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-الحيوانية الثروة بحوث لقسم التابعة المجترات بحوث محطة في الدراسة أجريت 
، تركية عواسية حولية 24 فيها استخدم. الزراعة وزارة-الزراعية البحوث دائرة

 6 بواقع T4و T1، T2، T3  العدد متساوية مجاميع أربع إلى قسمت
 غرز تم، الطبيعي للتسفيد تركية عواسية كباش ثالثة لها واختير، مجموعة/حولية

 تشرين-28 يوم في األذن جلد قاعدة تحت ميالتونين غرزات بثالث كبش كل
 T1 المجموعتين حوليات غرز تم الكباش غرز من أيام 8 وبعد، 2017-األول

 اإلناث غرز من شهر وبعد، األذن جلد قاعدة تحت واحدة ميالتونين بغرزة T2و
 البروجستيرون  إسفنجات بإدخال T3و T2 المجموعتين عوملت بالميالتونين

 القند محفز بهرمون  المجموعتان وحقنت ذلك بعد أزيلت يوم 14 لمدة المهبلية
 عينات أخذت، السيطرة مجموعة كانت T4 أما، دولية وحدةeCG  300 الخيلي

 لإليام المصل في البروجستيرون  هرمون  مستوى  لتقدير الوداجي الوريد من الدم
 لتسفيد اإلسفنجات إزالة بعد الكباش اطلقت، اإلسفنجات إزالة بعد 28و 14، 0

 في معنوية فروق  وجود النتائج أظهرت. يوم 51 لمدة وتركت اإلناث جميع
 وعدد وقت في T3و T2 المعاملتين تفوقت حيث للمعامالت المدروسة الصفات

 المعامالت، بقية على الوالدة إلى الكباش إدخال من والفترة الشبق ظهور ونسبة
 وعدد الخصوبة ونسبة الوالدة اإلناث في عدد اعلى T2 المعاملة كانت بينما

 في االلتصاق أو بااللتهابات إصابة أي وجود يالحظ لم. الواحد البطن في المواليد
 مستوى  من بالميالتونين المعاملة حسنت. T3 المعاملة بخالف T2 المعاملة
 وجنس اإلناث أوزان في معنوي  فرق  وجود يالحظ لم. البروجستيرون  هرمون 
 بالميالتونين المعاملة أن الدراسة من نستنتج. التجربة معامالت بين المواليد وأوزان

 واالنتاجي التناسلي االداء لتحسين جيدة وسيلة   كانت البروجستيرون  مع أو فقط
 .لألغنام
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Abstract 

The study was conducted at the Ruminant research Station of the Livestock Research 

Department-Agricultural Research department-Ministry of Agriculture. Using 24 

Yearlings Turkish Awassi, divided into four groups T1, T2, T3 and T4 equal number 

by 6 Yearlings, Three Turkish Awassi rams were selected for natural breeding, Each 

ram was implant with three melatonin implants Subcutaneous the ear in a day 28th 

October-2017, After 8 days of implant rams, Yearlings of the T1 and T2 groups were 

implant with one melatonin implant Subcutaneous the ear, After 1 month of female 

implant melatonin, the T2 and T3 groups were treated with vaginal progesterone 

sponge for 14 days. The groups were then injected with eCG 300 IU and T4 was the 

control group. Blood samples were taken jugular to estimate the serum progesterone 

level for days 0, 14 and 28 after the removal of sponges. The rams were release on 0 

of removing the sponges to mate all the yearlings of the study and left with it for 51 

days. The results showed that there were significant differences in the studied 

characteristics of the treatments, where the highest T2 and T3 at time, the number and 

percentage of estrus and the period from the enter of rams to birth exceeded the rest of 

the treatments, While T2 was the highest in female births, fertility rate and number of 

births. No infection or adhesion was observed in treatment T2 other than T3. 

Treatment with melatonin improved the level of progesterone. No significant 

difference was observed in the weight of females, sex and weight of births between 

the experimental factors. In conclusion, treatment with melatonin only or with 

progesterone was a good way to improve the reproductive and productive 

performance of sheep. 

Keywords: Melatonin, Progesterone, Reproductive Performance, Awassi Yearlings. 

