
Basrah Journal of Veterinary Research,Vol.17, No.3,2018 
Proceeding of 6th International Scientific Conference,College of Veterinary Medicine 
University of Basrah,Iraq 

 

96 
 

على والدفع الغذائي ) hCG( القند المشیمي البشريو )P4( بروجستیرونال يھورمون دور

  المحسنة للنعاج العواسیةواالنتاجي االداء التناسلي 

  *سامي حافظ حسین،  *منفيصالح مشعل   ،*  فراس خلیل ابراھیم  ،  *أحمد عالء الدین العاني

       *نمیر اسماعیل سعید  ،  **طالل انور عبد الكریم   

  العراق،بغداد  ،وزارة الزراعة ،دائرة البحوث الزراعیة  ،قسم بحوث الثروة الحیوانیة * 

  العراق،بغداد  ،جامعة بغداد ،كلیة الزراعة  ،الحیواني  اإلنتاجقسم ** 

Corresponding Author e .mail:firas_kahlil@yahoo.com 
  

  الخالصة

) P4(البروجستیرون و الصناعي) hCG(المشیمي البشري حقن ھورمون القند ھدفت الدراسة الى معرفة 

، ف�ي المحس�نة تركی�ةعلى الكفاءة االنتاجیة والتناسلیة للنع�اج العواس�یة ال ،بالعلف المركزفع الغذائي دوالالصناعي 

وللفت��رة م��ن  وزارة الزراع��ة،/  لبح��وث الزراعی��ةدائ��رة ا/  م بح��وث الث��روة الحیوانی��ةقس��/  ث ال��دوارومحط��ة بح��

تراوح�ت محس�نة تركی�ة نعج�ة عواس�یة  ٧٠اس�تخدمت ف�ي الدراس�ة  .٢٠١٥ كانون الث�انيولغایة  ٢٠١٤حزیران 

اعتب�رت األول�ى ، یعمج�امكغ�م، قس�مت ال�ى اربع�ة ) ٠.٥٥ + ٤٩.٢٥( سنة ومعدل وزنھ�ا) ٤ – ٣(عمارھا بین أ

 ٢٥٠( hCG ھورم��ون معامل��ة حق��ن   الثالث�ةو معامل��ة ال��دفع الغ��ذائي،الثانی�ة ، وب��دون اي معامل��ة معامل�ة س��یطرة

س��فدت جمی��ع النع��اج طبیعی��اً م��ن خ��الل  ).ملغ��م ٧(ھورم��ون البروجس��ترون  معامل��ة حق��نالرابع��ة و )وح��دة دولی��ة

 )ذك�ور: أن�اث ( وال�والدات والت�وائم والتفوی�ت والتجن�یسالحم�ل نس�ب الخص�وبة و تمت دراسة. تعریضھا للكباش

وج�ود فروق�ات معنوی�ة  اظھ�رت النت�ائج .وانت�اج الحلی�بالمولود ووزن  في البطن الواحدة فضالً عن عدد الموالید

س��جلت  .ب��ین المع��امالت ولجمی��ع الص��فات المدروس��ة باس��تثناء نس��بة الخص��وبة وع��دد الموالی��د ف��ي ال��بطن الواح��دة

وانت�اج الحلی�ب لألش�ھر  %) ١٤٠(وال�والدات %)  ١٠٠( الحم�ل معنوی�اً لنس�بتي  ارتفاع�امعاملة البروجستیرون 

. مقارن�ةً ببقی�ة المع�امالت %) ٦.٦٧( معنوی�اً لنس�بة التفوی�ت وانخفض�ا االربعة بعد الوالدة واالنتاج الكلي للحلی�ب

 .عم�ا ھ�و علی�ھ ف�ي المع�امالت األح�رى %) ٦٣.٦٤( ت�وائم نس�بة )p>0.05( ىلأع hCGفي حین حققت معاملة 

على بقی�ة  )كغم ٣.٥٥(ووزن المیالد  )% ٦.٦٧:  ٩٣.٣٣(نسبة التجنیس  تفوقت معاملة الدفع الغذائي معنویاً في

  .المعامالت
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  المقدمة

غالبیة اعدادھا في سوریا في الشرق االوسط وتنتشر  ةً سیاداھمیةً وتعد االغنام العواسیة من اكثر السالالت 

ترب�ى إذ  ،العراقفي  تشكل نصف االنتاج الزراعيو، )١(صوف اللحم والو حلیبالثالثیة االنتاج ھي و، والعراق

ا وم�ا اھمیتھا من خالل اعتماد عدد كبیر من الس�كان ف�ي معیش�تھم عل�ى تربیتھ� وتأتيتقریبا البلد في جمیع مناطق 

وتقدر المس�اھمة الس�نویة لتل�ك االغن�ام ف�ي انت�اج اللح�وم الحم�راء والحلی�ب بنح�و  یرافق ذلك من صناعة وتجارة،

م��وت االجن��ة م��ن المش��اكل الم��ؤثرة عل��ى  االداء االنت��اجي یع��د  .)٣و  ٢(ال��ف ط��ن عل��ى الت��والي  602 و 3093

االخص�اب من ھ�ذه الوفی�ات تح�دث ف�ي مرحل�ة  % ٨٠ – ٧٠، وان % ٤٠ – ٣٠لالغنام والتي تصل نسبتھا الى 

