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 شهادة
 

أشهد بأن العمل الموصوف في هذه الرسالة هو نتيجة بحث قام به المرشح طالب 
 د موسىمحمبإشراف الدكتور  حسن وحيد حرباالدراسات العليا الطبيب البيطري 

اً ي في جامعة حماة مشرففي كلية الطب البيطر اناتهاعلم الوالدة والتناسل وتق أستاذ
 في باحث في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية محمد سلهب دكتورلا وعلمياً 

وأي رجوع إلى بحث أخر في هذا الموضوع مشرفاً مشاركاً  مركز بحوث الالذقية

 موثق في النص.
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اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله   ال ق  

محن الرحيم محن الرحيم اهلل الراهلل الربسم بسم   

وجين الذكرَ خلَق ال  نَّهُوأ﴿  وأنَّ عَلَيِه النَّ {  46}نُّطفٍة إذا تُمنَى  من  {  45}ألُنثَى  وا  زَّ

 "ة النجمسور"          ﴾  {47}شأَة األُخَرى 
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ِن إِنَّهُ ِت الشَّيطَا َواَل تَتَّبِعُوا ُخطُواللاُ ِممَّا َرَزقَكُمُ  واْ  َن األَنعَاِم َحُمولَةً َوفَرشاً كُلُ َومِ ﴿

بِ لَكُ ِمَن الَمعِز اثنيِن قُل  َن الضَّأِن اثنَيِن وَ اجٍ ِم  يَةَ أَزوَ انِ{ ثَم142يٌن } م عَدٌُو مُّ

مَ أَِم األُنثَييِن أَمَّا ا   مى بِِعلٍم إِن كُنتُئُونشتََملت عَلَيه أرحام األُنثَيَين نَب  آلذَّكََريِْن َحرَّ

"نعامسورة األ"              ﴾{ 143َصاِدقيَن }   

۞ 

"سورة النحل"    ﴾{ 5افُِع َوِمنْهَا تَأْكُلُوَن } َوَمنَ   ا ِدْفءٌ يهَقَهَا لَكُْم فِنْعَامَ َخلَ َواألَ ﴿  

اهلل العظيماهلل العظيمصدق  صدق    
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  الثمن أوىف من الشكر عند الله ف           لو كنت أعرف فوق الشكر منزلة  
 حذواً عىل مثل ما أوليتم من حسن                مهذبة   أخلصتها لكم من قلبي 

 

 

 

 

 

إال أن أتقدم  الرسالة،ه بعد أن وفقني الله إلمتام هذ ال يسعني" 
سواء  البحث،شكر والتقدير لكل من ساهم ف إنجاز هذا ص ال بخال 

  األخ والصديق  خص بالذكر األستاذ الفاضلأ و   ،بدعمأو    ،بتوجيهأو    ،برأي
ىل هذا البحث  رشاف عوراً باإل لذي تفضل مشكا  محمد موس الدكتور  

هذا العمل بصورته  إلخراجوعمله  حساب راحتهعىل جهداً  ومل يدخر
محمد  الدكتورو  الجزاء،خري ه يجزي أن له عز وجل املرشفة راجياً ال 

  البحث.التقنية أثناء مراحل   املساعدةو جهوده الكبرية    عىل  سلهب 
 ،والغايلالعزيز  زهري األحمد محمدلدكتور وكل الشكر واالمتنان ل 

 هري جبورز الدكتور العزيز  والضيف ،طالبهوخلص لعمله امل املحب
الذي كان له  واألخالقالعلم  احبوص ةواملتميز  ةائعالر  يةالشخص

 دركا إىل موصول الشكرف وأخرياً .ثراء هذا العملفضل كبري ف ا
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 يمالرح  الرحمن  للها  بسم

 ﴾منونواملؤ  ورسوله  عملكم  الله  فسريى  عملواا قل﴿
 العظيم  الله صدق

 

 "املنيالع  ونور  الرحمة  نبي  إىل  ..ة.ماأل   ونصح  ..األمانة.  وأدى  الرسالة بلغ  من  إىل"
 ملسو هيلع هللا ىلص  مد مح  سيدنا 

 
 "  العطرة  السرية   ذات  املقام  كبرية  إىل"

 الغالية   جديت
 

  أحمل  من  إىل.  انتظار.  بدون  العطاء  منيعل  من  إىل  .وقاروال بالهيبة  الله  كلله  من  إىل"
 "تخاراف  بكل  سمها

 العزيز   والدي 
 

  كان  من  إىل .  .والتفاين  الحنان  معنى  وإىل  الحب  معنى  إىل.  الحياة.  ف  ماليك  إىل"
 "جراحي  بلسم  وحنانها  نجاحي س   عائهاد

 الحبيبة   أمي 
 

  ف  ةعادوالس  عينيهمب  ؤلالتفا  أرى  من  إىل..  أعتمد وعليهم  أكرب بهم  من  إىل"
 "  لها  حدود  ال  ومحبة  قوة  أكتسب  بوجودهم  من  إىل..  ضحكتهم
 ياسمني   –  هيا   –  فاطمة   –  سفيان   –  الرزاق   عبد أخويت:

 
  بحلوها  يناهاقض  التي  األيام تلك أنىس  ولن  مل  أجمل  ايتحي هممع  كانت  من  إىل"

  ألن ءأسام  أذكر  لن......  وسند  معني  خري  وكنتم  واحداً قلباً  فكنا وحزنها  بفرحها  ومرها
 .."تطول  القامئة

 أصدقائ 
 

  عميلجاز إن  ف  ثراأل  بالغمن    له  كان   ملا  دعموس   ي رام   محمد   . د  والصديق  األخ  إىل"
ً ....  هذا  " شكرا
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 المقدمة

Introduction 

 

 

 ليبهامن لحمها وحلالستفادة  سان باستئناسهااإلن التي قام سةأنمستنية اليواحلااع وعز من أوائل األنايُعد الم 

ذ عشرة آالف سنة مضت، من سانعز واإلناالم  بينالقة ع ودوجلودها وشعرها، وتشير اللقى األثرية إلى وج

 .Gordon,1997))  فاً للمعز المستأنسعز البري كانت أسالاعدداً من سالالت الم ويعتقد أن 

ية، الستوائاوشبه  االستوائيةاسع في المناطق كس توزعه الو، ويع العالم اءنحة أفي كافعز ام لاشر تني

كما أن المختلفة،  في المناطق البيئية كيفالتة قدرته على رطبات الابلغ والمناطق الجافة وشبه الجافة، وا

من ا نه تمك واسع  شكلب ءغذاا لللجفاف، وتفضيلها للتجول، وتقبله اومة اعز كمقاائص المتأصلة في الم الخص

 زةميتراوح من األنماط التقليدية الواسعة الم تلفة تيب مخعز بأسالاالم ية متنوعة. ويربى  مناطق مناخ  يش فيالع 

مزارع في نطاق المناطق االستقرار الزراعي، و ط المكثف األكثر انتشاراً فيلنم ى اوالترحال إل اوةللبد

 المتخصصة.

 

ة، ولم يلق جة لظروف وعوامل عديدة وذلك نتيلعربيعية اارالز  تنميةال  ططخفي طويلة    عز لسنواتاأُهمل الم 

عز وتحســينه مدركــةً ام ال بيةتدريجياً بترتم أت ته بدة م الذي يستحقه، إال أن بعض الدول ومنها سوريمااالهت

ى علــ  اتــهئصــه وقدرة مــن خصاتجنب عيوبــه واالســتفادة الكاملــ ائل الكفيلة بوآخذةً في اعتبارها الوس أهميته

الفقير إذ أنها تستطيع العيش واإلنتاج ح  الفالزة هي بقرة  كان معروفاً من أن العنجدداً ما م أكد أن ت دج بع إلنتاا

أو حتى الغنم من العيش في ظروفها بشكل   البقربلية التي ال تتمكن  الجطق قاسية كالمناطق  ومنا  اتيئضمن ب

 مناسب. 

 

% من معز العالم، وارتفع 11.7ت  مثل    2000 عام رأساً   مليون  88 لعربي نحوعز في الوطن ااكان تعداد الم 

م عا في عدادها انخفضن تم، لك اللع % من معز ا11.9مليون رأساً مثلت    100لى نحو  إ  2005 لعدد في عاما

، FAO) والزراعــةة األغذيــ ة مــ حســب منظ لعــالم% من معــز ا6.6رأساً مثلت مليون  58إلى نحو  2010

 مناأل  يقهمة في تحقاسعلى تحسينه للم ي والعمل وانيحلا  عالنوهذا مام بفعيل االهتأهمية تيؤكد  (، مما2010

 الغذائي العربي.
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يب وعدداً جيداً مــن لحلان ميات كبيرة م ج ك ي ينتلذا عز الشامياالعربية السورية ساللة الم جمهورية تمتلك ال

ل، ودلــ م امعظي  فوباً مرغو ة،ية ودوليشهرة عرب ذوله %، مما جع 75ائم فيه نحو بلغ نسبة التولمواليد، إذ تا

 ه.تأفي موطن نش  لى استنزافهمما أدى إ

صــالح اإلاعــة وزرالأت وزارة النقراض وإعادة نشر تربيته فقد أنشــ هدف المحافظة على هذا العرق من ابو

مركــز العربــي الســورية، كمــا أنشــأ اللمحافظــات مي فــي اعز الشــااحطات لتربية وإكثار المــ ة م عد يالزراع

ي محطته البحثية شامي فز العام وإكثار ال  نمحطة لتحسي ة )أكساد(احلقلاضي ألراوا  فةجاطق الاسات المنالدر

جترات الصغيرة الم في نة ونقل األجعي الصن يحلقحافظة درعا(، وأسس فيها مختبراً متطوراً للتفي إزرع )م 

 ل.لشكل األمثعز الشامي بااوالم العواس   خدام الحيوانات النخبة من غنملتحسين فرص است

 

ي السوري من العرب القطر في التناسلية كفاءتهورفع  الشامي زعاالم  نتاجيةإ ة تطويرمليع عسريت إلى عياً سو

ن، البد مربين الن م ئييثمريها النهامستعية برالزث اب المنتجة ومعدل التوائم، وإلى ربط البحوحيث كمية الحلي

ى علــ  اعدلتي تسنات االتقاحدى وهي إ شبقال منتزاوية الحديثة ذات الصلة كتقانة من استخدام التقانات الحي

 ق في الحيوانات المعاَملةك من خالل تجميع حاالت الشببق وذلالش فشلوبَين لك طم ن والجهد الخفيض الزم ت

عي في صناليح  التلقء  را، كما يسمح ذلك بإجGPلـوا  GPGمثل االسفنجات والـ   م برامج عدةخالل استخدامن 

 .باضةج تحريض اإلرام مع ب إذا ما تم دمجها حددت م وق
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 ةالم، وتنتشر في البلدان العربية عدفي الع  عزان الم عرق م   300ر من  د أكثي وجويوانلتصنيف الحتبين كتب ا

واطنين وأمــنهم الغــذائي، كونهــا المــ حيــاة شــريحة مــن اً في اً مهم دور عبتل (1987، نروآخوا عروق )العو

ة ئيــة قاســيبيف ج تحــت ظــروإلنتــاواش لــة االحتياجــات وتســتطيع العــيبياً قليالحجــم نســ ت صــغيرة حيوانــا

 (.1995لحام، اني ولمرست)ا

 يذال  Damascus Goatsقي عز الدمشام ال  أو  Shami  Goatsعز الشامي اعرق الم بوجود  ية تشتهر سور

عديد من الدول في غوطة دمشق وانتشر منها إلى ال  د نشأ وتطوروق  ،(Jindal,1984)ل جيد  فه بشك وصيتم ت

 Karatzas et)  اليونان، و(Constantinou,1989)  برصل قلعربية مثوغير ا(  1998العربية )أكساد، 

al.,1997)   ر لتطوي لمحليةت االساللاع  م بالتهجين م استخدجيدة، حيث  لابسبب صفاته اإلنتاجية والمظهرية

والدات )خلــوف وعبــد الظــاهر، الــ  لومعــد ، (Mavrogenis et al.,2006)لحم والحليــب ال إنتاجيتها من

يــرة جعلتهــا اإلنتاجيــة الكب  أن قــدرتهاإالي عز الجبلــ االمــ  معة ارنلة بالمقالالس هذه قلة أعدادورغم (. 2003

 .مربينسؤولين والم لتحظى باهتمام ا

 

 امي:عز الشلمااد داعأت تغيرا 2-1

إلنتاجه نها نظراً  هميةً بيأنه العرق األكثر عربياً وعالمياً ألضح  العروق بشكل وان هذه  امي بيالش عزام لا  زيبر

يوماً بعد يوم، حيــث أوصــى  هذا العرق تزداد شهرةحظ أن الوي. ة العاليةاسليالتن كفاءتهالحليب ووفير من ال

ء يالبضرورة إ FAOء والغذازراعة لل ةليودلا في المنظمة د الوراثية الحيوانيةة المواروإدارراء صيانة بخ

ي بة فرغلااد دزكما ت (،Mavrogenis et al.,2006)اً مميزاً ام والعناية بصفته عرقالهتم امي االماعز الش

ية العديد من سالالت نتاجوير إمهماً في تط هو قادر أن يلعب دوراً ول العربية لذلك فلدا د منيالعدي ف رعايته

فاءتهــا ن عــدد مواليــدها وك اللحم من خالل تحسياج يب، أو صفة إنتج الحلة إنتاصف يف ءاوس الماعز العربية

، آخــرونا ولعــوم )اهتمــاالبايرة ة قبــرص جــدربــ تج عــدوت(. 2000، نروآخــ اني ونمو )المرســتلجيدة في الا

لــي حم لا زعي تحســين المــااً واستخدمته فعام  70د عن ا يزيشامي منذ م لا(، فقد قامت بإدخال الماعز 1987

 .(Mavrogenis et al.,2006)لهذه الساللة  مي ت إلى مصدر عالوتحول لديها،
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طنهــا وفــي م  وطنيــةة الرولثــ ا اف هذهإلى استنز أدت يته،تربتالكه ودول الم ي عدد من الة المربين فرغبإن 

زايد لمتا  بلطلللقطيع الوطني نظراً  اخرى، وتذبذب حجم  رة وأبشدة بين فت  األصلي سورية، فتناقصت أعدادها

 (1يبين الشكل )وجهه الحدود، وتغلق في هاجر مرغوب ال وبأسعاٍر مجزية، فهو م لم أغلب دول العا ليه منع

فــي حــين يظهــر  2018 -2009فترة الل الرية خالسو ربيةلع ا يةلجمهورشامي في العز االماأعداد رات تغي

 .2018 عام  يف  ةيرمحافظات السوالماعز الشامي على ال دادأع  زع( تو1دول )جلا

 

 

   2018  -2009رأس( في سورية في الفترة  ي )شام تغيرات أعداد الماعز ال :(1)رقم الشكل  

 (.2018)  ةياعزرحصائية الة اإلمجموعالمصدر: ال

 

لويــة راً بخصــوص أو كبيــ تفرض تحدياً  يالشامي في موطنه األصلظة في أعداد الماعز ذبات الملحوذبلتإن ا

يلولة دون فقدانه، حلإلنتاجية لالوضع تضافر كافة الجهود البحثية واذا ه بجتورق، ويسهذا الع اظ على حفلا

 والســيماائل ا بكافــة الوســ هشــرظهــار طاقاتــه ونإلــى ع ازة، والعمــلممتية اله الوراثأصول وإنقاذ ما تبقى من
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ة منــه حســنلم ا اتالحيوانــ أعــداد  ل زيــادةبيس ة، فيل األجننق أو عيالصنتلقيح لاالتقانات الحيوية التناسلية ك 

 والمتميزة إنتاجياً وشكلياً.

 

 

 .2018ام ع فيلسورية  محافظات اعداد الماعز الشامي على التوزع أ :(1) رقم  الجدول

 يانالب
 س(أفظات السورية )رفي المحا ميشااللماعز ؤوس اد ردع

 موعمجال غير الحلوب الحلوب

 29750 10412 19338 دمشقريف 

 1225 260 965 ادرع

 - - - ءالسويدا

 800 280 520 القنيطرة

 - - - حمص

 181 55 126 حماة

 2523 993 1530 إدلب

 264 62 202 طرطوس

 1368 176 1192 الالذقية

 331 24 307 حلب

 14 - 14 ةرقال

 345 111 234 الزورر  دي

 4286 2064 2222 الحسكة

 41087 14437 26650 المجموع

 .(2018)  ةياعزرال  موعة اإلحصائية: المجالمصدر
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 :شامياإلنتاجية للمعز ال الخصائص  2-2

مر ألا الجسمي بسرعة، جضالن إلىالحيوان ول بوصالقتها لنمو لع اتعود أهمية دراسة صفات الوزن وتطور 

ســم ة عــدد مواخالل زياد ول منتاجية أطرة إنتحقيق فت دفبه التلقيح بر مهماً جداً للتبكير في عملية الذي يعت

 20.60كغ، وعند الفطام    4.28د يبلغ  الميال المواليد عند( أن متوسط وزن 1996) وردة  وحسن   بينالحليب.  

