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Abstract   
    This study was conducted in animal farm and laboratories of the  Technical Animal  Production 

Department of Al-Mussaib Technical College during period from 20/9/2018 to 20/4/2019 to investing the 

effect of pregnancy that resulting from hormonal treatments to estrus synchronization in the blood and 

metabolic changes in local ewes, the study include twenty ewes with age  ranged from 2-4 years, and 

randomly were  distributed in two groups sub groups 10 ewes for each group. for the first group, estrus 

synchronization  were done by injection of the Prostaglandin (PGF2α)  hormone  using 500 IU with 10 

days time difference for. While for the second group intravaginal  progesterone sponges containing 10 mg 

of fluorogestone acetate (FGA) were putted  for 12 days period of  time , The ewes of the two groups 

were injected with 500 IU of equine chorionic gonadotropin(eCG)  after the sponges were removal. The 

ewes were naturally mated with high fertility (ram / 10 ewes). The blood samples were Collected for each 

month and stored at -20C° until assayed. The obtained  results indicated that  the months of pregnancy 

had significantly effect (p <0.05) in the  average concentration of glucose, total protein, packed cell 

volume (PCV), and hemoglobin when the hormone Prostaglandin is used as well as months of pregnancy 

had   a significant effect (p <0.01) for total protein, cholesterol, packed cell volume (PCV) and 

hemoglobin when  Vaginal sponges were used.   
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 والدمية األيضية التغريات يف الشبق لتوحيد اهلرمونية املعامالت من الناتج احلمل تأثري
 احمللية النعاج يف

 
 سارة جاسم زامل                         بان مهدي صاحب        هديل علوان عبد                 

 العراق ،محافظة بابل ،جامعة الفرات األوسط التقنية ،الكلية التقنية /المسيب ،قسم تقنيات األنتاج الحيواني
                    Com.hdel@atu.edu.iq               Sarahjasim@atu.edu.iq 

 
 الخالصة 

لغاية  20/9/2018الكلية التقنية /المسيب للمدة من  رات قسم تقنيات اإلنتاج الحيوانيأجريت الدراسة في الحقل الحيواني ومختب      
لدراسة تاثير الحمل الناتج من المعامالت الهرمونية لتوحيد الشبق في التغيرات الدمية واأليضية في النعاج المحلية.  20/4/2019

د وح   .نعاج لكل مجموعة بواقع 10وزعت عشوائيًا على مجموعتين  ،سنوات 4-2نعجة  تراوحت أعمارها مابين  20استعملت في الدراسة 
، بينما في أيام 10ولية وبفارق زمني مقداره وحدة د 500( بجرعة PGF2 αالشبق في المجموعة األولى بحقن هرمون البروستوكالندين )

 .يوماً  12(, لمدة (FGA Chronogest ملغم من هرمون الحمل الصناعي  10المجموعة الثانية وضعت االسفنجات المهبلية المشبعة ب
اش عالية الخصوبة ل قحت النعاج باكب .وحدة دولية من هرمون مصل الفرس الحامل 500حقنت بعد سحب االسفنجات المهبلية بجرعة 

بينت النتائج ان الشهر الحمل  .درجة مئوية لحين التحليل 20-. ٌجمع الدم كل شهر وفصل المصل وحفظ بدرجة حرارة نعاج( 10)كبش/
في معدل تركيز الكلوكوز والبروتين الكلي والنسبة المئوية لحجم الخاليا المرصوصة وخضاب الدم  عند استعمال  p<0.05)تأثيرًا معنويًا )

( الشهر الحمل في البروتين الكلي والكوليستيرول وحجم p<0.01ولوحظ تأثير عالي المعنوية  ) ،هرمون البروستوكالندين لتوحيد الشبق
  .م عند استعمال االسفنجات المهبلية لتوحيد الشبقالخاليا المرصوصة وخضاب الد

 
 البروستوكالندين، مصل الفرس الحامل ،االسفنجات المهبلية ،شبقالتوحيد  :ةلادالكلمات ال

 
 المقدمة

الناتجة وكمية عدد المواليد زيادة غنام من العوامل المهمة في نجاح تربية االغنام من خالل بة األو خص دعت        
تتميز االغنام المحلية بتحملها الظروف البيئية والمناخية مع انها ذات كفاءة انتاجية واطئة مقارنة  ،المنتجةاللحوم 

