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 التغيرات الموسمية لهرمونات التناسل في النوق وحيدة السنام
 

 اسماعيل كاظم عجام                                                يعرب سعد عبد الجليل

 كلية الزراعة / جامعة بابل                                               كلية الصيدلة / جامعة الكوفة

 

 الخالصة

( حيواناً من النوو  الرااييوة الصوحاا غة  يوا الحوامول ثرموا ووت  سونوات 130البحث دراسة عينات دم أستحصلت من )شمل 

 12تم الحصول عليها من مجزرة النجف األشاف في أ يات الصباح الباكا لمدة سونة كاملوة ) Camelus dromedariesنوع 

(  الهاموو  المصو ا Progesterone(  الحمول )Oestrogen) شهااً(  تضومنت الدراسوة تيودغا ميوتوغات نامونوات الموود 

(Luteinizing Hormone( ثطاغية )ELISA   يد  زعت نتائج البحث على أرثرة فصول  )شهااً. 12 

( خووتل فصوولي ال اغووف LH(  الهامووو  المصوو ا )P(  الحموول )Eثينووت نتووائج البحووث  رت وواع ميووتوغات نامونووات المووود  )

فصل الصيف متأواةً ثالنشاط التناسلي للحيوا  الذي غبدأ فوي شوها تشواغن اليواني  غمتود الوى شوها نييوا    الشتاء   ن  اظها في

متأوااً ثدرجة الحاارة  الغوذاء  كوذلا الحوال  رت اعهوا خوتل أشوها ال اغوف  الشوتاء   ن  اأوها خوتل أشوها الصويف  زغوادة 

طة آلية التغذغة األستاجاعية الموجبوة  كوذلا حصوول تذثوذ  فوي تاكيز الهامو  المص ا مع زغادة تاكيز نامو  المود  ثوسا

 ميتوغات ناموني الحمل  الهامو  المص ا ختل أشها الينة.

 

ABSTRACT 

This work included to study blood samples for (130) non-pregnant females of Camelus 

dromedarius in the age of three years old. These samples obtained in early morning from AL-

Najaf Slaughter house for one year (12 months). The study involved:estimation of  levels of 

oestrogen (E), progesterone (P) and luteinizing hormone (LH) concentrations by methode of 

(ELISA), The results divided into four determined seasons and (12) months. 

The results showed increasing of (E), (P) and (LH) levels in autumn and winter and its 

decreasing in summer that related with the animal reproduction activity which start in November 

to April related with tempreture and food, also increasing these levels in months of Autumn and 

Winter and decreasing it in Summer months, the results showed increase (LH) concentration 

related with increase of (E) concentration by the positive feed-back mechanism, also oscillate the 

levels of (LH) and (P) through the year months. 

 

 المقدمة 

النو  من الحيوانات المهملة ثين الحيوانات المزرعيوة  خصواواً الجوانول التراواغوة فيهوا فوأ  لهوا او ات ت تلوف عون 

 (,1998الحيوانات األخاى حيث تتميز ثد رة شبق منتظمة فيها موجة من تطور الجاغبات سميت ثالموجة الجاغبيوة )الاثيروي  

أي تُيووتحث ااثاأوووة فيهووا ثوووـرد الجووـماع )محوووـيي الوووـدغن   Induced Ovulation نووي مووون الحيوانووات ميوووتحية ا ثاأووة 

.  غترو  الجيم األا ا ثرد التزا ج  غيوتما لحوين (Tibary and Anouassi,1997)(   موسـمية التناسـل 1990 اخـا   

 المبوي  األغيوا أكيوا % من الحمل غحد  في اليا  األغيوا مون الواحم 99  جد     (Adams GP. et al., 1990)الوادة 

(.فرانوت الدراسوات الرلميوة فوي 1990نشاطاً نيوبيا  حجمواً مون المبوي  األغمون ثرروت المجتواات األخواى )الجنواثي  الجليلوي  

لهوذ  األسوبا  ,  Abdo, et al., 1971)  (Elias,et al., 1984 الراا  محد دة تنا لت ثر  جوانل التراوا فوي  نوا  ا ثول

أ سوع علوى توأويا التغيواات الموسومية فوي نامونوات التناسول للنوو  المحليوة فوي الرواا  فيود ُاومم نوذا  لغاض التراف ثشرل 

خوتل   Estrogen Progesterone Luteinizing Hormoneالبحث الذي تضومن دراسوة التغيواات الهامونيوة لهامونوات 

 مواسم الينة.

