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  لرومي المحلي في األداء اإلنتاجي إلناث أالعلیقةالى L-Arginineتأثیر إضافة االرجنین 

  

  ***ولید محمد رزوقيو **حازم جبار الدراجي، *محمد عالء البَیار

  جامعة األنبار/ كلیة الزراعة-قسم الثروة الحیوانیة*
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  العراق–بغداد / الهیأة العامة للبحوث الزراعیة–وزارة الزراعة***

  

  ةالخالص

للمدة , التابعة للهیأة العامة للبحوث الزراعیة) أبو غریب(أجریت هذه الدراسة في محطة أبحاث الدواجن 

بهدف دراسة تأثیر إضـافة مسـتویات مختلفـة مـن الحـامض االمینـي المصـنع 24/1/2010إلى 30/9/2009من 

لرومـي األداء اإلنتـاجي إلنـاث ألرومـي فـي إنتاج اإلى علیقة %) LArginine)0 ,0.05 ,0.1 ,0.15أالرجنین 

أبـــو (أســـبوع مـــن الرومــي المحلـــي المربـــى فـــي محطــة أبحـــاث الـــدواجن 32بعمـــر أنثــى60تـــم اســـتخدام . المحلــي

مكــررات 3حجــرة وبواقــع 12حیــث وزعــت الــدجاجات علــى . معــامالت4وزعــت الطیــور عشــوائیا علــى ).غریــب

وتضــمنت التجربــة . دجاجــة لكــل معاملــة15دجاجــات لكــل مكــرر أي بواقــع 5إذ تــم تخصــیص , للمعاملــة الواحــدة

وعـدد البـیض وكتلة البـیض ومعـدل وزن البیضـة HHوHDدراسة كل من نسبة إنتاج البیض الكلي على أساس 

.دجاجة/التراكمي

ارتفـاع معنـويى عالئـق اإلنتـاج إلنـاث الرومـي المحلـي أدت إلـى إضافة االرجنین إلإنتم التوصل إلى 

دجاجـة /وكتلـة البـیض وعـدد البـیض التراكمـيHHو   HDفي إنتاج البیض الكلي على أسـاس ) 0.01<أ(عالي

.ولمعظم أسابیع الدراسة وفي المعدل العام لهذه الصفات

The effect of dietary supplementation of L.Arginine to the diet on 
productive performance of native turkey hens
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* College of Agriculture/ University of Al-Anbar
** College of Agriculture/ University of Baghdad

***Ministry of Agriculture/ State Board of Agriculture Research/ Baghdad-Iraq
  

Abstract
This study was conducted at the Poultry Research Station (Abu Ghraib), State 

Board of Agriculture Research, Ministry of Agriculture for the period from 30 
September 2009 to 24 January 2010 to study the effect of adding different levels of 
the synthetic amino acid LArginine (0, 0.05, 0.1, 0.15 %) to turkey diet on productive 
performance of the native turkey. A total of 60 females, 32 weeks of age were 
randomly selected from the native turkey stock that breeded in Poultry Research 
Station  (Abu Ghraib). The birds were distributed randomly into 4 treatments. The 
females were distributed into 12 pens (replicates) with 3 replicates for each treatment, 
five females were assigned for each replicates (15 females for each treatment). The 
results showed that treated the birds with L. Arginine resulted in a highly significant 
increase (P<0.01) in H.D and H.H egg production, egg mass, egg weight, and 
cumulative eggs number for all periods of the experiment.

