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في الكالب ناسلالت  
سلیمان تمر. د  

 ومھما قرأت ومھما ،جدا عمیق فالبحر ،ینتھى لن الكالب عن وحدیثى ، ینتھى لن الكالب على كالمى
 فى ملل أجد ال التى معشوقتى وھى اآلخیر حبى وھى اآلول حبى فھى ، ینتھى لن أبدا فحدیثى كتبت

 عشاق من وأحبائي لقرائي أقرأة ما كل نقل فى رغبتى أزدادت كلما عنھا أقرأ جلست فكلما .عنھا الحدیث
 .الكالب
 تبلغ الكالب ذكور .األخرى الثدییات سائر عن تماما تختلف التناسلیة وحیاتھا ، الخاص عالمھا لھا الكالب

 اإلخصاب كاملة وتكون ، تقدیر أقصى على التاسع وحتى السابع الشھر من ابتداء الجنسي النضوج عمر
 .شھور تسعة عمر فى البالغة األنثى مع بنجاح التزاوج یستطیع البالغ الذكر أن أي ، شھور التسعة عمر فى

 یمكنھا الكالب ذكور ونصف سنة عمر فى عالیة خصوبة وبنسبة بنجاح یتزوج أن ھو الصحیح ولكن
 ال والذكر .ویلقحھا شائعة أنثى آلي ینجذب أن یستطیع بالغ ذكر أي أن أي ،السنة من وقت أي فى التزاوج
 بین تام نفسى أرتباط ھناك ولكن .مثال كاإلنسان أخرى أنثى أي أو األخت أو اآلم بین التزاوج فى یفرق

 اآلخر عن أحدھما أبتعد لو وسلوكیتھما تصرفاتھما تضطرب بحیث وجنسیا نفسیا واإلناث الذكور بعض
 وغالبا ، مباشرة البلوغ بعد الكالب ذكور عند االحتالم ظاھرة وتنتشر .أخر سبب آلى أو النقل أو بالموت

 أو تناسلي سلوك فلھا الكالب أناث أما نالمكا نفس فى بأنثى نفسیا مرتبط الذكر كان كلما كثیرا تحدث ما
 فیھا تكون السنة فى فقط مرتین التزاوج موسم فى تدخل الكالب أناث أن حیث جدا وممیز جدا خاص جنسى

 .جنسیة رغبات أي ھالدی یوجد وال تماما كامنة فاألنثى السنة باقى أما .ذكر آلى جدا شدیدة الجنسیة رغبتھا
 الشبق دورة وتأتى .النادرة الحاالت بعض فى مرات ثالثة أو السنة فى فقط مرتین الشبق دورة تأتى وغالبا
 هھذ ولكن والصیف الشتاء فى الدورة تأتیھا اإلناث بعض أن وجد أنة اآل الخریف فى ومرة الربیع فى مرة

 الذكر مع للتزاوج تماما جاھزة تكون وال الشبق دورة ثناءأ معینة بمراحل تمر األنثى أن كما .هنادر حاالت
 وغیر شدید يجنس ھیاج حالة فى األنثى تكون الفترة تلك وفى .الشبق دورة من وقصیرة معینة فترة فى اآل

 وجودھا تصادف لو الذئاب أو الكالب من ساللة أى ومن ذكر أى من التزاوج تقبل أن یمكن بحیث طبیعي
 حالة وفى .الیوم أثناء المرات من ممكن عدد آلى الذكر تقبل أن یمكنھا كما .القبول حظةل األنثى مكان فى

 وربما العنیف التشاجر لدرجة علیھا تتشاجر الذكور نجد القبول فترة أثناء ذكر من أكثر بین األنثى وجود
 فبعض .عنھا غیابة حالة فى اآل أطالقا غیرة یقربھا أن یستطیع فال بھا فاز وأذا بھا أحدھم یفوز حتى القتل
 األنثى حجز یجب ولذلك ، األنثى هھذ من االقتراب تحاول التى الذكور فتقتل الشدیدة الغیرة تتملكھا الكالب

 نفس من عالیة لمواصفات مطابقا یكون أن دائما ویفضل واحد ذكر اآل معھا یتواجد وال أمین مكان فى
 بعدما نالحظھا والتى القبول فترة نھایة بعد اآل أخرى ذكور بأى تلتقى وال حرة األنثى تطلق وال .سالالتھا

  .لقحھا الذى ھو كان لو حتى منھا یقترب ذكر أى ضرب فى األنثى تبدأ

 على قدرتھم لعدم نظرا اإلناث تلقیح فى یرغبون ال معینة ألسباب المربیین بعض أن ھنا أسجل أن والبد
 الرائحة تمنع التى كالكلوروفیل معینة حبوب لتجریعھم یلجأون لةالحا هھذ وفى بالموالید الفائقة العنایة
 األمتار مئات على من الذكر یشمھا والتى القبول أثناء وبالذات الشبق أثناء اإلناث تصدرھا التى النفاذة
 وبعضھم .حمل یحدث فال الذكور بھا یشعر دون القبول فترة تمر وبذلك .األنثى مكان إلى سریعا فیأتي

