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ة، داخل                     امالت الهرموني سوري باستخدام المع اج العواس ال د نع تقييم نظام تكثيف الوالدات عن

  الموسم التناسلي وخارجه
  معتز زرقاوي. د

  .ق، دمش٦٠٩١. ب. دائرة اإلنتاج الحيواني، قسم الزراعة، هيئة الطاقة الذرية، ص

والدات                      يم نظام تكثيف ال سوري بهدف تقي اج العواس ال ى نع امين    ٣(أجريت تجربة عل عن طريق توقيت    )  والدات في ع
ة        امالت الهرموني تخدام المع ة باس دل اإلباض ع مع شياع، ورف داث ال ة  (وإح فنجات مهبلي رس   + اس صل دم الف ون م هرم

ل ا  ). الحام وري ال تع واس س ة ع سون نعج ة خم ي التجرب تخدم ف ر  اس لية بعم شاآل صحية أو تناس ن م نوات، ٤-٢نِِ م  س
وعتين       . )والدات ٦ ( سنوات ٤ آغ لمدة استمرت     ٥١٫٤وبمتوسط وزن بلغ     اج في مجم ّسمت النع  مجموعة   نعجة في  ٤٠: ُق

دة        Tعوملت النعاج في المجموعة       . )C(مجموعة الشاهد    نعجات في    ١٠، و )T(المعاملة   ة لم ًا   ١٤ باإلسفنجات المهبلي  يوم
دارها                  جرى ة من هرمون مصل دم           ٥٠٠ بعدها سحب اإلسفنجات أعقب ذلك حقن آل نعجة عضليًا بجرعة مق دة دولي  وح

شياع       في  % ١٠٠ل ظهور الشياع بلغ     أشارت النتائج إلى أن معدّ    . الفرس الحامل  زًا      نعاج المجموعتين لكن ال ر ترآي ان أآث آ
ى    قحت النعاجُلحيث من مجموعة الشاهد   مجموعة المعاملة في ام من سحب    ٥ -١خالل  في المجموعة األول  سفنجات اإل أي

والدات       أّد . يومًا لنعاج مجموعة الشاهد    ١١ -١مقابل   ّدل  ت المعاملة إلى زيادة عدد ال ددة   ومع د المتع ّدل  الموالي د ومع   .الموالي
والي المواسم، و                   اج بت شكلت أضداد ضد       لم تؤثر المعاملة المتكررة بهرمون مصل دم الفرس الحامل في خصوبة النع ا ت إنم

  .  الهرمون
  

ة ات المفتاحي وري، :الكلم واس س اج ع ف والدات، نع ة، م تكثي امالت هرموني ستيرون، ع بروج
  .موسم تناسليهرمون مصل دم الفرس الحامل، 

  
  

Evaluation of an accelerated lambing system in Syrian Awassi ewes, using 
hormonal treatments inside and outside the breeding season 

 

Dr. M. Zarkawi 
Division of Animal Production, Department of Agriculture, Atomic Energy Commission, P. O. Box 

6091, Damascus. 

An experiment was carried out on Syrian Awassi ewes to assess the accelerated lambing 
system (three lambings in 2 years) by synchronising and induction of oestrus and increasing 
ovulation rate using hormonal treatments (intravaginal sponges: FGA + equine chorionic 
gonadotrophin: eCG). Fifty intact cyclic Syrian Awassi ewes aged 2- ٤ years with an average 
live weight of 51.4 kg were used for 4 years (6 lambings). Ewes were divided into 2 groups: 
40 ewes in the treated (T) and 10 in the control (C). Ewes in the T group were treated with 
FGA for 14 days and injected intramuscularly at sponge withdrawal with 500 IU eCG. 
Results indicated that, throughout the 6 breeding periods, oestrus induction rate was 
100%, and all ewes in the T group were mated within 1-5 days post sponge removal 
as compared to 10-11 days for ewes in the C group. Treated ewes had higher rates of 
lambing, multiple birth and fecundity. Repeated administration of eCG (6 times at 8 months 
interval) had no negative effect on fertility of Syrian Awassi ewes. However, anti-eCG 
antibodies were produced following eCG injections. 
 
Key Words: accelerating lambings, Syrian Awassi ewes, hormonal treatments, progesterone, 
equine chorionic gonadotropin, breeding season. 



 ١

تقييم نظام تكثيف الوالدات عند نعاج العواس السوري باستخدام المعامالت الهرمونية، داخل 
  الموسم التناسلي وخارجه

  

   الخالصة-١

والدات     ف ال ام تكثي يم نظ دف تقي سوري به واس ال اج الع ى نع ة عل ت تجرب ي ٣(أجري  والدات ف

ة    ل اإلباضة باس     عن طريق توقيت وإحداث الشياع، ورفع معدّ       )عامين امالت الهرموني  تخدام المع

استخدم في التجربة خمسون نعجة عواس        . )مصل دم الفرس الحامل   هرمون  + اسفنجات مهبلية   (

انِِسوري  لية ال تع شاآل صحية أو تناس غ 4-٢بعمر  من م نوات، وبمتوسط وزن بل غ٥١٫٤ س    آ

دة  تمرتلم نوات٤ اس ة الم  ُق. )والدات ٦ ( س وعتين، مجموع ي مجم اج ف ة ّسمت النع          Tعامل

ة٤٠( شاهد ) نعج ة ال اج١٠ (C، ومجموع ة ).  نع ي المجموع اج ف ت النع فنجات Tعومل  باإلس

دة  flugestone acetate (FGA) مغ من خالت الفلوجستون   ٤٠المهبلية المحتوية على  ًا  ١٤ لم  يوم

ة   وحدة دو٥٠٠جرى بعدها سحب اإلسفنجات أعقب ذلك حقن آل نعجة عضليًا بجرعة مقدارها        لي

اش    .equine chorionic gonadotrophin (eCG)من هرمون مصل دم الفرس الحامل  ُأدخلت الكب

يح الطبيعي            شياع والتلق وعتين لكشف ال اج في آال المجم ى النع بعد يوم من سحب االسفنجات عل

دة  ًا 18لم سجيل. يوم نجرى ت ل م د : آ اج عن ة وزن النع ة التجرب اريخ بداي يح، وت اريخ التلق ، وت

و دّ    ال د، ومع نس ووزن الموالي دد وج والدة، وع وع ال ل، ون رة الحم ول فت والدات، الدة، وط ل ال

د، ووزن الفطام  ومعّدومعّدل الوالدات المتعددة،   د عمر شهرين   ل الموالي ات    .  عن حبت عين ا ُس آم

ّدد    لنعاج المعاملةالوريد الوداجي لالدم من    امج مح رات التناسل  خالل   والشاهد وفق برن دير  فت  لتق

ز     ورآيز هرمون البروجستيرون     ت دير ترآي  anti-eCG مصل دم الفرس الحامل      هرمون   ضد   لتق

  . فيها

شياع خالل         إلى   أشارت النتائج  رات التناسل   نجاح توقيت وإحداث ال سّ  فت ة      تة ال اج المعامل   في النع

اج      حيث   زًاآ وآان الشياع مر   %١٠٠حيث بلغ معّدل ظهور الشياع       رة قصيرة    لقحت النع خالل فت

ة      ٥-١ يًا تراوحت ما بين   نسب د            . أيام من سحب االسفنجات المهبلي زًا عن ل ترآي شياع أق ان ال ا آ بينم

 (P<0.001)ق في ظهورالشياع معنويًا     ار، وآان الف   يوماً ١١ إلى   ١من   هالنعاج الشاهد وامتد ظهور   

  .بين المجموعتين

ة  ات معنوي د فروق م توج اج المع  (P>0.05)ل ين النع ل ب رة الحم ي طول فت غ بالمتوسط ف ة وبل امل

اً  156 - 145(  يوماً ٠٫٧ ± ١٥١٫٦ م توجد فروق        ) يوم ا ل ة  ات، آم رة       (P>0.05)  معنوي في طول فت

  . يومًا٠٫٣±  ١٥٢٫٨ الحمل بين النعاج المعاملة وبين النعاج الشاهد والذي بلغ بالمتوسط
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ام ل  بلغ   دّ المتوسط الع ة    مع اج المعامل د النع والدات عن ل   ،)%٨٠ - ٥٢٫٥( %٦٦ ل ال د  %٦٥مقاب  عن

شاهد  اج ال مين %٨٠ و ٥٠(النع ي الموس والي٤ و ١ ف ى الت ود ف،)، عل وي ار دون وج ق معن

(P>0.05)  .١٥٢٫٢ - ١١٦٫١(،  %١٣٥٫١عند النعاج المعاملة  ، فبلغلمعّدل المواليدا بالنسبة أّم%(، 

ل  شاهد    ١٠٦٫٣مقاب ة ال ي مجموع اً انوآ، %)١١٢٫٥ و ١٠٠(ف ارق معنوي ين (P<0.05)  الف  ب

  .المجموعتين

ة    في مجموعة    الوالدات المتعددة    لمعّدلالمتوسط العام   بلغ   راوح  و،  %٨٫٩ ± ٢٧٫٩النعاج المعامل ت

ن  ى ١٦٫١م شاهد  ،%٣٩٫١ إل ة ال ي مجموع ى   و ،%٦٫٣ وف فر إل ن ص راوح م ان ،%١٢٫٥ت  وآ