  رسالة ماجستیر للباحث االولث مستل من البح
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  المقدمة

للـدجاج ممـا یحـتم تجهیـزه بالعلیقـة بشـكل مـن االحمـاض االمینیـة االساسـیةL-Arginineاالرجنینیعد

لـذلك فهـي ال تـتمكن مـن تصـنیع االرجنـین مـن یوریامستمر كون ان الدجاج یفتقد الى بعض االنزیمات في دورة ال

بــان االرجنــین ال یعــد عــامال محــددا أثنــاء )3(وبــین ). 2و1(ا یحصــل فــي الثــدییاتكمــOrnithineاالرونثــین 

ولكـن قـد تصـبح نسـبته حرجـة عنـدما , %)3.14(تكوین العلیقة بسـبب تـوفره بكمیـات كبیـرة فـي كسـبة فـول الصـویا 

L-Arginineتشــیر المصــادر المختلفــة بــان االرجنــین .یــتم اســتبدال كســبة فــول الصــویا بعناصــر بروتینیــة اخــرى

ممــا یــنعكس بالمحصــلة علــى تحســین األداء التناســلي لكــل مــن الـــذكور LHو GnRHیحفــز افــراز هرمونــات 

, فـي الـدجاجOvipositionبـان االرجنـین یلعـب دورا مهمـا فـي عملیـة وضـع البـیض )6(أشار). 5و4(واإلناث 

حداث التضیق االولي للغـدة القشـریة الذي یلعب دورا مهما في إArginine vasotocinاذ یعد جزءا من هرمون 

االنبوبیــة مــن خــالل زیــادة أأللفــة بــین ارتبــاط الهرمــون والمســتقبالت الموجــودة فــي نســیج الغــدة قبــل عملیــة وضــع 

ارجنـــین فـــي العلیقـــة ادى الـــى تحســـن % 1.5بـــان تزویـــد الـــدجاج المحلـــي الســـعودي بنســـبة )7(اكـــد كمـــا. البـــیض

ان زیادة نسبة االرجنین في العلیقة الـى اكداكما , ومعامل التحویل الغذائيمعنوي في كل من معدل إنتاج البیض

ومكونات البیضة غیـر , الوزن النوعي للبیض, إلى حصول انخفاض معنوي لكل من استهالك العلفتأد% 2.5

علیقــة بــان زیــادة نســبة االرجنــین فــي )8(وبــین . ان تلــك الزیــادة اثــرت معنویــا وبشــكل ایجــابي علــى وزن الصــفار

Nitric oxideطـائر السـلوى الیابـاني البیـاض قـد زادت بصـورة معنویـة مـن وزن البـیض وتركیـز أوكسـید النتریـك 

وبــین بــان اضــافة كــل مــن االرجنــین والزنــك الــى العلیقــة یعمــل علــى رفــع تركیــز . فــي الــدم مقارنــة بعلیقــة الســیطرة

 توجـد أي دراسـة سـابقة قـد اجریـت حـول دراســة وعلـى حــد علمنـا ال. بشـكل كبیـرNitric oxideأوكسـید النتریـك 

وعلیــة فقــد اجریــت الدراســة الحالیــة لبحــث . تــأثیر اضــافة االرجنــین الــى العلیقــة فــي االداء االنتــاجي النــاث الرومــي

    .تأثیر اضافة مستویات مختلفة من االرجنین في االداء االنتاجي الناث الرومي المحلي

  

  المواد وطرائق العمل

التابعـة للهیـأة العامـة للبحـوث الزراعیـة, )غریـبأبـو(الـدواجن أبحـاثالتجربـة فـي محطـة أجریـت هـذه 

مســـتویات مختلفـــة مـــن إضـــافةبهـــدف دراســـة تـــأثیر 24/1/2010الـــى 30/9/2009للمـــدة مـــن , وزارة الزراعـــة

.اجي لهـذه الطیـوراألداء اإلنتـفـي المحلـيالى علیقـة الرومـيLArginineالحامض االمیني المصنع االرجنین 

مكــررات للمعاملــة 3حجــرة وبواقــع 12حیــث وزعــت الــدجاجات علــى . معــامالت4وزعــت الطیــور عشــوائیا علــى 

تــم جمــع البــیض المنــتج مــن . دجاجــة لكــل معاملــة15دجاجــات لكــل مكــرر أي بواقــع 5إذ تــم تخصــیص , الواحــدة

