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سفنجات المهبلیة المشبعة بالبروجستین والحقن بهرمون البروجستیرون وتأثیرهما استخدام اإل

  دراسة مقارنة: على نسبة ظهور الشبق ومعدل الحمل لدى النعاج العواسیة 
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  الخالصة

االسفنجات المهبلیة المشبعة بهرمون (الشبق في النعاج هدفت هذه الدراسة المقارنة بین طریقتین لتوحید 

على معدل ظهور الشبق وتأثیرهما ) ون البروجستیرون الصناعي بالعضلةوالحقن بهرم) FGA(البروجستین 

  .ومعدل الحمل

تم دفع ) . Bو A(نعجة عواسیة تم تقسیمها إلى مجموعتین متساویتین 28في هذه الدراسة استخدمت

یوم لتوحید الشبق في نعاج 12لمدة ) FGA(ملغم من هرمون البروجستین 20مهبلیة المشبعة بـ سفنجات الاال

یوم من هرمون البروجستیرون / ملغم 7بـ B، في الوقت الذي حقنت فیه نعاج المجموعة Aالمجموعة 

( ب االسفنجات یوم لغرض توحید الشیاع لدیها ، حقنت كال المجموعتین بعد سح12الصناعي بالعضلة ولمدة 

وحدة دولیة من هرمون المناسل المشیمي 500بـ ) Bالمجموعة ( وانتهاء المعاملة الهرمونیة ) Aالمجموعة 

تم ترك ) . مجموعة / كبش واحد ( تم تلقیح النعاج بأكباش ذات خصوبة عالیة . بالعضلة ) eCG( لألفراس 

  .یدة للنعاج ساعة لضمان نسبة إخصاب ج48الكباش مع النعاج لمدة 

لم تكن هناك فروق معنویة بین المجموعتین في ظهور عالمات الشبق في الوقت الذي أظهرت فیه 

مقارنة بالمجموعة ) 0.05< أ ( نعاج المجموعة األولى التي دفعت لها االسفنجات المهبلیة نسبة حمل عالیة 

لنعاج باستخدام االسفنجات المهبلیة المشبعة یمكن االستنتاج بأن توحید الشبق في ا)%50مقابل B)78الثانیة 

تعتبر طریقة فعالة وذات كلفة واطئة وتحقق أداء تناسلي eCGمع المعاملة بهرمون ) FGA( بالبروجستین 

  .جید للنعاج 

Effect of progestin-impregnated sponges and progesterone injection 
on estrous appearance and pregnancy rate in Awassi ewes : 

comparative study

M. M. Taha AL-Jumaily
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Abstract
The objective of this study was to compare between two methods of estrus 

synchronization (progestin-impregnated vaginal sponges and intra-muscular (i.m) 
progesterone analogue injection ) and its influence on estrus occurance and pregnancy 
rate in Awassi ewes . Twenty eight ewes were equally divided into two groups ( A 
and B ) . Vaginal sponges impregnated with 20 mg of fluorogestone acetate ( FGA ) 
were used to synchronize the estrus in group A-ewes . The animals in group B were 
i.m. injected with 7 mg/day of progesterone analogue for 12 days . Post – withdrwal 
of sponges and at the end of progesterone injection , 500 IU of equine chorionic 
gonadotropin ( eCG ) were injected to both groups of ewes . The ewes were naturally 



2011ISSN: 1992-7479، )2(العدد 9: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد

2

mated with fertile rams ( 1 ram/group ) . the rams were left for 48 hrs. to ensure a
good conception rate . The differences between two groups in estrus signs appearance 
lacked significance . On the other hand , group A – ewes exhibited higher ( P < 0.05 ) 
pregnancy rate than group B ( 78 VS 50% ) . In conclusion , estrus synchronization of 
ewes using vaginal sponges impregnated with FGA in conjuction with eCG treatment 
is effective and low-cost regime that achieved agood reproductive performance .