الجاغل الناأج غؤدي  لى تيبيط افااز الهامو   (    ارت اع ميتوى نامو  المود  في1983 آخا   ) Martinثين 

(    تاكيوز ااسوتا جين فوي دم 2001 آخا   ) Towhidi أ أح  LH ثدء تأويا الهامو  المص ا  FSHالمح ز للجاغل 

( ثيرو اام/مول عنود عموا 3.3± 28.0( ثيرو اام / مل عند عموا ووت  سونوات  )4.01± 26.83الجمال الرـاثية غصـل  لى )
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± 0.75( نووانو اام /موول عنوود عمووا وووت  سوونوات  )0.003±  0.55نوات أمووا تاكيووز نامووو  البا جيووتا   فيبلوو  )أرثووع سوو

 ( نانو اام/مووووووووووووووول عنووووووووووووووود عموووووووووووووووا أرثوووووووووووووووع سووووووووووووووونوات أموووووووووووووووا الهاموووووووووووووووو  المصووووووووووووووو ا فيبلووووووووووووووو  0.003

 ( نانو اام/مل عند عما أرثع سنوات. 0.3±  2.25( نانو اام/مل عند عما وت  سنوات  )±0.24  1.85)

في ثتزما الدم غزداد ثرد اليواعة األ لوى مون  LHتغياات الهامونية فيد أشارت الدراسات  لى أ  ميتوى نامو  أما ال

( ساعووـات  غـبووـدأ ثالـهبووـوط فووـي اليـاعووـات اليووـتة 2-3(نانو اام/موول ثروود )2.9-19.1الجموواع ليصوول أعلووى ميووتوى لوو  موون )

فأنو  غميول  FSH(  أموا ميوتوى ناموو  Marie & Anouassi, 1987 Marie & Anouassi, 1986الـتحوـية            )

(نانو اام/مول 0.1515 0.2135(  غصول ميوتوا   لوى )Anouassi, et al., 1987( ثرود الجمواع )3-4 لى الزغادة في اليوم )

  (..Hegaz , et al.,2004في مصل النو  ذ ات المباغ  ال رالة   يا ال رالة على التوالي )

( أغوام مون ا خصوا  ووم 5-2سات  جود ت ا ت في ميتوى ناموو  البا جيوتا    ذ أنو  غوزداد ثرود )ثينت  حدى الدرا

مون الحمول  ثرودنا غون     خوتل  150غن    حتى اليوم اليتوين من الحمل وم غرود ليات ع  غصل أعلوى مرداتو  عنود اليووم 

زى البواحيو  ان  واض ميوتوى الهاموو  عنود اليووم   يود عو (Elias et al., 1984)المااحول التاليوة مون الحمول حتوى الووادة 

اليتوين من الحمل  لى  جود الجاغبات المبيضية ال رالة ختل نذ  ال تاة كما     جود األجيام الص ا اونواء الحمول غروو   يوا 

    يا  التزا ج أما في النو   يا الحوامل فيد أشارت الدراسات  لى  (Shalash, 1965)يادر على منع نذا النشاط الجاغبي 

(  ثرود الجمواع غبيوى Marie & Anouassi, 1986نانو اام/مول( ) 1 الحمل غبيوي تاكيوز البا جيوتا   مون    )أيول مون 

نانو اام/مول( عنود اليووم  3(أغام ثرد ا ثاأة  غبـدأ ثاارتـ اع الـتدرغجي لـيصل أعلوى ميوتوى لو   )3-4تاكيز  من  ضاً لمدة )

 , Skidmoreنانو اام/مل( في الناية  يا الحامول ) 1( ليصل أيل من )11أ  10أاً حاداً في اليوم )(  غحد  ل  ان  ا9أ  8)

et al.,1996 .) 

(    أعلوى ميوتوى لو  فوي مصول الودم 1984 آخوا   ) Eliasفيد ثين  (Oestradiol -17ά)أما نامو  ااستا جين 

( غومواً مون مودة الطوور كموا ثوين أغضواً    1.83± 2.9ا لمودة )في الناية  يا الحامل غرو  في طوور الجاغبوات الناأوجة  غيوتم

ميتوا  غات ع فجأة عند الشها الراشا من الحمل  غيتما حتى الشها الياني عشا ليصل  لى أعلى ميتوغات  وم غون    تودرغجيا 

  زغوادة يطوا الجاغول  Skidmore(2000a ) حتى غوم الوادة   غرو  ميتوا  من  ضاً جداً في  يا موسم التناسول.  يود ذكوا

( ثيرو اام/موول عنوود ثلووو  يطووا 1.8±39.0( ثيرو اام/موول  لووى )0.4±25.0تاافيهووا زغووادة تاكيووز ااسووتاادغول فووي الوودم موون )

( 25.0( سوووم فوووا  ميوووتوى ااسوووتاادغول غهوووبط  لوووى ميوووتوا  األساسوووي )2( سوووم  عنووود تجوووا ز يطوووا الجاغووول )1.7الجاغووول )

Tibary  Anouassi(1001 )لموجة الجاغبية التحية  أما أوناء الحمل فيد ذكوا كول مون ثيرو اام/مل  غبيى كذلا لحين نمو ا

( ثروود الجموواع  غظهووا اختتفووات كبيوواة خووتل أ ل وليووين موون الحموول   ذ غبوودأ 18-20أ  ميووتوى ااسووتا جين غووزداد فووي اليوووم )

( مون الحمول    جود أ  60-70فوي األغوام ) (ثيرو اام/مول100( غومواً مون ا ثاأوة ليصول يمتو  )20-25تاكيز  ثالزغوادة ثرود )

 (  يوود فيوواElias , et al.,1984( عنوود الوووادة )Allantoic Fluidتاكيووز  غرووو  عاليوواً جووداً فووي اليووائل الليووانيي )