  . بين المجموعتين(P<0.05)الفارق معنويًا 

د         وزن الفطام عن ة                بلغ المتوسط العام ل اج المعامل  ± ١٨٫٢ عمر شهرين للحمالن الناتجة عن النع

م توجد   .  آغ ٢٫٢ ± ١٧٫٥ آغ، بينما بلغ عند مجموعة الشاهد      ١٩٫٠ – ١٧٫١ آغ، وتراوح من     ٣٫٢ ل

ة   ات معنوي والي المواسم          (P>0.05)فروق ة بت اج المعامل د الناتجة عن النع ،  في وزن فطام الموالي

  . الشاهداملة والناتجة عن النعاجالمعنعاج الالناتجة عن  تلك وبين

فنجات       د زرع االس ستيرون عن ون البروج ز هرم غ ترآي ، و ٤٫٦٥، و ٠٫٨٩، و٠٫١٦ ، و٢٫٦٣بل

وجود فصل تناسلي   على  د  ا يؤآّ ، على التوالي ممّ   ٦ -١ لفترات التناسل ل،  / نانو مول  ٠٫٤٣، و ٠٫٢١

ة ووجود سكون تن        )الموسمان األول والرابع  (خالل شهر آب     سان        ، من جه اسلي خالل شهري ني

د سحب االسفنجات       آما بلغ الترآيز    . وآانون األول  ، ٠٫٤٦، و ٠٫٠٥، و ٠٫٢١، و ٠٫٢٨، و   ٠٫٢٧عن

يح   /نانو مول  ٠٫٥٦ و انو مول  ٠٫٤٥ ، و٠٫٤٦، و٠٫٠٥، و٠٫٢٢، و٠٫٢٤، و٠٫٤٤ل، وعند التلق ل / ن

ة في توقيت وإحداث        هم مما يشير إلى فاعلية االسفنجات ال       ، على التوالي  ٦ -١  لفترات التناسل  بلي

  .الشياع

اج    بهرمون مصل دم الفرس الحامل في خصوبة        لم تؤثر المعاملة المتكررة      والدات    ( النع ّدل ال مع

ز ضد          .)ومعّدل المواليد  سبة لترآي ا بالن د   ،  eCGأّم ان             فق ز ضد الهرمون آ ائج أن ترآي بّينت النت

رام     انو غ صفر ن ارب ال شاهد يق ات ال ي عين دًا ف ضًا ج ل /منخف د   م داد ض ّون أض دم تك رًا لع نظ

ا بالنسبة للنعاج المعاملة فقد تكونت أضداد ضد هرمون مصل            الهرمون لعدم الحقن بالهرمون، أمّ    

دم الفرس الحامل في دمها بعد الحقنة األولى للهرمون، وقد وجدت اختالفات فردية في االستجابة                

  .مل/ نانو غرام٤٧٥٫٤ إلى ٥٫١ من هذه األضدادلترآيزالمدى المناعية للهرمون، حيث تراوح 
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  مقدمةال -٢

رات     induction الشياعوإحداث   synchronisation برامج توقيت على نطاق واسع    ُتنفذ   د المجت  عن

ل  صغيرة داخ رون (Chao ال م 2008) ،وآخ ارج الموس ي Ungerfeld) ، (2009 ليس التنا أو خ  ف

لية وا    اءة التناس سين الكف الم لتح ن دول الع د م ة  العدي دمات اإلداري رون، (Al-Merestaniلخ  وآخ

رض  . 1999) ذا الغ ستخدم له ا البرو ُت ّدة منه واد ع صنعيتاغالندينسم ا 2 ف  ال  synthetic ألف

prostaglandin F2α Contreras-Solis) ،رون ونين2009) وآخ  (melatonin Cetin ، الميالت

رون،  ضبوطة، 2009)وآخ ة م ار داخلي ررات عق  controlled internal drug releaser مح

(CIDR) Zonturlu)   ،رون ات 2008)وآخ ة ، مزدرع رون، (ear implants Awelأذني  وآخ

ة  و، 2009) فنجات المهبلي صنعي   intravaginal spongesاالس ستيرون ال ى البروج ة عل  المحتوي

ا شيوعًا واستخدامًا خالت ميدروآسي البروجستيرون         medroxyprogesterone acetateوأآثره

Kausar)  ،٢٠٠٩ وآخرون(   وخالت الفلوجستون ،flougestone acetate Gonzalez- Münoz)  

رون،  ن  وُت. )٢٠٠٨وآخ ة م فنجات المهبلي ّد االس وادع شاط   الم تحكم بالن ي ال تخدامًا ف ضل اس  األف

  .  Gordon) ، (1997التناسلي عند األغنام 

رة وجود        االسفنجة  تزود   ة فت ا األنثى بمصدر بروجستيروني طيل شاط الجسم       ه رة ن ارب فت ، أي تق

فر ضية   corpus luteum األص ات المبي ور الجريب و وتط ع نم ا يمن  ovarian follicles ، مم

Haresign) ،ادة الفّع.1983) وآخرون ستوى الم اض م الي انخف فنجة، وبالت د سحب االس ة،  وعن ال

و                    دء نم ى ب ؤدي إل زامن ي ات    تنطلق سلسلة من االستجابات الهرمونية في وقت مت وتطور الجريب

ات البروجستيرونية                   ذي تمارسه المرآب ابح ال ر الك ك مع زوال األث المبيضية في وقت واحد وذل

  . ، مما يؤدي إلى تقبل األنثى للذآر وحدوث اإلباضة"المبايض-الغدة النخامية-الوطاء"على محور

ادة مع   gonadotrophin  equine chorionic (eCG)ُيستخدم هرمون مصل دم الفرس الحامل      ع

؛ 1998 وآخرون،    Baril (ل الخصوبة   ن معدّ يلتحس ) 2004 وآخرون، (Hervéاالسفنجات المهبلية   

Riesenberg   ،دّ             )2001 وآخرون ادة مع الي زي ات وبالت و الجريب  ل اإلباضة  ، عن طريق تنشيط نم

Pitono)   ،ُيفرز هرمون مصل دم الفرس الحامل من جدار رحم الفرس الحامل،           . 1993) وآخرون

ام  ين األي ه ب ز ل ى ترآي غ أعل ام 120 – 50ويبل ين األي ًا ب ي تقريب  ، من الحمل180 – 150، ويختف

دّ          ع مع ات شيوعًا واستخدامًا في مجال رف ة     وُيعّد من أآثر الهرمون واع حيواني د أن ل اإلباضة عن

ام    عّد ا األغن دد ا                . ة منه شطة للغ ات المن شابه للهرمون أثيره الم ذآور بت از الهرمون الم سية  يمت لجن

ضية         ات المبي و الجريب شط لنم ، follicle-stimulating hormone (FSH)وبخاصة الهرمون المن

ات ناضجة                     ى جريب و والتطور إل ى النم ة عل ضية األولي ات المبي ا ذآر    . وبذلك يحّث الجريب وآم



 ٤

ة  وحد 800 – 200 بتراآيز مختلفة تبعًا للهدف من االستخدام، من     eCGستخدم أعاله، يمكن أن ُي

ددة      ات متع داث إباض تخدامه إلح د اس ة، عن رون، (Aközدولي رون، Todini ؛2006  وآخ  وآخ

ا يمكن أن ُي.Hazzaa ،(2009  و Amer؛ 2008وآخرون،   Beilby ؛2007 ون ستخدم  آم الهرم

ز  ة  2000 –1000بتراآي ة إلحداث إباضة فائق ل األجن رامج نق ي ب تخدامه ف د اس ة عن دة دولي  وح

Cseh) ،رون رون ، Martemucci؛ 1990 وآخ ؛ vanDeventer ،1997 و Lishman؛ 1995 وآخ

Blanco 2003)، وآخرون.  

شرق األوسط، نظرًا  ة ال ل منطق اطق مث ي بعض المن الم، وخاصة ف ي الع ام ف ة األغن فمن ألهمي

ة            يالضرور ا اإلنتاجي ا خالل حياته تفادة القصوى منه ودة          .  االس ادة عدد الحمالن المول يمكن زي

  :ريقتينبالسنة بط

دة    ز • الوالدة الواح الن ب دد الحم ادة ع دّ  (fecundity ي ادة مع دزي ق  )ل الموالي ن طري  ع

 .Finnsheepانتخاب النعاج التي عادة ما تلد توائم مثل نعاج 

والدات  • دد ال ادة ع ةlambing rates  وزي دة للنعج ي  الواح رة ب يض الفت سنة أو تخف ن  بال

 ).ل الوالداتزيادة معّد(والدتين 

ام   )تكثيف  (، يمكن تطبيق برامج تعددالطريقة الثانيةيق  ولتحق د األغن والدات عن  accelerated  ال

lambing systems ،التي تفيد في:  

 .زيادة الكفاءة التناسلية عند األغنام •

 . وحسب الطلبضمن فترات معينةإمداد وتوزيع منتظم ومخطط من الحمالن والحليب  •

 .ربي األغنامتحسين الوضع االقتصادي والمعيشي لم •

شا    عّدالذي يُ نظام الوالدة الواحدة في العام      بالمقارنة مع     ولكن في حال أن        ،عئ النظام الطبيعي وال

