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 :الُمقّدمة:ًأولًا
 الواسع، النتشارىا نظرا   الحيوانية الثروة عماد   العواس أغنام تعد        

 مناطق في ( الغميظ الذيل ذات ) الصغيرة المجترات أىم من وىي
 مناطق مـن وغـيرىا وتركـــيا وفمســــطين والعــراق واألردن سوريا

 األغنام ىذه تممك حيث ،( (Epstein, 1985األوسـط الشــرق
 :منيا مرغوبة صفات

 .العالية الحرارة لدرجات التحم ـل -    
 .والطفيميات لألمراض المقاومة –    
 .العشبية النباتات لرعي طويمة لمسافات السير عمى القدرة –     

 واإلنتاج رعوية، نباتات عمى والرعي الجوع تحمل عمى القدرة -    
 القميمة الرعوية الظروف تحت حتى



     
 
 مقس  ت   العواس أغــنام أن   الحقـمية الم ـالحظات ظـيروت    

 :وىي الوجو لمون بعا  ت   رئيسة لونية نماذج ثالثة   إلى
 



األغناااااااااااه ً ا ًال  ااااااااااا ً
األشااااااااااااااااق ًواأل ماااااااااااااااا ً

,ًوتسااااااااااااااّم ًال ااااااااااااااق ا 
عااا ًًأنهاااهًتتم ااا ًًُويعتقااادًُ

النماااه ألًاأل ااا ةً ااا    ً
كماااهً,ًإنته هاااهًليبي ااا 

أنهاااهًاألكعااا ًعاااد اًا ااا  ً
 .ًًًالنمه ألًال ئ سة

 



األغنااه ً ا ًال  اا ًاأل اا  ً
بساا ًو  ,(عبسااة)وتساام ً

 إنهاااااهًًالمااااا    ً مال ظااااه 
ًتمتاااااهاًعااااا ًاألولااااا ً سااااا عةً 

ًلا  ً,ًأ  ا ههًنم ً  وقدًيمتاد 
ال  اااا ًإلاااا ًال قبااااةًومقّدمااااةً
الصاااااااادعًوتساااااااام ًعندئاااااااا  ً

,ًويُبتمااااااااااااااا ًأّ ً( ععاااااااااااااااة)
 .أعدا ههًأق  ًم ًاألول 

ً



 األبٌض  الوجهاألغــــــنام ذات   

 ، وهً تشبه(البرشة)وتسمى   

 النموذج األول من حٌث إنتاج   

 وصـوفها ناصـــــع، الحلٌـــب  

 البـــــٌاض خالً من التلـــون  

 وقـــــد توجد حلقة ســــــوداء  

 حول األنف وتسمى عنــــــدئذ   

 وهً ذات أعــــــداد( بالقرحة  

 قلٌلة مقارنة مع النموذجـــٌن  

 .األول والثانً  



   :التناسلٌة الكفاءة تحسٌن طرائق :ثانٌا  

  منها مشاكل من تعانً فإّنها الزراعٌة، الحٌوانات هذه أهمٌة من بالرغم   

 .الطبـٌعٌة االعتـٌادٌة الظـروف تحــــت المنخفــــضة اإلخصابٌة القدرة

 حزٌران فً والخرٌف الصٌف قصٌرة فترة خالل ٌحدث التناسل فصل إن

   .أٌـــــلول نهاٌة حتى

  منها القصوى االستفادة معدل ورفع التناسلٌة الكفاءة تحسٌن من البد كان لذلك

 الشبق واحداث لتوقٌت الحدٌثة التقنٌات باستخدام وذلك االنتاجٌة حٌاتها خالل

 :أهمها من  الموسم وخارج داخل

 

  

 



 

 طرائق تحسٌن الكفاءة التناسلٌة 

 CIDR CRً فنجه اإل

 البروستاغالندٌن



 :وهذِه الطرق تعتمد هرمون البروجسترون  

 فهو التناسلٌة، الهرمونات أهم من البروجسترون هرمون ٌ عتبر حٌث   

 التناسل بفٌزٌولوجٌا المتعلقة الدراسات فً وفاعل هام   كمؤشر   بنجاح ٌستخدم

 .valasi et al, 2009))  الحٌوانات عند

 تعتبر حٌث الشبق، لتوقٌت بالبروجسترون المشبعة المهبلٌة فاإلسفنجات

 خالل الشٌاع لتوقٌت الشائعة المعامالت أكثر من باإلسفنجات المعاملة

 :شٌوعا أكثرها ومن وخارجه، الموسم

   .MAP البروجسترون مٌدروكسً خالت -  

 .FGA الفلوروجستون خالت -  



 اسفنجات وهCRً  البروجسترون من مغ20 تحوي  صغٌرة اسفنجات -
 البروجسترون نسبة من الرغم على العادٌة االسفنجات نفس وتعطً صغٌرة،

