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  انعدام الشبق بعد الوالدة في األبقار 

  

  وعدي صباح عسكر خالد دفیك احمد

  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة -قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

محافظـة تواجدت في محطـة الفیحـاء الواقعـة فـيهولشتاینالوبقرة من ساللة الفریزیان70أجریت الدراسة على    

) 7-2(تراوحــت أعمــار الحیوانــات مــن .2002آذارإلــى نهایــة 2002كــانون الثــانية بابــل خــالل الفتــرة مــن بدایــ

لـــوحظ أن.فـــي األبقـــار وطـــرق عالجهـــاانعـــدام الشـــبق بعـــد الـــوالدةاســـتهدفت الدراســـة معرفـــة نســـبة حـــدوث . ســنوات 

ملغـــم مـــن 15باســـتخدام تـــم عالجهـــا )%20(بقـــرة وبنســـبة 14الجســـم األصـــفراألبقـــار التـــي تعـــاني مـــن احتبـــاس 

التـي تعـاني مـن األبقـارعدد أما% ) 7.85(في العضل وكانت نسبة االستجابة للعالج PGF2αالبروستوكالندین

: ثالثـــة مجموعـــاتإلـــىالمصـــابة األبقـــاروقـــد قســـمت % ) 4.31( بقـــرة وبنســـبة 22حالـــة خمـــول المبـــایض بلـــغ 

محلــول اللیكــول  داخــل الــرحم أمــا المجموعــة مــل مــن50عولجــت باســتخدام ) أبقــار 9شــملت ( المجموعــة األولــى 

  فــي العضــل أمــا المجموعــة الثالثــة  GnRHملغــم مــن الفرتاجیــل 0.5عولجــت باســتخدام ) أبقــار 6شــملت ( الثانیــة 

كانـت نسـبة االسـتجابة للعـالج بمحلـول . ملغم مـن االسـترادیول فـي العضـل 6عولجت باستخدام ) أبقار 7شملت ( 

(          واالسـترادیول فكانـت) GnRH( أما نسبة االسـتجابة للعـالج باسـتخدام الفرتاجیـل ) % 5.55(اللیكول 

بــین طــرق عــالج خمــول (P< 0.05)علــى التــوالي ولــوحظ وجــود فــروق معنویــة عنــد % ) 4.71( و % ) 100

قــار عالیــة وأن اســتخدام نســتنتج مــن الدراســة الحالیــة بــأن نســبة حــدوث انعــدام الشــبق بعــد الــوالدة فــي األب. المبــایض 

  . قد أعطت نسبة نجاح عالیة )  GnRHو PGF2α( العالجات الهرمونیة 

Postpartum anestrus in cows
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Abstract
      The study was conducted on 70 cows of Friesian and Holstein breed in AL-Faihaa 
station, Babylon Governorate during the period from January 2002 to March 2002. The 
age of animals ranged between 2 to 7 years. The study was designed to know the 
prevalence of postpartum anestrus and their treatments in cows. The prevalence of 
postpartum anestrus was 51.42% (36/70). The animals suffering from persistent corpus 
luteum were showed an incidence of 38.88% (14/36). The animals were treated with 15 
mg PGF2α i.m. The animals suffering from inactive ovaries were showed an incidence 
of 61.11% (22/36). The animals suffered from inactive ovaries (n = 22) were divided 
into three groups; the first group (n = 9) were treated with 50 ml Lugol’s Iodine solution 
5% intra uterine; The second group (n = 6) were treated with 0.5 mg GnRH i.m. while
the third group (n = 7) treated with 6 mg estradiol benzoate i.m. The efficiency of the 
treatments were 55.5% , 100% and 71.4% respectively. There was a significant  
difference (P< 0.05) between different groups. It was concluded from this study that the 
postpartum anestrus prevalence is high and could be treated with PGF2α or GnRH with 
high success rate.
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  المقدمة

یعتمد نجاح اإلنتاج في تربیة األبقار على الكفاءة التناسلیة وضـمن الفتـرة الزمنیـة المقبولـة بحیـث تعتبـر البقـرة        

هنــاك بعــض المعوقــات التـي تعمــل علــى تثبــیط الفعالیــة التناســلیة .كـل ســنة" ذات خصـوبة جیــدة عنــدما تنــتج مولــودا

من المشاكل التناسلیة التي تواجه المربـي وتعمـل انعدام الشبقتعتبرو. لحیوان منها حالة انعدام الشبق بعد الوالدةل

على زیـادة طـول األیـام المفتوحـة وبشـكل اكبـر مـن المعـدالت الطبیعیـة ومـن العوامـل التـي تسـبب حالـة انعـدام الشـبق 

التـي تصـیب الـرحم مثـل تقـیح المرضـیةالحلیب وبعض الحـاالتٕانتاجو بعد الوالدة هي الساللة والعمر وسوء التغذیة 

  .]5‚4‚3‚2‚1[الرحم ومومیاء الجنین 

ألهمیة الحالة ولما لها من تأثیر على الكفاءة التناسـلیة لألبقـار أجریـت هـذه الدراسـة لمعرفـة حالـة انعـدام " ونظرا     

  . الشبق بعد الوالدة في األبقار وطرق عالجها 

  

  اد وطرق العملالمو 

تواجدت في محطة الفیحاء الواقعـة فـي محافظـة بقرة من ساللة الفریزیان والهولشتاین 70أجریت الدراسة على       

سنوات 7-2تراوحت أعمار الحیوانات بین , 2002إلى نهایة آذار 2002بابل خالل الفترة من بدایة كانون الثاني 

بلــغ عــدد األبقــار التــي تعــاني مــن احتبــاس الجســم .دام الشــبق بعــد الــوالدةبقــرة تعــاني مــن انعــ36شــملت الدراســة .