  . شهرًا24النعجة لم تلقح أو آان التلقيح غير مخصب، فستلد النعجة بعد 

  : توجد أنظمة والدات أخرى منها

د ه  :Twice-yearly lambing نظام الوالدتين في العام • اج      يعتم يح النع ى تلق ذا النظام عل

ي، حيث يُ   عّدُي. Yavuzer)  ، (2005  من الوالدة   واحد بعد شهر  شترط  هذا النظام غير عمل

يح األول،                   شهر وحدوث اإلخصاب من التلق عودة الرحم إلى حالته الطبيعية بعد الوالدة ب

د التل   ة عن ر جاف ت غي ا زال اج م ون النع ضة لإلخصاب آ سبة المنخف ى الن يحإضافة إل .    ف

د       عندوفي بعض الحاالت إدخال نظام الرضاعة االصطناعية للحمالن          ادة عدد الموالي  زي

دة  ى الواح ب   وُت. لألنث دائل الحلي الن بب ذى الحم ارورات  milk replacersغ اطة الق  بوس

bottles سرسوب ادة ال ا م د إعطائه ضادة ( colostrum بع سام ال  antibodiesمصدر األج

 . أيام من الوالدة٣-٢لمدة ..) المعادن والفيتاميناتوالبروتين والطاقة و



 ٥

 ُيعّد هذا النظام األآثر  :Three lambings in two years نظام ثالث والدات في عامين  •

ه     ه ونتائج ة تطبيق ث إمكاني ن حي ًا م يوعًا ونجاح ه. ش ل   وفي ة آ د النعج هر، أي٨ تل           أش

امين ٣ الل ع رات خ رون، (Marai  م ام أن تُ ي. 2009) وآخ ذا النظ ن به الن مك م الحم فط

  . لقح النعاج بعد شهر من الفطامبعمر شهرين، وُت

ذآور يمكن ام الم ي النظ ى  ف ع إل سم القطي وعتين أن ُيق ين(مجم ح )تحت قطيع  بحيث تلق

ذلك تح      ٤ره  اقدمقطيع بفاصل زمني    لالنعاج في تحتي ا    ة      د أشهر وب والدات آل أربع ث ال

نتين أن        ٣ستلد  التي  آما يمكن للنعاج     .Shrestha  ،(2002 و   (Hansenأشهر    مرات في س

ك                  ٤م إلى   تقّس والدات إلحدى المجموعات آل شهرين، وذل  مجموعات، بحيث تحدث ال

ّور وصُ    ذي ُط ام ال ذا النظ دعى ه رى، وي ات األخ ع المجموع اوب م ي ّمبالتن ة م ف جامع

ل ه      Cornell آورني ة ش سرعة المتناوب والدات الم ام ال ة بنظ  Cornellريًااألمريكي

Alternative Month Accelerated Lambing (CAMAL) System .  

ذا النظام   ّمصُ : Four lambings in three years نظام أربع والدات في ثالثة أعوام • م ه

داره         ين مق ح     2005) وآخرون،    (Menegatos  أشهر  ٩لتحقيق فاصل بين والدت ، بحيث تلق

 . أشهر من الوالدة٤النعاج بعد 

ذا النظام    رّوُط: Five lambings in three yearsمس والدات في ثالثة أعوام نظام خ • ه

  .STAR DeNicolo) ،(2007  بنظام النجمةفي جامعة آورنيل األمريكية ويدعى

ام،                 ل معظم عروق األغن سوري، مث زاوج،     بيتصف عرق العواس ال يح    وموسمية الت يحدث التلق

ران      .دوالتزاوج بينها خالل موسم تناسلي محدّ      يجري تلقيح أغنام العواس السوري بين أشهر حزي

ام     )١٩٩٦ ،   (Tleimat، ويبلغ ذروته في شهري تموز وآب        )١٩٩٧ ،   (Zarkawiوأيلول   د األغن  وتل

سيًا                 .عادة مرة واحدة بالسنة    شطة جن ر ن ة غي ى البالغ وعليه توجد فترة طويلة نسبيًا تكون فيه األنث

دّ          أشهر بالسنة، إذا     ٥-٤تقدر بنحو   ( دة الحمل المق ار م رة بخمسة أشهر والفطام       أخذنا بعين االعتب

ر  هر ٣-٢بعم رة .)أش ذه الفت ن ه تفادة م ن االس اءالوتحسين  يمك لية ةكف ام  التناس ك عن لألغن وذل

يم  إلى الحالية   وعليه، هدفت التجربة  . ل المواليد ّدطريق تكثيف الوالدات ورفع مع      نظام تكثيف      تقي

والدات  الث وال (ال ام ث امين نظ ي ع امالت       )دات ف تخدام المع سوري باس واس ال اج الع د نع عن

ة ة ( الهرموني فنجات مهبلي ل   + FGA اس رس الحام صل دم الف ون م دة )eCG هرم نوات٤ لم       س

  .) سنوات٤والدات خالل  ٦(
  
  

   المواد والطرائق 3 -

   مكان التنفيذ1.3 



 ٦

ر    الزراعة، هيئة الطاقة الذرية التابعة لقسم     في دائرة اإلنتاج الحيواني    التجربةُنفذت   ة دي  في منطق

ة           .  آم جنوب شرق مدينة دمشق     33الحجر على بعد نحو      ا الجاف وقل ة بمناخه ذه المنطق تتصف ه

ا ام    أمطاره ان األغن ة قطع د غالبي ث تتواج سورية حي ة ال ة البادي ّدة منطق واحي ع ي ن شابه ف  ، وت

  .السورية

  

  ةينوالمعامالت الهرمو  حيوانات التجربة 2.3

سوري آانت      ة نعج  خمسون  ، وعلى مدى أربع سنوات،     التجربةخدم في   اسُت  من عرق العواس ال

دة بعمر     دره    ٤-٢تتمتع بصحة جي سّ .  آغ ١٠٫٥ ± ٥١٫٤ سنوات وبمتوسط وزن ق اج في   ق مت النع

اج في المجموعة      .) نعاج١٠ ((C)، وغير معاملة    ) نعجة ٤٠ ((T)معاملة  : مجموعتين عوملت النع

Tمغ من خالت الفلوجستون  ٤٠ المهبلية المحتوية على  باإلسفنجات (FGA) flugestone acetate 

دارها             ١٤لمدة   ن آل نعجة عضليًا بجرعة مق ك حق  يومًا جرى بعدها سحب اإلسفنجات أعقب ذل

   .equine chorionic gonadotropin (eCG) وحدة دولية من هرمون مصل دم الفرس الحامل ٥٠٠

  أي بمعّدل مرة آل ثمانية أشهر       خالل أربعة أعوام متتالية،    رة ست مرات  تكررت المعاملة المذآو  

ى   (وجرت المعامالت في أشهر آب    ،  )نظام ثالث والدات في عامين    ( انون     )السنة األول سان، آ ، ني

ة    (، آب )السنة الثانية  (األول سنة الثالث انون األول     )ال سان، وآ ة    (، ني سنة الرابع والي    )ال ى الت ، ، عل

اج      )نيسان وآانون األول  ( وخارج الموسم التناسلي التقليدي      ،)آب(أي داخل    ، وفد نفقت إحدى النع

  . نتيجة لسعة أفعىمن مجموعة المعاملة في الموسم الخامس

  

   مراقبة الشياع والتلقيح ٣٫٣

د           ) آباش عواس خصبة   ٤ (آانت تدخل الكباش    على النعاج في المجموعتين يوميًا في آل موسم بع

ن سحب ا٢٤ اعة م دة  س فنجات لم ادل دورة شبق ١٨الس ا يع ًا، بم ن )٢٠٠٤ ، (Zarkawi يوم ، م

يح              شياع والتلق الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية والنصف بعد الظهر من أجل آشف ال

ن     اش ع زل الكب ت ُتع يح وآان واريخ التلق سجيل ت ة وت اج الملقح يم النع ث جرى تعل ي، حي الطبيع

  .تاليالنعاج حتى صباح اليوم ال

  

    تغذية الحيوانات ورعايتها4.3

رة المخصّ             ل داخل الحظي اج تقضي اللي ار خارج             آانت النع ات النه ا، وتقضي بعض أوق صة له

ة                    . الحظيرة شعير، ونخال ى ال ا عل د في ترآيبه زة تعتم ة مرآ داخل الحظيرة، ُأعطيت النعاج عليق



 ٧

اء النظيف           ّدم لها مخلوط الفيتامينات، إضاف    القمح وتبن القمح؛ آما قُ     ة، والم ى األحجار الملحي ة إل

  .خارج الحظيرة، ُترآت النعاج لترعى في األراضي الرعوية المجاورة.  ad libitumبشكل حر 

سارية    راض ال ض األم د بع ة ض ة آاف ات التجرب ّصنت حيوان بق أن ُح ة، حّم( س ى قالعي

ام  دري أغن سيميا، ج ا ُج)انتروتوآ ة وسُ  ، آم ات الداخلي د الطفيلي ات  ّرعت ض د الطفيلي ّربت ض

  .الخارجية وفق البرامج المتبعة في الهيئة إضافة إلى القيام بأعمال الرعاية الضرورية األخرى

  

