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  الخ7صة

  

كلي�ة الزراع�ة والغاب�ات / قس�م الث�روة الحيواني�ة /في الحقل الحي�واني أجريت ھذه الدراسة 

فطيمة عواسية بمع�دل عم�ر  75على   1/9/2010ولغاية  1/5/2009جامعة الموصل للفترة من /

يوما لمعرفة تأثير وزن الجسم في الفطائم على الكف�اءة التناس�لية وتراكي�ز بع�ض الھرمون�ات  105

  -:وقد شملت الدراسة ث1ث مراحل ، مصل الدم  والمركبات الكيموحيوية  في

 .إلى مرحلة البلوغ الجنسي ) يوما 105(من الفطام : المرحلة ا3ولى   - أ

 .من التسفيد إلى الو7دة : المرحلة الثانية    - ب

  .أسابيع  6من الو7دة إلى فطام المواليد بعمر : المرحلة الثالثة  -ج

  -:وكانت النتائج كما يلي 

   -: ا9ولىنتائج المرحلة   - أ

نسبة الوص�ول إل�ى البل�وغ الجنس�ي أعل�ى ف�ي وزن�ي الجس�م الع�الي والمتوس�ط مقارن�ة م�ع   -1

 .وزن الجسم الواطئ 

حصول تفوق معنوي أو حس�ابي ل�وزن الجس�م الع�الي ف�ي مق�اييس وزن الذبيح�ة و ا>لي�ة و   -2

ي��ة لل��دھن دھ��ن ال��بطن و دھ��ن الكليت��ين والنس��بة المئوي��ة ل1لي��ة إل��ى الذبيح��ة والنس��بة المئو

 .المفصول إلى الذبيحة 

ظھر تفوق معنوي أو حسابي لوزن الجسم العالي في مقاييس تطور الجھاز التناس�لي والت�ي  -3

  .شملت وزن الجھاز التناسلي ووزن المبيضين ووزن قناتي البيض وطول قرني الرحم 

ب�اقي عل�ى  L.Hأو حسابيا ف�ي تركي�ز ھرم�ون ) 0,05 ≤أ (يوما معنويا  242تفوق العمر   -4

 242عل�ى العم�ر ) 0,05 ≤أ (يوم�ا معنوي�ا  130ا3عمار للفطائم ، في ح�ين تف�وق العم�ر 

 .يوما في تركيز ھرمون الكورتيزول 

يوم�ا  186و 158في ا3عمار ) 0,01 ≤أ (حصل تفوق معنوي في تركيز سكر الكلوكوز  -5

 ≤أ (ف�ي ح�ين انخف�ض تركي�ز الكلس�يريدات الث1ثي�ة معنوي�ا ، عل�ى ب�اقي ا3عم�ار ا3خ�رى 

أ (إنخف�ض الكوليس�تيرول  معنوي�ا ، يوما مقارنة با3عمار ا3خرى  242في العمر ) 0,01

د انخف�ض فق� HDL-Cأم�ا تركي�ز ، يوم�ا مقارن�ة بب�اقي ا3عم�ار  130في العمر ) 0,01 ≤



وك��ذلك ، يوم��ا مقارن�ة با3عم��ار ا3خ�رى  130أو حس�ابيا ف��ي العم�ر ) 0,01 ≤أ (معنوي�ا 

يوم��ا مقارن��ة بب��اقي  130ف��ي العم��ر ) 0,05 ≤أ (       معنوي��ا   LDL-Cانخف��ض تركي��ز 

يوم�ا  242ف�ي العم�ر ) 0,01 ≤أ (معنوي�ا  vLDL-C  ف�ي ح�ين إنخف�ض تركي�ز، ا3عم�ار 

 . مقارنة بباقي ا3عمار 

للفط�ائم   HDL-Cف�ي تركي�ز ك�ل م�ن الكوليس�تيرول و) 0,01 ≤أ (حصل ارتفاع معن�وي   -6

 .بوزن الجسم المتوسط مقارنة بوزني الجسم العالي والواطئ 

 

  -: نتائج المرحلة الثانية _ب

في الشھرين ا3ول والثاني من الحمل مقارنة مع ا3شھر ) 0,05 ≤أ (حصل تفوق معنوي   -1

وزن الجس�م وش�ھر الحم�ل فق�د  أم�ا بالنس�بة للت�داخل ب�ين، Hbو  PCVا3خرى منه ف�ي ق�يم 

أو حس�ابي ب�ين وزن الجس��م الع�الي ف�ي الش��ھرين ا3ول ) 0,05 ≤أ (حص�ل تف�وق معن��وي 

والثاني من الحمل والشھر ا3ول من الحمل لوزن الجسم الواطئ عل�ى ب�اقي الت�داخ1ت ف�ي 

 . Hbو  PCVقيم 

أي تأثير معنوي ف�ي المع�ايير الكيموحيوي�ة وھرم�ون  eCGلم يكن لمعاملة النعاج بھرمون  -2

 .الكورتيزول مقارنة بعدم المعاملة الھرمونية 

عل�ى وزن��ي ) 0,05 ≤أ (تفوق�ت النع�اج الحوام��ل ب�وزن الجس��م ال�واطئ معنوي�ا أو حس��ابيا  -3

فق�د  vLDL-Cأم�ا قيم�ة الكلس�يريدات الث1ثي�ة و ،الجس�م الع�الي والمتوس�ط ف�ي قيم�ة اليوري�ا 

أو حس�ابيا للنع�اج الحوام�ل ب�وزن الجس�م المتوس�ط عل�ى )0,05 ≤أ (        ارتفعت معنوي�ا

أو حس�ابي للنع�اج )0,05 ≤أ (في حين حصل تف�وق معن�وي، وزني الجسم العالي والواطئ 

وا3جسام الكيتونية مقارنة ب�وزني الجس�م  ALTو  ASTالحوامل بوزن الجسم العالي في قيم 

 .المتوسط والواطئ 

ووزن  eCGأو حس��ابي للت�داخل ب��ين أعط��اء ھرم��ون ال��ـ ) 0,05 ≤أ (ظھ�ر تف��وق معن��وي -4

ف�ي ح�ين تف�وق ،  HDL-Cالجسم الواطئ على باقي المج�اميع ا3خ�رى ف�ي تركي�ز اليوري�ا و

أو حس�ابيا عل�ى ) 0,05 ≤أ (التداخل بين وزن الجسم العالي وغير المعامل ھرمونيا معنويا 

 . ASTركيز باقي المجاميع ا3خرى في ت



كانت أفضل نسب إخصاب وخصوبة و و7دات عند الفطام في النعاج العائدة لوزني الجس�م  -5

 .العالي والمتوسط مقارنة بوزن الجسم الواطئ 

  

  -:نتائج المرحلة الثالثة -ج

أو حسابي في أوزان الحم1ن المولودة من نعاج بوزن ) 0,05 ≤أ (حصول تفوق معنوي  -1

الحم�1ن المول�ودة م�ن نع�اج ب�وزني الجس�م ال�واطئ والمتوس�ط  الجسم الع�الي مقارن�ة م�ع

 .وكذا الحال مع الزيادة الوزنية للحم1ن ،

) 0,05 ≤أ (بالنسبة لتأثير وزن الجسم على كمية الحليب المنتج فقد حص�ل تف�وق معن�وي  -2

ف��ي كمي��ة الحلي��ب المن��تج للنع��اج ذات وزن الجس��م الع��الي عل��ى وزن��ي الجس��م المتوس��ط 

)       0,05 ≤أ (بينم��ا حص��ل تف��وق ف��ي كمي��ة الم��واد الص��لبة ال1دھني��ة معنوي��ا ، وال��واطئ 

في حليب النع�اج ذات وزن الجس�م المتوس�ط مقارن�ة بحلي�ب النع�اج ل�وزني الجس�م الع�الي 

  .والواطئ 

أو حس�ابي للت�داخل ب�ين وزن الجس�م الع�الي للنع�اج ف�ي ) 0,05 ≤أ (ظھر تفوق معن�وي   -3

بينم�ا ، أسبوع بعد الو7دة في كمية الحليب المنتج مقارنة بباقي التداخ1ت  6و  4الفترتين 

ف�ي ) 0,05 ≤أ (تفوق التداخل لJسبوعين الرابع والسادس لوزن الجس�م المتوس�ط معنوي�ا 

 .ع باقي التداخ1ت نسبة المواد الصلبة ال1دھنية مقارنة م

نسبة ا>خصاب في الموس�م التناس�لي الث�اني ل�وزني الجس�م الع�الي والمتوس�ط للنع�اج ھ�ي   -4

 .ا3فضل مقارنة بوزن الجسم الواطئ 

)   كغ�م ف�أكثر  38ب�وزن (وبشكل عام يمك�ن تس�فيد الفط�ائم العواس�ية ذات وزن الجس�م الع�الي 

م��ع بق�اء مق��اييس الكف��اءة ) أش�ھر 10م��ن  أق��ل(بأعم��ار مبك�رة ) كغ�م 38-35ب��وزن (والمتوس�ط 

 .التناسلية للموسمين ا3ول والثاني جيدة 
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  الفصل ا9ول

  المقدمة

  

دة  ة والمعتـم اطق شـبه الجاـف ام العواسـية ضـمن المـن تقع ا3غنام العراقية ومنھا س1لة ا3غـن

رور  د ـم ) 18(على الرعي وھذا يجعلھا مثل ا3غنام المرباة في ظروف مماثلة التي 7 تلقح إ7 بـع

ـاز  د ھـذا مؤشـرا )  2009،وآخـرون  Ben Salem(التناسـلي شھرا نتيجة لتأخر تطور الجـھ ، ويـع

اءة ) . Alkass  ،1996و   Juma(على انخفاض الكفاءة التناسلية    ومن المعلوم أن انخفاض الكـف

أخر البلــوغ الجنسـي أو النضــج الجنسـي قــد ترجــع  ذي تعــود قسـم منھــا إلــى ـت التناسـلية لJغنــام واـل

ة اض مسـتوى التغذـي دل ا3ـيض  أسبابھا إلى انخـف ة مـع ع ع1ـق رتبط ـم ذي ـي دل وزن الجسـم واـل ومـع

ولما كانت أغنام ھذه الس1لة في )  . Kraeling ،2004 و   Barb(النخامية  -ومحور تحت المھاد

ا ، العراق لھا القدرة على التناسل على مدار السنة تقريبا  ة لتطـوير كفاءتـھ فأن ھذا يعد نقطـة ايجابـي

ام ھـي ومن ا. التناسلية المنخفضة  ا ا3غـن وان مزرعـي ومنـھ اءة التناسـلية 3ي حـي لمعروف إن الكـف

ة التناسـل تتضـمن ) Snowder  )2008إذ أشـار ،  عملية متداخلة ذات أبعاد مختلفة  ى أن عملـي إـل

ــي  ــوغ الجنســـ ــ ــل البـل ــ ــور مـث ــ ــن ا3ـم ــ ــد ـم ــ ــبق ) Puberty(العدـي ــويض ) Estrus(والشـــ ــ و التـب

)Ovulation( و ا>خصـاب)Fertilization  (ين  و ) Embryo implantation(إنغــراس الجـن

ــل  ــو7دة ) Pregnancy(والحـم ــب ) Parturition(و اـل ــاج الحلـي ــات ) Lactation(و إنـت والجيـن

  .ل1م والتي تتضح بالتأثير البيئي المحيط بالنعاج ) Genes associated(المرتبطة 

اجي  ة عمرھـا ا>نـت اج ھـو إطاـل اءة النـع ة لتحسـين كـف ور المتبـع يح ومن ا3ـم ن خـ1ل التلـق ـم

ر بإعطـاء  ) 1995، وآخرون  Boulanouar(المبكر  ، إذ با>مكان الوصول إلى بلوغ جنسي مبـك

ون ، ) 1991،وآخرون   ad libitum  - )Suttieتغذية مفتوحة   د تـك ة ـق ة العليـق فقد وجـد أن طاـق

ــاث ــوغ الجنســي فــي إن ــى البل ــة للوصـــول إل ــروتين العليق ــة بب ــة مقارن ــة وظيفي ــر أھمي ــاج    أكث النـع

Boulanouar) ــرون ــظ ، ) 1995 وآخـ ــث 7حــ إن )  Chamberlain )1982و  Thomasحـي

أثير التنظـيم ا7يضــي  ع تحــت ـت ف المسـتھلك تـق ة تنظــيم العـل ل عملـي ي العليقــة يجـع ة ـف اع الطاـق ارتـف

  .أكثر من التنظيم الفيزيائي) تنظيم فسلجي(



ون ال ي ھـذا المجـال اكتشـاف ھرـم ة ـف ين ومن ا7تجاھات الحديـث  1994عـام  ) Leptin(لبـت

ل  ن قـب ن ا3جنــة  Zhangـم ٍل ـم ي ـك ة البيضـاء ـف ا الدھنـي ن الخ1ـي رز ـم ذي يصـنع ويـف وآخـرون واـل

  ) .2002وآخرون ،  Forhead(والحيوانات البالغة 

ل ا>شـارات       ي نـق ين ـف ة اللبـت ى وظيـف ه با>ضـافة إـل ون أـن وإن البيانات المتوفرة عـن ھـذا الھرـم

ع حول كمية الطاقة  ه تتفاعـل ـم ا المنتجـة ـل أن الخ1ـي زي ، ـف از العصـبي المرـك ى الجـھ المخزونة إـل

ذلك  حاجـة الجسـم  ة ـب دھن المخـزون مبيـن الجھاز ألصمي لتوضح المعلومات الحرجة حول حجـم اـل

ب ومسـتواه  اج الحلـي ل وإنـت ى دوره خـ1ل الحـم للطاقة لبداية البلوغ الجنسي أو التناسلي با>ضافة إـل

م  يرتبط ايجابيا مع وزن الو7دة و يعد ھذا انعكاس للوظيفة المحتملة للنمو الحاصل المرتفع في الد

  ) .2002وآخرون ،  Forhead و Casanueva ،2002و  Popovic(ضمن الرحم 

ة وھـو مصـنف ضـمن  ي ا>لـي ي إضـافي ـف ك مخـزون دھـن ولما كانت ا3غنام العواسية تمتـل

ام  ع ا3غـن ة ـم يض مقارـن ا النسيج ألدھني ا3ـب ت معظـم الدراسـات عليـھ ي كاـن ذيل والـت ان ، ذات اـل ـف

  -:فرضية الدراسة قد بنيت على ما يلي 

  . اثر في البلوغ الجنسي وكفاءة ا3م التناسلية -كمية الدھن المخزون -ھل لوزن الجسم  -أ

  .اثر في وزن المواليد  -كمية الدھن المخزون -لوزن الجسم  ھل -ب

  .اثر في إنتاج الحليب  -ن المخزونكمية الدھ -لوزن الجسم  ھل -ج

ــاع                                            -كميــة الــدھن المخــزون-لــوزن الجســم  ھــل -د  تــأثير ســلبي مــن خــ1ل احتماليــة ارتف

  .ا3جسام الكيتونية وبالتالي حصول تسمم حمل أو نفوق في ا3مھات والحم1ن 

ة   ة والھرمونـي اس بـعض الصـفات الكيموحيوـي إن الفرضيات أع1ه قد درست من خ1ل قـي

ومن ثم متابعة موسـم التسـفيد ،أسابيع ) 6(المرافقة للبلوغ والحمل ، ومتابعة الحم1ن لحين فطامھا 

  .الثاني بعد الفطام وتحت ظروف الحقل الحيواني 

  

  

 



  الفصل الثاني

  المراجعاستعراض 

    

  : )Puberty(الجنسي البلوغ 2-1

لتناسلي للمبيض و المرتبط بتطور الجھاز     لنشاط ا يعني البلوغ الجنسي في ا>ناث بداية ا

لبا ما يرتبط بظھور أول شياع في الحيوانات المزرعية ، العصبي والصماوي  سالم وآخرون (وغا

الجسم وإفراز ففي ا3غنام تلعب عوامل خارجية وداخلية مثل الفترة الضوئية وحجم ). 2002،

ستيرويدات المبيض والتغذية وا>جھاد والعيش الجماعي دورا مھما في ا7نتقال إلى البلوغ 

فمنذ )    Ebling  ،2005و  1995،وآخرون  Kinderو  1985،وآخرون   Foster(الجنسي 

 GnRH Gonadotropin)(أشھر يكون تخليق ھرمون محرض القند    8-7الو7دة وحتى عمر  

Releasing Hormone  ستروجينJرغم (في تحت المھاد  حساس للتغذية ا3سترجاعية السالبة ل

أشھر يحدث نشاط مبيضي يعزى   8-7 وبعد عمر) . انخفاض مستوى ھرمون ا3ستروجين

للتغذية ا3سترجاعية السالبة لJستروجين وبالتالي  نقص حساسية تحت المھاد  أولھمـــا لسببين

 FSH (Follicle Stimulating Hormone(المحفز للحويص1ت يزداد إفراز الھرمون 

مؤديا إلى   Pulsatileبطريقة نبضية   LH (Luteinizing Hormone(وھرمون التبويض  

درة تحت المھاد ل1ستجابة للكمية المتزايدة من ق  وثانيھمــا، زيادة نمو الحويص1ت المبيضية 

؛ سالم  Hafez  ،2000و Hafez(ي لبدء التبويض تكف  LHھرمون  ا3ستروجين بتدفق كمية من 

ويمكن عند ھذا العمر إجراء التلقيح رغم عدم ) . 2004، ؛ البدري وآخرون 2002، وآخرون  

  ) .Gill ،2009(للقناة التناسلية   maturation Physiological اكتمال النضج الفسلجي

  - :ع7قة التغذية بالنشاط التناسلي2-2

إذ ، في إدامة حياة الحيوان وظھور نشاطه التناسلي  لتغذية عامل حاسمأن امن المعروف   

.                     أن العناصر الغذائية تسد أو7 حاجة الحيوان لTدامة  ومن ثم النمو ومن ثم النشاط التناسلي 

قد ازداد بعد أيام  LHأن ا>فراز النبضي لھرمون ) 1989(وآخرون    Fosterوقد 7حظ         

كما أكد العديد من . قليلة من إعطاء عليقة مفتوحة للفطائم بعد أن كانت ضمن برنامج غذائي مقنن 



لتقنين الغذائي للفطائم يقلل بدرجة كبيرة من إنتاج ھرمونات المناسل    Foster(الباحثين أن ا

  ) .1989وآخرون ،  Landefeld؛  1989؛  1985وآخرون ، 

إلى أن التغذية المفتوحة تقصر من عمر الوصول ) 1991(وآخرون   Suttie وقد أشار   

أسابيع   10بعمر   Coop worth  إلى البلوغ الجنسي ، إذ أوضحت دراستھم على فطائم أغنام

والمجموعة  ad-libitumأعطيت المجموعة ا3ولى عليقة حرة   والتي قسمت إلى مجموعتين

كغم ثم بعدھا أعطيت عليقة إدامة لحين  28لت إلى وزن  الثانية أعطيت عليقة حرة حتى وص

نانوغرام 1وتم تحديده عند وصول مستوى البروجستيرون (الوصول إلى عمر البلوغ الجنسي 

 26,1عند عمر  ) البلوغ(وكانت النتيجة بان المجموعة ا3ولى أظھرت سلوك الشبق ، ) مل دم  /

في . نية مدة  خمسة  أسابيع عن المجموعة ا3ولى أسبوع في حين تأخرت المجموعة  الثا  ±1,8 

إلى إن تقنين التغذية  يؤخر عمر البلوغ الجنسي ) 1993(وآخرون  Prasadحين أشارت دراسة 

فقد حددوا أھمية كل ) 1995(وآخرون   Boulanouarأما الباحث . LHنتيجة قلة إفراز ھرمون 

فقد شملت الدراسة ،) ewe lambs(ي للفطائم من طاقة  و بروتين العليقة على عمر البلوغ الجنس

الغير مقننة الطاقة (تقنين طاقة العليقة أو تقنين بروتين العليقة ومقارنتھا مع العليقة السيطرة 

 Finnish landrace + ¼+ Dorset ¼Rambouillet½(في فطائم ھجينة وراثيا ) والبروتين

للعليقة المقننة الطاقة ) 0,01 ≤أ (يا  إذ 7حظوا حصول تأخر في عمر البلوغ الجنسي معنو) 

عن العليقة المقننة البروتين وقد كان ) المقننة الطاقة(مقارنة بعليقة السيطرة ولم تختلف معنويا 

يوم على التوالي لع1ئق السيطرة ومقننة البروتين   186و 178و 169عمر البلوغ الجنسي  

 30,6ا للعليقة المقننة الطاقة والمقننة البروتين  ومقننة الطاقة ،إما وزن البلوغ فقد انخفض معنوي

عندما قارن بين التغذية ) Adam  )1998وأيد ذلك .كغم   35,3 كغم مقارنة مع السيطرة 31,5و 

أسبوعين  رإذ 7حظ حصول تأخر في عمر البلوغ الجنسي بمقدا،Soay الحرة والمقننة لفطائم 

من ناحية أخرى لم يجد الحيالي  . الع1ئق المفتوحة للفطائم المغذاة على ع1ئق مقننة مقارنة ب

أي تأثير لمستوى البروتين في العليقة على كل من عمر ووزن البلوغ الجنسي في ) 2005(

ودرس %    18و 15و 12الخام   نالفطائم العواسية ،فقد استعمل ث1ثة مستويات من البروتي

لبلوغ  ، لعواسية تأثير ذلك على وزن وعمر البلوغ الجنسي للفطائم ا وقد كانت متوسطات وزن ا

يوما للمعام1ت  252و 250,67و  242,83كغم ومعدل عمر بلوغ     41,3و  44,83و  42,88



يوما و   248,5على التوالي و كانت ھذه الفروقات حسابية إذ بلغ متوسط عمر البلوغ للتجربة 

  .كغم  43معدل وزن 

ي دراستھم تأثير المستوى المرتفع من التغذية ف) 2004(وآخرون   Lassouedوقد درس    

 QFO  ،D'Man×QFOلث1ثة س71ت من النعاج وھي ) فوق طاقة ا>دامة(والمستوى المتوسط 

أسابيع قبل توحيد الشبق وث1ثة  أسابيع بعد توحيد الشبق والذي تم باستعمال   ستة لفترة D'Man و

على كل من معدل التبويض )  ملغم Fluorogestone acetate 40تحتوي (ا>سفنجات المھبلية 

Ovulation Rate )OR ( وعدد المواليدLitters size  )LS ( والفقد التناسلي الكليTotal 

reproductive wastage )TRW (  وأظھرت نتائجھم عدم وجود فروق معنوية فيOR   بين

في ، حالة التغذية  وكذا الحال ضمن نفس الس1لة في اخت1ف QFO  ،D'Man×QFOس1لتي 

على المستوى المتوسط   D'Man  حين تفوقت مجموعة المستوى المرتفع من التغذية لس1لة

ولم تظھر فروق   LSو   ORوعلى مجاميع التجربة ا3خرى في  ، للتغذية ضمن نفس الس1لة 

 للمستوى المتوسط والمرتفع من التغذية في صفة  D'Man×QFOو  QFOمعنوية ضمن س1لتي 

LS   ،   في الوقت الذي لم تكن ھنالك فروق معنوية ضمن نمطي التغذية أو بين مجاميع التجربة

أي تأثيرا لكمية الغذاء العالية ) 1985(وآخرون   Rhindفي حين لم يجد .  TRWفي ) الس71ت(

  .   FSHعلى مستوى ھرمون   Cheviotالمتناولة لنعاج 

  

  التناسليع7قة وزن الجسم بالنشاط 2-3

بينت العديد من الدراسات إلى أن وزن الجسم الحي ھو العامل المھم والحاسم في نمو    

  .وتطور المبيض مقارنة بكمية الغذاء المتناولة 

إذ ) McNeilly ،1986و Rhind(على زيادة الوزن الحي   FSHيعتمد تركيز ھرمون   

) 1987،وآخرون FSH )McNeillyرمون تزداد أعداد الحويص1ت الكبيرة نتيجة للفعل المحفز لھ

أن البلوغ الجنسي 7 يحصل إ7 بوجود نسبة معينة من النسيج ألدھني ) Frisch  )1988، فقد أكد 

ھو وجود ارتباط بين الوزن ) (Metabolic hypothesisوان من شروط الفرضية ا>يضية ، 

في أيض ودرجة ترسيب الدھن للجسم ،و إن التغيرات الحاصلة ) Fatnessالسمنة (ونسبة الدھن 



و  ) 1989(وآخرون   Rhindكما بين ، ھي عامل مھم في وصول ا>ناث إلى البلوغ الجنسي 

Rhind   إن تركيز اـل ) 1991(وآخرونFSH   يكون أعلى في النعاج الثقيلة الوزنheavy 

ewes  مقارنة بالنعاج الخفيفة الوزنlight ewes . وكذلك أشارAl-Saigh  1998(  وآخرون (

م  إلى وجود ارتباط موجب بين خصوبة ا>ناث ووزنھا عند التسفيد أثناء دراسته على فطائم ا3غنا

  NFBأن عملية إزالة المبايض >زالة تأثير الـ ) 1996(وآخرون    Boukhliqووجد . العرابية 

بين نعاج ووزن الجسم عند مقارنتھم  FSHقد أدى إلى حصول ع1قة عكسية بين مستوى ھرمون  

كغم وقد أعزوا السبب إلى أن معدل إزالة ) 44,2(كغم ونعاج خفيفة الوزن )54,5(عالية الوزن 

FSH  من الجسم)Clearance rate ( كان أوطئ لدى النعاج خفيفة الوزن مقارنة  بالعالية الوزن

لجسم بجرعات تتناسب مع وزن ا) ا>ستراديول وا3نھبين(وأن حقن النعاج بھرمونات المبيض 

أصبح 7 يعتمد على وزن الجسم واستنتجوا أن التغذية  تعمل على تغيير التوازن  FSHفأن تركيز 

المفرز من الغدة النخامية والتغذية ا3سترجاعية للمبيض من خ1ل تغيير ا7ستجابة   FSHما بين 

تراديول في للتأثيرات المثبطة لكل من ا>ستراديول وا3نھبين ، كما أن تركيز مستقب1ت ا>س

الرحم كان أعلى لدى النعاج العالية الوزن مقارنة بالخفيفة الوزن مع عدم وجود إخت1ف في 

  .تركيز البروتين في الرحم لدى المجموعتين 

الجافة   Blackfaceفي دراسة أجروھا على نعاج ) 2002(وآخرون  Danielووجد 

م لھا العلف وسمينة وضعيفة مقطوع المقسمة على مجاميع سمينة مقدم لھا العلف و ضعيفة مقد

دقيقة   15ساعة من بدء التجربة ، إن  تركيز ھرمون اللبتين المقاس كل    48عنھا العلف لمدة  

ساعة متتالية لدى النعاج المقدم لھا العلف سواء  كانت بدينة أو ضعيفة كان أعلى في   24ولمدة  

يفة على التوالي ،وكذا الحال مع النعاج مستواه من النعاج المصومة سواء كانت بدينة أو ضع

في حين لم يجدوا أي تأثير معنوي ،السمينة إذ كانت مستويات ھرمون اللبتين أعلى من الضعيفة 

لتصويم والتغذية وكذلك حالة الجسم  وقد خرجت الدراسة ).  البدينة والضعيفة(للتداخل ما بين ا

ما الدم يعد مؤشر طبيعي ومؤثر في الحالة في ب1ز نباستنتاج مفاده أن تركيز ھرمون اللبتي

من خ1ل دراستھم للع1قة بين حالة ) 2009(وآخرون  Ben Salemوقد توصل . الغذائية للجسم

لتسفيد بعمر   6,5الجسم بعد عمر   بعد تغذيتھا على  Maidenشھرا لنعاج   18شھر  إلى حين ا

ومتوسطة وواطئة وم1حظة سير  عليقة موحدة وتقسيم المجاميع حسب وزن الجسم إلى عالية

إلى عدم وجود أي فرق معنوي  في نمو النعاج التي أظھرت سلوك الشبق إذ بلغ  ، النمو فيھا 



 9,5و 9,3و 6,3والتي أعادت الشبق للدورة الثانية  ، على التوالي %  87,5و  92,6و  88,8

و  106و 103ب  ونسبة الخص%    79,2و 79,0و  80,5في حين بلغت نسبة الخصوبة  %  

كما وجد الباحثون نفسھم ارتباط . لJوزان العالية والمتوسطة والواطئة على التوالي    110

معنوي موجب بين كل من تركيزي ھرموني اللبتين وا3نسولين مع وزن الجسم الحي ، واستنتجوا 

ن كانت ھنالك أن انخفاض الوزن للفترة بعد الفطام مباشرة تؤخر أو تعوق بداية البلوغ حتى وا

  .اخت1فات في وزن الجسم الحي 

  -:ھرمون اللبتين 2-4

ينتج من ا3نسجة الدھنية ،دالتون   16000 ھرمون بروتيني وزنه الجزيئي بحدود      

) 1994،وآخرون  Zhang ( جين  obeseبفعل تأثير )  (White adipose tissueالبيضاء 

، وا3يض وھو مرتبط مع آليات تنظيم بداية البلوغ  Adipocytesالخ1يا الدھنية   ويؤثر على،

  ) .Castracane ،2006و   Henson(الخصوبة والحمل في ا3نواع المختلفة  

  