  .فٌها قلٌلة

  8 أو 7 توضـــع الدراســات بعــض وفً ٌوم 14 -12 لفترة االسفنجات توضع
 .Fukui, 1999)) أٌـّام

 تقارب أي المهبل فً  وجودها فترة طٌلة بروجسترونً بمصدر االسفنجة تزود
  سحـــب عــــند المبٌضٌة الجرٌـبات وتطـــور نمو ٌمنع مما األصفر الجسم فترة

 تنطلق الفعالة المادة مستوى انخفاض وبالتالً ، (zuntulu, 2009)االسفنجة
 وتطور نمو بدء الى ٌؤدي متزامن وقت فً الهرمونٌة االستجابات من سلسلة

 تمارسه الذي الكابح األثر زوال مع وذلك واحد وقت فً المبٌضٌة الجرٌبات
 مّما المباٌض– النخامٌة الغدة– الِوَطاء محور على البروجسترونٌة المركبات

   .االباضة وحدوث للذكر األنثى تقبل الى ٌؤدي

 



 مغ30تحوي مهبلــٌة أداة   وهو ، CIDRلهرمون المحرر الهرمون

 توقٌتِ  فً مؤثرا   لٌكون ،ِبنٌوزٌالندة النعاج فً تطـوٌره   تم وقد بروجسترون،

  مصنوعة   أداة   وهو (Zonturlu, 2008). االباضـــة وضبط الشبق وإحداثِ 

 أحدث ٌعتبر كما االستخدام، وسهل   بالبروجسترون المشبع السٌلٌكون من

   .المستخدمة الطرق

 





  اإلسفنجة نزع من ساعة 48 بعد PMSG الحامل الفرس دم مصل هرمون ٌ وضع
     .التوائم معدل لرفع وذلك اللولب أو

 لنمو المنشط وبخاصة الجنسٌة للغدد المنشطة للهرمونات المشابه بتأثٌره ٌمتاز
 النمو على األولٌة المبٌضٌة الجرٌبات ٌحث فهى  FSHالمبٌضٌة الجرٌبات
 . ناضجة جرٌبات الى والتطور

 أو ( دولٌة وحدة 500 أو 400 أو 300 ) مختلفة بتراكٌز الهرمون هذا ٌستخدم
 .الفائقة االباضة برامج فً ذلك من أعلى

  الحمل معدل وصل حٌث ،استخداما   األكثر ( دولٌة وحدة 500) النســــبة تعتــــبر
 .%100 الوالدة ومعدل 1,21 الموالٌد ومعدل %93 إلى



  إمكانٌة وبالتالً قصٌرة، زمنٌة فترة خالل الوالدات معظم توقٌت -1

  وبالموالٌد الوالدة باإلناث للعناٌة عماله أو المربً عائلة أفراد كافة تجنٌد

 .النفوق معدل تخفٌض بهدف

 معاملتها ٌسهل مما والوزن بالعمر متجانسة موالٌد على الحصول -2

 .(تسمٌن ،فطام ،رضاعة) جماعً بشكل

 ٌستفٌد مواعٌد فً تقدٌمها ٌتم حٌث األعالف، كمٌة فً الهدر عدم -3

 .اإلنتاجٌة طاقته بأقصى الحٌوان منها

  إلى ٌؤدي مما متقارب وقت فً الفطائم أو الخراف فطام إمكانٌة -4

   .للبٌع والمخصصة األمهات من الناتج الحلٌب كمٌة زٌادة

 



    
 :ةتناسميال في المؤشرات البروجيسترونىرمون  إلستخدامبعض النتائج : سادسا     
 تنوعت معّدالت اإلخصاب باستخدام  بـFGA    وPMSG  حتى% 11مه 