) اإلیرانیـة aburahanشـركة ( PGF2αملغم مـن البروسـتكالندین 15تم عالجها باستخدام ) بقرة 14(األصفر 

: قســـمت األبقـــار إلـــى ثـــالث مجـــامیع.بقـــرة22كـــان عـــدد األبقـــار التـــي تعـــاني مـــن خمـــول المبـــایض .بالعضـــل

مل من محلول اللیكول داخل الرحم والمجوعة الثانیـة شـملت 50أبقار عولجت باستخدام 9المجموعة األولى شملت 

أمــــا , فــــي العضــــل ) الهولندیــــةInervetشــــركة (GnRHملغــــم مــــن الفرتاجیــــل 5.0أبقــــار عولجــــت باســــتخدام 6

اإلیرانیـة  aburahanشـركة ( دیول بنزونـت ملغـم مـن االسـترا6أبقـار عولجـت باسـتخدام 7المجموعة الثالثة شملت 

باستخدام " تم تحلیل النتائج إحصائیا. لحین ظهور الشبق الطبیعي علیها " تم مراقبة الحیوانات یومیا. في العضل ) 

  . Chi square testمربع كاي 

  

  النتائج والمناقشة

وهـذه % 4351.ام الشـبق بعـد الـوالدة وبنسـبة بقـرة تعـاني مـن انعـد36إنبقـرة 70النتائج التي شـملت أظهرت     

توضـع إنالحالـة یجـب إنإلـىوهذا مؤشـر % 3.63حیث بلغت ]2001[النسبة اقل من التي الحظها السلماني 

كـان عــدد األبقــار المســتجیبة لعــالج حالــة . بنظـر االعتبــار وتؤخــذ كافــة التــدابیر الالزمـة لغــرض تقلیــل نســبة حــدوثها

هذه النسبة أعلى من التي %  7.85وبنسبة ) بقرة PGF2α)12صفر والتي عولجت باستخدام احتباس الجسم األ

] Aminوجدها  بتحلیـل الجسـم األصـفر وتفریـغ محتویـات PGF2αویتمثـل دور % 4.64حیـث بلغـت [ 2001

كـان عـدد األبقـار المسـتجیبة . ]9[الرحم وبالتالي عودة الـرحم إلـى الوضـع الطبیعـي خـالل فتـرة قلیلـة بعـد العـالج  

] Aminهــذه النسـبة أعلــى مــن النســبة التـي وجــدها % 7.72وبنســبة ) بقــرة 16( لعـالج حالــة خمــول المبـایض 

كانـــت نســـبة % . 90وبلغـــت ]2001[واقـــل مـــن النســـبة التـــي وجـــدها الســـلماني% 68‚3وبلغـــت   [ 2001

حیــث % 5.55محلـول اللیكــول مــل مــن50لمبــایض باسـتخدام أبقـار تعــاني مــن حالـة خمــول ا9االسـتجابة لعــالج 

نســبة كانــت . ]10[باإلضــافة إلــى دوره القاتــل للجــراثیم PGF2αیعمــل اللیكــول علــى تحفیــز بطانــة الــرحم إلفــراز 

أبقـار 7أمـا نسـبة االسـتجابة لعـالج GnRHملغـم مـن الفرتاجیـل 5.0باسـتخدام % 100أبقـار 6االستجابة لعـالج 
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مع مالحظة وجـود فـرق معنـوي بـین طـرق عـالج خمـول المبـایض عنـد %  4.71ملغم من االسترادیول 6ام باستخد

هــذا االخــتالف فــي النســب یعــود إلــى العوامــل الوراثیــة وســوء التغذیــة واإلدارة )  1جــدول ) ( P< 0.05(مســتوى 

حیــث یعمــل GnRHام الفرتاجیــل واإلنتــاج العــالي مــن الحلیــب وكانــت أفضــل النتــائج لعــالج خمــول المبــایض اســتخد

[ویسبب حدوث االباضـة للحویصـالت السـائدة مـع نمـو حویصـالت جدیـدة  LH , FSHعلى حث إطالق هرموني 

نسـتنتج مـن . ]12[یعطي أفضل النتائج من حیث النمو الحویصـلي والتطـور واالباضـة  GnRHوان استخدام]11

أعطــت ) GnRH ,PGF2α(لیــة وان اســتخدام العالجــات الهرمونیــة الدراســة إن نســبة انعــدام الشــبق بعــد الــوالدة عا

    . أفضل النتائج في العالج 

  

  یوضح نسبة االستجابة لعالج حالة خمول المبایض باستخدام طرق عالج مختلفة) : 1( جدول 

  

  نسبة االستجابة  عدد األبقار المستجیبة  ةعدد األبقار المعالج  طریقة العالج

a   %5.55  5  9  محلول اللیكول

GnRH6  6  100%   bالفرتاجیل 

  c% 4.71  5  7  االسترادیول 

  %7.72  16  22  المجموع 

  ) P< 0.05  ( الحروف المختلفة تعني وجود فرق معنوي بین طرق العالج الثالثة عند مستوى * 
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