بزی�ادة ت�زداد كف�اءة القطی�ع أن ، )٥(كنتیجة لنقص افراز ھورمون البروجس�تیرون  )٤(أیام بعد التلقیح  ٨في اول 

عن طریق التدخل الصناعي باستخدام والتي من الممكن زیادتھا  التوائم الموالید والموالید انتاج مقدرة نعاجھ على 

ھورم��ون مث��ل  .)٨و  ٧ ؛ ٦( عل��ى مس��ار وتت��ابع العملی��ات الطبیعی��ة للجس��م ت��أثیرالتناس��لیة دون ال الھورمون��ات

یت���أثر تركی���ز و ).٩(الخص���وبة والحم���ل وأدامت���ھ ف���ي المجت���رات البروجس���تیرون ذو الت���أثیر الكبی���ر ف���ي نس���بتي 

 األجن�ة اإلباضة وعدد السنة والتغذیة ونوع الحیوان ونسبة ، وفصول)١٠( البروجیستیرون بحجم الجسم االصفر

، إذ یعزز من عملی�ة األباض�ة وزی�ادة  LHالذي یكون عملھ مشابھ لعمل ھورمون  hCG ھورمونوكذلك ). ١١(

  فض�الً ع��ن تعزی��ز انت�اج ھورم��ون البروجس��تیرون). ١٢(االص��فر ویحس�ن م��ن قابلی��ة االجن�ة للحی��اة وزن الجس�م 

   ).١٤ و ١٣( 

  الناض��جة ف��ي المب��یض الجریب��ات بش��كل مباش��ر عل��ى الخص��وبة م�ن خ��الل زی��ادة ع��دد  ال��دفع الغ��ذائيؤثر ی�

   ).١٨و  ١٥،  ٣( المیالدوتحسن وزن  یتنسبة التفو وإنخفاض) ١٧(وعلى عدد االجنة الباقیة ). ١٦و  ١٥(

  

  مواد وطرائق العملال

دائ��رة /  قس��م بح��وث الث��روة الحیوانی��ة/  محافظ��ة األنب��ار -بح��وث ال��دوار ف��ي محط��ة الدراس��ة أجری�ت ھ��ذه 

 ٧٠ تاستخدم .٢٠١٥كانون الثاني  ٣١ولغایة  ٢٠١٤حزیران  ١للفترة من . وزارة الزراعة/  البحوث الزراعیة

، نعج�ة/  كغ�م) ٠.٥٥ + ٤٩.٢٥(وزن ح�ي مع�دل و س�نوات )٤ -٣(ب�ین عمارھا أتركیة، تراوحت نعجة عواسیة 

 ھ�ذه قس�مت .وكانت جمیعھا بص�حة جی�دة وخالی�ة م�ن األم�راض وخاض�عة لإلش�راف البیط�ري بص�ورة مس�تمرة

 ٢٥وضعت في أربع حضائر متج�اورة نص�ف مفتوح�ة مس�احة الواح�دة منھ�ا   ،مجامیعالى أربعة  عشوائیاً  النعاج
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 ٢٠(ب�دون اي معامل�ة، والثانی�ة  قی�اسمعاملة ) نعجة ٢٠(اعتبرت األولى  ،خضعت لظروف بیئیھ واحدةحیث  ²م

) وح�دة دولی�ة ٢٥٠( hCG ھورم�ونمعامل�ة حق�ن  )نعج�ة ١٥( الثالث�ةالمجموع�ة معاملة ال�دفع الغ�ذائي، و) نعجة

) Concentrated(تم تق�دیم العل�ف المرك�ز  ).ملغم ٧(معاملة حقن ھورمون البروجسترون ) نعجة ١٥(الرابعة و

 وعل�ى م�دار التجرب�ة، ف�ي ح�ین ی�وم/  نعج�ة/  كغ�م ١قدار مب ٤و ٣و ١المجامیع لنعاج والموضحة مكوناتھ الحقاً 

ك�دفع غ�ذائي لفت�رة ثالث�ة اس�ابیع قب�ل التس�فید وأس�بوعین بع�د  یوم/  نعجة/  كغم ١.٢٥٠بـ  ٢ المعاملة غذیت نعاج

بطریقة التغذیة الجماعیة غذیت النعاج . التسفید، أما بقیة فترة التجربة فكانت تغذیتھا مشابھ لبقیة المجامیع األخرى

Group feeding)(  / د بلغ�ت وق�. وبوجبتین متساویة صباحیة الساعة السابعة ومسائیة الساعة الرابع�ة مجموعة

وك�ان تركیبھ�ا یت�ألف ) تضاف عل�ى ض�وء تركی�ب العلیق�ة الجدی�د(والطاقة الكلیة % ١٤نسبة البروتین في العلیقھ 

%  ٢و  كس��بة ف��ول الص��ویا%  ٥ذره ص��فراء و %  ٢٠و نخال��ة الحنط��ة  %  ٣٥و  مج��روش ش��عیر%  ٣٧م��ن 

 2ة دری�س الج�ت ك�ان یق�دم بكمی�یت�الف م�ن ) Roughage(بینم�ا العل�ف الخش�ن . ملح الطعام% ١حجر الكلس و 

   .باستمرار إنات فكانت موجودة امام الحیو وماء الشرباما قوالب األمالح . یوم/  نعجة/  كغم