  :أساس اآلتيوتم احتساب نسبة إنتاج البیض على, اإلناث بواقع مرتین یومیا

  :Hen day (H.D)إنتاج البیض على أساس 

وتـم , ویتم في هذه الطریقة حساب نسبة إنتـاج البـیض علـى أسـاس عـدد الـدجاج الموجـود فـي نفـس الیـوم

  :حسابه حسب المعادلة التالیة

  =  %H.Dنسبة إنتاج البیض 
  عدد البیض الناتج من مدة زمنیة معینة

 ×100  
  طول المدة باألیام× الیوم عدد الدجاج الموجود ذلك
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  :Hen houseإنتاج البیض على أساس 

ویتم في هذه الطریقة حساب نسبة إنتاج البـیض علـى أسـاس عـدد دجـاج القطیـع الـذي ادخـل أصـال إلـى 

  :وتم حسابه خالل المعادلة التالیة, حضیرة التربیة منذ بدایة الفترة اإلنتاجیة

H.H نسبة انتاج البیض=  
  الناتج من مدة زمنیة معینةعدد البیض

 ×100  
  طول المدة األیام× عدد الدجاج الذي ادخل اصال الى حضیرة التربیة 

  :وزن البیض

  .تم وزن البیض المنتج من اإلناث بواقع مرتین یومیا بواسطة میزان الكتروني

  :كتلة البیض

وتــم حســابه وفقــا , فتــرة معینــةوهــو عبــارة عــن مقیــاس یبــین كتلــة البــیض المنتجــة بواســطة األنثــى خــالل 

  :للمعادلة التالیة

  معدل وزن البیض× 
H.Dنسبة إنتاج البیض 

=كتلة البیض 
100

  :عدد البیض التراكمي

وتـم حسـابه علـى أسـاس تـراكم البـیض , وهو عبارة عن مقیاس یبین كتلة البـیض خـالل فتـرة زمنیـة معینـة

  : في المعادلة التالیةوكما, األسبوعي لكل مكرر من المعاملة الواحدة

  طول الفترة باالیام× 
  H.Dانتاج البیض 

=)فترة زمنیة معینة/دجاجة/بیضة(عدد البیض التراكمي
100

وحللت ) C.R.D.)Complete Randomized Designنفذت التجربة بإتباع التصمیم العشوائي 

متوسطات كل صفة باستخدام اختبار دنكن وقورنت ) SAS)9البیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 

  ).10(لتحدید معنویة الفروق بین المتوسطات 0.01و 0.05متعدد الحدود وعلى مستوى معنویة 

  

  ةالنتائج والمناقش

لنسبة إنتاج البیض على ) 0.01<أ(وجود ارتفاعا عالي المعنویة ) 5و4, 3, 2, 1(یتضح من الجداول 

وعـدد Egg massكتلـة البـیض , معـدل وزن البـیض, Hen Day ,Hen Houseأسـاس اإلنتـاج الیـومي للبـیض 

لمعــامالت االرجنــین عنــد جمیــع أســابیع التجربــة وفــي المعــدل العــام لهــذه ) أســبوع/دجاجــة/بیضــة(البــیض التراكمــي 

الصفات عدا األسبوع األول حیث لم تسجل مجامیع االرجنـین فـروق معنویـة لهـذه الصـفات عـن مجموعـة السـیطرة 

ویالحظ بان هذه الصفات تزداد طردیا مع زیادة نسـبة االرجنـین , رغم من وجود تفوق حسابي لمجامیع االرجنینبال

إن الســبب المحتمــل لهــذه . أعلــى هــذه المعــدالت مقارنــة بالمعــامالت األخــرىT4إذ ســجلت المعاملــة , فــي العلــف

فـي تحفیـز إنتـاج الهرمـون المحفـز لمحفـزات دور االرجنین یرجع الىقد التحسینات المعنویة بصفات انتاج البیض 

  .)5وGnRH)4القند 
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إلناث الرومي Hen Dayفي نسبة إنتاج البیض على أساس إلى العلیقةتأثیر إضافة االرجنین )1(جدول 