  ألية عمل ھرمون اللبتين 2-5

يعطي ھرمون اللبتين إشارة إلى الدماغ حول حالتي مخزون الطاقة وتوازن الطاقة      

لة الجوع والشبع بما يساعد على إدامة الوزن وبھذا فأن ھرمون اللبتين  ي) 1الشكل ( نظم حا

المشاركة   neuropeptides receptorsالطبيعي ، فض1 عن أن مستقب1ت الببتيدات العصبية

علما بان ألية إفراز ھرمون  ، في تنظيم سلوك التغذية تقع جنبا إلى جنب مع مستقب1ت اللبتين

و  Popovic) (1(ذه اVلية موضحة بالشكل على شكل دفقات وھ nocturnalاللبتين لي1  

Casanueva ،2002(  

  

  

  

  



  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  ع1قة ھرمون اللبتين بتنظيم الحالة الغذائية بالجسم)  1(الشكل 

  )Casanueva ،  2002و  (Popovic المصدر

  

أما مايتعلق بتأثير ھرمون اللبتين على البلوغ ومحور تحت المھاد والمناسل فقد أشار 

Popovic  وCasanueva  )2002 ( لتناسل وذلك من ، إلى وجود ع1قة مابين التغذية ومحور ا

خ1ل م1حظة إن توقيت البلوغ يتم توقعه بشكل أفضل من وزن الجسم وليس من العمر الزمني 

Chronological age  2(وان مستوى دھن الجسم يحفز بدء الوظيفة التناسلية وكما في الشكل. (  

  

 

 

 

hypothalamus 

barrier 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .القند  –النخامية -تحت المھاد -ھرمون اللبتين  -الع1قة بين النسيج ألدھني)  2(الشكل 

  )Casanueva  ،2002و  (Popovic المصدر

  

بعد الفطام لدى الحم1ن  3و 0,5وقد لوحظ أن تركيز ھرمون اللبتين يزداد بين ا3شھر     

  Tokuda(ويستمر حتى الشھر السادس بعد الفطام  4و3وينخفض بشكل بسيط مابين ا3شھر 

  ) .  2001،وآخرون



  - :ھرمون الكورتيزول  2-6

ذرة كربون ويطلـق عليه أحيانا أسم الھايدروكورتيزون  21ھرمون ستيرويدي مكون من 

Hydrocortisone   أو المركبF Compound F   ينتقل بالدم بشكل حر أو مرتبط مع

يتراوح العمر ،  Albuminمع الز7ل ) ولو بشكل قليل(أو مرتبط  Transcortinالترانسكورتين 

) .                   1990، محي الدين وآخرون (دقيقة  90-60بين   النصفي لھرمون الكورتيزول

إذ  يعمل على زيادة سكر الدم عن   Metabolismو للكورتيزول دور مھم في عملية ا3يض 

كما ، وتثبيط استعمال سكر الكلوكوز كمصدر للطاقة   Gluconeogenesisطريق تنشيط عملية 

ويشجع على زيادة عملية إزالة مجموعة ، سيما العض1تيساعد على ھدم البروتين بالجسم 7

كما ويعمل على زيادة تحلل الدھون وبالتالي ، من ا3حماض ا3مينية   Deaminationا3مين 

) 2002، سالم وآخرون (زيادة ا3حماض الدھنية الحرة في الدم ويشجع استعمالھا كمصدر للطاقة 

إنتاج  Synergyكما وجد لھرمون الكورتيزول دور تآزري ،  مع ھرمون البرو7كتين لبدء عملية 

ويزيد من تطور  Mammary tissueموجودة في ا3نسجة اللبنية  تإذ  يرتبط بمستقب1، الحليب 

وبالتالي يزيد من إنتاج ألفا   Rough endoplasmic reticulumالشبكة ا3ندوب1زمية الخشنة 

  .       )Squires ،2003(7كتوالبومين و بيتا كازين 

  

  : ع7قة كمية الدم الواردة إلى الرحم بتطور الجنين 2-7

لتناسلي مرتبط بعمليات نضج الغدة النخامية والمناسل     أن الرحم كباقي أعضاء الجھاز ا

)Gonad ( لبلوغ  يتأثر بوزن الجسم أكثر من العمر وھذا ، وتأثيراتھا الھرمونية فقد وجد أن سن ا

زايد ( يرتبط بالتغذية التي تلعب دورا مھما في تحديد العمر عند البلوغ والنضج الجسمي 

لتالي حصول النضج الكامل للجھاز التناسلي ) 2000والقماطي ، إذ أن الحمل مرتبط بصورة . وبا

بمدى جريان الدم إلى الرحم والمشيمة وھذا ما يؤثر على حجم الجنين النامي والمقصود ھنا كبيرة 

  .    Maternal effect) بيئة الرحم(التأثير ا3مي 

عملية تقنين الدم الوارد من المشيمة  إلى الرحم ) 2000(وآخرون    Uwelangفقد درس   

ذ استعملوا نعاج بمرحلة متأخرة من الحمل إ، وتأثير ذلك على نمو الجنين وأعضائه الداخلية 



دقيقة و / مل   1409قسمت إلى ث1ث مجاميع ، مجموعة سيطرة  كمية الدم الوارد كانت  

كمية الدم الوارد كانت  ) Moderately restricted  )Rmمجموعة تقنين دم بصورة معتدلة 

/ مل  779كمية الدم الوارد  إذ كانت) Severely restricted )Rsدقيقة وتقنين شديد /مل  986

من الحمل وھو يوم الذبح بعد أن كان الدم الوارد قبل بدء التجربة وقبل   138دقيقة عند     اليوم  

لجنين في ) 0,05 ≤أ (وقد وجدوا انخفاض معنوي ، دقيقة / مل  851التطور بالحمل   في وزن ا

) Rm(معنويا في المجموعة ومجموعة السيطرة ، وانخفض ) Rm(مقارنة بـ) Rs(المجموعة 

كغم لمجموعة   2,920،  3,685و  4,318مقارنة بمجموعة السيطرة إذ بلغت أوزان ا3جنة  

) Rs(وانخفاض حسابي في وزن الدماغ للمجموعتين ، على التوالي ) Rs(و) Rm(السيطرة و

) Rm(وغم   51مقارنة بمجموعة السيطرة إذ بلغت أوزان الدماغ  لمجموعة السيطرة ) Rm(و

مقارنة ) Rs(لمجموعة ) أ ≥0,05(وانخفاض معنوي، غم على التوالي  49) Rs(غم و 50

غم ،ووزن الكبد إذ بلغت  22و 27، 32بمجموعة السيطرة في أوزان القلب حيث كانت ا3وزان  

غم وأوزان  95و  116و  131غم ووزن الرئة التي بلغت أوزانھا   93و  105و  145(ا3وزان 

  .على التوالي ) Rs(و) Rm(غم لمجموعة السيطرة و   10و 16و 19التي بلغت   غدة التوثة

  : معايير الدم الكيموحيوية 2-8

إن معرفة الحدود الطبيعية للمركبات الكيموحيوية في الدم مقياس دقيق على الحالة   

لة وان التغيرات الحاصلة فيھا مؤشر على حصول تغير في الحا، الفسلجية السليمة للحيوان 

لة البيئية وغيرھا ، الفسلجية ،مث1 حصول حمل    .تغير في الحا

  : الدم الكيموحيوية ببعض معاييرع7قة العمر  1-  2-8

أن  Desert bighornعند دراستھم على دم أغنام ) 2000(وآخرون   Borjessonوجد   

د ، ديسيلتر للنعاج البالغة / ملغم   14ديسيلتر و اليوريا  /ملغم   151تركيز الكلوكوز كان   أما عن

في . ديسيلتر / غم   6,8و  7,4مقارنتھم لكمية البروتين الكلي بين أغنام بالغة و يافعة فكانت  

عند مقارنتھم لتركيز الكلوكوز خ1ل الشبق ) Beck   )2003و   Davies-Moralحين وجد 

نعاج من نفس الس1لة بأن تركيز الكلوكوز و Clun forestوالفترة المبكرة من الحمل بين فطائم 

البالغة إذ  كان مدى  جيوما من الحمل للفطائم مقارنة بالنعا  18كان أعلى خ1ل الفترة قبل  



لتر للنعاج /ملي مول  3,67 – 2,85لتر للفطائم مقارنة بـ  / ملي مول   4,06 – 3,14التركيز  

الحمل فقد تفوقت النعاج البالغة على الفطائم معنويا  يوما من  30 – 18أما خ1ل الفترة  . البالغة 

لتر للفطائـم مقارنة        /ملي مول 3,25 – 1,85في تركيـز الكلوكوز ، إذ بلغـت  ) 0,05 ≤أ (

واستنتجوا بان ھنالك انخفاض لسكر الكلوكوز لدى الفطائم مع . لتر للنعاج /ملي مول  3,83- 3بـ 

وآخرون    Jaberوقد 7حظ . اج البالغة حسب ظروف تجربتھم تقدم الحمل وبشكل معاكس للنع

إن مستويات   Multiparousعند دراستھم على نعاج عواسية جافة متعددة الو7دات ) 2004(

والبروتين الكلي للدم  ، لتر /ملي مول  5,96اليوريا  ، لتر /ملي مول  2,71الكلوكوز كانت  

  . لتر /مول ملي  1,95لتر والكوليستيرول /غم 75,93

   

  : الدم الكيموحيوية بعض معاييرب حالة الجسمع7قة  2-  2-8

غير  Serra da Estrelaعند دراستھم على نعاج   ) 2007( وآخرون  7Caldeiraحظ   

)  BCS  =1,25    (لبحث تأثير ا7نتقال من حالة جسم واطئة ) جافـة(حوامل غير منتجة للحليب

بإعطاء تغذية ) BCS  =4(إلى حالة جسم عالية   3,5و 3و 2,5و  2و  BCS  =1,5مرورا بـ  

من حاجة ا>دامة وتأثير ذلك على مستويات الكلوكوز و الكلسيريدات الث1ثية %  200بنسبة  

و  2,95إذ كانت مستويات الكلوكوز  ،والدھون الكلية والبروتين الكلي و اليوريا  في مصل الدم 

لتر على التوالي لحا7ت الجسم /ملي مول 3,74و  3,52و  3,43و  3,57و  2,85و  3,11

 BCS   =1,25مقارنة بـ   BCS    =4كان لصالح) 0,05 ≤أ (المذكورة آنفا وان التفوق المعنوي 

و  2و  1,5و  BCS  =1,25أما الكلسيريدات الث1ثية فكانت التراكيز لحا7ت الجسم  ،   2و 1,5و

و  0,119و  0,108و  0,095و 0,099و  0,145ھي على التوالي    4و 3,5و 3و  2,5

=    BCSعلى  BCS    =4وكان التفوق المعنوي لصالـح  ، لتر / ملي مول  0,174و 0,156

 و  BCS  =1,25 الكلي لحا7ت الجسم   الدھونفي حين مستوى ،   3و 2,5، 2،  1,5، 1,25

 لتر /غم 3و 2,30و 2,26و 3,01 و 2,56 و 2,05 و 2,03ھو  4و 3,5و 3 و 2,5 و 2 و 1,5

 1,5 و BCS  =1,25 على   BCS  =4 الكلية كان لصالح  دھونوان التفوق المعنوي في صفة ال

مستوى البروتين  في  BCS  =4 لصالح  )0,05 ≤أ (وقد ظھر تفوق معنوي ،    3,5و 3 و 2 و

  BCS  وتر  ل/غم  61,89 والتي كان مستواه   BCS  =1,25 لتر  على /غم 80,88 فيھا الكلي



لتر /غم  67,06 والذي كان مستواه   BCS  =2  و  لتر/ غم  56,64 والذي كان مستواه   1,5=

و  0 5,2 أما مستويات اليوريا فكانت، لتر /غم  75,09 والذي كان مستواه    BCS  =3,5 و 

 BCS  =1,25 لحا7ت الجسم لتر / ملي مول  5,22و 5,52و  5,81و  3,89و  5,91و  3,80

  .على التوالي    4و 3,5و  3 و 2,5 و 2 و 1,5 و

  

  : الدم الكيموحيوية الحالة الفسلجية بمعاييرع7قة  3-  2-8

لدراسة ا7خت1فات بين النعاج ) Assad   )2001و  El-Sherifفي مقارنة أجراھا 

الحوامل وغير الحوامل في بعض صفات الدم الكيموحيوية  ، وقد وجدا انخفاض مستويات 

الكلوكوز خ1ل أول أسبوعين من الحمل ومن ثم ارتفاعھا لتصل إلى أعلى مستويات لھا في نھاية 

فتنخفض في النعاج الحوامل خ1ل  أما مستويات اليوريا، الحمل مقارنة بالنعاج غير الحوامل 

وترتفع مستوياتھا لتصل إلى أعلى مستوى خ1ل الفترة ا3خيرة من الحمل    6و  4ا3سبوعين  

ويعود ارتفاع مستويات الكلوكوز خ1ل الفترة ا3خيرة .يوما مقارنة بالنعاج غير الحوامل   122

لذي يرتفع أثناء الحمل   ا) الكورتيزول(من الحمل إلى تأثير ھرمونات قشرة الكظر 

Schlumbohm    نسولين تنخفض بصورة معنوية ، ) 1997(وآخرونJواثبتوا بأن الحساسية ل

واستھ1كه  Turn overخ1ل الفترة ا3خيرة من الحمل وھذا يقود إلى انخفاض تحو7ت الكلوكوز 

وز خ1ل الفترة ا3خيرة من قبل ا3نسجة العضلية والدھنية وھذا يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكلوك

  .من الحمل 

بصورة عامة أعلى في النعاج الحوامل مقارنة   ASTو   ALTفي حين كانت مستويات   

  .ووصلت إلى أعلى  مستوياتھا خ1ل الفترة ا3خيرة من الحمل ، بغير الحوامل 

اني وعند مقارنة مستويات الكلوكوز للنعاج المنتجة للحليب والجافة خ1ل ا3سبوع الث  

و  65,96أن ھذه المستويات بلغت  ) Assad  )2001و  El-Sherif  والرابع بعد الو7دة ، وجد 

لتر للنعاج الجافة / ملغم   60,67و  59,33ديسيلتر للنعاج الحلوبة و / ملغم   56,77 ديسي

لتوالي ، وإن ھذا ا7رتفاع في مستوى الكلوكوز خ1ل ا3سب لثاني والرابع على ا وع لJسبوعين ا

إذ  ذكر بأن خ1ل فترة إنتاج الحليب فأن ) Metcalf  )1988الثاني قد يعود إلى ما أشار إليه 

العديد من ا3نسجة تصبح اقل حساسية لتحفيز ا3نسولين لكي يتسنى توفير احتياجات الغدة اللبنية 



نت في النعاج أما مستويات البروتين فلم تختلف معنويا إذ كا، من ا3حماض ا3مينية والكلوكوز  

غم   8,47و 8,35غم والرابع  8,37و  10,16المنتجة للحليب والجافة خ1ل ا3سبوعين الثاني 

  .     على التوالي   لتر/

والحالة الفسلجية )الشتاء والصيف(تأثير الفصل ) 2002(وآخرون     Antunovi'cدرس   

بعد ، يوما  بعد الو7دة   60من الفترة قبل أسبوعين من الو7دة حتى    Würtembergفي نعاج 

وقد توصلوا  إلى حصول ، علف مركز + علف اخضر +أن أعطيت تغذية مفتوحة على مراعي 

ما بعد (في مستوى اليوريا في النعاج  المنتجة للحليب ) 0,01 ≤أ (ارتفاع معنوي خ1ل الصيف 

لتر و / ملي مول   6,25)  فترة ما قبل الو7دة(تر والنعاج الحوامل ل/ ملي مول   7,65)  الو7دة

  77,55لتر والنعاج المنتجة للحليب  /غم   76,34مستوى البروتين الكلي للنعاج الحوامل كان  

لتر مقارنة بمستوى اليوريا والبروتين الكلي خ1ل فصل الشتاء للنعاج الحوامل والمنتجة /غم

لتر والبروتين الكلي  /ملي مول  5,68و  4,83ھا مستويات اليوريا  للحليب والتي كانت في

أما مستوى الكلوكوز ، لتر للنعاج الحوامل في فصل الشتاء على التوالي /غم  73,78و  72,34

لتر للنعاج المنتجة للحليب والحوامل خ1ل /ملي مول  2,88و  2,50و  2,68و  3,63فكان   

 1,45و  1,82في حين إن مستويات الكوليستيرول كانت ، لي  فصلي الصيف والشتاء على التوا

ء / ملي مول  1,97و 2,18و  لتر للنعاج المنتجة للحليب والحوامل خ1ل فصلي الصيف والشتا

على التوالي ، وقد أعزوا ارتفاع مستويات الكوليستيرول خ1ل الفترة ا3خيرة من الحمل  إلى 

ة الموجودة في الكبد خ1ل الفترة ا3خيرة من حصول تحريك لخزين البروتينات الدھني

  ) .1994،وآخرون  (Ramosالحمل

نعجة حليب من   26خ1ل دراستھم على  ) 2008(وآخرون   Casamassimaوجد   

يوم إن نسبة سكر / غم  500,9كغم ومعدل إنتاج حليب   49,21بمعدل وزن   Comisanaس1لة 

لتر ، / ملي مول   0,19لتر و الكلسيريدات الث1ثية   /ملي مول   3الكلوكوز في مصل الدم كان 

  66,8لتر والبروتين الكلي  / ملي مول   1,63لتر و الكوليستيرول  /ملي مول   8,35اليوريا  

وعند مقارنة ھذه النسب المذكورة آنفا مع إنتاج الحليب وجدوا أن نسبة الكلوكوز ، لتر / غم 

 ≤أ (لتر والكليسريدات الث1ثية تغيرت معنويا / ملي مول   3,11إلى    2,93تغيرت حسابيا من  

ملي  1,67إلى  1,52لتر والكوليستيرول تغير حسابيا من /ملي مول   0,20إلى  0,15من ) 0,05



يوما عندما انخفض إنتاج  40لتر خ1ل /غم  68،3إلى  65,3لتر والبروتين الكلي من /مول 

  .يوم /  غم  262إلى    491الحليب اليومي من  

عند دراستھم لنعاج مرباة في نظام ) 2009(وآخرون 7lvarez-RodriguesĂحظ   

وحم1نھا قد تم فطامھا في ا3سبوع السادس ، علف مركز + ساعات  8غذائي يشمل رعي لمدة 

بعد الو7دة إن قيم الكلسيريدات الث1ثية بلغت أعلى مستوى لھا بعد ا3سبوع السابع بعد الو7دة 

أما ،  لتر في ا3سبوع الثالث بعد الو7دة /ملي مول   0,28بعد أن كان  ) لتر/ ملي مول  0,35(

من   13قيم اليوريا فقد ازدادت بعد ا3سبوع الخامس ليصل إلى أعلى مستوى له في ا3سبوع  

  ) .لتر/ ملي مول  10(  الو7دة 

ملغم   39,9كانت   وجدوا أن قيم الكلسيريدات الث1ثية) 2009(وآخرون  Obidikeأما   

وكما 7حظوا أن ، ديسيلتر خ1ل الفترة ا3خيرة من الحمل / غم  6,8بروتين الكلي  ديسيلتر وال/

من ) ديسيلتر/ملغم 51,7(قيم الكلسيريدات الث1ثية انخفضت بصورة تدريجية بعد اليوم العاشر

لبروتين الكلي ). ديسيلتر/ملغم  41,9( بعد الو7دة  30الو7دة حتى اليوم   في حين إن قيم ا

بعد   30ديسيلتر في اليوم  / غم   7,3ديسيلتر في اليوم العاشر إلى  /غم  5,3ن  ارتفعت م

  . الو7دة 

عند دراستھم على نعاج حلوب مغذاة على ) 2010(وآخرون  Annicchiaricoووجد    

ديسيلتر / ملي مول   55,83رعي إن قيمة سكر الكلوكوز كانت  + عليقة مركزة بصورة أساسية 

/ ملي مول   13,58الكلسيريدات الث1ثية  ، ديسيلتر / ملي مول   56,11 ، الكوليستيرول 

  .ديسيلتر / غم   6,5ديسيلتر والبروتين الكلي  

  

 : Ketone  bodies  ا9جسام الكيتونية   2-9

وقد ، تعطي أكسدة ا3حماض الدھنية خ1ت نشطة تتأكسد تأكسدا تاما في دورة كرب   

خاصة في الحيوانات الصائمة وكذلك في حا7ت داء السكر عندھا تكون ھذه ا3كسدة غير تامة 

 Aceto acetic acidتتحول نسبة عالية من ا3حماض الدھنية إلى حامض ا7سيتوخليك 

وا3سيتون    Beta hydroxy butyric acidومشتقاته مثل حامض بيتاھيدروكسي بيوتريك 



Acetone   وتعرف ھذه النواتج با3جسام الكيتونيةKetone bodies   كما يطلق على تكوين ،

إذ إن أكسدة حامض ،   Ketogenesisا3جسام الكيتونية في الجسم اصط1ح تصنيع الكيتونات 

في الموقع بيتا تعطي حامض ا7سيتوخليك والذي بدوره يختزل بدوره   Butyric acidالبيوتريك 

ى أسيتون في الكلية والرئتين وذلك إلى حامـض بيتاھيدروكسي بيوتريـك  وھذا ا3خير يتحول إل

كذلك يتكون حامض ا7سيتوخليك في الكبد نتيجة اتحاد جزيئيتين من الخ1ت ،  CO2بفقد جزيئة 

  ) . 1990،الداودي (النشطة 

إن ارتفاع مستوى ا3جسام الكيتونية بصورة أكبر من مقدرة الجسم على التخلص منھا 

يحصل ھذا المرض ا7يضي في الفترة ا3خيرة من وقد ) Ketosis(تؤدي إلى مرض الكيتوسز 

إذ إن ا7ضطراب ، الحمل خصوصا في النعاج التي تحمل أكثر من مولود أو النعاج البدينة جدا 

ففي النعاج البدينة فأن الدھن . في التعامل مع الكاربوھيدرات في داخل الجسم يؤدي إلى حصوله 

بكميات كبيرة من جھة ، وزيادة حجم الرحم ) دھن البطن ( المترسب في داخل تجويف الجسم 

نتيجة كبر حجم الجنين من جھة أخرى   يقلل من الحيز المتاح للكرش داخل تجويف الجسم مما 

لجنين من سكر الكلوكوز يتم الحصول عليه  يقود إلى قلة العلف المستھلك مما يؤدي إلى أن حاجة ا

لطاقة تلبى من أكسدة ا3حماض الدھنية وھذه من تحلل الدھون فض1 عن أن حاجة جسم ا3م من ا

الواصلة إلى ) Aceto acetic acid(ا3كسدة تكون غير تامة مما يزيد من نسبة ا3جسام الكيتونية 

م ) عدا المخ(ا3نسجة والعض1ت  مما يؤدي إلى عدم مقدرة ھذه ا3نسجة على أكسدة كامل ا3جسا

 Nixو  1990،الداودي (م وحصول تسمم الحمل الكيتونية وبالتالي ارتفاع مستواھا في الد

  ) .3(ويمكن توضيح اVلية التي بواسطتھا تحصل الكيتوسز بالشكل ) . 2004،

  



  

  في ا3غنام ألية حصول تسمم الحمل مخطط يوضح) 3(شكل ال                 

7حظوا عند إجراء مقارنة لبعض ) 2003(وآخرون  Kabakciففي دراسة قام بھا 

ات الكيموحيوية في مصل الدم بين نعاج حوامل سليمة ونعاج حوامل مصابة بتسمم الحمل المركب



قيم سكر الكلوكوز  ) ارتفاع ا3جسام الكيتونية( ديسيلتر و / ملغم  31,8مقارنة  61,5إن 

  43,2مقارنة  75,8ديسيلتر ، الكوليستيرول  / ملغم   100,4مقارنة  56,8الكلسيريدات الث1ثية  

  29,9مقارنة  LDL-C  26,1ديسيلتر و/ ملغم    11,5مقارنة  HDL-C  49,0، ديسيلتر  /ملغم 

 192,5مقارنة بـ  AST  44,1ديسيلتر و / ملغم    9,2مقارنة  25,8 ديسيلتر    و اليوريا / ملغم 

لتر على التوالي للنعاج السليمة / وحدة دولية   54,3مقارنة    ALT  16,4لتر و/ وحدة دولية 

  .المصابة بتسمم حمل و

  

  : توحيد الشبق  2-10

يعتمد بصورة رئيسة على الطور ) Estrus synchronization   )ESتوحيد الشبق   

إذ يمكن إجراءه بإطالة فترة وجود ھرمون البروجستيرون في ، ) (Luteal Phaseا3صفري 

باستعمال ھرمون البروجستيرون ومشتقاته    Exogenous progesteroneمصل الدم 

)Wildeus ،2000 ( إذ استعمل  فلوروجستون أستيت ،Fluorogestone acetate )FGA( 

)Gordon  ،1977 (  و ميدروكسي بروجستيرون أستيتMedroxyprogesterone  

acetate  )MAP)  (Simonetti  بصورة فعالة في توحيد الشبق في النعاج) 2000،وآخرون 

)Abdullah  ؛  2002،وآخرونAbdulkareem  ،2002 . ( يتبع توحيد الشبق عادة إجراء

مثل ھرمون مصل الفرس الحامل ) Stenbak  ،2003(معاملة ھرمونية بحقن الكونادوتروبينات 

Pregnant mare serum gonadotropin  )PMSG ( أو ما يسمى ھرمون المناسل المشيمي

 Humanو الھرمون المشيمي البشري) Equine chorionic gonadotropin )eCGلJفراس 

chorionic gonadotropin  )hCG) (Alkass ، ؛  1999وآخرون Noël  1999، وآخرون  

 Abdulkareem ؛  2000وآخرون ، Al-Khazraji؛  1999،وآخرون  Gonzalez-Reyna؛ 

وأكثرھا شيوعا )  1999،وآخرون  Rubianes( FSHو) 2004وآخرون ، Alkass؛  2002، 

PMSG )Abdullah  ؛  2002،وآخرونAbdulkareem  ،2002  ؛Alkass ، 2004وآخرون 

  ).2006، وآخرون   Aköz؛ 



وحدة دولية   400و  200تأثير التحفيز باستعمال  ) 2002(  وآخرون  Rekikودرس    

  D'Manكغم و   32,4زن  بمعدل و QFOلفطائم بعمر تسعة أشھر تقريبا لس1لتي  PMSGمن 

 ×QFO   للتأكد من (كغم بعد تقديم نظام غذائي موحد وبعد كشف الشياع   34,2بمعدل وزن

وقد 7حظوا عدم وجود فروق معنوية بين المجاميع ، أرجعت إلى قطيع واحد ) حصول الحمل 

  20و  22و  21 و 19المحفزة >ظھار الشبق ومن ثم التلقيح حيث كانت عدد الفطائم الملقحة ھو  

على  D'Man   ×QFOوخليط   QFOلس1لتي   eCGوحدة دولية من   400و  200لمجموعتي  

فطيمة لكل المجاميع السابقة ، كما لم يجدوا فروقا معنوية في المعام1ت  22التوالي من أصل  

  .السابقة على نسبة عدد المواليد في البطن الواحدة 

من خ1ل مقارنته ) Abdulkareem )2002وجد وفي دراسة أجريت في العراق ،   

بعد توحيد الشبق ) وحدة دولية 600و 400(لدى الفطائم العواسية  eCGلجرعتين من ھرمون 

باستخدام ا>سفنجات المھبلية أن ك1 من عدد المواليد في البطن الواحدة ومعدل الو7دات كان 

وحدة دولية في  600نة بتلك المعاملة بـ وحدة دولية مقار 400أعلى لدى المجموعة المعاملة بـ  

  .حين لم تختلف كل من نسبة الخصوبة وا>خصاب ونسبة النعاج الحائل 

سنوات وجد  4-2نعجة عواسية بالغة بعمر  829وفي دراسة أخرى أجريت على   

Alkass  وحدة دولية من ھرمون  600إن معاملة النعاج بـ ) 2004(وآخرونeCG  د بعد توحي

أدى الى تحسين نسبة  MAPملغم  60ھا باستعمال ا>سفنجات المھبلية الحاوية على الشبق لدي

كما تحسن عدد المواليد في ، مقارنة بمجموعة السيطرة %  73و  27الو7دات والتوائم بنسبة 

  .   1,62لتصل إلى )  0,05 ≤أ (البطن الواحدة بشكل معنوي
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أحد المعايير المھمة في تحديد كفاءة النعجة التناسلية ، فإنتاج  تعد كمية الحليب المنتج  

فض1 عن ) 2006وآخرون ،  Morgan(الحليب عنصر مھم في تحديد القابلية ا3مية للنعجة 

فمن المعروف أن النعاج التي تنتج حليب ) 2007وآخرون ،  Morgan(أھميته في نمو الحم1ن  

حيث أن معظم تطور الغدة اللبنية ، ) Snowder   ،2008(يا بكميات قليلة تعد غير كفوءة تناسل



وآخرون  Nørgaardيحصل بصورة كبيرة خ1ل البلوغ الجنسي والحمل كما بين ذلك الباحث 

والذين أشاروا إلى أن تطور الغدة اللبنية في مرحلة البلوغ وفترة إنتاج الحليب يحصل ) 2008(،