كــغ،  4.33يالد توســط وزن المــ م ن ( أ2006) Mavrogenisد ووجــ  ي ســورية،ي فــ شام عز الالم عند ا غك 

كــغ ( 4و)كغ لإلناث، ( 3.5لغ )الميالد ب ط وزنن متوس( أ1997لسبع )د اوج كغ. كما 17.7الفطام  ووزن

( كغ 45  -35)  ( كغ للذكور، والوزن بعمر سنة13اث، و)غ لإلن( ك 12يوماً )  60ووزن الفطام بعمر  كور،ذلل

غ ( ك 110 -70الذكر تام النمو )( كغ، و60 -50ة النمو )ام ت ووزن األنثىكور، غ للذ( ك 50 -45اث، و)لإلن

 اللة.هذه الس يفجيدة   ة نموكفاء  يشير إلىما م 

 الشامي. عزماالمن قطيع   (:1)رقم صورة 

 

لغ نسبة ث تب، حي( كغ40و )ن نحوبوزالجدي بعمر سنة   جيدة، وأفضله لحمعز من األصناف الاويعد لحم الم 

 حليب فية للمنتجالت العز الشامي من أفضل السالاعتبر الم (. كما ي1997  ع،% )السب50يه نحو  ففي  صالتا

( إلى أن إجمــالي الحليــب 2000) أكساد ارأشد قو، ( كغ5 -2بين ) اليوميلحليب ة اكميوح لم حيث تتراالعا

ع د عنزات في القطيــ وجت أنه لثاني، وإلىم اموس( كغ في ال500)، وول( كغ في الموسم األ265منتج بلغ )ال

طوله موسم  ( كغ خالل1000ن )لحليب عمن اامي عز الشا( كغ. وقد يزيد إنتاج الم 800عن )يد إنتاجها يز
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كور فيقص شعرها أسفل البطن اإلناث الحالبة غالباً، أما الذ شعر صيق الو .(2003ماً )فتال، يو 250نحو 

الصــيف، وينمــو  حماية من حرللع عم ينمو في الربير ناي وبم عز الشااي الم ف هرالتلقيح، ويظ يةملل علتسهي

 (.1987وري،  الشتاء )الخبرد  لحماية منل  خريففي ال )الباشمينا(الوبر  

 

 ي:مالشا عزملل المؤشرات التناسلية  2-3

ورية خــالل فصــل التناســل فــي ســ  زة دورات الشبق، ويترك ة التناسل متعددعز الشامي موسمياتُعد ساللة الم 

 9و 7ين تلقــيح بــ ح عدد دورات الشبق خالل موسم ال(، ويتراو1996، رين أول )الخوريشتل وويلة أالفتر

 21.2بلغ بالمتوسط  وي  ،يوماً   (26و  19دورة الشبق بين )  ليتراوح طوو  ،(Constantinou,1981)دورات  

، ةً عسا 40 غ نحوذكر( فتبلى للنثق )فترة تقبل األبأما فترة الش.  (Zarkawi and Soukouti ,2001)يوماً 

بق للسخلة أول ش(، ويظهر  1995، الشبق )المرستاني ولحام في نهايةعز االم ق كبقية عروة  اضوتحدث اإلب

 ( الفتيةى  )األنث

 ز.عام ال عندبق  (: مراحل دورة الش2)رقم   الشكل
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ن سنة ع يقلال شهراً، و 18 إلى 14للتلقيح هو ها، إال أن أفضل عمر أو السابع من عمرفي الشهر السادس 

 (.1987كغ )الخوري،    40ها عن وزن  يقل أالريطة  شو  لنم ا جيدةألنثى  ل

 

ــرا ـ وح فتت ــل ـب ــرة الحم ـاً، 152و 148ين )ت ــغ ( يومـ ــط بالمتووتبل ـاً يو 149س -Zarkawi and Al)مـ

Masri,2002)93.2دات الوال  ونسبة،  %97.4لتلقيح الطبيعي  لمعدل الحمل من اغ المتوسط العام ، وبل %

ة ثالثيــ ة، والثنائيــة، والســبة الــوالدات المفــرد%، وبلغــت ن71.9 وائملتــ بة الغــت نســ كما ب ،(2012د، )أكسا

% 80ى إلــ ة يــ وأم الــوالدات التلت نسبة (، ووص2010ساد، لتوالي )أك % على ا5.2و%، %66.7، 28.1

 (. Constantinou,1981ماً )يو  9±43لوالدة خالل  ظهور الشبق بعد ا  (، ويمكن2003تال،  )ف

 

 1.2 د بــينالواحــ ، إذ يتــراوح عــدد مواليــد الــبطن تناسليةكفاءتها البة يزالمتم ق لعرولشامي من اا عزالم يعد ا

(. ويصل 2003،  الظاهر وعبدوف  مولوداً بالمتوسط )خل  1.54أو    ،(Chimonides,1972)ولوداً م   1.7و

الجنسية ذكور  ةالنسبوبلغت  (.1996، ريسنوات )الخو 8 -7عز الشامي إلى ااث الم اإلنتاجي في إنالعمر 

ســبة اوحــت ن، وترخنــاث ( عنــد عــدم ظهــور حــاالت1993حســن وشــاكر ) فــي دراســة 43: 57ث نالى إإ

 المواليد. % من11و  3بين   م أخرىمواس  في Inter Sexخناثلا

 

 

 :الماعز الشامي ضة فياالبال على التناس مموسير ثتأ  2-4

ل تحصل خال تداالولا معظم ،جترات الصغيرةم لند اي تخص التناسل عأهم الميزات التد أحتعد الموسمية 

حدوث  سم، أوتى نهاية المواسلية عدة حات تنلي دورلتناسوسم اودة من السنة. تظهر خالل الم مدة محد

ول  . إن ط(Bearden and Fuquay, 1984)رات  متعددة الدوسمية وم   ناتيواحعد  إن الماعز تمل؛ لذا فالح

التناسلي يبدأ ه؛ إذ إن الموسم لي ونهايتناسالت سمالموثر على بداية يؤ حرارةاطق المعتدلة الهار في المنالن

ل  وي طح طول النهار يساويصبهي عندما ر وينتالنها فترة ضوءل  حساب طو لىم عظالال  فترة تزدادعندما 

 Robinson and)القصير  ر لدورات خالل النهان الحيوانات التي تأتيها ااعز بأنها م ، تصنف الم تقريباً   للليا

Karsch, 1987)  . 
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 الشبق: تزامن 2-5

ستحدث قد اراعية، ومن الحيوانات الزأفضل يق مردودية تمثل الوظيفة التناسلية حجر األساس في تحق

واحتياجاته  وير كفاءتها التناسلية بما يتناسبوتط اعيةات الزرنالحيواسل اتن ة في توجيهرقاً ِعدَّاإلنسان ط

عز خالل فترة محدودة من االم الغنم و الوالدات عندت يتوقموسم التلقيح وتقليص  م فيمر الذي ساهاأل منها،

 نات فيتقامثل لهذه التخدام األ. إن االس(2000 ،آخرونني واُمثْلَى )المرست رعايةتقديم ظروف السنة ل

نعي قيح الصُ للتل يت المناسبالتوقدل اإلباضة، وة مع زيادوتمكننا من التحك م في الشبق،  يةسلفة التنايظالو

 (.  2000رة، التناسلية للحيوانات الزراعية )حم  الكفاءة مل على زيادةتع   رهاوالتي بدو

 

 AL-Merestani et) علقطيارية لإلدوالعمليات التناسلية الكفاءة اتحسين الشبق مهماً جداً في  تزامند يُع 

al.,1999،)    (2000، للتلقيح )حمرة  مناسبلاوعد ل تحديد الم خال التلقيح الصنعي منوهي أساسية لنجاح  .

كبي، )رعز اعند إناث الم  الشبقلتوقيت  1992فنجات الهرمونية المهبلية منذ عام مت االسوقد استُخد

 Medroxy-progesterone أسيتات رونتسروجبكسي دروميعة بجات المشبها االسفن(، ومن2007

acetate  (MAP  )(Menegatos et al.,1995)،  ون  ت الفلوروجيستالبخ  بعةمشواالسفنجات الAcetate  

Fluorogestone  (FGA  )(Freitas et al.,1997) معدل التوائم، يتم  يادة بق وزيز ظهور الش. وبهدف ترك

 equine Chorionic Gonadotropin يليخلا يالمشيمائهرمون الن مناسبة م  ناث بجرعةقن اإلح

(eCG) (Greyling and Van der Nest, 2000; Motlomelo et al.,2002) ةملء المعاهاتإن عند 

رون تعة بالبروجسة المشببليمه الالسفنجات استخدمت ا(. Baril et al., 1998)الهرمونية باالسفنجات 

 Karaca et)عز االم لشبق عند  منة المزا  eCG  يليالخ يمائيشم المون هرالوستاغالندين  مع البرو بالمشاركة

al., 2010.) تاتسيأ نالفلوروجستون ك روجستت البروضراتحمسديد من الع  تم وقد استخد (FGA ،)

 .  (Whitley and Jackson, 2004)نة  ينتائج متبا  ( والتي أعطتMAP)أسيتات  بروجسترون  ميدروكسي 

فترة ما بين مهبلية والتي يتم زرعها في المهبل لالفنجات تخدام االسسابق بامنة الشمز تم في طريقةما ي عادةً 

 48قبل  PGF2αن البروستاغالندي Analogueر ظيون eCGن هرمون حقع ة م شارك يوماً بالم  11-19

  (Freitas et al., 1997; Amarantidis et al.,2004)ا نزعه  بلية أو عندساعة من نزع االسفنجات المه 

صيرة ملة قالمعابالتالي فإن ت مع طول الفترة الزمنية، ون االسفنجافض تحرره م رون ينختروجسن البا أوبم 

ة. أشارت الدراسات إلى أن المعاملة المعاملل فترة رون خالجستمن البرو لىز أعوسط تركيمت ؤمنت األمد

الشبق  / مزامنة ث  حفي   نت ناجحةكا ( أيام9-6)  نية قصيرةلفترة زم   ستيرونسفنجات البروجمد بإالقصيرة األ

 .(Öztürkler et al., 2003; Dogan et al.,2005)عز االم  في
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سم التناسل على العديد من داية مويعتمد بحيث ي، اسلشاطها التنن ة فيظهر موسمييُ عزالم أن ا من المعروف

رة تف، الالتربية ظامود الذكر، نلوجية، وجة الفيزيوالمرحلاخ، الساللة، المن خطوط العرض،العوامل ك 

باضة عند  اإلدُث  ساعة، وتَحْ   48-24  بين  شياع تتراوحيوماً بفترة    21عز دورة شبق كل ام ر التُظه   .الضوئية

م ، موسوف اإلداريةعز باختالف خطوط العرض، الساللة، الظرالم ي اة فط الرعاينم  تلفاع. يخشيء الانتها

ات جريبية وهي  موج  4-3سط وتبالم ريبية، وت جموجا  6-2لى ت الشبق عة من دوراكل دور  التكاثر. تحتوي

 Evans, 2003; Simoes et al., 2006; Rahman et al.,2008; Fatet et)األكثر انتشاراً 

al.,2011) .ني أو وتيئيبالطور الل ة في المزرعة تتضمن التالعبق ممارسات إداريد مزامنة الشبع ت

كن    اذوه  ،(Wildeus,2000; Patterson et al.,2003)بق  رة الشصلي لدويالحو تلقيح  الحيوانايُمَّ ت من ال

يرة قصنية نات في فترة زم يوالحا ايةالي تسهيل رعالتنعي بنفس الوقت وبالطبيعي أو الصُ 

(Deutscher,2010). 

 

كانت  الشبق وحتى بدايةحب االسفنجات من س الزمنية ترةالفمتوسط أن  (Batista et al., 2009بي ن )

 32إلى  24إلناث في القطيع أظهرت شبقاً بعد ب اأغل نأ، وMajorera يراد معز ماجورساعة عن 29.3

ي فإن الموعد لتالساعة، وبا  38.6-36.8ين  راوحت ما بتشبق  فترة الول  وأن طفنجات،  سحب االسساعة من 

 (.  2008ولحام، ستاني لمرات )اة من سحب االسفنجساع  60-55قع بين  المناسب للتلقيح الصنعي ي

 

نية وأخرى غير ق إلى مجموعتين أساسيتين: طرائق هرموبشال وتزامنتحريض  ائقيمكن تقسيم طر

ذكرـ يعتمد بدء النمو ر اللضوئية وتأثيا رةتفل الية التالعب بطوالهرمونغير رائق من الطونية. تتضهرم 

اث لية في اإلنات التناسدوث الدورنبيه حم تر. يتعدد ساعات النها ات فيعلى التغير عزاالجريبي في الم 

عز االم   ية فيتناسلءة الوئية الكفاب بطول الفترة الضالضوئية. يمكن أن يزيد التالعفترة ال  طول  خفيضبتأثير ت

(Robin et al., 1994.) ل العزل من أجعز بعد فترة من الذكور في الم ريقة التعريض ليمكن استخدام ط

 ,Whitley and Jackson)ية  ضافن معامالت إناسلي بدولموسم التخارج االشبق خالل و تزامنويض  تحر

2004; Veliz et al.,2002  .)ة والالرائحة والرؤياً إلى  جزئي  تجابةاالس ولوجي لهذهجع األساس الفيزيري  

ولكن يمكن أن    (Senger,2005)لتأثير  في اتصال مباشر مع اإلناث كي تظهر هذا ا ورأن تكون الذك ب  وجتي

اً  أن يمارس وجود الذكر تأثيراً إيجابي  نك يم   (Chemineau,1987)ستجابة  اال  شر من هذهصال المباد االتيزي

 .(Romano,1998)سل  تناال سمى موموسم السكون إللية من تقااالن  الفترة يضي خاللفي النشاط المب
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أن  خارجي أو محل ِلقن األصفر من خالل حلجسم طول حياة ا تهدف الطرائق الهرمونية إما إلى تقصير

مواقتة  يوماً. يمكن أيضاً   19إلى    9نثى بالبروجسترون لمدة د األتزوي  لن خالاألصفر م سم  ي وظيفة الجتُحاك 

بالمشاركة مع   GnRH  الـ  ن طريق حقنر اللوتيئيني علطووا  بيلجريالً من الطور اعاملة ك ل م ن خالالشبق م 

  ذتنفيفقد تم   ،يةالت اإلنتاجسين المعدية في  تحلهرموناً ألهمية المعامالت انظر، وPGF2αغالندين  البروستا

و الوالدات  التوأميالحمل  بةنس ادةالشبق وزي منبتزاز فيما يتعلق دة في هذا المجال عند الماعدراسات عدي

(,1998.Ahmed et alوقد ،) ية اقتصادية ن أهم ا لما لها م حد األهداف األساسية التي يتم دراسته بات أ

الت الهرمونية من المعام  ديالعد، وطبقت (Baril et al., 1993aيف )فض التكالا في خ، والسيم كبرى

 (.Holtz et al., 2008ض )من المبيالبويضات المفرزة لزيادة عدد 

 

 الشبق: تزامنالمستخدمة في  ةليتناسالهرمونات ال 2-6

ز على التركيبهدف  مغنالعز ولمبيضية عند المالفعالية ااكم بللتحعدة  يةهرمون معامالتقد تم استخدام ل

 :ة التناسليةبالدورلتحكم لية المستخدمة  تناسلهرمونات اللاأهم  بة. ومن خصوتحسين ال

 

 

 :GnRHقند  جهات اللمو محفزن الورماله  2-6-1

البارزة  سة منلنواة المقودي ينتج من العصبونات وبشكل أولي من ايروئيير ستهرمون غ نعة رعباهو و

ن الوطاء والفص التي تصل بي ابيةوعية الباألية عن طريق دة النخام ل إلى الغ اء ويصة في الوطالمتوسط

  حور التناسلي،م لل  ئيسيقند المنظم الرالجهات ز لمومحفال ونرم (. يعد اله Clifton,2009نخامية )األمامي لل

ني لوتيئي( والهرمون الFSHلجريبات )حفز لالهرمون الم إفرازه النبضي نمط إفراز كأل من  يحددحيث 

(LHو )الـ كتشافالخاليا الجنسية، فعند اج جنسية ونضولاغدد ن عمل الل م ي ينظم فيما بعد ك الذ GnRH 

 HPGيتكون محور الـ  التناسل    تعلق بتنظيمي  افيم ير من األبحاث  كثمام لحور االهتن م كا  اتائل السبعينيأو في

(Hypothalamic Pituitary Gondal ًتشريحيا )   قند.  مامية والية األمن الوطاء والنخام 

 

 لـور احم عمل على تنظيم  لبية وااليجابية تاألخرى فإن التغذية الراجعة الس  ةياوم صألنظمة الي اوكما الحال ف

HPG (Fink,2000; Tena-Sempere,2005) الـ  تم عزلGnRH  من الوطاء الخنزيري وتصنيفه

من عقود   4ل  ( وذلك قب(PGLU-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly.NH2بتيد  كعشاري الب

د من يدالع  مية عنددة النخا( من الغ LH)الـ و (FSHتحرير الـ ) تحفيزالقدرة على  دتيببهر هذا الوأظالزمن، 
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مون ( الهرLHRHبحاث األولية له باسم )تشير األ (. وكانتSchally et al., 1971)ثدييات أجناس ال

ج ودالمزي  التحفيزره ل الداللة على دوأج من  GnRHـ  لميا بوفيما بعد تم تسميته عان اإلباضة  لهرمومحفز ال

 .)  LH( )Schally  ،2000)الـ  ( وFSHالـ )  في إفراز

 

جناس سي بين األل رئيشك  20ي حوالود وج اريات معين الفقومستقبالته ب GnRH ل الـتتنوع أشكا

((Millar,2005; Okubo and Nagahama, 2008  لـلحيث تم تصنيف الشكل األول GnRH في

ر  آخ وشكل  GnRHɪɪاج  ر في دماغ الدجشاف شكل آختك تم ا اً حقوال  GnRHɪتم تسميته بال  ذلك ت ولثديياال

وجود  تم وصفكما و GnRHɪɪɪ (Miyamoto et al., 1984; White et al., 1994)ي األسماك ف

 (Maeda et al., 2010دفاعي )مستمر( )مط اننمط نبضي ون  GnRH ـنمطين بارزين إلفراز ال

 

إفراز الـ اك نبضات واضحة من ن هنوك ي يثح GnRHـ لل رضيإلى اإلفراز الع  بضيالنالنمط ويشير 

GnRH  النبضية ويحدث  بينات  ترالف  فياف كتشلة لالغير قابمع وجود تراكيز موية ت الدوابة الشعيراى بإل  

 GnRHـ جود اللة ما قبل اإلباضة حيث يكون وث خالل مرحاإلناعند  GnRHـ النمط المستمر إلفراز ال

ي على اإلفراز لبرهان بشكل أولا تمو(Moenter et al., 2003)  مستمراً  ةيدمووابة الشعيرات الن بضم 

سلسلة من الدم البابي ستخدام عينات دم متابك وذل بايضهام لة إزا تمقرود عند  GnRHر للـ المباش لنبضيا

(Maeda et al., 2010وتم وصف النمط النبضي إلفراز الـ )GnRH  باستخدام عينات نساناإل  ا عندالحق  

 .(Antunes et al., 1978ية )الغدة النخام  راحةخالل ج مدال

 

 

 ينات:غالندالبروستا  2-6-2

يعها من كيميائية، وتنشأ جم  تالاست في عملها كمروناهرم للبهة شاة م هنيكبات دموعة مرهي عبارة عن مج

(  Ricciotti and FitzGerald,2011)1نيك  يدوشهي الحمض الدهني المعروف بحمض األرادة ة واحماد

قة خماسية. تم ة إلى حلإلضافبون باة من الكرعشرين ذر يتكون منر مشبع، وكسيلياً غيبراً ك لتشكل حمض

( وبشكل Euler,1935أولير) من قبل العالم السويديرة من السائل المنوي م  ألولوفصلها  وادالم زل هذه ع

لة مقلصاً لعض اً أثيرأن له تن ن التاسع عشر، وتبيرقثينات الفي ثال( Goldblatt,1935) مستقل من قبل 

،  ينالندغستابروعاه باللذلك د Prostate Gland ستاتالبرومركب مصدره غدة اً منه أن هذا النالرحم؛ وظ

 .(Pike,1973ا الجسم )خالي  عها في أغلبد من إمكانية وجودها وتصنيبعد تم التأك يما وف
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عض  ب ساط أو تمددانقباض وانب لم مثلجسي اة فديدوظائف ععن  ة مسؤولة ت المختلفنديناتكون البروستاغال

فعل ود الردخل بلتدوا ضغط الدملتحكم بة تجلط الدم، وامليظيم علدموية، وتنية األوعالعضالت وا