  المحلي

  األسابیع
مستوى   المعاملة

  T1  T2  T3T4  المعنویة

1  2.85(1)±0.01a5.71±a 1.625.71±1.71a5.71±1.64aN.S

2  7.61±0.95c1.66±14.28b14.28±1.64b±20.950.95a**  

3  7.61±0.96d26.66±0.951c34.28±1.64b43.8±2.51a**

4  8.57±1.64c35.23±3.8b38.09±0.95b45.71±1.64a**

5  8.57±1.64d26.66±0.95c40.95±3.43b54.28±1.64a**

6  11.42±1.64d31.42±1.64c42.85±1.64b49.52±0.95a**

7  6.66±0.92d32.38±0.95c39.04±1.90b52.38±0.97a**

8  6.67±0.95d31.42±1.64c42.85±1.64b54.28±1.65a**

9  7.61±0.97d30.47±1.9c44.76±0.95b51.42±1.63a**

10  5.71±1.64c34.28±1.64b40.95±0.95a42.85±1.64a**

11  ±7.610.95d29.52±0.95c40.00±1.64b48.57±1.64a**

12  10.47±2.51c37.14±1.64b42.85±1.64ab48.57±1.64a**

13  9.52±0.95d32.38±2.51c43.80±0.95b49.52±1.64a**

  المعدل

  العام
7.76±0.48d28.27±0.706c 36.19±1.03b43.66±0.51a**

T1 :معاملة السیطرةT2        :ارجنین للعلف% 0.05ضافة إ     T3 : ارجنین للعلف% 0.1إضافةT4  :ارجنین % 0.15ضافة إ

للعلف

الخطأ القیاسي± المتوسط)1(

الفروق المعنویة تشیر الى وجود فروق معنویة بین المعامالت االربع ضمن الشهر الواحد

  ).0.01<أ(تمثل الفروق المعنویة ** 
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إلناث الرومي Hen houseفي نسبة إنتاج البیض على أساس إلى العلیقة تأثیر إضافة االرجنین )2(جدول 

  المحلي

  األسابیع
مستوى   المعاملة

  T1  T2  T3T4  المعنویة

1  
)1(2.85±0.01  

a
5.71±1.64a5.71±1.64a5.71±1.63aN.S

2  7.61±0.95c14.28±1.64b14.28±1.63b20.95±0.95a**  

3  7.61±0.95d26.66±0.95c±34.281.65b43.80±2.51a**

4  8.57±1.64c35.23±3.8b38.09±0.95b45.71±1.64a**

5  8.57±1.64d26.66±0.95c40.95±3.43b54.28±1.65a**

6  11.42±1.64d31.42±1.64c42.85±1.64b49.52±0.95a**

7  6.66±0.92d32.38±0.95c39.04±1.90b52.38±0.97a**

8  6.67±0.95d31.42±1.64c42.85±1.64b54.28±1.64a**

9  7.61±0.95d1.9±30.47c44.76±0.95b51.42±1.65a**

10  5.71±1.64c34.28±1.65b40.95±0.95a42.85±1.67a**

11  7.61±0.95d29.52±0.95c40.00±1.64b48.57±1.62a**

12  10.47±2.51c37.14±1.64b42.85±1.63ab48.57±1.64a**

13  9.52±0.95d32.38±2.51c43.80±0.95b49.52±0.95a**

المعدل 

  العام
7.76±0.48d28.27±0.706c 36.19±1.03b43.66±0.51a**

T1 : معاملة السیطرةT2        : ارجنین للعلف     % 0.05إضافةT3 : ارجنین للعلف % 0.1إضافةT4  : 0.15إضافة %

ارجنین للعلف

الخطأ القیاسي± المتوسط

الفروق المعنویة تشیر الى وجود فروق معنویة بین المعامالت االربع ضمن الشهر الواحد

  ).0.01<أ(تمثل الفروق المعنویة ** 
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  إلناث الرومي المحليفي معدل وزن البیضةإلى العلیقة نین تأثیر إضافة االرج)3(جدول