Skidmore(   الزغادة في تاكيوز ااسوتا جين فوي دم األم  اليوائل الليوانيي عنود الشوها األخيوا مون الحمول مون 1996 آخا )

 (.ß-hydroxylase 17(  لى استا جين ثوساطة أنزغم )ß-hydroxy progesterone 17ة تحوغل ماكل )ختل زغاد

( في دراست  للمحتوى الهاموني فوي سووائل الجاغبوات المبيضوية خوتل فصوول اليونة الم تل وة    2007 جد الدليمي )

    لوم غرون لل صول توأويا علوى تااكيوز نوذغن أزدغاد حجم الجاغل غصاحب  زغادة في تاكيز ناموني ااستا جين  البا جيتا

الهامونين   جد أغضاً أزدغاد تاكيوز الهاموونين موع تيودم الحمول فوي النوو  الحوامول أموا فوي  يوا الحوامول فيود  جود زغوادة فوي 

 تاكيز نامو  ااستا جين  ان  اض تاكيز نامو  البا جيتا   مع تطور الجاغبات  يا ا ثاأية  لى جاغبات  ثاأية.

 

 لمواد وطرائق العمل ا

أجاغت نذ  الدراسة في م تباات الريمياء الياغاغة  التحضياات النيوجية  التحلويتت الماأوية فوي ميتشو يي الحرويم 

أما عينات الدراسة فيد تم استحصالها من الحيوا  ثرود  لمدة سنة كاملة  الصدر الترليمي  الم تباات األنلية في النجف األشاف

زرة النجف األشاف فوي أ يوات مبرواة مون الصوباح   اسوترملت فوي نوذ  الدراسوة نوو  عااييوة اوحاا غة  ذثح  مباشاة في مج

Camelus dromedarius  يا حوامل تنتشا أ لبها في البادغة الجنوثية ثرد التأكد  من ستمتها يبل الذثح )عن طاغق اجوااء 

ات ال ليية(  طبيرة تغذغتها  تاثيتهوا  طاغيوة رعيهوا. ثلو  فحص عام لها من ختل درجة الحاارة  التن ت   خلونا من التشون

ناية ثرما وت  سنوات  يد اختيا نذا الرما لرون  عما البلو  الجنيي فضتً عن عما ذكوا فوي  130عدد الحيوانات الميترملة 

 (.1990أعت    يد تم التأكد من الرما ثطاغية فـحص األسنا  )الجناثي  الجليلي  

مل( 10الدم من الحيوا  ثرد ذثح  مباشاة في المجزرة  تاكت لتت يا في أناثيل اختبار سرة ) أستحصلت عينات

د رة في الدييية  3000 شغل ثياعة  Centrifugation Apparatus (Damon / iec)الماكزي    أرت في جهاز النبذ 
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مل  ح ظت في المجمدة  5ل اختبار سرة مل   أع في اناثي 2لمدة خمت ديائق  فُصل المصل ثواسطة مااة ميرانيرية سرة 

20-ثدرجة حاارة )
 

  OestrogeN (E)ود  امم( وم أجاي عليها اختبارات تيدغا تااكيز نامونات ا

 (Oestradiol -17ß)  نامو  الحمل progesterone (p) الهامو  المص ا (LH) 

Luteinizing hormone  ثطاغية اختبارEnzyme linked Immuno Sorbant Assay (ELISA) ( ثأسترمالKit )

شهاا لمتاثرة التغياات ال صلية  12    زعت نتائج البحث على أرثرة فصول  (Kitخاص  حيل الطاغية المافية مع )

 . الشهاغة

 اختبار أيل فا   (F –test)  ُحللت جميع نتائج البحث  أُست اج المردل  ال طأ اليياسي ثاسترمال اختبار تحليل التباغن

 (.1992لغاض ميارنة النتائج )المحمد  آخا     Least significant difference test (LSD)مرنوي  

 

 النتائج 

 Concentration of Oestradiol -17ß (E) تركيز هرمون المودق

ثيتوا(  17-فوي مرودل تاكيوز ناموو  الموود  )ااسوتاادغول  (P<0.05) اً مرنوغو اً أظهات نتوائج التغيواات ال صولية ارت اعو

فوي مرودل تاكيوز  خوتل فصول الصويف  لوم  (P<0.05)ل فصل الشتاء ميارنة مع ثيية ال صول  حصول ان  اض مرنووي خت

. أموا التغيواات الشوهاغة  (1 الشورل ريوم ) (1خوتل فصول الاثيوع كموا فوي الجود ل ريوم ) (P>0.05)غحصل أي تغييا مرنووي 

ختل شهاي شوباط  آذار ميارنوة موع ثييوة األشوها  (P<0.05)ة الحاالة في مردل تاكيز الهامو  فيد سجلت ارت اعات مرنوغ

ختل شوهاي حزغواا  )الوذي سوجل أدنوى  (P<0.05) كانت أعلى زغادة مرنوغة ختل شها شباط   سجلت ان  اأات مرنوغة 

 الشورل  (1كموا فوي جود ل ريوم ) (P>0.05)ان  اض مرنوي(  تموز ثالميارنة مع األشها البيية التي لم تبوين فا يوات مرنوغوة 

