر  ما  دون  وراثي  حتسني 
ولكن إن لم يكن هناك ضبط ومراجعات فسوف يحدث اخللط العشوائي وسيؤدي هذا إلى اإلضرار 
بالسالمة الوراثية للسالالت احمللية. ويجب القيام بتقييم اآلثار الوراثية إلدخال وراثة أجنبية واتخاذ 

التدابير ملنع اخللط العشوائي (صندوق ٤٠).

مهمة ٩: إعداد تقارير التقدم 

ذلك. بعد  ثم سنوياً  مرحلة  نهاية كل  عند  التقارير  تقدمي  ينبغي 