 المقدمة

 من لها لما، تقريبا العالم مناطق كل في تنتشر فهي، الغذائي واألمن الحيواني اإلنتاج ركائز إحدى األغنام تعد
 ،األوسط الشرق  في الموجودة العروق  أهم من االغنام العواسية تعد و، المختلفة البيئية الظروف تحمل على قدرة

، العالم دول من دولة 30 من أكثر فياالغنام العواسية  وتنتشر، والصوف والحليب اللحم إنتاج وتربى لغرض
 عامة وبصورة. الغربية والشمالية الوسطى المناطق في تربيتها وتكثر، العراق أغنام ثلثي حوالي تشكل انها كما
 طول في للزيادة استجابة لديها الشبق دورات وتتوقف، موسمية الشبق دورة متعددة الحيوانات من االغنام تعد

 في التغير بسبب يكون  قد الشبق دورات توقف موسم خالل خصابإلا معدالت انخفاض وإن، الضوئية الفترة
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 على الدراسات من العديد ركزت وقد(. 5) النعاج في الطبيعي التناسل بموسم مقارنتها عند الصماء الغدد وضع
 استخدام وأعتبر، التناسل موسم خارج الشبق وتحريض الجريبات نمو لتحسين الهرمونية المعامالت تطوير

 .القطيع إنتاجية لتحسين األغنام صناعة في واسع نطاق على تطبق تناسلية كاستراتيجية الخارجية الهرمونات
 ،(30و 29، 28، 22، 15، 11) معا   والبروجستيرون  الميالتونين استخدام حول الدراسات من العديد اجريت
 في الكالسيكية البروجستيرون  طريقة مع الميالتونين غرز برنامج استخدام أن إلى الدراسات هذه أغلب وأشارت
ي في التناسل موسمال وكثفت قدمت أنها كما، أكثر مواليد وعدد أعلى حمل معدالت أعطى قد الشبق تحريض
 واالسفنجات الميالتونين غرز تأثير معرفة الحالية الدراسة استهدفت الموضوع وألهمية(. 45، 25) االغنام
 .العواسية للحوليات واالنتاجي التناسلي االداء في بالبروجستيرون  المشبعة المهبلية

 المواد وطرائق العمل
 -الزراعية البحوث دائرة-الحيوانية الثروة بحوث قسم( غريب أبي) المجترات بحوث محطة في الدراسة أجريت

 تركي عواسي حولية 24 ستخدمتا. 2018 تموز 15 ولغاية 2017 األول تشرين 28 من لفترةل ،الزراعة وزارة
، حولية / مجموعة( 6) جاميعم اربع الى قسمت. كغم 58 -40بين  تراوح وبوزن  اشهر  12-9 تراوح بين بعمر

 مع الواحد للراس غم 500 بواقع المركز العلفتم تقديم ، نصف مفتوحة حظيرة في واحدة كمجموعة ووضعت
 يةالملح والبلوكات الماء توفيرمع ، توفرها حسب وبكميات التجربة مدة طول خشنة عالفأك الجت دريس عطاءإ 

ي ـاسثالث كباش عو  خبت ـانت. طةـمحال في تمدـمعال يـصحال امجـبرنلل ربةـالتج حيوانات وخضعت. حرة بصورة
ن و ـهرموالت من ـالث كبسـبش بثـرز كل كـم غـ، وتةـسن 2.6-2.3تراوح بعمر طة ـن قطيع المحـي مـترك

 رزـلغ   صنعةالم ركةـالش قبل من المقترح البرنامج وحسب بالميالتونين الحوليات عوملتت األذن، ـين تحـتونـالميال
أيام من غرزة الهرمون لدى  8بعد  (،sante animale-france) (melovine) ®Ceva  ينـونـالميالت ون ـهرم

  وعوملت المجاميع كاالتي: الحولياتالكباش، تم وزن 
يالتونين غرزة بهرمون الم T2 الثانية المجموعة، ملغم 18غرزة بهرمون الميالتونين واحدة  T1المجموعة األولى 

 البروجستيرون  من ملغم 60 على حاوية مهبلية سفنجاتإ بوضع غرزال من شهر بعد عوملت ثم، ملغم 18واحدة 
بعد ذلك  ،يوم 14 ولمدة Progespon® , Syntex ,Argentina بروجسترون  اسيتيت ميدروكسي المصنع