   عينات الدم5.3

وداجي     د ال ن الوري دم م ات ال حبت عين اج  jugular veinُس ة للنع ب مفّرغ تخدام أنابي ق باس  وف

  :البرنامج التالي

ة     • د زرع و   : من نعاج مجموعة المعامل يح         عن د التلق رات  خالل   سحب االسفنجات وعن فت

 .٦ إلى ١ التناسل

ًا  • ن يومي اج بعض الم ة نع ة المعامل ي مجموع ة : ف فنجات المهبلي د زرع االس ى عن  حت

اج يح النع ى خالل سحبها وتلق ي التناسل األول م التناسلي (فترت  ة، والثاني)داخل الموس

 .)خارج الموسم التناسلي(

والدة          : ةنعاج مجموعة المعامل  بعض  من   • ى ال أسبوعيُا من التلقيح وخالل فترة الحمل حت

ة اإلشعاعية    (RIA)لتقدير ترآيز هرمون البروجستيرون فيها بوساطة المقايسة المناعي

Radioimmunoassay . د        و ساوي أو يزي ذي ي ز هرمون البروجستيرون ال ر ترآي اعتب

ذي    ل مؤشرًا إلى وجود جسم أصفر نشيط، بينما  / نانو مول  3.18على   ز ال ر الترآي  اعتب

ى طور      anoestrusل مؤشرًا إما إلى حالة سكون تناسلي         / نانو مول  3.18يقل عن     أو إل

وتيئيني  follicular phaseجريبي   في  luteal phase في المبايض أو إلى بداية الطور الل

 .Zarkawi) ، (1997دورة الشبق 

 

ا ُج • رىآم ات دم أخ ت عين ن مع ن   م ل م ي آ اج ف ض النع ة مجبع وعتي المعامل       م

 لتقدير ترآيز ضد هرمون مصل دم الفرس الحامل          الستة   فترات التناسل خالل   الشاهدو

anti-eCG      اإلنزيم ة المرتبطة ب سة المناعي  Enzyme-Linked (ELISA) بوساطة المقاي

Immunosorbent Assay.   
ب بال       من أنابي دًا ض ظ مجم ت، وُحف ي ُجمع دم الت ات ال ن عين صل م ّضر الم ة  ُح تيكية محكم س

  . التحليل إجراء مئوية لحين٢٠ -اإلغالق على درجة حرارة مقدارها 
  



 ٨

  
   وتحليل النتائج المدروسةالمؤشرات ٦٫٣

  : التاليةالمؤشرات التناسلية واإلنتاجية ُحسبت

 .فترة تناسلفي آل  وخالل فترة التجربة مرة بالشهروزن النعاج عند بداية التجربة،  •

اج المخصّ   / عدد النعاج التي أظهرت شياعًا ولقحت: )ياعالش(معّدل التلقيح  •  صةعدد النع

X ١٠٠. 

 .طول فترة الحمل •

 .نوع الوالدة، وجنس المواليد •

 .)١٠٠ X عدد النعاج الملقحة/عدد النعاج الوالدة ( ل الوالداتمعّد •

 .)١٠٠  Xعدد النعاج الوالدة/عدد المواليد( ل المواليدمعّد •

 .)١٠٠  Xعدد الوالدات الكلي/عدد الوالدات المتعددة(معّدل المواليد المتعددة  •

 .عند عمر شهرينمرة باألسبوع حتى مرحلة الفطام وزنها المواليد عند الوالدة ووزن  •

اين    إحصائيًا، وُحسبت معنوية الفروق بين المؤشرات المدروسة بوساطًة          ُحّللت النتائج    ل التب تحلي

(ANOVA) باستخدام البرنامج  Statview-IVلى نظام عIBM.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   والمناقشة النتائج-٤

واس  ام الع اث أغن د إن لية عن سوري ُدرست بعض المؤشرات التناس ة ال رات الهرموني ل التغي مث

ة  لية مختلف ّدZarkawi) ،  (1997خالل مراحل تناس د مع ّدوتحدي يح، مع د، وزن ل ل التلق الموالي

ام   يالد ووزن الفط أثير Zarkawi) ، (2001الم ة  ، وت ضرات البيطري  ، (Zarkawiبعض المستح

ضية، و 2007) ات المبي داد الجريب ار وأع ايض، وأقط داد المب ار وأع اس أقط دأ، وقي ر اقطأد واع

صفراء ر اعمأو سام ال واس    Soukouti، .(2009 و  (Zarkawi األج ام الع ور أغن ي ذآ رى ،ف  ج

 (Salhabسائل المنوي   توصيف وتقويم ال  و،  2001) وآخرون،   (Salhabقياس حجم وأبعاد الخصى     

ستوستيرون      بعض ثير أ، ودراسة ت  2003)وآخرون،   ز هرمون الت و  (Zarkawiالعوامل في ترآي

Salhab  ،(2007 .ى العرق    في سورية      أجريت   عّد الدراسة الحالية استكماًال لدراسات سابقة     وُت عل

   . والهامالمذآور



 ٩

  
  فةترآيز هرمون البروجستيرون خالل مراحل تناسلية مختل ١٫٤

ام وفاعل في           ُيعّد هرمون البروجستيرون من أهم الهرمونات التناسلية ويُ        ستخدم بنجاح آمؤشر ه

  .2009) وآخرون، (Valasiالحيوان الدراسات المتعلقة بفيزيولوجيا التناسل عند 

غ  ز بل ط ترآي فنجات  متوس د زرع االس ستيرون عن ون البروج ، و ٠٫٨٩، و٠٫١٦، و٢٫٦٣هرم

 ويؤآد على   مما يشير إلى  ، على التوالي    ٦-١ لفترات التناسل    ل/ نانو مول  ٠٫٤٣ ، و ٠٫٢١، و   ٤٫٦٥

) شهر آب ( ٤و ١ في موسمي التناسل  عند زرع االسفنجات  oestrus activity وجود نشاط جنسي

سي  كون جن ود س ي anoestrus ووج ل   ف رات التناس رىفت انون األول  (األخ سان وآ هري ني  )ش

Zarkawi)  ،دة من            ١ويشير الشكل     .)١٩٩٧ رة الممت  إلى ترآيز هرمون البروجستيرون خالل الفت

حبها  ى س فنجات وحت ًا١٤(زرع االس م )  يوم لي (١خالل الموس م ) فصل تناس ارج  (٢والموس خ

لي  م التناس ة      ) الموس فنجات المهبلي ل االس ة عم ين آلي ذي يب يوال ون   الت راز هرم بح إف  تك

شيطة وت          ات           من البروجستيرون في حال وجود أجسام صفراء ن ى جريب ات من التطور إل ع الجريب

مع زوال تأثير االسفنجات تتطور الجريبات وتحدث إباضة          و، وعند سحبها    هاعند وجود اإلباضة  

و   امتز د نح ة بع اعة٤٨-٢٤من ذا       ، س رض له تم التع ي ي ى الت رة األول ذه الم ون ه ن أن تك  ويمك

د الت  عند سحب االسفنجات      متوسط ترآيز الهرمون    آان  . الموضوع يح   وعن داً   لق ضًا ج   حيث منخف

غ   انو  ٠٫٤٥ و ٠٫٥٦ ،٠٫٤٦ و٠٫٤٦، ٠٫٠٥ و٠٫٢٢،٠٫٠٥و ٠٫٢١، ٠٫٢٤و ٠٫٢٨، ٠٫٤٤و  ٠٫٢٧بل  ن

  . ا يؤآد فاعلية استخدام االسفنجات المهبلية، على التوالي، مّم٦ -١لفترات التناسل ل /مول

فلم توجد اختالفات في شكل  ،)٢شكل  (ا خالل الفترة الممتدة من التلقيح مرورًا بالحمل فالوالدةأّم

  .موسم التناسل أو خارجههرمون البروجستيرون بين النعاج خالل 

  

  

  

  

  

  



 ١٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د زرع (1)، وسحب (15) االسفنجات   شكل1. متوسط ترآيز هرمون البروجستيرون  في النعاج المعاملة عن
لي . داخل الموسم التناسلي وخارج الموسم التناس
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 ١١

ارج     شكل 2. متوسط ترآيز هرمون البروجستيرون في دم النعاج المعاملة داخل الموسم التناسلي وخ
ح   (1) وخالل فترة الحمل  (2-23) وحتى الوالدة  (24). ن التلقي الموسم التناسلي ، وذلك بدءًا م
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  )التلقيح (توقيت وإحداث الشياع، ومعّدل الشياع ٢٫٤

ياعاً        النعاجأبدت   :)داخل الموسم التناسلي   (ى األول فترة التناسل  • وعتين ش   في آال المجم

اج خالل   ن، حيث لقحت ال   T في نعاج المجموعة  )تكثيفا(ترآيزًا  وآان أآثر ،%)١٠٠(  ع

ومين،      %٢٥خالل يوم،   % ٤٢٫٥( أيام من سحب االسفنجات      ٥ ام،   ٣ خالل    %٥ خالل ي  أي

ام،    ٤ خالل   %٢٥ ام ٥ خالل   %٢٫٥ أي اج المجموعة     ) أي ة مع نع ان   C، بالمقارن ، والتي آ

 خالل   %١٠( أيام من إدخال الكباش إليها       ١٠خالل  زًا وحدث الشياع    يالشياع فيها أقل ترآ   