 Apoptosisوموت مبرمج  Secretory cell proliferationخ1لھا تكاثر للخ1يا ا>فرازية 

كذلك فان التحو7ت في خ1يا الغدة اللبنية . للخ1يا وبمعد7ت مختلفة وحسب مستوى ا>نتاج 

Mammary cell turnover  عامل مھم في إنتاج الحليب 7ن عدد الخ1يا ا>فرازية خ1ل فترة

  ).Knight  ،2000(لمنتج إنتاج الحليب يتناسب طرديا مع كمية الحليب ا

، أجريت دراسات عديدة على ا3غنام العواسية بعروقه المختلفة لبحث كمية الحليب المنتج   

إن إنتاج العواسي المحلي في العراق من الحليب كان  ) 1995(فقد وجد السلمان وآخرون  

كغم خ1ل مدة    73,96يوما ، في حين كان إنتاج العواسي التركي    104,1كغم خ1ل   49,56

إن إنتاج العواسي القبرصي )   Mavrogenis   )1996من ناحية أخرى وجد ، يوما    121,49

وآخرون في العراق   Al-Rawiفي حين أشار . يوم ) 142(كغم خ1ل ) 140(من الحليب قد بلغ 

لتوالي  ) 1997( لحليب للنعاج العواسي المحلي والتركي قد بلغ على ا كغم     43,24إن إنتاج ا

وآخرون   Pollottفي حين وجد ،  يوما   155,12كغم  خ1ل   63,62يوما  و   143,7خ1ل 

أما ، يوما   90كغم خ1ل    113قد بلغ  ) في تركيا(إن إنتاج العواسي التركي )  1998(

ل لتر خ1  86فقد وجد أن إنتاج الحليب لدى ا3غنام العواسية المحلية قد بلغ  ) 1999(الزوبعي  

لسامرائي  ، موسم إنتاج الحليب  إنتاج العواسي المحلي والتركي من )  1999(في حين بينت ا إن 

يوما  على  133,48كغم  خ1ل  75,22يوما  و  120,9كغم  خ1ل   62,49الحليب قد بلغ  

إن معدل إنتاج الحليب للنعاج العواسية السورية ) 1999(في حين وجد قصقوص   ، التوالي 

 941كان    41,5وبمتوسط وزن  ) خ1ل موسمھا ا>نتاجي ا3ول (شھر    16,5 - 14بأعمار  

  .يوم /غم 

  

  : إنتاج الحليببعض العوامل المؤثرة في   2-12

ھنالك الكثير من العوامل المؤثرة في إنتاج  الحليب منھا الس1لة و عمر النعجة و الموقع    

وسوف نتطرق إلى . موسم الو7دة ونوع الو7دة وشھر الفحص و مرحلة إنتاج الحليب وغيرھا 

  . العوامل التي لھا صلة بموضوع الدراسة 
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من المصادر إلى إن كمية حليب النعجة المنتج  تزداد بتقدم عمر النعجة  تشير العديد  

و آخرون   Fuertesو ) 1997(وآخرون   Al-Rawiمقارنة بموسمھا ا>نتاجي ا3ول ، فقد أشار 

لنعاج من )  2001(و ألجميلي  ) 1999(وآخرون    Macciottaو ) 1998( إنتاج ل إن أعلى 

  Emmanouilidisو   Ploumiسنوات، في حين وجد  أربعة الحليب قد وصل عند عمر 

إن أعلى كمية حليب منتجة كانت في الدورة ا>نتاجية ) 2000(  وآخرون  Ruizو ) 1999(

  .الخامسة مقارنة مع اقل إنتاج في الدورة ا>نتاجية ا3ولى 

لحليب كان بعمر ) Pilla   )1994وMoioli وقد أشار    إنتاج ل شھرا 19إلى أن اقل 

في حين 7حظ الزوبعي   ،   Masseseأو اقل عند دراستھم على س1لة ) موسم ا3ولال(

كغم و أعـ1ه   84,5إذ بلغ  ) الموسم ا3ول(سنة  2إن أدنى إنتاج للحليب كان عند عمر ) 1999(

م ) 2001(وآخرون ،  Cartaوقد ذكر . كغم)97,5(عند عمر أربع  سنوات  في دراستھم على أغنا

Sarda أما ألجميلي  . إنتاج للحليب كان في الموسم ا3ول وأع1ه في الموسم الثالث   إن اقل

>نتاج الحليب عند عمر ث1ثة سنوات ) 0,01 ≤أ (فقد 7حظ حصول تفوق معنوي ) 2001(

  ) .كغم  79,62(مقارنة بعمر سنتان فما دون ) كغم  104,54(

تفوق النعاج )   1997(ن  وآخرو AL-Azzawiوعلى عكس النتائج السابقة  فقد وجد   

وقد ، مقارنة با3عمار ا3كبر ) 0,01 ≤أ (بصورة معنوية ) موسمھا ا>نتاجي ا3ول(سنة 2بعمر 

أعزى الباحثون السبب إلى أن معظم الو7دات للنعاج التي كانت بعمر سنتان كانت متأخرة 

وقد أيد ھذه . الحليب وبالتالي توفرت مراعي خضراء جيدة لھا مما انعكس ايجابيا على إنتاج 

كغم   0,652إذ كان معدل إنتاج الحليب للنعاج العواسية بعمر سنتان  ) 2002(النتيجة  المحمدي  

  .يوم / كغم  0,592يوم متفوقا معنويا على النعاج العواسية بعمر ث1ثة سنوات  /
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فقد أشار ، إن ا3شھر التي يتم فيھا قياس إنتاج الحليب له تأثير على كمية الحليب المنتج   

Cappio-Borlino   إلى حصول زيادة في إنتاج الحليب خ1ل الفحوصات التي ) 1997(وآخرون

أجريت في فصل الربيع مقارنة بالفحوصات لكمية الحليب المنتج في فصل الصيف ، فقد ارجع 

ذه ا7خت1فات إلى وفرة المراعي وقلة ا>جھاد الحراري خ1ل فصل الربيع مقارنة الباحثون ھ

إلى أن أعلى إنتاج للحليب كان خ1ل ) 1998(وآخرون    Pollottفي حين أوضح . بالصيف 

  .شھر شباط وأدناه خ1ل شھر أيار في تركيا 
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   AL-Azzawiفقد 7حظ . قياسات الحليب المنتج بعد الو7دة وھي الفترة التي يتم فيھا اخذ   

بعد الو7دة إذ   6و 4و 2أن أعلى إنتاج للحليب للنعاج العواسية  كان عند ا3سابيع  ) 1997(

يوم على التوالي مقارنة مع الفترات / كغم  0,356و 0,342و  0,364كانت معد7ت ا>نتاج  

إذ حصلت على أعلى إنتاج للحليب ) 1999(يجة السامرائي  التي تليھا ،  وقد أيدت ھذه النت

و كانت كميات الحليب المنتجة  للفترات ، بعد الو7دة   6و  4و  2لJغنام العواسية في ا3سابيع  

  .يوم  مقارنة مع الفترات ال1حقة /كغم    0,630و  0,619و  0,616السابقة على التوالي  
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باخت1ف التركيب الوراثي  ) ال1كتوز(مكونات الحليب من دھن وبروتين وسكر تختلف  

إنتاج الحليب وعمر النعجة و التغذية  قصقوص (وغيرھا .... وضمن النوع نفسه باخت1ف مرحلة 

 ،1999. (  

إن نسبة الدھن في حليب النعاج العواسية العراقية بلغت ) 1972(وآخرون   Eliyaوقد ذكر       

إن نسبة الدھن في حليب النعاج العواسية السورية ) 1996(، في حين أشار طليمات %) 5,25(

، أما قصقوص  %  6,2إلى  %   4,5و نسبة البروتين %  8,3إلى  %  4,4تتراوح بين  



%   4,46وسكر الحليب  %   5,07ونسبة البروتين %  7,51فقد وجد  إن نسبة الدھن  ) 1999(

  .في حليب النعاج العواسية السورية 

لبحث إعطاء ث1ث ع1ئق ) 2004(وآخرون   Mahouachiوفي دراسة قام بھا   

للوصول إلى ث1ث حا7ت   D'Manمن طاقة ا>دامة لنعاج  2,2و  1,8و  1,2بمستويات طاقة  

يوما بعد   60يوما قبل الو7دة إلى   45خ1ل الفترة من  ) واطئة عالية و متوسطة و(للجسم 

الو7دة كما درسوا  تأثير ذلك على نسبة دھن وبروتين الحليب ، ووجدوا إن نسبة الدھن في 

و نسبة %   9,1و  9,1و  8,7الحليب لم تختلف معنويا بين مجاميع الدراسة وكانت نسبة الدھن  

على التوالي للمجاميع ذات ا3وزان العالية والمتوسطة والواطئة %  4,4و 4,6و  4,6البروتين  

لتوالي للمجاميع المذكورة /غم   1098و  870و  913عندما كانت كمية الحليب المنتج   يوم على ا

لمكونات الحليب لنعاج مضربة وراثيا في ) 2009(وآخرون  Afolayanوفي دراسة . أنفا 

وسكر %   4,38والبروتين  %  9,14ن نسبة الدھن كانت  وجدوا أ،موسمھا ا>نتاجي ا3ول 

  .يوم / كغم   1,64لمعدل إنتاج حليب  %   5,66الحليب 

عند دراستھم لمكونات الحليب ) 2009(وآخرون  lvarez-RodriguesĂفي حين بين   

ساعات ومن ثم  8بعمر ستة سنوات تقريبا والمرباة بنظام رعي لمدة    Churra Tensiaلنعاج 

  %)5(كغم حليب /غم 50يقدم فيه علف مركز ، إن كمية الدھن كانت  Indoorنظام مغلق ب

  .يوم /غم  1111عندما كان إنتاج الحليب  %)  4,9(كغم حليب /غم  49وكمية البروتين  

المغذاة على  Sardinianأجروھا على نعاج )2010(وآخرون  Annicchiaricoوفي دراسة لـ 

 5,76ونسبة البروتين  %   6,54رعي إن نسبة الدھن كانت  + ية عليقة مركزة بصورة أساس

  .يوم /كغم  1,06عندما كانت كمية الحليب المنتج  %   4,88ونسبة سكر الحليب  %  
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وھي (منھا  الخصوبة ، ھنالك العديد من الطرق المتبعة للتعبير عن الكفاءة التناسلية   

) لعدد ا3مھات الوالدة مقسوما على عدد ا>ناث المقدمة للكباش خ1ل موسم التسفيد النسبة المئوية

وھي النسبة المئوية >عداد ا>ناث الوالدة والمجھضة إلى عدد ا>ناث الكلي (ونسبة ا>خصاب ، 



الذي يمكن التعبير عنه بأنه النسبة ( Prolificacyوالخصب ، ) المقدم للكباش خ1ل موسم التسفيد

و   1993،القس وآخرون ) (لمئوية لعدد الحيوانات المفطومة إلى عدد ا>ناث المقدمة للتسفيدا

  ) .1992،الصائغ والقس 

وسوف نتطرق إلى تأثير عمر ، ھنالك العديد من العوامل المؤثرة في الكفاءة التناسلية   

  .النعجة وتأثير وزن النعجة في الكفاءة التناسلية للنعاج 
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حيث أشارت العديد من الدراسات إلى ، إن للعمر تأثير مباشر في الكفاءة التناسلية للنعجة   

سنوات ثم  5-4انه بتقدم عمر النعجة يحصل تحسن في الكفاءة التناسلية حتى تصل إلى عمر 

النعجة إذ  إلى أن نسبة الخصوبة ارتفعت بتقدم عمر) 1999(لقد أشار الزوبعي . تنخفض ثانية 

. سنوات فأكثر على التوالي  4و  3و  2لJعمار  % 58,5و   59,7و  31بلغت نسبة الخصوبة  

ووجد أن نسبة ، إذ بين إن نسبة الخصوبة تزداد بتقدم العمر ) 2002(وقد أكد ھذه النتيجة الطائي 

 6و 5و  4و  3و  2لJعمار %  59,66و  72,22و  73,68و  66,66و  31,25الخصوبة  

عند عمر   0,43ارتفعت من  ) 2002(أما الخصب عند الفطام وجدھا الطائي   . سنوات فأكثر 

  عند عمر أربع سنوات  1سنتان إلى  
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 Body conditionإلى أن لدرجة حالة الجسم ) Salman)1996 و AL-Habobyأشار   

score  )BCS ( تأثير في نسبة الخصوبة على ا3داء التناسلي 3غنام العواسي المحلي إذ بلغت

و  76و  74,8و  56,6على التوالي   4و 3,5و  3و  2,5نسبة الخصوبة لحا7ت الجسم  

 2,75 - 2و  2إن نسبة الخصوبة لحالة جسم  اقل من ) 1999(في حين وجد الزوبعي ، % 73,4

إن متوسطات ) 2002(في حين أشار الطائي % . 56و 50و 20,1  فأكثر  كانت على التوالي 3و

كغم   50كغم و  49-40كغم و  39-30لJوزان % 66,66و  64,81و  49,93الخصوبة كانت 



لJوزان  0,8و  0,7و  0,48فأكثر عند التسفيد على التوالي ،في حين كان الخصب عند الفطام  

  .ث ھذا التفوق إلى احتمالية زيادة نسبة التبويض المذكورة آنفا على التوالي وقد أعزى الباح
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، يعرف الفطام على إنھا المرحلة التي يتوقف فيھا الحمل عن الرضاعة الطبيعية من ا3م   

في الحصول على  لة التي ينفصل فيھا الحمل عن النعجة ويصبح معتمدا على نفسهأو ھي المرح

  ) .2009العزاوي ،(من الطاقة ا3غذية الصلبة التي تفي باحتياجاته 

إن متوسط وزن الفطام في أغنام العواسي العراقي بلغ ) Alkass  )1996و  Jumaأشار   

إن متوسط وزن الفطام في ا3غنام ) 1999(كما وجد الزوبعي  . يوما   120بعمر  ) 21,20(

  .يوم/ غم 180يوما بمعدل زيادة وزنية يومية    109كغم عند عمر  23,42العواسية المحلية بلغ 
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إلى وجود تأثير )  2000(وزم1ءه    Doloksaribuو)  1996(وآخرون  Alkass أشار لقد    

معنوي لعمر ا3م في صفة وزن الفطام إذ إن النعاج التي تكون بأعمار صغيرة تنتج حم1ن 

تأثير عمر ا3م عند الو7دة  فقد درسوا )2000( آخرونو AL-Anbari أما ، اصغربأوزان فطام 

أ ،في صفة الفطام   17,67 ت مواليد بمعدل وزن أعط) سنتان(ن النعاج الصغيرة العمر و7حظوا 

لنعاج التي بعمر خمسة سنوات والتي أعطت مواليد   كغم عند الفطام وھي اقل معنويا مقارنة مع ا

أن لعمر ا3م تأثير ) 2000(وآخرون   Saidفي حين بين ، كغم   19,36بوزن فطام مقداره   

لحين وصولھا إلى الموسم  إذ ازداد وزن الفطام مع تقدم عمر النعجة، معنوي في وزن الفطام 

و  3و  2  رإن متوسطات وزن الفطام للنعاج با3عما) 1999(في حين 7حظ الزوبعي  ، الرابع 

   23,37يوما  و   108بعمر    23,29يوما   و   104كغم  بعمر   23,27فأكثر سنة كانت   4

و  3,72و  3,77فا   يوما بعد أن  كان وزن المي1د 3عمار ا3مھات المذكورة آن 108بعمر  

انخفاضا معنويا في وزن الفطام للموسم ) 2003(وقد وجد محمد  . كغم على التوالي   3,86



 23,11و  23,66و  21,43ا3ول للنعاج مقارنة بالموسم الثاني والثالث إذ بلغت أوزان الفطام  

  .كغم للموسم ا3ول والثاني والثالث على التوالي 

  

  :وزن النعجة   2-16-2

على إلى انحدار معنوي لوزن المواليد المفطومة ) 2000(  وآخرون AL-Anbariتوصل   

   Momaniفي حين وجد ، كغم في ا3غنام العواسية /كغم 1,3378بلغ   وزن ا3م عند الو7دة

زيادة المواليد عند الفطام بزيادة وزن ا3م عند الو7دة ، إذ بلغت أوزان الفطام   ) 2002(وآخرون 

   17,37كغم و  50- 41كغم لJمھات بوزن   15,86و   40- 30كغم لJمھات بوزن   15,38

  كغم 60- 51كغم لJمھات بوزن  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثالث 

  العمل  وطرائقمواد  

  : التجربة موقع 3-1 

كلية الزراعة / أجريت ھذه التجربة في الحقل الحيواني التابع لقسم الثروة الحيوانية   

لدراسة التغيرات في  1/9/2010ولغاية  1/5/2009جامعة الموصل خ1ل المدة من / والغابات  

مستوى الھرمونات والمركبات الكيموحيوية >ناث الفطائم العواسية  من مرحلة الفطام ولغاية 

لنمو ونسبة المواليد التي تصل إلى عمر الفطام  مرحلة الو7دة ، ومن ثم دراسة مكونات الحليب وا

لثاني ومن ثم مت   .ابعة النسب المئوية لTخصاب للموسم التناسلي ا

  : ورعايتھا حيوانات التجربة 3-2

فطيمة عواسية مولودة خ1ل فصل الشتاء بمعدل   75اختيرت >جراء ھذه الدراسة     

قدمت لھا رعاية  بيطرية وحسب البرنامج الوقائي الصحي المتبع لدى شعبة ، يوما   105عمر  

  .ة للحقل الحيواني البيطرة التابع

ء )  1الجدول (أعطيت الحيوانات عليقه مركزة  وتم زيادة الكمية تدريجيا مع إعطا

بيكاربونات الصوديوم لغرض تعويدھا على العليقة المركزة لمدة أسبوعين ، ومن ثم تم تقديم 

  3معدل  مع خروج الحيوانات للرعي ب، العليقة المركزة بصورة مفتوحة لحين نھاية مدة التجربة 

إذ تم ، بعد اعتياد الحيوانات على العلف المركز بدأت المرحلة ا3ولى من الدراسة. ساعات يوميا

بعدھا جزت ، تغذية الفطائم على عليقة مركزة بصورة مفتوحة لغاية وصولھا إلى البلوغ الجنسي 

بمعدل عالي ( ثم قسمت إلى ث1ث مجاميع وحسب وزن الجسم ، ا3غنام بماكنة جز الصوف 

فطيمة لكل   25بمعدل  ) كغم   31,65كغم  و واطئ بمعدل  34,85كغم ومتوسط بمعدل  38,98

إناث من كل مجموعة لدراسة تطور  5وبعدھا تم ذبح  ، "مجموعة من ا3وزان المذكورة آنفا

وھذه نقطة نھاية المرحلة ا3ولى من التجربة وكان عندھا كان عمر  الجھاز التناسلي ا3نثوي

  .  يوم  242طائم الف



لشبق لTناث المتبقي           باستعمال ا>سفنجات المھبلية ) مجموعة/ 20( ةثم تم توحيد ا

ثم تم سحب ، )   cronoloneملغم  20الھولندية والحاوية على  Intervetوالمنتجة من شركة ( 

حقنت ) إناث 10(القسم ا3ول ، يوما و تقسيم إناث كل مجموعة على قسمين  12بعد  تا>سفنجا

والقسم ) الھولندية  Intervetالھرمون إنتاج شركة (وحدة دولية   500بجرعة   eCGبھرمون 

إذ كان معدل  ،تركت بدون حقن وعدت ھذه بداية المرحلة الثانية من التجربة ) إناث 10(الثاني 

لقحت ا>ناث بكباش ناضجة جنسيا ، ومن ثم متابعتھا لحين الو7دة و . يوما  تقريبا   268العمر  

يوما  60بعد مرور) السونار(تم خ1لھا إجراء فحص للحمل بوساطة جھاز ا3مواج فوق الصوتية 

   ) COM LTD.   ZHOU KAIXIN ELECTRONIC INSTRUMENT،KX5100.جھاز السونار(من التلقيح 

) .   1الملحق (وقد تم أخذ صور لھذا الفحص ، الطب البيطري في جامعة الموصل  بمساعدة كلية 

  .وانتھت المرحلة الثانية من التجربة عند الو7دة 

  .النسب المئوية لمكونات الع7ئق المستعملة في التجربة ) 1(جدول ال

  

  المكونات

  النسبة المئوية ل1ستعمال

من مرحلة الفطام إلى مرحلة 

  )1عليقه(البلوغ 

من مرحلة البلوغ إلى 

  )2عليقه(مرحلة الفطام 

  75  87  شعير

  11  _  نخالة حنطة

  5  _  ذرة صفراء

كسبة فول الصويا
*  

12  8  

  0,5  0,5  ملح طعام

  0,5  0,5  حجر كلس مطحون

التركيب الكيمياوي
**  

  14,25  14,61  بروتين خام

  2757  2750  كغم/طاقة ممثلة ك ك 

         

  .للعليقة الثانية % 48للعليقة ا9ولى و%  44احتوت على بروتين خام *          

  .     NRC ،1994تم حسابه وفقا **           

  .وذلك حسب وفرة المواد ا9ولية الداخلة في تركيب الع7ئق  2بالعليقة  1استبدلت العليقة ***           



إذ تم وزن ،أسابيع   6حين فطامھا بعمر بعد الو7دة تمت متابعة نمو الحم1ن وحيويتھا إلى  

  ).4الشكل (الحم1ن  كل أسبوعين  وھذه كانت المرحلة الثالثة من التجربة  

  .كما تم  إجراء فحص للحمل لموسم التسفيد الثاني للمجاميع المذكورة آنفا     

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

          

  

                                                               

 

 

 

    

 

 105فطائم بعمر 
 ايوم

  تغذية 

 مفتوحة

البلوغ الوصول إلى مرحلة 
  الجنسي

  وزن متوسط

  كغم 37,5- 33,5

  ـعوزن مرتف

  كغم 38-44
  وزن منخفض

  كغم28-32,5

 توحيد الشبق باGسفنجات المھبلية



  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  مخطط التجربة   )4(الشكل 

  

  : الصفات المدروسة 3-3

 214و 186و 158و 130يوما عند ا3عمار   28تم وزن الفطائم كل /  وزن الفطائم 3-3-1

وذلك باستعمال ميزان قرصي مثبت على قفص خاص بوزن ا3غنام ، لمتابعة تطور ، يوم  242و

  .الوزن 

أسبوع وفق المعادلة  16- 13و  12-9و  8-5و 4- 1استخرجت للفترات /  الزيادة الوزنية 3-3-2

  -:التالية

  الوزن السابق –الوزن ال1حق ) = كغم(الزيـــادة الوزنية              

  )يوم28خ1ل (                   

حقــــن 

ھرمون 

eCG 500 
وحدة دولية 

فيد ثم  التس
  الطبيعي

حقــــن 
ھرمون 

eCG 500 
وحدة دولية 

فيد  ثم التس
  الطبيعي

حقــــن  
ھرمون 

eCG 500 
 وحدة دولية
  ثم التسفيد

  الطبيعي

  

  تسفيد
  طبيعي

  

  تسفيد
  طبيعي

  

  تسفيد
  طبيعي

  

  الوصول إلى الو7دة

 

ـــالفط ــ ــ  امــ



م /  عمر البلوغ الجنسي 3-3-3 تم تحديد عمر البلوغ الجنسي بإط1ق كباش ناضجة على الفطائ

وتم البدء بھذا ا7ختبار عندما أصبح وزن الفطائم بحدود ، لمدة ث1ث ساعات يوميا ومتابعة ذلك 

كذلك تم التأكد من الوصول إلى .    ) 1981عجام وآخرون،(من الوزن البالغ بشكل عام % 60

  245البلوغ الجنسي بأجراء توحيد الشبق لستة فطائم متباينة الوزن عند وصولھا لمعدل عمر  

  12إذ أدخلت لمدة  ، يوما تقريبا وذلك باستعمال ا>سفنجات المھبلية المشبعة بالبروجستيرون 

لبلوغ وكانت نتائج ھذه ساعة  تم إط1ق ا3كباش ال  24يوما ، وبعد السحب بـ   ناضجة ومراقبة ا

  :العملية كما يلي 

  

نسبة 

  البلوغ

  الجسم وزن

  واطئوزن    متوسطوزن    عاليوزن  

  %صفر  50%  100%

  

  

يوما  تم ذبح خمس إناث من كل  242عند عمر  /  مقاييس تطور الجھاز التناسلي 3-3-4

  -:مجموعة وأخذت القياسات التالية 

  :ك1 مما يأتي ) غم(ميزان حساس ذي مرتبتين عشريتين أخذت أوزان باستعمال  -1

  .  وزن الجھاز التناسلي  - أ 

  )ا3يمن وا3يسر معا(وزن المبايض -ب

  . وزن الرحم   - ج 

لبيض  - د   )  .اليمنى واليسرى معا(وزن قناتي ا

   



ى وزن الجھاز استخرجت ھذه النسبة من قسمة وزن المبيض عل: النسبة المئوية للمبيضين - 2

  ) .100(التناسلي وضرب الناتج في 

تم الحصول على ھذه النسبة من قسمة وزن الرحم على وزن الجھاز : النسبة المئوية للرحم  -3

  ) .100(التناسلي وضرب الناتج في 

حصل عليھا باستعمال مسطرة عادية من نقطة التقاء قرن الرحم ) : سم(طول قرني الرحم  -4

  .لبيض إلى قرن الرحم ا3يسر بقناة البيض ا3يمن بقناة ا

  .حصل عليھا كذلك باستعمال مسطرة عادية ) : سم(طول قناة البيض  -5

  

  : جمع الدم 3-3-5

لحيوانات        ووضع الدم في ، باستعمال محقنة، تم جمع الدم من الوريد الوداجي  في رقبة ا

لتخثر ، ومن ثم جمعت ھذه ا3نابيب وفصل مصل الدم عن  لية من مانع ا أنابيب ب1ستيكية  خا

 ن، وقسم المصل على جزئي) دقيقة /دورة 3000(الجزء الخلوي بواسطة جھاز الطرد المركزي

ْم   لحين إجراء الفحوصات المتعلقة بالھرمونات والفحوص 20-درجة حرارة   وحفظ في

أما للفحوصات المتعلقة بصور الدم فقد استعملت أنابيب حاوية على مانع تخثر .الكيموحيوية 

EDTA).(  

  : قياس مستوى الھرمونات 3-3-6

) Kit(تعمال عدة القياس وذلك باس) ELISA(تم قياسه بجھاز ا>ليزا : ) LH(الھرمون اللوتيني _ أ

ليل  قياسية .    Monobind.Incالمنتجة من قبل شركة  تعتمد ألية القياس على وجود ستة محا

توضع ھذه المحاليل القياسية في .  Fو   Eو   Dو Cو  Bو Aوھي  LHبتراكيز متزايدة لھرمون 

حفرة وحسب طريقة العمل الموصوفة من   96الموجود على الطبق المكون من    6الحفر الـ  

المتبقية فيتم  90أما الحفر الـ ، ) 2الملحق ( قبل الشركة المصنعة وذلك لعمل المنحنى القياسي  

بعد مقابلة امتصاصية ضوء كل عينة فيھا وضع العينات فيھا وذلك لقياس امتصاصية الضوء ، و

  .على المنحنى القياسي يستخرج تركيز الھرمون في ھذه العينة 



الخاصة والمنتجة من ) Kit(استعملت العدة   :  ) FSH(حفز لنمو الحويص7ت مالھرمون ال_ ب

وبنفس الطريقة المذكورة ) ELISA(وتم القياس بجھاز ا>ليزا ،   Monobind.Incقبل شركة 

  ) . 3الملحق )  ( F.S.H(بعد عمل المنحنى القياسي لـ  ) (LHقا لھرمون ساب

  

حسب ) 4الملحق(عمل المنحنى القياسي لھذا الھرمون:  .Cortisol Hھرمون الكورتيزول  -جـ 

المصنعة لعدة القياس الخاصة بقياس  Monobind.Incطريقة العمل الموصوفة من قبل شركة 

  . LHوبنفس اVلية المذكورة لھرمون ) ELISA(ھاز ا>ليزا ھرمون الكورتيزول باستعمال ج

  

   : الكيموحيوية المحسوبة في مصل الدم معاييرال 3-3-7

  

لتقدير مستوى  كلوكوز مصل الدم اعتمدت عدة القياس المصنعة من قبل شركة :  الكلوكوز -أ

PLASMATEC   باستعمال جھاز المطياف الضوئيSpectrophotometer  وعلى طول موجي

  ) .1973( Cooper وحسب ألية العمل الموصوفة من قبل    ، نانوميتر )505(

) Quinone(إن ا3ساس العلمي للطريقة ھو التغير اللوني الحاصل في المحلول نتيجة تكون معقد 

  -:نتيجة أكسدة الكلوكوز وكما موضح في المعاد7ت اVتية 

  

Gluconic acid +H2O2                        β –D Glucose  +O2 +H2 O  

     H2O2 +Phenol + aminophenazone                          Quinone+H2O                    

  - :وقد احتسب تركيز الكلوكوز حسب المعادلة اVتيــة 

  

                                 

                                

Glu. Oxidase  

Peroxidase    

تركيز الكلوكوز 
 )ملغم100( القياسي

  تركيز الكلوكوز

 ديسيلتر/ملغم

 قراءة العينة

= ×
قراءة الكلوكوز 

 القياسي



قيس مستوى الكوليستيرول في مصل الدم بوساطة جھاز المطياف الضوئي  : الكوليستيرول - ب   

Spectrophotometer  نانوميتر وذلك باستعمال عدة القياس ) 500(على طول موجي

   Allainوالمعتمدة الطريقة ا>نزيميـة الموصوفـة من قبل  Biolabo  المصنعة من قبل شركة 

)1974   (  

الوردي اللون كناتج نھائي من التفاع1ت ، وكما موضح   Quinoneimineوذلك بتكون مركب 

  -:بالمعاد7ت اVتية 

Cholesterol esters                             Cholesterol + free fatty acids              

Cholesterol + O2                               Cholesten4 one 3 +  H2O2                    

2H2O2 + Phenol + PAP                     Quinoneimine(pink) +4H2O                      

  :تؤخذ قراءة جھاز المطياف الضوئي وتطبق المعادلة اVتية  

                                                                    

   

    

  

     

تم قياسھا باستعمال عدة القياس التي تم تجھيزھا من :  Triglycerides الكلسيريدات الث7ثية -جـ

وعلى طول  Spectrophotometerبوساطة جھاز المطياف الضوئي   Biolabo قبل شركة 

والموصوفة من قبل اVتية  اعتمد القياس على التفاع1ت ا>نزيمية إذنانوميتر  )500(موجي 

Fossati   وPrencipe  )1982( : -  

  

Triglycerides                       Glycerol + free fatty acids                                       

C.O. 