غنام في العراق وجب االهتمام بجوانب عدة منها زيادة كفاءتها همية تربية األوأل [1]خرى غنام األمع سالالت األ
لى توحيد شبقها عن طريق إعدادها من خالل تكاثرها والحصول على مواليد جديدة لذلك تم اللجوء أ نتاجية وزيادة اإل

الكفاءة التناسلية  الهرمونات المنشطة للمناسل لتحسينأستعملت  ،[2] التدخل الصناعي باستخدام المعاملة الهرمونية
في توحيد شبق  الحملوالحقن بهرمون  ليةالمهباالسفنجات  استخدمت [3]معدل الخصوبة وتقليل نسبة الهالكات و 

و نظائره أالبروستوكالندين  هرمون  . يؤثر[4زيادة معدل االباضة ] ومن ثمبات النعاج عن طريق تنشيط نمو الجري
ذ يعمل على تحلله وان الحقن بجرعتين من هذا المركب وبفارق زمني إصفر الناضج على الجسم األالمصنعة 

عالقة  وجودالدراسات الحديثة  أظهرتو  ،[5]لى الحصول على نتائج جيدة في توحيد الشبق إدى أيام أمقداره ثمانية 
نتاجية والتناسلية للحيوانات الزراعية وامكانية استعمال بعض صفات يضية وصفات الدم والقدرات اإلبين التغيرات األ

اذ هنالك بعض الصفات الدمية لها  [7و 6]غنام نتاجي والتناسلي لدى األداء اإلالدم في تحسين صفات النمو واأل
طريقها يمكن تحسين الصفات االقتصادية فالبد من استعمالها في االنتخاب  منداء قطعان االغنام و أتاثير مهم في 

يضية تهدف الدراسة الحالية الى تقدير تأثير الحمل في بعض التغيرات األ [8]لتسريع برامج التحسين الوراثي 

mailto:Com.hdel@atu.edu.iq
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دفع االسفنجات الهرمونية  و طريقةأ( PGF2توحيد الشبق بطريقة الحقن العضلي بهرمون )وصفات الدم من جراء 
 .للنعاج العواسية

 المواد وطرائق العمل 
أجريت الدراسة في الحقل الحيواني ومختبرات قسم تقنيات اإلنتاج الحيواني في الكلية التقنية / المسيب للمدة        
( سنوات 4-2نعجة عواسية محلية تراوحت أعمارها بين ) 20شملت الدراسة أو  20/4/2019 -2018 /20/9من 

حقنت نعاج  ,  .رقمت النعاج باستخدام أرقام بالستيكية ،نعاج 10مجموعتين لكل مجموعة )معاملة(  علىوقسمت 
 انتاج شركة  PGF2αول من المعاملة بهرمون المجموعة االولى بالعضلة في اليوم األ

 (Holland –Sodium Cloprostenolبجرعة ) حقنت الجرعة الثانيةأيام  10وحدة دولية /حيوان وبعد   500، 
ملغم  10( المشبعة بـ Holland-Intervetما المجموعة الثانية ثبتت النعاج لعملية وضع االسفنجات المهبلية )أ

, حقنت نعاج المجموعة الثانية في يوم سحب  اً يوم 12( لمدة Chronogestمن هرمون الحمل الصناعي)
( (European Union- Intervet Internationalاالسفنجات المهبلية  واالولى بهرمون مصل الفرس الحامل 

نعاج بعمر  10عرضت جميع النعاج للتسفيد من كبش عواسي خصب لكل   .وحدة دولية /  حيوان  500بجرعة 
حب الدم من الحيوانات  .دورتين شبق عن النعاج, ثم عزلت االكباش بعد سنوات  3 بواقع عينة دم واحدة كل س 

ووضع الدم في أنابيب اختبار, وعزل مصل الدم ووضع في  ،لحين والدة اخر نعجة ومن كلتا المجموعتينشهر 
قدر  لحين إجراء الفحوصات عليها. ͦم  20 -مليلترات وحفظت بالمجمدة بدرجة  5أنابيب خاصة ومرقمة سعة 

( من خالل Kit Biolaboشركة تركيز الكلوكوز والبروتين الكلي والكوليستيرول باستعمال عدة تجارية من شركة  )
وبطول  (Spectrophotometer–PD303-Germany)الطريقة الضوئية بواسطة جهاز المطياف الضوئي 

( بطريقة االنبوبة الشعرية PCVوقيس حجم خاليا الدم المرصوصة )نانوميتر بالتتابع. 500و 520و 546موجي 
 .[9]هيموغلوبين الدم بطريقة ساهلي قيس ثمو 
 

 التحليل االحصائي 
في التحليل  Statistical Analysis System- SAS (2004)[10])استعمل البرنامج االحصائي       

بهرمون االحصائي لدراسة تأثير الحمل في عدد من التغيرات االيضية وبعض صفات الدم عند المعاملة 
وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار  .المهبليةاالسفنجات  استعملتو PGF2α البروستكالندين

Duncan  [11]متعدد الحدود. 
 