 ١٢

ام،    ٧ خالل   %٣٠ ،    أيام ٦ خالل   % أيام،   ٥ خالل   %٢٠يوم،   ام،    ٨ خالل    %١٠ أي  %١٠ أي

 . ) أيام١٠ خالل %١٠ أيام، ٩خالل 

ل  • رة التناس لي   (ة الثانيفت م التناس ارج الموس ة     :)خ ي المجموع اج ف ع النع دت جمي أب

ة     ياعًا    المعاملة باالسفنجات المهبلي وم    ش  من سحب االسفنجات وإعطاء هرمون           خالل ي

ياعًا خالل                 ، في حين    مصل دم الفرس الحامل    شاهد ش م تظهر أي نعجة في مجموعة ال ل

شياع   معّدلوعليه، آان    . يومًا من إدخال الكباش    18مدة    لمجموعتي  %٠ و ١٠٠ ظهور ال

 . المعاملة والشاهد، على التوالي

رة التناسل  • دت  :ةالثالثفت ة  أب فنجات المهبلي ة باالس ة المعامل ي المجموع اج ف ع النع جمي

الل   ياعًا خ ل     ٤ش رس الحام صل دم الف ون م اء هرم فنجات وإعط حب االس ن س ام م  أي

 خالل  ١٥،  أيام٣ خالل %٢٧٫٥ خالل يومين،   %٥٢٫٥ يوم،   ١ خالل   %٥(ولقحت طبيعيًا   

دّ  ، وعليه آان معدّ   ) أيام ٤ شياع ومع يح  ل ظهور ال ل   ، %١٠٠ل التلق سبة  % صفر مقاب بالن

 . للشاهد

ًا في                     :ةالرابع فترة التناسل     • ر تكثيف ان أآث ياعًا، وآ وعتين ش اج في آال المجم دت النع أب

        خالل %٢٠( أيام، من سحب االسفنجات  ٤قحت النعاج خالل ، حيث ُل Tنعاج المجموعة 

اج      ، بالمقا ) أيام ٤ خالل   ٢٫٥ أيام،   ٣ خالل   %٤٥ خالل يومين،    %٣٢٫٥ يوم،   ١ ة مع نع رن

شياع      ي، والتي آان الشياع فيها أقل ترآ      Cالمجموعة   يح خالل     زًا وحدث ال اً  ١١والتلق   يوم

ومين  خالل   %٣٠ خالل يوم،    %١٠(من إدخال الكباش إليها      ام،    ٣ خالل    %١٠،  ي  %١٠ أي

ام،    ٦ خالل   %١٠،  أيام ٤خالل   ام،    ٧ خالل    %١٠ أي ام  ١٠ خالل    %١٠ أي  خالل   %١٠،   أي

 . ) يومًا١١

ة               :ةالخامسة التناسل   فتر • ة باالسفنجات المهبلي اج في المجموعة المعامل أبدت جميع النع

الل   ياعًا خ ل     ٣ش رس الحام صل دم الف ون م اء هرم فنجات وإعط حب االس ن س ام م  أي

، وعليه  ) أيام ٣ خالل   %٤٦٫٢ خالل يومين،    %٤٦٫٢ يوم،   ١ خالل   %٧٫٦(ولقحت طبيعيًا   

 . بالنسبة للشاهد%  ، مقابل صفر%١٠٠يح ل التلقل ظهور الشياع ومعّدآان معّد

ة               :ةالسادسفترة التناسل    • ة باالسفنجات المهبلي اج في المجموعة المعامل أبدت جميع النع

الل  ياعًا خ ومينش ل    ي رس الحام صل دم الف ون م اء هرم فنجات وإعط حب االس ن س  م

وم،    ١خالل  % ١٠٫٣(ولقحت طبيعيًا    ومين    %٨٩٫٧ ي دّ      ) خالل ي ان مع ه آ ور ل ظه  ، وعلي

  .  بالنسبة للشاهد% ، مقابل صفر%١٠٠ل التلقيح الشياع ومعّد

ة،                            ام في المواسم آاف ة آانت ناجحة في توقيت شياع األغن ة الهرموني يتبّين مّما سبق أن المعامل

ياعًا خالل   ة ش اج المعامل ع النع دت جمي ث أب ع  ٥ – ١حي ة م فنجات بالمقارن ن سحب االس ام م  أي



 ١٣

ي  ة الت ر المعامل اج غي ى النع دها إل شياع عن ور ال د ظه ذآور ١١امت أثر المؤشر الم م يت ًا، ول  يوم

ة  زمن ل وبشكل عام، بلغ معّد).  مرات٦(بتكرار المعاملة    خالل  ظهور الشياع عند النعاج المعامل

ستة  م ال ل ٢٫٠المواس ًا مقاب شاهد  ٥٫٧ يوم اج ال ًا للنع مين  يوم الل الموس ان الف، ٤ و ١خ رق اوآ

اج     ظهور ا  المتعلقة ب  البيانات ١ ويبّين الجدول  .ين المجموعتين  ب (P<0.001) معنويًا د النع لشياع عن

  .المختلفة فترات التناسلخالل في آال المجموعتين 

  
اج   ،  )يوم(ظهور الشياع والتلقيح    زمن  ل  معّد. ١جدول   د النع د سحب االسفنجات    عن مجموعة  (بع

  ).مجموعة الشاهد(، وإدخال الكباش )المعاملة

  موعة المعاملةجم
   التناسل فترات

  
  مجموعة الشاهد

ع ظهور الشيا

  ٤  ١  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  والتلقيح

  
   لالمعّد
  المجال

٢٫٠  

٥-١  

١٫٠  

١  

٢٫٥  

٤ -١  

٢٫٣  

٤-١  

٢٫٤  

٣-١  

١٫٩  

٢-١  

٦٫٥  

١٠-١  

٤٫٨  

١١-١  

  
ه     ّد المع  %)١٠٠(يماثل معّدل الشياع في التجربة الحالية        ر عن ذي أخب  (2006) وآخرون  Aközل ال

اج هج    ا   Akkaraman x Merino ينفي نع ة وهرمون      في ترآي  التي عوملت باالسفنجات المهبلي

ة               زمن  يشابه معّدل    آما .مصل دم الفرس الحامل    ه في التجرب م الوصول إلي ذي ت شياع ال ظهور ال

ة وم٢٫٠( الحالي ر  ) ي ذي أخب ّدل ال رون Simonetti المع اج  )١٩٩٩( وآخ د نع ي   Merinoعن ف

ًا    ١٫٩توسط   والذي بلغ بالم  البرازيل   اً  ٢٫٨-١٫٢( يوم ره      ) يوم ذي ذآ ّدل ال   وآخرون  Emsen ، والمع

اج ذات ا (2008) د النع ون مصل دم إلعن ة وهرم فنجات المهبلي ي عوملت باالس ا الت ي ترآي ة ف لي

  ). يومًا٢٫٠-١٫٣( يومًا ١٫٨الفرس الحامل والذي بلغ بالمتوسط 

   طول فترة الحمل ٣٫٤ 

 ١٤٥ من   ت وتراوح   يومًا، ٢٫١ ± ١٥١٫٦لحمل عند النعاج المعاملة     بلغ المتوسط العام لطول فترة ا     

ة في         في   (P>0.05) ولم توجد فروقات معنوية       يومًا، ١٥٦إلى   طول فترة الحمل بين النعاج المعامل

ًا    ١٥١٫١و   ١٥١٫١،  ١٥١٫٥،  ١٥١٫٣،  ١٥١٫٥،  ١٥٣( فترات التناسل  واسم  الم رات      يوم  لكل من الفت

رة الحمل          بالنسب .)، على التوالي  ٦-١  ١٥٣( ٢٫٨ ± ١٥٢٫٧ ة لمجموعة الشاهد، بلغ متوسط طول فت

ًا،  ١٥٢٫٦و  مين يوم والي ، ٤ و ١للموس ى الت ن  )عل راوح م ى ١٤٩، وت ًا١٥٦ إل د  . يوم م توج  ول

م توجد    آما   . في طول فترة الحمل بين النعاج المعاملة والنعاج الشاهد         (P>0.05)فروقات معنوية    ل

رة      ف (P>0.05)فروقات معنوية    اث       ي طول فت ذآور واإلن د ال رة        ،حمل الموالي ين طول فت حمل   وب

  . )٢ جدول(المواليد الفردية والمتعددة 



 ١٤

  

   . عند النعاج المعاملة والشاهد)يوم(متوسط طول فترة الحمل . ٢ جدول

   االنحراف المعياري±متوسط طول فترة الحمل   المؤشر

  ٢٫١a ± ١٥١٫٦  )والداتستة (معاملة عام 

 a ٢٫٢ ± ١٥٢٫٧  )والدتان (مشاهد عا

 ٢٫٢a ± ١٥١٫٧  )معاملة (مواليد ذآور

 ٢٫٠a ± ١٥١٫٥  )معاملة(مواليد إناث

 ٢٫٢a ± ١٥١٫٨  )معاملة (مواليد فردية

  ٢٫١a ± ١٥١٫٤  )معاملة (يد متعددةلموا

شابهة  شير األحرف المت وي  (a)ت ارق معن ود ف دم وج ى ع رة  (P>0.05) إل ول فت ط ط ي متوس  ف
  .المجموعات المختلفةالحمل بين 