 .(2) ريم

 Concentration of progesterone (p)تركيز هرمون الحمل 

حصوول تغيواات فصولية مرنوغوة فوي مرودل تاكيوز ناموو  الحمول  ذ ارت وع  (3 الشرل ريوم ) (1غتحظ من الجد ل ريم )

ع ال صلين اآلخواغن  سوجل ختل فصلي ال اغف )الذي سجل أعلى ارت اع(  الشتاء ميارنة م (P<0.05)مردل التاكيز مرنوغاً 

فوي ان  اأوو  خوتل فصوول  (P>0.05)خوتل فصول الصوويف   لوم غحصول تغييووا مرنووي  (P<0.05)ان  واض مرنووي ملحوووظ 

خوتل شوهاي شوباط   (P<0.05)الاثيع. أما التغياات الشهاغة الحاالة في مردل تاكيز الهامو  فيود ثينوت ارت اعوات مرنوغوة 

ي حزغاا  )الذي سوجل أدنوى ان  واض مرنووي(  تمووز  عوادت تات وع ثرودنا لتصول اعلوى  آذار  ان  ضت مرنوغاً ختل شها

 (.4 شرل ريم )( 1ختل شها تشاغن الياني كما في جد ل ريــم ) (P<0.05)ارت اع مرنوي 

 Concentration of luteinizing hormone (LH)تركيز الهرمون المصفر 

 (P<0.05)حصوول ارت اعوات مرنوغوة  (LH)مردل تاكيز الهامو  المص ا ثينت نتائج التغياات ال صلية الحاالة في   

خووتل فصوولي ال اغووف )الووذي سووجل أعلووى ارت وواع مرنوووي(  الشووتاء ميارنووة مووع ال صوولين اآلخوواغن  حصووول ان  وواض مرنوووي 

(P<0.05)  ملحوظ لمردل تاكيز الهامو  ختل فصل الصيف  لوم غتحوظ تغييوا مرنووي(P>0.05)  فصول فوي المرودل خوتل

خوتل   (P<0.05)أموا التغيواات الشوهاغة فيود سوجلت أعلوى ارت واع مرنووي  (.5 الشورل ريوم ) (1الاثيع كما في الجد ل ريوم )

ًً خووتل شووها حزغوواا  )الووذي سووجل أدنووى ان  وواض مرنوووي(  تموووز  ارت رووت فووي (P<0.05)شووها شووباط  ان  ضووت مرنوغووا 

ختل الشهاغن تشاغن األ ل  تشاغن الياني كما موأح في جد ل ريوم  (P<0.05)األشها التالية لتصل  لى الميتوى المرنوي 

 (.6) شرل ريم ( 1)
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 Pوالحمل  E(: التغيرات الشهرية والفصلية الحاصلة في معدالت تراكيز الهرمونات الجنسية )المودق 1جدول رقم )

 ( في النوق بعمر ثالث سنواتLHوالمصفر 

عدد  شهر

 النوق

 تركيز هرمون المودق

غرام/ملبيكو  

 تركيز هرمون الحمل

 نانوغرام/مل

تركيز الهرمون 

 المصفر

 نانوغرام/مل

 a 0.009 ± 0.41 a 0.18 ±1.68  a 23.22 ± 2.52 13 األكانون أول

 a 0.011 ± 0.50 a 0.18 ± 1.78 a 24.34 ± 3.62 12 كانون ثاني

 ab 0.018±0.60 ab 0.21±1.99 ab 25.43±4.74 11 شباط

 a 0.01 ± 0.51  a 0.19 ±1.79 a 24.33± 3.63 36 ءمعدل فصل الشتا

 ab 0.009±0.58 ab 0.22±1.79  a 24.52±3.03 12 آذار

 a 0.008±0.45  a 0. 18±1.67 a 23.42 ± 2.91 11 نيسان

 a 0.007 ±0.37 a 0.18±1.57  a   22.30±1.81 10 آيار

 ab 0.008±0.47 ab 0.19±1.68ab 23.41±2.92 33 معدل فصل الربيع

 ac 0.001±0.09 ac 0.009±0.44ac 12.21±0.75 9 حزيران

 ac 0.001±0.11 ac 0.011±0.50ac 13.31±1.85 9 تموز

 a 0.001±0.19  a 0.013±0.54 a 14.40 ± 2.89 8 آب

 b 0.001± 0.10 b 0.01 ±0.51 b   13.3 ± 1.86 26 معدل فصل الصيف

 a 0.02 ±0.42   a 0.20 ±1.72 a 21.53 ± 1.64 10 أيلول

 a 0.031 ±0.51 a 0.22±1.84 ab 22.65 ± 2.72 12 تشرين األول

 a 0.033±0.61 ab 0.22±1.94 ab 23.74 ± 3.85 13 تشرين الثاني

 ab 0.03 ± 0.52  a 0.21±1.83  a 22.64±2.73 35 معدل فصل الخريف

 

 معدل الفصول األربعة

 

130 

 

2.785 ± 20.92 

 

0.012 ± 0.40 

 

0.15 ±1.452 

 