تنظيم شيمة ووظيفة الغدة النخامية في م، الم الرح ،ى المبايضلعكذلك تؤثر  .(Nelson,2005) اللتهابيةا

مومي في نية، والتعرف األيئلوظيفة اللوتياإلباضة وا يف مهماً  راً دو لعبلمواشي. وتند إناث االتناسل ع

وكذلك  الوالدة.بعد  دورة المبايضناف استئو الدةوال إلىإلضافة لحمل باوالمحافظة على اشيش التع  الحمل،

صديدي ع المة والتجم باس المشيجة احتحمل الكاذب عند الماعز ومعالوإنهاء ال لشبقنة المزام م خدتست

 . (Weems et al.,2006) نالمزم م حرة الطانب بتهاوال

الذي نيك شيدورااأل ضحم  وهولمشبعة ة غير احد الحموض الدسم من أدءاً نات بوستاغالنديتصطنع البر

ات في  وذلك من الفوسفوليبيد  A2  Phospholipase-A2 وسفوليبازف  يمي جميع خاليا الجسم بأنزيصطنع ف

أو مسار   Cyclooxygenaseة  كسدة الحلقيأنزيمات األ راى مسما إلإ  خليد نها يمكن أخلوي، بعدالغالف ال

بوكسان،  من الثرموة كالً حلقيالسدة ك األار ينتج مس. Lipoxygenaseالشحمية سدة األك  أنزيمات

حمية في كسدة الشزيم األ. وبدالً من ذلك، ينشط مسار أنFو  Eو  Dدين روستاغالنلبواالبروستاسيكلين 

 .(Bergström et al.,1968م )عالبالوفي    اءيضالبريات الدم ك 

إذابة وذلك بيئيني وتالل ورالطلى إنهاء يعمل ع الشبق حيث تزامنل PGF2αن لبروستاغالنديكما ويستخدم ا

ة أي استجابتظهر  فقط في موسم التناسل ألنه ال غالندينروستاتخدام الباسى جسم األصفر. يتم اللجوء إلال

رق أكثر الط.  (Ataman et al.,2006)ي  الموسم التناسللوحده خارج    هحقن دن عنندياغالة بالبروستللمعالج

 ثم ماً يو  12-7بعة بالبروجسترون لمدة ة مشات مهبليام إسفنجخداست  هي  وستاغالندينبالبرة لجتخداماً للمعااس

ق رطض البع   وهناك  بق.ل موسم الشطريقة خالام هذه الاستخد ن البروستاغالندين، ويمكنة واحدة م بحقن  تتبع

ي طريقة إال فهذه ال  وماً وال تستخدمي  11  دين بفاصل زمنينين من البروستاغالكن فيها حقن جرعتاألخرى يم 

 .(Ataman et al.,2006)تناسل  الوسم م 

 

 :Progestagens  or  Gestagens ات(جينوجستالبر)ا الجستاجينات  2-6-3

ما لحديث عا عند اما يتم تداول اسمه  كثيراً  يتالوية ت األنثونارون أحد أشهر الهرم البروجست مونهر يعد

ة، حيث  والرضاعحمل والوالدة لات  ياالخصوبة، وعمل ومشاكل  انات،الحيوإناث  عند    حة الجنسيةيخص الص

ناث، مل لدى اإلوث الحيات الخصوبة وحداألهم في عملاعل ومون الفراله بر رون يعتأن هرمون البروجست

الحمل أو ومخاطر عدم حدوث  الهرمون فإن ذلك يسبب مشاكلات هذا زارففي إمشاكل  أيةا ما حدثت وإذ

 .(Al-Asmakh,2007) تهابعدم ث
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ر لذكونسب بالطبع، حيث يتم إفرازه عند اين الن ولكن مع تبايسجن الفي كال يرونوجستون البريوجد هرم 

األصفر  مجسي البيبية فالحة ئينييللوتالخاليا اإلناث من عند ا إفراز الهرمون لكظرية، ويتمغدة ااسطة البو

تي ال ميةايد الك (، حيث تتزGraham and Clarke,1997لحمل )يرة من ااحل األخخالل المروالمشيمة 

الكمية التي تلك  تتناقص الدةالو تقدم الحمل، ولكن مع اقتراب موعد ماكل رونون البروجسترم همن تفرز 

 .(Pfeifer and Strauss,1996) دةد الوالموعلى اقتراب  مما يدل عرون  وجستن البريفرزها الجسم م 

 

ازه في رفإ ده عنمعظم رتبط ون. يذرة كرب 21ة ويتكون من ستيروئيديات الرمونترون من اله يعد البروجس

ات لهرمون من البروتين الرابط لدالً ( بCBGشرية )الق يداتقوي مع الغلوبيولين الرابط للستروئشكل الدم ب

زما. البالع ألبومين  درجة أقل م تباطه ب، مع ارستروجيناأل  يفل  الحاكما هو (  SSBGجنسية )وئيدية الالستير

فته يتم استقالبه إلى العديد وظي االنتهاء من عدوب .قائقد 5 حواليالدم رون في النصف للبروجست ويبلغ عمر

 حيث الصفراءلة إلى الحوص اد طريقهاهذه المو ، لتجدكون في الكبدتيول( والذي يغناند)البري مثل موادمن ال

 .(Laycock and Wise ,1996البراز )ل أو  طريق البوها عن  خلص منانية أو التفادة منها ثن االستك م ي

 

خوله خالل د ة مندهنيلخلية المستهدفة كغيره من الهرمونات العمله على ا رونجستروالبهرمون  دييؤ

ض النووي يام الحم قوف توصيعملية ال ماالزما إلتم ل السيتوباص له داخبل الخبالمستقحامه المباشر والت

RNA  و سب العضظيفة المتوقعة حيام بالوي القلبروتين وبالتالبتحفيز تصنيع ا(Cameron et al., 1996; 

Li and O’Malley ,2003). 

هرمون إفراز ال  سلباً علىيؤثر   سترون بعد اإلباضةبروجوال  نستروجياألن  هرموحيث إن االرتفاع في تركيز 

 تركيزإن الزيادة في  .(LH) و (FSH)نات ( وعلى هرموGnRHريري )سلا تحت الجسم نم رر المح

ستروجين على مستوى الجسم ألا الراجعة لهرمون ةيغذلتها اا تحددانخفاضه  الدم أوفي  ستروجيناأل هرمون

 .(Graham and Clarke,1997)مي للنخامية  األماى الفص  و علري أتحت السري

لدورة ومراحل ا وغ الجنسيا البله ز هرمون البروجسترون أهم على معدل إفراتؤثر مل أخرى عوااك نه

تغذية وجنس البيئية كدرجة الحرارة ومستوى ال درار والعواملالثدية، واإل دوالحمل، ونمو الغد ،ةيلاسلتنا

 . .(Al-Asmakh,2007)  رهاوان وغيالحي

ولكن  سلية عند األنثى، انالت الدورةي من يبلجرأثناء مرحلة النمو ا في  فضةيز منختراك ون بترروجسلبا هرظي

إن التتابع في روجسترون. هرمون الب زيك ري تدة كبيرة فنالحظ زيا صفرم األن الجسوتكويبعد اإلباضة 

صفر ألا لجسمرحلة ام ل ن خالروجستروصلية وهرمون البستروجين خالل المرحلة الحويإفراز هرمون األ
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. صابإلخالة عدم حدوث ايعي ومنظم في حل طببشك  ةتناسليرة الدوال ا في تنظيم وإعادةيشير إلى دورهم 

الل الجسم األصفر إلنهاء دور ل على اضمحن الذي يعم يدناغالون البروستعملية هرم لذه افي هيساعد 

ة إلى ذلك تأتي أهمي ةفضاباإلريبي، جال لنمودة من ابداية مرحلة جديهرمون البروجسترون والسماح ب

من ( LH) باضة( وكذلك هرمون اإلGnRHهات القند )لموجحرض م مون الالهر يمتنظالبروجسترون في 

 لتناسلية في األنثى عند البلوغ الجنسيالدورة ا على تنظيم رجة مباشرةدب نوالوهما المسئالنخامية  لغدةا

(Kinder et al.,1996). 

 

يتطلب  التي احل المبكرةمرال خالل السيمالحمل أثناء فترة ا في حواضكل بشرون ستروجالبأهمية تظهر 

يا العضلية  لخالط ابيتث  ىلعاً ا يعمل أيضتعشيش. كم الال  كم سترحم الظروف الل الجنين وتهيئة  باتقخاللها اس

ب بسب نين ربمالجل يجيض النسل في عملية الرف( الليمفاوية التي تدخTالرحمية، وتثبيط تفاعالت خاليا )

 . ( Graham and Clarke,1997) األمجود في مو  هوا مع م نسجم  ت ال ونات أيونية قداحتواء الجنين على مك 

مل  ر مسبق لألستروجين فيقوم بالعأثيد تجوو  يف  شعشياعد على عملية التيسث  حي م:رحلعلى اأثره   ▪

صق البويضة تن تلي تسمح بأتلواة فرازيتسمى المرحلة الالعل جعل بطانة الرحم تدخل في مرحلة 

بة سالمنا البيئةحمية لتوفير اط الغدد الرمن نش يزيد ك، كذلمرحلةاللك جدار الرحم في تالمخصبة ب

 .(Al-Asmakh,2007)  ننيللج

  مهبل: تكمن أهمية هرمون البروجسترون في تحفيز نشاط الخاليا المخاطيةالو  مرحال  قنعلى أثره ع ▪

 رةالدوخالل ة  سليى الفتحة التناعل طي الذي يظهر عادةً االمخز السائل  ارفإل  لعضوينالمبطنة لهذين ا

 بطئسماكة، لي مهبل أكثرلل هاريظلنسيج اللرحم واط عنق اوم بجعل مخااع وكذلك يققب الجم و عأ

 Graham) قوية نطاف، وذلك لكي يسمح بأن يحدث الحمل مع وجود النطافر مروة وعرس من

and Clarke,1997). 

 حيوياً في دوراً  ستروجيناأل معون حيوانات يلعب البروجسترفي كثير من ال الغدة الثدية: على هأثر ▪

-Al) في تحفيز بداية اإلدرار ضاً يأ وراً د ماوله ية لغدة الثدي لالقنو الفصي الجهازتكوين 

Asmakh,2007.) 

 

 : (Melatonin) الميالتونين  2-6-4

مرة ئيسي للغدة الصنوبرية، وأكتشف ألول رم اإلفراز الالظالن وبهرم نين أو ما يسمى ميالتويعد هرمون ال

ار اللحم قبأل  ةيوبرصندة الل من الغ ث عزحي  ،Aron B. Lernerي ألمريك ا  قبل الطبيبم من  1958 العام في
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(Lerner et al.,1958.)  عبرإشارات   وترسل  إلشارات الضوئية،تتأثر شبكية العين في الموسم التناسلي با  

تتنبه    أنها كم  .(Notter, 2002)سياالت عصبية تنبه الغدة الصنوبرية  لى شكل نبضات وي عبصرلصب االع 

ه  وهذ(،  Hypothalamus)  الوطاء يف  ةجيلوويبلااعة  بالسما يدعى    يقر عن طرالنها  ضوء  باختالف طول

.  (Chemineau et al., 1991)وبرية  ة الصنطاء عن طريق الغدلتناسلي والوالمؤثرات تنتقل إلى المحور ا

غيرات لتؤول عن اي وهو المسصنوبرون البالهرم ى يدع تفرز الميالتونين أو ما دة الصنوبريةبدورها الغ 

 .(Chemineau et al., 1991)عن تغيرات فترة اإلضاءة    جةاتنالرة  يغ صت اللمجتراجية عند االفيزيولو

 

لمحتمل أن هذه ا منر الضوء، وشاانتوقات  أفي   ت الظالم وتنخفضل أوقاتونين تزداد خالإن مستويات الميال 

 العصبيم المحور لنهار تنظضوء ا ولى طدل علل إشارات تن ترستونيالميال ازإفر االختالفات في طريقة

ية في الليل  تج، ويفرز حصراً من الغدة الصنوبرونين الذي ين. إن الميالت(Jordan, 2005)ي وماالص يدالغ 

ز ران إفلية عند المجترات الصغيرة؛ حيث يكواستنالدورة ال اطنش ة علىءإلضادد تأثير فترة الذي يحهو ا

في اليوم الطويل ة يرصق ترةفل ونينلميالتن إفراز ابينما يكولقصير ا يومفي الترة طويلة ين لفالتونالمي

(Younes, 2008)ؤثر  اك عوامل أخرى تلي وهنيس للموسم التناس. حيث إن الفترة الضوئية هي المحدد الرئ

ر  تأثي ، وة اإلضاءة(في مديرات  ة للتغ وم مقا العامل الوراثي )بعض السالالت أكثر:  ثلالتناسلي م ط  نشالى الع

 .(Deviche and Small, 2001)( Male Effect) لذكرا

المتعلقة  ألبحاثن معظم اإ إذي، في حقل أبحاث التناسل الموسم  جديداً  ين مجاالً اكتشاف الميالتونفتح  وقد

نين  ميالتور الود  تولتناين  ونلميالتسنة من بعد ا  40أجريت خالل أول  تي  والصنوبرية  ال غدةين والنالتوبالمي

وتمتاز    (.Bittman et al., 1983ترة الضوئية )فالى لع  لهاسنات يعتمد  نات التيايوالحسل في التنا  ي تنظيمف

ور ذك لل، وتستخدم ة(زالإلى إ حتاجبشكل ذاتي )ال تتتحلل هلة االستخدام، والميالتونين بأنها س وساتغر

واللحم ب للحليب فترة سح دال توجوي الخصوبة ادة ف، وزيسابيع(أ 8-4)الموسم التناسلي  وتبكرواإلناث 

(Gómez-Brunet et al.,2007واستخدمت غرز الميالتون )  اث تحت الجلد بشكل واسع إلحد ملغ  18ين

ثبط اإلفراز وم بدون أن تساعة من الي نيعشرا خالل األربع وم بالزميالتونين في اليات الزيادة في مستو

 Malpaux et)ير صلقللنهار ا ةابة مشابه استج اثحدتالي إبالبرية وونالص ين من الغدةونداخلي للميالتال

al.,1997عالي مستوى مت للمحافظة على يالتونين، وصم ملغ من الم  18حدة على (. وتحتوي الغرزة الوا

 100ثر من ك الميالتونين ألتستمر في إفراز أن معظمها  ، بالرغم منماً يو 60في الدم لمدة  ونينمن الميالت

وجد أنه يمكن تقديم  ةوريس يف ساولع ا مالغنعلى  تيبحاث أجر(. وفي أForcada et al.,2002وم )ي
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 ل امتداداً قر وأسطة للوالدة أبك يخ متوات عالية مع توارووالد  تناسلي والحصول على نسبة خصوبةالموسم ال

 .(2009  ربوع ,األحمد وج  لي)عين  بالميالتون لجالتي لم تعا  مالغنهو عليه عند تونين مما جة بالميالعالم ال  عند

 

 

 :ةينموت الهرعامالالم 2-7

 لزراعية ومنها:نات استخدمة في توقيت الشبق عند الحيوالعديد من المعامالت الهرمونية الم ا  جدوي

 :كرذلا تأثير  عن طريق تونافرمالالمعاملة ب  2-7-1

ض اإلناث ريق عرضة وذلك عن طلإلبا)الشبق(  رةدولنعاج خارج العندما يتم تحفيز ا كرير الذقصد بتأثي

موسم التناسل وبدون معالجة  جخاريؤدي إلى تحفيز ومزامنة الشبق ث حي زلع لا عدلى الذكر بعالمفاجئ 

ولوجية لهذه لفيزيوإن اآللية ا  .(Véliz et al., 2002; Whitley and Jackson,2004)فية للماعز إضا

ق الشب ايةبد رائحته التي تحفزولفيرمون تدعى اكيميائية  مادة تنتج ورالذك تعتمد على كون  االستجابة

(Senger, 2005)  .فراز الـ  إحفز  إن التعرض لهذه الفيرمونات يLH  لنشاط  إلباضة وعودة اويتبعه حدوث ا

مبايض   رةدوى معظم إناث الماعز ون لد(. يك Senger,2005; Vielma et al.,2009)المبيضي الدوري  

الطبيعية  ة اللوتنة  ومرحللشبق  ا  كلوبس  ةطرتبضة ثانية م بإباتبوع  الذكر، م  تقديم  ميت  أن عد( يوم ب7-5)قصيرة  

(Chemineau et al.,2006إن أحد أهم العوا .)الذكر هو ة لتأثير  تجابعلى فعالية االس مؤثرةمل الرئيسية ال

 ث والذكور. ية عند كل من الماعز اإلنام سلموى قوة اعل ادهاعتم 

مية، وبين  الشبق الموسرة الالل فتخ  تالساللاين  تتباين/ ب/تلفذكر تخلتأثير التجابة  السفإن االصدد   اهذ وفي

ال فإنه المث. فعلى سبيل (Walkden-Brown et al.,1999)خطوط عرض مختلقة  طقالسالالت من منا

لذكر ا  يمتقددي  ن يؤكن أيرة غواديلوب يم مثل ماعز الكريول في جز دلةمعتمية موس  ظهري تفي السالالت الت

 نة.  اضة خالل الساإلب  ز غائبةعام الفي    ةصوبي عالي الخيضنشاط مبلى تحفيز  إ

 

تقريب بداية  مكنه فقطيإنه وسمية فالت عالية الم ده فقط في الساللوح يستخدم تأثير الذكرفي المقابل وعندما 

-Walkden)شبق  لالا  ترةط في وسمل في لنشاط جنسي شايع، وال يقوم بتحفيز مرضسابة أناسل لعدالتسم مو

Brown et al.,1999.) ث و/أو لإلنا عداديةشبق، والمعالجة اإلأو فترة الاللة و/ى الساللع دماتعالاوب

وعلى  .(Flores et al., 2000)الذكر ثير تجابة لتأاالسلتحسين  ن يكون ضرورياً أيمكن  باإلضاءةالذكور 

  يةناعطصاالباإلضاءة  كورث والذلجة اإلناإن معافا نسفر  في  انينوالسماعز األلبين    سبيل المثال في سالالت
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لذكور ماعز المعرضة لالظروف فإن معظم إناث الة لتأثير الذكر. وتحت هذه ين االستجابلتحس ضروري وه

 .  (Pellicer-Rubio et al.,2007)٪( قد ولدت 81٪( و )99)اضة  ديها إبقد حدث ل

 

 :يةات الخارجستاجينروجبق الطري عن  صفرلجسم األوظيفة امحاكاة    2-7-2

حد مركباته المثيلة. إذ فر من خالل إعطاء البروجسترون أو أألصم اجسيفة الظو اةمحاك  يقةفي هذه الطرم تت

صدر البروجسترون. ة م حتى إزالضة باي يمنع حدوث اإلد وبالتاللقُنهات اون إفراز ُمَوج ِ يكبت البروجستر

 قبشال منيزا ن  هذا سوففإ الوقت ب في نفسثم سُحِ اث ناإل ة منموعلمج وجسترونَي البرا أُعطِ فإذ

عي  لوتيئيني الطبيلطول الطور ال ويةي البداية لفترة مساة. أُعِطي  البروجسترون فهذه المجموع ضة فيواإلبا

في  واقت متل  ية تحل  خضع لعملراء كي تالنسبة لألجسام الصفب  ترة طويلةالفذه وماً(. تُعتبر هي  21ــــ  ـ  18)أي 

. نتج (Holtz,2005)عند البداية فيها لتي هي ا قشبال ةردو المرحلة منن النظر عانات بغض الحيو يعجم 

لة )جسترون لفعاملة بالبروعن الم  مر األ هذاخفضة وقد عُِزَي خصوبة من التاً( معد يوم   21ـــــ    18ترة ُمطو 

بة وفاض الخصيُعزى انخكن أن م ية. ية متدنينوع ت ذاتتوي بويضاة التي تحضة الجريبات الدائم اإلى إب

وحياتها  اف  لنطلتي تؤثر على نقل ابيئة الرحم الداخلية وا  جستاجينات ضمنللبروالعكسية    تايرثأتلالى أيضاً إ

(Leboeuf et al., 2003). 