 300 بمقدار eCG (NovormonTM 5000, Syntex , Argentina) بهرمون سحبت اإلسفنجات وحقنت 
 هرمون ب وحقنت الثانية المجموعة مع مزامنة   مهبلية إسفنجات توضع T3 الثالثة المجموعة، بالعضلة دولية وحدة

eCG الرابعة المجموعة .اإلسفنجات سحب بعد 14 اليوم في بالعضلة دولية وحدة 300 بمقدار T4  مجموعة
 .الدراسة مجاميع باقي معتركت بدون معاملة  Controlالسيطرة 

 على ادخالها من يوم 51 بعد وعزلت، يوم 12 لمدة بالكاميرات قبتور   االسفنجات سحب بعد الكباش دخلتأ
 45و 30، 0 يوم في الحوليات لوزن  حقلية قياسات خذتأ. الوالدة موعد لحين الحولياتة متابع وتم الدراسة قطيع

 بعد( السونار) الصوتية فوق  الموجات جهاز استخدامب الحمل فحص لها وأ جري ، الميالتونين هرمون  غرز من
 وقت منذ المعاملة اناث استغرقته الذي الوقت) معاملة لكل الشبق ظهور وقت حدد كما، الكباش إخراج من شهر
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في  مل( من الوريد الوداجي 4ج معت عينات الدم )(. عليها للكبش وثوب أول حصول وقت إلى الكباش ادخال
لمدة ، ثم تركت بالستيكية خالية من مانع التخثر أنابيبمن إزالة االسفنجات ووضعت في  28و 14،  0االيام 

، دورة / دقيقة 3000، وف صل المصل  باستخدام جهاز الطرد المركزي بسرعة ساعتين بدرجة حرارة الثالجة
م لحين تقدير مستوى  º-20ووضع المصل في أنابيب بالستيكية صغيرة وحفظت بالتجميد في درجة حرارة 

لمعرفة  (3)قدرت معايير الكفاءة التناسلية وفقا لما ذكره . cobas e 411هرمون البروجستيرون باستخدام جهاز 
 تأثيرات شمل إذ( One Way Analysis) واحد باتجاه اإلحصائي التحليل أجري  الكفاءة التناسلية لإلناث.

 الخطي األنموذج وبإتباع العشوائية تام التصميم ستخداماب البروجسترون، وهرمون  الميالتونين بغرزات المعامالت
 المعنوية الفروق  اختبرت(، 37) الجاهز اإلحصائي SAS برنامج وأستعمل( General Linear Model) العام
 التناسلي لألداء المئوية النسب تحليل تم كما الحدود متعددDuncan  (13 )اختبار باستعمال المتوسطات بين

  .0.01و 0.05 معنوية مستوى  عند كاي مربع باستخدام

 والمناقشة النتائج 
 ان ليـةالحا الدراسـة نتـائج ظهرتأ .المدروسة المدد باختالف اإلناث أوزان في المختلفة الهرمونية المعامالتتأثير 
 انوز أ في معنوي  بشكل يؤثرا لم حده على كال او واحدة معاملة في معا والبروجسترون  الميالتونين هرموني اعطاء
 واتفقت، 1 بالجدول ذلك وضح وكما، الميالتونين غرز من 45و 30، 0 لأليام المدروسة المدد وباختالف اإلناث
 (.31و 11) مع الدراسة نتائج

 تأثير المعامالت الهرمونية المختلفة في اوزان الحوليات باختالف المدد المدروسة 1 جدول

 )كغم(القياسيالخطأ ± المتوسط 

 

لــوحظ مــن خــالل نتــائج الدراســة ، وقــت ظهــور الشــبق ثير المعــامالت الهرمونيــة المختلفــة فــي الصــفات التناســليةأتــ
 وكمـا فـي الجـدول فـي وقـت ظهـور الشـبق األخـرى عـن بـاقي المعـامالت  T2ثـم تليهـا المعاملـة  T3تفوق المعاملة 

ظهـار إيـوم كـان اكثـر فعاليـة  يمـا يتعلـق ب 14البروجسـتيرون لمـدة سـفنجات إعطـاء إ لـى ان إ، وقد يعـزى السـبب 2