C.E.  

POD 

 

 قراءة العينة

  الكوليستيرولتركيز 

 ديسيلتر/ملغم

الكوليستيرول  تركيز
 )ملغم200(القياسي

 

× = 

قراءة 
الكوليستيرول  

Lipase  

GK  



Glycerol + ATP                    Glycerol-3-phosphate + ADP               

 Glycerol-3-phosphate + O2               Dihydroxyacetonephosphate + H2O2   

      

 H2O2 + 4-Chlorophenol + PAP               Quinoneimine(pink) +4H2O          

       

 المتكون ھي المؤشر على تركيز)Quinoneimine(الورديفامتصاصية المعقد 

فزيادة اللون الوردي معناه زيادة ھذا المعقد وبالتالي زيادة تركيز ) T.C( الكلسيريدات الث1ثية

)T.C. ( تية 7ستخراجVالقراءات المأخوذة في جھاز المطياف الضوئي تم وضعھا في المعادلة ا

)T.C (ديسيلتر/بالملغم.  

  

  

  

  

 High density lipoproteinالبروتينات الدھنية العالية الكثافة الكولسترول  - د

Cholesterol  )HDL-C(  : لمعرفة كميـة)HDL الموجودة في العينات المأخوذة ،  )ديسيلتر/ملغم

  إذ إن الفكرة المعتمدة من قبل شركة  كخطوة أولى ، )HDL(اعتمدت عدة القياس الخاصة بـ 

Biolabo  ھي ما جاء بھاTietz  )1999 ( ، بحصول عملية ترسيب للبروتينات الدھنية واطئة

 lowواطئة الكثافة جدا و البروتينات الدھنية  )Low density lipoprotein  )LDLالكثافة 

density lipoprotein  Very )vLDL(  وChylomicrone   من مصل الـدم بعد إجراء الطرد

  15لمدة   ) مايكروليتر دم  HDL +100مل من عدة قياس الـ  1(المركزي للعينـة المحضرة 

بالراشــح والذي يقاس مستواه باستعمال عدة )  (HDLدورة لكل دقيقــة وبقاء   4000دقيقة على  

وبعد قراءة العينات بجھاز .  Biolaboالقياس الخاصة   بالكوليستيرول والمعدة من قبل شركة 

GPO 

POD  

   T.C تركيز

  )ملغم200( القياسي

 قراءة العينة

× 
 T.Cتركيز 

 ديسيلتر/ملغم

= 

  T.Cقراءة 

 القياسي



    

                                                                       

 

نانوميتر طبقت المعادلة ) 500(على طول موجي  Spectrophotometerالمطياف الضوئي 

  -:اVتية 

  

  

  

  

ـ    low density lipoprotein  Veryالكولسترول  جدا واطئة الكثافة الدھنية لبروتيناتا-ھ

 )vLDL-C( -Cholesterol تيةVاحتسبت وفق المعادلة ا :-   

  

  

  

  

  

-Low density lipoprotein الكولسترول  واطئة الكثافة الدھنية بروتيناتال -و

Cholesterol     ) LDL-C(  : قد عرفت قيمتھا وفقا لما يأتي:-   

  

  

  

      

  

 تركيز
الكوليستيرول   

 ملغم200القياسي 

 HDL-Cتركيز 

 ديسيلتر/ملغم

× 1,1       × 
 قراءة العينة

= 

قراءة 
الكوليستيرول  

vLDL-C 
Triglycerides 

=  

5 

)Tietz  ،1987( 

LDL = Cholesterol –(HDL +vLDL) 

)Tietz  ،1987( 



لليوريا إلى ايونات ا3مونيوم و ) Hydrolysis(إن التحلل المائي :  مستوى اليوريا في الدم -ز

CO2   ھو أساس فكرة قياس اليوريا في مصل الدم المعتمدة من قبل شركة  Biolabo المصنعة

تكون   Salicylateفأيونات ا3مونيوم مع الكلور و ، لعدة قياس اليوريا والمستعمل في تجربتنا 

بجھاز المطياف  ، وان ھذا المعقد ومدى تركيزه  يقاس  blue-greenمعقد لونه ازرق مخضر 

م وحسب نانوميتر مما يدل على كمية اليوريا في مصل الد) 600(الضوئي على طول موجي 

   - :المعادلة 

  

  

  

  

  

 Aspartate ا>نزيمات الناقلة لمجموعة ا3مين(تم قياس ھذين ا>نزيمين:  ASTو ALT -ح

aminotransferase )AST ( و  Alanine aminotransferase    )ALT ( ( باستعمال عدد

 Reitman، وإن أساس القياس الموصوف من قبل   Biolabo  القياس المحضرة من قبل شركة 

) Kit(يعتمد على التغير اللوني نتيجة التفاع1ت بين مواد عدة القياس )  Frankel )1957و

  -:ياسھا وحسب المعاد7ت اVتية الموجودة في مصل دم العينات المراد ق ASTو ALTوإنزيمات 

  

L-Alanine + 2-Oxoglutarate                   Pyruvate + L-Glutamate                        

                                                           

L-Aspartate + 2-Oxoglutarate                   Oxaloacetate  + L-Glutamate         

  

  ليتكون مركب يدعـى  DNPH 2,4مع مركب   Oxaloacetateأو   Pyruvateومن ثم يتفاعل 

اليوريا    تركيز
  القياسي

 اليورياتركيز 

 ديسيلتر/ملغم

 قراءة العينة

× = 

قراءة اليوريا  
 القياسي

ALT 

AST 



 

2,4 Dinitrophenylhydrazones   وبإضافةNaOH  )N 0,1 ( يتكون محلول قاعدي يمكن

. نانوميتر ) 505(على طول موجي  Spectrophotometerقياسه بجھـاز المطياف الضوئي 

وبعد عمل المنحنى القياسي تم تسقيط القيم الخاصة بالعينات ثم الحصول على النتائج بالوحدة 

  .الدولية لكل لتر 

استعملت أشرطة معدة لقياس ا3جسام الكيتونية مصنعة من قبل : مستوى ا3جسام الكيتونية  -ت

التغير اللوني الموجود في الشريط والذي يقابله قيمة  ويعتمد القياس على،    Plasmaticشركة 

  .تمثل تركيز ا3جسام الكيتونية 

نتيجة تفاعل ) 1982(وآخرون  Greenإن التغير اللوني الموصوف من قبل : البروتين الكلي  -ك

Cuعنصر النحاس 
مع Biolabo  في محلول قاعدي لعدة القياس المحضرة من قبل شركة  2+

ا3واصر الببتيدية للبروتين الموجود في مصل الدم ھو ا3ساس المعتمد لقياس مستوى البروتينات 

 Spectrophotometerالكلي في المصل والذي يستخرج بوساطة جھـاز المطياف الضوئي  

ومن ثم تطبيق المعادلة اVتية لتحويل قراءة ا7متصاصية ، نانوميتر ) 550(على طول موجي 

  .إلى قيم تمثل تركيز البروتين بالغرام لكل ديسيلتر  الضوئية

  

  

          

  

  

  :وحجم خ7يا الدم المرصوصة قياس مستوى الھيموغلوبين  3-3-8

>جراء ھذه القياسات تم جمع دم من الوريد الوداجي  باستعمال محقنة إذ تعقـم منطقة اخذ   

أنابيب حاوية على مانع تخثر  2الدم ويتم سحب ما يقرب   ) EDTA(مل دم يتم وضعه مباشرة في 

لتالية بصورة مباشرة . مع تحريك ا3نابيب   -:بعدھا أخذ الدم إلى المختبر وأجريت القياسات ا

 البروتين الكلي  تركيز

 ديسيلتر/غم 

 قراءة العينة

البروتين    تركيز
 = مغ6 القياسي

قراءة البروتين  
 القياسي

×



باعتماد ) N 0,1( HCLتم قياسه بطريقة ساھلي باستعمال حامض الـ ) : Hb(ھيموغلوبين الدم  -أ

  .التغير اللوني الحاصل ومقارنته مع ا3نابيب القياسية 

وتم قياسه بوساطة أنابيب شعرية خاصة لھذا الغرض و ) : PCV(حجم الخ1يا المرصوصة  -ب

م ،دقيقة /دورة   9000باستعمال جھاز طرد مركزي خاص على سرعة   لمدة خمس دقائق ومن ث

  ) .Archer  ،1965(بوساطة مسطرة معدة لھذا الغرض   PCVقياس 

  

  :الدھن المفصول   3-3-9

   :ميزان بحساسية مرتبتين بعد الفارزة لوزن ا3نسجة الدھنية التالية  أستعمل -1

  .الداخلي للجسم  استخرج من فصل الدھن المحيط با3معاء والتجويف : دھن البطن  -أ

ويمثل الدھن المغلف للكليتين والمنطقة المحيطة بھما وقد فصل بشكل                                                               :الدھن المحيط بالكليتين  -ب

  .كامل      

  .تم فصل ا>لية من منطقة اتصالھا بالجسم بسكين حادة : دھن ا>لية  -جـ 

  -:حسبت وفقا لما يأتي : نسبة ا>لية إلى وزن الذبيحة   -2

     

  100 ×                       =    ل7لية النسبة المئوية         

  

  

  

  

  

 )كغم( وزن ا>لية

 )كغم( وزن الذبيحة



  - :حسب كما يلي : المفصولللدھن النسبة المئوية    - 3

  

  100×              = لدھن المفصوللالنسبة المئوية 

  

اعتمدت المقاييس اVتية لمعرفة الكفاءة التناسلية لحيوانات : مقاييس الكفاءة التناسلية  3-3-10

  -:يلي  وھي كما) 1992(والصائغ والقس )  1996(التجربة ووفقا لما جاء في أكساد 

  

  100× =                                 نسبة ا&خصاب -أ       

  

  

           100× =                               نسبة الخصوبة -ب      

  

  

ــة الوGدات عند الفطام    - جـ          100× =                           نسب

  

والحم1ن المولودة ) خ1ل المرحلة الثانية من الدراسة(حسبت لJمھات  :نسبة الھ7كات  3-3-11

  -:كما يلي ) عالية و متوسطة و واطئة(لكل مجموعة 

          

  100× =                         (%) نسبة الھ7كات          

  )لكل مجموعة(            

)  وزن دھن الكليتين +وزن دھن البطن +  وزن ا&لية(
 كغم

 )كغم(وزن الذبيحة  

 المجھضة+ عدد النعاج الوالدة 

 عدد النعاج المقدمة للكباش

 عدد النعاج الوالدة

 عدد النعاج المقدمة للكباش

 عدد الحم1ن المفطومة

 عدد النعاج المقدمة للكباش

 عدد الحيوانات الھالكة

 عدد الحيوانات الكلي



تم وزن الحم1ن المولودة بميزان الكتروني ذو  :معدل الوزن والزيادة الوزنية للحم7ن  3-3-12

ومن ثم استخرجت الزيادة ، مرتبة عشرية واحدة ، مرة كل أسبوعين لم1حظة نمو الحم1ن 

  -:الوزنية وفقا لما يلي 

  الوزن السابق –الوزن ال1حق =  )كغم(الزيادة الوزنيـة          

  يوم) 14(خ1ل              

  

لنعاج : حساب إنتاج الحليب وقياس مكوناته  3-3-13 بعد مرور أسبوعين على الو7دة تم حلب ا

يوما صباحا ، وقد كانت المواليد تعزل الساعة التاسعة مساء ، وتم الحلب يدويا   في  14مرة كل 

ائم بعملية الحلب ھو الشخص نفسه و الق) ساعة 12أي عزل المواليد لمدة (الساعة التاسعة صباحا 

أسبوع بعد الو7دة  6و 4و  2(وكانت عدد الحلبات لكل نعجة ھو ث1ثة ، طيلة مدة اخذ الحليب 

للحصول على الحليب المنتج من  2× ، تم وزن الحليب ومن ثم ضرب الناتج ) على التوالي

  )  .I.C.A.R  ،1995(ساعة  24النعجة خ1ل 

مباشرة بعد  3سم  20الحليب أخذت نماذج من حليب كل نعجة بمقدار  ولتحليل مكونات 

لضمان دقة   EKO-milk analyzerوفي اليوم نفسه تم تحليل النماذج بجھاز ، وزن الحليب 

ليل نسب البروتين وال1كتوز و الدھن والمواد الصلبة ال1دھنية    .النتائج ، وشملت التحا

إجراء فحص الحمل بوساطة جھاز ا3مواج فوق الصوتية تم  : الثاني التسفيدموسم  3-3-14

لثاني وتحت ظروف الحقل الحيواني )السونار(   .7ستخراج نسبة ا>خصاب في الموسم التناسلي ا

  

لبيانات التي تم الحصول عليھا وفقا لما يأتي  : التحليل ا&حصائي 3-4   : تم تحليل ا

باعتماد ) 2002( الجاھز  SPSSلھا وفق برنامج تم تحلي: بيانات المرحلة ا3ولى والثالثة - أ  

عدا إنتاج الحليب ومكونات الدم المرتبطة (ذو ا7تجاه الواحد ) CRD(التصميم العشوائي الكامل 

  -:وفقا للنموذج  ا>حصائي اVتي ) بصفة إنتاج الحليب

                                                           Ti + eij+µ ij= Y             



  - :أن  إذ

ij Y  = قيمة المشاھدات.  

  µ  =  المتوسط العام.  

Ti   = تأثير المعاملة.  

eij   = تأثير الخطأ التجريبي.  

إنتاج الحليب ومكونات الدم المرتبطة بصفة إنتاج الحليب فقد حللت وفق تجربة  أما صفة     

  -:اھين وفق النموذج ا>حصائي اVتي باتج) CRD(عاملية باعتماد التصميم العشوائي الكامل 

  

ti +rj +(tr)ij+ eijk                                                      +µ ijk= Y  

  - :أن  إذ

ij Y  = قيمة المشاھدات.  

  µ  =  المتوسط العام.  

t      = 3و2و1تأثير وزن الجسم  من ا3وزان.  

=   r    3و2و1الفترات  الو7دة  منتأثير الفترة بعد.  

 = (tr)ij الفترة بعد الو7دةو تأثير التداخل بين وزن الجسم .  

eijk   = تأثير الخطأ التجريبي.  

  -:بيانات المرحلة الثانية  -ب

في ) RCBD(صممت وفق تجربة عاملية باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة        

) العمر(وعدت فترة سحبات الدم ) SAS )2000 اتجاھين باستعمال برنامج ا>حصائي الجاھز 

    -:قطاعات لكون عامل العمر مؤثر في صفات الدم ، وقد اعتمد ا3نموذج الرياضي التالي 



ci + pj +(cp)ij + rk + eijk                                                   +µ ijk=Y  

  - :أن  إذ

Ijk Y  = قيمة المشاھدات.  

    µ  =  المتوسط العام.  

c       = تأثير وزن الجسم.  

  P     = تأثير الحمل.  

     r  = تأثير القطاع.  

 (cp)ij  = تأثير التداخل بين وزن الجسم وحالة الحمل.  

eijk   = تأثير الخطأ التجريبي.  

 و7ختبار معنويـة الفروقات بيـن المتوسطات فقـد استعمـل اختبار دنكـن متعـدد الحدود 

Duncan's multiple range Test) ) (Steel   وTorrie  ،1980 . (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الرابع

  النتائج والمناقشة

  المرحلة ا9ولى من التجربة 4-1

  :تأثير العمر في الوزن الحي والزيادة الوزنية  4-1-1

)  0,01 ≤أ ( أن ھناك فروقات عالية المعنوية ) 5الملحق (تبين من جدول تحليل التباين   

و  32,98و  28,95و  24,72و   21,52إذ بلغت ا3وزان ، في أوزان الفطائم مع تقدم العمر 

،  وھذه )2الجدول (يوما على التوالي  242و 214و  186و  158و 130كغم لJعمار   35,16

ان مع تستمر زيادة ا3وز النتائج  تدل على أن معدل النمو كان طبيعيا وفقا لمنحنى نمو الحم1ن إذ

تقدم العمر لحين الوصول إلى الوزن البالغ  و ينخفض بعدھا معدل النمو إلى أدنى مستوياته 

بالرغم من وفرة الغذاء نظرا لبدء تزايد بناء النسيج ألدھني حيث إن ھذا النسيج يحتاج إلى طاقة 

نب ومن أكثر مما يحتاجه النسيج العضلي الذي يبنى في الجسم قبل النسيج ألدھني ھذا من جا

جانب آخر  فأن معدل النمو والتطور النسبي لJنسجة با>مكان تكيفھا وتحويرھا بتركيب العليقة 

وإن تسلسل النضج لمكونات ،  ) على فرض ثبوت الس1لة(والظروف البيئية بصورة أساسية 

 الجسم الرئيسة ھي الھيكل العظمي ثم العض1ت ثم الدھن ، و يوصف ا3خير انه متأخر النضج

  ).1992الصائغ والقس ،(

  ). الخطأ القياسي ±المتوسط ( تأثير تقدم العمر في وزن الجسم والزيادة الوزنية للفطائم   )2( جدول ال

  الصفة

  )كغم(

130  

  

158  

)1-4(  

186   

)5-8(  

214  

)9-12(  

242  

)13 -16(  

  الوزن

  ھـ

21,52  

±  

0,33  

  د

24,72  

±  

0,38  

  جـ

28,95  

±  

0,39  

  ب

32,98  

±  

0,42  

  أ

35,16  

±  

0,46  

  الزيادة الوزنية

  ب

3,20  

±  

0,18  

  أ

4,23  

±  

0,20  

  أ

4,03  

±  

0,16  

  جـ

2,18  

±  

0,13  

  .بين المتوسطات  ) 0,01 ≤أ ( الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية الصفالحروف المختلفة ضمن *  
   **n=60  



خ1ل ) 5الملحق )  (0,01 ≤أ (  أمـا الزيادة الوزنية فقد لوحظ وجود تفوق عالي المعنوية  

أسبوعا إذ كانت معد7ت ) 16-13(و ) 4- 1(أسبوع مقارنة بالفترتين ) 12-9(و ) 8-5(الفترتين 

، ) 2الجدول(كغم للفترات السابقة على التوالي 2,18و  3,20و  4,03و  4,23الزيادة الوزنية 

م الحم1ن وبالتالي صغر أسابيع قد يعزى لصغر جس) 4-1(وإن انخفاض الزيادة الوزنية للفترة 

القناة الھضمية  مما يؤدي إلى قلة ا3نسجة العضلية التي يتم بناءھا با>ضافة لحصول ارتفاع في 

إذ حصلت خ1ل ھذه الفترة موجة حر قاسية حيث إن ارتفاع درجة الحرارة  درجات الحرارة ،

لجسم والذي يعود إلى 3نسجة ا) Anabolic activity(يؤدي إلى انخفاض الفعالية البنائية 

) Metabolizable energy(انخفاض كمية العناصر الغذائية المتناولة والطاقة المتأيضة 

و  Maraiو  1992، وآخرون  Habeeb(الضرورية 3غراض ا>دامة والزيادة الوزنية 

Habeeb  ،1998 ( كما إن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى زيادة الفعالية الھدمية ،

)Catabolism activity ( 3نسجة الجسم وخصوصا الدھون وا3نسجة العضلية نتيجة زيادة

 Maraiو  1992، وآخرون  glucocorticoids )Habeebو   catecholaminesھرمونات 

) أسبوعا  16-13(أما انخفاض الزيادة الوزنية خ1ل الفترة ا3خيرة )  Habeeb  ،1998و 

لتالي تنخفض فيمكن أن يكون بسبب ا7قتراب من ال وزن البالغ إذ تبدأ معد7ت النمو با7نخفاض وبا

  .الزيادة الوزنية 

  

  :وزن الجسم في عمر البلوغ الجنسي تأثير  4-1-2

لصفة عمر البلوغ الجنسي للفطائم عدم وجود ) 6الملحق (يتضح من جدول تحليل التباين   

الجدول (وق حسابية لھذه الصفة كانت الفرلكن  و، فروقات معنوية بين أوزان الجسم المختلفة 

3( ،  

  

  

  

  

  



  .للفطائم العواسية  الجنسي الجسم في عمر البلوغ وزنتأثير ) 3(جدول ال

  

  وزن الجسم

  

  عمر البلوغ الجنسي

 )يوم(

للفطائم التي أظھرت % 
ع7مات البلوغ عند نھاية 
الفترة ا9ولى من التجربة 

 )يوم242(

  

  عالي

  

223,27 ± 4,04  44%  

  

  متوسط

  

226,91 ±5,27  44%  

  

  واطئ

  

234,00 ±6,95  
20%  

  N.S  مستوى المعنوية

                      *N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

                                      

يوما للفطائم التي  223,27إذ وجد أن معدل عمر البلوغ الجنسي لوزن الجسم العالي كان   

من مجمل قطيع وزن % 44و كانت نسبة ھذه الفطائم تشكل ما يقارب ، أظھرت سلوك الشبق 

 226,91أما معدل عمر البلوغ الجنسي لوزني الجسم المتوسط والواطئ فكان ، الجسم العالي 

%  20و  44طائم التي أظھرت سلوك الشبق لھاتين المجموعتين والتي نسبھا يوما من الف 234و

  ). 3الجدول (على التوالي من قطيعي الوزن المتوسط والواطئ  

عالي (بالرغم من عدم وجود فروقات معنوية في عمر البلوغ  بين مجاميع أوزان الجسم 

أن الفروقات الحسابية مرتبطة بنسبة عدد الفطائم ) 3(من الجدول لكن ي1حظ ) واطئو متوسط و 

التي أظھرت سلوك الشبق ، أي أن في وزني الجسم العالي والمتوسط فان نسبة الفطائم التي 



% 44(تعادل أكثر من ضعف نسبة الفطائم في وزن الجسم الواطئ ) البلوغ(أظھرت سلوك الشبق 

أي إن الفطائم التي تكون بوزن الجسم العالي والمتوسط ،  وھذه النسبة تعد كبيرة%) 20مقابل 

) 1991(وآخرون   Rhindلقد أشار ، تكون أعداد ا>ناث التي تأتي إلى الشبق أعلى من الواطئة 

وھذا يشير إلى تسريع البلوغ  ةيكون أعلى في النعاج الثقيلة مقارنة بالخفيف FSHإن تركيز الـ 

،  Frisch(نسي 7 يحصل إ7 بوجود نسبة من النسيج ألدھني كذلك فأن البلوغ الج، الجنسي 

وقد وجد أن تأثير النسيج ألدھني يكون بصورة أساسية من خ1ل النسيج ألدھني ا3بيض ، )1988

الذي له دور مھم في تنظيم بداية البلوغ ) Squires  ،2003(الذي يقوم بإفراز ھرمون اللبتين  

)Henson  وCastracane ،2006 (أن توقيت البلوغ يتأثر بوزن الجسم أكثر من العمر  إذ

يحفز  حيث ) Casanueva   ،2002و  Popovic (للحيوان Chronological ageالزمني

لتقوم بوظائفھا بنضج وتطور  LHو  FSHالذي يعمل على تحفيز   GnRHھرمون اللبتين  إفراز 

  ) .Hafez ،2000و  Hafez(الحويص1ت المبيضية وظھور ع1مات الشبق 

  :تأثير وزن الجسم في وزن الذبيحة ومقاييس دھن الجسم المفصول  4-1-3

أن ھناك تأثير معنوي  لوزن الجسم على وزن ) 7الملحق (يتضح من جدول تحليل التباين   

الذبيحة ومقاييس دھن الجسم المفصول الذي شمل وزن ا>لية ووزن دھن البطن ووزن دھن 

إذ . 1لية إلى الذبيحة والنسبة المئوية لدھن الجسم المفصول إلى الذبيحة الكليتين والنسبة المئوية ل

لوزن الجسم العالي على )  0,01 ≤أ (وجد أن وزن الذبيحة كان متفوق بصورة عالية المعنوية  

لصالح )  0,01 ≤أ (وزني الجسم المتوسط والواطئ وفي الوقت نفسه ھناك تفوق عالي المعنوية  

كغم  15,30و  19,18و  21,85وزن الجسم المتوسط على الواطئ إذ بلغت أوزان الذبيحة 

 ≤أ (كما لوحظ تفوق عالي المعنوية ،3وزان الجسم العالي والمتوسط والواطئ على التوالي 

في صفة وزن ا>لية لصالح وزن الجسم العالي والمتوسط على الواطئ إذ كانت أوزان )  0,01

كذلك تفوق وزني ، كغم 3وزان الجسم المذكورة أنفا على التوالي  2,20و  3,45و  4,16ا>لية 

لصفة وزن دھن )  0,01 ≤أ (الجسم العالي والمتوسط على الواطئة بصورة عالية المعنوية  

كغم 3وزان الجسم العالي والمتوسط  0,37و0,76و 0,77البطن وقد كانت أوزان دھن البطن 

أما بالنسبة لوزن دھن الكليتين فقد وجد أن وزن الجسم المتوسط تفوق ،لى التوالي والواطئ ع

في حين لم يختلف وزن الجسم العالي عن ، على وزن الجسم الواطئ )  0,05 ≤أ (بصورة معنوية



كغم 3وزان  0,195و  0,326و  0,364وزني الجسم المتوسط والواطئ معنويا إذ بلغت قيمھا 

كما وجد أن النسبة المئوية ل1لية إلى الذبيحة ، لعالي والواطئ على التوالي الجسم المتوسط وا

في حين ، لصالح وزن الجسم العالي على وزن الجسم الواطئ )  0,05 ≤أ (كانت أعلى معنويا  

7 توجد فروقات معنوية في وزن الجسم المتوسط عن وزني الجسم العالي والواطئ و كانت قيمھا 

أما فيما ، 3وزان الجسم العالي والمتوسط والواطئ على التوالي %  14,26 و 17,98و  19,05

لنسبة المئوية للدھن المفصول إلى الذبيحة فقد لوحظ أن التفوق المعنوي كان لصالح وزن  يتعلق با

و  24,08الجسم العالي والمتوسط على وزن الجسم الواطئ و كانت ھذه النسب على التوالي 

  ) .4الجدول %   ( 18,06و 23,85

   )الخطأ القياسي ±المتوسط ( الجسم عند مرحلة البلوغ الجنسي في وزن الذبيحة و مقاييس الدھن  وزنر تأثي) 4(الجدول 

  وزن الجسم
  وزن الذبيحة

  )كغم(

  وزن ا&لية

  )كغم(

وزن دھن 
  )كغم(البطن 

وزن دھن الكليتين 
  )كغم(

%  

  الذبيحة/ا&لية

%  

المفصول /  للدھن 
  الذبيحة

ي   عال

  

  

  أ

21,85  

±  

0,28  

  أ

4,16  

±  

0,19  

  أ

0,77  

±  

0,08  

  أب

0,326  

±  

0,036  

  أ

19,05  

±  

0,98  

  أ

24,08  

±  

1,24  

  متوسط

  

  

  ب

19,18  

±  

0,10  

  أ

3,45  

±  

0,21  

  أ

0,76  

±  

0,09  

  أ

0,364  

±  

0,066  

  أب

17,98  

±  

1,03  

  أ

23,85  

±  

1,70  

  واطئ

  

  

  جـ

15,30  

±  

0,48  

  ب

2,20  

±  

0,29  

  ب

0,37  

±  

0,06  

  ب

0,195  

±  

0,027  

  ب

14,26  

±  

1,72  

  ب

18,06  

±  

1,61  

مستوى 
ة   المعنوي

0,01  0,01  0,01  0,05  0,05 0,05 

  .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات *  

 **n=5  



ومن النتائج التي تم الحصول عليھا يتبين بصورة عامة أن وزن الجسم الواطئ كان ھو    

ا3قل معنويا في معيار وزن الذبيحة ومقاييس الدھن فض1 عن أن وزن الجسم العالي ھو ا3على 

وإن ھذا ا7تجاه في سير النمو وترسيب ، معنويا أو لم يختلف معنويا عن وزن الجسم المتوسط 

ترسب كمية الطاقة الموجودة في الغذاء على شكل دھن في : د يعزى لعدة محاور أولھاالدھن ق

اخت1فات : وثانيھا، )  1990،الداودي (حالة زيادة كميتھا عن الطاقة المطلوبة لفعاليات الجسم 

