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هرمونات التناسل مابعد الفطام لدى الحمالن  تركيزفي إضافة البروبولس والخميرة تأثير 
 العواسية

 هديل علوان عبد 
 األنتاج الحيواني /الكلية التقنية/المسيب تقنيات قسم

 جامعة الفرات األوسط التقنية

 المستخلص
ر الكلية التقنية / المسيب لدراسة تاثي –حقل الحيواني التابع لقسم تقنيات االنتاج الحيواني الفي البحث اجري 

. شملت  مستخلص البروبولس والخميرة وخليطهما في تركيز بعض الهرمونات الجنسية لدى الحمالن العواسية
. بينت النتائج  2015اشهر للمدة من ايلول الى تشرين الثاني  5-4حماًل , تراوحت اعمارها  24الدراسة 

باختالف المعامالت  في  (Testosterone( في تركيز هرمون الشحمون الخصوي )P<0.05اختالفًا معنويًا )
 7.81ثالث في معاملة الخليط )الشهر االول والثاني والثالث اذ بلغ اعلى تركيز له في الشهر ال

محفز الجريبة هرمون نانوغرام/مليليتر(. بينت النتائج ايضًا عدم وجود تاثيرًا معنويًا للمعامالت على تركيز 
Follicle stimulating hormone (FSH)  هرمون االباضة وLutinizing hormone (LH)  خالل الشهر

( في الشهر الثالث في تركيز الهرمونيين وكان افضل P<0.05يًا )االول والثاني , بينما كان هناك فرقًا معنو 
بالتتابع. نستنتج من هذا البحث أهمية  (نانوغرام/مليليتر 4.16 و 3.93)تركيز لهما في معاملة الخليط 

االضافات الغذائية اثناء النمو في تحسين تركيز الهرمونات الجنسية والذي ينعكس على النشاط الفسلجي 
 والوصول الى البلوغ الجنسي مبكرًا .  التناسلي

 
 الكلمات المفتاحية : مستخلص البروبولس ، الخميرة ، الهرمونات الجنسية ، الحمالن العواسية

 

Effect additive of Albropouls and yeast in the concentration of repro-

ductive hormones after weaning the Awassi lambs 

Hadeel A. Abed 

Technical college / Al-mussaib      

Abstract 
The study was conducted in animal field and laboratories which belonged to de-

partment of technical animal production , Al-musiab Technical College , to study the 

effect of Albropouls extract , yeast and to mix them in the concentration of some sex-

ual hormone in Awassi lambs . The study included 24 lambs , aged ranged from 4-5 

months for period from September to November 2015 . the results showed that the 

concentration of testosterone hormone at different treatment was significant differ-

ence (P<0.05) during the first , second and third months, and reaching the highest 

concentration in the third month in the treatment of the mixture (7.81 ng/ml) .  The 

results also showed that non-significant effect of treatments on the concentration of 
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lutinizing and follicle stimulating hormones during first and second months , while 

there was a significant effect (P<0.05) in the third month in the concentration of both 

hormones , and the best concentration of both hormones were in the mixture treat-

ment (4.16 and 3.93 ng/ml) respectively .It was concluded that importance of food 

additives during growth to improve the concentration of sexual hormones and that is 

reflected on the activity of reproductive physiology and speed up access to early pu-

berty.                             
 

Key words : Albropouls extract, yeast , sexual hormones, Awassi lambs   
 لمقدمةا

في رفع الكفاءة  للمزارع المتخصصة في انتاج وتربية ذكور الماشية المحسنة والتي لها دور يفتقر العراق
 ,(3و15 االنتاجية في القطعان ويتعرض النشاط التناسلي للذكور الى كثير من المشكالت في شتى انحاء العالم)

ويتأثر البلوغ الجنسي للحمالن ( , 20د الكباش من اهم عناصر التأثير على الكفاءة التناسلية للقطيع )ُتعو 
, بينما يؤدي نقص  (23الى البلوغ الجنسي ) عجل التغذية الجيدة وصول الحيوان(. تُ 3) بالتربية والوراثة والتغذية

التغذية الى انخفاض توليد الهرمونات المحررة للمناسل وبالتالي الى قلة توليد هرمون الشحمون الخصوي 
( صمغي القوام Resinوهو ناتج طبيعي راتنجي ) (Bee Glueلس بصمغ النحل )عرف البروبو (. يُ 26والنطف )