 النتائج والمناقشة 
في معدل تركيز الكلوكوز ألشهر الحمل  ( (p<0.05 تأثير معنوي وجود   ،(1الجدول ) في بينت النتائج       
 67.39ول والثاني والثالث وكان التركيز بالشهر األ   مقارنة  الرابع  و  الخامس   ذ ازداد تركيزه في الشهرإ ،بالدم

 ملغم /ديسليتر على التوالي وهذه النتيجة تتفق مع  51.96و 54.85و 55.69و 63.69و
ان  ،الذي بين انخفاض تركيز الكلوز في الماعز األسود الجبلي  لجميع أشهر الحمل   [13 ]مع لم تتفقو  [12]

ن سبب زيادة مستو إ  [14]بين  ،هذا االختالف قد يكون بسبب تأثير المعامالت الهرمونية وأختالف نوع الحيوان 
يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي وبالتالي أرتفاع مستوى الطاقة في جسم الحيوان التي تؤدي الدم ى الكلوكوز في 

( على معدل p<0.05)ثرت معنوياً أن أشهر الحمل أ( 1لجدول )تبين من ا .إلى تحسين وزيادة الكفاءة التناسلية 
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ولى وكان ذ ارتفع تركيزه بالشهر الخامس والثاني مقارنة باألشهر الرابعة والثالثة واألإ ،تركيز البروتين الكلي بالدم
غم/لتر على التوالي وهذه النتيجة تتفق مع ماتوصل له  53.31و 56.22و 57.77و 60.01و 65.44مستواه 

إذ توصلوا في دراستهم على نعاج البرقي والرحماني عدم وجود فروق معنوية بالبروتين  [16] ومختلفة مع  [15]
من كمية العلف المتناول تزيد األم  أن زيادة نسبة البروتين قد تعود الى إن ،الكلي خالل فترات مختلفة من الحمل

في كمية البروتين المفقود من جسمها لغرض تحقيق أكبر نمو بالنسبة للجنين خالل فترة  للحصول على موازنة 
معدل تركيز الكوليستيرول بالدم بالرغم  في شهر الحمل لم تؤثر معنوياً أن أ( 1وجد من الجدول )  .،[17]  الحمل

تفاع معنوي في تركيز اللذين وجدا ار  [19 ]وتختلف مع [18]تتفق معمن ارتفاعه خالل اشهر الحمل وهذه 
الفترة الفسلجية التي يمر بها الكوليستيرول خالل االسبوعين األخيرين من الحمل وهذا االختالف ربما بسبب 

في الحفاظ على مستوى هرمون البروجستيرون من المبيض  مهماً  اً الكوليستيرول خالل الحمل دور  يؤدي ،الحيوان
( في نسبة حجم الخاليا p<0.05وجود تأثير معنوي ) يضاً ألوحظ  .[20]والمشيمة المهم في ادامة الحمل 

ذ ازدادت نسبتها في الشهر الخامس والرابع مقارنة بالشهر الثاني والثالث واالول وكانت النسبة إ ،المرصوصة بالدم
  [22]مع  التتفقو  [21]هذه النتيجة تتفق مع  % على التوالي  25.44و 26.16و 26.77و 27.27و 29.61

إذ بينوا عدم وجود تأثير معنوي ألشهر الحمل في نسبة حجم الخاليا المرصوصة  في الماعز وهذ االختالف قد 
في سرعة جريان  مهماً  دوراً  لهاان زيادة حجم الخاليا المرصوصة خالل الحمل  ،يكون بسبب أختالف نوع الحيوان

ويساعد على انتشار وانتقال المواد الغذائية  ،[23] وعية الدموية للمشيمةوعية الدموية الصغيرة واأللى األإالدم 
معدل تركيز  في(  p<0.05شهر الحمل لها تاثير معنوي )أن أيضا أشوهد  .[24]م والجنين وكسجين بين األواأل