لحيوانات في كفاءة تحويل الغذاء إلى دھن وھذا قد ينجم عن ا7خت1فات الفردية ضمن  بين ا

لثھا، الس1لة  أي انه من ) BMR(قد يكون ھنالك اخت1ف في معد7ت ا3يض ا3ساسي : وثا

لية أو متوسطة أو واطئة وفقا 7نخفاض ا3يض ا3ساسي في  المتوقع أن وزن الجسم تصبح عا

إن : رابعھا و، )  2004،البدري وآخرون (وزن الجسم العالية وارتفاعه في وزن الجسم الواطئة 

) Adrenergic receptors  )ARاخت1فات في أعداد المستقب1ت ا7درينالية من المحتمل ھنالك 

سالم (نوع بيتا   ARنوع ألفا على خ1يا  النسيج ألدھني يعمل على إلغاء تأثير  ARوإن زيادة ، 

نوع ألفا يسبب تخزين الدھون بينما تنشيط  ARإن تنشيط  ففمن المعرو) 2002،وآخرون 

سبب تحلل الدھون لذلك يمكن أن نستنتج زيادة مستقب1ت ألفا في نوع بيتا ي ARمستقب1ت 

  . الحيوانات ذات وزن الجسم المرتفعة مقارنة بالواطئة وبالتالي تكون كمية الدھن المترسبة أكثر 

  

  :تأثير وزن الجسم في تطور الجھاز التناسلي 4-1-4

التناسلي بان ھنالك فروقا لمقاييس تطور الجھاز ) 8الملحق (يوضح جدول تحليل التباين   

معنوية 3وزان الجسم المختلفة في صفات وزن الجھاز التناسلي و وزن المبيضين و وزن قناتي 

لصفات ) 8الملحق (البيض ووزن الرحم وطول قرني الرحم ، فيما لم ي1حظ أي تأثير معنوي 

وية لوزن الرحم إلى وزن النسبة المئوية لوزن المبيضين إلى وزن الجھاز التناسلي و النسبة المئ

في وزن الجھاز التناسلي لصالح )  0,01 ≤أ (  وقد كان التفوق عالي المعنوية.  الجھاز التناسلي 

و وزن الجسم ) غم 37,03والتي بلغ معدل وزن الجھاز التناسلي فيھا (وزن الجسم العالي 

ى وزن الجسم الواطئ عل) غم  34,88والتي كان معدل وزن الجھاز التناسلي فيھا ( المتوسط 

أما في صفة وزن المبيضين ، )5الجدول (غم  20,22التي كان فيھا معدل وزن الجھاز التناسلي 

لصالح وزن الجسم العالي على وزن الجسم الواطئ في حين لم )  0,05 ≤أ (فكان التفوق معنويا  



ولقد كانت ، اطئ ت1حظ فروقات معنوية بين وزن الجسم المتوسط عن وزني الجسم العالي والو

غم  0,97و  1,30و  1,74معد7ت وزن المبيضين 3وزان الجسم العالي والمتوسط والواطئ 

لبيض و وزن الرحم كان ، على التوالي  في حين لوحظ أن مسار المعنوية لصفتي وزن قناتي ا

و  1,33و  1,53وكانت المعد7ت لصفة وزن قناتي البيض ، مشابھا لمسار وزن الجھاز التناسلي 

غم 3وزان الجسم العالي والمتوسط  7,70و 14,24و 16,97غم وقيم صفة وزن الرحم 0,78

أما النسبة المئوية للمبيضين إلى الجھاز التناسلي والنسبة ). 5الجدول (والواطئ على التوالي 

 وطول قناة البيض فلم تكن ھنالك فروقات معنوية بينھا بل يالمئوية للرحم إلى الجھاز التناسل

ففي النسبة المئوية للمبيضين إلى الجھاز التناسلي كانت أعلى قيمة لوزن ، وجدت فروقات حسابية 

 3,72(ووزن الجسم المتوسط %) 4,69(مقارنة بوزن الجسم العالي %) 4,80(الجسم الواطئ 

في حين  انخفضت حسابيا قيم النسبة المئوية للرحم إلى الجھاز التناسلي  في وزن الجسم ،%) 

و  40,82و  46,26عالي إلى وزن الجسم الواطئ مرورا بوزن الجسم المتوسط و كانت قيمھا ال

لتوالي %  38,07 أما طول قناة البيض فكان ، 3وزان الجسم العالي والمتوسط والواطئ على ا

 13,40(وأدناھا لوزن الجسم الواطئ ) سم 17,06(أع1ھا حسابيا لصالح وزن الجسم المتوسط 

أن طول قرني ) 5(كذلك لوحظ في الجدول . سم 16,50كانت لوزن الجسم العالية في حين ) سم

لوزني الجسم العالي والمتوسط مقارنة بالواطئ إذ بلغت )  0,05 ≤أ (الرحم كان أعلى معنويا  

سم على التوالي 3وزان الجسم العالي والمتوسط  8,54و 12,10و 11,20قيم ھذه الصفة 

  .والواطئ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  .)الخطأ القياسي ±المتوسط (ياسات الجھاز التناسليبعض ق تأثير وزن الجسم في مرحلة البلوغ الجنسي في) 5(جدولال

  

وزن 
  الجسم

  

وزن 
  الجھاز

  التناسلي

  )غم(

  

وزن 
  المبيضين

  )غم(

وزن 
قناتي 
  البيض

  )غم(

وزن 
  الرحم

 )غم(

 %
للمبيضين 

إلى 
الجھاز 
 التناسلي

%  

للرحم  
إلى 

الجھاز 
 التناسلي

طول 
قناة 
  البيض

 )سم(

طول 
قرني 
  الرحم

 )سم(

  

  عالي

  

  أ

37,03  

±  

3,96  

  أ

1,74  

±  

0,17  

  أ

1,53  

±  

0,13  

  أ

16,97  

±  

1,45  

  

4,69  

±  

0,64  

  

46,26  

±  

1,74  

  

16,50  

±  

1,47  

  أ

11,20±  

0,40  

  

  متوسط

  

  أ

34,88  

±  

2,54  

  أب

1,30  

±  

0,18  

  أ

1,33  

±  

0,16  

  أ

14,24  

±  

1,95  

  

3,72  

±  

0,30  

  

40,82  

±  

3,86  

  

17,06  

±  

1,30  

  أ

12,10  

±  

0,92  

  

  واطئ

  

  ب

20,22  

±  

2,08  

  ب

0,97  

±  

0,15  

  ب

0,78  

±  

0,10  

  ب

7,70  

±  

0,60  

  

4,80  

±  

1,03  

  

38,07  

±  

2,92  

13,40  

±  

1,25  

  ب

8,54  

±  

0,77  

مستوى 
  المعنوية

0,01  0,05  0,01  0,01  N.S N.S  N.S 0,05  

نوية بين المتوسطات الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود *   .فروقات مع

 **N.S   ة بين المتوسطات روقات معنوي   .تعني عدم وجود ف

 ***n=5  

ومن النتائج أع1ه لوحظ أن تطور الجھاز التناسلي للفطائم كان في وزني الجسم العالي 

وأن ھذه النتيجة قد تعزى إلى التطور ، والمتوسط أعلى مما ھو عليه في وزن الجسم الواطئ 

إذ تم م1حظة ذلك من النتائج المتعلقة  بوزن الذبيحة ومستوى الدھن ، اصل في نمو الجسم الح

بين وزن ) معنويا أو حسابيا(ووجود معامل ارتباط موجب ) 4الجدول (3وزان الجسم الث1ثة 



ملحق (الجسم الحي ووزن الذبيحة وبعض مقاييس الدھن وبعض مقاييس تطور الجھاز التناسلي

زدياد كمية الدھن المخزون في الجسم يعد مؤشر على أن الحيوان قد حصل على وإن ا، )14

حاجته من الطاقة >غراض النمو وا>دامة وبالتالي بناء النسيج ألدھني والذي يعد مرحلة متأخرة 

ويرافق نمو الجسم عادة تحفيز وتنشيط نضوج ). 1992،الصائغ والقس (في نمو أنسجة الجسم 

ن خ1ل تقدم نضوج كل من الغدة النخامية وإفرازاتھا كذلك نمو الجھاز التناسلي الجھاز التناسلي م

وھذا يساعد على بدء النشاط التناسلي في ا>ناث ھذا من جھة ومن جھة ثانية فان تطور النسيج 

لوجود (ألدھني ا3بيض يدل على  زيادة إفراز ھرمون اللبتين والذي يؤثر في تحت المھاد 

محفزا إياھا ))  Casanueva   ،2002و  Popovic) (اللبتين في تحت المھادمستقب1ت ھرمون 

بكميات كبيرة نسبيا مع   FSHالمھم في تحفيز الغدة النخامية >فراز الـ GnRHعلى إفراز ھرمون 

  Hafezو Hafez(وھذا مما يساعد على تطور الحويص1ت المبيضية  LH كميات من الـ 

ستقوم بإفراز ھرمون ) الحويص1ت المبيضية النامية والناضجة(والتي بدورھا ) 2000،

  ) .2002،سالم وآخرون (ا3ستروجين الذي له دورا فاع1 في تحفيز بناء وتطور الرحم 

  

  : تأثير اخت7ف العمر في مستويات بعض الھرمونات 4-1-5

 وجود فروقات معنوية في تركيز ھرموني ) 9الملحق (لوحظ في جدول تحليل التباين   

LH  و الكورتيزول خ1ل المراحل العمرية المختلفة ، في حين لم يظھر تأثيرا معنويا في تركيز

) 6الجدول )  (0,05 ≤أ (فقد حصل ارتفاع معنوي  . نتيجة 7خت1ف العمر  FSHھرمون ألـ 

يوما ، في حين لم تحصل  158يوما مقارنة بالعمر  242خ1ل العمر  LH لتركيز ھرمون 

و  LH 0,192   يوما إذ كان  تركيز ھرمون  214و 186و 130فروقات معنوية بين ا3عمار 

و  186و  158و  130مل لJعمار /مايكرو وحدة دولية 0,258و  0,212و  0,216و  0,185

 0,451و  0,517و  0,589فكان   FSHھرمون اـل  أما تركيز، يوما على التوالي  242و  214

مل لJعمار المذكورة أنفا على التوالي وھذه الفروقات في /مايكرو وحدة دولية 0,582و 0,622و

ـ  زتركي   .غير معنوية   FSHھرمون ال

  



  

  .مصل الدم  في ھرموناتبعض المستوى تأثير مراحل العمر للفطائم با9يام في ) 6(الجدول

  با9يامالعمر 

  الخطأ القياسي ±المتوسط 

 LH 

)m IU/ml(  

FSH 

)m IU/ml( 
CORTISOL µg/dl)(  

130  

  

  أب

0,192±0,013  

  

0,589± 0,137  

  أ

2,794±0,317  

158  

  

  ب

0,185±0,020  

  

0,517±0,062  

  أب

2,558±0,122  

186  

  

  أب

0,216±0,025  

  

0,451±0,056  

  أب

2,297±0,359  

214  

  

  أب

0,212±0,019  

  

0,622±0,074  

  أب

2,564±0,215  

242  

  

  أ

0,258±0,028  

  

0,582±0,106  

  ب

1,908±0,221  

ة   N.S 0,05  0,05  مستوى المعنوي

  .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات *    

    **N.S   متوسطات   .تعني عدم وجود فروقات معنوية بين ال

    ***n=18 

يوما والذي كان فيه   130مستوى ھرمون الكورتيزول فظھر التفوق المعنوي في عمر أما    

يوما والذي كان  242ديسيلتر مقارنة بالعمر /ممايكرو غ 2,794تركيز ھرمون الكورتيزول 

في حين لم تختلف تراكيز ھرمون ،ديسيلتر/ممايكرو غ 1,908تركيز ھرمون الكورتيزول فيه 

يوما و كانت تراكيز ھرمون  214و 186و 158عن ا3عمار  242و  130الكورتيزول لJعمار 



الجدول (ديسيلتر على التوالي/ممايكروغ 2,564و 2,297و  2,558الكورتيزول لھذه ا3عمار 

6.(  

 242في المرحلة العمرية   LH ولوحظ من النتائج أع1ه ظھور أعلى تركيز لھرمون الـ   

إن إفراز  إذوھذه نتيجة طبيعية ، ، يوما سواء كان معنويا أم حسابيا مقارنة با3عمار ا3خرى 

وتزداد بتقدم العمر نتيجة قدرة تحت المھاد  Pulsatileتكون بطريقة نبضية   LH ھرمون الـ 

 2002،سالم وآخرون ( LH لھرمون الـ  ليحصل تدفقل1ستجابة للكمية المتزايدة من ا3ستروجين 

  ) .Hafez  ،2000و  Hafezو 

كانت متذبذبة وھذه النتيجة قد تعزى إلى أن الفطائم  FSHكما لوحظ إن نتائج ھرمون   

ويمكن خ1ل ھذا العمر أن يكون ھنالك بداية نشاط مبيضي أي حصول ) يوما 130(بدأت بأعمار 

لحصول ھذا النمو   FSHتتطلب زيادة إفراز ھرمون الـ  نمو وتطور للحويص1ت المبيضية والتي

لتغذية كانت مفتوحة ) Hafez  ،2000و Hafez(في الحويص1ت  ، ،  وفي الدراسة الحالية فأن ا

وآخرون   Suttieوعليه من المتوقع أن يعجل من عمر البلوغ  ، كما أشار إلى ذلك الباحثون 

إلى عمر البلوغ تقل بإعطاء ع1ئق مفتوحة من إن فترة الوصول ) 1998(  Adamو) 1991(

وكما ھو مثبت علميا أن البلوغ والنشاط ألمبيضي مرتبط بمستويات ، مقارنة بالتغذية المقننة 

واللذان يعم1ن  LH مع وجود الـ  FSHوالتي تبدأ بزيادة مستويات الـ   LH و  FSHھرمونات الـ 

  ) . 2002سالم وآخرون (ضية بصورة متآزرة على نضوج وتطور الحويص1ت المبي

يوما وقد  130أما فيما يتعلق بھرمون الكورتيزول فقد انخفض معنويا أو حسابيا بعد عمر   

قد تعرضت الفطائم إلى ظروف بيئية اتسمت  -يوما130عمر -يعزى ھذا إلى انه في البداية 

يوما  214و 186 و 158وكذلك فان القياسات خ1ل ا3عمار ، بارتفاع حاد في درجات الحرارة 

يوما وإن ارتفاع درجات  130كانت أيضا ضمن فصل الصيف وعليه لم تختلف معنويا عن العمر 

الحرارة يؤدي إلى حصول إجھاد على الحيوان مما يؤدي إلى زيادة إفراز الھرمون المحرض 

  ) .1990،محي الدين وآخرون (زيادة إفراز الكورتيزول  يوبالتال) ACTH(لقشرة الكظر 

  

   :الجسم عند مرحلة البلوغ في مستويات بعض الھرمونات وزنتأثير اخت7ف  4-1-6



عالي (لتأثير وزن الجسم  عدم وجود فروقات معنويةأظھرت نتائج التحليل ا>حصائي   

الكورتيزول عند مرحلة البلوغ الجنسي  FSHو  LH في مستويات ھرمونات ) ومتوسط وواطئة

مايكرووحدة  0,227و  0,225و  LH  0,322 وقد كانت مستويات ھرمون الـ ) . 9الملحق (

مل /مايكرو وحدة دولية 0,708و  0,421و  FSH  0,617ومستويات ھرمون الـ ، مل /دولية

ديسيلتر 3وزان / ممايكرو غرا 2,000و  1,667و  2,058ومستويات ھرمون الكورتيزول 

  ).7الجدول (والواطئة على التوالي  الجسم العالية والمتوسطة 

  

  . لدما في مصلالھرمونات بعض مستوى في  عند مرحلة البلوغ للفطائم وزن الجسمتأثير ) 7(جدول ال

  وزن الجسم

  الخطأ القياسي ±المتوسط  

   LH 

 )m IU/ml  (  

FSH   

)m IU/ml  ( 
CORTISOL µg/dl)(  

  عالي

  
0,322 ± 0,066  0,617 ± 0,257  2,058 ± 0,473  

  وسطمت

  
0,225 ± 0,036  0,421 ± 0,078  1,667 ± 0,405  

  واطئ

  
0,227 ± 0,039  0,708 ± 0,184  2,000 ± 0,303  

ة  N.S N.S N.S  مستوى المعنوي

    *N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

    **n=5  

  FSHو  LH وربما يعود عدم وجود الفروقات المعنوية في مستويات كل من ھرموني 

3وزان الجسم المختلفة  إلى إن إفراز ھذين الھرمونين مرتبط بنضوج كل من تحت المھاد والغدة 

النخامية ا3مامية بشكل اكبر من ارتباطه بوزن الجسم و ربما بسبب ا>فراز النبضي لھذين 



ا بالنسبة لھرمون الكورتيزول فأن عدم وجود ا7خت1فات المعنوية ربما يعود إلى أم. الھرمونين

  .بالنسبة 3وزان الجسم الث1ث ) 2002،سالم وآخرون (عدم وجود تأثيرات أجھادية 

  

   : في مصل الدم  الكيموحيوية معاييرتأثير اخت7ف العمر في بعض ال 4-1-7

وجود فروقات معنوية لصفات الكلوكوز ) 9الملحق (تبين من جدول تحليل التباين   

نتيجة ا7خت1فات  vLDL-C و LDL-Cو  HDL-Cوالكليسريدات الث1ثية والكوليستيرول و 

  .الموجودة في العمر

يوما  158لصالح العمر )  0,01 ≤أ (حصول تفوق عالي المعنوية  ) 8(ويوضح الجدول   

و  72,19و  72,23يوما على بقية ا3عمار في تركيز الكلوكوز الذي كانت قيمته  186و العمر 

يوم على  242و 214و 130و 186و 158ديسيلتر لJعمار /ملغم  55,41و  53,53و  51,87

لتفوق العالي المعنوية  ، التوالي  يوما على  130لصالح العمر )  0,01 ≤أ (في حين كان ا

 25,11و  32,24وما في صفة الكلسيريدات الث1ثية و كانت قيمھا ي 242و  186و  158ا3عمار 

ملغم  26,95(يوما  214في حين لم تختلف معنويا عن العمر ، ديسيلتر/ملغم  14,73و  21,76و 

 ≤أ (يوما معنويا   214أما في تراكيز الكوليستيرول فقد تفوق العمر ،على التوالي )ديسيلتر/ 

، يوما  242يوما في حين لم يختلف معنويا عن العمر  186و  158و  130على ا3عمار )  0,01

ديسيلتر / ملغم  57,83و  70,47و  71,97و  80,31و  82,83حيث كانت قيم الكوليستيرول 

فظھر   HDL-Cأما تراكيز ، يوما على التوالي  130و  158و 186و  242و 214لJعمار 

يوما على ا3عمار ا3خرى وكانت  242و 214للعمرين )  0,01 ≤أ (التفوق العالي المعنوية  

 186و  214و  242لJعمار  30,10و  36,80و  38,17و  47,34و  HDL-C  47,46تراكيز 

 LDL-Cلـ )  0,05 ≤أ (في حين حصل انخفاض معنوي  ، يوما على التوالي  130و  158و

و  29,45و  28,92و  21,83و كانت تراكيزه ، يوما مقابل ا3عمار ا3خرى  130للعمر 

لتوالي  242و 214و  186و 158و  130ديسيلتر لJعمار /ملغم 30,04و   29,54 ، يوما على ا

و  130ديسيلتر لJعمار / ملغم  2,95و 4,35و  4,95و  5,39و 6,39فكانت  vLDL-Cأما قيم 

 130لعمر )  0,01 ≤أ (وكان التفوق المعنوي  ، يوما على التوالي  242و 186و 158و  214

  .يوما  242و  186و 158وما مقارنة با3عمار ي



  

  

  

  )الخطأ القياسي±المتوسط(لدمفي مصل ا الكيموحيوية المعاييرتأثير مراحل العمر للفطائم با9يام في بعض )8(الجدول

  العمر با9يام
    )ديسيلتر/ ملغم(   

  الكلوكوز
الكلسيريدات 

  الث7ثية
 C-HDL   C-LDL vLDL-C    الكولسترول

130  

  ب

51,87  

±  

3,66  

  أ

32,24  

±  

2,99  

  جـ

57,83  

±  

3,04  

  جـ

30,10  

±  

1,65  

  ب

21,83  

±  

1,76  

  أ

6,39  

±  

0,612  

158  

  أ

72,23  

±  

2,86  

  ب

25,11  

±  

2,69  

  ب

70,47  

±  

3,43  

  ب جـ

36,80  

±  

1,90  

  أ

28,92  

±  

2,58  

  ب

4,95  

±  

0,54  

186  

  أ

72,19  

±  

2,29  

  ب

21,76  

±  

2,03  

  ب

71,97  

±  

3,25  

  ب

38,17  

±  

1,73  

  أ

29,45  

±  

2,34  

  ب

4,35  

±  

0,40  

214  

  ب

53,53  

±  

3,12  

  أب

26,95  

±  

1,88  

  أ

82,83  

±  

3,84  

  أ

47,34  

±  

2,79  

  أ

29,54  

±  

2,46  

  أب

5,39  

±  

0,37  

242  

  ب

55,41  

±  

  جـ

14,73  

±  

  أب

80,31  

±  

  أ

47,46  

±  

  أ

30,04  

±  

  جـ

2,95  

±  



3,44  0,93  4,53  3,41  2,76  0,188  

ة   0,01  0,05  0,01  0,01  0,01  0,01  مستوى المعنوي

  .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات *    

     **n=18  

يوما حصول انخفاض في سكر الكلوكوز  130ي1حظ في العمر ) 8(من بيانات الجدول   

وانخفاض في تركيز الكوليستيرول وارتفاع في تركيز الكلسيريدات الث1ثية  وھذا التزامن قد 

 Kunduو Ashutoshو ) 1986(وآخرون  Johanson( يعزى إلى نشاط ھرمونات الدرقية

الدرقية تعمل على زيادة معدل ا3يض وبالتالي سرعة أخذ إذ أن ھرمونات ، ) )  2001(

زيادة إفراز ، زيادة معدل امتصاص الكلوكوز ، زيادة تحلل الكلوكوز ، الكلوكوز بوساطة الخ1يا 

ا3نسولين وزيادة تحرك للدھون من ا3نسجة الدھنية وزيادة تركيز ا3حماض الدھنية الحرة في 

) . 2002،سالم وآخرون (و تخفيض مستوى الكوليستيرول في الدم الدم وأكسدتھا بوساطة الخ1يا 

و  158أما انق1ب النتائج لتراكيز الكلوكوز والكوليستيرول والكليسريدات الث1ثية في ا3عمار 

في ھذه ا3عمار لجسم ) Anabolism(يوما فنعتقد انه يعود إلى  زيادة ا3يض البناء  186

الحيوانات وبالتالي قلة ھدم الدھون وھذا ما ي1حظ من انخفاض وزن  رالحيوانات نتيجة 7ستقرا

) ولكن يبقى ضمن الحدود الطبيعية(في نسبة الكلسيريدات الث1ثية وارتفاع تركيز الكلوكوز 

يوما فن1حظ ارتفاع تركيز الكوليستيرول  242أما خ1ل العمر ، وارتفاع مستوى الكوليستيرول

يوما وھذا قد  1130ثية بصورة واضحة جدا مقارنة مع العمر وانخفاض تركيز الكلسيريدات الث

وقد لوحظ ذلك ، يعزى إلى زيادة ترسيب الدھن وقلة تحلله نتيجة للنشاط البنائي الذي ذكر سابقا 

   HDL-Cأما التحسن المعنوي في تركيز ) . 4الجدول (من كمية الدھن المخزونة في الجسم 

مع تقدم العمر فربما يعود إلى تحسن كفاءة الكبد ) 7نخفاضا( vLDL-Cوفي تركيز )  ا7رتفاع(

  . في تنظيم أيض الدھون مع زيادة نضوج الحيوانات 

  

  بعض المعايير الكيموحيوية في الجسم عند مرحلة البلوغ في  وزنتأثير اخت7ف  4-1-8

   :مصل الدم             

  



بين )  0,01 ≤أ (عالية المعنوية   وجود اخت1فات) 9الملحق (تحليل التباين اظھر جدول   

في حين لم تظھر ،   HDL-Cأوزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة لتركيز الكوليستيرول و 

وقد انخفضت . vLDL-Cو LDL-Cفروقات معنوية في تراكيز الكلوكوز والكليسريدات الث1ثية و

و  61,35حسابيا مع انخفاض وزن الجسم وكانت تراكيزه  )  9الجدول (تراكيز الكلوكوز 

وبنفس ا7تجاه كانت تسير تراكيز الكلسيريدات الث1ثية و ، ديسيلتر/ملغم  48,51و  56,37

vLDL-C    ديسيلتر / ملغم  13,68و  15,05و  15,47إذ كانت تراكيز الكلسيريدات الث1ثية 

ديسيلتر 3وزان الجسم العالية والمتوسطة /ملغم  2,75و 3,01و  vLDL-C   3,10وتراكيز 

 ≤أ (فكان التفوق العالي المعنوية   HDL-Cوالواطئة على التوالي ، أما تراكيز الكوليستيرول و 

لصالح وزن الجسم المتوسط مقارنة بوزن الجسم العالي والواطئ و كانت تراكيز )  0,01

 41,97و  HDL-C 62,77و تراكيز ، ديسيلتر /ملغم  67,57و 71,40و  101,94يرول الكوليست

في حين أن ،ديسيلتر 3وزان الجسم المتوسطة والعالية والواطئة على التوالي/ملغم  37,63و 

لتر 3وزان الجسم المتوسطة /ملغم  26,34و  27,63و 36,17كانت    LDL-Cتراكيز  ديسي

  ) . 9الجدول (لتوالي والواطئة والعالية على ا

  

              لدما في مصلالمعايير الكيموحيوية في بعض  عند مرحلة البلوغ للفطائم وزن الجسمتأثير )  9(الجدول          
  .  )الخطأ القياسي ± المتوسط (                                                            

  وزن الجسم

    ) ديسيلتر/ ملغم(   

  الكلوكوز
ريدات  الكلسي

ة   الث7ثي
 HDL-C LDL-C vLDL-C    الكولسترول

  عالي

  

  

  

61,35  

±  

4,07  

  

15,47  

±  

1,45  

  ب

71,40  

±  

3,34  

  ب

41,97  

±  

1,38  

  

26,34  

±  

4,00  

  

3,10  

±  

0,28  

  متوسط

  

  

  

56,37  

±  

8,24  

  

15,05  

±  

2,42  

  أ

101,94  

±  

4,30  

  أ

62,77  

±  

4,27  

  

36,17  

±  

5,28  

  

3,01  

±  

0,48  

      ب  ب      واطئ



  

  

48,51  

±  

4,46  

13,68  

±  

0,81  

67,57  

±  

6,21  

37,63  

±  

5,16  

27,63  

±  

4,77  

2,75  

±  

0,16  

  N.S N.S 0,01  0,01  N.S  N.S  مستوى المعنوية

  .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات * 
  **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  
  ***n=6  

أن ا7تجاه العام للمعايير الكيموحيوية  كان ضمن المستويات ) 9(وي1حظ من الجدول   

وھذا قد يعزى إلى الحالة الصحية الجيدة في جميع الحيوانات 3وزان الجسم  ةالطبيعية المقبول

فبتوفر ظروف بيئية م1ئمة وحالة صحية ، المختلفة وتوفر ظروف بيئية م1ئمة لھذه الحيوانات 

  .جيدة تودي إلى أن تكون مسارات العملية ا>يضية طبيعية 

  من التجربة لثانيةالمرحلة ا 2- 4

  :الجسم في حجم الخ7يا المرصوصة و الھيموغلوبين للنعاج الحوامل تأثير وزن 4-2-1

عدم وجود فروقات معنوية لوزن الجسم )أ 10الملحق (تبين من جدول تحليل التباين   

و الھيموغلوبين    PCVالعالية والمتوسطة والواطئة للنعاج الحوامل في حجم الخ1يا المرصوصة 

Hb  .  