  األسابیع
مستوى   المعاملة

  T1  T2  T3T4  المعنویة

1  )1(50.33±8.35b71.00±0.57a72.22±0.22 a78.16±a 3.19**

2  72.36±0.21d73.94±0.53c79.50±b 0.28  81.33±a 0.72**  

3  66.55±0.29d72.05±0.74c78.83±0.92b81.33±0.60 a**

4  57.16±0.60d70.61±0.20c76.83±0.60b79.50±0.28   a**

5  59.50±1.29c74.75±0.25b76.22±0.36b82.66±2.58a*

6  69.41±1.29c76.72±1.37b75.05±1.72b81.55±1.44a*

7  69.33±1.20c75.08±0.08b78.39±1.56b82.02±0.51a**

8  68.30±1.04b73.25±3.37a73.22±2.43a71.11±1.45a*

9  66.28±0.10c77.67±4.82ab82.65±5.03a  78.13±3.93ab*

10  69.83±1.78b77.56±0.11a76.45±0.78a75.62±0.92a**

11  69.33±0.33b75.31±0.11a74.40±0.422a  73.52±0.91a  **

12  68.89±0.23b75.18±1.44a77.39±1.34a76.93±1.30a**

13  69.66±0.88c75.22±0.25b74.75±0.38b77.75±1.91a**

  المعدل

  العام
65.92±0.99d74.48±0.84c76.60±0.77b78.43±1.08a**

% 0.15إضافة :  T4علف ارجنین لل% 0.1إضافة : T3ارجنین للعلف     % 0.05إضافة :        T2معاملة السیطرة :   1

ارجنین للعلف

الخطأ القیاسي± المتوسط

الفروق المعنویة تشیر الى وجود فروق معنویة بین المعامالت االربع ضمن الشهر الواحد

  .على التوالي) 0.01<أ(و ) 0.05<أ(تمثل الفروق المعنویة ** و*
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  إلناث الرومي المحلي) غم(Egg massفي كتلة البیض إلى العلیقة تأثیر إضافة االرجنین )4(جدول 

  األسابیع
مستوى   المعاملة

  T1T2  T3T4  المعنویة

1  )1(1.43±0.23a4.04±1.16a4.12±1.18a  43.61±1.11a  N.S

2  5.51±0.69c10.56±1.20b11.36±1.35b17.02±0.63a**  

3  5.06±0.63d19.22±0.88c27.02±1.3b35.66±2.32a**

4  4.91±0.98d24.87±2.36c29.28±0.96b3.63±1.25a**

5  4.76±0.57d19.93±0.47c31.23±2.74b44.94±2.62a**

6  7.86±0.94d24.21±2.24c32.15±1.61b40.43±3.11  a**

7  4.63±0.72d24.31±0.7c30.62±1.71b  42.96±0.77a**

8  4.57±0.72d23.11±2.23c31.45±2.24b38.55±0.52a**

9  5.04±0.62d23.58±1.38c36.93±1.86b40.07±1.04a**

10  3.95±1.07c26.59±1.29b31.31±0.83a32.42±1.44a**

11  5.28±0.67d22.23±0.752c29.75±1.12b35.69±1.08a**

12  7.22±1.74d27.96±1.72c33.15±1.26b37.33±0.9a**

13  6.63±0.68d24.32±1.81c32.74±0.72b38.47±0.56a**

المعدل 

  العام
5.14±1.06d21.17±0.68c27.77±2.13b34.67±3.41a**

T1 : معاملة السیطرةT2        : ارجنین للعلف     % 0.05إضافةT3 : ارجنین للعلف % 0.1إضافةT4  : 0.15إضافة %

لفارجنین للع

الخطأ القیاسي± المتوسط

الفروق المعنویة تشیر الى وجود فروق معنویة بین المعامالت االربع ضمن الشهر الواحد

  ).0.01<أ(تمثل الفروق المعنویة ** 
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إلناث الرومي ) أسبوع/دجاجة/بیضة(في عدد البیض التراكمي إلى العلیقة تأثیر إضافة االرجنین )5(جدول 