  

  المقدمة

تستخدم الهرمونات المنشطة للمناسل بشكل واسع لتحسین معدل التبویض والخصوبة وتقلیل نسبة 

وتتمیز بالخصوبة Polyestrus cycleالشبق اتدور متعددةمن الحیوانات األغنامتعتبر ، ) 1(هالكات األجنة 

أنفي حین . نا في حالة فسیولوجیة نشطةالمبیضین دائما ما یكو أنالعالیة حیث تمیل لوالدة التوائم مما یعني 

یطلق على أنولذلك یفضل Restricted breedersتعتبر محددة دورة الشبق األغناممن األنواعبعض 

حیث یتعدد فیها دورات Seasonally poly estrusالموسمیة بوجه عام حیوانات متعددة دورة الشبق األغنام

هو النسبة بین األغنامویعتبر العامل المؤثر لتنظیم عملیة التناسل في من العامةالشبق ولكن في مواسم معین

  .)2،3(طول النهارإلىطول فترة اللیل 

تعتبر خصوبة األغنام من العوامل المهمة المحددة في نجاح تربیة األغنام من خالل عدد الموالید 

ا للظروف البیئیة والمناخیة مع انها ذات كفاءة الناتجة وكمیة اللحوم المنتجة ، وتتمیز األغنام المحلیة بتحمله

وألهمیة تربیة األغنام في العراق وجب االهتمام بجوانب . )4(انتاجیة واطئة مقارنة بسالالت األغنام األخرى

عدة منها زیادة كفاءتها االنتاجیة وزیادة اعدادها من خالل تكاثرها والحصول على موالید جدیدة لذلك تم اللجوء 

)5(وحید شبقها عن طریق التدخل الصناعي باستخدام نظم االضاءة االصطناعیة أو المعاملة الهرمونیةالى ت

أحد المعامالت المهمة المستخدمة في بروجستیرونوتعتبر طریقة استخدام االسفنجات المهبلیة والحقن بهرمون ال

  .)6(في موسم واحدتوحید شبق النعاج وبالتالي الحصول على نعاج حوامل ووالدات متزامنة

المستخدمةالطرقمعرفة أفضل لأجري البحثوألجل النهوض بالثروة الحیوانیة وخصوصًا األغنام 

عن طریق المقارنة بین طریقة استخدام االسفنجات المهبلیة وطریقة الحقن العواسیةلتوحید الشبق في النعاج 

  .ومعدل الحمل) الشبق ( رهما في نسبة ظهور الشیاع وتأثیثم المقارنة بین الطریقتین رون یبهرمون البروجست

  

  المواد وطرائق العمل

متواجدة عند أحد اننعجة محلیة و كبش28تم استخدام حیث 2010/11/5أجریت هذه التجربة في

ما بین أوزانها تراوحتو شهر 11-8ما بین النعاجالمربین في مدینة كبیسة في محافظة األنبار تراوحت أعمار

ضمت ) Bو A(قسمت نعاج التجربة الى مجموعتین ، سنة 2كغم في حین أن أعمار الكباش كانت 40-45

قبل المنتجة من باستخدام االسفنجات المهبلیةAنعجة تمت خاللها معاملة النعاج في المجموعة 14كل منهما 

ال االسفنجة في داخل مهبل وتم إدخالصناعي بروجستیرونملغم من هرمون ال20والمشبعة بـ Intervetشركة 

بعد انتهاء المدةثم تم سحبها عن طریق الخیط المربوط بهاapplicatorsدام عصا باستخیوم12النعجة لمدة 

7بجرعة Intervetالمنتج من شركة بالحقن بهرمون البروجستیرونB، في حین عوملت النعاج في المجموعة 

Bو Aتم حقن النعاج في المجموعتین ) 12الیوم (ي الیوم األخیر ، وفیوم 12بالعضلة ولمدة ملغم یومیًا 
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I.Uوحدة دولیة 500بجرعة Intervetشركة قبل المنتج من eCG) الفولكون(بهرمون مصل الفرس الحامل 

  .في الساعة الثامنة صباحًا لمرة واحدة فقط 

تمت مراقبة النعاج للتأكد ، للمجموعة واحدتم إطالق الكباش بواقع كبشeCGبعد حقن هرمون الـ 

من حدوث الشبق وتم االعتماد في تسجیل البیانات على العالمات الظاهرة للشبق والتي شملت االفرازات المهبلیة 

، تركت الكباش مع النعاج )7(واحتقان بطانة المهبل وتضخم الشفرتین وتقبل الذكر والسماح له بالصعود علیها