   

رة الحمل             ام لطول        . لم تؤثر المعاملة المتكررة بالهرمونات للنعاج في طول فت شابه المتوسط الع ي

ة         ا  ١٥١٫٦(فترة الحمل في الدراسة الحالي ه آل من           )  يوم ر عن ا أخب  (1989)وآخرون    Kassemًم

غ            ذي بل ًا، و     ١٥١٫٧عند نعاج العواس السوري غير المعاملة وال اج     Zarkawi (2001) يوم د نع عن

غ       ذي بل ل وال رس الحام صل دم الف ون م ة وهرم فنجات المهبلي ة باالس سوري المعامل واس ال الع

  . يومًا١٥٠٫٥

  

  

  

  معّدل المواليدوومعّدل الوالدات ونوع الوالدة، وزن وجنس المواليد،  ٤٫٤

رة الدراسة         بلغ   ة خالل فت اج المعامل دّ  مول ٢١١عدد المواليد الناتجة عن النع ارب  ودًا أي بمع ل يق

ام53.2 ودًا بالع ّس.  مول ذا منا وإذا ق ى  ه صل عل اج فنح وع النع ى مجم دد عل  ٢٫٢٤الع

ودًا ة/مول نة/نعج اءة ا  س سين الكف ي تح ساهم ف دًا، ي د ج م جي و رق لية، وه ام لتناس ة ألغن  واإلنتاجي

  .نام، ويؤثر إيجابًا على مربي األغ في سوريةيزيد من عدد األغناموالعواس السوري، 

 في الوزن الحي للمواليد الناتجة عن النعاج المعاملة والذي بلغ  (P>0.05)لم توجد فروقات معنوية

ط امبالمتوس غ ١٫٢ ± ٤٫٥  الع غ٤٫٩ – ٤٫٢(آ غ ٤٫٧، ٤٫٣، ٤٫٦، ٤٫٩، ٤٫٢، ٤٫٤( ) آ ن   آ ل م لك

ل  رات التناس والي ٦ – ١ فت ى الت شا    )، عل اج ال ن النع ة ع د الناتج ين الموالي ا وب الل ، وبينه هد خ

غ بالمتوسط   ذي بل ع وال مين األول والراب غ ٠٫٨  ± ٤٫٩الموس والي ٤٫٧ و ٥٫٦( آ ى الت غ، عل  .) آ



 ١٥

اث         (P<0.05) فروقات معنوية    لوحظت بينما ذآور واإلن د ال ين وزن الموالي د     و ، ب ين وزن الموالي ب

   .)٣جدول (الفردية  والمواليد المتعددة 

ائج   ع نت ة م ة الحالي ائج الدراس ق نت رون Zarkawiتتواف ن فروق (1999) وآخ روا ع ذين أخب  ات ال

ة  ينمعنوي د وزنب ة  الموالي ة والتوأمي ل ٥( الفردي غ ٣٫٩ مقاب ي  )آ واس الت اج الع ن نع ة ع  الناتج

ى أي    .عوملت باالسفنجات المهبلية وهرمون مصل دم الفرس الحامل         سبة وزن      حال،    ةعل بلغت ن

  %.٨٠ل المواسم الستة المواليد المتعددة إلى وزن المواليد الكلي خال

واس     ام الع صف أغن و       تت ّدر بنح وائم يق ّدل ت سبيًا، ومع عيف ن لي ض أداء تناس سوري ب  %٥ال

Thomson)   و Bahhady  ،(1988              ة ، وهو يقارب المعّدل الذي تم الوصول إليه في الدراسة الحالي

ع وتحسين األداء التن           %)٦٫٣(للنعاج غير المعاملة     دها، وهو      ، مّما يشير إلى الحاجة لرف اسلي عن

  . ا ُيسعى للوصول إليهالتيمن األهداف الهامة 

ة        ب ان بالمتوسط      )٤جدول   (النسبة لمعّدل الوالدات عند النعاج المعامل راوح   ،%١١٫٧ ± ٦٦، فك  وت

ؤثر    ٤ و   ١ في الموسمين    %٨٠ و   ٥٠، وعند النعاج الشاهد     %٨٠-٥٢٫٥من   م ت والي، أي ل ، على الت

 eCGباستخدام ذات البرنامج الذي ُطّبق في التجربة الحالية .ل الوالداتالمعاملة المتكررة في معّد

+ FGA)  (أخبر ،Aköz  داره  (2006) وآخرون ّدل والدات  % 76.9 عن معّدل والدات عام مق ومع

دارها    ددة مق اج هجين    %٤٠متع ر     Merinos x Akkaraman في نع ا أخب ا، آم  Husein في ترآي

  . في أغنام العواس األردنية%64.6 مقدارها  عن معّدل والدات(2007)وآخرون 

ط     ة بالمتوس اج المعامل ة النع د مجموع غ عن د، فبل ّدل الموالي سبة لمع ا بالن  ،  %١٤٫٢ ± ١٣٥٫١أّم

ن   راوح م دول  (%١٥٢٫٢ - ١١٦٫١وت شاهد   ، )٤ج ة ال ي مجموع                ١٠٠% (٨٫٨ ± ١٠٦٫٣وف

اً ،%)١١٢٫٥ و ارق معنوي ان الف ي(P<0.05) وآ وعتين ب ّين   .ن المجم سيك، ب ي المك  Urrutiaف

 ٣ التي خضعت لنظام  Merino Rambouillet أن معّدل المواليد عند نعاج عرق (2001)وآخرون 

ان    امين آ ي ع سبة  %١٩٠والدات ف ة بن شاهد %١٣٩ بالمقارن اج ال ا .  للنع ر   أّم ان، أخب ي الياب ف

Kusakari (1999)   و Ohara  اج ي عوملSuffolkأن نع الن  الت امج تكثيف الحم ت ضمن برن

سنة             )  والدات في عامين    ٣نظام  ( والدات بال ّدل ال ام لمع ان المتوسط الع ّدل   ٠٫٩٨ و   ١٫٣٩آ ؛ ومع

   . في مجموعتي المعاملة والشاهد، على التوالي% ١٥٩ و ٢٢٤المواليد 

د  ّدل الموالي ّسمنا متوسط مع نوإذا ق ه م لية ٦ المتحصل علي رات تناس ن التجربفت ى زم  ٤(ة  عل

ام       %٢٠٢٫٧ فنحصل على معّدل سنوي مقداره       )سنوات ع وه دل مرتف دا،      .  وهو مّع و زيالن وفي ني

ة   ام النجم تخدام نظ ي ٥(وباس نوات ٣ والدات ف ر )س رون Morris، أخب ّدل (2006) وآخ ن مع  ع

ة مع   %١٢٢٫٣ بلغ سنويًا بالمتوسط Romney و East Friesianمواليد عند نعاج   %٩٣٫٥ بالمقارن

  .لنعاج التي ولدت بالطرائق التقليديةعند ا



 ١٦

 %١٦٫١،  ٣٩٫١،  ٢٥،  ٢١٫٧،  ٣٧،  ٢٨٫٦% (٢٧٫٩بلغ معّدل الوالدات المتعددة عند النعاج المعاملة        

شاهد               ) على التوالي  ،٦ - ١ وذلك لكل من فترات التناسل     اج مجموعة ال ّدل في نع ان المع ا آ ، بينم

مين %١٢٫٥صفر و % (٦٫٣ والي٤ و ١ للموس ى الت ًا )، عل ارق معنوي ان الف ين (P<0.05)، وآ  ب

  . المجموعتين

د أشار      ) سنوات ٣ والدات خالل    ٥(أّما باستخدام نظام النجمة لتكثيف والدات الحمالن          Lewis، فق

ا (1996)وآخرون  ي أمريك ّد ف ام لمع غ عن متوسط ع والدات بل ن 41.9%ل ال راوح م ى ١٥ ت  إل

  %.١٥٨ إلى ١٣٩ تراوح من %١٥٢٫٣ ومعّدل مواليد بلغ بالمتوسط ،%٦٩

ا في          ّم الوصول إليه يتضح مّما سبق، وبالمقارنة مع العروق األخرى من األغنام أن النتائج التي ت

  .رةجيدة ومبّشآانت التجربة الحالية على نعاج العواس السوري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . الناتجة عن النعاج المعاملة والشاهد) آغ(متوسط وزن المواليد . ٣ جدول

  الداللة اإلحصائية  القيمة  المؤشر
(P value)  

 NS  ٠٫٨ ± ٤٫٩ × ١٫٢ ± ٤٫٥  مواليد شاهد عام × مواليد معاملة عام 
  NS  ١٫٢ ± ٤٫٧ × ١٫٢ ±  ٤٫٥  مواليد ذآور عام× مواليد معاملة عام 
  NS  ١٫١ ± ٤٫٣ × ١٫٢ ±  ٤٫٥  مواليد إناث عام× مواليد معاملة عام 
 0.001 >  ٠٫٨  ±٥٫٢ × ١٫٢ ±  ٤٫٥  ية مواليد فرد× مواليد معاملة عام 

  0001 >  ١٫٠ ± ٣٫٦ × ١٫٢ ±  ٤٫٥  مواليد متعددة× مواليد معاملة عام 
 NS  ١٫٢ ± ٤٫٧ × ٠٫٨ ± ٤٫٩  مواليد ذآور عام× مواليد شاهد عام 

