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  في محافظة نينوى العربية األفراس في الوالدةعطاف  تقييم
  

  محمد عبد األله عزيز رحاوي
  

 الموصل، العراق ،كلية الطب البيطري، جامعة الموصل ،علم تناسل الحيوانفرع الجراحة و
 

  )٢٠١١ حزيران ٢٩ القبول ؛٢٠١١ شباط ٢٤اإلستالم (
  

  الخالصة
  

 فرس ٣٦ قسمت .الحمل فيھانسبة قة بين الموسم التناسلي و ظھور أول عطاف بعد الوالدة وإلى دراسة العالالدراسة الحالية تھدف 
في الموسم التناسلي أو في الفترة االنتقالية وتحت نفس الوالدة عربيا التي تضمنتھا الدراسة إلى مجموعتين اعتمادا على ظھورعطاف 

تمت مراقبة . ٢٠١٠ ولغاية حزيران ٢٠٠٨ة المحصورة من حزيران  لتربية األفراس في محافظة نينوى للفتر خاصالظروف في حقل
ظھور أول عطاف بعد الوالدة وتسجيل عالمات العطاف من خالل عرض كل فرس لجواد مخبر لتحديد العطاف وتحديد المدة بين الوالدة 

ظھور عالمات عطاف الوالدة في   الدراسة ھذهأظھرت نتائج وأول ظھور للعطاف في الموسم التناسلي أو في احد الفترتين االنتقاليتين
أظھرت عطاف   أفراس من بين األفراس التي٨بعد والدة الفرس حصول الحمل في   أيام٩-٨ فرس وخالل ٢٦داخل الموسم التناسلي في 

دة وخالل الفترة الوال لوحظ عطاف الوالدة في األفراس التي حصلت بھا %٣٠.٧٦الوالدة ومن أول عطاف بعد الوالدة في الموسم وبنسبة 
-٨بوضوح للفترة مابين   كشف عطاف الوالدةويستنتج من الدراسة إمكانية.  أيام ولم يحصل حمل١٠-٨ أفراس وخالل ١٠االنتقالية في 

د  أيام بعد الوالدة الطبيعية وخالل الموسم التناسلي وإمكانية التسفيد الطبيعي على الرغم من انخفاض نسبة الحمل من أول عطاف بع١٠
 .الوالدة
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Abstract 
 

The present study was conducted to study the relationship between breeding season of Arabian mares at first estrous after 
foaling and pregnancy rate. Thirty six mares were divided in to two groups according to foaling heat in breeding season, 
transitional periods. Animals included in this study were maintained with the same management and conditions in the special 
breeding stables. This study was performed in a farm located in Nineveh province during the period from June 2008 to June 
2010. The mares were observed for the first estrous after foaling and the duration between foaling and first estrous after foaling 
(foaling heat) in breeding season or transitional period and the estrous signs were recorded by exposing the mares to a teasers 
stallion. The results of this study showed that the foaling heat in the first group was 8-9 days in 26 mares in breeding season 
observe first estrous while the pregnancy rate in 8 mares was 30.76%. However, results the second group of the first estrous 
sign after foaling was 8-10 days in the 10 mares observe the first estrous in, transitional period without pregnancy. It could be 
concluded that the detected foaling heat duration 8-10 days after normal foaling in breeding season and natural mating in spite 
of decreased pregnancy rate at foaling heat. 
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  المقدمة

  
 التي األصيلة الخيول أھممن احد تعتبر الخيول العربية 

 االھتمام بتربية األفراس العربية  يجب و.ظھرت في العالم

 على الصفة السبقية ذات الشھرة اداوتحسينھا باالنتخاب اعتم
األفراس فصلية التناسل  تعتبر ).١(الواسعة في ميادين السباق 

 يوم أطولم تناسلھا المتمثل في متعددة فترات العطاف ضمن موس
 العطاف هبأن (Foaling heat)  ويعرف عطاف الوالدة.)٢(ضوئي 
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 . اليوم الخامس إلى اليوم العاشر بعد الوالدة منالذي يحدث
قد يستمر مابين ون ھذا العطاف في بعض األحيان قصيرا يكوو
ن معدالت الحمل في أول عطاف بعد الوالدة تكو و،)٣(  يوم٤-٢

 األفراس ة وألھمي. التي تعقبھااتالدورضة مقارنة مع منخف
 من خالل استخدام العربية نرى من الواجب المحافظة عليھا

المترافق مع الطرق الحديثة في كشف عطاف الوالدة والتسفيد 
 ولقلة الدراسات .االباضة وتحسين الكفاءة التناسلية لألفراس