جمع من قبل شغاالت نحل العسل من االجزاء النامية لألشجار والشجيرات كبراعم االوراق معقد التركيب , يُ 
(, وله دور في زيادة مستوى افراز بعض الهرمونات ذات العالقة لتحسين مستوى االيض 19وقلف األشجار)

وبالتالي سيؤثر في تحسين   الشحمون الخصوي واالباضة ومحفز الجريبةاالساسي في الجسم مثل هرمونات 
( (Saccharmyيتبع جنس  هي فطريات تتبع عائالت عديدة واهمها ما (, اما الخمائر2مستوى االداء التناسلي)

كائنات حية دقيقة يستعمل بعضها خميرة الخبز والتي تعرف بانها  (S.cerevisiae)ويشمل انواع عديدة منها 
(, وعند اضافتها الى عالئق 23كغذاء للمجترات اذ لها القدرة على العيش داخل القناة الهضمية والتكاثر فيها )

همية هرمونات الشحمون ونظرا أل (,15) المجترات في مختلف مراحل اعمارها فقد وجد انها تحسن المناسل
 لذا والتغذية في العمر عند البلوغ الجنسي واالداء التناسلي,محفز الجريبة و هرمون  االباضةالخصوي وهرمون 

بعض الهرمونات  في تركيز وخليطهما مستخلص البروبولس والخميرةإعطاء تأثير  لدراسة بحثال هذا هدفي
 .ما بعد الفطام  الجنسية في الحمالن العواسية

 المواد وطرائق العمل
ايلول من  مدةللالتابع لقسم تقنيات االنتاج الحيواني/الكلية التقنية المسيب الحقل الحيواني في  البحث أجري 

مجاميع  4أشهر وُقسمت الى  5 – 4بعمر  عواسياً  حمالً  24. شملت الدراسة  2015تشرين الثاني ولغاية 
 يتوُرقمت ولٌقحت ضد الطفيليات الداخلية و الخارجية , ُغذ حمالن 6بصورة عشوائية كل مجموعة احتوت 

على أعطيت بست العالئق على شكل اقراص و هزت وكُ جُ  بالعلف المركز يوميا على وجبتين صباحا ومساءًا.
ذيت ( غُ T2) المعاملة الثانيةو  اإلضافات )المقارنة(ذيت عليقة خالية من ( غُ T1) الوجه اآلتي المعاملة االولى

غم/طن 150بنسبة  (MAAS BAYRM U.S.A)شركة  عليقـة مضاف اليها مستخلص البروبولس الزيتي
المعاملة الرابعة و  كغم/طن علف2الخبز بنسبة  ذيت عليقـة مضاف اليها خميرة( غُ T3) المعاملة الثالثةو علف  
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(T4 ُغ ) طن علف. ز غم من مستخلص البروبولس مع واحد كغم  من خميرة الخب 75ذيت عليقـة مضاف اليها/
االبر المعقمة  تعمالباسو ( (Jugular Vein شهر من الوريد الوداجيُسحب الدم من الحمالن وبواقع عينة كل 

(. ُفصــل الدم (tube vacutainer المفرغة من الهواء المثبتة بالحامل البالستيكي داخل االنابيب المعقمة
 15دورة / دقيقة لمدة   4000 ( وبسرعة(Hettich centrifuge-Germany باستعمال جهــاز الطــرد المركزي 

 درجـة مئوية لحيـن إجراء  20-مصل الدم وُوضع في أنابيب خاصة وحفظـت بدرجة  يقة وُعزلدق
 ات  الشحمون الخصوي هورمون تالهرمونات باستعمال عدة تجارية خاصة اذ قيس الفحوصـات .ُحللت

 ( بواسطة جهازBiochech Kit-USAباستعمال عدة تجارية من شركة )واالباضة ومحفز الجريبة 
Enzyme Linked Immune Sorbent Assay (ELISA)   باالعتماد على قياس كثافة اللون وبطول

 . بالتتابع  نانوميتر 458و  455و   450موجي 
 التحليل االحصائي

بيانات التجربة كما  ( لتحليلCRDباعتماد التصميم العشوائي الكامل ) SPSS) )(27)استخدم برنامج 
 المتوسطات . لتحديد الفروقات المعنوية بينDuncan  (12) واستخدم اختبار

 النتائج والمناقشة

( باختالف P<0.05معنويا )أختلفت ( ان التباين في تركيز هرمون الشحمون الخصوي 1يتضح من الجدول )
 مقارنة مع (/مليليترنانوغرام 2.38المعامالت كان خالل الشهر االول اذ بلغ اعلى تركيز في المعاملة الرابعة )