    87. % 

 يوم أدت لحدوث الشبق بعد 11لمدة  اإلسفنجاتب بروجسترونممغ 20 استخدام 
18-72  اإلسفنجاتساعة من سحب  . 
 و70 وباألسفنجات% 80معدل التمقيح عند المعاممة بالموالب كانت 
 معدل الحمل بـCR 79و% 85 كان.% 



 10 بحوالً أبكر(21) بعد باللوالب المعاملة النعاج فً الشبق حدوث وقت إنّ -
 . ساعة (31) بعد باإلسفنجات المعاملة النعاج من ساعات

  المعامـلة فً أطول ساعة 36 باللوالب المعاملة للنعاج الشبق فترة طول --

 .ساعة45 باإلسفنجات

  المعاملة والسىداء الشقراء األغنام على األردن في للعىاس تجربة وفً -

 :(1) الجدول خالل مه مىضّحة التالية النتائج وجدت وقد ،باإلسفنجات



 األغنام الشقراء األغنام السوداء  المؤشرات المدروسة

 92,9 94,2 معدل الشبق

 45,8 42,6 وقت الشبق 

 85,3 89,7 معدل الحمل 

 26,2 48,1 مع الوالدات المتعددةمعدل الوالدات 

 0,99 1,27 معدل الموالٌد

 1,32 1,56 معدل االخصاب

 ٌبٌن تأثٌر المعامالت الهرمونٌة على أغنام العواس سوداء وشقراء الرأس(: 1)جدول 

Kridli; Abdullalah; Husein; 2009 



 النتائج
 وجدFukui بأن المعاملة باللوالب أدت إلى وصول الجسم األصفر إلى

بعد  باإلسفنجاتساعة من حدوث الشبق بٌنما  25,5بعد  األعظمًقطره 

مم 5إلى  لالباضةكنتٌجة  المبٌضً الحوٌصلساعة ووصل قطر  32,5

 مم 8خارج الموسم أما داخل الموسم وصل إلى 

لتأثٌر الكبش اإلستجابةاللوالب أدى إلى تحسٌن  استحدام. 



 

   للبحوث العـــــــامة الهٌئة بإشــراف أجرٌت دراسة خالل ومن   

 قســـــــــم – الحٌوانٌة الثــــروة بحوث إدارة / الزراعٌة العلمٌة

 بجامــــــعة الزراعة كلٌة مـــع وبالتعاون / التناسل فٌزٌولوجٌا 

   المـعاملة أثــــــر لدراســـــة / الحــــٌوانً اإلنتاج قسم / دمشق 

   ألغــــنام التناسلٌة المؤشرات على(CR-CIDR)  الهرمــونٌة

  واألغنام اإلبل بحوث محطة فً الرأس وشقراء سوداء العواس

   .(3و2) جداول فً والموضحة

 :الدراسة َتهـــُدف إلىوهذِه 

 
 
  



 )  وباللوالب ،التناسلً CR) نوع من المهبلٌة باإلسفنجات المعاملة تأثٌر مقارنة -
CIDRمستكملتٌن الرأس وسوداء شقراء العواس إلناث التناسلً الموسم داخل 

  الكفاءة مؤشرات على PMSG الحامل الفرس دم مصل بهرمون بالمعاملة

 .الموالٌد ومعدل الشبق توقٌت بخاصة التناسلٌة

 أهم على النعجة عمر و (الوجه لون) المظهري والنمط الهرمونٌة المعاملة تأثٌر -

 ،التوائم معدل ،الوالدات معدل ،الحمل معدل ،التلقٌح معدل)لألم التناسلٌة المؤشرات

 .(الحمل فترة وطول

 وجنس الوالدة، ونموذج األم، ووزن األم وعمر ،المظهري النمط تأثٌر دراسة -

 ووزن ،الفطام ووزن ،المٌالد وزن) للموالٌد اإلنتاجٌة المؤشرات أهم   على المولود

 .(خاللها النمو ومعدالت التسوٌق،

 



ً:اله م ن ةً ا  ًالم  مًالتنه ييالمعهمال ً(:2ً)الجدولً
المظيريالنمط و الحيوانات  عدد   المجموعة  المعاممة 