البروجس���تیرون الص���ناعي  م���ن ملغ���م ٤٠لتوحی���د الش���بق دفع���ت االس���فنجات المھبلی���ة والحاوی���ة عل���ى 

Fluogeston  والمص��نع م��ن قب��ل ش��ركةIntervet  األربع��ة  ع��امالتی��وم ولجمی��ع نع��اج الم ١٢الھولندی��ة ولم��دة

س�فدت  معامل�ة/  ی�وم م�ن س�حب االس�فنجات المھبلی�ة ٢-١بعد  .یوم بین مجموعة وأخرى ٥ هوبفارق زمني مقدار

ل�م تعام�ل ب�أي ن�وع  والتي القیاسمجموعة ب وابتداءً  ،)٧( اً من خالل تعریضھا للكباش الخصبةطبیعی جمیع النعاج

   .معاملة الدفع الغذائي تلتھا .من المعامالت تحت الدراسة

في الیوم ال�ذي س�حبت فیھ�ا االس�فنجات المھبلی�ة لنع�اج المعامل�ة الثالث�ة حقن�ت تل�ك النع�اج بجرع�ة مق�دارھا 

والذي یعمل على  المذكورة آنفاً من انتاج الشركة ) PMSG(وحدة دولیة من ھورمون مصل الفرس الحامل  ٥٠٠

 وبواق�ع  GnRHحقن�ت النع�اج بالعض�لة بھورم�وني ی�وم م�ن التس�فید  ١١-١٠وبعد ، )١٩(التحكم بمواعید التلقیح 

  ).١٢( ةوحدة دولی ٢٥٠ hCGوھورمون  مایكروغم ٤.٢

النع��اج تل��ك حقن��ت  لنع��اج المعامل��ة الرابع��ة الی��وم ال��ذي س��حبت فیھ��ا االس��فنجاتنف��س الس��یاق فف��ي  وعل��ى

حقنت  یوم من التسفید ١١-١٠وبعد ، PMSGوحدة دولیة من ھورمون مصل الفرس الحامل  ٥٠٠ بلغتبجرعة 

  ).٧(ملغم  ٧وھورمون البروجستیرون   مایكروغم ٤.٢ وبواقع  GnRHبالعضلة بھورموني النعاج 

  :الصفات المدروسة 

  ١٠٠× عدد النعاج المقدمة للذكور  /  عدد النعاج الوالدة = نسبة الخصوبة 
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  ١٠٠×عدد النعاج المقدمة للذكور/عدد النعاج الوالدة والمجھضة= )حالة الحمل( الحمل نسبة 

  ١٠٠× عدد النعاج المقدمة للذكور  /  عدد الحمالن المولودة = نسبة الوالدات 

  عدد النعاج الوالدة  /  عدد الحمالن المولودة =  )Litter size( عدد الموالید لكل نعجة

   ١٠٠× عدد النعاج الوالدة  /  عدد الوالدات التوأمیة =  )الوالدات المتعددة(نسبة التوائم 

  )٣(قیست الصفات اعتماداً على ، نسبة الخصوبة – ١٠٠= نسبة التفویت 

  .عدد االناث المولودة : عدد الذكور المولودة = نسبة التجنیس 

   .)٨( الوزن عند المیالد

ولغایة واستمرت ھذه العملیة كل أسبوعین في الیوم الرابع بعد الوالدة بدأ قیاس إنتاج الحلیب  :تقدیر انتاج الحلیب

دقیقة وعزلھا كلیا عن  30إذ یفرغ الضرع للیوم السابق للقیاس وترك الحمالن للرضاعة لمدة  عمر الفطام،

جل كمیة الحلیب الناتجة ثم تطلق وتس ومساءاً  صباحاً  اتھا، وبعدھا في یوم القیاس كانت النعاج تحلب یدویاً ھأم

دقیقة لغرض الرضاعة وتفریغ الضرع من الحلیب ثم تحسب كمیة الحلیب التي  30الحمالن مع أماتھا لمدة 

وقیست كمیة الحلیب الناتجة باستخدام المیزان ، رضعھا الحمل عن طریق الفرق بین وزنیھ قبل وبعد الرضاعة 

  .)٢٠(مرة واحدة في كل أسبوعین ولنھایة مدة الدراسة  ومساءاً  ة صباحاً ذي الكفة الواحدة، وكررت ھذه العملی

  التحلیل االحصائي

 ت����أثیرلمعرف����ة ) X2(مرب����ع ك����اي ھ����ذه التجرب����ة باس����تخدام  ن����ات ات����م تنفی����ذ التحلی����ل اإلحص����ائي لبی

وال����والدات والت����وائم والتفوی����ت  الحم����ل عل����ى نس����ب الخص����وبة والمعامل����ة بالھورمون����ات وال����دفع الغ����ذائي 

) CRD(التص����میم العش����وائي الكام����ل كم����ا أس����تخدم ، ع����دد الموالی����د لك����ل نعج����ةوالتجن����یس وك����ذلك عل����ى 

Complete Randomized Design  ن���وع ال���والدة ×  ن���وع المعامل���ة (بتجرب���ة عاملی���ة بثالث���ة عوام���ل

ص����فتي وزن الحم����الن وت����داخالتھا عل����ى ات المعنوی����ة للعوام����ل الثالث����ة ت����أثیرولمعرف����ة ال) ج����نس المول����ود× 

) ٢١(تم����ت المقارن����ة ب����ین المتوس����طات باس����تخدام اختب����ار دنك����ن المتع����دد الم����دیات  عن����د الم����یالد والفط����ام