ان العطاف ھو  ولما ك.المتعلقة بخصوبة األفراس في العراق
 مالدراسة لتقيي صممت ھذه األفراسة تكاثر لنقطة البداية في سلس

 و الموسم التناسلي بين ةودراسة العالق  عطاف بعد الوالدةأول
ظھور أول عطاف بعد الوالدة في األفراس العربية ونسبة الحمل 

  .فيھا
  

  المواد وطرائق العمل
  

تراوحت بية العراألفراس من فرس  ٣٦  الدراسة علىأجريت
المتواجدة  سنة ولھا والدة واحدة على األقل ١٢-٣أعمارھا مابين 

  فيفي إحدى المزارع الخاصة بتربية األفراس العربية األصيلة
خالل الفترة الزمنية المحصورة ما   محافظة نينوى- ناحية ربيعة 

  . ٢٠١٠ حزيراناألول من  ولغاية ٢٠٠٨ حزيران  األول منبين
اس بالعلف المكون من الشعير والعلف حيث زودت األفر

األمالح والفيتامينات إضافة إلى تجھيزھا بالماء واألخضر 
 قسمت أفراس.  طوال فترة البحثة وظروف تربية موحدةراوباد

في الموسم   عطاف الوالدةظھورإلى مجموعتين حسب الدراسة 
 المجموعة )الربيعية أو الخريفية( أو الفترة االنتقالية التناسلي
في الموسم  ظھر عطاف الوالدة  عربية"ا فرس٢٦ضمت األولى 
للفترة المحصورة من بداية شھر نيسان ولحد نھاية شھر  التناسلي
ظھر عطاف عربية أفراس  ١٠ضمت  والمجموعة الثانية ،أيلول
الفترة االنتقالية ) الربيعية أو الخريفية(في الفترة االنتقالية  الوالدة

 )ولحد نھاية شھر آذار صف شھر شباطتنمن بداية م(الربيعية 
شھر  من بداية شھر تشرين األول ولحد(والفترة االنتقالية الخريفية

  .)تشرين الثاني
 تم  والدة طبيعية وبدون مشاكل تناسليةبعد والدة األفراس

مراقبة ظھور أول عطاف بعد الوالدة عيانيا وخالل األيام التي 
 )teaser ( جوادين مخبرين الوالدة مباشرة وذلك باستخدامتتل

 سنة وقد سجلت المشاھدات ١٤-١٠تراوحت أعمارھما مابين 
 فتح وغلق ، على عالمات العطاف والتي تشمل رفع الذيلةلدالا

الشد في منطقة ،فتح اإلطراف الخلفية ،)winking( االشفار
إضافة للتبول المستمر والمتقطع  ، التسفيدعاخذ وض ،الحوض

راب منه مع ترك كل جواد في داخل إسطبله وتقبل الذكر واالقت
  يوميا دقائق١٠وجلب الفرس المراد اختبار عطافھا للجواد ولمدة 

وقد لوحظ رد فعل الفرس ومدى تجاوبھا مع الجواد حيث ظھرت 
شاحب من مع نزول خيط رفيع  عالمات العطاف بشكل واضح

 الفرج بعد عرضھا على الجواد أو إثناء نمالسائل المخاطي 
 ولقد اعتبر اليوم الذي تبدي فيه الفرس العالمات واجدھا بقربهت

 واستمر االختبار اليومي لحين النموذجية اليوم األول للعطاف
غياب تلك العالمات ورفض الفرس النھائي للجواد حيث اعتبر 

 اليوم ھو يوم انتھاء العطاف من خالل الرفس مع إرجاع كذل
  .االذنيين للخلف ومحاولة العض

 طبيعيا من احد الجوادين في اليوم الثاني  االفراستسفيد تمو
  .من العطاف وإعادته باليوم الرابع لكل فرس

 يوم ٤٥ أفراس الدراسة بعد فيمتابعة حصول الحمل كما تم 
 الفحص وتأكيدمن تاريخ تسفيدھا من خالل الجس عبر المستقيم 

ال  الفحص بجھاز األمواج فوق الصوتية من خالل إدخباستخدام
 linear Array Transducer)  المجس الخطي داخل المستقيم

Probe)وتحديد الحمل .  
  في الموسم)foal heat (الوالدةوتسجيل حصول عطاف 

 تسبقه بينما أيلولمن بداية شھر نيسان ولحد نھاية شھر ( التناسلي
ولحد نھاية  صف شھر شباطتمن بداية من(فترة انتقالية ربيعية 