 األول 
18 

18 

 عأسًأ   

 عأسًأشق 

شههدً و ً
 معهمية

 العهن ة
18 

18 

 عأسًأ   

 عأسًأشق 

مع CRًًاسفنجات
وحدة 500  جرعة

 PMSGًدولية

 36 المجم ع

36 

 عأسًأ   

 عأسًأشق 



المظيريالنمط و عدد الحيوانات  المجموعة  المعاممة 

 األول 
18 

18 

 عأسًأ   

 عأسًأشق 
 شاىد دون معاممة

 18 العهن ة

18 

 عأسًأ   

 عأسًأشق 

مع  CIDRلوالب 
وحدة 500 جرعة 
 PMSGدولية 

 36 المجم ع

36 

 عأسًأ   

 عأسًأشق 



ًالعم ً ط ا ًُ

بدء العمل 
زرع 

 اسفنجات
 شير

 حزيران

13 14 18 

 تلقٌح

حقن 
PMSG 

35 

كشف 

الحمل 

 باالٌكو

 أشهر 4

 والدات

 شهر 2

 فطام

0ً

نهاٌة 

تتبع 

 الموالٌد

ًأشه 6ً

فترة 

تتبع نمو 

 الموالٌد



 : ا ًالمدعو ةً هلببثالمؤشً 
معــدل )لإلنـاث المعاممـة  (السـموك الجنسـي) الشـياع نسـبة ظيـور

 (.  لحيوانات التجربة والشاىد التمقيح

 تركيــز الشــياع، طــول الفتــرة مــن ســحب االســفنجات والموالــب إلــى
ـــاث طـــول موســـم التمقـــيح فـــي  ـــد جميـــع اإلن ظيـــور الشـــياع عن

   .مجموعة الشاىد
،ومعــدل  ،وطــول فتــرة الحمــل معــدالت الحمــل واإلجيــاض والــوالدة

 .ئمالمواليد، ونسبة التوا



 ىرمونيا   المعاممةمعدل التمقيح عند النعاج 

 العدد لون النعجة نوع المعاملة
 (  نسبة)عدد 

 النعاج الممقحة

 a(%94)17 18 أشقر اسفنجات

 a (%100)18 18 أسود اسفنجات

 a (%100)18 18 أشقر لوالب 

 a (%100)18 18 أسود لوالب



 ىرمونيا    معدل اإلخصاب عند النعاج المعاممة

 العدد لون النعجة نوع المعاملة
 (  نسبة)عدد 
 المخصبةالنعاج 

 اسفنجات
 a(%66.7)12 18 أشقر

 a (%55.6)10 18 أسود

 لوالب
 a (%83.3)15 18 أشقر

 a (%72.2)13 18 أسود



   معدل المواليد عند نعاج التجربة  
 معدل المواليد  لون النعجة نوع المعاملة

 اإلسفنجات
 116.7a أسود

 94.4a أشقر

 1شاهد
 a94.4 أسود
 a88.9 أشقر

 لوالب
 ba122.2 أسود
 b155.6 أشقر

 2شاهد
 a105.6 أسود
 a88.9 أشقر



  س ًنم  ألًال ل  (ًي  )مت  طًط لً ت  ًالبم ً

 (يوم)طول فترة الحمل  نوع الوالدة

 150.28b فردية

 148.48a ثنائية

 148.67a ثالثية 

 149.72 كلي
 0.05الواحد إلى وجود تأثير معنوي عمى مستوى العمود ضمن المختمفة تشير األحرف  



  س ًن عًالمعهمية(ًي  )مت  طًط لً ت  ًالبم ً

 (يوم)طول فترة الحمل  المعاممةنوع 

 150.21ba اسفنجات

 150.48c (1)شاهد

 149.26a لوالب

 149.84b (2)شاهد

 0.05الواحد إلى وجود تأثير معنوي عمى مستوى العمود ضمن المختمفة تشير األحرف  



  س ً نسًالم ل  (ًي  )مت  طًط لً ت  ًالبم ً

 (يوم)طول فترة الحمل  نوع الوالدة

 149.93a أنثى 

 149.82a ذكر



  س ًل  ًالنعهأل(ًي  )مت  طًط لً ت  ًالبم ً

 (يوم)طول فترة الحمل  لون النعاج

 149.43a أسود 

 149.67a أشقر



 وا ًالم ال ًو قًالنمطًالمظه يمت  طً

 (كغ)وزن المٌالد  لون الوجه

 a3.70 أشقر

 b4.02 أسود
 0.05الواحد إلى وجود تأثير معنوي عمى مستوى العمود ضمن المختمفة تشير األحرف  



ًشك ًلكمًأ
ًكمهئً ُ س ًإصغً 