  ). ٢٢(وباستعمال البرنامج اإلحصائي 
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  والمناقشةالنتائج 

نسبة بین المعامالت في عدم وجود فرق معنوي  )١(والموضحة في الجدول اظھرت الدراسة الحالیة 

 معامالتتلتھا سجلت أعلى نسبة لھذه الصفة، بروجستیرون معاملة الحقن بھورمون النعاج  الخصوبة إال ان

%  ٦٥.٠٠و %  ٧٣.٣٣و %  ٨٥.٥٥و %  ٩٣.٣٣(القیاس  وأخیراً  hCGثم الحقن بھورمون  الدفع الغذائي

في أن لمعامالت ) ٢٣و ٩( توصل الیھما مع لھذه الدراسة اتفقت نتیجة الحقن بالبروجستیرون  .)على التوالي

فیما  كما اتفقت النتائج ).١٠(ِولم تتفق ھذه النتیجة مع ما توصل الیھ  القیاسالبروجستیرون تفوقاً على معاملة 

لھورمون تأثیر ایجابي على نسبة الخصوبة ولم تتفق مع ھذا في أن ل) ١٢(مع  hCGیخص الحقن بھورمون 

ولم تتفق مع ، القیاسفي تفوق ھذه المعاملة على معاملة ) ٣(مع نتائجنا أما بالنسبة للدفع الغذائي فقد اتفقت ). ١٣(

قد یعود سبب ارتفاع نسبة الخصوبة ھنا الى ان زیادة تركیز ھورمون البروجستیرون في الدم وھو  ).٢٥و  ٢٤(

وھذا المركب یحسن  IFN-tauوالذي یزید من افراز ) الكیسة االریمیة(المسؤول عن النمو السریع للبالستیوال 

  .)٤(في زیادة فرص بقاء االجنة حیة 

على في نسبة الوالدات  )P < 0.01( معنویاً  hCGتیرون و تفوقت معاملتي الحقن بھرموني البروجس

وفي نفس الوقت تفوقت ) على التوالي% ٨٠و % ٩٥و % ١٣٣و % ١٤٠(والقیاس معاملتي الدفع الغذائي 

في ) ٢٦ ، ٢٣ ،  ٩،  ٥ ، ١(مع  النتائج اتفقت ھذه .القیاس على )P < 0.01( معنویاً معاملة الدفع الغذائي 

والذین بینوا أن نسبة الوالدات تفوقت في المعاملة الھورمونیة على معاملة ، في الماعز )٢٧(مع و ،االغنام

والذي  )٢٦و ١٠( GnRH التي حقنت بھورمون ن خالل زیادة تركیز البروجستیرون في المعاملةم القیاس

في تفوق معاملة ) ١٢(مع  hCGكما اتفقت نتیجة الحقن بھورمون . یعمل على خفض الموت المبكر لالجنة

أن الدفع  من ) ٢٨و  ١٨ (كذلك اتفقت ھذه النتیجة مع ما توصل الیھ  .القیاس معاملةالحقن بھذا الھورمون على 

   .الغذائي یعمل على زیادة نسبة الوالدات من خالل زیادة نسبة التوائم الثنائیة والثالثیة

وتم سرده ) ٤(البروجستیرون  الى ما ذكره  قد یعود سبب ارتفاع نسبة الوالدات لمعاملة الحقن بھورمون

  زادت نسب الوالدات الى ما ذكرتھ  hCGفي الفقرة أعاله، كذلك ربما یعود سبب أن معاملة الحقن بھورمون 

في تحفیزه للحویصالت المبیضیة وانضاجھا وزیادة  LHھورمون مشابھ ل hCG في أن ھورمون) ٢٩و ٤(

في العضلة یحصل تحفیز في انتاج البروجستیرون  وزیادة تركیزه  في بالزما الدم  hCGعددھا، وعند حقن 

وھذا یعمل على ادامة الجسم االصفر وزیادة وزنھ ومنع تحللھ وبالتالي المحافظة على الحمل وھذا یؤدي الى 
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شیمیة والتي تؤدي تحسن االداء االنتاجي للنعاج كما یعمل على تحسین المشیمة من خالل زیادة عدد الفصوص الم

  .  نةالى التصاق المشیمة بجدار الرحم بشكل قوي وبالتالي عدم اجھاض االج

إال أنھا لم ترتقي الى  في البطن الواحدة عدد الموالیدبین المعامالت األربعة ل اختالفاتیالحظ وجود 

مقارنةً البروجستیرون و hCG قن بھرمونيمستوى المعنویة، إذ ارتفع مقدار ھذه الصفة لدى معاملتي الح

مع ما  ھذه الصفة نتائج تفقتا .)على التوالي ١.١٢و  ١.٢٣و  ١.٥٠و  ١.٨٢(بمعاملتي الدفع الغذائي والقیاس 

  . في الفقرة السابقة )٢٩و ٤(قد یعود سبب ھذه النتائج الى ما أورده  ).١٢و  ٤، ٣(توصل الیھ 

بین المعامالت، إذ ) ٠.٠١ < أ( المعنویة  ةق عالیوفرت ظھر لنسبة التوائممن نتائج التحلیل االحصائي      

الحقن بھورمون ة تلتھا معاملعلى بقیة المعامالت %) ٦٣.٦٤( hCGتفوقت معاملة الحقن بھورمون 