 

 

 :تاغالندينالبروسنات وسيتوجيلطة من البرة مختمعالج  2-7-3

 ،(2007 ،كبــيالمــاعز )رث نــاق فــي إالشب لتزامن 1992عام  منذ ليةمهبلات الهرمونية استُخدمت اإلسفنجا

 MAP (Menegatos et al., 1995،) بميدروكســي بروجســترون أســيتاتت المشــبعة ســفنجاهــا اإلمنو

ف تركيز ظهور بهد  وذلك  FGA    (Freitas et al., 1997)أسيتات  نوروجيستوفلالبسفنجات المشبعة  إلوا

ــوائالشــبق وزيــا ــن ـيـ  م.دة معــدل الت ـااإلتم حق ــيالخائي المشــيم  ونـمـ ره الن مناســبة ـمـ  بجرعــة ثنـ  eCG يل

(Greyling and Van der Nest, 2000; Motlomelo et al.,2002)  جاتسفنلمعاملة باإلعند انتهاء ا 

 .(Baril et al., 1998الهرمونية )

 

ود إلى ذلك يع وفضلة م تكن م لها  إنالماعز إال الشبق عند تزامنية فعالة في ات المهبلسفنجاالأن بالرغم من و

السلبي على ر المهبل باإلضافة للتأثير صاق مع جداااللتشاكل وم  يلهبالم  جتهيوتكرار ال هاوبة وضع صع 
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  .(Abecia et al.,2011; Rahman et al.,2008)  ية طويلةنجة لفترة زمنسفعند وضع اإلم الرحبطانة  

 رونالبروجست زيكون تركيمهبل، إذ الي ف نجةاإلسفاء لبقالمدة الالزمة مشكلة تتعلق ب أن هناك تبارعابو

(Progesterone) P4 ن وضع اإلسفنجة، وينخفض التركيز رتفعاً خالل اليومين األولين م سفنجة م اإلي ف

في اليوم )حب اإلسفنجة ه في الدم يوم ستوياومست P4ترون روجسية البلذلك تكون كم  الوقت،ريجياً مع تد

 ,Yavuzer, 2005 ; Amer and Hazzaa)طورها  جريبات وتال نموع  لتمن فيةكا  ن المعالجة غير( م 12

2009). 

 

يجب  م التناسل ولكن خالل وخارج موس  الحيوانات الدوري ة وغير الدوري ةتُعتبر هذه التقنية قابلة للتطبيق في  

 الخيليائي م المشي رمونه المن وحدة دولية  700ـــــ  500أي حقن  تحفيز نمو الجريباتالحالة  هذه في

eCG  (Wildeus, 2000; Corteel et al., 1988; Pierson et al.,2001  .)  ائي  المشيم رمونه اليُحقن

 ;Greyling and Van Niekrek, 1990)ساعة   48عند نزع البروجستاجين أو قبل النزع بـ  ا إم   الخيلي

Ritar et al.,1989  .)ينات عبر:ى البروجستاجيمكن أن تُعط 

 نرووجستالبروكسي درميأو  أسيتات ونستلفلوروجان )ترووجسربلالمشبعة باة هبليالم  نجاتإلسفا ▪

مغ  60أو  تاتأستي تونالفلوروجسمغ  60 أو 45أو  30اإلسفنجات على  تحتوي هذه (.تاتسيأ

 Greyling and Vanم )أيا  8لفترة    نجاتإدخال هذه اإلسف  يتم  أسيتات.  البروجسترونميدروكسي 

Niekrek, 1990)    يوماً   11أو (Freitas et al., 1996; Freitas et al., 1997; Pintado et 

al.,1998)    16أو  ( ًيوماBattye et al., 1988)    21أو  ( ًيوماCairoli et al., 1987.)    ظهر

 ,.Baril et alساعة ) 72ــــ  24 عد نزع اإلسفنجة بـبث المعاملة % من اإلنا 98عند ق الشب

1993b).  د نزع اإلناث بع ن % م 91ي تناسل فموسم الخالل ظهر الشبق وفي دراسة أخرى

ن ها يمكن ألالمهبلية    ال يُحب ذ استخدام اإلسفنجات  (.Pierson et al., 2001) ةساع  54سفنجات بـ  اإل

مكن أو يزع النإلناث عند  ل أخرى لمشاك اجات ويُسبب بعض اإلزعدار المهبل مما أن تلتصق مع ج

 .(Holtz,2005)لة ام مع فقَد قبل نهاية الأن تُ 

من مواد خاصة  ةوعنمصب اللوهذه ال (:CIDR) الدوائية ادةللم كم به حتالم  لياخدلرر االتح زجها ▪

 ,.Ritar et alيوماً ) 20ــــ  16من  جسترون وتستخدم لفترة تمتدسيليكونية طبية مشبعة بالبرو

1989). 
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ل التي تُدخَ وــ ناعي ــاجيني صبروجست ن مركبرة عــــ عبا ومتجستالمشبعة بالنور الغروسات ▪

 Bretzlaff)يوماً   11و  (East and Rowe,1989) يامأ  9دة لم  ذنلأل لويالع رف  لطا دلتحت ج

and Madrid, 1989; Freitas et al., 1997)  . 

 األذنية على والغروسات CIDRاستخدام  ــــن وجهة نظر تطبيقية ـالوقت الحالي ـــــ م  ل فييفض 

جدير وال. (Holtz,2005)دة ي أول والف التي كتل وغيرة أفي اإلناث الص وصاً بلية وخصجات المه اإلسفن

ُمواقتة للشبق بخصوص األذنية كعوامل  ساتووالغرية المهبل اللوالبيرة بين وجد فروقات كبت ال هر أن  بالذك 

ع  Bretzlaff and Madrid, 1989; Pendleton et)  حملأو معد الت ال  قلشبوبداية االشبق ووقت   توز 

al., 1992) .  ة ن أو تلك المعتمددينالاغروستعلى الب دةعتم الم رامج بال بينرة روقات كبيفجد وتأن ه ال  ماك

تلقيح الصنعي ى اليُجر  (.Kusina et al., 2000عز )االم الشبق في   تزامنبخصوص  على البروجستاجين  

 ةرإم ا م  جيننزع البروجستا لزمن النسبةاجين بستى البروجعتمدة علق الم لشبت امحدد بعد معامال وقتفي 

 Corteel et al., 1988; Baril etساعة )  50و  30ـ  زع ببعد الن  ينمرتأو ساعة    43  بـ  نزعدة بعد الواح

al.,1993b)  جين  البروجستاة من نزع ساع  48إلى    40عد  وفي دراسة أخرى ب (Ritar et al.,1989)  . 

 ين:تاغالندمن البروساستخدام جرعتين   2-7-4

ل  ي  لذاي  يئينطور اللوتلمل االحا غيرنثى  األي لداخلية فالرحم بطانة اقبل  من    PGF2αفراز يُنهي إ يسبب تحل 

أجل توقيت  أو أحد مثيالته بنجاح من PGF2αخدام ة شبق جديدة. يمكن استجسم األصفر ويبتدئ دورال

. (Wildeus,2000; Goel and Agrawal,2005)اسل التن وسمل م لدوري ة خالز اعالم االشبق في 

الشبق يمكن  ورةد من نييوتيئالل ف الطورنتصم  ليالته خالحد مثأو أ PGF2α حقن ن  ات أالدراسأظهرت 

ض تحل ل ا ساعة  50بق بعد نحو ن أن نتوقع إظهار عالمات الشلجسم األصفر في األنثى لذلك يمك أن يُحر 

(Bretzlaff et al., 1989; Bretzlaff et al.,1983.)  ُسمالج لتحريض تحل  عاملة فع الة لبر هذه الم عتت 

الة عز فهي فع  اأما في الم   (Wiltbank et al., 1995)  ربقلا  ق فيالشبقط بعد ف  15  لىإ  5 ين األياماألصفر ب

  ز اإلستراديولفراي إصفر زيادة فاألسم  جيتبع تحل ل ال  (Holtz,2005)من دورة الشبق    16ى إل  4بين األيام  

هاتا ومُ بيت 17ــــــ   فيفاض إلنخيحدث ا ضة.باإلثم اوتِن ومن رمون المله جة الموفراز ج بإالقُند وتُتو   َوج ِ

 ن يكوناعة بعد الحقن. يمكن أس 30ياته الدنيا خالل لى مستووبثبات ليصل إ يز البروجسترون سريعاً اك تر

الشبق من   امنزتختلفة في ق م بطرائ  PGF2αـ لا. استُخِدم  جداً اً  متغير  PGF2α  الـ ةناإلباضة بعد حقحدوث  

اس تركيز هرمون قيل  خال)من وجود جسم أصفر نشط    باتإثة، بعد  مرتفع  منتزاالت عد إلى م   لأجل الوصو

 تقيم وبعد كشف الشبق(.عبر المس  الفحصو  سترونالبروج
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-El) وبةسلبية في الخص بدون أية تأثيراتاً يوم  11ــــــ10تاغالندين بفارق اقتُِرح برنامج حقنتي بروس

Amrawi et al, 1993; Kumar and Thomas, 1994; Holtz ,2005; Khanum et al.,2006)  .

م معرفة مسبقة  رة عشوائية وبدون أيةنات الدوري ة بصوجموعات من الحيوامج لتوقيت م نابرلا هذا صُم ِ

ية من رعة الثانام من الجأي د ثالثة وأربعةعي إم ا مرتين بع لصنح القيالت إذ يُجرىية الدقيقة، بالحالة المبيض

قنة  من اإلناث عند أول حءاً جز ملن يحظِهر شبقاً. يمكن أا تُ دم ناث عنتلقيح اإل أن يتمأو ندين التاغالبروس

يام األين ا بن ه أدين وهذا يعني  تاغالنالبروسالي سوف تستجيب لحقنة  اً أصفراً نشطاً وبالتندين جسم وستاغالبر

  ينندالغاة البروستنة حقنتيجألصفر  اللجسم راً ك بتحل الً م ذه اإلناث  في ه  يحدث  الشبق. سوف بعد مما  16  ــ  5

من د زمن الجرعة الثانية أيام أو أكثر. وعنة بع الشبق واإلباضة بعد أرر هِ ظتُ سوف األولى. لذلك 

ة ة وسوف تستجيب لجرعاماً صفراء نشطجسأ ثنااإل سوف تحمل جميع يوماً( 11عد البروستاغالندين )ب

ستجيب  ت  لم  تيث الأو اإلنا  البقرم ا أ  (.قشبال  انتهاء  بعد امم   8ـ ـ  5  ماأليا  بين اه ية )أي أن  ندين الثانتاغاللبروسا

 اهن  ــ فإدورة الشبق من   18إلى   4هي بين األيام    ــ أي تلك اإلناث التيمن البروستاغالندين  ولى األ  للجرعة

 يواناتيع الحون جم ين ستك التالحا لذلك في كلتالثانية. ة رعلجعند إعطاء ا 15 إلى 8أليام تكون بين ا سوف

قيحها إم ا بعد ندين وبالتالي يمكن تلتاغاللثانية من البروسا عةرلجاء اني عند إعطتيئياللو طورمنتصف ال في

  اتفقلنن بُغية تخفيض اروستاغالنديج حقنتي البنام بر نم جاً ُمعد الً برنام   اتُبِعدد أو بعد كشف الشبق.  زمن مح

ب اقريُو ليومن في نفس انديتاغالسبرورنامج بالالبي هذا انات فالحيوجميع  حقنتُ  ل.عد الت الحم وزيادة م 

تُظهر الشبق  لتي لمناث اظهر الشبق أم ا تلك اإلح جميع اإلناث التي تُ يام التالية إذ تُلق  ل األالشبق عندها خال

 د ذلك.بع ح  لقوستاغالندين وتُ نية من البرالجرعة الثاى  طَ ع تُ ف

رج موسم خاا أم  سل. موسم التناالل ة خي دوراإلناث الفي ن فقط غالنديروستااملة بالبالمع  ر إمكانيةحصتن

 .(Holtz,2005)اعية  البروجسترون أو أحد مثيالته الصن  ل استخدامفيُفض التناسل  

 

 :PGF2αالندينمع البروستاغ  كةرشامبال  GnRHاستخدام الـ   2-7-5

على  عتمدئل أخرى تداظهرت ب لتلقيحة واباإلباضم حك التق ومعامالت امن الشبتز التم بسبب تطور معا

م  ا( وإن استخدEl-Zarkouny et al., 2004)α PGF2متبوعة بجرعة من   GnRH  بـلجة ام المعااستخد

 Huseinت حمل جيدة )، أعطت معدالαPGF2 نمتبوعة بجرعة م  GnRH المعالجة بـنامج يعتمد على بر

and Kridli, 2003; Deligiannis et al., 2005دامستخا عندت الحمل عدالسين م إلى تح ى ذلك( وأد 

 GnRH-PGF2α(Alnimer and Lubbadeh 2003; El-Zarkouny et al., 2004.) برنامج  
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مت هذ ختالفات في زمن الا  ل تخفيضأج  نم  Ovsynch توقيت اإلباضة  لتي تُسمى برنامجه الطريقة اوصُم ِ

م عادًة في تخدسيُ(.  Pursley et al., 1995) دت محدفي وقنعي  الص  حجراء التلقيالمجال إل ةً اسحاإلباضة ف

هات القُند رر ا الهرمون المحإم  ج م ناالبرهذا   human الهرمون المشيمائي البشريأو  (GnRH)لُمَوج ِ

Chorionic Gonadotropin (hCG) ًمن . أظهر كالGnRH وhCG   ة موج توقيتن في ا فع االهم أن

جرعة من يُتبَع ب( 0 ليوم)الشبق من دورة ا ةيئاوعشحلة في مر GnRHة. يُحقَن اضتِن واإلبمون الملوالهر

ى التلقيح جريُ ساعة. 48بعد ذلك بـ  GnRHثم حقنة أخرى من  7في اليوم  PGF2αالبروستاغالندين 

 ة.اعس  20-16محدد بعد قت  ي وف  عيالصن

 

 من ةضبااإل  تؤدي إلى إحداث  Ovsynch ـ نامج الضمن بر  GnRHالـ  من  ولىألارعة  بالج  البقر إن معاملة

بعد  ملم والبدء بتشكيل حويصلة جديدة10 ة الحجم والتي يكون قطرها أكثر من ركبيليضية االمب  الحويصالت

مي فص األماال من FSH لـا و LH هرموني  الـ رازإف ةل زيادتم ذلك من خاليو اضة( يوم من اإلب4-2)

يام بعد سبعة    PGF2α ـ ن ال( ويساعد استعمال هرمو(Pursley et al., 1995مية  لنخاغدة الل عة  رمن الجأ

 اً وقتتعطي   GnRHلهرمون الـ بعد الجرعة األولى الفترةإذ أن هذه  ،األصفراألولى على اضمحالل الجسم 

ية أخرى  من ناح(  (PGF2α  Pursley et al., 1995ـ  لون ابهرم قبل المعاملة فر ألصاسم  الجوج  كافياً لنض

جنين في حالة الحمل ال بالقة الستمالئم خلق بيئة  ىلإ يؤدما يعلى تنظيف الرحم م  PGF2α مل الـع ي

Macmillan and Day, 1982)ة من الـ( وتعمل الجرعة الثاني  GnRH  ساعة( من حقنة  48 ) بعد مرور

ى تشكيل لعا تساعد ة كم اعس 30خالل ائدة جريبات السلرى من اة أخة مرعلى إحداث اإلباض  PGF2αالـ

ت الموت رون وتقليل حدوث حاالوجستبرلاهرمون ستوى إلى رفع م  يدؤي ماضة م بعد اإلبا األصفرالجسم 

 .((Pursley et al., 1995 الجنيني المبكر

 

 

يب  رو لوتنة الجإباضة و/أل  الخ ات المبيضية منيبجرالبتطور  هي التالعب    GnRHعة  الغاية من أول جر

 سائداً.  اً بيرجي  تحتوور موجة جريبية جديدة ه ابتداء وظوبالتالي  وجود، د الم لسائا

على  في أوقات مختلفة  GnRHو PGF2α بإجراء دراسة لتحديد تأثير الـ (Cinar et al., 2017)قام 

 تأربع مجموعا عر إلىالش ماعزرأساً من  80م سيتقم ث تحي سل.موسم التنا لخال الشعر خصوبة ماعز

 تم (Ovsynch) ىولألا عةمجمووذلك حسب حالة الجسم. ال (n=20) رأساً  20 مجموعةم كل ث تضبحي

جموعة في اليوم التاسع. الم  GnRH اليوم السابع و في PGF2α الـوفي اليوم صفر  GnRH اهعطاؤا
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 ىإلة افإلضم السابع بافي اليو رعةالج ةوإعادر صفم في اليو  PGF2α الـ هاعطاؤتم ا (2PG-G) الثانية

GnRH ة الثالثةموعاسع. المجوم التفي الي (PG-G) الـ اتم اعطاؤه  PGF2α  ع وباالس موالي  يف GnRH 

 .صفرفي اليوم   GnRH تم اعطاؤها (G) ع. المجموعة الرابعةم التاسليوفي ا

 

ى جمع إل افةضالشبق. باإل راراستق ح عندقيالتل راءواج 14-10اليوم  فيت إلى المجموعار ذكوال الإدختم 

تم  ذلكرون، كلبروجستز اراكيتل  يلحتق  طري  عن  ر الجنينية المحتملةيد الخسائلتحد  21م  ي اليوالدم فات  عين

وقد سجلت  .45-40اليوم كشف عن الحمل وذلك في ق الصوتية للبطن من أجل الالتصوير باألمواج فو

-%95-%85 معدل الحمل  ،رتيبعلى الت%  85-%95-%95-%100 قالشب عدلوالي. م ت على التالعدالم 

 ئممعدل التوا  يب،تترالى  لع%  88,2-%94,7-% 78,9-%100 داتوالل المعد  الترتيب،على    85%-95%

عات  مومجلاير بين المعامالت أي اختالف كب هذه. ولم تظهر  على الترتيب  20%-% 22,2-40%-41,2%

(P>0,05). 