 0.05 >  ١٫١ ± ٤٫٣ × ٠٫٨ ± ٤٫٩  مواليد إناث عام× مواليد شاهد عام 

 NS  ٠٫٨  ±٥٫٢ × ٠٫٨ ± ٤٫٩  مواليد فردية×  مواليد شاهد عام 

 0.001 >  ١٫٠ ± ٣٫٦ × ٠٫٨ ± ٤٫٩  مواليد متعددة×  مواليد شاهد عام



 ١٧

  01 .0 >  ١٫١ ± ٤٫٣ × ١٫٢ ± ٤٫٧  مواليد إناث عام×  مواليد ذآور عام
  01 .0 >  ٠٫٨  ±٥٫٢  × ١٫٢ ± ٤٫٧  مواليد فردية × مواليد ذآور عام
  0.001 >  ١٫٠ ± ٣٫٦ × ١٫٢ ± ٤٫٧  مواليد متعددة×  مواليد ذآور عام

  0.001 >  ١٫١ ± ٤٫٣ × ٠٫٨  ±٥٫٢  مواليد إناث عام×  مواليد فردية

   >٠٫٠٠٠١  ١٫٠ ± ٣٫٦ × ١٫١ ± ٤٫٣  مواليد متعددة×  مواليد إناث عام

  0.001 >  ١٫٠ ± ٣٫٦ × ٠٫٨  ±٥٫٢  مواليد متعددة × مواليد فردية
  

  

  .في آل من فترات التناسل السّتةالنعاج المعاملة  معّدل الوالدات ومعّدل المواليد عند .٤ جدول

  %)١٠٠(ل المواليد معّد  %)١٠٠(ل الوالدات معّد  فترة التناسل

  ١٣٨٫١  ٥٢٫٥  ىاألول

  ١٤٨٫١  ٦٧٫٥  ةالثاني

  ١٢١٫٧  ٥٧٫٥  ةالثالث

  ١٣٤٫٤  ٨٠  ةالرابع

  ١٥٢٫٢  ٥٩  ةالخامس

  ١١٦٫١  ٧٩٫٥  ةالسادس

  ١٤٫٢±  ١٣٥٫١  ١١٫٧ ± ٦٦  االنحراف المعياري ± المعّدل العام

  

  وزن الفطام  ٥٫٤

ة                         اج المعامل د عمر شهرين للحمالن الناتجة عن النع وزن الفطام عن  ± ١٨٫٢بلغ المتوسط العام ل

ن ٣٫٢ راوح م غ، وت شاهد ١٩٫٠ – ١٧٫١ آ ة ال د مجموع غ عن ا بل غ، بينم غ٢٫٢ ± ١٧٫٥  آ م .  آ ول

ة  توجد ات معنوي والي في وزن الفطام للموالي (P>0.05) فروق ة بت اج المعامل د الناتجة عن النع

شاهد خالل الموسمين األول                      فترات التناسل   اج مجموعة ال د الناتجة عن نع ين الموالي ا وب ، وبينه

  .والرابع

ة  ات معنوي د فروق م توج ا ل ن  (P>0.05)آم اث، لك د اإلن ذآور والموالي د ال ام الموالي ي وزن فط  ف

  .)٥جدول ال(  المواليد الفردية والمتعددة في وزن فطام(P<0.05)جدت فروقات معنوية ُو

ت  سبة ارتفع ى  ن ددة إل د المتع ام  وزن وزن الموالي د الع والدة  الموالي د ال ن عن سبة  %٨٠م ى ن  إل

  . المواليدتحسن أداء نموا يدل على مّمعند الفطام بعمر شهرين،  %٨٧٫٤

  



 ١٨

   .عاج المعاملة والشاهدللمواليد الناتجة عن الن) آغ(متوسط وزن الفطام بعمر شهرين . ٥جدول 

  الداللة اإلحصائية  القيمة  المؤشر
(P value)  

 NS  ٢٫٢ ± ١٧٫٥ × ٣٫٢ ± ١٨٫٢  فطام شاهد عام × فطام معاملة عام 
  NS  ٣٫٠ ± ١٨٫٦ × ٣٫٢ ± ١٨٫٢  فطام ذآور عام× فطام معاملة عام 
  NS  ٣٫٣ ± ١٧٫٧ × ٣٫٢ ± ١٨٫٢  فطام إناث عام× فطام معاملة عام 

 0.01 >  ٢٫٩ ±١٩٫٣ × ٣٫٢ ± ١٨٫٢  فطام مواليد فردية × لة عام فطام معام

  0001 >  ٢٫٥ ± ١٥٫٩ × ٣٫٢ ± ١٨٫٢  فطام مواليد متعددة× فطام معاملة عام 
 NS  ٣٫٠ ± ١٨٫٦ × ٢٫٢ ± ١٧٫٥  فطام ذآور عام× فطام شاهد عام 

 NS  ٣٫٣ ± ١٧٫٧ × ٢٫٢ ± ١٧٫٥  فطام إناث عام× فطام شاهد عام 

 NS  ٢٫٩ ±١٩٫٣ × ٢٫٢ ± ١٧٫٥  فطام مواليد فردية×  م فطام شاهد عا

 NS  ٢٫٥ ± ١٥٫٩ × ٢٫٢ ± ١٧٫٥  فطام مواليد متعددة×  فطام شاهد عام

  NS  ٣٫٣ ± ١٧٫٧ × ٣٫٠ ± ١٨٫٦  فطام إناث عام×  فطام ذآور عام
  NS  ٢٫٩ ±١٩٫٣ × ٣٫٠ ± ١٨٫٦  فطام مواليد فردية × فطام ذآور عام
  0001 >  ٢٫٥ ± ١٥٫٩ × ٣٫٠ ± ١٨٫٦  ليد متعددةفطام موا×  فطام ذآور عام

  0.001 >  ٣٫٣ ± ١٧٫٧ × ٢٫٩ ±١٩٫٣  فطام إناث عام×  فطام مواليد فردية

  0.01 >  ٢٫٥ ± ١٥٫٩ × ٣٫٣ ± ١٧٫٧  فطام مواليد متعددة×  فطام إناث عام

  0001 >  ٢٫٥ ± ١٥٫٩ × ٢٫٩ ±١٩٫٣  فطام مواليد متعددة × فطام مواليد فردية

  

رات            ٦دول  ويلخص الج  ا للفت ة والمتحصل عليه اج المعامل ة في النع قيم المؤشرات المدروسة آاف

  .التناسلية آل على حدة خالل أربع سنوات من الدراسة

  

  . )خالل أربع سنوات( للنعاج المعاملة في آل من فترات التناسل الستة المؤشرات المختلفة. ٦جدول 
  فترات               

  تناسل           اللمؤشرا
١  

  )٤٠= ن (
٢  

  )٤٠= ن (
٣  

  )٤٠= ن (
٤  

  )٤٠= ن (
٥  

  )٣٩= ن (
٦  

  )٣٩= ن (

شياع ور ال رة ظه  فت
  )يوم(

٢-١   ٣ -١    ٤ -١   ٤ -١  ١  ٥ -١    

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠  ١٠٠  (%)معدل التلقيح 

  ١٥١٫١  ١٥١٫١  ١٥١٫٥  ١٥١٫٣  ١٥١٫٥  ١٥٣  )يوم(طول فترة الحمل 
  ٣٦  ٣٥  ٤٣  ٢٨  ٤٠  ٢٩  عدد المواليد الكلي
  ٢١  ١٨  ٢٣  ١٣  ٢٤  ١٥  عدد المواليد الذآور
  ١٥  ١٧  ٢٠  ١٥  ١٦  ١٤  عدد المواليد اإلناث

  ٢٦  ١٤  ٢٤  ١٨  ١٧  ١٥  عدد الوالدات الفردية
  ٥  ٦  ٥  ٥  ٧  ٤ عدد الوالدات التوأمية



 ١٩

  ٠  ٣  ٣  ٠  ٣  ٢  عدد الوالدات الثالثية
والدات  ّدل ال مع

  ١٦٫١  ٣٩٫١  ٢٥  ٢١٫٧  ٣٧  ٢٨٫٦  (%) المتعددة

 المواليد العام وزن
  )آغ(

٤٫٧  ٤٫٣  ٤٫٦  ٤٫٩  ٤٫٢  ٤٫٤  

معدل الوالدات 
)١٠٠(%  

٧٩٫٥  ٥٩  ٨٠  ٥٧٫٥  ٦٧٫٥  ٥٢٫٥  

معدل المواليد 
)١٠٠(%  

١٤٨٫١  ١٣٨٫١  121.7  ١١٦٫١  ١٥٢٫٢  ١٣٤٫٤  

وزن الفطام العام 
  )آغ(

١٨٫٩  ١٨٫٠  ١٨٫٠  ١٧٫١  ١٧٫٣  ١٩٫٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة   ٦٫٤ ة الهرموني ررة المعامل فنجات (المتك ة اس ل   + مهبلي رس الحام صل دم الف ون م  )هرم

  والمؤشرات التناسلية 

ررة بهرمون مصل دم                   في الدراسة الحالية،     ة المتك ى المعامل سوري إل ام العواس ال استجابت أغن