تأثير البروبولس  (, قد يكون  بسبب5و 2( وهذا يتفق مع)/مليليترنانوغرام 0.55عند المعاملة االولى ) هتركيز 
يؤثر ايجابًا على تطور الغدة النخامية  والخميرة اذ تعمل مادة البروبولس على تحسين الزيادة الوزنية للحمالن مما

, (2بالبلوغ الجنسي للحمالن ) االسراعلذكري مما يؤدي الى وافراز الهرمونات الجنسية وتطور الجهاز التناسلي ا
 تفوق  كما بين الجدول 14)و 5لدى المجترات ) اضافة الخميرة الى تحسين التحويل الغذائي والخصوبةؤدي وت

 2.20) اذ كان تركيز المعاملة الثانية في تركيز هرمون الشحمون الخصوي  الثالثة المعاملة المعاملة الثانية على
هرمون الشحمون الخصوي إذ يرتبط (, /مليليترنانوغرام 1.10المعاملة الثالثة) في ( في حين كان/مليليترانوغرامن

رئيس الظهار الصفات الالمحفز ذكري الهرمون العد يُ و (, 18)النطف بشكل رئيسي ببدء البلوغ الجنسي وتكون 
معنوية بين المعامالت في الشهرين الثاني والثالث, بينما لم تكن الفروق  (,21الثانوية والسلوك الجنسي للذكور )

 بالمقارنة )/مليليترنانوغرام 3.91(في المعاملة الرابعة  أقصاهالثاني  الخصوي في الشهر الشحمون  اذ بلغ تركيز
(, تر/مليلينانوغرام 2.88( والثالثة )/مليليترنانوغرام 2.60) ( و الثانية/مليليترنانوغرام 1.65) بالمعاملة االولى
 5.49)الثالثة المعاملة مقارنة ب (/مليليترنانوغرام 7.81المعاملة )لنفس في الشهر الثالث واستمر التفوق 

ان تحسين المستوى  .(/مليليترنانوغرام 3.90) ( واالولى/مليليترنانوغرام 5.06) والثانية( /مليليترنانوغرام
( , يرتبط عمر البلوغ الجنسي كثيرا بوزن الحيوان, 17الغذائي للحمالن يوصلها الى البلوغ الجنسي بعمر مبكر )

(, ومن هنا 16ان الزيادة الوزنية تعد مهمة لنمو االعضاء التناسلية التي يكون نموها موازيًا لنمو الجسم ) اذ
لفسلجي المناسب ألفراز الهرمونات المنشطة للغدد التناسلية والذي يؤدي يتضح أهمية الوزن في تحقيق الوضع ا

مع  ( في تركيز هرمون الشحمون الخصوي P<0.05) . كان هناك فرق معنوي  (10الفعالية التناسلية ) ءالى بد
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و  5.06و 3.90تقدم األشهر اذ ازداد تركيز الهرمون لكل المعامالت وخاصة في الشهر الثالث, اذ بلغ تركيزه )
  الثانية والثالثة والرابعة على التوالي, يتفق ذلك معاالولى  ( في المعاملة/مليليترنانوغرام 7.81و  5.49

( وتركيز 8) ( والتغذية11( والموسم )13. يزداد مستوى هرمون الشحمون الخصوي بتقدم العمر )18)و 2)
 .( 22) هرمون االباضة

في )نانوغرام/مليليتر(  هرمون الشحمون الخصوي  في تركيزاإلضافات الغذائية )المعامالت( ( تأثير 1جدول )
 (الخطأ القياسي± المتوسط ) الحمالن العواسية

 اإلضافات الغذائية
 ت(المعامال)

 مستوى المعنوية نانوغرام/مليليتر تركيز هرمون الشحمون الخصوي 

 الشهر الثالث الشهر الثاني الشهر األول
 T1 0.55±0.13السيطرة 

Cb 

1.65±0.38 
Bb 

3.90±0.90 
Ca 

P<0.05)) 

 T2 2.20±0.32  البروبولس
Ac 

2.60±0.69 
Bb 

5.06±1.01 
Ba 

P<0.05)) 

 T3 1.10±0.12 خميرة الخبز
Bc 

2.88±0.35 
Bb 

5.49±1.11 
Ba 

P<0.05)) 

 T4 2.38±0.19 الخليط
Ac 

3.91±1.2 
Ab 

7.81±0.97 
Aa 

P<0.05)) 