اذ ارتفع تركيزه بالشهر الخامس والرابع مقارنة بالشهر الثاني والثالث واالول من الحمل وكانت  ،الهيموغلوبين بالدم
وتختلف   [25]تتفق هذه النتيجة مع  ، ملغم/ديسيلتر على التوالي 8.48و 8.64و 8.86و 9.09و 9.87التراكيز 

ن هذا ين إذ بينوا عدم وجود تأثير الشهر الحمل في معدل تركيز الهيموغلوب [26 ]مع في النعاج العرابية وا 
في نقل االوكسجين الى  مهماً  الهيموغلوبين دوراً  يؤدي، األختالف قد يعزى الى أختالف ظروف وموسم التجربة

( وجود تباين في مستوى 1يتضح من الجدول ) . [27]م والجنين خالل الحمل جميع انحاء جسم الحيوان وبين األ
اذ ازداد تركيزه في النعاج الحوامل  ،((p<0.05تركيز الكلوكوز بين النعاج الحامل وغير الحامل بمستوى معنوية 

. ان زيادة تركيز كلوكوز الدم حواملالمل النعاج الغير  100ملغم / 51.34مل مقارنة بتركيزه  100ملغم/ 56.51
 واملارتفاع مستوى الطاقة التي تتوفر في النعاج الح من ثمامل يؤدي الى زيادة التمثيل الغذائي و في النعاج الح

بمستوى معنوية   واملوغير الح واملهناك تأثير معنوي للبروتين الكلي بين النعاج الح. [12] .خالل فترة الحمل
p<0.05) ،)اذ بلغ مستواه  حواملاقل من النعاج الغير  واملان مستوى تركيز البروتين الكلي في النعاج الح
 .[28]لتكوين اللبأ  المدةلى استنزاف البروتين خالل هذه إويعود هذا   57.69وامل مقارنة مع النعاج الح 59.16

وجود فرق معنوي  ،واملوغير الح وامل( في معدل تركيز الكوليستيرول بين النعاج الحp<0.05وجود تأثير معنوي )
يستعمل  ، واملوغير الح وامل( في مستوى تركيز الكلوليستيرول بين النعاج الحp<0.05بمستوى معنوية )

لم تظهر  ، [20] ،الحمل في المشيمة مدةالكوليستيرول لتخليق هرمون البروجستيرون وهرمون االستروجين خالل 
للنعاج  26.38و 26.75حجم الخاليا المرصوصة اذ بلغ في  واملوغير الح واملي فرق معنوي بين النعاج الحأ

للنعاج  8.87وكذلك في عدد كريات الدم الحمر عند المعاملة بالبروستكالندين  ،على التوالي واملوغير الح واملالح
ان هذه الزيادة البسيطة في حجم الخاليا المرصوصة وعدد كريات الدم  ،واملللنعاج غير الح 8.70و واملالح

كبر أوكسجين لتحقيق ألى مواد غذائية و إنسجة الجنينية وتطورها يحتاج ن النمو الجنيني واألأء قد يعود الى الحمرا
 .[29]زيادة وزنية بالنسبة للجنين 
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 PGF2αيضية والدمية عند المعاملة بالبروستكالندين شهر الحمل في بعض المركبات األأ( تأثير 1جدول ) 
 

 شهر الحملأ
 القياسيالخطأ ± المتوسط 

 الكلوكوز
 يليترملغم/ ديس

البروتين الكلي 
 غم/لتر

 الكوليستيرول
 ملغم/ديسيليتر

حجم الخاليا 
المرصوصة 

(PCV% ) 