من بداية (فترة انتقالية خريفية   الموسم التناسليب ويعق)شھر آذار
 موسم انعدام أما) شھر تشرين الثاني شھر تشرين األول ولحد

 منتصف شھر  ولحداألولالعطاف الشتوي فيبدأ من شھر كانون 
  .)١( شباط

  
  النتائج

  
 عطاف الوالدة فير وظھ  الدراسة الحاليةأظھرت نتائج
 ارتفاع معو  الفترة االنتقاليةأولي  الموسم التناساألفراس سواء في

نسبة الحمل في الموسم التناسلي مقارنة مع انعدام الحمل في 
  عند مستوى معنوية عالي معنويفرقبو الفترة االنتقالية

)P<0.001.(   
مجموعة األولى ظھور أول عطاف بعد ال لوحظ في  فقد

ل داخ  يوم بعد الوالدة٩- ٨ خالل ا فرسست وعشرينالوالدة في 
 %٣٠,٧٦ أفراس بنسبة ثمانوحصل الحمل في  الموسم التناسلي

  .١الجدول وكما مبين في لطبيعي ابعد التسفيد 
مجموعة الثانية ظھور أول عطاف بعد الوالدة ال  فيولوحظ

خالل الفترة  يوم بعد الوالدة١٠-٨ خالل أفراس عشرةفي 
لتسفيد حصل الحمل بعد الم يو) الربيعية أو الخريفية( االنتقالية
  .١وكما مبين في الجدول  % صفربنسبة  األفراسالطبيعي 

  
  المناقشة

  
 ظھورعطاف الوالدة في جميع أفراس الدراسة نتائجالبينت 

أو   في الموسم التناسليسواء  يوم تقريبا١٠-٨وخالل مدة مابين 
نتيجة في الفترة االنتقالية ويعود عطاف الوالدة في األفراس 

 ساعة ومالئمة الطقس ١٦لضوئية لتصل إلى لتنظيم طول الفترة ا
وتواجد التغذية الجيدة والحالة الجسمية وتحسن درجة الحرارة 

كل ھذه العوامل توثر على الفعالية الجيدة ووجود الحصان 
التناسلية عبر الغدة الصنوبرية والتي من خاللھا يتم تنظيم إفراز 

فراز والذي بدوره يحفز إ )GnRH(الھرمون المحرر للقند 
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 )٥,٤( من الغدة النخامية) FSH(الھرمون المحفز لنمو الجريبات 
وھذا الھرمون يحفز نمو الجريبات المبيضية لتصل إلى مرحلة 

في فترة مابعد الوالدة موديا لظھور عطاف الوالدة بشكل  النضوج
). ٣( كبير في جميع األفراس العربية التي تلد في الموسم التناسلي

من  )٥ (Nagy et al مع ما وجد فقد تطابقت نتائج الدراسة
حصول عطاف الوالدة في جميع األفراس سواء كانت في الموسم 
التناسلي أم في الفترة االنتقالية وخالل اليوم الخامس إلى اليوم 

 وخالل الفترات االنتقالية نجد التأثير السلبي ،العاشر بعد الوالدة
ومع توفر . )٦(لتأثير االيجابي للوالدة للموسم يتغلب على ا

وسلوك جنسي نجد تأثير الموسم في فترة ما بعد  ظروف طبيعية
اختالف في وقت أول عطاف ) ٧ (Caldas et al الوالدة إذ وجد

بعد الوالدة وأول اباضة بعد الوالدة حسب الشھر الذي تلد فيه 
الباضة الفرس من الموسم التناسلي وان بعض األفراس تفشل في ا

بعد الوالدة أو تظھر خمول للمبايض بعد حصول اباضة بعد 
ونظرا لعدم وجود اختالف في تركيز مستوى الھرمون .الوالدة

موسم ( في الموسم التناسلي )FSH( المحفز لنمو الجريبات
ولكن ) موسم انعدام االباضة( وبين الفترات االنتقالية) االباضة

بشكل ) LH( اللوتيني االختالف في زيادة نبضات الھرمون
 نبضة الھرمون خالل موسم (pulse)متكرر مع انخفاض سعة 

االباضة بينما في موسم انعدام االباضة يكون مستوى الھرمون 
اللوتيني منخفضا ولكنة يزداد كلما اقترب الموسم التناسلي مترافق 