مع البحث الحالي  جاتفقت نتائ %). ١١.٧٦(والقیاس  )% ٢٣.٠٨(والدفع الغذائي %)  ٢٨.٥٧(البروجستیرون 

فقد  ارتفاع نسبة التوائم بالمعامالت الھورمونیة ان ارتفاع نسبة ). ١٠(ولم تتفق مع  ،)١٨و ١٢(ما توصل الیھ 

یعود الى حقن ھورمون مصل الفرس الحامل الذي یعمل على زیادة نسبة التوائم في االغنام الن الھورمون یسبب 

  ، فضالً عن ما ذكره )١٩(المتكونة زیاد عدد البویضات الناتجة في النعاج المعاملة مما یزید عدد االجنة 

  .في ما سبق) ٢٩و ٤(

 نسبة لھذه الصفة كانت لدى معاملةان افضل ف ، لذلكعكسیاً مع نسبة الخصوبة نسبة التفویتتتناسب عادةً 

واللتان تفوقتا %)  ١٥.٠٠(الدفع الغذائي  جاءت بعدھا معاملة %) ٦.٦٧(بروجستیرون الحقن بھورمون ال

ھذه النتیجة  اتفقت %). ٣٥.٠٠( القیاسو %) ٢٦.٦٧( hCGعلى معاملتي الحقن بھورمون  )٠.٠١ <أ( معنویاً 

  .)١٨و  ١٧ ، ١٥،  ٣(مع 

حالة ( الحمل تفوق معاملة الدفع الغذائي على معاملة السیطرة في نسبة الخصوبة  ونسبة  وبالعموم فإن

في أن الدفع الغذائي یعمل ) ١٦(ونسبة الوالدات ونسبة التوائم ونسبة التفویت ربما یعود الى ما ذكره ) الحمل

، ثم الى ما ذكر آنفاً فیما )٢٩و ٢٨(على زیادة عدد البویضات في المبیض وبالتالي زیادة تركیز البروجستیرون  

  . للنعاج یخص تأثیر البروجستیرون على الكفاءة التناسلیة

  .التركیةتأثیر المعامالت على بعض الصفات التناسلیة واالنتاجیة في النعاج العواسیة  :١جدول 

  الصفات المدروسة 

  

نسبة 

  الخصوبة

  الوالداتنسبة 

%  

عدد الموالید في 

 البطن الواحدة

  نسبة 

  التوائم

  نسبة التفویت 

%  
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  %  %  المعامالت

  ٣٥.٠٠ 11.76  ١.٢٣  ٨٠  ٦٥.٠٠  القیاس

  ١٥.٠٠  23.08  ١.١٢  ٩٥  ٨٥.٠٠  الدفع الغذائي

  ٢٦.٦٧  ٦٣.٦٤  ١.٨٢  ١٣٣  ٧٣.٣٣  hCGالحقن بھورمون 

  ٦.٦٧  ٢٨.٥٧  ١.٥٠  ١٤٠  ٩٣.٣٣ P4الحقن بھورمون 

X2 5.92 NS  ٠.٢١  **٢٢.٧٦ NS  ٢٢.٥٢  **٤٧.٢٨**  

NS 0.05(مستوى احتمال ، معنوي*، غیر معنوي <P ( ،**مستوى احتمال  ،عالي المعنویة)0.01 <P (.  

لدى  الحمل المعنویة بین المعامالت في نسبة  االختالفات )٢(جدول بینت نتائج الدراسة الحالیة وفقاً ل

 ،% ١٠٠ بلغت اعلى نسبة لھذه الصفة والتي بروجستیرونھورمون الب النعاج العواسیة، إذ سجلت معاملة الحقن

 على معاملتي ) P> 0.05( المعاملتین وبشكل معنوي، وقد تفوقت ھاتین %٩٠ معاملة الدفع الغذائي بنسبةتلتھا 

المعامالت  لتلك ل نسبة عدم حملقوبالمقابل فإن ا%)  ٦٥.٠٠(والقیاس %)  ٧٣.٣٣( hCG ھورمونالحقن بال

وقد تفوقت حالة الحمل على عدم الحمل  .لى لتواليع%  ٣٥.٠٠و %  ٢٦.٦٧و %  ١٠.٠٠و %  ٠.٠٠بلغت 

  .في جمیع المعامالت ) P> 0.05(معنویاً 

في على نظیرتھا المفردة لنسبة التوائم  ) P> 0.01(العالي المعنویة رتفاع نالحظ اال) ٢(ومن الجدول ذاتھ      

  معنویاً  )hCG(نفس المعاملة ول نسبة التوائم ومن ناحیة أخرى تفوقت ، hCGبھرمون  نمعاملة الحق

)0.01 <P (  معامالت الحقن بھورمون البروجستیرون والدفع الغذائي والقیاس على)٥٣.٣٣و %  ٨٥.٧١  %

في حین تفوقت معاملة القیاس بنسبة الوالدات الفردیة على بقیة  )على التوالي%  ٣٧.٥٠و %  ٥٣.٣٣و 

ابھ لتأثیر مشالى ان تأثیره  hCG، قد یعود سبب ارتفاع نسبة التوائم في معاملة الحقن بھورمون المعامالت

والذي یعزز من عملیة التحریض على اباضة الحویصالت المبیضیة من المبیض وزیادة وزن   LHھورمون 