الهيموغلوبين 
 ملغم/ديسيليتر

 B 53.31±3.81 B 91.83±12.39 3.35 ±55.69 الشهر االول
A 

25.44±1.31 
B 

8.48±0.42 B 

 B 60.01±3.48 A 88.16±9.36 A 26.77±0.79 4.12±51.96 الشهر الثاني
B 

8.86±0.27 B 

 B 56.22±3.17 B 88.38±12.82 4.42±54.85 الشهر الثالث
A 

26.16±1.15 
B 

8.64±0.37 B 

 A 57.77±4.34 B 89.77±16.77 3.27±63.97 الشهر الرابع
A 

27.27±1.47 
A 

9.09±0.49 A 

 A 65.44±3.96 A 93.87±15.98 2.73±67.39 الشهر الخامس
A 

29.61±1.25 
A 
 

9.87±0.42 A 

 (  (p<0.05)    ) p<0.05)  ) NS p<0.05)  ) p<0.05 مستوى لمعنوية

  حالة النعاج

 1.79A 57.69±1.67B 83.69±7.38B 26.75±0.61A 8.87±0.19A±56.51 واملحال

 1.47B 59.16±1.74A 100.69±6.84A 26.38±0.48A 8.70±0.16A±51.34 واملحالير غ

مستوى 
 المعنوية

(p<0.05) p<0.05)  ) p<0.05)  ) NS NS 

p<0.05)*  ) ،NS  غير معنوي 
 

رتفع إذ إ ،على معدل تركيز الكلوكوز بالدم( p<0.05) اً معنوي اً شهر الحمل تاثير ن ألأ( 2الجدول )تبين نتائج 
 51.72و 55.55و 61.77و 69.05ول وكانت تراكيز تركيزه بالشهر الخامس والرابع مقارنة بالثالث والثاني واأل

إذ لم يالحظوا وجود  [32]واختلفت مع  [31[ و]30] ملغم/ديسيلتر على التوالي وهذه النتيجة اتفقت مع 50.83و
تأثير معنوي ألشهر الحمل على معدل تركيز الكلوكوز في األغنام  إن االختالف قد يكون بسبب إختالف موسم 

لتوفير الطاقة الضرورية للعمليات  مهماً  دوراً  يؤدين الكلوكوز إ [33]بين  .التناسل وكذلك الحالة التغذوية للحيوان
( في (p<0.01 ةمعنويال تأثيرا عاليالحمل الشهر ان  ايضاوجد من الجدول  .م لنمو الجنينالحيوية التي تؤديها األ

 بلغبالشهر الثالث والثاني و ذ ارتفع تركيزه في الشهر الخامس والرابع مقارنة إ ،معدل تركيز البروتين الكلي بالدم
وتختلف  [34 ]غم/لتر على التوالي وهذه النتيجة تتفقمل 52.27و 54.83و 59.94و 66.11و 71.16مستواه 
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الذين لم يالحظوا تأثير ألشهر الحمل في معدل تركيز البروتين الكلي في االبقار وقد يكون األختالف  [35]مع 
البروتين الكلي في الدم خالل الحمل مهم في نمو الجنين وتحرير ن ارتفاع إ .بسبب إختالف نوع الحيوان 

شهر ن ألألوحظ  .[17]نسجة للجنين لى الجنين للنمو وتكوين العضالت واألإم حماض االمينية ونقلها من األألا
اذ تفوق التركيز بالشهر الخامس  ،( في معدل تركيز الكوليستيرول بالدمp<0.01عالي المعنوية ) الحمل تأثيراً 

 92.16و 97.72ذ كانت المعدالت على التوالي إ ،ول والثاني من الحملوالرابع مقارنة بالشهر الثالث واأل
بينوا انخفاض الذين   [37]واختلفت مع  [36]تر وهذه النتيجة اتفقت مع يملغم/ديسل 71.55و 72.72و 82.05و

النه مهم في تكوين  ،ان سبب زيادة مستوى الكوليستيرول بالحمل .فترة الحملمعنوي لتركيز الكوليستيرول خالل 
اشارت . [38 ]وافراز الهرمونات الستيرودية التي تفرز من المبيض والمشيمة كالبروجستيرون المهم في ادامة الحمل

ازدادت نسبتها في  ( في حجم الخاليا المرصوصة ا(p<0.01عالي المعنوية  اً ن للحمل تأثير الى أنتائج الجدول 
 27.72و 29.11و 30.38ول من الحمل وكانت النسب الخامس والرابع مقارنة بالشهر الثالث والثاني واأل الشهر

إذ بينوا  عدم وجود تأثير ألشهلر الحمل   [40]وتختلف مع   [39]% على التوالي وهي توافق  23.94و 26.89و
في حجم الخاليا المرصوصة وقد يعزى هذا الى األختالفات الفسلجية بين الحيوانات وكذلك الحالة الصحية للحيوان 

اذ ارتفع تركيزه بالشهر  ،في معدل تركيز الهيموغلوبين بالدم ((p<0.01تبين ان الحمل له تاثير عالي المعنوية .
 8.96و 9.24و 9.70و 10.12لرابع مقارنة بالثالث والثاني واالول من الحمل وكانت المعدالت الخامس وا

اللذين الحظا عدم وجود فرق   [42]واختلفت مع  [41]ملغم /ديسيليتر على التوالي وهذه النتيجة اتفقت  7.98و
ن هذا األختالف قد ي كون بسبب اختالف نوع الحيوان معنوي ألشهر الحمل في تركيز الهيموغلوبين في االبقار وا 