 

 

 :اسليةالتن تشرامؤي بعض المونية فت الهرتأثير المعامال 2-8

 :يةرات التناسلر استخدام االسفنجات المهبلية في بعض المؤشثيتأ  2-8-1

Capعز اليونانية  ام لا  دبق عنالش كفاءة مزامنة  (2004)  خرونآو  Amarantidisدرس   ra p risca    خالل

ألولى ا المعاملة ث كانتبية. حيلى المجموعات التجريعدة معامالت عيق تطبالموسم التناسلي من خالل 

ى ة إلضافاإلب FGAبـ  لمشبعةة اات المهبلي، المعاملة الثانية باإلسفنجFGAالمشبعة بـ  ةليهبات الم سفنجباإل

عضلية مضاعفة من  لثالثة بحقنةة ا، المعاملeCGمن هرمون  ةيلدة دووح 400الحقن العضلي بـ 

قن حلا لىإضافة باإل FGAـ عة بشبلم بلية اه ات الم اإلسفنجالمعاملة الرابعة ب ،PGF2αالندين تاغروسالب

 400والحقن العضلي بـ  FGA بـعة المشب مهبليةال باإلسفنجات، أما المعاملة الخامسة PGF2αبـ  العضلي

 .التعام % عند جميع الم 95الشبق ≤   تجابة فياس  ، وجدPGF2αو  eCGرمون  ه نم ولية دة دوح

 

 رجاخق شبالض ريتحفي رون بروجستلت لمعامالعدة  يةن فع ال( ع2009) Purohitو Sharmaبحث 

من ملغ  30سفنجات إم ستخدااى بولألاستاجين، لبروجيامن معامالت  الموسم التناسلي باستخدام ثالثة أنظمة

يوماً  18محضر لمدة ال رونملغ من البروجست 30فنجات سإالثانية  اً،يوم  18ة ون المحضر لمدرتسبروجلا

بمقدار  رون في الزيتتبروجسال لثةثاال، حبم السفي يو eCGن مون هرة م دة دوليوح 300قنة متبوعة بح
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%  76ستجابة الشبق ا لدان مع د. ك موعة الرابعة الشاهجلم واأيام   10ية لمدة ضلع  نةتعطى يومياً حق ملغ  25

ثة جموعة الثالفي الم  %49شبق جابة للاالست د لمع  ة في حين كانتالمجموعة األولى والثاني في %80و

 هد.لشاك اوكذل

م الحيوانات سق. حيث عزاختلفة عند الم إحداث الشبق الم  برامجكفاءة  (2011) خرونآو Dzieciol الحظ

 12لمدة  FGAملغ من  30 ت المهبلية المشبعة بـاجنفاالس ولىخدم في المجموعة األاستت، موعاجم  7 ىلإ

في أما  السفنجات،ا نزعمين من قبل يو eCG (Folligon)دولية من  وحدة 500 بـ لياً عض يوماً وُحقنت

حيوان  كل  ( لProgesteronumرون )جيستلغ من البروم   12.5الثانية والثالثة والرابعة استخدم ة وعجم الم 

ياً فمويت خامسة والسادسة أعطي المجموعتين الا فيوم على التوالي. أم  2 أو ،12، 6دة حقنت عضلياً لم 

Altrenogest  بالبروجيستاجين  ةلام مع ية النهاي ف (6-2ات )عالمجمو اتنايت حيو. أعطيوماً  12، 6لمدة

ة أي ع باسعة اللمجوين لم تتلقَّ اي ح. فeCG يلييمائي الخن المشالهرموية من وحدة دول 500حقنة عضلية 

والثالثة الثانية موعة األولى ولمجي ا% ف20، و100، 60، 72بة إحداث الشبق بلغت نس معاملة )الشاهد(.

 سة والسادسة.جموعات الرابعة والخام بق في الم يالحظ الش مل  ينح توالي، فيد( على الهة )الشاوالسابع 

 

ت ِرعَ رون، إذ زُ بالبروجست ةع بشت الم فنجاق باإلسنة الشبزام م  في (2014)ن وآخرو  Kouamoث بح

نزع مين من قبل يو ماً وُحقِنَتيو 11( لمدة FGAملغ  45) رونسفنجات المهبلية المشبعة بالبروجيستاال

 ورظهى ت إلأد   D-Cloprostenolميكروغرام من   50و  eCGرمون  لية من هدوة وحد  500بـ  جات  االسفن

 .اً ينهرمو املةعز المع اد الم % عن  71.85بنسبة    قالشب

 

  MAPملغ   60بـ  بعةمش مزامنة الشبق باستخدام اسفنجات مهبلية  (2002)وآخرون    Motlomeloدرس  

ياً بـ  الم اً في اوم ي  16  ةلمد  CIDR devices administeredواللولب    FGA ملغ  40و عز. ثم ُحِقنت عضل

مبكرة جداً في  تناك شياع ة اللن بداية مرحد أ. وجنجاتفع االسعند نز eCGرمون وحدة دولية من ه 300

CIDR (27.2±0.4  ًمقارنة )مع مجموعات  ساعةFGA (30.9±0.4 سا)و عةMAP (32.2±0.5 

إلحداث الشبق  Alpineبين اعز األلم  لةم ابأن مع  (Fonseca et al., 2005)في حين أشار  ة(.ساع

  eCGة من هرمون يلودوحدة   200لى حقنها بـ  إ ضافةم باإلأيا  9 ( لمدةMAPملغ   60فنجات المهبلية )باإلس

شياع بعد دء الأدى ذلك إلى بات فنجقبل يوم من نزع االس D-Cloprostenolروغرام من ميك  22.5و

     سفنجات.  من نزع اإلة  ساع  22.20±10.37
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ت جاسفنام االلي باستخدالتناسلشبق خالل الموسم بأن مزامنة ا (2011)وآخرون   Mehmood ظحال

ُحقنت عضلياً قبل نزع االسفنجات بـ    وماً، والتيي  11( لمدة MAPملغ    60ن )ورتسروجبالبالمشبعة لية  لمهبا

أن د بجويث ، حCloprostenolغ من مل 0.075و eCGلية من هرمون دو وحدة 400ساعة بـ  48

قارن نجات.  فاالس ة من نزعساع  24-12ة بعد اع في درجة الحرار%( من الحيوانات أظهرت ارتف94.50)

(Mehmood et al., 2012) زمعدل استجابة ماع Normocyclic West African Dwarf لمزامنة 

ة موعالمج  ، أماPGF2α (Lutalyse)بـ  ولى األ ة. إذ عوملت المجموعبرامج باستخدام عدة  ياً مونلشبق هرا

 موعةالمجعوملت  بينماون(، رستبروجال ملغ من 375) Sil-Oestrus implantلثانية عوملت بزرع ا

 (، حيث كان الفاصلMAPملغ  60) Veramix intravaginal spongeباإلسفنجات المهبلية  ةثلالثا

ساعة    0.2±65.8،  4.8±42.3،  0.4±42.0ق الثالث  ئالطرا بداية ظهور الشياع فية واملي بين المع زمنال

 على التوالي.  

 

ماعز البنغال  دنع Kiddingت داوالوالوبة، نة الشبق، الخصم ازم  Pandey (1992)و Ishwar درس

-3، رونستبروج-2 الشاهد،-1مجموعات تجريبية  6. والتي قسمها إلى Black Bengalاألسود 

و الهرمون  PGF2αغالندين روستاالب-PGF2α ،5دين ستاغالنالبرو-hCG، 4وeCG رون وتسروجب

الهرمون   eCG  الخيليلمشيمائي  ا مونهرال  -hCG  ،6  بشريالهرمون المشيمائي ال  eCG  المشيمائي الخيلي

ستيرون، وجلبرت االمجموعا% في 100. حيث كانت نسبة مزامنة الشبق hCG المشيمائي البشري

الهرمون  eCG مائي الخيليالمشيالهرمون و PGF2αندين غالستالبروا، وhCGو eCGورون وجستربال

 %.75% و  66بين   ات ماعموجم لقية انة الشبق في بم ازم نسبة  انت  ، في حين ك hCG  البشريالمشيمائي  

 

 التوغنبرغ اعزد م عن منة الشبقمزاين من برامج تجربة لتقييم اثن (2005) نوآخرو Fonseca أجرى

Toggenburg سفنجاتاإل فيها تِرعَ زُ  األولىلة، معام  مجموعتي إلىمت عشوائياً وب وقُِس غير الحل 

أيام باإلضافة إلى  9لثانية لمدة أيام، وا 6مدة ل اه مهابل( في MAPملغ  60) نورستبروجبلية المشبعة بالالمه 

 ساعة من نزع 24ل قب Cloprostenolغرام كرومي 22.5و eCGة من هرمون وحدة دولي 200حقنها بـ 

  ىاألولوعة ة الشبق في المجمت نسبن حيث كانالمعاملتية بين  ت الشبقيواناة الحلف نسبإذ لم تختت،  االسفنجا

 .% 84.20%، والثانية  89.50
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بـ نجات المهبلية المشبعة عز باستخدام االسفاعند مزامنة الشبق عند الم  (2009)وآخرون   Kausarالحظ 

لت يوأُزِ رون جستوالبرمن  الخاليةد االسفنجات هاوعة الشفي مجم  عَتُزرِ  يني ح، فMAPملغ من  60

% 50ة المعاملة وعوم مج% في 100امنة الشبق زم  ةت نسبكان بعد زرعها. حيث 17يوم جات في الاإلسفن

 الشاهد.  في مجموعة 

 

 Black سودعز البنغالي األام لا الل دراسة أُْجِريت علىخ من (2009) وآخرون Khandoker بي ن

Bengal  مل،  2األولى  عاملةت في الم ملة ُحقِنَاتي مع مجموع ة علىالدراسشملت ديها حيث شبق لنة الزام لم

حيث بلغت نسبة مزامنة الشبق  PGF2α (®Dinoprost)ين دنغالروستامل من الب 1ية ناثلملة المعاوا

   ية على التوالي.نالثجموعة المعاملة األولى وا% عند الم 87.5% و100

 

حيث ُزِرعَت  ،Merinoو المرينم أغنا الشبق عند ةمزامن برامج (2015)وآخرون   Gardonرى أج

ت    MAP نم  ملغ  60تيرون بـ  جيسبرولاب  مشبعةة الاالسفنجات المهبلي   450بـ وفي يوم نزع االسفنجات ُحقِنَ

 .%  92.06لشبق  امنة ازم ة  سب، حيث بلغت نeCGة من هرمون  وحدة دولي

 

اً حيث ُحقِنَت عضلي Osmanabadiدي عثمان أباز ماع ىعلسة درا (2000) وآخرون Patil أجرى

حيث بلغت  eCGة دولية من وحد 400قنة ( يليه حُ أيام 7دة لم  ياً يوم ملغ  12.5روجيستيرون )بلا هرمونب

استخدام عز باالشبق عند الم  ةامنبمز (2009) نخرووآ Kausar ام%، في حين ق66.67ملنسبة الح

عشر  عباسوم اليال (، أُزيلت االسفنجات فيMAPملغ  60رون )تسوجرببال ة المشبعةليهبالم  االسفنجات

  بأن مزامنة الشبق  (2011)وآخرون    Mehmood  %. الحظ87.5المعاملة   اإلناث  في  وبلغت نسبة الحمل

مشبعة  ة الهبليالم تخدام االسفنجات  امنة العنزات باسمزم  إذ تلي منخفض.  ناسوسم التي خالل الم والتلقيح الصُنع 

 400ة بـ ساع 48نزع االسفنجات بـ  لبق ياً لضت عيوماً، ُحقِنَ 11( لمدة MAPملغ  60ن )ورتسجبروالب

حمل أعلى من ت نسبة ال، حيث بلغ Cloprostenolملغ من  0.075و eCGن من هرمودولية  حدةو

 . ملةعاالم عة % في مجمو44.40

شبق  أجل تنظيم وقت الة من  للوتيئينيافة  وظيلاة كاحام نظيم أو بق على تالش تزامنريقتي  ز في ِكلتَا طلتركييتم ا

متوفرة تجارياً التي ات اللمنتجساس لبعض ااألق دورة الشب بدأين لتنظيمالم باضة. يُعتبر هذين اإلي للتاوبا

 الشبق.  تزامن
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 : PGF2αغالندينبروستامع ال ةكارشمبال  GnRH  ستخدام الـتأثير ا  2-8-2

  ةريج قصماالبراء دراسة بهدف تقييم فعالية إجر( ب2010)  D’Alessandro  و  Martemucci من كل قام

ستخدام  ك با( خارج موسم التناسل. وذلمرضعةالحلوب )ال  نعاجد البق عنمزامنة الش  أجل( أيام من 7-5األمد )

 ج الـرأساً من نعا 106وقد قام بتقسيم  .لاديوسترالت ازواوبن PGF2α و GnRH مزيج من معالجات

Altamurana  ةمجموع :لى ستة مجموعات معالجةإ غةبالالو ةهجينلا (NT) (N=30)  والتي كانت

تم  (N=15) (Fe) مجموعة .يوماً  20( لمدة كشافةالخصبة )ال باشك عريضها للد حيث تم تشاهمجموعة ال

 مجموعة  .14اليوم   عضلياً في eCG قن باإلضافة إلى حاً م يو  14 لمدة (FGA) ةت المهبلياعطاؤها االسفنجا

(GP) (N=15)  عطاؤها مشتقا  تم GnRH ـلر وافي اليوم صف PGF2α ياً عضلاليوم الخامس حقناً   يف.  

اليوم الخامس وجرعة   يف PGF2α ـفي اليوم صفر وال GnRH ـا التم اعطاؤه (N=15) (GPG) ةمجموع

  يومفي ال GnRH الـ  اهتم اعطاؤ (N=16) (GPE) ةمجموع  .ياً  عضلناً حق  7في اليوم   GnRH الـ  من  ثانية

  م السادسوليعضلياً في ا EB اديولرتسوات االبنز إلى حقنليوم الخامس باإلضافة ا  في PGF2α ـفر والص

  يف  EB وات االستراديولؤها بنزتم اعطا  (N=15) (EPE) مجموع.    PGF2α ـ الن  حق من عةسا  24بعد 

 .PGF2α لـ  اقن  ن حاعة م س  24د دس بع في اليوم السا EB والخامس اليوم    يف PGF2α ـاليوم صفر وال

على النعاج    اضحتالف وخا دكشافة. تم تسجيل وجوالر وك م الذتخدالشبق باسلنعاج من أجل كشف احص اتم ف

  تغ لب Fe في مجموعة (P>0.01) نعاج التي أظهرت الشبقة الشبق مع وجود نسبة للالمعالجات لمزامن  نتيجة

بة  الت الخصووكانت معد.  GPـ  ال عةجمولم   ٪(46،7) ٪( و33،3حيث بلغت ) GPG الـب ةً ارنمق  ٪(93،3)

في ٪( 64،3و) GPمجموعة الـ ي ف (71،41)٪( بينما كانت 80)ت غ لفقد ب GPG ـالي مجموعة أعلى ف

 .Feمجموعة الـ  

 

تلقيح عند  محد  قتو  يقوذلك لتحق  Ovsynch  لـامج ابرنية بتقييم فعال  (2008)  وآخرون  Holtz قامكذلك  د لل

  طةاسبق بوالش بداية ومدة تحديد  ( . تمN=10)  Boarالـ ى ماعزتم تطبيقه عل  ثيح  سلتناز في فصل الالماع

الصوتية. اإلباضة ونوعية األجسام  ام األمواج فوقاستخدحويصالت بر الوطتمراقبة  كر كشاف وتمذ

قيح  لتم  ت  ،ضةباة قبل اإلخالل فتر LHيز الـ  ر تراك ديتقم ن. تروجستروكيز البطة تراواسا بصفراء تم تأكيدهال

% من 96  في  ظة الشبق. وقد تم مالح  GnRHللـ نية  بعد الحقنة الثاة  ساع  16ابقاً )ت محددة سي أوقااإلناث ف

وجود  مالحظة تمو ،روستاغالندين ( ساعة من حقن الب 49)بعد  Ovsynchبرنامج الـ عالجة بث الم اإلنا

 تخدام الـها باسمنة الشبق عندمزاتم ى أنث 21/24 يفن في وقت التلقيح وجستروبرللة ز منخفضراكيت

Ovsynch  1.86ة  وبصخالعدل م   و  %58  لوالداتل  النسبة المئويةت  وكان. 
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ن  جريبية جديدة قد ابتدأت تلقائياً بالفعل مع وجود جسم موجة  فيها  تكون ترةفخالل    حقَنتُ  ه  أصفر نشط بحيث أ

ثا  GnRHالغاية من جرعة    لى.وعة األالجر أيام من  7ندين بعد وستاغالربالة  قنتجابة لحالً لالسى قابيبق انية  ل

ه  Pursley  (2003و  Petersوجد   . حيثلملوتِنا ونم رة اله موج اإلباضة من خالل مواقتة مواقتة  هي ن  ( بأ

 االً ع  ن ه يكون ففإ  9.5م  في اليو  " Ovsynch "يت اإلباضةالثانية في برنامج توق  GnRHعندما تُعطى جرعة 

وأن  الجرعة  البقريئيني في طور اللوتآخر الة الدورة في طالو إه ةل جرعي ألوالدور األساس ضا أن  وافتر

 ن اإلباضة.امُ تز  ديدة في تحثر أهميهي األك   GnRHمن   انيةالث

برنامج قارنة م م ( ت2015) وآخرون Panicker ( قام بهاMalabariفي دراسة أجريت على ماعز )و

ن يالبرنامجف بين ن هناك اختالم يك يث لح رونيةروجستالمعاملة البو Ovsynchـ لاة اضة اإلبمزامن

 وق الصوتية لم يالحظ أيج فمواألااستخدام حمل بتشخيص ال مت عندمابق ومين على فترة دورة الشالمستخد

 اً دفيم  ون بديالً ك كن أن يم ي Ovsynchج الـ نام بر ـية بالمعالجة الهرمون نويرى آخرون بأ معنوي، اختالف

 (.Holtz et al., 2008ل الموسم التناسلي )لماعز خالاعند  لية  هبالم   تسفنجاإلل  اً يدوج

من إناث  (53)س و ة عوانعج( 60) ق عندبالش امنةمزل جم ابرق يتطب( ب2010) وآخرون Titi د قاموق

عوملت  األولى  عةوم مجال  مجموعات.ع  إلى أرب وقسمت  ليناسالماعز الشامي وتمت الدراسة داخل الموسم الت

الثانية  لمجموعة اعوملت  وية وحدة دول  600عة  بجر  ECGيوم ومن ثم حقن الـ    14 لمدة  بليةمه الت  اجباإلسفن

أخرى عوملت أيام ومجموعة  5الندين بعد تاغبعها حقنة من البروسيتو  GnRHالـقن بح GPببرنامج الـ 

لوحظ  .دة هاش رةأخي يوم السحب ومجموعة في ستاغالندينالبرو م وحقنأيا 5ة لمدية باإلسفنجات المهبل

عد ة بوكان معدل الوالد GPمتوسط بالمقارنة مع مجموعة الـ ق فرلاوكان ( p<0.05ق معنوي )فر وجود

في كافة  والدات متماثل وقد تم مشاهدتهال ومعدللمعالجة ( لكل المجموعات ا77%) لدورةتحريض ا

 .منالغ  ة منلمقارنللماعز أقل بابة  نسواليد كان بالولكن عدد الم  جاتعالالم 

 

 :ت الهرمونيةالماعلملجابة االست ل المؤثرة فيوامالع 2-9

 :ةونيطريقة إعطاء المادة الهرمتوقيت و  2-9-1

عند   قنلى الجسم، فالحإ  قت محدد تتعلق بطريقة إيصال المادة الهرمونيةابة وتركيزها في وتجاالس إن سرعة

ناسب من لوقت الم تيار اب اخجيك كذلد. جلتحت اللي أو الحقن العض من يعطي مفعول أسرعطريق الوريد 

ند  ع  PGF2αاملة بالـ مع ون الفمثالً تك   ،يةسية حيث يمكن للحيوان االستجابة فيه للمعاملة الهرموننجلاة ردوال

 دعنو (Wiltbank et al.,1995)األصفر  سموحتى تقهقر الجق بعد الشب 16-5فعالة فقط بين األيام  البقر

 .(Holtz,2005)  قالشببعد   16-4م  األيا  عز بينالما
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د جوديد وإما بعد تحلك للتحكم بالشبق وذ  PGF2αة مرتفع فإنه يتم استخدام الـ نم ازم  لعدجل تحقيق م ومن أ

 ;El-Amrawi et al., 1993) اً يوم  11فعال أو عن طريق إعطاء حقنتين بفاصل الجسم األصفر ال

Kumar and Thomas 1994; Holtz, 2005; Khanum et al., 2006)  . 