 الخطأ القياسي± األرقام تمثل المعدل -

 .(P<0.05)الحروف المختلفة في العمود الواحد تعني وجود فرق معنوي بين المعدالت على مستوى  -
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 ( )بيكوغرام/مل(E(: التغيرات الفصلية الحاصلة في تركيز هرمون المودق)1شكل رقم )

 يام تحت ال صول تميل عدد النو .األر -

 .(P<0.05)الحا ف الم تل ة ترني  جود فا  مرنوي على ميتوى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( )بيكوغرام/مل(E(: التغيرات الشهرية الحاصلة في معدل تركيز هرمون المودق  )2شكل رقم )

 

 ااريام تحت األشها تميل عدد النو . -

 .(P<0.05)د فا  مرنوي على ميتوى الحا ف الم تل ة ترني  جو -
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 )نانوغرام/مل((P) (: التغيرات الفصلية الحاصلة في معدل تركيز هرمون الحمل3شكل رقم )

 األريام تحت ال صول تميل عدد النو . -

 .(P<0.05)الحا ف الم تل ة ترني  جود فا  مرنوي على ميتوى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نانوغرام/مل( (P) (: التغيرات الشهرية الحاصلة في معدل تركيز هرمون الحمل 4شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 )نانوغرام/مل( (P) (: التغيرات الشهرية الحاصلة في معدل تركيز هرمون الحمل 4شكل رقم )

 األريام تحت األشها تميل عدد النو . -

 .(P<0.05)ترني  جود فا  مرنوي على ميتوى الحا ف الم تل ة  -
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 )نانوغرام/مل((LH) (: التغيرات الفصلية الحاصلة في معدل تركيز الهرمون المصفر 5شكل رقم )

 األريام تحت ال صول تميل عدد النو . -

 .(P<0.05)الحا ف الم تل ة ترني  جود فا  مرنوي على ميتوى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نانوغرام/مل( (LH) (: التغيرات الشهرية الحاصلة في معدل تركيز الهرمون المصفر 6شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 )نانوغرام/مل( (LH) (: التغيرات الشهرية الحاصلة في معدل تركيز الهرمون المصفر 6شكل رقم )

 األريام تحت األشها تميل عدد النو . -

 .(P<0.05)مرنوي على ميتوى  الحا ف الم تل ة ترني  جود فا  -
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 Discussionالمناقشة   

  Concentration of Oestradiol -17 ß  (E) تركيز هرمون المودق

( ارت اعات  اأحة 1 شرل ريم  1 أ أحت نتائج التغياات ال صلية الحاالة في مردل تاكيز ااستا جين )جد ل ريم 

ميارنة ث صل الصيف الذي شهد ان  اأاً مرنوغاً  اأحاً  (الاثيع  ال اغففي ميتوى الهامو  ختل ال صول اليت  الشتاء  

(P <0.05) مردل  : نذا غبين الد ر الذي غلرب  الهامو  في موسم تناسل الجمال  ذ ُذكا    الموسم غتأوا ثردة عوامل منها

 Nelis, 1997)  (Khalil, 1989ة  (  التغذغة  الضوء  درجة الحاار1990سيوط األمطار في المنطية )الجناثي  الجليلي  

مما غرني    الموسم غمتد من ثداغة ال اغف حتى منتصف الاثيع   عند تاتيل اارت اعات في ميتوغات الهامو  )شرل ريم 

الاثيع  نذا غت ق مع ما استنتج  الاثيري –الشتاء –ال اغف  :حيل موسم تناسل الحيوا  فأنها ترو  ثالصورة اآلتية (1

أ  موسم التناسل في الراا  غبدأ عند مطلع فصل ال اغف  غتصاعد مع ما ر الويت ليصل  لى يمت  ختل فصل  من (1998)

الشتاء وم غبدأ ثاان  اض التدرغجي ختل فصل الاثيع  غصل أدنى  ان  اض ل  ختل فصل الصيف  أي أ  التناسل غرو  في 

 توافا الغذاء   غن    عند ارت اع الحاارة  ان  اض الاطوثة  يلة أيصا  عندما غميل الجو  لى البا دة  ارت اع الاطوثة 

الغذاء   نذا ما غ يا ثصورة  اأحة اارت اع المرنوي لميتوى الهامو  ختل الشتاء  اان  اض المرنوي ختل الصيف  

 ر الذي غلرب  الهامو  في أما األسبا  ال يلجية ارت اع ميتوى الهامو  ثداغة موسم التناسل  مطلع ال اغف فترمن في الد

 تراوا ال تغا الحبيبية  ختغا الياا  الداخلي  تح يز نمو الجاغبات  تحدغد   Oestrous behavior ظهار اليلوك الشبيي 

 تيتما ثالنمو حتى ا ثاأة من ختل تأويا  ااستاجاعي الموجل  Atresiaأي الجاغبات التي تتجا ز عملية الاتق أ  التحلل 

 زغادة فرالية ال تغا  Anti atretic effectأغضاً أي    للهامو  تأويااً مضاداً للاتق  LH نامو   FSHو  في نام