  المحلي

  األسابیع
مستوى   المعاملة

  T1  T2  T3T4  المعنویة

1  )1(0.19±0.03a  a 0.03±0.40a ±0.001 0.40a 0.01±0.40N.S

2  0.53±0.07c b ±0.1 1.00a ±0.02 1.00a ±0.23 1.47**  

3  0.530±0.06dc 0.1±1.87b ±0.3 2.40a 0.27±3.07**

4  0.59±0.08cb ±0.17 2.47b ±.0.31 2.67a ±0.29 3.20**

5  0.60±0.08d c ±0.11 1.87b ±0.05 2.87a ±0.35 3.80**

6  0.79±0.1dc ±0.19 2.20b ±0.35 3.00a ±0.21 3.47**

7  0.46±0.09d   c ±0.31 2.27b ±0.3 2.73a ±0.36 3.67**

8  0.46±0.89d c ±0.24 2.20b ±0.37 3.00a 0.37±3.80**

9  0.53±0.05c b ±0.19 2.13a ±0.21 3.13a ±0.27 3.60**

10  0.39±0.07c b ±0.21 2.40a ±0.19 2.87a ±0.28 3.00**

11  0.53±0.06d c ±0.18 2.07b ±0.17 2.80a ±0.28 3.40**

12  0.73±0.1c b ±0.23 2.60a ±0.09 3.00a ±0.38 3.40**

13  0.66±0.09c b ±0.24 2.27a ±0.73 3.07a ±0.24 3.47**

یض عدد الب

  التراكمي الكلي
6.99±0.52d c ±2.37 25.75b 32.94±3.93a ±4.27 39.75**

T1 : معاملة السیطرةT2        : ارجنین للعلف     % 0.05إضافةT3 : ارجنین للعلف % 0.1إضافةT4  : 0.15إضافة %

ارجنین للعلف

الخطأ القیاسي± المتوسط)1(

یة بین المعامالت االربع ضمن الشهر الواحدالفروق المعنویة تشیر الى وجود فروق معنو 

  ).0.01<أ(تمثل الفروق المعنویة ** 

  

ألجریبــات المبیضــیة وٕاحــداث عملیــة المهمــة إلحــداث نمــو LHوFSHوبالتــالي زیــادة إفــراز هرمونــات 

ان هـــذه الهرمونـــات تـــؤدي الـــى نضـــج الحویصـــالت المبیضـــیة الصـــغیرة وزیـــادة اذ). Ovulation)11االباضـــة 

لحویصـــالت لTheca cellsها ممــا یــؤدي إلــى ارتفـــاع معــدل إفــراز هرمــون االســـتروجین مــن خالیــا قــراب عــدد

وهــذا یتفــق مــع الدراســة الحالیــة اذ یالحــظ وجــود زیــادة فــي معــدالت االســتروجین فــي الــدم لمعــامالت . المبیضــیة

لهـا دورا كبیـرا LHوFSHهرمـون ان ألزیـادة فـي إفـراز ). نتائج غیر منشـورة(االرجنین مقارنة بمجموعة السیطرة 

فــي ارتفــاع تركیــز هرمــون االســتروجین فــي بالزمــا الــدم عــن طریــق دور هــذه الهرمونــات فــي تحفیــز إفــراز هرمــون 

حیـث ان هرمـون االسـتروجین یلعـب دورا كبیـرا فـي ). 13و12(االستروجین مـن خالیـا قـراب البویضـات الصـغیرة 

دد األنبوبیـة الفـارزة وكـذلك یسـاعد فـي تصـنیع البروتینـات الخاصـة فـي قنـاة تعزیز نمو قناة البیض وزیادة إفراز الغ

Vitellogenesisكما یحفز بشـكل عـام علـى تصـنیع الصـفار Vitellogeninالبیض وسلف بروتینات الصفار 