 - ((P<0.05)) P<0.05)) P<0.05 المعنويةمستوى 

 الحروف الصغيرة للمقارنة افقيا )اختالف االشهر(و الحروف الكبيرة للمقارنة عموديا )اختالف اإلضافات الغذائية(

 

في  (FSH) ( في مستوى هرمون محفز الجريبةP<0.05عدم وجود فرقًا معنويًا )( 2يوضح الجدول )
 0.66في المعامالت األولى والثانية والثالثة والرابعة ) بلغت القيمالشهر االول والثاني وباختالف المعامالت , اذ 

 1.36و 1.22و  1.13و  0.96( بالتتابع وبلغت في الشهر الثاني )/مليليترغرامنانو  0.78و  0.74و  0.73و 

( اذ 25تتفق هذه النتائج مع ما ذكره )الثالثة والرابعة بالتتابع, ( في المعامالت األولى والثانية و /مليليترغرامنانو 
 وجد ان المعاملة بالبروبولس ادى الى تاثير غير معنوي في تراكيز بعض الهرمونات التناسلية . بين الجدول

ريبة ( في الشهر الثالث عند المعاملة الرابعة اذ بلغ تركيز هرمون محفز الجP<0.05نويًا  )عتفوقًا م أيضاً 
ا ي/مليليتر( بالتتابع واللتغرامنانو  2.16و  2.33/مليليتر( مقارنة مع المعاملة الثالثة والثانية )غرامنانو  3.93)

/مليليتر(  وربما يعزى السبب الى ان غرامنانو  1.83والتي بلغت )المقارنة ( على معاملة P<0.05تفوقتا معنويًا )
الهيدروكسي المشابهة لتلك الموجودة في  ةالمحتوية على مجموع Flavonoidمادة البروبولس تحتوي على مادة 

( وان اضافة الخميرة ادى الى 9التركيب الكيمياوي لهرمونات التناسل وانها تساعد على نمو الجهاز التناسلي )
ًا ( ووضح الجدول ايضًا ان هنالك فرق14زيادة معنوية في نمو الحمالن وبالتالي الوصول الى البلوغ الجنسي )

 ( اللذان بينا ارتفاعاً 18و  13( في تركيز الهرمون مع تقدم االشهر , تتفق هذه النتائج مع )P<0.05معنويًا )
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/مليليتر( في غرامنانو  3.93) له معنويًا في تركيز هرمون محفز الجريبة من شهر الى اخر وكان اعلى تركيز
/مليليتر( في المعاملة غرامنانو  2.10ملة الثالثة وبلغ )/مليليتر( في المعاغرامنانو  2.33المعاملة الرابعة وبلغ )

سبب زيادة هرمون  قد يعزى . (/مليليترغرامنانو  1.83)الثانية وبلغ ادنى تركيز في المعاملة االولى )السيطرة( 
ونضج  في الخصية النتاج (leydig cells)بنقل االشارات الى الخاليا البينية وذلك لقيامه محفز الجريبة 

 ( . 7النطف وكذلك له دورًا مهمًا في تنظيم نمو النطف ويفرز تحت تاثير التغذية االسترجاعية للغدد التناسلية )
في )نانوغرام/مليليتر(  محفز الجريبةهرمون  في تركيزاإلضافات الغذائية )المعامالت( تأثير ل (2جدول )

 (الخطأ القياسي± المتوسط ) الحمالن العواسية
اإلضافات الغذائية 

 ت(المعامال)
 مستوى المعنوية رنانوغرام/مليليت ةمحفز الجريبتركيز هرمون 

 الشهر الثالث الشهر الثاني  الشهر األول
 T1 0.66±0.08السيطرة  

A b 

0.96±0.19 
A b 

1.83±0.16 
C a 

(P<0.05) 

 T2 0.73±0.14  البروبولس
A b 

1.13±0.30 
A b 

2.16 ±0.57 
B a 

(P<0.05) 

 T3 0.74±0.13 خميرة الخبز
A b 

1.22±0.11 
A b 

2.33±0.23 
B a 

(P<0.05) 

 T4 0.78±0.12 الخليط
A b 

1.36±0.12 
A b 

3.93±0.32 
A a 

(P<0.05) 

  (P<0.05) غير معنوي  غير معنوي  مستوى المعنوية

 للمقارنة افقيا )اختالف االشهر(الحروف الصغيرة  (اإلضافات الغذائيةالحروف الكبيرة للمقارنة عموديا )اختالف 

