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 الوادة : فسلجه تناسل وتلقيح اصطناعي                                      كــليت الزراعــت          \جاهعت االنبار 

 خاهستال الجزء النظري : الوحاضرة                                                         ي  قسن االنتاج الحيوان

  التذريسي : أ.م. د. ثائر رشيذ هحوذ                                                            الورحلت  / الثالثت    

  Estrus   Cycleدورة الشــياع      
 دورة الشياع:

وىو الوقت ما بين فترات الشياع , تكون دورة الشياع متشابية لكل انواع الحيوانات المزرعية لكنيا    
يوم في األبقار والجاموس النيري وانثى الماعز  21يوما في النعاج و  17دورة تختمف بمعدل طول ال

يوم في الخنازير ويمكن مالحظة االختالفات الفردية في كل االنواع  20يوما في الفرس و 22وحوالي 
 وان دورة الشياع الطبيعية تتراوح بين :

 يوما في االبقار  24 – 17
 يوما في الجاموس؛ 26  - 17
 يوما في الفرس 25 – 19

وان الدورات المتباينة او المختمفة ألنثى واحدة في القطيع تعني حصول اضطراب معين في الدورة 
 التناسمية ويمكن تقسيم دورة الشياع الى طورين ىما :

 وهو يتضمن  كل من :    Follicular phaseالطور الحويصمي  :  -1
 Estrus)ا( فترة الشباع   

 Proestrusل الشياع )ب( فترة ما قب    
 ويتضمن كل من :  luteal phaseالطور األصفري     -2

  Diestrus)ا( فترة انتياء الشياع   
 Metestrus   ب( فترة ما بعد الشياع(
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 فترات دورة الشياع:
فترة انتياء الشياع    -Metestrus     3فترة  مابعد الشياع   -Estrus       2فترة الشياع   -1

Diestrus 
 Proestrusفترة ماقبل الشياع        -4

ىده الفترات تحث بأسموب دوري و متتابع ما عدا فترات توقف الشياع  او انقطاع الشياع او السكون 
الجنسي في االنواع الموسمية التناسمية مثال النعاج والماعز او اناث الماعز و الفرس كدلك توقف 

 جيني المبكر لجميع االنواع ,الشياع عند الحمل و مرحمة ما بعد اليالك ال
 
 

 ( يوضح الميزات الرئيسية  لفترات دورة الشياع في االبقار1و فيما يمي جدول )
 

 بدء العالمات السموكية من الشياع اليوم االول من الدورة فترة الشياع -1

 حصول اباضة وتكون الجسم االصفر ايام 4-2 ما بعد الشياع -2

 ة الجسم االصفرنشاط وفعالي يوم 16 -4 انتياء الشياع -3

 النمو السريع لمحويصمة يوم 21-17 ما قبل الشياع-4
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وىي الفترة الزمنية او المدة الزمنية التي  تقبل فييا االنثى لمدكر و تكون  فترة  الشياع : -1
مستعدة لمتزاوج وان طول فترة الشياع تختمف بين االنواع المختمفة من الحيوانات ويبقى الشياع 

 ساعة 12 – 10عة في االبقار اما في المناطق الحارة فانو يبقى لمدة سا 18 -12لمدة 
 ساعة في الجاموس المائي واما 20يوم ساعة بمعدل  27 -5وان الشياع يدوم حوالي 

 
 ساعة           40 -30ساعة                 الماعز 36-24النعاج 

 ايام  8 -4الفرس               ساعة 72 -40الخنزير  
 

ساعة من نياية فترة  14ساعة في نياية الشياع في البقرة و بعد  12 -10دث االباضة بعد وتح
الشياع في الجاموس المائي .   اما الماعز  فبعد ساعات قميمة وفي وسط او نياية فترة الشياع في 

 النعجة و حوالي
الصفر او يوم واحد من  يوم قبل نياية الشياع في الفرس و يطمق عمى اليوم االول لمشياع باليوم 1-2

 دورة الشياع معتمدا عمى الرتبة الفردية .
 

ايام وخالل ىده الفترة تكون  3وىي تبدا مع انقطاع الشياع وتمتد حوالي   فترة ما بعد الشياع : -2
 الجسم االصفر او االجسام الصفراء في حالة االباضة المتعددة .