 .نفسیة اآلم من لھا ذلك یسببة بما الفترة هھذ تمر حتى جدا أمن مكان فى ألنثىا یحجز
 فى تبدأ دمویة حمراء أفرارات األرض على تتساقط حیث ممیزة بعالمات الكالب فى الشبق دورة وتبدأ
 . یامأ ثمانیة ألي خمسة من تستمر الفترة هوھذ ، األرض على تظھر حمراء كبیرة دوائر ألي نقط من التزاید



 2 

ب
كال
 ال
في

ل 
اس
لتن
 | ا

3/
2/

20
09

  

 لمدة الشفاف الزجاجي ألى ثم المصفر الزجاجي اللون ألى اآلفرازات تتحول وفیھا التالیة الفترة تدخل ثم
 الفترة هھذ وخالل وردى لونھا ویصبح تتورم الخارجیة التناسلیة األعضاء تبدأ الفترة هھذ وفى أخر أسبوع
 مرتین أو مرة یتزوجھا أن لذكر ویمكن ( ةالفتر تلك طوال ذكر آلى الشدید القبول فترة فى األنثى تكون
 ثم . )العالیة الخصوبة من وللتأكد واإلخصاب التبویض تمام من لنتأكد یوم كل مرة أو یوم من وألكثر یومیا

 تقبل وال لطبیعتھا التناسلیة األعضاء وتعود اآلفرازات تنقطع فیھا والتى الشبق من األخیرة المرحلة تأتى
 .تعقرة أو بةتضر بل الذكر األنثى
 بنیانھا ولیكون أعلى خصوبتھا لتكون الثالثة للمرة الدورة تأتیھا عندما لألنثى اآلول التلقیح یكون أن ویجب
 نتحرى أن دائما یجب كما .التناسلیة ألعضائھا الكامل النمو من وللتأكد والرضاعة الحمل لمواجھة قویا
  .والخصوبة الغریزة وعالیة جیدا ومختبرة عالیة مواصفات ذات ذكور أختیار فى الدقة

 الحمل وأثناء .یوم ٦٣ لمدة الكالب حمل ویستمر الثاني للجماع التالى الیوم من الحمل مدة دائما تحسب
 ویراعى .الكالب مع التشاجر أو الحواجز تعدى أو النط أو ألعلى والقفز العنیفة الریاضات تجنب یجب

 .مستقبال والوالدة الطلق عملیة لتسھیل الریاضة من كنوع عقولةم لمسافات یومیا الحر المشي اآلم ممارسة
 مناعة لتكوین الدستمبر مجموعة من الواقي بالمصل اآلم تحصین یجب الحمل من الثاني الشھر بدایة وعند
 ومن .الوالدة بعد أسبوعا عشر أربعة لمدة وقایتھم لضمان لألجنة السري الحبل طریق عن تنقلھا عالیة
 بدایة فى أخرى ومرة التزاوج قبل مرة الداخلیة الطفیلیات لمقاومة حازم وقائي برنامج تطبیق جدا المھم
 عمرھا من األولى األسابیع فى للموالید اآلم من الرأسیة العدوى التنتقل حتى الحمل من الرابع الشھر

 هھذ تفرزھا التى مومالس بسبب عمرھا من األولى األسابیع فى الموالید قتل فى بالدیدان اإلصابة وتتسبب
  .الموالید أمعاء فى الدیدان

 وباآلضافة األجنة نمو لمواجھة الطاقة عالیة الجافة األغذیة من وجبتین لألنثى یقدم الحمل أثناء وفى
 كمیات تقلل األخیرة األسابیع وفى .الكالسیوم وخصوصا المعدنیة واآلمالح الفیتامینات من مناسبة لكمیات

 نموا نموھا ذلك فیعوق األجنة على ضغطا آلتحدث حتى الطاقة مستوى بأرتفاع اآلحتفاظ مع الوجبات ھذة
 .طبیعیا
 ویصبح عادى غیر بشكل الحلمات وتنموا التساقط فى البطن شعر ویبدأ الزیادة فى البطن حجم یبدأ اوأخیر
 فى أو ھادئ مكان فى للتواجد اآلم تمیل قلیلة بأیام الوالدة وقبل .باللبن الثدي ویمتلئ داكن أحمر لونھا

 والمساحة صغارھا اآلم فیھا تضع لكى دافئة فرشة لھا توضع أن ویجب للوالدة المخصص الصندوق
 مخلفات یمتص حتى الجرائد ورق من بطبقات الصندوق ویفترش سم ٥٠ /٨٠/٨٠ ھى للصندوق المناسبة

 تأتى وعندما الصغار أنزالق ومنع للتدفئة الجرائد ورق فوق قدیمة بطانیة وتوضع .وصغارھا األنثى
 ولذلك الوالدة قبل ساعة ١٢ ولمدة درجة 38 من ألقل حرارتھا درجة أنخفضت وقد اآلم نجد الوالدة لحظة

 أغلق اآلنخفاض فى الحرارة تبدأ وعندما ساعة ١٢ كل األخیرة األیام فى الحرارة درجة مراعاة یجب
 طبیبیك تستدعى أو صغارھا وعلى علیھا لتطمئن لوالدةا میعاد یأتي حتى وأنتظر حجرتھا باب علیھا

  .اآلجنة تختنق ال حتى فورا فتحة یجب الجنینى الكیس اآلم تفتح لم وإذا ذلك على لمساعدتھا البیطري