 المعاملة

 وزن الحوليات بـ كغم

 45 اليوم 30 اليوم 0 اليوم

T1 1.38 ± 51.75 1.38± 53.83 1.18± 55.08 

T2 1.49± 52.58 1.39± 54.50 1.25± 54.75 

T3 3.11± 49.91 2.59± 51.67 2.60± 50.75 

T4 2.71± 51.25 2.14± 52.75 1.98± 53.41 

 NS NS NS المعنوية مستوى

NS :معنوي  غير. 
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و يعــزى لتــأثير أ، 27)) اإلباضــة(، وقــد اقتــرح ان قطــر الحويصــلة المبيضــية هــي عامــل مهــم إلنجــاح 44الشــبق )
معاملـة لفي وقت ظهـور الشـبق ل غير معنوي  تأخرووجد (، 2زالة معاملة البروجسترون )إبعد  eCGحقن هرمون 

T2  عـنT3  رغــم حقنهـا بهرمــونeCG  كســدي داخـل الجريــبأان الميالتــونين يقلـل مــن الضـرر الت إلـىيعــزى قـد 
ـــه دور تمـــزق الجريـــب ) ـــذي ل ـــات يزيـــد مـــن اإلجهـــاد التأكســـدي داخـــل  (،21و 12ال ووجـــد ان حقـــن غونادوتروبين

كمــا أن إدخــال الكبــاش علــى النعــاج بعــد مــدة عــزل كا يــة  (.28و 25) متفقــة مــعالنتــائج (، وكانــت 42)الجريــب 
   (.45و 38، 2) تؤدي أيضا إلى التبكير في ظهور الشبق

في نسبة ظهـور الشـبق الجـدول  T4خيرا أو  T1 ثم تليهما T3و T2 تفوق  هاأظهرت النتائج نسبة ظهور الشبقان 
بنســب مختلفــة يعطــي  eCGان المعاملــة بهرمــون البروجســتيرون مــع الحقــن بهرمــون  إلــى، وقــد يعــزى الســبب 2

أمــا ظهــور نســبة الشــبق  (.28و 25) متفقــة مــع مــا وجــدههــذه النتيجــة وكانــت  (،44و 18، 2) نســب شــبق عاليــة
ــــي  ــــة ف ــــام  T1العالي ــــر عنهــــا  10خــــالل األي ــــاش فقــــد عب ــــأثير الــــذكر 34)األولــــى مــــن بعــــد إدخــــال الكب ــــان ت         ( ب

ى انـه لـإشـار أ( الـذي 22) ستراتيجية وجزء هام ال يتجزأ من المعاملة بـالميالتونين، واتفقـت نتـائج هـذه الدراسـة مـع
يضـا ، واتفقـت أPMSGاستبدال المعاملة بالميالتونين بدال من المعامالت التقليدية للبروجستيرون وحقـن  باإلمكان

رز يـــوم مـــن غـــ 63 -41ظهـــرت الشـــبق مـــا بـــين أ األنثويـــة % مـــن الحمـــالن75( علـــى ان 4مـــع نتـــائج دراســـة )
خــالل مــدة قصــيرة مقارنــة مــع معاملــة الســيطرة قــد  T1الميالتــونين، وان هــذه الزيــادة فــي نســبة حــدوث الشــبق فــي 

 و كمــا اســتنتج أ(، (47دد التناســلية الغــ –لنخاميــة ا -يكــون لــيس فقــط لتــأثير الميالتــونين علــى محــور تحــت المهــاد
 .اإلباضةالميالتونين يعمل على زيادة معدل بأن  (7و 1)

تفوقت عـن بـاقي المعـامالت بشـكل معنـوي  T2ان  نسبة الخصوبةفي صفة ( 2لوحظ من نتائج الدراسة الجدول )
(P<0.05في نسبة الخصوبة حيث كانت نسب الخصـوبة للمعـامالت ) (66.66و 83.33 ،100، 83.33)% 

T1 ،T2 ،T3 وT4  ،الســبب وقــد يعــزى  (45و 36، 35، 33، 22، 16) مــع هــذه النتيجــةواتفقــت علــى التــوالي
(، كمـا ان 44لإلخصـاب )عطى بويضة اكثر نضوجا واكثر قابلية أ يوم  14ان المعاملة بالبروجستيرون لمدة  إلى