 
 Bleedingالنزف :    

%  في االبقار الناضجة خالل فترة ما  45%  لمعجالت وبنسبة  90ة   وىي تحدث في االبقار بنسب
قبل الشياع  والشياع فان التراكيز العالية لالستروجين تزيد من وعائية بطانة الرحم وىده الوعائية تصل 
الى قمتيا عند اليوم االول بعد نياية الشياع ومع انخفاض مستوى االستروجين فان االوعية الشعرية 
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ية سوف تتمزق مما يؤدي الى فقدان كمية قميمة من الدم وىذا يالحظ كبقع صغيرة من الدم عمى الدمو 
ساعة من نياية الشياع  وال تعد ىده الحالة كمؤشر لألخصاب  او فشل  45 -35الذيل بعد حوالي 

 التمقيح وال ترتبط ىده الحالة مع حالة النزف كما في الدورة الشيرية لدى االنسان .
 نتهاء الشياع :فترة ا-3

وىده الفترة  تمثل الفترة من الدورة التي يكون فييا الجسم االصفر في كامل فعاليتو ففي االبقار تبدا ىده 
الفترة عند اليوم الخامس من الدورة عندما تبدا البروجسترون في الدم باالزدياد ونياية ىده الفترة تحدث 

  7اما الخنزير والنعاج فان ىده الفترة تمتد من  16 – 15عند اضمحالل  الجسم االصفر عند اليوم 
( من دورة الشياع واما بالنسبة لمفرس فان ىده الفترة تختمف باختالف االفراد  15 - 14 -13الى )

 ودلك بالنظر لعدم انتظام طول دورة الشياع حيث يطمق عمى ىده الفترة بفترة تييئة الرحم لمحمل .
ىده الفترة عند اضمحالل الحسم االصفر وانخفاض تراكيز  وتبدا فترة ما قبل الشياع : -4

 البروجسترون وتمتد ىده الفترة حتى بداية الشياع .
  Rapid                 وان الميزة االساسية ليده الفترة ىي حدوث النمو الحويصمي السريع 

Follicle Growth    االستروجين في النظام  وخالل ىده الفترة المتأخرة من ىده الفترة يبدا تأثير
 والظواىر السموكية لبداية االشباع يمكن مالحظتيا  . Duct Systemالقنوي  

 
 Estrus Signsعالمات الشياع :    

 تضل الحيوانات الشائعة قمقة وتتحرك مما يمفت النظر الييا . -1
 خفض منطقة الظير ورفع الذيل الى االعمى . -2
 طي .تضخم واحمرار الميبل ونزول سائل مخا -3
 يقل انتاج الحميب مع انخفاض الشيية لألكل . -4
 وقوف البقرة عند القفز عمييا من قبل االبقار االخرى -5
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 :Follicular  Dynamic'sالفعالية الحويصمية          
تطور الحويصالت المبيضية في االبقار واالغنام ىي عممية تدريجية و متكررة مع اثنين او ثالث 

مي الحاصل في كل دورة في االبقار  فان  حين ظيور  ىا  لتكون  اكثر  موجات من النمو الحويص
واكثر  تكرارا في العجالت    Long Cycleموجات ىي المتكررة في الدورات الطويمة   3شيوعا ولكن 

حيث تم تشخيص نمط النمو الحويصمي في الماشية بمساعدة تقنية االمواج الفوق ضوئية عبر 
يع الحويصالت خالل  دورة الشياع عند بداية موجة النمو الحويصمي فان المستقيم  لتصوير مجام

مجموعة من الحويصالت تبزغ وتبدا بالتطور. ان انبثاق  وبزوغ ىده الحويصالت يحدث عن طريق 
 االنتخاب لألفضل واالصمح لكي تنمو وتتطور .