ا فاازغة  ال تغا المهدثة المبطة ليناة البي  لتحاغا البيوض ثاتجا  يا  الاحم  زغادة عدد ختغا ثطانة الاحم  ارت اعها 

التأويا ااثتنائي في البا تينات من ختل تح يز  فااز ااندر جينات من الغدد   زغادة عدد الغدد الاحمية  طولها فضتً عن

 الرظاغة   يانا من التأوياات 

(    تاكيز نامو  1997) Tibary Anouassi(    غذكا كل من 1991 محيي الدغن  آخا     1981 ,)عجام  آخا  

من أ  المويع الجغاافي  Musa   Merkt(1990)ل من المود  غزداد  ثشرل موازي للنمو الجاغبي فضتً عما ذكا  ك

لتناسلي  تااكيز الهامونات  ظا ف التغذغة غؤواا  في الرتية ثين النشاط الجنيي  الروامل الجوغة  ذ غزداد نشاط الحيوا  ا

 .الجنيية في مناطق ان  اض الحاارة   فاة الغذاء  نذا ما غ يا أغضاً ارت اع ميتوى نذا الهامو  مطلع ال اغف

من ختل ارت اع ميتوى الهامو  ختل فصل الشتاء )فصل  (P<0.05) تظها نذ  التأوياات ثصورة  اأحة  مرنوغة 

  Sghiri  Driancourtمنتصف الاثيع وم الصيف ثصورة مرنوغة حيث أكد كل من  ثدء ان  اأ   النشاط المبيضي(

 جود فا  في ال رالية الموسمية للمباغ  سبب  فرالية ال تغا الحبيبية  ذ تيل فراليتها في الموسم  يا التناسلي ثيبل  (1999)

 .الم از من نذ  ال تغاالمؤوا عليها  ثالتالي ان  اض نامو  ااستا جين  FSHان  اض ميتوى نامو  

 (26.83±4.01)   مردل تاكيز نامو  المود  في الجمال الراثية غصل  لى  (2001) آخا    Towhidi يد ذكا 

 (20.92±2.785)مل في عما وت  سنوات في حين ثينت الدراسة الحالية    مردل تاكيز  لل صول األرثرة ثل  /ثيرو اام

 . لى اختتف اليتلة  طبيرة الاعي  التغذغة مل  لرل ال ا  نذا غرود/ثيرو اام

فيد عريت  ثصورة  ( 2 شرل ريم 1أما نتائج التغياات الشهاغة الحاالة في مردل تاكيز نامو  المود  )جد ل ريم 

ميتوى فرند متاثرة المنحنى البياني تتبين ثداغة ارت اع  . اأحة  مرنوغة  حصائياً الد ر الذي غلرب  الهامو  في تناسل ا ثل

 استماار  ثاارت اع ختل أشها التناسل ليصل  لى أعلى  الهامو  عند شها أغلول )مطلع ال اغف  ثداغة الموسم التناسلي(

 غصل  لى  ارت اع ل  ختل شها شباط وم آذار ) موسم النشاط المبيضي(  غن    تدرغجياً عند شها نييا  )منتصف الاثيع(

وم تموز  ذ غرو  تناسل الحيوا  في  من  ضاً جداً  نو شها  )يمة اان  اض الصي ي(أدنى ميتوى ل  ختل شها حزغاا  

من أ  ميتوى الهامو  غرو  من  ضاً جداً  (1984) آخا    Eliasارت اع الحاارة  زغادة شدة  مدة ا أاءة  نذا ما أكد  

راا  غبدأ من شها تشاغن األ ل  غيتما حتى    موسم تناسل ا ثل في ال (1988)في  يا أشها التناسل   يد ذكات الند ة 

شها نييا   لرل ااختتف في تحدغد ثداغة الموسم التناسلي ترود  لى اختتف الظا ف البيئية  أماكن تواجد الحيوا   طبيرة 

 .تغذغت 

  Concentration of Progesterone  (P) تركيز هرمون الحمل

( البا جيتيا   3 شرل ريم  1مردل تاكيز نامو  الحمل )جد ل ريم أظهات نتائج التغياات ال صلية الحاالة في 

ارت اعات  اأحة ختل فصول موسم التناسل )ال اغف  الشتاء  الاثيع( ميارنة ث صل الصيف الذي شهد ان  اأاً مرنوغاً 
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ثالشتاء  نذا غشيا  لى   لوحظ    أعلى ارت اع مرنوي ل  كا  ختل ال اغف مطلع موسم التناسل  ميارنةً  (P <0.05) اأحاً  

الد ر ال ّرال الذي غيوم ث  نامو  الحمل ثداغة موسم تناسل الحيوا   المتميل في زغادة ال رالية اافاازغة للغشاء الم اطي 

 في اوناء انييامها  ما رنا ختل اليناة  لى (Zygote)المبطن ليناة البي  اسيما     نذ  ا فاازات أا رغة لتغذغة التيحة 

الاحم لغاض  اسها  كما غرمل الهامو  ثالترا   مع ااستا جين على تهيئة الاحم استيبال الجنين من ختل تأويا  في 

 (Blastocyst)الذي غغذي الريي  األرغمية  (Uterus milk)ثطانة الاحم  زغادة فرالية الغدد الاحمية  فااز حليل الاحم 