مــن خــالل تقليلــه الضــمحالل  Ovulatory Follicles لإلباضــةلميالتــونين يزيــد مــن عــدد الحويصــالت القابلــة ا
Regression يقلل من الضرر التأكسدي داخـل الجريـب ممـا يحسـن مـن جـودة و ( 46و  6) الحويصالت النامية

مـــا الخـــتالف أمعـــزين ذلـــك  (28و 7) مـــع دراســـةالنتيجـــة (، واختلفـــت 43) اإلخصـــابالبويضـــة وزيـــادة معـــدالت 
 و التغذية.أو الموسم ووقت المعاملة أالموقع،  الساللة،

تفوقــت علــى بــاقي المعــامالت وبشــكل  T2بينــت النتــائج أن  اذ  Prolificacyعــدد المواليــد فــي الــبطن الواحــدة ان 
، 0.00± 1.00، حيــث كانــت 2الجــدول  Prolificacy( فــي عــدد المواليــد فــي الــبطن الواحــدة P<0.05معنــوي )

ـــــي  0.00± 1.00و ±0.00 1.00، ±0.03 1.16 ـــــوالي،  T4و T1 ،T2 ،T3 ف ـــــى الت وان التحســـــن فـــــي عل
 ovulation اإلباضـةالزيـادة فـي معـدل  إلــى)عـدد المواليـد فـي الـبطن الواحـدة( قـد يعـود  Prolificacyالخصـب 

rate  الحيـة وذلـك مـن خـالل تـأثير  واألجنـةلـى التحسـن فـي نسـبة الحمـل إو أ(، 19زيادة نسـبة التـوائم ) إلىمؤديا
 اتفقـت(. و 45تعزيز النمـو والتطـور لألجنـة ) إلىتيرون مؤديا وفي مستوى البروجس األصفرالميالتونين في الجسم 
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الموقــع، الموســم  ( وقــد يعــزى ذلــك إلــى اخــتالف الســاللة،45مــع مــا وجــده ) اختلفــت(، و 22الدراســة مــع مــا وجــده )
 ووقت المعاملة أو التغذية.

ى أظهــرت نتــائج الدراســة تفــوق المعــامالت الهرمونيــة المختلفــة علــفقــد  الــوالدة إلــىالكبــاش  إدخــالالمــدة مــن امــا 
، متفقـة مـع 2 ( الجـدولP<0.05) المـدة مـن إدخـال الكبـاش إلـى الـوالدة وبشـكل معنـوي تقليل معاملة السيطرة في 

(، ويعـزى ذلـك إلـى تقليـل المـدة مـن إدخـال الكبـاش إلـى وقـت حصـول التسـفيد ولـيس إلـى تقليـل مـدة 22ما وجـده )
المـدة مـن ان المعاملـة بـالميالتونين لـم تـؤثر بشـكل معنـوي فـي  (31و 28) (، وقد اختلفـت مـع4) ل كما وجدالحم

ايضـــا حصـــول زيـــادة غيـــر معنويـــة فـــي مـــدة الحمـــل للحوليـــات المعاملـــة  ، وقـــد لـــوحظ الـــى الـــوالدة ادخـــال الكبـــاش
هـذه  نتيجة المعاملـة بـالميالتونين، وأن% 7.5( ان مدة الحمل ازدادت 17، متفقة بذلك مع ما وجده )بالميالتونين

 الزيادة قد تكون بسبب المعاملة لمدة أطول أثناء فترة الحمل، مما قد يؤثر سلبا على الوزن عند الوالدة.

 تأثير المعامالت الهرمونية المختلفة في الصفات التناسلية للحوليات 2جدول 

 
اك تـأثير انـه لـم تظهـر هنـ 3بين الجـدول ي وزان المواليدأ ثير المعامالت الهرمونية المختلفة في الحمالن المولودةأت

( ان 17، ولم تتفق مع مـا وجـده )(31و 28)للمعامالت الهرمونية المختلفة في اوزان المواليد، متفقة  مع ما وجده 
طـول أثنـاء المعاملة بالميالتونين أعطت وزنا  اقل عند الـوالدة، وقـد اعـزى ذلـك الـى ان المعاملـة بـالميالتونين لمـدة أ

 فترة الحمل يؤثر سلبا على الوزن عند الوالدة.