وزن الجسم العالي قد سجل قيمة لحجم الخ1يا المرصوصة  أن) 10(وقد لوحظ في الجدول 

)PCV ( في حين أن وزن ، ديسيلتر دم /غم 10,24وقيمة للھيموغلوبين مقداره  31,48مقداره

ديسيلتر دم /غم 9,98لحجم الخ1يا المرصوصة و  30,96الجسم المتوسط قد سجل قيمة 

الخ1يا المرصوصة و الھيموغلوبين  أما وزن الجسم الواطئ فكان فيه حجم، للھيموغلوبين 

  .ديسيلتر دم على التوالي /غم 10,21و  31,40

   

  للنعاج  الجسم وزن نتيجة اGخت7ف في Hb و PCVألـ  في قيم  التغيرات) 10(الجدول            

  .   )الخطأ القياسي ±  المتوسط(العواسية                                        

 PCV%  Hb وزن الجسم



 0,20± 10,24  0,58± 31,48 العالي

 0,18± 9,98 0,52± 30,96 المتوسط

 0,20± 10,21 0,55± 31,40 الواطئ

 N.S N.S مستوى المعنوية

                *N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

               **n=25  

وھذه  Hbو  PCVھنالك تناسب جيد بين قيم ك1 من من م1حظة النتائج أع1ه نجد أن و  

ونظرا لعدم وجود عامل متغير في التجربة  )1975(وآخرون   Schalmنتيجة طبيعية كما ذكرھا 

عدا وزن الجسم فأن ھذا يظھر عدم تأثير دھن الجسم على تكوين كريات الدم الحمراء وبالتالي قيم 

PCV  وHb   وذكرMartini  (أن حجم خ1يا الدم المرصوصة ) 2003(وآخرونPCV ( يعتمد

وان أي خلل في مكوناتھا يؤثر على ) Hb(على عدد كريات الدم الحمر وتركيز خضاب الدم 

  .النسبة المئوية لحجم الخ1يا المرصوصة 

  

  تأثير مرحلة الحمل في حجم الخ7يا المرصوصة و الھيموغلوبين   4-2-2

 ≤أ ( وجود فروقا عند مستوى معنوية ) أ10الملحق (ل التباين تبين من جدول تحلي  

  .في حجم الخ1يا المرصوصة والھيموغلوبين )  0,05

على )  0,05 ≤أ (وقد لوحظ أن الشھرين ا3ول والثاني من الحمل قد تفوقا معنويا    

و  33,53و  PCV 34,13إذ بلغت قيم اـل  Hbو  PCVا3شھر الث1ثة المتبقية من الحمل في قيم 

ديسيلتر / غم  9,85و  9,37و  9,33و 10,93و Hb 11,24وقيم  30,40و  29,40و  28,93

  ).11الجدول (دم 3شھر الحمل من ا3ول إلى الخامس على التوالي 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  اGخت7ف في نتيجة Hb و PCVألـ  في قيم التغيــرات )11(جدول ال

  . ) الخطأ القياسي± المتوسط (للنعاج العواسية  شھر الحمل

 PCV Hb%  شھر الحمل

 ا3ول
  أ

34,13 ±0,50 

  أ

11,24 ±0,17 

 الثاني

  أ

33,53 ±0,65 

  أ

10,93 ±0,20 

 الثالث

  جـ

28,93 ±0,28 

  جـ

9,33 ±0,13 

 الرابع
  ب جـ

29,40 ±0,27 

  جـ

9,37 ±0,10 

 الخامس
  ب

30,40 ±0,41 

  ب

9,85 ±0,15 

 0,05 0,05 مستوى المعنوية

العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات *                      .الحروف المختلفة ضمن 

                         **n=15  

  

بعد الشھر الثاني من  Hbو  PCVلوحظ حصول انخفاض معنوي لقيم ) 11(من الجدول       

الحمل وقد يعزى ھذا لسببين ا3ول تطور الحمل وبالتالي بداية زيادة سريعة في وزن الجنين 



وھذا يقلل من مدة بقاء كريات الدم ) زيادة عمليات ا3يض البنائية(المرتبط بزيادة وزن الرحم 

والسبب الثاني ھو ،  Hbو  PCVوبالتالي قد يعمل على خفض مستوى الـ ) يزيد من ھدمھا(الحمر 

 PCVارتفاع سوائل الجسم نتيجة الحمل وھذا قد يعمل على تخفيف الدم وبالتالي خفض مستوى الـ 

  . Hbوالذي يرتبط بانخفاض 

  

  

      ـــا المرصوصةم الخ7يـــوشھر الحمل في حج الجسمالتداخل بين وزن  تأثير   4-2-3

   :الھيموغلوبين  و       

  

الملحق (كما ي1حظ من جدول تحليل التباين  ) 0,05 ≤أ ( حصلت اخت1فات معنوية   

أو )  0,05 ≤أ ( وقد لوحظ تفوقا معنويا .في حجم الخ1يا المرصوصة و الھيموغلوبين ) أ10

حسابيا للتداخل بين أوزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة للشھرين ا3ول والثاني من الحمل 

 33,60و 34,80و  32,60و  33,40و  34,4و  34,20يا المرصوصة والتي بلغت لحجم  الخ1

للشھرين ا3ول والثاني 3وزان الجسم الث1ثة على التوالي ، مقارنة مع التداخل بين أوزان الجسم 

كما لوحظ ، ) 12الجدول (لJشھر الثالث والرابع والخامس ) العالي والمتوسط والواطئ(الث1ث 

ه ال معنوية أو الحسابية لقيم الھيموغلوبين قد كان بنفس المنحى الذي سجل لحجم الخ1يا أن اتجا

و  11,40و  10,56و  10,84و 11,12و  11,48المرصوصة إذ كانت قيم الھيموغلوبين 

ديسيلتر دم لشھري الحمل ا3ول والثاني 3وزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة /غم  11,10

  ) .12ل الجدو(على التوالي 

  

  شھر الحملوالجسم  وزنل بين ــنتيجة التداخ Hb و PCVألـ  في قيم التغيرات )12(جدول ال

  . ) الخطأ القياسي ± المتوسط (للنعاج العواسية  

 PCV % Hb شھر الحمل  وزن الجسم

  أ  أ ا3ول العالي



 34,20 ±0,80 11,48 ±0,14 

 الثاني
  أ

34,4 ±1,28 

  أب

11,12 ±0,37 

 الثالث
  دھـ

28,8 ±0,37 

  و

9,20 ±0,10 

 الرابع
  دھـ

28,8 ±0,37 

  ھـ و

9,28 ±0,18   

 الخامس
  ب ـج د

31,20 ±0,37 

  جـ دـھ

10,12 ±0,16  

 المتوسط

 

 ا3ول
  أب

33,40 ±1,20 

  أب ـج

10,84± 0,44 

 الثاني
  أب ـج

32,60 ±1,16 

  ب ـج د

10,56 ±0,37 

 الثالث
  ھـ

28,40 ±0,24 

  و

9,00 ±0,10 

 الرابع

  جـ دـھ

30,20 ±0,48 

  ھـ و

9,64 ±0,13 

 الخامس
  جـ دـھ

30,20 ±0,96 

  دھـ و

9,88 ±0,38 

 الواطئ

 ا3ول
  أ

34,80 ±0,58 

  أب

11,40 ±0,22 

 الثاني
  أب

33,60 ±1,02 

  أب

11,10 ±0,34 

 الثالث
  دھـ

29,60 ±0,67 

  دھـ و

9,80 ±0,30 

  و  دھـ الرابع



29,20 ±0,37 9,20 ±0,16 

 الخامس
  دھـ

29,80 ±0,66 

  ھـ و

9,54 ±0,19 

 0,05 0,05  مستوى المعنوية

  .بين المتوسطات  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية*       

        **n=5  

جدول ( ما بين أوزان الجسم المختلفة  Hbو PCVأن عدم وجود فروق معنوية في قيم الـ 

لثاني  من  الحمل )  10 قد أنعكس ) 11جدول (وا7رتفاع المعنوي لقيمھا خ1ل الشھرين ا3ول وا

  .  بشكل واضح في نتائج التداخل بينھما

  

         ر الكيموحيوية في الدم وھرمون ـتأثير المعاملة الھرمونية في بعض المعايي 4-2-4
   : والكورتيزول             

   

عدم وجود فروقات معنوية في الصفات  )11الملحق (التباين يوضح جدول تحليل   

التي لم  ةمقارنة بالمجموع eCGالكيموحيوية و ھرمون الكورتيزول نتيجة للمعاملة بھرمون 

  . اتعامل ھرموني

ديسيلتر وتركيز  /ملغم 25,15و 26,27أن تركيز اليوريا  ) 13(وي1حظ من الجدول   

 35,75و  33,61سيلتر وتركيز الكلسيريدات الث1ثية دي/ملغم 57,72و  55,85الكلوكوز 

و  HDL-C38,35 ديسيلتر و تركيز/ملغم 80,56و  81,90ديسيلتر و تركيز الكوليستيرول /ملغم

 vLDL-C 6,72ديسيلتر ، وتركيز /ملغم 34,73و LDL-C 36,88ديسيلتر ، وتركيز /ملغم 38,61

 ASTديسيلتر  وتركيز/ملغم 3,00و  2,78ة ديسيلتر ، وتركيز ا3جسام الكيتوني/ملغم 7,21و 

لتر للمعاملة /وحدة دولية  42,50و ALT 42,16لتر وتركيز /وحدة دولية  61,41و 61,28

أما تركيز ھرمون ، الھرمونية من عدمھا على التوالي لJشھر الث1ثة ا3خيرة من الحمل 

مقارنة بعدم إعطاءه  eCGالـ الكورتيزول فلم يكن يختلف معنويا نتيجة >عطاء النعاج ھرمون 

 4,34ھرمونيا  ةالمعامل ةلJشھر الث1ثة ا3خيرة من الحمل إذ كان  تركيزه في المجموع



 100/مايكروغرام 4,52التي لم تعامل ھرمونيا  ةديسيلتر و تركيزه في المجموع/ممايكروغرا

  . مل

ھرت عدم وجود أظ) 13(وإن النتيجة التي تم الحصول عليھا والمبينة في  الجدول   

فروقات معنوية نتيجة للمعاملة الھرمونية وھذه النتيجة متوقعة لكون سير الحمل كان باتجاه الحمل 

إذ إن عدم اخت1ف نوع الحمل يجعل الحاجة للمركبات ، أي عدم حصول الحمل ألتوأمي، المفرد 

النعاج المعاملة بھرمون  متقاربا أي إن مسارات العملية ا>يضية 7 تختلف كثيرا بين  ةالكيموحيوي

eCG  ولكون الحمل مفردا عليه لم تكن ھنالك تأثيرات أجھادية نتيجة ، و النعاج التي لم تعامل

مما أدى إلى عدم حدوث فروقات معنوية في قيم ھرمون الكورتيزول و  eCGإعطاء ھرمون 

ALT  وAST .  



  . في بعض معايير الدم الكيموحيوية وھرمون الكورتيزول لدى النعاج العواسية لKشھر الث7ث ا9خيرة من الحمل   eCGتأثير المعاملة بھرمون ) 13(جدول 

 المعاملة

 الخطأ القياسي± المتوسط  

  يوريا

/ ملغم
 ديسيلتر

  كلوكوز

/ ملغم
 ديسيلتر

كليسيريدات 
  ث7ثية

/ ملغم
 ديسيلتر

  كولسترول

/ ملغم
 ديسيلتر

HDL-C  

/ ملغم
 ديسيلتر

LDL-C 

/ ملغم
 ديسيلتر

vLDL-C  

/ ملغم
 ديسيلتر

ھرمون 
  الكورتيزول

µg/dl)( 

AST 

IU/L 

ALT  

IU/L 

أجسام 
  كيتونية

/ ملغم
 ديسيلتر

  

  

المعاملة 
بھرمون 

eCG 

 

26,27  

±  

1,61 

55,85  

±  

2,51 

33,61  

±  

2,53 

81,90  

±  

4,88 

38,35  

±  

1,56 

36,88  

±  

3,72 

6,72  

±  

0,50 

4,34  

±  

0,14 

61,28  

±  

0,75 

42,16  

±  

1,06 

2,78  

±  

0,32 

  

  املةغير المع

 

25,15  

±  

1,10 

57,72  

±  

2,84 

35,75  

±  

1,99 

80,56  

±  

1,50 

38,61  

±  

0,94 

34,73  

±  

1,95 

7,21  

±  

0,37 

4,52  

±  

0,42 

61,41  

±  

0,78 

42,50  

±  

1,04 

3,00  

±  

0,40 

مستوى 
 المعنوية

N.S N.S N.S N.S  N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S 

   *N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

   **n=45  



           للدم الكيموحيوية المعاييـراج الحوامل في بعض ـالجسم للنع ع7قـة وزن 5 – 2 – 5

   :الكورتيزول وھرمون    

معنوية 3وزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة  أظھرت نتائج تحليل التباين وجود فروقات  

وإنزيمات  vLDL-Cفي مقاييس اليوريا والكليسريدات الث1ثية والبروتينات الدھنية الواطئة الكثافة جدا 

AST  وALT  وا3جسام الكيتونية ، في حين لم تكن ھنالك فروقات معنوية في تراكيز الكلوكوز

لبروتينات ال -LDLوالبروتينات الدھنية الواطئة الكثافة  HDL-Cدھنية العالية الكثافة والكوليستيرول وا

C  11الملحق (وھرمون الكورتيزول .(  

في النعاج الحوامل لJشھر الث1ثة ا3خيرة )  0,05 ≤أ (إذ ارتفع تركيز اليوريا معنويا  

الجسم العالي إذ  في وزن الجسم الواطئ على وزن الجسم المتوسط ومعنويا على وزن)  14الجدول (

ديسيلتر 3وزان الجسم الواطئة والعالية /ملغم  22,43و   25,89و  28,82بلغت تراكيز اليوريا 

على )  0,05 ≤أ (في حين تفوقت مجموعة وزن الجسم المتوسط معنويا  ، والمتوسطة على التوالي 

نويا عن وزن الجسم العالي وزن الجسم الواطئ في تراكيز الكلسيريدات الث1ثية في حين لم تختلف مع

ديسيلتر 3وزان الجسم المتوسطة والعالية والواطئة / ملغم  30,43و 35,27و  38,34إذ بلغت قيمھا 

و كانت      vLDL-Cعلى التوالي ، وبنفس مسار الكلسيريدات الث1ثية سارت المعنوية لتركيز 

توسطة والعالية والواطئة على ديسيلتر 3وزان الجسم الم/ملغم 6,17و  7,06و  7,67تراكيزه 

فكان التفوق المعنوي أو الحسابي لصالح وزن الجسم    ALTو  ASTالتوالي ، أما تراكيز إنزيمات 

لتر / وحدة دولية  61,73و  59,57و  AST 62,73إذ كانت قيم ، العالي على المتوسط والواطئ 

الجسم العالية والمتوسطة والواطئة لتر 3وزان / وحدة دولية  39,72و 42,85و  ALT   44,42وقيم 

أما تراكيز ا3جسام الكيتونية فكان التفوق المعنوي للنعاج الحوامل لJشھر الث1ثة ،  على التوالي 

  ) .14الجدول (ا3خيرة لوزني الجسم العالي والمتوسط على الواطئ 

د أن تراكيز اليوريا قد ارتفعت في مجموعة الجسم ال) 14(وقد وجد من جدول    واطئة و ق

يعزى ھذا إلى حصول نقص في الطاقة لدى نعاج ھذه المجموعة وبالتالي حصول عملية 

Deamination   الكاربوھيدراتية (>زالة مجموعة ا3مين من البروتين واستھ1ك السلسلة المتبقية (

،  اليوريلغرض إنتاج الطاقة أو بناء مركبات أخرى وبالتالي دخول مجموعة ا3مين المزالة دورة ا

ويعزز ھذا الرأي انخفاض  تركيز الكلسيريدات الث1ثية لدى النعاج الحوامل لمجموعة وزن الجسم 

، الداودي (الواطئة وھذا قد يعد مؤشرا لحصول نقصا في الطاقة إذ تعد الكلسيريدات مخزنا للطاقة 

أي ارتفاعه في وزني الجسم  vLDL-Cأما مسار البروتينات الدھنية الواطئة الكثافة جدا ، ) 1990



ظاھرة    vLDL-Cالعالي والمتوسط قد يعزى لضعف كفاءة الكبد في تنظيم أيض الدھون ويعد ارتفاع 

غير صحية لدى الحيوان وان من مؤشرات ضعف الكبد في تنظيم ا3يض ا7رتفاع  الحاصل في 

لكون (نقص غذائي لدى الحيوان ا3جسام الكيتونية الناجمة من زيادة تحلل ا3حماض الدھنية نتيجة 

إذ إن ارتفاع المخزون ألدھني وحصول الحمل يقلل من حجم الكرش ) الحيوانات سليمة صحيا

وبالتالي ظھور نقص في الطاقة ،إذ أن أبرز مؤشرات نقص الطاقة المتحصل عليھا من الغذاء ھو 

في الكبد وعدم مقدرة أنسجة ارتفاع ا3جسام الكيتونية الناجمة من زيادة تحلل ا3حماض الدھنية 

،   Nixو  1990،الداودي (الجسم من أكسدتھا نتيجة حصول نقص في المصادر الكاربوھيدراتية

2004  . (  

على  ALTو  ASTأما ما يخص التفوق المعنوي أو الحسابي لوزن الجسم العالي في إنزيمات   

ات نتيجة للتداخل بين ارتفاع وزني الجسم ا3خرى فھذا قد يعزى إلى حصول إجھاد لدى الحيوان

ع ، مستوى دھن الجسم من جھة  وحصول الحمل من جھة ثانية إضافة إلى ما ذكر أنفا حول ارتفا

  . ا3جسام الكيتونية 

  

  

  

  

    

  

  

  



  

  

في الدم وھرمون الكورتيزول لKشھر الث7ث  تأثير  وزن الجسم للنعاج العواسية في بعض المعايير الكيموحيوية) 14(الجدول 
  . ا9خيرة من الحمل

وزن 
 الجسم

  الخطأ القياسي± المتوسط  

  يوريا

/ ملغم
ديسيل
  تر

كلوكو
  ز

/ ملغم
ديسيل
 تر

كليسيريدا
  ت ث7ثية

/ ملغم
 ديسيلتر

كولسترو
  ل

/ ملغم
 ديسيلتر

HDL 

/ ملغم
ديسيل
  تر

LDL 

/ ملغم
ديسيل
 تر

vLDL  

/ ملغم
ديسيل
 تر

  ھرمون

الكورتيزو
  ل

µg/dl)( 

AST  

IU/L   

ALT  

IU/L  

أجسام 
كيتون
  ية

/ ملغم
ديسيل
 تر

  

  

  عالي

 

  أب

25,8

9  

±  

1,25 

59,2

1  

±  

4,25 

  أب

35,27  

±  

9,92 

79,25  

±  

4,84 

36,7

8  

±  

1,38 

35,4

6  

±  

4,35 

  أب

7,06  

±  

0,58 

4,64  

±  

0,37 

  أ

62,7

3  

±  

0,74 

  أ

44,4

2  

±  

1,34 

  أ

3,33  

±  

0,42 

  

متوس
  ط

 

  ب

22,4

3  

±  

1,65 

53,7

3  

±  

3,47 

  أ

38,34  

±  

2,33 

79,06  

±  

4,27 

38,7

8  

±  

1,23 

32,6

0  

±  

2,52 

  أ

7,67  

±  

0,46 

4,62  

±  

0,33 

  ب

59,5

7  

±  

0,87 

  أب

42,8

5  

±  

0,61 

  أ

3,17  

±  

0,54 

  

  واطئ

  

 

  أ

28,8

2  

±  

0,99 

57,4

1  

±  

1,38 

  ب

30,43  

±  

2,27 

83,91  

±  

3,53 

38,5

5  

±  

1,90 

39,3

5  

±  

3,62 

  ب

6,17  

±  

0,44 

4,03  

±  

0,43 

  أب

61,7

3  

±  

0,68 

  ب

39,7

2  

±  

0,93 

  ب

2,17  

±  

0,16 

مستوى 
 N.S 0,05 N.S N.S N.S 0,05 N.S 0,05 0,05 0,05 0,05 المعنوية

متوسطات* لواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين ال   .   )0,05 ≤أ (الحروف المختلفة ضمن العمود ا

 **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

 ***n=30  

  



  

  

                                             المعاييرفي بعض والمعاملة الھرمونية الجسم  تأثير التداخل بين وزن 4-2-6

   : الكورتيزول للنعاج الحواملو للدم وھرمون الكيموحيوية             

لتداخل بين )  0,05 ≤أ (ة  فروقات معنويحصول ) 11الملحق ( تبين من جدول تحليل التباين    ل

في حين لم تكن ھنالك  ASTو  HDL-Cفي صفات اليوريا و  eCGبھرمون  ةوزن الجسم والمعامل

  . فروقات معنوية للصفات الكيموحيوية ا3خرى  وھرمون الكورتيزول

أو حسابي لتركيز اليوريا )  0,05 ≤أ (حصول انخفاض معنوي  ) 15(و ظھر من الجدول  

أو عدم المعاملة  مقارنة مع التداخل بين  eCGللتداخل بين وزن الجسم المتوسط والمعاملة بھرمون 

 22,12 و 22,74إذ بلغ تركيز اليوريا ، وزني الجسم العالي والواطئ مع المعاملة الھرمونية من عدمھا 

ديسيلتر على التوالي للتداخل بين أوزان الجسم المتوسطة /ملغم  27,45و  30,18و 25,88و  25,89و 

)  0,05 ≤أ (من عدمھا ، في حين حصل انخفاض معنوي   eCGوالعالية والواطئة مع المعاملة بھرمون 

قارنة مع باقي م eCGللتداخل بين وزن الجسم العالي وإعطاء ھرمون  HDL-Cأو حسابي في قيمة 

ديسيلتر /ملغم 37,95و  41,81و  38,74و 38,82و  39,15و  34,41إذ بلغت تراكيزه ، المعام1ت 

أما تركيز ،على التوالي للتداخل بين أوزان الجسم العالية والمتوسطة مع المعاملة الھرمونية من عدمھا 

AST   بين وزن الجسم العالي والغير  لأو الحسابي لصالح التداخ)  0,05 ≤أ (فكان التفوق المعنوي

  .لتر مقارنة مع باقي التداخ1ت /وحدة دولية  63,70معاملة ھرمونيا والذي بلغ تركيزه 

نجد أن الفروق المعنوية التي ظھرت في تركيز اليوريا و ) 15(ومن م1حظة النتائج في الجدول   

HDL-C  وAST  بين أوزان الجسم المختلفة وليس كانت للتداخ1ت في المعاملة الھرمونية من عدمھا

للتداخل بين المعاملة الھرمونية من عدمھا لنفس وزن الجسم وھذه النتيجة تعد متماثلة مع ما ظھر في 

أي أن ،الخاص بأثير وزن الجسم )14(الخاص بتأثير المعاملة الھرمونية والجدول ) 13(الجدول 

رمونية وھذا سبق وان اعزي إلى أن تأثير المعاملة وزن الجسم وليس للمعاملة الھ را7خت1ف عائد لتأثي

 .الھرمونية لم يظھر بسبب انعدام حا7ت التوائم 

  

  

  



  

  . الكورتيزول لKشھر الث7ث ا9خيرة من الحملالدم الكيموحيوية وھرمون  معاييرفي بعض العواسية لنعاج لدى ا  eCGسم و المعاملة بـ ھرمون جدوليبين تأثير التداخل بين وزن الج) 15(جدول 

 المعاملة

  الخطأ القياسي± المتوسط 

  يوريا

 ديسيلتر/ ملغم

  كلوكوز

 ديسيلتر/ ملغم

كليسيريدات 
/ ملغمث7ثية 

 ديسيلتر

  كولسترول

 ديسيلتر/ ملغم

HDL-C 

/ ملغم
  ديسيلتر

LDL-C  

/ ملغم
 ديسيلتر

vLDL-C  

/ ملغم
 ديسيلتر

ھرمون 
  الكورتيزول

µg/dl)( 

AST  

IU/L 

ALT  

IU/L 

  أجسام كيتونية

 ديسيلتر/ ملغم

ي  
عال

 

 

معاملة ھرمونية
  

 

  أب

25,89  

±  

2,29 

57,06  

±  

6,96 

34,83  

±  

4,85 

75,02  

±  

9,58 

  ب

34,41  

±  

1,40 

33,71  

±  

8,92 

6,97  

±  

0,97 

4,39  

±  

0,35 

  أب

61,77  

±  

1,33 

44,63  

±  

2,74 

3,00  

±  

0,57 

 

بدون معاملة
   

  أب

25,88  

±  

1,62 

61,35  

±  

6,11 

35,71  

±  

4,37 

83,48  

±  

2,79 

  أب

39,15  

±  

1,41 

37,20  

±  

3,48 

7,15  

±  

0,87 

4,90  

±  

0,70 

  أ

63,70  

±  

0,20 

44,20  

±  

1,23 

3,67  

±  

0,66 

سط
متو

 

 

معاملة ھرمونية
  

 

  ب

22,74  

±  

3,22 

54,34  

±  

4,89 

39,02  

±  

3,84 

79,56  

±  

7,96 

  أب

38,82  

±  

2,48 

32,94  

±  

3,51 

7,80  

±  

0,76 

4,37  

±  

0,30 

  ب

59,77  

±  

1,19 

42,10  

±  

0,11 

3,33  

±  

0,66 



  

 

بدون معاملة
  

 

  ب

22,12  

±  

1,78 

53,13  

±  

6,01 

37,65  

±  

3,48 

78,57  

±  

2,79 

  أب

38,74  

±  

1,19 

32,27  

±  

4,40 

7,53  

±  

0,69 

4,86  

±  

0,64 

  ب

59,37  

±  

1,53 

43,60  

±  

1,15 

3,00  

±  

1,00 

ئ  
واط

 

 

معاملة ھرمونية
   

  أ

30,18  

±  

1,28 

56,14  

±  

1,35 

26,98  

±  

1,10 

88,17  

±  

6,26 

  أ

41,81  

±  

2,74 

40,98  

±  

6,01 

5,38  

±  

0,21 

4,26  

±  

0,15 

  أب

62,30  

±  

1,33 

39,73  

±  

0,03 

2,00  

±  

0,00 

 

بدون معاملة
  

 

  أب

27,45  

±  

1,20 

58,69  

±  

2,48 

33,87  

±  

3,57 

79,64  

±  

2,23 

  أب

37,95  

±  

2,62 

34,73  

±  

2,87 

6,96  

±  

0,55 

3,80  

±  

0,92 

  أب

61,17  

±  

0,50 

39,70  

±  

2,08 

2,33  

±  

0,33 

ة  N.S N.S N.S 0,05 N.S N.S N.S 0,05 N.S N.S 0,05 مستوى المعنوي

مت* لواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين ال   n=15.*** تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات   N.S.  **  ) 0,05 ≤أ (وسطات الحروف المختلفة ضمن العمود ا

  

  

  



  

  :ونسبة الھ7كات لKمھات والحم7ن  مقاييس ا9داء التناسلي 5-2-7

جسم ال للنعاج في وزن نسبة ا>خصاب أن ) 16(أشارت نتائج الدراسة والمبينة في الجدول   

ج بنعامقارنة % 75 إذ بلغت ، كانت أعلى مقارنة بالنعاج لوزني الجسم المتوسط والواطئ  العالي

ونعاج وزن الجسم الواطئ والتي كانت % 65وزن الجسم المتوسط والتي بلغت نسبة ا>خصاب فيه 

مقارنة  eCGأما عند مقارنة  نسب ا>خصاب نتيجة للمعاملة بھرمون ، % 50نسبة ا>خصاب فيه 

 % 50و  80و  60للنعاج في أوزان الجسم الث1ث ، نجد أنھا قد بلغت   نبعدم المعاملة بالھرمو

لغير المعاملة ھرمونيا للنعاج التي بأوزان الجسم العالية %  50و 50و  90للمعاملة الھرمونية 

و  65و  70أن  نسبة الخصوبة كانت )16(كما وجد من الجدول . والمتوسطة والواطئة على التوالي 

الخصوبة  نسبة في حين أن، والواطئة على التوالي  ةللنعاج بأوزان الجسم العالية والمتوسط%  45

لغير المعاملة ھرمونيا %  50و 50و  80مقابل  eCGللمعاملة بھرمون %  40و 80و  60كانت 

  . 3وزان الجسم المذكورة آنفا على التوالي 

3وزان الجسم العالية والمتوسطة %  20و  60و  65أما  نسبة الو7دات عند الفطام فكانت   

و  50نتيجة تأثير المعاملة الھرمونية نسبة الو7دات عند الفطام  في حين كانت،والواطئة على التوالي 

للمعاملة ھرمونيا وغير المعاملة ھرمونيا 3وزان الجسم العالية %  10و  40و  80و  30و 80

  .والمتوسطة والواطئة على التوالي 

 ) 16 الجدول) (النعاج(أما ما يتعلق بنسبة الھ1كات 3وزان الجسم المختلفة في ا3مھات   

للنعاج 3وزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة على التوالي %  10و  0و  10فنجد أنھا قد بلغت 

% 20للمعاملة الھرمونية لمجموعة وزن الجسم الواطئة و %  20في حين كانت نسبة الھ1كات ، 

لم تظھر فيھا ا3خرى والتي  علغير المعاملة ھرمونيا لوزن الجسم العالي مقارنة بباقي المجامي

  .ھ1كات 

أن نسبة الھ1كـات للحم1ن المولـودة من نعاج بأوزان جسمية ) 16(كما وجد من الجدول   

لJمھات 3وزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة %  55,56و   7,69و   7,14مختلفة  كانت  

و  0و  16,7الھ1كات للحم1ن نتيجة المعاملة الھرمونية قد بلغـت  على التوالي ، في حين أن  نسبة

أو غير معاملـة بھذا   eCGللحم1ن المولودة من أمھات معاملة بھرمون %   80و 20و  0و 25

.الھرمون 3وزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة على التوالي 



  

   . ات لKمھات والحم7ن العواسية بين مجاميع الدراسة ونسبة الھ7ك  التناسلي ا9داءمقاييس ) 16(الجدول 

 الصفة ت

 الواطئ   المتوسط    العالي  

 معاملة
غير 
 معاملة

 معاملة الكلي
غير 
 معاملة

 معاملة الكلي
غير 
 معاملة

 الكلي

1 

نسبة 
  ا&خصاب 

% 

60 90 75 80 50 65 50 50 50 

2 

نسبة 
  الخصوبة

% 

60 80 70 80 50 65 40 50 45 

3 

نسبة 
الوGدات 
  عند الفطام

% 

50 80 65 80 40 60 30 10 20 

4 

الھ7كات 
لKمھات 

% 

0 20 10 0 0 0 20 0 10 

5 

الھ7كات 
للحم7ن 

% 

16.7 0 7.14 0 20 7.69 25 80 55.56 

  