اً مهماً في المحافظة على استماارغة الحمل في جميع الحيوانات فضتً عن تح يز  نمو كما أ  ل  د ر .لحين  اسها في البطانة

في  دد اليدي من ختل تراوا ال تغا  تض مها لغاض افااز اللبن ثوساطة نامو   alveoli ااسناخ  lobulesال صيصات

من نيل األ كيجين  المـواد الغـذائية خـتل الـدم  البا اكتين   أغضاً تح يز  لرملية التن ت لزغادة التبادل الغازي مما غزغد

 ,:Nowshari & Al  1991  محيي الدغن  آخا   (Austin & Short, 1973 نـذا مـهـم لتـغذغة الجـنيـن خــتل الحـمل 

أ  غ يا       ما تما ث  النو  من ظا ف ثيئية مناسبة كأعتدال الحاارة   فاة الغذاء ثداغة موسم التناسل غمرن (2005

ارت اع ميتوى الهامو  ختل ال اغف  استماار  ثن ت الميتوى لرن ثصورة أيل نيبياً ختل فصل الشتاء مما غشيا  لى ثدء 

تيلص الد ر ال يلجي للهامو  في الحيوا  لردم حصول حالة الحمل  كو  الحيوانات المدر سة  يا حوامل   ثداغة استغناء 

تجلى نذا  اأحاً في اان  اض المرنوي الحاال في ميتوا  ختل فصل الصيف  ذ ظها الجيم عن تأوياات الهامو   يد 

ال ا   اأحاً جداً ميارنة مع ثيية فصول الينة   ال  لى أيل ميتوى ل  ختل موسم ال مول الجنيي في الصيف   يد أكد 

Skidmore (2000a) ل  مردل تاكيز نامو  الحمل     يا  التزا ج  ا ثاأة غيببا  ان  اض تاكيز الهامو    ث

 آخا    Towhidiمل  نذا غتيار  مع ما توال  لي  /نانو اام (0.40±0.012)لل صول األرثرة  ثرما وت  سنوات 

 اختل ت نتائج  .مل/نانو اام (0.55±0.003) ذ  جد ا    مردل تاكيز الهامو  في الجمال الراثية ثن ت الرما ثل   (2001)

في دراستهم على النو  في ا مارات  ذ ثينوا    مردل  (2000) آخا     Ayoubثر  ما توال  لي  الدراسة الحالية مع 

مل  لرل ااختتف في نتائج الدراسات غرود  لى اختتف اليتات   يت /نانو اام (0.29–1.57)تاكيز الهامو  ثل  من 

اليتات في البلدا  أ  حتى أمن البلد الواحد غؤوا في    اختتف  (1984) آخا    Eliasالدراسة  طبيرة التغذغة   ذ ذكا 

 .ميتوى نامو  الحمل حيث تمتلا ثر  اليتات ا ات تراواغة  انتاجية تميزنا عن ستات أخاى

( اورة  اأحة 4 شرل ريم   1 أظهات نتائج التغياات الشهاغة الحاالة في ميتوى تاكيز الهامو  )جد ل ريم 

ج التغياات ال صلية فيد سجل تاكيز الهامو  ارت اعات تدرغجية  اأحة ثدءاً من شها آ  استرداداً لموسم  دييية لما ثينت  نتائ

التناسل   ال اعلى ارت اع مرنوي ل  ختل شها تشاغن الياني منتصف ال اغف  حصل تذثذ  في ميتوا  ختل شهاي 

 ذ ثينوا  جود ت ا ت في ميتوى نامو  الحمل سبب    (1984) آخا    Elias نذا ما أكد   ,كانو  األ ل  كانو  الياني

 جود جاثيات مبيضية فرالة   جود أجيام ا ا في مااحل م تل ة من اانحتل ناتجة عن  ثاأات ساثية تترارض مع النشاط 

اافاازي للجاغبات  تيبل اختتف في تاكيز الهامو     اال الهامو  ارت اع  المرنوي ختل شها كانو  الياني 

)منتصف الموسم التناسلي(  وم  ال أيل ارت اع مرنوي ل  ختل شها شباط مؤشااً ثداغة ان  اأ   يلة تأوياات  وم  ال أدنى 

حيث غن    ميتوى تناسل الحيوا   غتأكد  ميتوى ل  ختل شها حزغاا  )موسم ال مول الجنيي  أدنى اان  اض الصي ي(

   درجة الحاارة  (1990) يد ذكا الجناثي  الجليلي  .لهامو  ختل شها تموزنذا أغضاً في اان  اض المرنوي لميتوى ا

الرالية  يلة توافا الغذاء لهما تأويا سلبي في تناسل الحيوانات ثصورة عامة  نشاطها الهاموني  نذا غرلل أغضاً اان  اض 

 .المرنوي الحاال ختل أشها الصيف

 

 Concentration of luteinizing hormone (LH) تركيز الهرمون المصفر

( ارت اعات مرنوغة 5 شرل ريم   1ثينت نتائج التغياات ال صلية الحاالة في مردل تاكيز الهامو  المص ا )جد ل ريم 

 اأحة ثلغت أشدنا في فصل ال اغف )مطلع الموسم التناسلي( وم الشتاء   ان    التاكيز مرنوغاً ختل فصل الصيف 

   للهامو  المص ا د راً مهماً  (1997) الراني  (1991)ليد ذكا كل من محيي الدغن  آخا    )موسم ال مول التناسلي(.