   . )٣٠( ، كما یحسن من المشیمة وعدد الموالید)١٢(الجسم االصفر ویحسن من قابلیة االجنة للحیاة 

 ي حینف، ٥٠:  ٥٠  ورــــالذك: االناث بلغت نسبة  فقدقیاس في معاملة ال ظھرتلطبیعیة أن النسبة الجنسیة ا     

نسبة البلغت  إذعلى بقیة المعامالت في نسبة االناث  ) P> 0.01(تفوقت معاملة الدفع الغذائي بمعنویة عالیة 

:  ٦١.٩٠( اإلناث  نسبة رتفاعسلوكاً مشابھاً في ا hCGبھورمون  الحقن أظھرت معاملة كما، ٦.٦٧:  ٩٣.٣٣
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وفي ذات الوقت تفوقت نسبة الذكور لمعاملة الحقن بالبروجستیرون على بقیة المعامالت حیث كانت . )٣٨.١٠

    ). ٢جدول ( ٦٦.٦٧:  ٣٣.٣٣نسبة ال

   .ونوع الوالدة والجنس في النعاج العواسیة التركیة) الحمل( الحمل تأثیر المعامالت على نسب  :٢ جدول

  الصفات المدروسة

  

 المعامالت

  %الجنس   %نوع الوالدة   % الحمل 

  حملال
عدم 

  الحمل
  ذكور  أناث  توأمیة  مفردة

  ٥٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ٣٧.٥٠  ٦٢.٥٠  ٣٥.٠٠  ٦٥.٠٠  القیاس

  ٦.٦٧  ٩٣.٣٣  ٥٣.٣٣  ٤٦.٦٧  ١٠.٠٠  ٩٠.٠٠  الدفع الغذائي

  ٣٨.١٠  ٦١.٩٠  ٨٥.٧١  ١٤.٢٩  ٢٦.٦٧  ٧٣.٣٣  hCGالحقن بھورمون 

  ٦٦.٦٧  ٣٣.٣٣  ٥٣.٣٣  ٤٦.٦٧  ٠.٠٠  ١٠٠.٠٠ P4الحقن بھورمون 

X2 ١٢.٠٥  ** ٩.٦٩  *٨.٦١**  

  .) P> 0.01(عالي المعنویة، مستوى احتمال **، ) P> 0.05(معنوي، مستوى احتمال *

  ).للصفات المدروسةبین المعامالت (بمعزل عن المقارنة ضمن العمود الواحد ) للصفات المدروسة(المقارنة ضمن الصف الواحد 

عند الوالدة ومدى تأثرھا الذكریة واالنثویة والخاص بأوزان الحمالن  ٣من الجدول : المیالد وزن

إذ بلغ ، ) P> 0.05( نالحظ أن لمعاملة الدفع الغذائي افضل متوسطات االوزان معنویاً ، بالعوامل تحت الدراسة

البروجستیرون وھورمون  hCGمعاملة  الحقن بھورمون والدفع الغذائي و القیاسمتوسط الحمالن لمعامالت 

قد یعود سبب . )١٧ و ١٥(اتفقت ھذه النتیجة مع دراسة  كغم على التوالي) ٢.٨٣و  ٣.١٩، ٣.٥٥، ٣.٢٨(

في أن الدفع الغذائي للنعاج یؤدي الى زیادة ) ١٥(ارتفاع أوزان موالید معاملة الدفع الغذائي الى ما أشار الیھ 

  ).١٧(وزناً وزن االمھات وھذا یؤدي الى والدة حمالن اثقل 

ل من قأما بالنسبة لتأثیر جنس المولود على الوزن عند المیالد فیالحظ بأن اوزان الوالدات الذكریة اث

كغم  )٣.١٠(كغم و ) ٣.٢٩(إذ بلغت متوسط وزن الحمالن الذكور  )  P> 0.05( الوالدات االنثویة معنویاً 

وربما یعزى ارتفاع وزن الذكور عن االناث الى ما  .)١٥(وجاءت نتیجة ھذه الدراسة متفقة مع  األنثویةللحمالن 

للذكور المقدرة الوراثیة على النمو والتطور اسرع من االناث مما یؤدي الى زیادة الوزن في أن ) ٣١(أشار الیھ 

وكذلك عمل  Yالى وجود الكروموسوم ، او الكلي عند المیالد والذي ینعكس على بقیة االوزان الالحقة

االندروجینات بوقت مبكر والتي تجعل الذكور تنمو بشكل اسرع من االناث في المرحلة الجنینیة داخل الرحم 
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  وكذا الحال مع تأثر وزن الحمالن عند الوالدة بنوع الوالدة فقد كانت الوالدات الفردیة اثقل معنویاً   .) ٣٣و  ٣٢(

 )0.05 <P  ( من الوالدات التوأمیة)كغم على التوالي) ٢.٨٩و  ٣.٥١.  