 جود)الالشبق( وذلك نظراً لو الشبق أو في فترة السكونعد ا بم  ةترفي ف eCG نإعطاء هرمو يؤثر ال لككذ

ة اء جرعة واحدطعإب نقومفرط اإلباضة  عند الماعز احداث في  ه رون، وعند استخدام وجستللبر أثر مهيمن

خالل   eCG الـ نم ة ولية دحدو 1200( إلى Pendleton et al.,1992دولية ) وحدة 750 درة بـقم 

 ,.Kumar et al., 1992; Espinosa-Marquez et alالشبق ) ورةن دم  ةنيئيلة اللوتمنتصف المرح

 FSHلـ  ا  من  حقناتة بعد ز فرط اإلباضة  بنجاح مقارنةً يتحففقط لنه طاء جرعة واحدة  م إع.ونحتاج    (2004

 (Alfuraiji et al., 1993)   ًبالـة رنمقالك  لكونه يم   وذلك نظرا FSH  ( عمر نصف أطولIshwar and 

Memon, 1996). 

  12-8يام م المعالجة بين األبة عندما تتاستجاندها أفضل  ة عناث التي نقوم بإحداث فرط إباضر غالبية اإلظه وت

 .(Bergfelt et al., 1997)ال فع من الدورة حيث يكون هناك جسم أصفر  

 :يةونرمالهها لإلناث وحالت الفرديةاص  الخو  2-9-2

إيقاع و الهرمونية رغم توفر الشروط المناسبة )وقت ملةمعاالب  اً أثرصغيرة تبعض إناث المجترات ال  هرتظ ال

مونية رهلة ى حاالويعود ذلك  ، طريقة إعطاء المادة الهرمونية( –المادة الفعالة  تركيز -رمون ء اله إعطا

 (.2008، لحامني واالمرست)  ةسينفأو ال  ةالفيزيولوجيها التتى إلى حها أو حاصة لديخ

 :يئيةالبية عاوالرية  التغذ  ظروف  2-9-3

 Smith,1991; Somchit et)اإلباضة(   -اسل )الشبقالتن  ر في مراحلثتعد التغذية أحد أهم العوامل التي تؤ

al.,2007)    ا مهخدااستفع الغذائي والتي تم الدة بجترات الصغيرافية إلى الم اإلض  قةالعلييم  تقدوتعرف عملية

حيث يمكن أن يحفز  ،(El- Ella,2006)ة الجنين حياية ارستمرا وتأمينيادة معدل اإلباضة ام لزاألغنعند 

 Molle) الواحد بطنال الزيادة في عدد المواليد في ويؤمنز والغنم عاة عند كل من الم باضئي اإللدفع الغذاا

et al.,1995; Landau and Molle,1997; Viñoles,2003.) ي تحتوي على ة التالعليق عطاءإن إو

 فعث الدويحد (Coop,1966)استمراريتها  ويؤمنيمكن أن يزيد عدد األجنة  ادنلمع وااقة الطوتين والبر

  بالحليموسم انتهاء   بعداث  ا تحضير اإلنفيه يتم   إذأسابيع    6-3  بـعند اإلناث قبل التزاوج   زعاالم الغذائي في 

مستوى ال رفعب وذلكيب ج الحلب الحمل وإنتاسبب نهامن وز اً جزءخسرت ون قد المواليد حيث تك  طامأو ف
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يشكل التيس  التلقيح حيثين من موسم شهر ي قبلع الغذائلدفوعند الذكور يتم إعطاء عليقة ا ،الغذائي لها

 القطيع.نصف  

ن % م  35 ألنه يشكل ي العليقة المقدمةل فبشكل كام كن أن يتم فصله م ي ال روتين والطاقةالبإن تأثيرات 

لى حد إ  البروتيناألحماض األمينية وبالتالي فإن الزيادة في    من  ينهأم تم تي  لمجتراتعند او زلغلوكوجات احتياا

 ةقكوز مصدر الطاغلوحيث يعد ال (Landau and Molle, 1997)لغلوكوز ا إلى زيادة تؤدي أنمكن يما 

 .(Rabiee and Lean ,2000)ئيسي للمبيض  لرا

النخامية يمكن مالحظته خالل أيام  غدةال فةوظي ىتغذية علوى المتزايد للالمستير تأثأن ى سات إلالدرا وتشير

ت ئية يمكن أن تؤثر على إفراز الجونادوتروبيناغذاالحالة ال إنف عام(. وبشكل El- Ella,2006)قليلة 

(Rhind and Schanbacher, 1991; I'Anson et al.,2000; Boland et al., 2001) 

واالستراديول  (Parr, 1992; McEvoy et al., 1995; Boland et al., 2001)ن يروستوجوالبر

(Payne et al., 1991)  لين  وواألنس(Rhind and Schanbacher,1991; Downing et al., 1995)  

 ,.Smith, 1991; Parr, 1992; Coop, 1966;Somchit et al)إلباضة ل اوهرمون النمو ومعد

 ,.Jabbour et al.,1991; Dowining et al., 1995; McEvoy et al)ضة بويكفاءة الو (2007

1995)  . 

 مبررات الدراسة: 2-10

 يمكن نقلبحيث  عزاالم نام وألغنتاجية لالوحدة اإلءة كفافع ع ال في رتأثير ف ذو ثةحديات الالتقانتطبيق يعد 

 ،العربيةي الدول ممكن من المربين فئدة على أكبر عدد لفام اميها لتع ب العمليع نطاق وتوس حديثةنات الالتقا

لتقانات من ا الستفادةواها إدارت ثة فيية الحديعلم األسس البتطبيق  اثياً ور نهالتحسيبذل جهود لب طيت وهذا

إن هذا العمل ف االقتصادي. ولهذامردود وزيادة ال  عيةزراال  الحيواناتحسين إنتاجية  لت.  تناسلال  ظيمتنو كإدارة

 يدية المستخدمة.تقلالطرق المع كبديل   ومقارنتها الجديدةالهرمونية  لمعامالت ا داميسلط الضوء على استخ

 أهداف البحث: 2-11

( GP)و (GPG) الـ) ما أنه ال يوجد في سورية أية دراسة تشير إلى المقارنة بين المعامالت الهرمونيةبو

 :اآلتيةواإلسفنجات المهبلية التقليدية فقد اقترحت هذه الدراسة لإلجابة على األهداف  

 اعزفي معدالت الحمل والوالدة في الم  (GP-GPG) تقييم استخدام بعض المعامالت الهرمونية .1

 .شاميال
.دراسة إمكانية تطبيق معامالت هرمونية بديلة للطريقة التقليدية )االسفنجات المهبلية( .2
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(3)  

البحثئق وطرامواد   

Material & Methods 
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 حثئق البراوط ادمو

Material & Methods 

 لبحث:ء اجراإ مكان 3-1

بع التا ،لشاميا عزاالم وتحسين لتربية  (عزاالم )محطة بحوث األغنام و ركز بحوث حماةي م ن فذ البحث ف

منطقة في ركز الم  يقع .ر شهر آبواخي أف 2019-2018موسم  يةالعلمية الزراع امة للبحوثللهيئة الع 

 م.    316  بحرال  طحوارتفاع عن س  36.45طول    خطو  35.08  عرضخط   ى علىاألول  االستقرار

 

 وبرنامج التحصين: يواء والتغذيةاإلظروف  3-2

، ذائي متوازنغ إدارة القطيع وفق برنامج تموتلحظائر ا خلداف المكث نظام التربية شبه المحطة فييتبع 

وانية في يلحلصحة اية امدير د من قبلي محدوفق برنامج وقائي دور ريةة والبيطعن الرعاية الصحي فضالً 

باحاً ومساءً لمدة حيوانات للمرعى يومياً ص. وتخرج الريةسو واالصالح الزراعي في اعةلزرا وزارة

وحسب  ة وفيتامينات على أساس االنتاجية فيمركز مع متممات علوالعلف اليس الجيد  الدرلها ويقدم  ن،  ساعتي

رب متوفر الشاء وم   ة بشكل مفتوح،يلحاألحجار الم لها كما توضع    ،NRC بحسب نظام الغذائية  تاجااالحتي

  زيع تيوستو  تموي  أيلول،آب و ما تلقيح الحيوانات فيتم بشكل طبيعي خالل شهريأبشكل دائم،   ناتأمام الحيوا

 تقدير حاً ومساءً ويتمصباوتحلب األمهات مرتين في اليوم، . شكل عشوائيب على مجموعات اإلناث التلقيح

 .اً وم ي  15ل زمني كل  صفافي الشهر ب  رتينالحليب م  كمية

 .ن المرعىم لشامي ضز اقطيع من الماع :(2) رقم صورة
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 .عزام لاغنام واألوث  حطة بحاألعمال الصحية المنفذة في م  :(2)رقم جدول  

 عزاالم طة بحوث األغنام ومحالمنفذة في   األعمال الصحية األشهر

 يليات الخارجيةالطف  وتسريبعية  القالقيح ضد الحمى تل انيالثكانون 

 رتوکسيماتاألنضد د ليالموالقيح  ت ارآذشباط و

 تسريب ضد الطفيليات الخارجية-داعم ضد األنترتوکسيماح  لقيت نيسان

 خبيثةالرة لجم ح ضد اتلقي رأيا

 جيةرطفيليات الخاتسريب ضد ال حزيران

 الخارجية  لياتطفيال ائم ضدتسريب الفط وأب تموز

 ةارجيلختسريب ضد الطفيليات ا -تلقيح ضد الجدري لوليأ

 تلقيح ضد الحمى القالعية  -توکسيماترألنتلقيح ضد ا الثانيوتشرين ل تشرين األو

 

 الحيوانات: 3-3

نها سنوات، وبلغ متوسط أوزا 3.5سط أعمارها وز الشامي، متعامن إناث الم ( 21) بةالتجر دم فيخاستُ 

اث  نهبل( ووزعت اإلم   – حمر  –شاكل التناسلية )مبايض  الم  من  د من خلوهافحصها والتأك   متكغ،    54±1.09

 .عاتالى ثالث مجمو  ئياً عشوا

 

 

 

 

 

 

 

 ث.البحم في اجراء  الذي استخدالماعز الشامي قطيع   :(3)رقم ورة ص



 مواد وطرائق البحث

 36 

 جربة:تستخدمة في المواد المال 3-4

1- GnRH  (Receptal®، Intervet، Holland.) 

 (.Dalmazin®، Fatro، Italyل )وبروستينوكل  -2

 Medroxy( )ملغ 60البروجسترون الصنعي ) ونة بهرم المشبع السفنجات المهبلية ا -3

Progesterone Acetate( )MAP) (Spain, Hipra). 

 .(Spain, Hipra) (eCGلي )لخيي اائم شيالم هرمون ال -4

  

 .البحث  راءجخدمة في اتالمواد المس :(4) رقم صورة

 

 :لمطريقة الع 3-5

 مجموعــات.  3عشوائياً إلى  عزاالم ث  ناإـت  قسمـ
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 .إحدى مجموعات الدراسة  توضح :(5) رقم صورة

 

وغرام ميكر 100( nRHGالجونادوتروبين )حقن هرمون  مت : GPالـ ةوعالمجموعة األولى مجم  .1

(Receptal® ًحقنا )  ًرام ميكروغ 75الكلوبروستينول نها بجرعة من ( وتم حق0وم )بالي عضليا

(Dalmazin®ب )طط( وفق هذا المخ5)م  لعضل في اليوا. 

 

 .GPمج الـ  نامني لتطبيق برزالتسلسل  يوضح ال :(3) رقم  شكلال
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 .توضح طريقة حقن الهرمونات :(6)رقم صورة 

 

حقن هرمون تم  (:Ovsynchإلباضة )أو مزامنة ا GPGالـ  مجموعة الثانيةة لمجموعا .2

صفر. ثم تم    مباليو  عضلياً   الريسيبتال حقناً  وغرام منيكرم   100  ( بجرعةGnRHونادوتروبين )الج

في  لسابع، ثم تم حقنها عضلياً اوستينول بالعضل باليوم وبركروغرام من الكلمي 75عة حقنها بجر

 ام من الريسيبتال.كروغريم   100ة  ع بجرعاليوم التاس

 

 .GPGمج الـ نابيق برزمني لتطسل السلتال  ( يوضح4) قمر  شكلال
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 GPGق برنامج الـ  تطبيح  توض(  7)ة ورص

A  :تناالهرمو  الزمة منالجرعة ال  سحب 
B:  تونارم له ة حقن اطريق 

 

 

 

المهبلية فنجات االس زرعت المهبلية:نجات سفعة الشاهد( تم معاملتها باإل)مجمو ثالثةالالمجموعة  .3

( Medroxy Progesterone Acetateملغ( ) 60) جسترون الصنعيالمشبعة بهرمون البرو

(MAP)  خاصة أداة  طةبواس  Applicator  ـ ل  فقاً و (Menegatos et al., 1995)  ( يوماً 11لمدة )

  سفنجات.ساعة من سحب اإل  48  لبالعضل قبميكروغرام   75نول  ستيالكلوبرو وتم حقنها بجرعة من

يمائي الهرمون المشولية من وحدة د  250  عةث عضلياً بجراُحقنت جميع اإلنإلسفنجات  ا  سحبوعند  

  (.eCG)  ليخيال
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 ة وضع االسفنجات:يقطر

 ة.التناسليلفتحة  ، وتنظيف العنزةاتثبيت   •

قى  يب  بحيث  ،المشطوفة عند النهاية )الدفاش(  اإليداع الخاصةة  توضع اإلسفنجة الهرمونية داخل أنبوب •

 األنبوبة.يط ممتداً خارج  الخ

 لمهبل.ي اا فجه ياليل إتسه مزلقة لبمادة   ةلهذه األنبوب  يالخارج  طحالس  يدهن •

 اإلسفنجة.افع في األنبوبة خلف  لديدخل ا •

وذلك بشكل  ،خل الفتحة التناسليةدا مشطوفة لألنبوبة المحتوية على اإلسفنجةمامية الفة األتدخل الحا •

 بل.إلى األمام داخل المه  ثم  ،وإلى األعلى قليالً   ،لمائ

 الرحم.نق  ن عم   باً وقري  ،لن المهباعها ضم دالدافع إلي  طةابوسنجة  سفاإل  تدفع •

خيط اإلسفنجة بارزاً نحو  يبقى طرفبحيث  حب الدافعثم يس نبوبة إلى الخلف قليالً،األتسحب  •

 .ب اإلسفنجة عند نهاية المعالجةل سحالخارج من أج

 

 

 .جاتسفنطريقة االزمني لتطبيق  سل التسلال  يوضح (:5) رقم  شكلال
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 .يةمهبلال  سفنجاتخدام اإلاستوضح طريقة  ت :(8) رقم ةرصو
A  :اتجسفندخال اإلإ لدفاش المستخدم فيا 

B:  نجةسفة وضع اإلآلي 
C جةسفناإل: نزع 

 

 

 مراقبة الشبق: 3-6

طلقت الذكور عاملة، حيث أُ كل م ء ساعة من انتها 24ي المجموعات الثالث بعد ة ظهور الشبق فتم مراقب

ث ياع، ولُقحت اإلنالشا كثافةات شرؤسجيل م وتم تزلت الشبقة منها ت وععاالمجموث بين إنا شافة()الك 

أيام. وقد  7ة حيث تركت مع اإلناث لمد محطةبال لتربيةلذكور المخصصة للتلقيح حسب خطة اطبيعياً من ا

أو  بقعودة الشعدم  يوم لكشف 21بعد  كور )الكشافة(الذ لىة في الدورة التالية عحقعرضت اإلناث المل

 الظاهري.صاب  خاإل
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   الحمل:خيص تش 3-7

ً 45بعمــر )مل لحشخيص اتم ت  (افييكــوغرإلز التصــوير بــاألمواج فــوق الصــوتية )اباســتخدام جهــا ( يومــا

(Ultrasonic Scanner, Model: B7-2004 Noveko) ( 5ذو تردد  )مرة  فحصوأعيد الميغا هرتز

 ( يوماً.90ثانية بعمر )

  45بعمر   ملجود الحو هرتظ - (B) فيكوغرابواسطة اإل ملحتشخيص ال  (A):  توضح (:9)قم رة ورص
 اً.يوم   90بعمر   ود الحملوجظهر  ت ((C   -اً يوم 

 

C 
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 :لتحليل اإلحصائيا 3-8

اختبار التباين    خدامتتم  اس  حيث  ،SPSS 22باستخدام البرنامج اإلحصائي لنتائج  لصائي  تم إجراء التحليل اإلح

 ع كايبمر ونسبيراختبار وOne way-Analysis Of Variance (ANOVA ,)تجاه وحيد اال

Pearson’s Chi Square هور الشبق( لمجموعة الشاهد مع  ظع )نسبة  الشيا كثافةنة بين نسب  رقا، وذلك للم

سبة لعدد اإلناث الكلي بالنالحمل  على حدى، كما تمت دراسة مقارنة نسب ظهور ى كالً ت األخرالمجموعا