مــن خــالل عملــه بشــكل مباشــر علــى الكبــد باإلضــافة إلــى دوره فــي تعــدیل مســتقبالت البروجســترون الموجــودة فــي 

فان هرمون االستروجین یلعب دورا كبیرا في ترسیب الكالسـیوم داخـل أخرىومن ناحیة , وبالزم القناة التناسلیةسایت
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ومـن , الجزء أللبي للعظام الطویلة والتـي تكـون بـدورها مصـدرا احتیاطیـا للكالسـیوم خـالل فتـرة إنتـاج البـیض العالیـة

ة ونشــاط المبــیض وزیــادة إنتــاج البــیض عــن طریــق یزیــد مــن فعالیــLHوFSHناحیــة أخــرى فــان إفــراز هرمونــات 

زیادة عدد وحجم الجریبات الناضـجة ممـا یـؤدي بالتـالي إلـى زیـادة إفـراز هرمـون االسـتروجین الـذي بـدوره یزیـد مـن 

بان زیـادة تركیـز هرمـون االسـتروجین یرافقهـا زیـادة معنویـة فـي بـوزن )14(وبین ). 11(ترسیب بروتینات الصفار 

وهذا ما یفسر التحسن المعنوي لكـل مـن إنتـاج البـیض وكتلـة البـیض وعـدد البـیض التراكمـي ووزن . وقطر الصفار

حیـــث یحفـــز هـــذا الهرمـــون المعظـــم علـــى إفـــراز بروتینـــات . البـــیض لمجـــامیع االرجنـــین مقارنـــة بمجموعـــة الســـیطرة

ســـتروجین هـــي الحـــث علـــى الن مـــن أهـــم الوظـــائف الرئیســـیة لهرمـــون اال, كونـــاالبومین والالیســـوزایم, االوفـــاألبومین

). 16و15(تطور قناة البیض ووظائفها، وان انخفاض تركیز االسـتروجین قـد یـؤدي إلـى انحـدار فـي قنـاة البـیض 

)11(إذ بـین , ومن ناحیة ثانیة فقد یكون الرتفاع تركیز هرمـون البروجسـترون دورا مهمـا فـي تحسـن إنتـاج البـیض

وجسـترون مـن الخالیـا الحبیبیـة للجریبـات قبـل وبعـد عملیـة االباضـة یحفز على إنتاج هرمون البر LHبان هرمون 

LHحیث ان هرمونـات . LHعلى إفراز هرمون البروجسترون بدرجة اقل من هرمون  FSHكما ویحفز هرمون 

LHـالــبــان هرمونــات )17(كمــا بــین . والبروجســترن تســبب زیــادة فــي عــدد البــیض الموضــوع خــالل مــدة معینــة

إن التركیـز المرتفـع مـن هرمـون البروجسـترون فـي اذ, سـاعات مـن إعطائهـا4تسـبب االباضـة بعـد والبروجسترون 

ومــن ناحیــة ثانیـة فقــد یكــون الرتفــاع . قــد یـؤثر علــى الجریــب لیســبب االباضـةLHالـدم النــاتج عــن تحفیـز هرمــون 

یحفـز علـى إنتـاج LHبـان هرمـون)11(إذ بـین , تركیز هرمون البروجسترون دورا مهما في تحسـن إنتـاج البـیض

علــى  FSHهرمـون البروجســترون مـن الخالیــا الحبیبیـة للجریبــات قبـل وبعــد عملیـة االباضــة كمـا ویحفــز هرمـون 

والبروجسـترن تســبب زیــادة فــي LHحیــث ان هرمونــات . LHإفـراز هرمــون البروجســترون بدرجـة اقــل مــن هرمـون 

مرتفــع مــن هرمــون البروجســترون فــي الــدم النــاتج عــن كمــا إن التركیــز ال. عــدد البــیض الموضــوع خــالل مــدة معینــة

  .)17(قد یؤثر على الجریب لیسبب االباضةLHتحفیز هرمون 
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