  تأثیر التداخل بین ، أما فیما یخص تأثیر التداخل على وزن الحمالن عند الوالدة فكان كما یلي

 hCGتفوقت معاملة الدفع الغذائي و معاملة الحقن بھورمون فقد  )نوع المعاملة وجنس المولود ونوع الوالدة(

وبلغت ، وحسابیاً على باقي المعامالت وعلى حسب المقارنة)  P> 0.05( لوالدات الذكور المفردة معنویاً 

 )نوع المعاملة وجنس المولود(تأثیر التداخل بین  .كغم على التوالي) ٣.٥٨و  ٣.٧٨(متوسطي ھاتي المعاملتین 

وحسابیاً على بقیة )  P> 0.05( معنویاً وقد تفوقت ، كغم ٣.٦٧ذكور معاملة الدفع الغذائي بلغ متوسط 

فقد  )نوع المعاملة ونوع الوالدة(وكذلك الحال مع تأثیر التداخل بین  .وعلى حسب نوع المقارنة المعامالت

على  hCGوالدفع الغذائي والحقن بھورمون  القیاسلمعامالت  ) P> 0.05( ة معنویاً یتفوقت الوالدات الفرد

وحسابیاً مع أوزان الوالدات التوأمیة لمعاملة  الوالدات التوأمیة والوالدة المفردة لمعاملة الحقن بالبروجستیرون

وبالنسبة لتأثیر التداخل بین  .كغم على التوالي )٣.٥٥و  ٣.٦٣ و ٣.٤٠( وبلغ متوسط المعاملتین، الدفع الغذائي

الذكریة فقد تفوقت الوالدات الذكریة واالنثویة  المفردة على الوالدات التوأمیة  )جنس المولود ونوع الوالدة(

  .على التوالي مكغ )٣.٥٤و  ٣.٤٦(ي المعاملتین وبلغ متوسط، ) P> 0.05 (معنویاً واالنثویة 
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  .یوضح تأثیر المعامالت وجنس المولود ونوع الوالدة والتداخل بینھا على صفة وزن المیالد للحمالن العواسیة المحسنة) ٣(جدول 

  الجنس  المعامالت
نوع 

  الوالدة

تأثیر نوع المعاملة 

× جنس المولود × 

  نوع الوالدة

تأثیر نوع 

جنس × المعاملة 

  المولود

تأثیر نوع 

نوع × المعاملة 

  الوالدة

× جنس المولود 

  نوع الوالدة

المتوسط العام 

  للمعامالت
    المتوسط العام 

  معاملة القیاس 

  إناث
  ٠.١٦+٣.٢٥  a-c ٠.٢٩+٣.٥  مفردة

a-c 

٠.١٢+٣.٤٠ a-c  ٠.١١+٣.٤٦ a  

٠.١٠+٣.٢٨   

b  

  b ٠.٠٩+٣.١٠  لإلناث

 a ٠.٠٧+٣.٢٩  للذكور  b ٠.١٠+٢.٨٩ c-e ٠.١٥+٣.٠٨  a-d ٠.١٩+٣.١٠  توأمیة

  ذكور 

  a-d ٠.١٤+٣.٥٨  مفردة
٠.١٣+٣.٣١   

Ab 

  ٠.٠٧+٣.٥٤ a   للوالدات

  الفردیة
٠.٠٦+٣.٥١ a  

  b ٠.٠٧+٢.٨٩  للوالدات التوأمیة  b ٠.٠٩+٢.٩١  b-d ٠.٠٠+٣.٠٠  توأمیة

  الدفع الغذائيمعاملة 

  إناث
   ٠.١٤+٣.٣٦  a-d ٠.١٥+٣.٤٢  مفردة

Ab 

٠.٠٩+٣.٦٣ a    

٠.٠٨+٣.٥٥   

a   

  

  a-d ٠.١٤+٣.٢٥  b-d ٠.٠٠+٣.٠٠  توأمیة

  ذكور 
  ٠.٠٩+٣.٦٧  a ٠.٠٩+٣.٧٨  مفردة

 A 

  

  a-d ٠.١٧+٣.٣٣  توأمیة

ون الحقن بھورم

hCG  

  إناث
  ٠.١٤+٣.٠٨  a-c ٠.٢٠+٣.٥٠  مفردة

b-d 

٠.٠٩+٣.٥٥ a  

٠.١٠+٣.١٩   

b  

 de ٠.١٠+٢.٨٦  b-d ٠.١٣+٢.٨٩  توأمیة

  ذكور 
   ٠.١٤+٣.٣٣  a ٠.٠٨+٣.٥٨  مفردة

Ab 

  

 cd ٠.١٧+٢.٨٣  میةتوأ

  P4ورمون الحقن بھ

  إناث
  ٠.٢١+٢.٧٥  a-c ٠.٠٠+٣.٠٠  مفردة

 D 

٠.١٧+٣.١٧b-d  

٠.١٠+٢.٨٣   

  ج

 e ٠.١١+٢.٧٦  د ٠.٢١+٢.٧٥  توأمیة

  ذكور 
   ٠.١١+٢.٨٩  a-d ٠.١٧+٣.١٧  دةمفر

Cd 

  

  cd ٠.١٢+٢.٧٨  توأمیة
  .بین تلك المتوسطات، حسب اختبار دنكن المتعدد المدیات)  P> 0.05( وف المختلفة على المتوسطات عمودیاً تعني وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال الحر

.المتوسطات، حسب اختبار دنكن المتعدد المدیاتالحروف المتشابھة او المشتركة على المتوسطات تعني عدم وجود فروقات معنویة بین تلك 
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وحسابیاً لمعاملة )  P> 0.05( یظھر تفوقاً معنویاً ) ٤(في الجدول اظھرت الدراسة الحالیة : )غم(إنتاج الحلیب 