جموعة الشاهد، ثم ة مع م الدراس اميعجم ن اث الشبقة في كل مجموعة م نة لعدد اإلنسبالوب ة،كل مجموعفي 

 م طريقة المقارنة بين المتوسطاتااستخدم  كما ت ت الدراسة األخرى،اعبين مجمو

Mean Compeer Method اراختبستخدام وذلك للمقارنة بين متوسطات األوزان با 

(t-test)  مالية  تاالح ةيم عند ق المدروسة المجموعاتن  معنوية بيال  وقلفرا  تحديدلى وذلك للوصول إP<0.05  

 .0.05وقيمة المعنوية ألفا 
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Results 
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 جالنتائ

Results 

 الشياع: كثافة  4-1

ـدول ) يُظهــر ـاث( عـــدد 3الجـ ـ  الكلــي اإلنـ ـة )مجموعـــةفـــي مجموـع ـاهد،  ات الدراسـ  ،GPمجموعـــة الشـ

ــى نســبة حــدوث الـشـ إلشــبقة باال اثـنـ اإل وعــدد (GPGمجموعــة و ــي ياعضــافة إل ــى منهــا ع كــلٍ  ف  .ةدـحـ ل

ــوحظ أ ــى نســبة حيــث ل ــي م الشــياع كانــ  لكثافــةن  أعل %( مقارنــةً مــع مجموعــة 100اهد )شــ جموعــة الت ف

(GPومج )( موعـــةGPG( التـــي كانـــت )ــى التـــوالي، حيـــث يشـــير ا71.42%، 85.71 ــكل %( علـ لشـ

 .ت الدراسةوعاجم ث م إنا  الشياع في  كثافةة  إلى نسب(  1)

 .راسةاث مجموعات الدبق( في إنالش  ة ظهورع )نسبايلشا  كثافةنسبة   (:3)رقم  الجدول  

 كليال ناثاإلعدد  لمجموعةا 
 الشبق ظهور

 % الشياع  كثافة نسبة الشبقة اإلناثعدد 

 a 100 7 7 مجموعة الشاهد 

 GP 7 6 85.71 aالـ مجموعة  

 GPG 7 5 71.42 ab لـا   جموعةم

 سةرو المد  المجموعاتبين    (>0.05P)  ويةنات معود فروقجى و العمود الواحد إل  ( ضمنa,b)تلفة  مخحرف الألار  يتش

ــوحظ وجــو ــى عــدد اإلنــاث الشــبقة ةات معنوـيـ د فروـقـ حيــث ل ــي مجموعــة الـشـ  بالنســبة إل اهد ومجموعــة ف

ــ  ــ ين مجموبــ  بينمــا لــم يالحــظ وجــود فروقــات معنويــة ،GPGاـل ــين ا ـمـ و GPعــة الشــاهد ومجموعــة اـل ب

  .GPGومجموعة الـ   GPعة الـ  مومج

 .ةمجموعات الدراس  اثفي إن ياعالش  كثافة  نسبة (:6)قم ركل  الش
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 لحمل:ا معدالت 4-2

ــوق الصــوتية )اإليكــوغراف(فحــص الحمــل باســتخد ئجنتــا (4الجــدول ) يُظهــر ــك  ام جهــاز األمــواج ف وذل

ـ الــ  ةمجموعــ فــي كانــت ها تســجيلل تــم  بة حمــ نســ  أعلــىن  أ ث لــوحظحيــ  .حمــلالمــن  90، 45مين في اليو

GP (100ب )%ـدد اإلإـلـ  النســبة ـةالملنــاث ى عـ ــث يشــي قحـ ــكل )ر حي ــى ا2الش ــبة ( إل ـاث المئويــة لنس لإلنـ

 .الدراسةالحوامل في مجموعات  

 .النسبة المئوية لإلناث الحوامل لدى مجموعات الدراسة :(4)رقم  الجدول  

 لمجموعةا

  عدد

 اإلناث

 الكلي

دد  ع

ث اإلنا

 لقحةالم

 حملت المعدال واملناث الحاإل  عدد

في اليوم  

45 

يوم  في ال

90 

 عدد  إلى النسبةب

 % لقحةلما اإلناث 

 إلى عدد  النسبةب

 % الكلياإلناث 

 a 85.71 a 85.71 6 6 7 7 مجموعة الشاهد

 GP 7 6 6 6 100 a 85.71 a مجموعة الـ

 GPG 7 5 2 2 40 b 28.57 bعة الـ مجمو

 .سةت المدرو عاالمجمو بين    (>0.05P)  ةيروقات معنو ف وجودلى  العمود الواحد إ  ( ضمنa,b)شير األحرف المختلفة  ت

ــ ي مجموعــة الـشـ ـفـ  ويــة لإلنــاث الحوامــللنســبة المئي افــ نويــة مع روقــات لــوحظ وجــود ف اهد ومجموعــة اـل

GPG،  ــ ومــا بــين مجموعــة ــين جــود فروقــات يالحــظ وبينمــا لــم  ،GPGـ ومجموعــة الــ  GPاـل معنويــة ب

  .GPالشاهد ومجموعة الـ  مجموعة 

 .الدراسةعات مجموفي   الحواملإلناث  ل  ويةبة المئالنس (:7)م رقل  لشك ا
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 :ةيوالتوأم اتدل الوالمعد 4-3

ـدل او والــدةالعــدد اإلنــاث  (5الجــدول ) رظـهـ يُ ــيمعـ ــوالدات الكل ــوعو ل ــوالد ن ـافة  (،التوأميــةات )ال باإلضـ

ــب  ــى النسـ ـةإلـ ــوالد المئويــ ــي مجموـعــ ات لهـــذه الـ ـة الشـــاات الدفـ ـة  ،هدراســـة )مجموعــ  ،GPمجموعــ

 .GPـ  لا جموعةم  في 71.42كانتيلها  جتس توأمية تم    سبةنى أن  أعلحيث لوحظ  (.  GPGعة مومجو

 .لدى مجموعات الدراسة  والتوأمية  اتدل الوالدمع :(5)رقم  الجدول  

 .سةدرو مالالمجموعات  ين  ( ب>0.05P)  ةعنويد فروقات ملى وجو إالعمود الواحد    ن ( ضمa,b,c)  فةلمختلحرف اتشير األ

  ،GPالـ ومجموعةالشاهد   مجموعةما بين   ات الكليلمعدالت الوالد  بةوجود فروقات معنوية بالنسعدم   لوحظ
وجود  حظلو دقو خرى.ألوالمجموعات ا GPG ما بين مجموعة الـ وقات معنويةفرلوحظ وجود في حين 

بالنسبة    GPGالـ  ومجموعة   ،GPعة الـ  وهد ومجم مجموعة الشا  في تية للوالدامئوة البللنس قات معنويةوفر

ومجموعة   GPعة الـ  وهد ومجم مجموعة الشاحظ وجود فروقات معنوية بين مجموعات لو المفردة.للوالدات  
 .GPGالـ  

 

 :المواليد وجنسدل مع 4-4

ـدد اإلنــا (6الجــدول ) يُظهــر ـدد المو ،الــدةالوث عـ ـدلد الـيـ عـ ــبة  المواليــد وجنســها ومعـ ــى النس ـافة إل باإلضـ

ــ مجم فـــي المئويـــة لهـــا  ــ رادالات وـع ــ ة )مجـس حيـــث  (.GPGعـــة جموم و ،GPمجموعـــة  ،الشـــاهد ةموـع

ــى ن ــت لها ســبة للــذكور تــم  تســجيلــوحظ أن  أعل ــي و %(81.81الشــاهد ) ةمجموـعـ فــي كان ــت ف لإلنــاث كان

 GPG  (50%.)مجموعة الـ  

 .عات الدراسةموجنسبتها لدى ميد وجنس الموالمعدل و :(6)رقم  الجدول  

 .المدروسةمجموعات  الن  يب  (>0.05P)  يةت معنو روقاف إلى وجود  واحدال  ودالعم  ضمن (  a,b,c)األحرف المختلفة    تشير

 المجموعة
 اإلناثعدد 

 الوالدة

معدل 

الوالدات 
 لكليا

 ةلوالدنوع ا
لنسبة باا وعهن سبح  تالوالدا لعدم

 %دد الكلي لعل

 يةمعدل التوأم ةدمفر ثيةثال ثنائية مفردة

 85.71a 2 3 1 28.57 a      57.14 a 6 شاهدجموعة الم

 GP 6 85.71a 1 4 1 14.28 b 71.42 b الـ وعةمجم

 GPG 2 28.57b 0 2 0 0 c 28.57 c الـ موعةمج 

 المجموعة
 اإلناثعدد 

 لدة الوا 

 عدد 

 ليد موا ال

دل مع

 يد لالموا 

 ية %لمئوا  ةالنسب المواليد  نسج

 إناث ذكور إناث ذكور

 183a 9 2 a 81.81       a18.18 11 6 لشاهد مجموعة ا 

      GP 6 12 200a 7 5  b 58.33 b 41.66 الـ  موعةمج

 GPG 2 4 200a 2 2  c50  c50 الـ  مجموعة
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لوحظ وجود فروقات  كذلك سة،راالدموعات د بين مجالموالي معنوية في معدلظ عدم وجود فروقات حلو

 الشاهدوما بين مجموعة  ،GPجموعة الـ مجموعة الشاهد وم  ما بين س المواليدالمئوية لجن للنسبةوية عنم 

وكذلك ما بين  الذكور،والدات لالنسبة لب GPG الـموعة ومج GPلـ عة اوما بين مجمو GPGلـ ا ومجموعة

  GPالـ  بين مجموعةا وم   GPGة الشاهد ومجموعة الـ  وعوما بين مجم   ،GP  موعة الـة الشاهد ومجموعمج

 ث.بة للوالدات اإلنابالنس  GPGوعة الـ ومجم 

 

 .اسةدردى مجموعات الل لها  ويةمئلنسبة الوا جنس المواليد :(8)رقم   لشكلا

 :واليدالمن  وز 4-5

ذكور الــ إلــى إجمــالي متوســط باإلضــافة  اإلنــاث،توســط أوزان م  الــذكور،متوسط أوزان  (7الجدول ) ظهريُ

ى (. حيث لوحظ أن  أعلGPGموعة مجو ،GPمجموعة  هد،الشامجموعة الدراسة ) اتي مجموعفواإلناث 

تم  تسجيله   ثناإلزن لسط وعلى متووأ  ،(كغ  4.38لشاهد )ا ةجموعم ي  ف جيله كانسوزن للذكور تم  ت  توسطم 

 كغGP  (4.52  .)الـ   مجموعةكان في 

 .)كغ(ت الدراسة  عاواإلناث( لدى مجم  ،الذكور)  المواليد  وزن  (: متوسط7)  رقم  الجدول

 المجموعة
 سط أوزانمتو

 ذكورال

 متوسط أوزان

 اإلناث

سط  إجمالي متو

 زاناألو

 a 0.21 ± 3.95 a 0.30 ± 4.16 a 4.38 ± 0.41  دالشاه  مجموعة

 GP 0.83 ± 4.35 a 0.75 ± 4.52 a 0.12 ± 4.42 aعة  جموم

 GPG 0.35 ± 4.25 a 0.21 ± 3.85 a 0.28 ± 4.05 aمجموعة  

 .دروسةمجموعات المالن  بي  (>0.05P)  وجود فروقات معنويةعدم  لى ود الواحد إالعم  ( ضمنa)  ماثلةالمتألحرف  ا  تشير
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ـ  ـ ظ وحـلــ ـات ودم ـعــ ـا بـــــينمعنويـــــة جـــــود فروقـــ ـ  مـــ ــ الدات مجموـعــ ـةمو)مج ةراـســ  الشـــــاهد، عـــ

ـة مجمو ـة و ،GPعــ ـذكور،( بالنســـبة إلـــى متوســـط أوزان GPGمجموعــ  اإلنــــاث،متوســـط أوزان  الــ

 ألوزان.ا  وإجمالي متوسط

 

.ةلدراسجموعات اإلناث( لدى م ا الذكور،لمواليد )متوسط أوزان ا :(9)رقم الشكل  
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 ةالمناقش

Discussion 

 

 راسة:الدلدى مجموعات لشياع ا كثافة 5-1

ة وعة )المجم نجات المهبلي% في مجموعة االسف100الشياع إلى  كثافة نسبةوصلت  (3)رقم  ولجدال في

  ياً لشامي هرمونز اعاملته إلناث الم عاند م ( ع2014ه خلوف )الدراسة مع ما وجد نتائج هذه  تقارب الشاهدة( و

  معسبة ذه النه  وتوافقت%،  92.2والتي بلغت    eCG  الـ هرمونقن العضلي بن ثم الحالمهبلية وم   تااإلسفنجب

عز االم  صل عليها عندالتي ح الشياع كثافةنسبة غت ( حيث بل2000) آخرونوجده المرستاني والذي 

% 96.4 ما بيناع شيلا كثافةنسبة  ت( حيث تراوح1987) خوريالوجده ما  مع يضاً أ وافقتتو%، 100

في  %(.90ت )را والتي بلغ ألنغوا عزام ساللة ي ف (Ozsar et al., 1988)ه وجدمما وأعلى %، 100و

 المعاملةثرت باختالف تأ دقن يعز الساناعند م الشياع  كثافة نسبة بأن (Dogan et al., 2005)حين أفاد 

قنة بح متبوعةأو غير ال تبوعةالم  اءسو MAPأو  FGA المهبلية سفنجاتإلام ااستخدبلهرمونية ا

 ,.Amle et al)أشار وكذلك   ،لتوالي(ا  %، على94.7%،  94.4)  ث بلغتحي  (PGF2α)ندين  بروستاغال

معاملة  ال  Osmanabadiالـ  و   Sangamneri  لـا عز من ساللتيالم اناث  الشياع إل كثافةنسبة  بأن    (2017

نة عضلية  المهبلية وحق  تنزع االسفنجا م منيوبل  ق  PGF2α  مهبلية والمتبوعة بحقنةال  جاتباإلسفن  هرمونياً 

هذه  تتوافق  و.  %100  نحو  المهبلية كانت مرتفعة جداً وبلغتسفنجات  النزع ا  عند  eCG الـ  أيضاً من هرمون

 ;Godfrey et al.,1997; Panicker et al.,2015) جعيةمرلالدراسات امن مع العديد  أيضاً  تائجالن

Abecia et al.,2011; Chao et al.,2008; Fierro et al.,2013)    فة  باستخدام عدة برامج مختلوذلك

األكثر فعالية  ة هوسفنجات المهبليسترون. وقد بينت هذه الدراسة بأن استخدام االالبروج اتى مركبمعتمدة عل

قد  و  (،Romano, 2004وخارجه )  تناسلل موسم العز خالاغنم والم ع عند الل واسبشك  دمخلكونه مست  راً نظ

  300قن  ح  ملغ مع(  60-30بين )تراوحت    MAPختلفة من الـ  تخدام جرعات م خرى أنه تم اساث أبحت أذكر

ب  ح س  المدة بينأن  حيث تبين   ،عزاالم  ن منوذلك في ساللتي  في يوم سحب اإلسفنجة  eCGوحدة دولية من الـ  

ملغ   60 تخداماسند أنه ع  ينح  في  MAPملغ من الـ    30 تخدامصر عند اسة الشبق كانت أقت وبدايسفنجااإل

حيث أنه يعمل  للبروجسترونلمتبقي الألثر  ي تأخر الشبقويعود السبب ف أطول.لمدة كانت ا MAPلـ من ا

 (.Greyling and Van Dernest , 2000)اإلباضة ر  وبالتالي يؤخ  LHالـعلى مستقبالت  
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 النتائجوهذه  GPلـمجموعة ا % في 85.71اع الشي كثافة( 3) قمل رالدراسة في الجدو هذه وقد أظهرت

متبوعة    GnRHعند استخدام جرعة بـ   77الشياع % ثافةك   أعطت  حيث  (Titi et al., 2010)مع  وافق  تت

ئج مع االنتتختلف هذه ريب وأيام في تحريض اإلباضة مع تحفيز نمو الج 5 ( لمدةPGF2α)من  بجرعة

Martemucci and D'Alessandro, 2010)  )اعشيال فةاكثبلغت  اج فقد اها عند النع جرفي الدراسة التي أ  

ق  وعن طري ئينية  يوتالمرحلة الل  يتم خالل  GnRHنتائج إلى أن إعطاء الـ زيت هذه الوع  ،%  46.7  لياحو

 Webb etئد )لساإلى رتق الجريب ا ة أوباضإما إلى اال فإن ذلك يمكن أن يؤدي LHتعزيز إفراز الـ 

al.,1992  ) وعندما يتم إعطاء الـPGF2α    والتي   جديدة  بيةجرية موج ورامن تطزافقه بشكل متأيام ير  5بعد

 (. Wolfenson et al.,1994)ها حدوث الشبق  يتبع 

مزامنة اإلباضة  عةمو% في مج71.42نت  الشياع كا كثافة( أن 3في الجدول رقم )دراسة  الفي هذه   وقد تبين

ا  ينم. ب%75ع الشيا كثافةل  تم تسجيحيث  (  Panicker et al.,2015)افق مع تتو  جائالنت( وهذه  GPG)لـ  ا

الصامت عند  الشبق  ث ناسل حدوالل موسم التم فيها تطبيق برنامج مزامنة اإلباضة خاسة أخرى تت درظهرأ

 منكل ها تلك التي حصل علي ج معالنتائهذه    ختلفوت  (Greyling and Van der Nest ,2000) عزاالم 

(Cinar et al.,2017; Holtz,2005حيث )  100شياع عالية وصلت إلى كثافةطت  أع  %. 

 

 :الحمل تدالعم 5-2

% في مجموعة االسفنجات المهبلية  85.71ن االحمل ك  معدل( أن  4) كما وتبين هذه الدراسة في الجدول رقم

 ;Panicker et al.,2015من ) كلا به  الدراسات التي قاممع  تلفج تخه النتائ)المجموعة الشاهدة( وهذ

Holtz et al., 2008; Motlomelo et al., 2002  )عند استخدام  ى التوالي  الحمل عل تمعدال  تناث ك يح

يعزى السبب إلى الساللة والظروف المناخية و إلى نوعية  ( وقد %  46.7%,46%,  50لية ) االسفنجات المهب

من يد العدكما وأفادت المتبعة   وع المعاملةفة  ونلختلم ن اتراكيز البروجسترومة وتخدالمسسفنجات اإل

( بأن المعاملة الطويلة Kinder et al.,1996; Rubianes and Menchaca,2003) الدراسات

ستاجين الجريبات بشكل مستمر، حيث تظهر المعاملة الطويلة بالبروجع نمو نمل على م روجستاجين تع بالب

أشار  وقد(. Kinder et al.,1996بة )نخفاض الخصوإلى ا يؤدي مماعلى بطانة الرحم  ضارةات أثيرت

(Kennelly and Foote,1965) دي إلى فرط رون في الدم عند األرانب يؤي للبروجستركيز العالتأن الب

بطانة   ت منناة لعيالنسيجي الخصوبة. كما وجد في المقاطع انخفاض فيرحم مما يؤدي إلى  نة الطانسج في بت
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 ريةه ثافة األوعية الدموية المجن ك يد م روجستاجين يزلية من البرض لجرعة عان التع أ رأةالم الرحم عند 

(Song et al.,1995). 