  

كبيرة في نسبة  ي1حظ أن ھنالك فروقات) 16(ومن البيانات التي تم م1حظتھا في الجدول   

لتي الجسم  ا>خصاب ونسبة الخصوبة ونسبة الو7دات عند الفطام والنسبة المئوية لھ1كات الحم1ن لحا

العالية والمتوسطة مقارنة بوزن الجسم الواطئة لJمھات ، وإن النتائج أع1ه يمكن أن نرجعھا لما حصلنا 

وزني الجسم العالي والمتوسط مقارنة بوزن  عليه من نتائج مسبقة لمقاييس تطور الجھاز التناسلي في

فض1 عن وجود معامل ارتباط موجب سواء كان معنويا أو حسابيا بين ) 5الجدول (الجسم الواطئ 

مع  وزن الجھاز التناسلي ووزن الرحم وطول )  وزن الجسم الحي و وزن الذبيحة ومقاييس الدھن(

ي الجھاز التناسلي 7سيما وزن الرحم وطول قرني ، و إن التطور الحاصل ف) 14الملحق (قرني الرحم 

الرحم من الممكن أن يكون له التأثير ا3كثر في ثبات الحمل من جھة وھذا ما اثر ايجابيا على نسبة 



  

لتي الجسم العالية والمتوسطة مقارنة بوزن الجسم الواطئة  ومن جھة ثانية فان ، ا>خصاب والخصوبة لحا

) 2000، و آخرون  Uwelang(ئ كمية كافية من الدم لنمو وتطور الجنين ھذا التطور في الرحم قد ھي

لبلوغ يتأثر بوزن الجسم بشكل اكبر من العمر  ، وعليه قد حصلت ) 2000زايد والقماطي ، (إذ إن سن ا

ھذه ا3جنة على كفايتھا من الغذاء وا3وكسجين ال1زمة لنموھا وتطورھا وبالتالي كانت نسبة الو7دات 

فطام أعلى للحم1ن المولودة من نعاج بأوزان الجسم العالي والمتوسط  مقارنة بوزن الجسم عند ال

وكذلك انخفاض نسبة الھ1كات لحم1ن النعاج لوزني الجسم العالي والمتوسط مقارنة بوزن ، الواطئ 

7دة وھذا ما الجسم الواطئ لكون ھذه الحم1ن قد حصلت على احتياجات النمو الكافية من أمھاتھا قبل الو

وبالتالي كانت قدرتھا على البقاء أفضل ، ) 17الجدول ( تمت م1حظته من ا3وزان ا7بتدائية للمواليد  

وكذلك كانت كمية الحليب المنتجة من النعاج في حالتي الجسم العالية والمتوسطة أعلى مما عليه من 

  ) . 19الجدول (النعاج في وزن الجسم الواطئة 

  

  من التجربة لثالثةاالمرحلة  3- 4

  :لحم7نالجسم لKم في أوزان ا وزنتأثير  4-3-1

3وزان )  0,05 ≤أ ( وجود فروقات معنوية ) 12الملحق (وجد من جدول التحليل ا>حصائي   

 4أسبوع ، في حين لم تظھر فروقات معنوية في ا3عمار  2وعند عمر ) وزن الو7دة(الحم1ن ا7بتدائية 

  .أسابيع  6و 

في وزن الجسم ا7بتدائي للحم1ن )  0,05 ≤أ ( وجود تفوق معنوي ) 17(إذ ي1حظ من الجدول   

المولودة من أمھات ذات وزن جسم عالي مقارنة بالحم1ن المولودة من أمھات ذات وزن جسم متوسط 

أو واطئ مع وجود تفوق حسابي للحم1ن المولودة من أمھات ذات وزن جسم متوسط مقارنة بوزن 

كغم للحم1ن المولودة من أمھات  3,32و  3,96و  4,69إذ بلغت ا3وزان  ، ) 5الشكل (جسم الواطئ ال

  . بأوزان جسم عالية أو متوسطة أو واطئة على التوالي 



  

  

  

  يوضح أوزان الحم1ن المولودة من أوزان جسم مختلفة لJمھات) 5(الشكل 

ويظھر ذلك جليا من خ1ل   Maternal effectقد يعزى ھذا التفوق المعنوي للتأثير ا3مي 

إذ ، ) 5جدول (التفوق المعنوي في مقاييس وزن الجھاز التناسلي و وزن الرحم وطول قرني الرحم 

إلى أن تطور الجنين مرتبط معنويا بكمية الدم الواردة إلى ا3م إلى ) 2000(،وآخرون  Uwelangأشار 

لجنين ووزن معظم المشيمة والى الجنين ، و ھذا يؤثر بصورة مباش رة على وزن المشيمة وطول ا

وقد استمر التفوق المعنوي 3وزان الحم1ن خ1ل ا3سبوع الثاني والمولودة من أمھات . أعضاء الجنين 

في أوزان % 16بمقدار  ذات وزن جسم عالي مقارنة بوزن الجسم الواطئ مع وجود تفوق حسابي

المعنوي (وسط  مقارنة بوزن الجسم الواطئ وھذا التفوق الحم1ن المولودة من أمھات ذات وزن جسم مت

أما خ1ل ا3سبوع الرابع والسادس من .  ربما يعود إلى ما ذكر سابقا عن التأثير ا3مي  ) أو الحسابي

العمر فلم تظھر فروقات معنوية في أوزان الحم1ن المولودة من أمھات 3وزان الجسم الث1ث على 

و  18من أمھات بوزن الجسم العالي وبمقدار بي واضح للحم1ن المولودة الرغم من وجود تفوق حسا

تقريبا على أوزان الحم1ن المولودة من أمھات بوزني الجسم المتوسط والواطئ  نھاية ا3سبوع % 24

  . على التوالي نھاية ا3سبوع السادس % 27و  17الرابع و بمقدار 

  

  

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

اسبوع ٦اسبوع ٤اسبوع ٢ا7بتدائي

ن
وز

ال

العمر

 

العالي

المتوسط

الوطئ



  

  

  .)الخطأ القياسي ± المتوسط ( لKم وزن جسم  مختلفمن ) كغم(أوزان الحم7ن المولودة ) 17( جدول ال

  العمر

  

  وزن جسم 

  أسبوع6  أسبوع 4  أسبوع 2  ا7بتدائيالوزن 

  العالي

  

  أ

4,69  ±0,09  

  أ

7,37 ±0,32  

   

9,81 ±0,46  

   

13,12 ±0,70  

  المتوسط

  

  ب

3,96 ±0,20  

  أب

6,31 ±0,40  

   

8,02 ±0,68  

    

10,88 ±1,01  

  الواطئ

  

  ب

3,32 ±0,36  

  ب

5,32 ±0,74  

   

7,48 ±1,17  

   

9,58 ±1,92  

  مستوى المعنوية

  
0,05  0,05  N.S N.S 

متوسطات * لواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين ال   .الحروف المختلفة ضمن العمود ا

 **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

  

إن عدم وجود الفروق المعنوية بين الحم1ن المولودة من أمھات بأوزان الجسم المختلفة خ1ل   

ا3سبوعين الرابع والسادس من العمر ربما يعود إلى أن الحم1ن بدأت بتناول العليقة المركزة بدءًا من 

في ھذه المرحلة  على نمو الحم1ن) الرضاعة ( ا3سبوع الرابع من العمر وھذا يقلل من تأثير ا3م 

وكذلك ربما يعود عدم ظھور الفروقات ، ) 1993(واتفق ھذا الرأي إلى ما أشار إليه القس وآخرون  

لسادس إلى قلة  -رغم ا7خت1ف الكبير في الوزن بين الحم1ن  -المعنوية  في نھاية ا3سبوع الرابع وا

  .عدد المشاھدات والتباين في ا3وزان ضمن المجموعة الواحدة 

  

  

  



  

  : الزيادة الوزنية للحم7نالجسم لKم في  وزنتأثير  4-3-2

للزيادة الوزنية ) 0,05 ≤أ (وجود فروقات معنوية )12الملحق(تبين من جدول تحليل التباين  

  . أسبوع في حين لم تظھر فروقات معنوية خ1ل الفترات ا3خرى 2-0للحم1ن خ1ل الفترة 

الزيادة الوزنية للحم1ن المولودة من نعاج ذات وزن  في)  0,05 ≤أ (حصل تفوق معنوي  إذ  

 2,00( مقارنة مع الزيادة الوزنية للحم1ن المولودة من نعاج بوزن جسم واطئ ) كغم 2,86(جسم عالي 

أسبوع في الزيادة  6- 0و  6- 4و  4- 2في حين لم تكن ھنالك فروقات معنوية خ1ل الفترات ، ) كغم 

على الرغم من وجود فروقات حسابية ن أمھات بأوزان الجسم المختلفة الوزنية للحم1ن المولودة م

لصالح الحم1ن المولودة من نعاج بوزن الجسم العالي مقارنة بالنعاج بوزني الجسم المتوسط والواطئ  

  ).18الجدول (

  

                                                )2-0(جسم  مختلف لKم  خ7ل الفترات  وزنودة من  ـالمول) كغم(ادة الوزنية للحم7ن ـالزي) 18(جدول ال
 .)الخطأ القياسي ± المتوسط (أسبوع ) 6-0( و) 6-4(و )4- 2(و                            

  العمر

  

  وزن الجسم 

  أسبوع 6-0  أسبوع 6-4  أسبوع 4-2  أسبوع  0-2

  العالي

  

  أ

2,68  ±0,30  

   

 2,44 ±0,30  

   

3,31 ±0,33  

   

8,43 ±0,71  

  المتوسط

  

  أب

2,33 ±0,31  

   

1,71 ±0,30  

   

2,87  ±0,37  

   

6,90 ±0,91  

  الواطئ

  

  ب

2,00 ±0,25  

   

2,16 ±0,48  

   

 2,10 ±1,13  

   

6,26 ±1,68  

  مستوى المعنوية

  
0,05   N.S  N.S N.S 

متوسطات  الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات*    .معنوية بين ال

 **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

  



  

أسبوع إلى كمية الحليب  2-0ويمكن أن يعزى ھذا ا7تجاه في الزيادة الوزنية خ1ل الفترة   

معنوية في أوزان الحم1ن  حيث ظھرت ھنالك فروقات، المنتجة إضافة إلى الوزن ا7بتدائي للحم1ن 

أما كمية ) 17الجدول (المولودة من نعاج بوزن جسم عالي مقارنة بوزني الجسم المتوسط والواطئ 

الحليب فكانت أعلى معنويا للنعاج ذات وزن الجسم العالي مقارنة بنعاج وزني الجسم المتوسط والواطئ 

لفروقات المعنوية بالرغم من وجود فروقات أما خ1ل الفترات ا3خرى فأن عدم وجود ا، )19الجدول (

حسابية فيمكن أن يعزى إلى ما ذكر سابقا بان الحم1ن بدأت بتناول عليقة مركزة بصورة حرة مع 

وھذا معناه بدء دخول مصدر آخر لتغذية ،) 1993، القس وآخرون (ا3مھات منذ ا3سبوع الرابع 

لتالي بدأ تناقص  تأثير كمية الحليب المنتج من ا3م مع تقدم عمر الحم1ن فض1 عن حليب ا3م وبا

الحم1ن ولكن وجود الفروقات الحسابية لصالح الحم1ن المولودة من أمھات ذات وزن الجسم العالي قد 

( يعزى إلى ما ذكر سابقا حول وجود اخت1فات في الوزن ا7بتدائي واخت1فات في كمية الحليب المنتج 

  ).   19الجدول 

  

  كمية الحليب المنتج ومكوناته في  للنعاجالجسم  وزنر تأثي 4-3-3

في كمية الحليب ) 0,05 ≤أ (فروق معنوية  وجود) 13ملحق ال( ي1حظ من جدول تحليل التباين   

، المنتج والنسبة المئوية للمواد الصلبة ال1دھنية بين النعاج 3وزان الجسم العالية والمتوسطة والواطئة 

معنوية في النسبة المئوية للدھن والنسبة المئوية للبروتين والنسبة المئوية لسكر في حين لم تظھر فروق 

  .ال1كتوز 

على لنعاج ) 19الجدول (إذ تفوقت النعاج العائدة لوزن الجسم العالي في كمية الحليب المنتج   

ط على وتفوقت نعاج وزن الجسم المتوس، ) 0,05 ≤أ (وزني الجسم المتوسط والواطئ بصورة معنوية 

وقد بلغت متوسطات إنتاج الحليب )  0,05 ≤أ (نعاج وزن الجسم الواطئ بصورة معنوية أيضا 

يوم للنعاج العائدة 3وزان الجسم العالية والمتوسطة و الواطئة / غم  264,67و  402,67و  541,67

ج العائدة 3وزان أما النسبة المئوية لدھن الحليب فلم تكن ھنالك فروقات معنوية للنعا. على التوالي 

3وزان الجسم %  5,09و  5,16و  5,22الجسم العالية والمتوسطة والواطئة إذ بلغت ھذه النسب  

في حين تفوقت النعاج العائدة لوزن الجسم المتوسط على النعاج العائدة . المذكورة أنفا على التوالي 

ة المئوية للمواد الصلبة ال1دھنية في في النسب) 0,05 ≤أ (لوزني الجسم العالي والواطئ بصورة معنوية 

في حليب النعاج العائدة 3وزان الجسم المذكورة %  10,79و  10,77و  11,17الحليب إذ بلغت نسبھا 

%  5,58و  5,70و  5,77في حين لوحظ إن نسبة البروتين في حليب النعاج كانت .آنفا على التوالي 



  

في حليب النعاج العائدة 3وزان الجسم العالية %  4,73و  4,55و  4,88والنسبة المئوية لسكر ال1كتوز 

  .  والمتوسطة والواطئة على التوالي وھذه الفروقات لم تكن معنوية 

  

  

 .)الخطأ القياسي ± المتوسط ( في إنتاج الحليب ومكوناته تأثير وزن النعاج العواسية) 19(الجدول 

  

الصفة                
  وزن الجسم

  إنتاج الحليب

  )   يوم/غم(

  الدھن 

   %  

 مواد صلبةال
  ال1دھنية

%  

  البروتين

%  

  زل1كتوا سكر

%  

  العالي

  

  أ

541,67±57,26  
5,22±0,16  

  ب

10,77±0,09  
5,77±0,10  4,88±0,16  

  المتوسط

  

  ب

402,67±31,34  
5,16±0,13  

  أ

11,17±0,17  
 5,70±0,15  4,55±0,01  

  الواطئ

  

  جـ

264.67±17,86  
5,09±0,14  

  ب

10,79±0,14  
5,58±0,12  4,73±0,18  

  مستوى المعنوية

  
 0,05  N.S 0,05 N.S N.S 

متوسطات *    .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين ال

 **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

 ***n=15  

لتي ذكرت سابقا في الجدول من    إنتاج الحليب كان أعلى لنعاج ) 19(م1حظة النتائج ا نجد أن 

وزن الجسم العالي ومن ثم وزن الجسم المتوسط ومن ثم وزن الجسم الواطئ وھذا ما قد يعزى إلى   

مقارنة  تطور المبايض الذي من المتوقع أن يكون أعلى في النعاج التابعة لوزني الجسم العالي والمتوسط

فمن المعروف جيدا أن تطور الغدة اللبنية مرتبط ، ) 5(بالواطئ وفقا للنتائج المتحصل عليھا في الجدول 

يعمل ا3ستروجين على نمو  إذ، أساسا بھرموني ا3ستروجين و البروجستيرون المفرزان من المبيض 

 2002، سالم وآخرون (اللبنية  الجھاز القنوي للغدة اللبنية ويعمل البروجستيرون على نمو الحويص1ت

لبدري وآخرون  2003، وآخرون  McDonaldو  كما إن معظم تطور الغدة اللبنية ، )  2004، و ا

يحصل بصورة كبيرة خ1ل مرحلة البلوغ الجنسي والحمل حيث يحصل خ1ل مرحلة البلوغ و فترة 



  

وموت مبرمج للخ1يا   Secretory cells proliferationإنتاج الحليب تكاثر للخ1يا ا>فرازية 

في نعاج وزني الجسم  يكون وعليه من المتوقع أن ) 2008، وآخرون  Nørgaard( بمعد7ت مختلفة 

العالي ومن ثم المتوسط  تكاثر الخ1يا ا>فرازية  أكثر من نعاج وزن الجسم الواطئ وبالتالي ظھور 

قد يعود التفوق المعنوي  في إنتاج الحليب إلى اخت1فات معنوية في كمية الحليب المنتج ، فض1 عن ذلك 

خ1ل ا3شھر ) بوزني الجسم العالي والمتوسط(تأثير ھرمون الكورتيزول الذي كان أعلى في ھذه النعاج 

إلى وجود تأثير تآزري بين كل من  )Squires )2003وقد أشار ،الث1ثة ا3خيرة من فترة الحمل 

لبرو7كتين ف لحليب المنتج ، أما النسب المئوية لمكونات الحليب فقد ھرموني الكورتيزول و ا ي كمية ا

 و) 1972(وآخرون   Eliyaكانت ضمن الحدود الطبيعية لحليب ا3غنام العواسية حسب ما ذكره 

  ) .1996(طليمات  

   

  :كمية الحليب المنتج ومكوناته في  الفترة بعد الوGدةتأثير  4-3-4

في النسبة )  0,05 ≤أ (وجود فروقات معنوية ) 13لملحق ا(تبين من جدول تحليل التباين   

في حين لم تظھر فروقات معنوية ، أسابيع بعد الو7دة  6و  4و  2المئوية لسكر ال1كتوز خ1ل الفترات 

  .في كمية الحليب المنتج ونسبة الدھن ونسبة المواد الصلبة ال1دھنية ونسبة البروتين 

 6في سكر ال1كتوز خ1ل الفترة ) 0,05 ≤أ (تفوق معنوي  وجود) 20(وقد لوحظ في الجدول   

إذ بلغت نسبة سكر ، أسابيع بعد الو7دة  4أسبوع وحسابيا في الفترة  2أسابيع بعد الو7دة مقارنة بالفترة 

أسبوع بعد الو7دة ، كذلك لوحظ وجود تفوق  2و 4و  6للفترات %  4,50و  4,65و  5,01ال1كتوز 

، الثاني بعد الو7دة  عبوع الرابع والسادس بعد الو7دة مقارنة با3سبوحسابي في كمية الحليب المنتج لJس

أما ، يوم لJسابيع المذكورة آنفا على التوالي /غم 342و  428و  439إذ بلغت كمية الحليب المنتج 

 10,75والنسبة المئوية للمواد الصلبة ال1دھنية %  5,22و  5,18و  5,08النسبة المئوية للدھن فكانت 

أسابيع  6و  4و  2للفترات %  5,82و 5,58و  5,66والنسبة المئوية للبروتين %  10,98و 11,0و 

  .بعد الو7دة 

  

  

  

  



  

  .)الخطأ القياسي ± المتوسط (في إنتاج الحليب ومكوناته  العواسية تأثير الفترة بعد الوGدة للنعاج )20(الجدول

  

  الصفة            

  فترة إنتاج الحليب

إنتاج 
  الحليب

  )يوم/غم(

  الدھن

%  

 صلبةالمواد ال
  ال1دھنية

%  

  البروتين

%  

  سكر ال1كتوز

%  

  أسبوع 2

  
342±23,85  5,08±0,13  10,75±0,11  5,66±0,15  

  ب

4,50±0,10  

  أسبوع 4

  
439±55,47  5,18±0,15  11,00±0,15  5,58±0,08  

  أب

4,65±0,10  

  أسبوع 6

  
428±57,19  5,22±0,14  10,98±0,15  5,82±0,13  

  أ

5,01±0,17  

  مستوى المعنوية

  
N.S N.S N.S N.S 0,05 

متوسطات *    .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين ال

  **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

  ***n=15  

  

أزادت حسابيا وبصورة ومن النتائج المتعلقة بفترة إنتاج الحليب نجد أن كمية الحليب المنتج   

لسادس بعد الو7دة مقارنة با3سبوع الثاني بعد الو7دة  وھذه النتيجة ، واضحة خ1ل ا3سبوعين الرابع وا

مع   Secretory cells proliferation قد تعزى إلى الزيادة في عدد الخ1يا ا>فرازية نتيجة تكاثرھا

كذلك زيادة التحو7ت في خ1يا الغدة اللبنية  ) 2008، وآخرون  Nørgaard( تقدم فترة إنتاج الحليب 

Mammary cell turnover داخل الضرع)Knight  ،2000 . ( أما النسب المئوية لمكونات الحليب

لتفوق الحاصل في سكر ال1كتوز  فكانت كما أسلفنا ضمن الحدود الطبيعية لحليب النعاج العواسية ولكن ا

ى إلى وجود ع1قة طردية بين سكر ال1كتوز وكمية الحليب المنتج ، أسابيع  قد يعز 4و 2في الفترتين 

، الحكيم وآخرون (إذ أن ال1كتوز يعمل على رفع نسبة الماء في الحليب وبذلك تزداد كمية الحليب المنتج 

1982. (  

  



  

         كميـة الحليب المنتجفي  التداخل بين وزن الجسم والفترة بعد الوGدةتأثير  4-3-5

  :ومكوناته 

في إنتاج الحليب ) 0,05 ≤أ (وجود فروقات معنوية ) 13الملحق (وجد من جدول تحليل التباين   

في التداخ1ت بين وزن الجسم للنعاج وفترة إنتاج  ونسبة المواد الصلبة ال1دھنية ونسبة سكر الحليب

  .والبروتين الحليب ،في حين لم تظھر فروقات معنوية في النسبة المئوية لكل من الدھن

 601(والسادس ) يوما/غم613(إذ تفوقت النعاج بوزن الجسم العالي خ1ل ا3سبوعين الرابع   

 )يوما/غم 360(على النعاج بوزن الجسم المتوسط خ1ل ا3سبوع الثاني  ) 0,05 ≤أ (معنويا ) يوما/غم

 4و 2يوم للفترات / غم 247و  292و  255(بعد الو7دة والنعاج بوزن الجسم الواطئ لكافة الفترات  

) 0,05 ≤أ (أما النسبة المئوية للمواد الصلبة ال1دھنية فكان التفوق المعنوي ، ) أسبوع بعد الو7دة 6و

%)  11,46( أسابيع 6و %)   11,48(أسابيع  4لصالح النعاج بوزن الجسم المتوسط خ1ل الفترتين 

والنعاج بوزن %)  10,66(أسبوع بعد الو7دة  4ة بعد الو7دة على النعاج بوزن الجسم العالي في الفتر

 6والنعاج بوزن الجسم الواطئ بعد %)  10,58(أسبوع بعد الو7دة  2الجسم المتوسط خ1ل الفترة 

) 0,05 ≤أ (أما النسبة المئوية لسكر ال1كتوز فأن التفوق المعنوي ، %)  10,63(أسابيع من الو7دة 

على النعاج بوزن %) 5,39(عالي في ا3سبوع السادس بعد الو7دة كان لصالح النعاج بوزن الجسم ال

والنعاج بوزن الجسم المتوسط لJسبوع الثاني %)  4,52(الجسم العالي لJسبوع الرابع بعد الو7دة    

د الو7دة والنعاج بوزن الجسـم الواطئ %)  4,58(والسادس %) 4,58(والرابع  %)  4,48( بـع

  ) .21جدول %) (4,29(لو7دة       لJسبوع الثاني بعد ا

ومن النتائج التي تم الحصول عليھا نجد إن ا7خت1فات المعنوية في إنتاج الحليب ونسبة المواد 

الصلبة ال1دھنية قد تعزى لتأثير وزن الجسم للنعاج بشكل اكبر من تأثير فترة إنتاج الحليب وھذا ما تم 

أما ا7خت1فات في نسبة سكر ال1كتوز فھذا قد يعود بشكل  ،) 20(والجدول ) 19(م1حظته في الجدول 

  . مقارنة بوزن الجسم للنعاج ) 20الجدول (اكبر إلى تأثير فترة إنتاج الحليب 

  

  

  

  

  



  

  . )الخطأ القياسي ± المتوسط ( تأثير التداخل بين وزن الجسم والفترة بعد الوGدة في إنتاج الحليب مكوناته )21(الجدول

سم
ن الج

وز
  

  

فترة 
إنتاج 
  الحليب

  

إنتاج 
  الحليب

      )يوم/غم(

  الدھن 

   %  

 صلبةالمواد ال
  ال1دھنية

%  

  البروتين

%  

  سكر ال1كتوز

%  

ي
العال

  

2 
  أسبوع

  

  أب

411±43,82  

  

5,23±0,32  
  أب

10,80±0,17  
5,81±0,07  

  أب جـ

4,71±0,20  

4 

  أسبوع

  

  أ

613±115,8  

  

5,01±0,38  
  ب

10,66±0,22  
5,63±0,14  

  ب ـج

4,52±0,01  

6 

  أسبوع

  

  أ

601±112,5  

  

5,42±0,13  
  أب

10,84±0,05  
5,86±0,28  

  أ

5,39±0,35  

سط
المتو

  

2 
  أسبوع

  

  ب

360±22,13  
5,02±0,19  

  ب

10,58±0,11  
5,67±0,33  

  ب ـج

4,48±0,01  

4 

  أسبوع

  

  أب

412±67,03  

  

5,26±0,24  
  أ

11,48±0,31  
5,42±0,19  

  ب ـج

4,58±0,02  

6 

  أسبوع

  

  أب

436±67,64  

  

5,21±0,27  
  أ

11,46±0,27  
6,01±0,22  

  ب ـج

4,58±0,02  

ئ
الواط

  

2 
  أسبوع

  

  ب

255±20,0  

  

4,99±0,21  
  أب

10,88±0,28  
5,50±0,33  

  جـ

4,29±0,22  

4 

  أسبوع

  

  ب

292±35,41  
5,28±0,21  

  أب

10,86±0,16  
5,67±0,07  

  أب جـ

4,83±0,32  



  

6 

  أسبوع

  

  ب

247±37,53  

  

5,02±0,34  
  ب

10,63±0,30  
5,57±0,20  

  أب

5,07±0,35  

  مستوى المعنوية

  
 0,05  N.S 0,05 N.S 0,05 

متوسطات * لواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين ال   .الحروف المختلفة ضمن العمود ا

 **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

 ***n=5  

    

  :الكيموحيوية للدم تأثير وزن الجسم للنعاج الحلوبة في بعض المعايير  4-3-6

في قيمة  )0,05 ≤أ (وجود فروقات معنوية ) 13الملحق (وجد من جدول تحليل التباين   

في حين لم تكن ھناك فروقات معنوية ، الكلسيريدات الث1ثية بين النعاج الحلوبة 3وزان الجسم المختلفة

  .في قيم كل من الكوليستيرول والكلوكوز والبروتين الكلي في مصل الدم

على ) 0,05 ≤أ (أن النعاج الحلوبة لوزن الجسم العالي قد تفوقت معنويا )22(إذ لوحظ من جدول       

لحلوبة في وزن الجسم الواطئ  إذ بلغت قيم ، النعاج الحلوبة لوزن الجسم المتوسط وحسابيا على النعاج ا

جسم العالي والمتوسط ديسيلتر 3وزان ال/ ملغم  27,08و  25,23و  28,85الكلسيريدات الث1ثية 

لتوالي  ملغم  67,87و  61,38و  68,43الكوليستيرول فكانت  أما قيم. والواطئ للنعاج الحلوبة على ا

و  7,93ديسيلتر ، وقيم البروتين الكلي /ملغم  40,79و  42,13و  41,91وقيم الكلوكوز ، ديسيلتر /

  كورة أنفا على التوالي ديسيلتر 3وزان الجسم للنعاج الحلوبة المذ/غم 7,90و  7,62

  

  

  

  

  



  

                 الكلسيريدات الث7ثيـة  وزن الجسم للنعاج خ7ل فترة إنتـاج الحليب في تراكيزتأثير  )  22(الجدول                        

 .)الخطأ القياسي ± المتوسط (والبروتين الكلي في مصل الدم  والكلوكوز والكوليستيرول                  

  الصفة        

  وزن الجسم

  الكلسيريدات الث7ثية 

  ديسيلتر/ ملغم

  روليستيلوالك

  ديسيلتر/ ملغم

  الكلوكوز

  ديسيلتر/ ملغم

  البروتين الكلي

  ديسيلتر/ مغ

  العالي

  

  أ

28,85± 1,63  68,43± 4,46  41,91± 2,34  7,93± 0,19  

  المتوسط

  

  ب

25,23± 0,67  61,38± 2,64  42,13± 1,88  7,62± 0,22  

  الواطئ

  

  أب

27,08± 1,19  67,87± 2,29  40,79± 2,29  7,90± 2,20  

  

  مستوى المعنوية
 0,05  N.S N.S N.S 

  .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات *   

    **N.S   متوسطات   .تعني عدم وجود فروقات معنوية بين ال

    ***n=15  

ومن النتائج أع1ه نجد أن قيم الكلسيريدات الث1ثية والكوليستيرول والكلوكوز قد انخفضت خ1ل   