 
 س/ عمى مادا نعتمد اختيار الحويصمة ))  او عدد حويصالت ((

 معدل  االباضة  -2نوع الحيوان                      -1ج /     
 (السيطرة الهرمونية عمى دورة الشياع :3)

ان تنظيم دورة الشياع يتطمب التداخل المتبادل بين اليرمونات التناسمية لنحف المياد والفص االمامي 
المنتج   PGF2aفمثال   لمغدة النخامية والمبايض كما  ان التداخل ما بين الحم والمبايض ميم ايضا 

من الرحم يعمل عمى اضمحالل الجسم االصفر وتوقف انتاج البروجسترون . ان ازالة الرحم خالل  
 فترة انتياء الشياع سوف يطيل وبدرجة كبيرة من عمر الجسم االصفر و بالنتيجة اطالة فترة الشياع  .

 
 نات المرافقةمخطط يمثل مراحل دورة الشياع في االبقار و تراكيز الهرمو 

تراكيز البروجسترون تكون عالية خالل  فترة نياية الشياع وان انخفاضو يعد اشارة لبداية فترة ما قبل 
الشياع . وان لمبروجسترون وظيفة اساسية في تنظيم دورة الشياع ففي فترة نياية الشياع مع استمرار 

( من خالل التغذية LH  ,FSH) وظيفة الجسم االصفر فان تراكيزه العالية تمنع تحرير ىرموني
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العكسية السالبة اتحت المياد والفص االمامي لمغدة النخامية كدلك يمنع عالمات الشياع )كما ولوحظ 
 تكون او وجود موجات من البر وألكتين تحدث في اواخر الشياع(

 لجسم االصفر .في فترة نياية الشياع ربما تكون عامال في ادامة وظيفة ا   LH  ان لمزيادة العرضية 
سوف يتحرر من الرحم و  PGF2aفي حالة عدم حصول حمل خالل الشياع السابق فان ىرمون 

  PGF2aيوم بعد تكون الجسم االصفر فان  14 -10ينتقل الى المبيض الى الشريان المبيضي من 
 سوف يحدث انحسار او ارتداد في الجسم االصفر .

العكسية السالبة لتحت المياد والفص االمامي لمغدة  ان انخفاض البروجسترون يزيل من التغذية -
بالتحرر مع زيادة تكرارىا وسعتيا ان   LH, FSH, GnRHالنخامية ومن ثم تبدا نبضات ال  

تعمل عمى تحفيز نمو الحويصالت المبيضية السريع وزيادة افراز ىرمون  FSHزيادة تحرير 
 االستيراديول

 ية الظيار العالمات السموكية لمشياع .ان التركيز العمي لالستراديول ضرور  -
خالل الشياع ودلك بمنع التحفيز  FSHيعمل عمى تنظيم تحرير ىرمون   inhibinتحرير  -

المفرط لممبايض كدلك يكون عامال في اضمحالل الحويصالت التي تكون في مرحمة النمو 
 ولكنيا لم تصل الى النضج الضروري لحصول االباضة .

 صفر خالل دورة الشياع لألبقارالية تحمل الجسم اال
بعد الشياع في االبقار . النسيج األصفري لألبقار  17 -16تحمل الجسم االصفر يحصل ما بين اليوم 

 الفا حتى بعد اليوم الرابع لمشياع .  PGF2aال يستجيب عادة الى 
 الميكانيكيتان المحتممتان في تحمل الجسم االصفر:

جسم االصفر: ان االنخفاض السريع في جريان الدم الى انخفاض معدل جريان الدم في ال -1
الفا لتحميل الجسم   PGF2aالجسم االصفر يعد واحدا من االفعال الرئيسية التي يقوم بيا ال 

ساعات من حقن  8االصفر يالحظ خفض مستوى جريان الدم لتزويد الجسم االصفر بالدم بعد 
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تركيبي لمجسم االصفر اذ يالحظ انخفاض معنوي البروستاكالندين كان يتوافق مع بداية تحمل ال
 في حجمو .

الفصل المباشر لمبروستاكالندين عمى خاليا الجسم االصفر :  ينتج دلك من انخفاض تخميق  -2
CAMP  ينتج طبيعيا باالستجابة الى ىرمونLH    وتنشيط الفعل الستيرويديCAMP   وان

 .LH  ستقبالت ىرمون ال ىذه التأثيرات سوف تزداد  تدريجيا بانخفاض عدد م
 