الحمل خاصه في الشهر الخامس والرابع  مدةتدفق الدم الى منطقة الضرع خالل لزيادة  ،وظروف إجراء التحاليل
( وجود 2بين الجدول ) .[29]لالسهام في عملية تخليق الحليب الذي يعتمد اساسا على زيادة قيمة الدم في الضرع  

ملغم/  ديسيلتير  56.19و 53.34اذ بلغ   واملوغير الح واملالكلوكوز   بين النعاج الحفي تركيز  فرق معنوي 
يظهر  .[43]من مصادر الطاقلة لالنتاج واالداء التناسلي في االغنام  ان   الكلوكوز بالدم يعد مصدراً  ،على التوالي

بلغ  في النعاج الحامل وامل  اذ وغير الح حواملوجود فرق معنوي في تركيز البروتين الكلي بين النعاج ال يضاً أ
الن البروتين يقل خالل الحمل نتيجة االستفادة من  ،غم/ لتر 60.52مقالرنة مع الغير حامل غم/لتر  50.04

فرق معنوي في وجود ( 2يظهر من الجدول ) .[44] .االحماض االمينية في تكوين البروتينات لعضالت الجنين
في حين بلغ في النعاج  مل  100ملغم/ 110.90ويبلغ  واملذ يرتفع في النعاج الحإ مستوى تركيز الكوليستيرول

ذ إوذلك لتأثير هرمونات الحمل في العالقة الداخلية المعقدة لوظائف الغدد  مل  100ملغم/ 100.69 الحوامل غير
عدم وجود فرق معنوي  .الخالتوهذا بدوره يزيد انتاج الكوليستيرول من  ايجاباً  تأثيراً  تؤثر في ايض الكربوهيدرات

ن إ  [45 ]في حجم الخاليا المرصوصة وخضاب الدم وهذ يتفق مع ماجاء به واملوغير الح واملبين النعاج الح
 هذه االختالفات قد تكون بسبب االختالفات الفسلجية بين الحيوانات والحالة الصحية والتغذوية.
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 (eCGيضية والدمية عند استخدام االسفنجات الهرمونية )األ شهر الحمل في بعض المركباتأ( تأثير 2جدول )
 

 شهر الحملأ
 الخطأ القياسي± المتوسط 

 الكلوكوز
 ملغم/ ديسيليتر

البروتين الكلي 
 غم/لتر

 الكوليستيرول
 ملغم/ديسيليتر

حجم الخاليا 
المرصوصة 

(PCV% ) 

الهيموغلوبين 
 ملغم/ديسيليتر

 B 52.27±3.98B 72.72±13.10 C 23.94±1.27 C 7.98±0.39 C 4.30±50.83 ولالشهر األ

 4.13B 54.83± 4.98 B 71.55±20.09 C 26.89±1.08 B 8.96±0.34 B±51.72 الشهر الثاني

 A 59.94±3.17 B 82.05 ±12.59  B 27.72±1.51 B 9.24 ±0.53 B 3.2±55.55 الشهر الثالث

 B 66.11±4.05 A 92.16 ±18.56   A 29.11±0.61 A 9.70±0.24 A 3.37±61.77 الشهر الرابع

 4.36A 71.16 ±4.74 A 97.72±8.07 A 30.38±0.51 A 10.12±0.16 A± 69.05 الشهر الخامس

 ((p<0.05)  ) p<0.01)) p<0.01)) p<0.01)) p<0.01 لمعنويةامستوى 

  حالة النعاج

 B 50.04±1.44 B 110.90 ± 6.79A 26.79±0.64 A 8.90 ±0.21 A 1.37 ± 43.3 واملحال

 A 60.52±2.33 A 100.69± 11.82 B 27.41±0.64A 9.08± 0.21 A 2.34±56.19 واملحالغير 

 p<0.05)  ) p<0.05)  ) p<0.05)  ) NS NS مستوى المعنوية

p<0.05)*  )، p<0.01) **) 
 

اعلى على بعض المركبات  عطت نتائج افضل وتاثيراً أ ن طريقة االسفنجات المهبلية أنستنتج من البحث الحالي 
يمكن استعمالها في تحسين القابلية التناسلية لالغنام وزيادة الخصوبة  من ثميضية وبعض صفات الدم و األ

 .والخصب بالقطعان
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