ل و رس الحام عالف ّدل  ارتف د المع دهاموالي ن عن ى % ١٠٦٫٣ م شاهد إل اج ال اج  %١٣٥٫١ للنع للنع

اج عرق       . لمذآوراهرمون  ال نتيجة استخدام    المعاملة ة   Suffolkأدت معاملة نع  باالسفنجات المهبلي

دّ          د من      متبوعة بهرمون مصل دم الفرس الحامل إلى رفع مع ى    ١٥٣ل الموالي  (Tetsuka %٢٠٦ إل

 1991) وآخرون،    (Yankasa Oyedipe ي عند نعاج عرق   %١٥٠ إلى   ١٢٠؛ ومن   1988)وآخرون،  

 Tuj و   Karaman عند نعاج عروق     %١٣٤إلى   ١٠٠، ومن   Zarkawi)   ، (2001والعواس السوري   

ي  واس الترآ رون،  (Atsanوالع ر . 2007)وآخ ا أخب رون Silvaآم  و Zarkawiو  (2003) وآخ

Soukouti (2009)        ام عرق          ٥ عن وجود جريبات تزيد أقطارها على ايض أغن م في مب   Saloia ي م

  . حاملوالعواس السوري، على التوالي، المعاملة بهرمون مصل دم الفرس ال



 ٢٠

 في خصوبة     eCGتوجد اختالفات في األدبيات المرجعية حول تأثير االستخدام المتكرر لهرمون             

ررة باالسفنجات       (2008)  وآخرون  Lamraniأخبر  . الحيوان ة المتك أثير للمعامل  عن عدم وجود ت

رات بفاصل     ع م رات، أو أرب الث م رتين، أو ث ل م رس الحام صل دم الف ون م ة وهرم  ٨المهبلي

هر اج   أش صوبة نع ي خ ر  . Ouled Djellal ف ا أخب رون Bodinبينم تخدام (1997) وآخ  أن االس

أثيرات                      ى حدوث ت اج أدى إل المتكرر لالسفنجات المهبلية وهرمون مصل دم الفرس الحامل للنع

  .سلبية على األداء التناسلي، أي زيادة احتمال عدم إمكانية حدوث الحمل عندها

ل  أن(2004) وآخرون Hervéأشار  ون مصل دم الفرس الحام ى بهرم ة األول ن الحقن تجه وم ، ُتن

هرمون  ال التي تؤخر إفراز anti-eCG antibodies  المذآور للهرمونأضدادوفي بعض العنزات، 

وتيئيني  الزم ل LHالل ة، ال اليإلباض صوبة وبالت ي الخ اض ف يح    انخف راء التلق د إج ة عن ، وخاص

ضًا،            . 1996)  وآخرون،  (Barilد  االصطناعي في وقت محدّ      زات أي ى العن وفي دراسة أخرى عل

ددة من   (1999)  وآخرون  Royذآر  وجود اختالفات فردية آبيرة بين األفراد استجابة لحقنات متع

صوبة،    دالت الخ ي مع ات ف الي اختالف ون، وبالت ا الهرم ار بينم رون Drionأش  أن (2001a) وآخ

لي ر في آل من معدّ     الشياع عند العنزات أثّ    االستخدام المتكرر للهرمون في برامج توقيت وإحداث      

دّ  ي مع ؤثر ف م ي ا ل والدات، بينم داإلباضة وال ي. ل الموالي ىوف ة عل ر  دراس ب، أخب اث األران  إن

Theau-Clément   ة     (2008)وآخرون ؤثر في األداء التناسلي          رة  رالمتك  أن المعامل م ت الهرمون ل  ب

ار، ذآر     .عندها د األبق ين       (2001b)  وآخرون  Drionوعن ة ب ة مختلف عن حدوث استجابات مناعي

  . مرات على األقل٣قنت بهرمون مصل دم الفرس الحامل األبقار التي ُح

أثير االستخدام المتكرر ل      في الدراسة الحالية، جرى وألول مرة التحري عن          ة    إلت سفنجات المهبلي

لية   ٦في عينات دم نعاج خالل      eCGترآيز ضد   ، و في األداء التناسلي   eCGوهرمون   رات تناس  فت

ذآور     بّينت النتائج عدم وجود تأثير لالستخدام المتكرر       .  أشهر بينها  ٨متتالية بفاصل    للهرمون الم

د      (في خصوبة النعاج     ّدل الموالي والدات ومع        57.5 ،%١٤٨٫١و   ٦٧٫٥ ،%١٣٨٫١ و   ٥٢٫٥: معّدل ال

لية للفترات   %١١٦٫١ و ٧٩٫٥ و  ،%١٥٢٫٢ و   ٥٩ ،%١٣٤٫٤و   ٨٠،  %١٢١٫٧و   ى  ٦ -١ التناس ، عل

  .)التوالي

ز ضد         سبة لترآي د   ،  eCGأّما بالن ائج     فق دًا في               بّينت النت ضًا ج ان منخف ز ضد الهرمون آ أن ترآي

انو غرام         صفر ن ن               /عينات الشاهد يقارب ال دم الحق ّون أضداد ضد الهرمون لع دم تك مل نظرًا لع

هرمون مصل دم الفرس الحامل في       ، أما بالنسبة للنعاج المعاملة فقد تكونت أضداد ضد          الهرمونب

ا  د دمه د وُ  بع ون، وق ى للهرم ة األول ة   الحقن تجابة المناعي ي االس ة ف ات فردي دت اختالف ضدج   ل

  . مل/ نانو غرام٤٧٥٫٤ إلى ٥٫١ بشكل عام من هترآيز المذآور، حيث تراوح لهرمونا

  



 ٢١
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Evaluation of accelerated lambing system in Syrian Awassi ewes, using 
hormonal treatments inside and outside the breeding season 

 
 

An experiment was carried out on Syrian Awassi ewes to assess the accelerated 

lambing system (three lambings in 2 years) by synchronising and induction of oestrus 

and increasing ovulation rate using hormonal treatments (intravaginal sponges: FGA 

+ equine chorionic gonadotrophin: eCG). Fifty intact cyclic Syrian Awassi ewes aged 

2- 4 years with an average live weight of 51.4 kg were used for 4 years. Ewes were 

divided into 2 groups: 40 in the treated (T) and 10 in the control (C). Ewes in the T 

group were treated with FGA for 14 days and injected intramuscularly at sponge 

withdrawal with 500 IU of eCG. Four fertile Syrian Awassi rams were daily 

introduced to all ewes about a day after the sponge removal and left with them for 

oestrus detection and natural mating for 18 days. The following parameters were 

considered and recorded: weight of ewes at the start of the experiment, mating and 

lambing dates, duration of pregnancy, lambing type, number, sex, and birth weight of 

born lambs, lambing and fecundity rates and weaning weight at 2 months of age. 

Blood samples were collected from the jugular vein of treated and untreated ewes 

during different reproductive stages to determine progesterone and anti-eCG 

concentrations in the serum.  

Results indicated that throughout the 6 breeding periods, oestrus synchronisation and 

induction rate (mating) was 100%, and all ewes in the T group were mated within 1-5 

days post sponge removal. Whereas, oestrus was less concentrated in the ewes in the 

control group and lasted from 1 to 11 days; and the difference in oestrus exhibition 

between the 2 groups was significant (P<0.001) 

There were no significant (P>0.05) differences in the duration of pregnancy among 

treated ewes during the six seasons with an overall average of 151.6 ± 0.7 days (range: 

145-156 days). Similarly, no significant (P>0.05) differences in the duration of 

pregnancy between treated and untreated ewes were observed.  

Overall average lambing rate in the treated ewes was 66%, ranging from 52.5 to 80%, 

while the rate in the untreated ewes was 65% (50 and 80% for seasons 1 and 4, 

respectively). Concerning fecundity, overall average rate in the treated group was 

135.1% (116.1-152.2%), as compared to 106.3% in the untreated ewes were (100 and 

113% for seasons 1 and 4, respectively), indicating the positive effect of applying the 

lambing accelerated system. 
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Overall average multiple birth rate in the treated ewes was 27.9% (16.1-39.1%), with 

only one ewe in the untreated ewes gave a twin birth in season 4.  

There were no significant (P>0.05) differences in weaning weights of lambs at 2 months 

of age among lambs produced by treated ewes in the six seasons, or between treated and 

untreated ones.  

Average progesterone concentrations at the sponge insertion were 2.63, 0.16, 0.89, 

4.65, 0.21 and 0.43 n mol/l for breeding periods 1-6, respectively, indicating the 

presence of breeding (oestrus) season in August (periods 1 and 4), and nonbreeding 

(anoestrus) seasons in April and December. Similarly, average progesterone 

concentrations at the sponge removal were ٠٫٠٥ ,٠٫٢١ ,٠٫٢٨ ,٠٫٢٧, 0.46 and 0.56 n mol/l, 

and at mating 0.44, 0.24, 0.22, 0.05, 0.46 and 0.45 n mol/l for breeding periods 1-6, 

respectively, indicating the effectiveness of the intravaginal sponges in synchronising 

and induction of oestrus. 

Repeated administration of eCG (6 times at 8 months interval) had no negative effect 

on fertility of Syrian Awassi ewes. However, anti-eCG antibodies were produced 

following eCG injections with individual differences among ewes in the immune response. 
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