اذ  خالل الشهر االول والثاني, اإلباضة ( عدم وجود تأثير معنوي للمعامالت على تركيز هرمون 3يبين الجدول )
نانوغرام   0.81)   ( وكان مقاربًا للمعاملة االولى والرابعة/مليليترنانوغرام 0.93بلغ تركيزه عند المعاملة الثانية )

قد يكون بسبب زيادة مستوى  نانوغرام (, 0.68له عند المعاملة الثالثة ) نانوغرام ( بالتتابع وأقل تركيز 0.85و
 اإلباضة هرمون الشحمون الخصوي الذي يؤثر على الغدد التناسلية بتأثير التغذية االسترجاعية فيقل هرمون 

 بين الجدول ايضًا فرقًا معنويًا كما . (24) اإلباضة عد هرمون الشحمون الخصوي مثبط الفراز هرمون اذ يُ  ,( 6)
(0.05>P في الشهر الثالث  في تركيز هرمون )وكان تركيزه متقاربًا بين المعاملة الثانية والثالثة  اذ  اإلباضة

(, يعزى هذا بسبب تأثير الخميرة اذ ان /مليليترنانوغرام 3.50( والثالثة )/مليليترنانوغرام3.06.بلغ في الثانية )
( الذي 14(, وهذا يتفق مع ماجاء به )5افة الخميرة الى غذاء المجترات تؤدي الى تحسين االداء التناسلي )اض

وجد ان اضافة الخميرة  في ذكور الحمالن ادى الى زيادة معنوية في نمو الحمالن وبالتالي الوصول الى عمر 
و اقل تركيز له عند  نانوغرام( 4.16لرابعة) في المعاملة ا اإلباضةالبلوغ الجنسي مبكرا , كان تركيز هرمون  

(, ان التغيرات الفسلجية المرتبطة بالبلوغ الجنسي في أنواع مختلفة من /مليليترنانوغرام 1.25) المعاملةاالولى
الحيوانات قدمت دلياًل على أهمية التغذية في البلوغ الجنسي, ووجود أرتباط موجب بين البلوغ الجنسي المبكر 
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 ( في تركيز هرمون P<0.05)  .بين الجدول ايضًا زيادة معنوية10)لتناسلية واالنتاجية في األغنام )والحياة ا
 ( , وبلغ اعلى تركيز له خالل الشهر الثالث2ولكل معاملة تتفق هذه النتائج مع ) بين االشهر اإلباضة

 3.50المعاملة الثانية و)  في( /مليليترنانوغرام 3.06( في المعاملة االولى و) /مليليترنانوغرام 1.25)
على  اإلباضةالمعاملة الرابعة .يعمل هرمون في ( /مليليترنانوغرام 4.16المعاملة الثالثة و)في ( /مليليترنانوغرام

, اي انه المنظم الرئيس  تحفيز الخاليا البينية للقيام بوظيفتها في  تخليق  هرمون الشحمون الخصوي وافرازه
 ( . 6الخصوي) الفراز هرمون الشحمون 

في الحمالن )نانوغرام/مليليتر(  اإلباظةهرمون  في تركيزاإلضافات الغذائية )المعامالت( تأثير  (2جدول )
 (الخطأ القياسي± المتوسط ) العواسية

 اإلضافات الغذائية
 ت(المعامال)

 مستوى المعنوية نانوغرام/مليليتر  االباضةتركيز هرمون 

 الشهر الثالث الشهر الثاني الشهر األول
 T1 0.81±0.10السيطرة  

A b 
1.83±0.29 

A a 

1.25±0.21 
C a 

(P<0.05)  

 T2 0.93±0.13  البروبولس
A c 

1.78±0.28 
A b 

3.06±0.55 
B a 

(P<0.05)  

 T3 0.68±0.17 خميرة الخبز
A c 

1.86±0.29 
A b 

3.50±0.64 
B a 

(P<0.05)  

 T4 0.85±0.13 الخليط
A c 

1.63±0.23 
 A b 

4.16±0.32 
B a 

(P<0.05)  

   (P<0.05) غير معنوي  غير معنوي  مستوى المعنوية

 الحروف الصغيرة للمقارنة افقيا )اختالف االشهر( (اإلضافات الغذائيةالحروف الكبيرة للمقارنة عموديا )اختالف 
نستنتج من هذا البحث أهمية االضافات الغذائية اثناء النمو في تحسين تركيز الهرمونات الجنسية والذي ينعكس 
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