 الصفة
مستوى  المعامالت

 T1 T2 T3 T4 المعنوية
  6 6 6 6 الحوليات عدد

 3.63±  132.21 وقت ظهور الشبق
b 

41.50  ±1.99 
a 

38.17  ±3.35 
a 

149.00  ±65.75 
b 

** 

عدد الحوليات التي 
 أظهرت الشبق

5 6 6 3  

 83.33 نسبة ظهور الشبق
b 

100 
a 

100 
a 

50 
C 

** 

  4 5 6 5 الوالدة اإلناثعدد 

 83.33 نسبة الخصوبة
b 

100 
a 

83.33 
b 

66.66 
C ** 

عدد المواليد في 
 البطن الواحدة

1.0  ±0.00 
b 

1.16  ±0.03 
a 

1.0  ±0.00 
b 

1.0  ±0.00 
B 

* 

من أدخال  المدة
 الكباش الى الوالدة

160.60  ±5.05 
ab 

153.33  ±0.76 
a 

151.60  ±3.61 
a 

169.00  ±3.56 
b 

* 

 .فيما بينهاالمتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن الصف الواحد تختلف معنويا 
 *(P<0.05) * , (P<0.01)*. 
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( بـين P>0.05)أن جـنس المواليـد لـم تظهـر عليـه اختالفـات معنويـة  3 الجـدول لـوحظ مـنفقـد  جـنس المواليـداما 
 (.31و 7مع ما وجده ) وتفق ذلكت التي أ عطيت هرمون الميالتونين والمعامالت األ خرى للدراسة، المعامال

 ( تأثير المعامالت المختلفة في جنس وأوزان المواليد3جدول ) 

 

نـاك هوجـد أن اذ  المهبلية اإلسفنجاتتأثير المعامالت الهرمونية المختلفة على ظهور االلتهاب وااللتصاق في ان 
( P<0.01تأثير للمعامالت الهرمونية في نسب ظهور االلتهـاب وااللتصـاق لإلسـفنجات المهبليـة وبشـكل معنـوي )

مقارنـة  مــع  T2، حيـث لــم يكـن هنــاك ظهـور لاللتهــاب أو لاللتصـاق فــي 4الجــدول كمــا فـي اثنـاء ســحب المعاملـة 
T3  ممــا اســتوجب اســتخدام فاتحــة 50% امــا نســبة االلتصــاق فقــد كانــت 100التــي كانــت فيهــا نســبة االلتهــاب %

 اإلسـفنجة، وقد يعود ذلك الى تضرر الحلقة النسيجة الضاغطة اثناء دفـع اإلسفنجةمهبل مع ماسك طبي إلخراج 
الخصــاب. حيــث تبــين لنــا مــن يقلــل مــن نســب ا ن ذلــككمــا ا( 40و 23) دى الحــدوث االلتهــاب وااللتصــاقأممــا 

قــد و المهبليــة،  اإلســفنجاتثنــاء اســتخدام أنتــائج الدراســة ان المعاملــة بــالميالتونين منعــت حــدوث التهــاب والتصــاق 
 (.41و 39، 26، 10، 9) و فعاليات مضادة لاللتهابأجراءات إثبت ان للميالتونين 

 وااللتصاق في االسفنجات المهبلية( تأثير المعامالت المختلفة على ظهور االلتهاب 4جدول )

 

المعاملة 
 عدد المواليد الهرمونية

 أوزان المواليد جنس المواليد

 الخطأ±المتوسط
 القياسي

 
 جنس األناث جنس الذكور

T1 5 60 % 40 % 4.24  ±0.05 

T2 7 57 % 42 % 4.11  ±0.14 

T3 5 60 % 40 % 4.26  ±0.05 

T4 4 50 % 50 % 3.94  ±0.24 

 NS NS NS مستوى المعنوية
NS.غير معنوي : 