لدى  نا  الحيوانات حيث غ از ثرميات كبياة من ال ص األمامي للغدة الن امية  غنتيل  ) ثارزاً في الد رات التراواغة )الشبيية

  حدا    Proteolytic enzymesنزغمات المحللة للبا تين  لى المبي  ليح ز الجاغبة الناأجة على التمز  ثوساطة اا

كما غيبل حد   نمو ساغع أل عية دموغة  ,ا ثاأة  تروغن الجيم األا ا  زغادة  فااز الهامونات اليتيا غدغة من الجاغبات

مو  المص ا تحت جدغدة في جدار الجاغل  غزغد من ساعة جاغا  الدم  لى المبي   زغادة  ز  المبي    غيع  فااز الها

سيطاة  دة تحت المهاد التي تيتلم مجموعة من المح زات البيئية أ  ال يزغا غة أ  التناسلية لتيوم ثإفااز الهامو  المحار أ  

 نذا يد غ يا اارت اع المرنوي لميتوى الهامو  ختل  .عامل انطت  الهامو  المص ا  لى الن امية  فااز الهامو 

تناسل الحيوا   غيتما الهامو  ثالميتوى ن ي   ثصورة أيل نيبياً ختل الشتاء منتصف النشاط التناسلي  ال اغف ثداغة موسم 
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حيث غحصل ل  تيبيط لردم حصول الحمل ختل الد رات التراواغة الحاالة ثداغة الموسم  غبدأ ثاان  اض ختل فصل الاثيع 

 .سل الحيوا  في  غصل  لى ايل ميتوى ل  ختل فصل الصيف حيث غن    تنا

في دراستهم التي أجاغت في جنو   (2001) آخا    Towhidi يد تيارثت نتائج الدراسة الحالية مع ما توال  لي  

مل  كا  مردل التاكيز /نانو اام (1.85±0.24) غاا   ذ  جد ا    مردل تاكيز الهامو  في النو  ثرما وت  سنوات ثل  

مل  ثينما اختل ت النتائج مع نتائج دراسة حدغية /نانو اام (1.452±0.15)رة  ثالرما ن ي  في الدراسة الحالية لل صول األرث

كا  ختل  (LH) ذ  جد ا    أعلى تاكيز للهامو  المص ا  (2004) آخا    Hegazyأجاغت في الجزغاة الراثية أجانا 

 (0.097)مل  أيل تاكيز ل  كا  /نانو اام (0.19) نو طـور الجـاغبات المتحللة  ثل   Luteal phaseالطور الص اا ي 

 .مل  يد غرود اليبل في نذ  ااختتفات ثالنتائج  لى اختتف اليتات  طبيرة الظا ف المناخية  التغذغة/نانو اام

فيد ثينت ارت اع ميتوى الهامو   ( 6 شرل ريم  1أما نتائج التغياات الشهاغة في ميتوى الهامو  المص ا )جد ل ريم 

وم   اأحة ر م أنها لم تاتق  لى ميتوى ااختتف المرنوي ختل شها أغلول )ثداغة ال اغف  مطلع تناسل الحيوا ( ثصورة

استما ارت اعاً ليصل  لى الميتوى المرنوي ختل شهاي تشاغن األ ل  تشاغن الياني مؤشااً ثذلا د ر  في الد رات التراواغة 

مع ثيية األشها  وم حصل تذثذ  في تاكيز الهامو   ذ ان    نيبياً ختل شها  الشهاغة األ لى أمن موسم التناسل ميارنة

  محيي الدغن  1981كانو  األ ل  ارت ع نيبياً ختل شها كانو  الياني   ثهذا ال صوص ذكا كل من )عجام  آخا    

ي ساعات أخاى  نذا غشيا     فااز الهامو  المص ا غصل  لى حد  األيصى في ساعات مرينة  غن    ف (1991 آخا    

 يد ذكا ا  . لى  جود تذثذ  في  فااز الهامو  المحار للهامو  المص ا تحت المهاد تبراً للمح زات الداخلية  ال ارجية

  وم استما تاكيز الهامو  ثاارت اع (FSH)أكيا  أوحاً من التذثذ  في  فااز  (LH)أغضاً    التذثذ  الحاال في  فااز 

ميتوى ل  ختل شها شباط مشيااً  لى د ر  ال رال منتصف موسم تناسل الحيوا   ثدأ التاكيز ثاان  اض في  ليصل  لى أعلى

األشها التحية لينترت  غصل أيل تاكيز مرنوي ل  ختل شها حزغاا  وم شها تموز   يد غرلل نذا اان  اض في التاكيز ما 

اارة الجو لها تأويا سلبي على عموم فيلجة الحيوا   فرالية    ارت اع درجة ح Musa   Merkt (1990)ذكا  كل من 

  .الهامونات التناسلية
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