وألشھر االنتاج ) وعلى حسب المقارنة بین المعامالت(الحقن بھورمون البروجستیرون على بقیة المعامالت 

االول والثاني (إذ بلغت متوسطات انتاج الحلیب الشھري لالشھر ، ولغایة عمر الفطام واالنتاج الكلياالربعة 

 ٦٢٩.١٦و  ٧٠٠.٠٠و  ٨٠٨.٣٣و  ٨٢٥.٠٠(لمعاملة الحقن بالبروجستیرون  ) والثالث والرابع واالنتاج الكلي

یادة تركیز البروجستیرون  في الدم في أن ز) ١١(اتفقت ھذه النتیجة مع ما ذكره ، غم على التوالي) ٢٩٦٢.٥٠و 

أدى الى زیادة في نمو الضرع بسبب زیادة في نمو خالیا البارنشیمیة الحویصالت اللبنیة وبالتالي زیادة انتاج 

  .الحلیب

 .على إنتاج الحلیب الشھري في النعاج العواسیة المحسنة یةھورمونالتأثیر المعامالت  :٤ول جد

  الصفات 

  المعامالت 
  اإلنتاج الكلي  عabالشھر الر  الشھر الثالث  الشھر الثاني  األولالشھر 

  القیاس
٧٤٥.٥٤  

+ ٥٤.١٢a    

٦٨١.٨١  

+٣٧.٠٩ ab 

٥٠٤.٥٤  

+ ٦١.٩٥ b   

٤٩٠.٩٠   

+ ٥٤.٢٧ b   

٢٤٣١.٨٢   

+ ٩٤.١٤ ab  

  الدفع الغذائي
٧٠٨.٨٢+ 

٣٤.٣٦a    

٦٧٠.٥٩+

٣٢.٣٨ b   

٤٤٤.١٢+

٣٩.٢٧ b   

٤٠٢.٩٢+

٣٦.٥٠ b   

٢٢٢٦.٤٧+

١٢٩.٤٧ b   

  hCGالحقن بھورمون 
٧٥٠.٠٠   

+ ٧٥.٠٧a    

٦٩٥.٤٥   

+ ٦٩.٨٨ab 

٥٥٤.٥٤   

+٧٠.٥٣ ab  

٤٧٢.٧٢   

+٥٣.٦٦b   

٢٤٧٢.٧٣   

+ ٢٦٤.٠٠ab  

 P4الحقن بھورمون 
٨٢٥.٠٠   

+ ٣٧.٦٨a    

٨٠٨.٣٣   

+ ٣٦.٨٤ a 

٧٠٠.٠٠   

+ ٣٧.٤٣a    

٦٢٩.١٦   

+ ٣٧.١٦ a 

٢٩٦٢.٥٠   

+ ١٣٨.٧٣a 

حسب اختبار ، والعكس بالعكس، ) P> 0.05(تعني وجود فروق معنویة  بینھا عند مستوى احتمال ) عمودیاً (الحروف  المختلفة على المتوسطات 

 .دنكن
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FLUSHING DIETARY ON THE     REPRODUCTIVE AND 

PRODUCTIVE PERFORMANCE OF TURKISH AWASSI EWES. 
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Namir Ismail Said* 

*Agriculture Research Center, Ministry of Agricultural ,Baghdad,Iraq 
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ABSTRACT  

     This experiment was conducted with the aim of identifying the role of 

Progesterone Hormone, hCG and flushing dietary on the reproductive and productive 

performance of Turkish Awassi Ewes at Al-Dawar agricultural research station, 

animal resource research department, agricultural research office, Ministry of 

agriculture for the period from July 2012 to February 2013. 

In this study seventy Turkish Awassi Ewes were used with age of 3-4 years and 

their average body weight were 49.25±0.55 Kg .They were divided into four groups, 

the first considered as a control group without any treatment, the second group given 

only flushing dietary, the third treatment were injected with 250 IU of hCG Hormone 

and the fourth treatment were injected with 7 mg of Progesterone Hormone.                              

All ewes were naturally mated by exposing them to fertile rams .Traits were studied 

including fertility ratio , birth rate , twin ratio , the ratio of non-pregnancy ewes , 
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sexual ratio (female : male ) as well as number of births (little size ) weight of lambs 

at birth and milk production.  

The results showed a significant difference within treatments for all traits was 

studied except for fertility ratio and the numbers of births (litter size). PH injection 

appeared a highly significant (P≤ 0.01) for fertility (100%), birth rate (10%) and for 

both of four months milk production and for accumulative milk production. Also PH 

injection showed a significant (P≤ 0.05 )  were lowered (6.67 %)  in non-pregnancy 

ratio as compared with other treatments. While hCG hormone injection achieved a 

significant (P≤0.05) increasing in twins percentage (63.64 %) comparing to other 

treatments. Whereas flushing dietary group appeared a significant (P≤0.05) 

superiority in sexual ratio between males and females (6.67 % males : 93.33 % 

females ) as well as in body weight at birth (3.55 Kg ) as compared with other  

treatments.  

  المصادر

تأثیر المعاملة الھورمونیة في توقیت الشیاع وزیادة معدل الوالدات في حولیات ). ١٩٩٨(سلھب، سلیمان  .١
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4. Lashari , M. H.  and Tasawar, Z. (2009).  The Effect of GnRH Given on Day of 

Mating on Ovarian Function and Reproductive Performance in Lohi Sheep. 
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