بین لتسفید ولتحقیق أهداف البحث التي شملت المقارنة بین االسفنجات المهبلیة و ساعة لضمان عملیة ا48لمدة 

حیث تم تشخیص على نسبة الحمل وتأثیرهمارون في حدوث الشبق للنعاج المحلیة یالحقن بهرمون البروجست

الحمل عن طریق الجس للمنطقة البطنیة للنعاج من قبل طبیب بیطري متخصص بعد ثالثة أشهر من إطالق

  :الكباش مع النعاج في حین أن معدل الحمل تم حسابه كما یأتي

  X100) عدد النعاج الكلي\عدد النعاج الحوامل (= معدل الحمل 

Chi Square(مربع كاي تم استخدام اختبار test( الـ لتحلیل بیانات البحث إحصائیًا باستخدام برنامج

SPSS 2008لسنة.  

  

  والمناقشةالنتائج

المجموعتین حیث ظهرت ما بینبعدم وجود فرق معنوي في الشبق )1جدول(أظهرت نتائج البحث

13في حین ظهرت عالمات الشبق على Aمن المجموعة األولى) %85(نعجة 12عالمات الشبق على 

  .Bمن المجموعة الثانیة ) %93(نعجة 

بین المجموعتین حیث تفوقت أظهرت نتائج الدراسة بوجود فرق معنوي في نسبة حدوث الحمل 

في حین كانت نسبة الحمل منخفضة %) 78(نعجة 11في حدوث الحمل في ) P<0.05(معنویًا Aالمجموعة 

  %) .50(نعاج 7بواقع Bفي المجموعة 

  

  نسبة ظهور الشبق ومعدل الحمل.1جدول    

  المجموعة

  الحمل  الشبق

  عدد النعاج
النسبة 

  المئویة
  عدد النعاج

النسبة

  المئویة

النعاج التي عوملت باالسفنجات المهمبلیة

  )A(  المشبعة بالبروجتسین
1285  11    a78  

النعاج التي حقنت بهرمون البروجستیرون

)B(  
13  93  b    7  50  

  ) P<0.05(تشیر إلى وجود فرق معنوي ضمن العمود الواحد األحرف المختلفة * 

  

لعملیة % 85المحلیة المستخدمة في التجربة استجابت بنسبة أظهرت نتائج توحید الشبق أن النعاج

في حین كانت البروجستینملغم من هرمون 20الشبق عند استخدام االسفنجات المهبلیة المشبعة بجرعة توحید 

بروجستیرونعند استخدام الحقن العضلي لهرمون ال% 93نسبة النعاج المستجیبة لعملیة توحید الشبق هي 

وهذا دلیل على كفاءة الطریقتین المستخدمتینمما یدل على عدم وجود فرق معنوي بین الطریقتینغم مل7بجرعة 

وتتفق نتیجة الحقن ،) 16(و عبد الكریم )12(الحبوبي و)11(القنزيو)8(الركبي ما جاء بهوهذا یتفق مع
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بجرعة بروجستیرونم هرمون الباستخدا% 91الذي سجل نسبة توحید الشبق ) 13(مع بروجستیرونبهرمون ال

  .ملغم حقن بالعضل 10

المجموعة في نسبة حدوث الحمل حیث تفوقت )P<0.05(في حین أظهرت النتائج بوجود فرق معنوي 

A على المجموعةB ختلف مع ما جاء به هذا یو على التوالي)%50،%78(في عدد النعاج الحوامل معنویًا

في تتفق نتیجة البحثفي حین %) 71.42(حیث سجل نسبة حمل ستیرونبروجفي استخدام الحقن بال) 15(

  .%) 50(الذي سجل نسبة الحمل ) 16(مع ما جاء به بروجستیروناستخدام طریقة الحقن بال

تعطي ) FGA( سفنجات المهبلیة المشبعة بهرمون البروجستین الدراسة الحالیة بأن استخدام االنستنتج من

الشبق في النعاج العواسیة وبكلفة اقتصادیة أقل باإلضافة إلى الحصول على نسبة حمل نتائج جیدة في توحید 

  .مرتفعة مقارنة بطریقة الحقن بهرمون البروجستیرون الصناعي 
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