وإن ھذا ا7تجاه في النتائج قد يعزى لحصول حا7ت ) 14الجدول(فترة إنتاج الحليب مقارنة بفترة الحمل 

نات الحليب تحول في مجرى ا3يض بحيث إن ھذه المركبات بدأت بالدخول مباشرة في تصنيع مكو

وإن ھذا ، والمقصود ھنا الكلسيريدات الث1ثية والكلوكوز أو قلة تصنيعھا كما في حالة الكوليستيرول 

ا7تجاه في ا3يض 7 يتماشى مع ما سجل في النعاج الكبيرة والتي ترتفع فيھا قيم الكلوكوز خ1ل فترة 

ج الحليب  تصبح العديد من ا3نسجة اقل أنه خ1ل فترة إنتا) Metcalf  )1988إنتاج الحليب ، إذ ذكر 

حساسية لتحفيز ھرمون ا3نسولين لكي يتسنى توفير احتياجات الغدة اللبنية من الكلوكوز وا3حماض 

أما انخفاض قيم الكلوكوز في دراستنا خ1ل مرحلة إنتاج الحليب مقارنة مع مرحلة ، ا3مينية 

الذي قد يعزى إلى التلقيح ) 9الجدول (حلة البلوغومر) 8الجدول (ومرحلة النمو) 14الجدول (الحمل

و بضمنھا إنتاج (المبكر الذي حصل للنعاج وبالتالي دخول النعاج مرحلة النشاط التناسلي بوقت مبكر 

وعليه فأن مسارات ا3يض قد كانت باتجاه البناء 3نسجة الجسم ليتم اكتمال النمو وبذات ، ) الحليب

) الخ... مثل الكلوكوز و الكلسيريدات الث1ثية (لب ذلك من توفير مواد أولية الوقت إنتاج الحليب وما يتط

  .لتصنيعه 



  

  : تأثير فترة إنتاج الحليب للنعاج الحلوبة في بعض المعايير الكيموحيوية للدم4-3-7

الث1ثية قد اختلفت معنويا            تأن قيم الكلسيريدا) 13الملحق (لوحظ من جدول تحليل التباين   

في حين لم تظھر فروقات معنوية في قيم كل من ، نتيجة ا7خت1ف في مرحلة إنتاج الحليب ) 0,05 ≤أ (

  .والكلوكوز والبروتين الكلي  لالكوليستيرو

في ) 0,05 ≤أ (الث1ثية قد انخفضت معنويا  تأن قيمة الكلسيريدا) 23(إذ وجد من الجدول   

و  24و  30,80سبوع الرابع والسادس مقارنة با3سبوع الثاني من إنتاج الحليب إذ بلغت قيمھا ا3

 68,35و  67,34أما قيم الكوليستيرول فكانت ، بعد الو7دة  6و  4و  2ديسيلتر لJسابيع /ملغم 26,36

و  7,90الكلي  ديسيلتر وقيم البروتين/ملغم 43,69و 37,66و 43,48ديسيلتر والكلوكوز /ملغم 61,98و 

  .  ديسيلتر لفترات إنتاج الحليب الذكورة آنفا على التوالي /غم 7,81و  7,75

أسابيع بعد الو7دة إلى  6و  4وممكن أن يعزى انخفاض تركيز الكلسيريدات الث1ثية في الفترتين   

د الطبيعية أن كمية الحليب المنتج قد ارتفعت خ1ل ھاتين الفترتين مع بقاء نسبة الدھن ضمن الحدو

أسبوع بعد الو7دة وھذا يستوجب تحويل كميات اكبر من الدھون إلى  2مقارنة مع الفترة ) 20الجدول (

  .نحو إنتاج الحليب 

                                    والبروتين والكوليستيرول والكلوكوز تأثير فترة إنتاج الحليب في تراكيز الكلسيريدات الث7ثية  )23(الجدول            
 .)الخطأ القياسي ± المتوسط (لدى النعاج العواسية الكلي في مصل الدم                                

  الصفة       

ترة      ف

  إنتاج الحليب

  الكلسيريدات الث7ثية 

  ديسيلتر/ ملغم

  الكولسترول

  ديسيلتر/ ملغم

  الكلوكوز

  ديسيلتر/ ملغم

  البروتين الكلي

  ديسيلتر/ غم 

  أسبوع 2

  

  أ

30,80 ±1,65  67,34 ±3,99  43,48 ±1,58  7,90 ±0,20  

  أسبوع 4

  

  ب

24,00 ±0,45  68,35 ±2,72  37,66 ±1,79  7,75 ±0,18  

  أسبوع 6 

  

  ب

26,36 ±0,60  61,98 ±3,03  43,69 ±2,64  7,81 ±0,23  

  مستوى المعنوية

  
 0,05  N.S N.S N.S 

  .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات *   

    **N.S   متوسطات   .تعني عدم وجود فروقات معنوية بين ال

    ***n=15  



  

     تأثير التداخل بين وزن الجسم للنعاج الحلوبة وفترة إنتاج الحليب في بعض     4-3-8

  : الكيموحيوية للدمالمعايير         

في ) 0,05 ≤أ (أن ھنالك فروقات معنوية ) 13الملحق (لوحظ من جدول تحليل التباين   

إنتاج الحليب  في حين لم تظھر فروقات معنوية في ، الكلسيريدات الث1ثية للتداخل بين وزن الجسم وفترة 

  .آنفا   قيم الكوليستيرول والكلوكوز والبروتين الكلي نتيجة التداخل المذكور

أن النعاج الحلوبة لوزن الجسم العالي وخ1ل ا3سبوع الثاني بعد ) 24(وقد وجد من الجدول   

أو حسابيا في قيم الكلسيريدات الث1ثية على باقي التداخ1ت بين وزن ) 0,05 ≤أ (الو7دة قد تفوق معنويا 

لحليب إذ بلغت  اقل قيمة للكلسيريدات الث1ثية  في حين أن، ديسيلتر /ملغم 34,4الجسم ومرحلة إنتاج ا

 23,23كانت في ا3سبوع الرابع بعد الو7دة للنعاج الحلوبة في وزني الجسم المتوسط التي بلغت 

ديسيلتر ، أما قيم الكوليستيرول فكان أع1ھا /ملغم 23,54ديسيلتر ووزن الجسم الواطئ التي بلغت /ملغم

 72,54حلوبة في وزن الجسم العالي والتي بلغت على التوالي حسابيا في ا3سبوع الثاني والرابع للنعاج ال

أما ما يتعلق بالكلوكوز فأن أعلى قيمة سجلت خ1ل ا3سبوع السادس للنعاج ، ديسيلتر /ملغم 71,35و

والنعاج الحلوبة لوزن الجسم المتوسط في ا3سبوع ) 100/ملغم 44,75(الحلوبة في وزن الجسم العالي 

في حين سجـلت   اقل قيمة للبروتين الكلي للنعاج  الحلوبة في وزن ، ) ديسيلتر /ملغم 44,17(الثاني 

لتر دم /غم 7,29الجسم المتوسط في ا3سبوع الرابع والتي بلغت    .ديسي

  

 والكوليستيرولالث7ثية   اج الحليب في تراكيز الكلسيريداتو فترة إنت وزن الجسم للنعاج العواسيةتأثير التداخل بين ) 24(جدول ال
 .  )الخطأ القياسي ± المتوسط ( والكلوكوز والبروتين الكلي في مصل الدم

  

وزن 
  الجسم

  

فترة 
إنتاج 
  الحليب

  

  الكلسيريدات الث7ثية

  ديسيلتر/ ملغم

  الكلسترول

  ديسيلتر/ ملغم

  الكلوكوز

  ديسيلتر/ ملغم

  البروتين الكلي

  ديسيلتر/ غم 

  العالي

  

2 

  أسبوع

  

  أ

34,4± 3,81  72,54± 9,97  42,72± 2,59  7,78± 0,18  

4 

  أسبوع

  جـ

25,23± 0,88  71,35± 6,65  38,26± 4,15  8,05± 0,36  



  

  

6 
  أسبوع

  

  ب جـ

26,92± 0,80  61,38± 6,79  44,75± 5,30  7,98± 0,46  

  المتوسط

  

2 

  أسبوع

  

  ب جـ

26,77± 1,04  60,65± 6,49  44,17± 2,34  8,00± 0,56  

4 
  أسبوع

  

  جـ

23,23± 0,78  65,35± 3,31  38,84± 1,24  7,29± 0,24  

6 

  أسبوع

  

  جـ

25,69± 1,18  58,14± 3,61  43,36± 5,10  7,58± 0,30  

  الواطئ

  

2 

  أسبوع

  

  أب

31,23± 2,37  68,83± 2,71  43,54± 3,71  7,91± 0,32  

4 

  أسبوع

  

  جـ

23,54± 0,39  68,35± 4,24  35,88± 3,72  7,90± 0,31  

6 

  أسبوع

  

  ب جـ

26,46± 1,25  66,43± 5,38  42,96± 4,33  7,89± 0,49  

  مستوى المعنوية

  
0,05  N.S N.S N.S 

  .الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات *   

     **N.S   تعني عدم وجود فروقات معنوية بين المتوسطات.  

     ***n=5  

  



  

  :الثانينسبة ا&خصاب للموسم التناسلي  4-4

للنعاج بأوزان %  52,5و 70و 72,5أن نسبة ا>خصاب قد بلغت  )  25(وجد من الجدول   

%  75و 70و 70في حين كانت نسبة ا>خصاب ،الجسم العالية والمتوسطة والواطئة على التوالي 

جسم للنعاج التي لم تعامل ھرمونيا 3وزان ال%  30و 70و 75للنعاج التي سبق وان عوملت ھرمونيا و 

  .العالية والمتوسطة والواطئة على التوالي 

  

   . يوضح نسبة ا&خصاب للموسم التناسلي الثاني للنعاج لمجاميع الدراسة ) 25(الجدول 

 الصفة ت

 ةالواطئ   ةالمتوسط   العالية

 معاملة
غير 
 معاملة

 معاملة الكلي
غير 
 معاملة

 معاملة الكلي
غير 
 معاملة

 الكلي

1 

نسبة 
  ا&خصاب 

% 

70 75 72,5 70 70 70 75 30 52,5 

 

ومن النتائج أع1ه نجد إن نسبة ا>خصاب قد ارتفعت في النعاج العائدة لوزن الجسم المتوسطة   

في حين أن نسبة ا>خصاب ارتفعت قلي1 ، )  16الجدول (عما كانت عليه في الموسم التناسلي ا3ول 

حصل انخفاض وقد ،عما كانت عليه في الموسم التناسلي ا3ول في النعاج العائدة لوزن الجسم الواطئ 

في نسبة ا>خصاب في النعاج العائدة لوزن الجسم العالي ، وإن ھذه النتائج المتذبذبة قد تعزى إلى عدم 

إجراء توحيد شبق للنعاج في الموسم الثاني وبالتالي تركت للتلقيح الطبيعي مما انعكس على اخت1فات 

ظروف البيئية المحيطة بھذه الحيوانات فترات الحمل ، أو قد تعود ھذه النتائج للتغير الحاصل في ال

لحيواني وليس بظروف التجربة  ولكن على العموم ، لكونھا قد بقيت خ1ل ھذه الفترة في ظروف الحقل ا

  . فأن الموسم التناسلي الثاني لم يكن ذا تأثير سلبي على نسبة ا>خصاب عما كانت عليه في الموسم ا3ول 

  

  

  

  



  

  اGستنتاجات والتوصيات

  -:اGستنتاجات

 .أشھر 3وزان الجسم العالية والمتوسطة 10إمكانية إجراء التلقيح المبكر للفطائم بعمر اقل من   -1

 .لم يكن 7رتفاع نسبة الدھن في جسم الفطائم تأثيرا سلبيا على تطور الجھاز التناسلي  -2

 .للفطائم تأثيرا سلبيا على مقاييس ا3داء التناسلي  Over fatلم تكن للسمنة المفرطة  -3

عن�د إعط�اء ع1ئ�ق مرك�زة مفتوح�ة ) نتيج�ة ارتف�اع ا3جس�ام الكيتوني�ة(لم تحدث ح�ا7ت تس�مم حم�ل  -4

 ).الحمل المفرد(رغم التداخل بين كمية الدھن المترسبة في الجسم مع الحمل 

لرف��ع نس��بة ا>خص��اب ) eCG(تحت��اج النع��اج ب��وزن الجس��م المتوس��ط إل��ى إج��راء تحفي��ز ھرم��وني  -5

 .والخصوبة

ض�ل أوزان حم��1ن عن��د الفط��ام كان��ت م��ن أمھ��ات ب��وزن جس��م ع��الي وم��ن ث��م المتوس��ط مقارن��ة أف -6

 .بالحم1ن المولودة من أمھات ذات وزن جسم واطئ 

 .أفضل إنتاج حليب كان للنعاج بالوزن العالي و من ثم المتوسط  -7

 .ا تدھوركانت نسب ا>خصاب للموسم التناسلي الثاني جيدة ولجميع أوزان الجسم ولم يحصل لھ -8

  

  -:التوصيات

كغم فأكثر عندما تكون ھذه الفط�ائم  34,85إجراء التلقيح المبكر للفطائم العواسية التي بمعدل وزن   -1

 .بسمنة عالية 

المول�ودة ف�ي نھاي�ة فص�ل الخري�ف والمول�ودة ف�ي فص�ل  إجراء دراسة لمقارن�ة وزن الجس�م للفط�ائم -2

 .الربيع لتقدير عمر البلوغ الجنسي ومقاييس الكفاءة التناسلية 

 .دراسة التغيرات في ھرموني ا3نسولين واللبتين باخت1ف وزن الجسم للفطائم  -3

 . المختلفة  دراسة تأثير الموسم التناسلي الثاني والثالث للفطائم الملقحة مبكرا 3وزان الجسم -4

  . استبعاد الفطائم ذات الوزن الواطئ من الموسم التناسلي ا3ول  -5
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  . للفطائم والزيادة الوزنية وزانا3 العمر ووزن الجسم في ا7خت1فات في تحليل التباين لتأثير . 5ملحق ال

  درجات الحرية  فمصادر ا7خت1
  متوسط المربعات

 الزيادة الوزنية  وزن الجسم  

1913,709  4  العمر  1
**  

1295,678
**  

9,786  295  الخطأ التجريبي  2
  

2,962
   

  

  

  

  

  .الجنسي في البلوغ وزن الجسمتحليل التباين لتأثير ا7خت1فات في . 6الملحق

 مصادر ا7خت1ف
درجات 
 الحرية

  متوسط المربعات

1 

  وزن الجسم

 

2 198,047NS 

2 

  الخطأ التجريبي

 

24 243,212 

  

  

  ا

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  

  

  .مقاييس الدھن  وزن الجسم في ا7خت1فات في تحليل التباين لتأثير . 7ملحق لا

مصادر 
 ا7خت1ف

درجات 
 الحرية

  متوسط المربعات

 وزن الذبيحة

%  

/ ا>لية
 الذبيحة

%  

دھن الجسم 
/ المفصول 
 الذبيحة

 وزن ا>لية
وزن دھن 

 البطن
 وزن دھن الكليتين

1 

وزن 
  الجسم

 

2 54,207
**  

31,558
* 58,202

* 4,897
**  

0,255
** 39629,771

* 

2 

الخطأ 
  التجريبي

 

12 0,550  8,386 11,750  0,286 0,036 10928,203 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

حق الم        . في وزن الجسم للفطائم  في بعض مقاييس الجھاز التناسلي عند البلوغ ا7خت1فات تحليل التباين لتأثير. 8 ل

  فمصادر ا7خت1
درجات 

ة   الحري

  متوسطات المربعات

وزن الجھاز 
  التناسلي

  وزن المبيضين 
وزن قناتي 

  البيض
  وزن الرحم

       %
 للمبيضين

            %
 للرحم

طول            
 قناة البيض

طول        قرني 
 الرحم

418,597  2  الجسم وزن1
* *  0,735

*  0,755
**  113,492

**  2,600 NS  75,527 NS  19,447 NS  17,133
*  

  2,688  9,125  44,319  2,629  10,553  0,095  0,148  44,279  12  الخطأ التجريبي2

  

  

فطائم ا7خت1فات تحليل التباين لتأثير. 9 لحق م        . في بعض المعايير الكيموحيوية و الھرمونات في الدم  في العمر ووزن الجسم لل

  فمصادر ا7خت1
درجات 
ة   الحري

  متوسطات المربعات

  الكلوكوز
الكلسيريدات 

  الث1ثية
 HDL-C  LDL-C vLDL-C L.H F.S.H CORTISOL  روليستيالكول

1898,106  4  العمر1
**  

758,448
**  

1741,789
**  

994,409
*

*
 

214,016
*  29,403

**  0,015
*  0,084 NS  2,056

*  

  1,226  0,155  0,009  3,658  104,509  104,029  241,539  89,271  174,927  85  تجريبيالخطأ ال2

  2  الجسم وزن1
NS                     

251,614  
5,262 NS  2129,561

**  
1083,680

**  
171,250 

NS  
0,200 NS  0,018 NS  0,129 NS  0,268 NS

 

  0,962  0,213  0,015  0,697  133,276  93,740  136,477  17,303  208,988  15  الخطأ التجريبي2

 



  
  

  

  

  

  ومراحل الحمل ) متوسط وواطئووزن عالي (أوزان النعاج ا7خت1فات في  تحليل التباين لتأثير .)أ(10 ملحقال

  .للنعاج الحوامل  Hbو P.C.Vقيم الـ  في

  درجات الحرية  فمصادر ا7خت1
  متوسط المربعات

PCV Hb 

1  
  الجسم وزن

  
2  1,9600000

NS 0,4864000NS  

2  
  مراحل الحمل

  
4  86,380000

*  
11,82486667

*  

3  
  التداخل

  
8  2,9100000

*  0,54806667
*  

4  
  التجريبي الخطأ

  
60  3,0733333  0,36146667  

  

  

  استھ7ك العلف ا9سبوعي خ7ل المرحلة ا9ولى من ).ب( 10الملحق 

  )يوم 242- 130(التجربة  

معدل اGستھ7ك   ا9سبوع
  حيوان/ا9سبوعي كغم

  4,81  ا9ول 

  5,06  الثاني 

  5,44  الثالث

  5,50  الرابع  

  5,45  الخامس



  

  5,69  السادس

  6,12  السابع

  7,2  الثامن 

  7,3  التاسع

  7,2           العاشر

  7,01  الحادي عشر

  7,09  الثاني عشر

  7,16  الثالث عشر 

  7,35  الرابع عشر

  7,81  الخامس عشر 

  7,19  السادس عشر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 

   . للنعاج الحوامل في بعض المعايير الكيموحيوية وھرمون الكورتيزول في الدم نتيجة إضافة الھرمون ووزن الجسم ا7خت1فات تحليل التباين لتأثير. 11 ملحق ال

درجات   فمصادر ا7خت1
ة   الحري

  متوسطات المربعات

  ا3جسام الكيتونية AST ALT  كورتيزول  كلوكوز  يوريا

20,7337389  2  القطاع1
  248,9410889  2,65887222  1,65388889  2,91055556  4,38888889  

  NS 5,6448000  1  إضافة ھرمون2
15,8484500 

NS 

0,14045000 

NS  
0,08000000 

NS  
0,53388889 NS  0,22222222 NS  

61,2245722  2  الجسم وزن3
*  

46,7463389 

NS 

0,72507222 

NS  
15,72222222

*  34,36222222
*  2,38888889

*  

3,0556500  2  التداخل4
*  

11,8451167 

NS 

0,46095000 

NS  
3,84666667

*  1,56222222 NS  0,38888889 NS  

  0,52222222  8,2612222  4,24588889  0,67542556  42,589329  10,6218056  10  الخطأ التجريبي5

  

    

 

 

 

 



  

حق          11تكملة المل

  درجات الحرية  فمصادر ا7خت1
عات   متوسطات المرب

ة  HDL LDL vLDL  الكوليستيرول  الكلسيريدات الث1ثي

  5,55150556  55,4976722  9,37140556  310,0428500  151,4526000  2  القطاع1

  NS  39,8426889 NS  0,32267222 NS  20,6724500 NS  1,10508889 NS 20,5440500  1  إضافة ھرمون2

95,4363500  2  وزن الجسم3
*  145,4772667 NS  14,79202222 NS  68,8915056 NS  3,39828889

*  

NS  149,1261556 NS  27,82548889 27,3525500  2  التداخل4
*  63,3503167 NS  1,40008889 NS  

  0,77313889  89,696599  13,7297589  67,111037  19,8740000  10  الخطأ التجريبي5

  

حق ال      في ا3وزان والزيادة الوزنية للحم1نا7خت1فات في وزن الجسم للنعاج  تحليل التباين لتأثير. 12مل

  فمصادر ا7خت1
درجات 
ة   الحري

  متوسطات المربعات

  أسبوع 6الوزن    أسبوع 4الوزن   أسبوع 2الوزن   الوزن ا7بتدائي
- 0الزيادة الوزنية 

  أسبوع 2

- 2الوزنية الزيادة 

  أسبوع 4

  الزيادة الوزنية  

  أسبوع 6- 4

  الزيادة الوزنية

  أسبوع 6- 0 

1  
وزن 
  الجسم

2  5,113
*  7,631

*  
13,749

 NS  
26,176

 NS  
3,097

*  
1,661

 NS  2,346
 NS  

15,492
 NS 

2  
  *لخطأا

  التجريبي
26

  
0,557  1,714  4,330  9,934  1,154  1,127  1,978  8,608  

   32الخطأ التجريبي للوزن ا7بتدائي فقط كان * 



  

  للنعاج الحلوبةالدم  المعايير الكيموحيوية فيإنتاج الحليب ومكوناته وبعض فترة و الجسم  في وزنا7خت1فات  تحليل التباين لتأثير. 13ملحق ال

مصادر 
  فا7خت1

درجات 

ة   الحري

  متوسطات المربعات

  الفركتوز  بروتين حليب  صلبةمواد   دھن الحليب  إنتاج الحليب
الكلسيريدات 
  الث1ثية في الدم

رول في يستيلوالك
  الدم

م   كلوكوز الد
في  البروتين الكلي 

  الدم

1  
 وزن
  الجسم

2  287735
*  0,06020

 

NS  

0,783368 
*  

0,138346
 

NS  
0,41005 

NS  49,11252 *  
230,17417 

NS
 

7,68906 NS 
0,435882 

NS  

2  

  

فترة 
  الحليب

2  42315 NS  0,08056 NS  
0,277502 

NS  0,2233 NS  1,052348
*  178,80524 *  

175,70806 NS  175,539  NS  0,086175 NS  

  التداخل  3
4  

  
16160

*  0,16942 
NS  

0,592968 
*  

0,16319 
NS  

0,39184 
*  16,03151 *  43,570138 

NS  
5,82611 NS  

0,329928 NS  

4  
  الخطأ

  التجريبي

36  22574.44  0,362473  0,262768  
0,25706

6  
0,25159

5   
14,7073  172,58709  73,0972  0,723098  

  

 

 

 

 

  



  

ل                                     .مقاييس الجھاز التناسلي   معامل ا7رتباط بين وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة و بعض مقاييس الدھن و بعض.  14ملحق ا

  

وزن 
الجسم 
الحي 

  )كغم(

وزن 
 الذبيحة

  )كغم(

ل1لية % 
إلى 

  الذبيحة

دھن % 
الجسم إلى 

  الذبيحة

وزن 
ا>لية 

  )كغم(

وزن دھن 
البطن 

  )كغم(

وزن دھن 
الكلية 

 )كغم(

وزن 
الجھاز 
التناسلي 

 )غم(

وزن 
  الرحم

 )غم(

طول قرني 
الرحم 

 )سم(

                  1 )كغم(وزن الجسم الحي 

                 1  **0,983 )كغم(وزن الذبيحة 

              1  *0,614 **0,554 ل1لية إلى الذبيحة% 

            1  **0,942  *0,618 *0,564 دھن الجسم إلى الذبيحة% 

          1  **0,893  **0,918  **0,869  **0,819 )كغم(وزن ا>لية 

        1  **0,646  **0,731  0,504  *0,640  *0,626 )كغم(وزن دھن البطن 

      1  **0,718  **0,648  **0,794  *0,620  *0,518  0,472 )كغم(وزن دھن الكلية 

 **0,712 )غم(وزن الجھاز التناسلي 
0,731 ** 0,527 *  0,467  0,680**  0,374  0,272  1      

    1  **0.896  0,373  0,347  ** 0,692  0,447  0,502  ** 0,784 ** 0,755  )غم(وزن الرحم 

  1  **0,673  *0,605 0,442  0,374  * 0,620 * 0,519 * 0,548  * 0,614 * 0,597  )سم(طول قرني الرحم

  %5مستوى المعنوية *  

  %1مستوى المعنوية **   



  

Summary 

       This study was carried out at the animal farm , Animal Resources 

Department /College of Agriculture and Forestry / University of Mosul , 

during the period from 1/5/2009 to 1/9/2010 on 75 Awassi ewe lambs 

(105 days aged)  to investigate  the effect of body weight for female 

lambs on Reproductive capacity & concentration of some biochemical & 

hormones   in blood serum.                                                                                                 

       This study involved three stages:-                                                            

a) The 1st  stage : from weaning (105 days) until the puberty .                          

b) The 2nd stage :from mating until birth .                                                   

  

c) The 3rd stage : from birth until lambs weaning (6 weeks) .                       

          The results :- 

a) The 1st  stage:-                                                                                                 

1- The puberty percentage  was higher in  groups  with high  and  

intermediate  body weight  as compared with low body weight .                                     

   2- A signif icant  and  

arithmetic  increase in carcass , tail , abdominal fat   , kidney's fat  & tail 

weight : carcass weight percentage  and body fat weight :carcass weight 

percentage in the high body weight group as compared with other two 

groups .                                                       

3- A signif icant  and  arithmetic  increase in the following  reproductive                   

parameters : reproductive system , ovarian , oviduct & uterine  weight & 

the length of uterine horns in the high body  weight group as compared 

with other two groups .                                     

 4- A signif icant  and  arithmetic  increase in L.H concentration at (242 

day age) female lambs  and Cortisol concentration at(130 day age) female 



  

lambs as compared with other ages .                                                             

5- For the biochemical parameters :-                                                           

  - A signif icant increase in serum glucose concentration at the ages : 158 

and  186 days . 

                                                                                                                                                            

 - A significant  decrease in serum triglyceride and vLDL-C concentration 

at the age  248 day  . 

                                                                                               - A significant 

 decrease in serum cholesterol ,HDL-C and LDL-C                      

concentration at the age  130 day as compared with other ages.                  

      -A signif icant  increase in serum cholesterol and HDL-C  

concentration in the intermediate body weight group as compared with 

other group                                                                                            .         

b) The 2nd  stage:-                                                                                               

1- A significant  increase (p≤0.05)  in PCV and Hb values in the 1st & 2ed             

month as compared with others month of gestation , and with regard to 

the          interaction between body weight and  gestation  month , the  

results revealed  a signif icant (p≤0.01) or arithmetic increase in the 1st  

and 2nd  month of gestation for the high body weight group ,and  in the 1st    

gestation month for the low body weight group as compared with others .                                                      

2-eCG Treatment  have no effect on the  biochemical traits and  Cortisol  

concentration in the ewes.                                                                              

3-  Body weights on effects blood  biochemical parameters ,the results  

revealed :                                                                                                      

- A  signif icant  increase  (p≤0.05)  in  serum  urea  concentration  in  

ewes  with  low body weight as compared with other groups .                                                                             



  

- A s ignificant    (p≤0.05)  or  arithmetic increase  in serum  tr iglyceride  

&  vLDL-C in ewes with intermediate body weight as compared with  

other       groups.                                                   

- A signif icant (p≤0.05) or arithmetic increase  in serum AST , ALT &                                                                

Ketone bodies in ewes with  high body weight as compared with other  

groups.    

4- In regard to the interaction between eCG treatment & the body weight 

a signif icant (p≤0.05) or arithmetic increase  in urea and HDL-C  

concentration in low body weight ewes group , and a significant increase 

(p≤0.05)  in AST concentration in the high body weight ewes group as 

compared with other groups.   

5- The best fertilization rate , fertility & lambing percentage at weaning 

yielded a  high  and  intermediate  body weight  ewes groups as  

compared with low  body weight  ewes group. 

c) The 3ed  stage:-                                                                                               

1- A significant   (p≤0.05)   or arithmetic increase in lambing init iation 

weight     which born from high body weight ewes as compared with 

other groups. 

2- A significant increase  (p≤0.05) in milk yield  amount from the high 

body weight ewes group , and in solid  non  fat component  (SNF)  in the  

intermediate        body  weight  ewes group as compared with other 

groups  . 

3- A signif icant   (p≤0.05)   or  arithmetic  increase  for  interaction  

between    high body weight of  ewes & 4 and  6 weeks  after birth  in  

milk  yield ,      while a   signif icant   increase  (p≤0.05 )   in the   

interaction  between  intermediate body weight of ewes & 2 and 4 weeks 

after birth in SNF as  compared with other interaction found. 



  

4-In the 2nd  reproductive season the fertilization rate for high & 

intermediate body weight ewes group ,is better than in the low body  

weight  ewes.  

 In conclusion ,it٫s possible to mate Awassi female lambs with 

high body weight ( > 38 kg )  & intermediate body weight (35-38 kg) at 

early ages (less than 10 months) with a good reproductive performance in 

the 1st & 2nd seasons . 
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