عدد  المعامالت
 الحوليات

عدد الحوليات المصابة 
 بااللتهابات

نسبة اإلصابة 
 بااللتهابات

عدد الحوليات 
 المصابة بااللتصاق

نسبة اإلصابة 
 بااللتصاق

T2 6 --- صفر --- صفر 

T3 6 6 100 % 3 50 % 
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حيوانات لقد أظهرت نتائج تحليل مصل الدم لف مستوى البروجستيرون تأثير المعامالت الهرمونية المختلفة في ان 
 مل في نانوغرام/ 1كان أعلى من  اإلسفنجةالدراسة أن مستوى هرمون البروجستيرون في اليوم صفر من سحب 

اء ، مما دل على أن الحيوانات كانت في موسمها التناسلي أثناء أجر 5الجدول كما في  T4معاملة المقارنة 
 ،anestrusوكانون الثاني وشهر شباط لم يكن موسم لتوقف دورات الشبق  األولالدراسة، أي أن شهر كانون 

 ليهاعلم تظهر  إذفي دراسة لمستويات هرمون الميالتونين للنعاج العواسية المحلية  (31)وهذا ما أشار إليه 
سة لمستوى ( في درا20تغيرات معنوية في مستوى هرمون الميالتونين الليلي بين المواسم المختلفة، وهذا ما أكده )

فز او ما كمحهرمون الميالتونين في األغنام العواسية المحلية، حيث ان التغير في نمط افراز الميالتونين يترجم ا
شارت إليه أغلب الدراسات أن إعطاء (. وهذا ما أ5التناسلية ) الغدد –لنخامية ا –مثبط لمحور الغدة تحت المهاد 

 –أدى إلى تنشيط محور الغدة تحت المهاد  anestrusهرمون الميالتونين للنعاج خالل فترة انعدام الشبق 
نتائج أن متوسط مستوى هرمون البروجستيرون في اليوم صفر من الهرت كما أظ (.8الغدد التناسلية ) –النخامية 

 (. لوحظ48و 32) مل، متفقة مع ما وجده نانوغرام/ 0.2كان أقل من  T3و T2في المعاملتين  اإلسفنجة سحب
( P<0.05متوسط مستوى هرمون البروجستيرون في المجاميع المعاملة بالميالتونين كان أعلى بشكل معنوي ) ان

األصفر  الميالتونين يؤثر في الجسم إن (45و 14) من تلك غير المعاملة بالميالتونين، متفقة بذلك مع ما وجده
تونين ( ان المعاملة بالميال24مما أدى إلى زيادة في مستوى هرمون البروجستيرون، ولكن اختلفت مع ما وجده )

ي غنام رومنأ و  Suffolkغنام سوفولك أ ( ان معاملة 38)ليس لها تأثير على مستوى البروجستيرون، كما الحظ 
   دخال الكباش.إبعد  إاليالتونين لم تؤثر على مستوى البروجستيرون بغرز الم Romney Marshمارش 

 ( تأثير المعامالت الهرمونية المختلفة في مستوى هرمون البروجستيرون)هرمون الحمل(5جدول )

 الخطأ القياسي )نانوغرام/مل( ±المتوسط 

 المعاملة
 )نانوغرام/مل(مستوى البروجستيرون 

 28اليوم  14اليوم  0اليوم 

T1 1.86 ± 0.54 a 2.49 ± 0.73 ab 4.20 ± 0.60 ab 

T2 0.175 ± 0.05 b 4.24 ± 0.60 a 5.27 ± 0.49 a 

T3 0.173 ± 0.03 b 3.55 ± 0.47 ab 3.99 ± 0.68 ab 

T4 2.30 ± 0.59 a 2.11 ± 0.39 b 2.77 ± 0.37 b 

 * * ** مستوى المعنوية

 الواحد تختلف معنويا فيما بينها. المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود
( *P<0.05( ** ,)P<0.01.) 
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 لتناسليا االداء لتحسين جيدة وسيلة   كانت البروجستيرون  مع أو فقط بالميالتونين المعاملة أن الدراسة من نستنتج
 من حصولحوليات العواسي التركي، وان غرز الميالتونين ساهم في المحافظة على سالمة الحوليات ل واالنتاجي

 التهابات والتصاقات اثناء استعمال االسفنجات المهبلية.
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