لقيح ظهرت بدائل أخرى تعتمد على والتضة م باإلباعامالت التحك ونتيجة تطور معامالت تزامن الشبق وم 

وقد أعطى PGF2α (El-Zarkouny et al.,2004 )من  بجرعة متبوعة GnRHاستخدام المعالجة بـ 

 أدىكذلك    (Deligiannis,2005; Husein and Kridli,2003)جيدة مل  ت حالبرنامج معدالتخدام هذا اس

 ;GnRH-PGF2α  (Alnimer and Lubbadeh,2003امج    استخدام برن  إلى تحسين معدالت الحمل عند

El-Zarkouny,2004). 

ع م  تتوافق GPالـ  في مجموعة% 100حمل  تدالمع ( 4م )رق ذه أيضاً في الجدولا هت دراستنما وأظهرك 

(Titi et al., 2010) ع م و 87ت حمل %العدت م حيث أعط(Beck et al.,1993 في دراسة أجريت )

 Bo etفي دراسة أجراها ) البقرسجل عند  %. بينما88.8سب الحمل ن وكانت الهجينة أغنام الويلزعلى 

al.,2003 )فتخالتائج لنذه اوه رلبقانتائج أفضل عند  دوجو ) Martemucci and 

D'Alessandro,2010) معدالت الخصوبة المسجلة  بلغت النعاج فقدد نعها في الدراسة التي أجرا

33.3%. 

ضة قد أظهر القدرة على تحفيز اإلبا PGF2αإعطاء  قبل خمسة أيام من GnRH عطاء الـبأن إ ويعتقد

خرى  ات األع الدراساوت في النتائج م فإن التفي. كذلك يبجرتطور الال  فيزلسائد وبالتالي تحايب  وتنة للجروالل

انات  ية لحيوفيزيولوجوالطبيعة ال  السائد عند إجراء التجربة  والمناخ لةاللسواع الحيوان  ون  لىى إيعزيمكن أن  

 لتجربة.ا

( GPGـ )ال ة مزامنة اإلباضةوعمجم % في 40ل حم  معدل( 4بينت هذه الدراسة في الجدول رقم ) كذلك

  (Holtz et al.,2008)ع  ك م ( وتوافقت كذلPanicker et al.,2015)كل قريب مع توافق بشنتائج تال ذهوه

سجلت نسب حمل  التي( (Cinar et al.,2017ع ذه النتائج م ه وتختلف% 58حيث تم تسجيل نسبة حمل 

   %.  85وخصوبة وصلت إلى  

ن ع ريبات سواءً تطور الجور فعال في د كن لهام يل GnRH ـال الثانية من رعةالجأن إعطاء معتقد بومن ال

 أن ىوهذا االختالف يمكن أن يعود إلجديدة.  يةريبور دورة جظه و دسائأو لوتنة الجريب ال باضةطريق اإل

 اف حساسيةأو إضع  سبب فعالً معاكساً حيث أدى إلى تنظيم سلبي قد GnRHالـ لمشتقات  المتكرر االعطاء

 ;Parhar,2002)ة ويثبط اإلباض   LHير الـ يمنع تحر المنشأ مما الداخلي GnRHغدة النخامية للـ لا
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Ghumman,2006) ، سة أو في هذه الدراالمستخدمة  عزاالم عض ب فيالشبق الصامت  دوثح نتيجةأو

حاالت  ىعلإذا طبق  ئج أفضللقليل المستخدم حيث أن برنامج مزامنة اإلباضة يعطي نتاالعدد ا بببس

 ىعلرة والظروف المناخية المؤث الساللةإلى اختالف  اً ضختالف أييعزى هذا اال أن مكنه ينوأجماعية كما 

 شبق.لا

 

 :ةيوالتوأمالوالدة ل معد 5-3

في مجموعات الدات الكلي حيث كان معدل الوالدات الو ومعدل الوالدةناث ( عدد اإل5)رقم يُظهر الجدول 

قد و. ليعلى التوا %85.71-%100-%40 (GPGومجموعة  ،GP وعةمجم  ،الشاهدة موعالدراسة )مج

 -% 58حيث بلغت  (Cinar et al., 2017) و  (Holtz et al.,2008)ائج مع كل من النتت هذه اختلف

 Holtz et) كذلك اختلفت هذه النتائج مع ،GPGـ النامج وذلك عند استخدام بروالي % على الت100

al.,2008) قد الخصاب ة اح عملينجا بأنر ذلك تفسيويمكن  .% 46فنجات حيث بلغت السعند استخدام ا

 .ضةبالتلقيح واإلا  المناسب بين  لتوقيتوا  قيحلالت  وطريقة  ودة السائل المنويط بجتبير

مجموعة  الشاهد،ة )مجموعبين مجموعات الدراسة  واليدالم  معدلفي حظ عدم وجود فروقات معنوية وقد لو

GP،   ومجموعةGPG)  دام استخند ع  النتائج هذهي. وتتفق  لى التوالع%  200  -%183-%183ت  يث بلغ ح

ت  بلغ  حيث  (Cinar et al., 2017)مع    تختلفو%  183بلغت    دوق  (Holtz et al.,2008)مع    اتسفنجالا

141.%   

مجموعة  الشاهد،ة في مجموعات الدراسة )مجموع والفردية التوأمية اتدوالال (5)رقم يُظهر الجدول كذلك 

GP،  ومجموعةGPG) ـال في مجموعةت كانها ة تم  تسجيلة توأميبنسن  أعلى أ لوحظو GP  بلغت والتي

هذه النتائج مع   وتختلف  ،مجموعة الشاهد% وكانت في 28.57مفردة والدة   بةأعلى نسبلغت    بينما  . 71.42%

(Sen and Onder,2016)  مع  لك وكذعلى التوالي    %17.5  -%  52.5  غتبل  حيث(İnce and Koker 

قد  GPئج بأن برنامج الـ ويمكن تفسير هذه النتا على التوالي.% 57.98 -% 42.01 بلغتيث ح (2011,

أدى إلى زيادة معدل  اضات المفرزة من المبيض مم يز الجريبي وبالتالي زيادة عدد البوين معدل التحفم د زا

 ى منع تطور الجريبات.رون قد أدى إلعة الشاهد إلى أن البروجستوم تعزى النتائج في مجبينما    التوأمية،
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 :جنس المواليدول معد 5-4

ها باإلضافة إلى النسبة المئوية ل وجنسها،اليد المو وعدد دلع وم  لدة،الوادد اإلناث ( ع6) رقمول يُظهر الجد

أعلى نسبة  لوحظ أن   قدو. (GPGومجموعة  ،GPة وعم جم  الشاهد، عةجموفي مجموعات الدراسة )م 

 عزى السبب إلى تحول الوسط فيي ويمكن أن ،(%81.81موعة الشاهد )جي م ت فسجيلها كانللذكور تم  ت

 Martinez-Ros et) قلويود االسفنجات إلى وسط هابي بسبب وجتفاعل الالمهبل نتيجة حدوث ت

al.,2018)  لكروموزومات لة لنطاف الحام التكون ضمنه والذيY النطاف الحاملة من  بلية للنجاةأكثر قا

 بسالنما كانت بين ،%GPG (50)موعة الـ مجكانت في ولإلناث  .X (Cui,1997)وموزومات لكرل

)قبل اإلباضة  تم بوقت مبكريح ويرجع ذلك إلى أن التلق GPGفي مجموعة  ثناور واإلين الذك متساوية ب

 (اإلباضةن )قريب م ر متأخبوقت  لقيحالتب مقارنةً أكثر منه اث على إنلى الحصول إ ربما أدى والذيبكثير( 

 كلٍ  الية وحياةفع رة لقيح وفتالت موعدإلى هذا االختالف  ى ويعز  ثر.أك على ذكور   لصوسيؤدي إلى الح الذيو

النطاف فترة حياة  نأحيث  ،Yومات زالنطاف الحاملة للكروموو X لكروموزوماتاف الحاملة االنطن م 

 نثويالتناسلي اال هازضمن الج Yم زولكروم ل ملةاالنطاف الح اةأطول من فترة حي Xموزم لكرواملة للحا

(Martinez-Ros et al.2018.) 

 

 :ليدالموازن  و 5-5

إجمالي متوسط افة إلى ضاإلب اإلناث، وسط أوزانمت الذكور،أوزان سط متو من الً ك ( 7)رقم دول الج يُظهر

أن    حظوحيث ل  (.GPGومجموعة   ،GPمجموعة   الشاهد،مجموعة الدراسة ) اتالذكور واإلناث في مجموع

ث تم  إلناى متوسط وزن للوأع (،كغ 4.38تم  تسجيله كان في مجموعة الشاهد )ذكور ن للأعلى متوسط وز

متوسط وزن المواليد الذي أبلغ عنه  لنسب مع ا ذهه  قد اتفقتو  كغGP  (4.52  .)موعة الـ مج  في ه كانليتسج

  4.2 ي في قبرصام شال عزاالم متوسط أوزان كغ ومع  4.3ذي بلغ وال (1996، آخرونو )حسن

(Constantinou,1980)    ومع(Mavrogenis,2006) 4.33وسط  ع متفقد اختلفت م  أخر عيدص  . وعلى

-El)عمان  وفي (1995،)دبا  3.7و( 1987، خرونوآالخوري ) 3.66 ةفي سوري اميالش عزالم ان اوزأ

Hag,1995) 3.35  3.06صر وم (Abdelsalam,1994 ومن الم .) ليد بنوع مواط وزن اليرتب أنتوقع

ين ب ةالمنافس بأن وهذا ما يفسر اً فضمنخد معدل المواليد سيكون متوسط وزن الميال ارتفع كلماالوالدة ف

للكسب ب ة للمواليد المتعددة يمكن أن يكون السبم بالنسبرحالة ودية بيئغذاء ومحدوالعلى المساحة  دليواالم 

.المفردةي الوالدة ي التوأمية أعلى منه فالبطن ف بأن كتلةماً عل على عند المفردةني األالوز
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 االستنتاجات 

Conclusions 

 

 

خدام هدة واستشاالصيرة( المجموعة لة قام ع لمهبلية )م ت ااسفنجاإل ماعند استخدة الدراسج من هذه يستنت

 :يأتيالشامي ما  عزاالم عند    (GPGضة )مزامنة اإلبا وبرنامج (GP) برنامج

 

جموعة برنامج رنة مع م مقاع بالللشيا كثافةأعلى ( GP) ـال مجموعةوفنجات مجموعة االس سجلت -1

(GPG.) 

( بالمقارنة مع GP) ـلمجموعة او ة(الشاهدت )االسفنجا ةوعم مج مرتفعة في الحمل عدالتم  كانت  -2

 (.GPGالـ )ة مجموع

 ندنتائج عالفي أشهر  شهر ونصف وثالثة حمل في عمراليص عند تشخأي اختالف  عدم وجود -3

 .ينيحدوث الموت الجن عدم  وبالتاليالحمل األولي والثانوي  شخيص  ت

في مجموعة  التوأميةالدة لول ةسبانت أعلى نك ما ينب ةبة والدة مفردلى نسعأ هدالشا جلت مجموعةس -4

 .(  GPG)ـ  ال

ناث في اإل دبة للمواليوعة الشاهد بينما كانت أعلى نسفي مجم  الذكور للمواليد وحظ أعلى نسبةل -5

 .(GP) ـ ة المجموع

 .الثالث اسةد مجموعات الدرليوام بين أوزان   تظهر فروقات معنويةلم  -6
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 اتيالتوص

Recommendations 

 

 

 

 

,   ةلمهبلياسفنجات  يقة اإلالشياع كبديل لطر كثافةادة نسبة  زيهرمونية ل عاملةكم  (GP) الـ امجبرنتخدام  اس -1

  المبذوليند فير الوقت والجه إلى توة باإلضافة تصاديلناحية االقن ام يعتبر هذا البرنامج هو األفضل  حيث  

 ي القطر العربي السوري.القتصادية فا هميتهاأل  لعواس نظراً أغنام ا علىالدراسة  نتائج هذه   تطبيقمع  

 اخل موسم التناسل.تها مع دل لمقارنموسم التناس  نية خارجالت الهرموام المع راء هذه جإ -2

 األضرار فةلمعر الرحم بطانة خاليا في بروجسترونلبا لةام المع  تأثير فةعرلم  نسيجية دراسة إجراء -3

 .طويلة  رةتفل الدم في  نورروجستيالب نم   عالية معدالت وجود  عن  اتجةالن  لخلويةا

.فضل بينهاوتحديد األى  استمرار البحث في برامج أخر -4
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 خصالمل

في قطعان المجترات التناسلية  فع الكفاءةلر مدإذ يستخ تناسلية،الارة الشبق وسيلة هامة لإلدتوقيت  عدي

بق ومعدالت الحمل في توقيت الش ض المعامالت الهرمونيةبع  ثيرتأة سلى دراإ حثبال ويهدف الصغيرة

ز لبحث في مرك مي. نفذ افي الماعز الشاة( ات المهبلييقة التقليدية )االسفنجللطر كبديلا أثره تقييموالوالدة و

الل اعية خرزالئة العامة للبحوث العلمية ز الشامي( التابع للهياعم األغنام وال ة بحوثحماة )محط بحوث

الث  لى ثإ  اً ئيواوزعت عش ،الشامي عزاالم ( رأساً من 21ة )دم في التجربخاست .  2019-2018ناسل  توسم الم 

المشبعة   تسفنجااستخدام االتها ب(: تم معاملالشاهدة مججموعة األولى )لم ا: مجموعة ناث لكلإ  7 ،مجموعات

عة من سا 48بل قينول وستوبرن الكلحقع م يوماً  11ون أسيتات لمدة غ من ميدروكسي بروجسترمل60بـ

ت. المجموعة الثانية فنجاسب اإلسحعند (eCG) قن الهرمون المشيمائي الخيلي السفنجات و حاسحب 

(GPتم معا :) موجهات القنها بحقن الهرمون المحفز للتم( دGnRHفي اليو )( 0م) ينول في  ستووحقن الكلوبر

في    كلوبروستينولل( وحقن ا0)ي اليوم  ف(  GnRH)  حقنلتها بام مع   (: تمGPGمجموعة الثالثة )(. ال5اليوم )

النتائج أن  تأظهرملة. من كل معاا س 24الشياع بعد قبة تم مرا. (9( في اليوم )GnRH( وحقن )7اليوم )

ل في وكانت معدالت الحم(.  71,42  -%  85,71-%100)ن التوالي كا  علىت في المجموعا  ياعالش تمعدال

في المجموعات  اتالوالد تالمعد تانوك  %(،40-%100-%85,71والي )لتا ىالمجموعات الثالث عل

 تفي معدال  P<0.05عنوية هرت النتائج وجود فروق م أظ  .ى التواليعل%(  40-% 100-% 85,71الثالث )

 عدالتم في  P<0.05ات معنوية وقرلوحظ وجود ف وقد GPG)وعة الـ )مجم و موعة الشاهدبين مج ياعالش

تم فحص . (GPG)والـ  GP)عة الـ )وبين مجم و GPG)) ـعة الومجمو لشاهدةا عةوبين المجم  اتالوالد

في    P<0.05فروقات معنوية  دأيضاً وجووكذلك لوحظ    90و  60ليوم ي افافي وذلك رغيكوالحمل بواسطة اإل

كان معدل .  (GPG)والـ   GP)وبين مجموعة الـ )  GPG)جموعة الـ )ة وم هدمجموعة الشاال  ينعدل الحمل بم 

 .GP))ـ أعلى في مجموعة ال التوأميةعدل الوالدة في حين كان م  الشاهدةلمجموعة اى في دة أعلالمفر دةالوال

ي ف ث أعلىاالنا يدالوشاهدة بينما كان معدل الم ن أعلى في المجموعة الكا د الذكور فقدلمواليمعدل ا أما

السفنجات ن ام ل أفضل ديكب GP)من الدراسة أنه يمكن استخدام برنامج الـ ) . يستنتجGPG)) موعة الـجم 

 والجهد.الوقت  وتوفير  دات  والالو  الحمل تالالتناسلية وزيادة معد كفاءةلن ال تحسيمن أج  ةالمهبلي

GnRH  ،بليةه ت الم اسفنجاال  ،ولينستور، الكلوبمعدل الحملامي، الش عزاالم المفتاحية:   اتم الكل
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Abstract  

Estrus synchronization is a very important means of reproductive management and 
is used to raise reproductive efficiency in small ruminants. The aim of this research 

was to study the effect of some hormonal treatments in estrous synchronization , 
pregnancy rates and birth rates and evaluate its effect as an alternative method to 
the traditional method (Vaginal sponges) in shami Goats . The research was carried 

out in the research center of Hama / Syria (Research station of sheep s  an Shami 
goats) belonged to the public authority for architectural scientific researches during 

the breeding season 2018-2019. The aim of this study was to evaluate the effect  of 
using some hormonal programs on some reproductive parameters in Shami Goats. 

In this experiment, 21 Shami goats were used. The females were randomly 
assigned to three groups (n=7): The first group (Control) was treated with 

intravaginal sponges containing Medroxy Progesterone Acetates (MPA) for 11 
days along with the injection of Cloprostenol (PGF2α) 48 hou rs p rior sponges ’ 

withdrawal. Immediately after sponge removal, (equine Chorionic Gonadotropin) 
eCG was injected. The second group (GP) was treated with (Gonadotropins 

Releasing Hormone) GnRH in (day 0) then Cloprostenol in (day 5). The third 
group (Ovsynch) was treated using GnRH as injection in (day 0), then with 
Cloprostenol (day 7) and then GnRH in (day 9). The estrous was monitored and 

recorded after 24 hours after each treatment. The results show that estrous rates 
were (100%-85,71%-71,42%) Respectively. And the pregnancy rates in the three 

groups were (85,71%-100%-40%) Respectively, and the birth rates in the three 
groups were (85,71%-100%-40%). The results showed significant differences (P< 

0.05) in the estrous rates between the control group and the GPG group, and it was 
also observed that there were significant differences (P< 0.05) in the birth rates 

between the control group and the GPG, and between the GPG group and GP 
group. Pregnancy was checked via echography in day 60 and 90 and there were 

significant differences (P< 0.05) in the pregnancy rates between the control group 
and the GPG, and between the GPG group and GP group. the single birth rate was 

higher in the control group while the twinism rate was higher in the GP. Male kids'  
rate was higher in the control group while the female kids' rate was higher in the 

GPG group.  It can be concluded from the study that we can use the GP program as 
a better alternative to intravaginal for improving the rep roductive management, 
increase the pregnancy and save time and effort. 

Keywords: Shami Goats, Ovsynch, Pregnancy rates, Cloprostenol, GnRH. 
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