   ).٩,٨(مع نمو الجريبات 
  
تناسلي والفترة في الموسم ال  بعدھاأول عطافيوضح : ١جدول ال

  .  لألفراس العربيةاالنتقالية ونسبة الحمل بعد التسفيد الطبيعي
  

عدد   مجاميع األفراس 
 األفراس

عدد 
األفراس 

الحوامل بعد 
 التسفيد

نسبة 
 % الحمل

  المجموعة األولى
 الموسم التناسلي

٢٦  
a 

٨  
b ٣٠,٧٦ 

  المجموعة الثانية
 الفترة االنتقالية

١٠  
a 

٠  
a ٠ 

a,bالواحد تعني وجود فرق عمود المختلفة ضمن ال الحروف 
 مربع كاي الختبار  اختبارتم استخدام ).P<0.001(معنوي 

المعنوية مابين النسب لمجاميع الدراسة وحسب البرنامج 
 .sigma stat)( اإلحصائي

 
 عطاف بعد أول نسبة الحمل في رتفاعوبينت نتائج الدراسة ا

فيدھا طبيعيا خالل الموسم تسالتي تم و العربية األفراسوالدة 
خالل الحمل  مع انعداممقارنة % ٣٠,٧٦ التناسلي حيث كانت

 االفراس في  بعض وبفرق معنوي عالي الن%٠ الفترة االنتقالية
 تمتاز بسرعة اوب الرحم و التي تكون غالبا الموسم التناسلي

 في أعلى  االفراستكونو) ٣(خصبة تناسليا في عطاف الوالدة 
 كونت بينما  خالل الموسم التناسليث االباضةحدولمستوى 

م االباضة في اعدانويعود  في الفترة االنتقالية عدمة االباضةمن
لفترة االنتقالية نتيجة انخفاض مستوى الھرمون لالجريبات 

 من الھرمون نبضةاللوتيني في الدم وانخفاض أو انعدام سعة ال
أو  )١٥- ١٠(ت اللوتيني الضرورية إلحداث االباضة في الجريبا

تأثير التسفيد الطبيعي في ) ١٠( Donadeu and Ginther  كما وجد
عطاف الوالدة يتم من خالل موت الجنين المبكر مقارنة مع 
التسفيد في الدورات الالحقة لعطاف الوالدة لذا ينصح بإجراء 

  .التسفيد خالل العطاف الثاني بعد الوالدة
 نسبة الحمل في اضانخف إلى) ٦( Blanchard et al  أشار

ة لما يبر قه النسبةوھذ %٢٠-١٠ مابين تعطاف الوالدة وتراوح
 الحمل في عطاف الوالدة عند لحصول ظھر في الدراسة الحالية

 نسبة الحمل إن) ١٦( et al Winter بينما وجد  العربيةاألفراس
سنة % ٧٣,٧ و٢٠٠٥سنة % ٨٣,٣ البرازيلية كانت األفراسفي 

 كما تم . خالل الموسم التناسلي طبيعيايدھا والتي تم تسف٢٠٠٦
 Lipizzaner  طبيعيامن تسفيد األفراس %٢٩ تسجيل نسبة الحمل

maresنتائج أظھرتولقد ). ١٧ ( في عطاف الوالدة Camillo et 
al )األفراس نسبة الحمل في إن) ١٨ Trotter maresأول  في 

% ٧١ اعيعطاف بعد الوالدة والتي لقحت باستخدام التلقيح الصن
 عند تلقيحھا صناعيا في %٨٤,٦ إلى بينما ارتفعت نسبة الحمل
  نسبة الحمل فيإن) ١٩(وقد بينت نتائج . ثاني عطاف بعد الوالدة

% ٤٣ في عطاف الوالدة Quarter Horse type  األفراس تسفيد
 GnRH agonist deslorelin  بھرموناألفراسبينما عند حقن 

 .%٦٩ إلىارتفعت نسبة الحمل 
  كشف عطاف الوالدةويستنتج من الدراسة الحالية إمكانية

 أيام بعد الوالدة الطبيعية وخالل ١٠-٨بوضوح للفترة مابين 
الموسم التناسلي وإمكانية التسفيد الطبيعي على الرغم من 

 .انخفاض نسبة الحمل من أول عطاف بعد الوالدة
  

  شكر وتقدير
  

 ،ري جامعة الموصلتم دعم البحث من قبل كلية الطب البيط 
لشيخ عبدهللا عجيل الياور على مساعدته لشكر بالويتقدم الباحث 

وتسھيل استخدام األفراس العربية وكذلك جھاز األمواج فوق 
 . الصوتية في حقله الخاص بمنطقة ربيعة غرب الموصل
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