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كلية الزراع�ة والغاب�ات / قسم الثروة الحيوانية /في الحقل الحيواني أجريت ھذه الدراسة 

فطيم�ة عواس�ية بمع��دل  75عل�ى   1/9/2010ولغاي��ة  1/5/2009جامع�ة الموص�ل للفت�رة م�ن /

يوم�ا لمعرف��ة ت�أثير وزن الجس��م ف�ي الفط�ائم عل��ى الكف�اءة التناس��لية وتراكي�ز بع��ض  105عم�ر 

  -:وقد شملت الدراسة ث1ث مراحل ، مصل الدم  الھرمونات 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 

   -: ا�ولىنتائج المرحلة   - أ

نسبة الوصول إلى البلوغ الجنسي أعلى ف�ي وزن�ي الجس�م الع�الي والمتوس�ط مقارن�ة م�ع   -1

 .وزن الجسم الواطئ 

حصول تفوق معنوي أو حسابي لوزن الجسم العالي في 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 تف�وق معن�وي أو حس�ابي ل�وزن الجس�م الع�الي ف�ي مق�اييس تط�ور الجھ�از التناس�لي  -3

والت�ي ش�ملت وزن الجھ�از التناس�لي ووزن المبيض�ين ووزن قن�اتي الب�يض وط�ول قرن��ي 

  .الرحم 

باقي على  L.Hأو حسابيا في تركيز ھرمون ) 0,05 ≤أ (يوما معنويا  242تفوق العمر   -4

 242عل�ى العم�ر ) 0,05 ≤أ (يوما معنويا  130ا3عمار للفطائم ، في حين تفوق العمر 

 .يوما في تركيز ھرمون الكورتيزول 

 186و 158ف�ي ا3عم�ار ) 0,01 ≤أ (حصل تفوق معن�وي ف�ي تركي�ز س�كر الكلوك�وز  -5

في ح�ين انخف�ض تركي�ز الكلس�يريدات الث1ثي�ة معنوي�ا ، يوما على باقي ا3عمار ا3خرى 

إنخف��ض الكوليس��تيرول  ، يوم�ا مقارن��ة با3عم��ار ا3خ�رى  242ف�ي العم��ر ) 0,01 ≤أ (

د فق HDL-Cأما تركيز ، يوما مقارنة بباقي ا3عمار  130في العمر ) 0,01 ≤أ (معنويا 



، يوما مقارن�ة با3عم�ار ا3خ�رى  130أو حسابيا في العمر ) 0,01 ≤أ (انخفض معنويا 

يوم�ا مقارن�ة  130في العم�ر ) 0,05 ≤أ (       معنويا   LDL-Cوكذلك انخفض تركيز 

 242ف�ي العم�ر ) 0,01 ≤أ (معنوي�ا  vLDL-C  في حين إنخف�ض تركي�ز، بباقي ا3عمار 

 . يوما مقارنة بباقي ا3عمار 

للفط�ائم   HDL-Cفي تركيز كل من الكوليس�تيرول و) 0,01 ≤أ (حصل ارتفاع معنوي   -6

 .بوزن الجسم المتوسط مقارنة بوزني الجسم العالي والواطئ 

 

  -: نتائج المرحلة الثانية _ب

ف�ي الش��ھرين ا3ول والث�اني م�ن الحم��ل مقارن�ة م��ع ) 0,05 ≤أ (حص�ل تف�وق معن��وي   -1

وزن الجس�م وش�ھر  أم�ا بالنس�بة للت�داخل ب�ين، Hbو  PCVا3ش�ھر ا3خ�رى من�ه ف�ي ق�يم 

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

الشھرين ا3ول والثاني من الحمل والش�ھر ا3ول م�ن الحم�ل ل�وزن الجس�م ال�واطئ عل�ى 

 . Hbو  PCVباقي التداخ1ت في قيم 

أي تأثير معنوي في المعايير الكيموحيوية وھرمون  eCGلم يكن لمعاملة النعاج بھرمون  -2

 .الكورتيزول مقارنة بعدم المعاملة الھرمونية 

عل�ى وزن�ي ) 0,05 ≤أ (تفوقت النعاج الحوامل بوزن الجس�م ال�واطئ معنوي�ا أو حس�ابيا  -3

فق�د  vLDL-Cأم�ا قيم�ة الكلس�يريدات الث1ثي�ة و ،الجسم العالي والمتوسط في قيمة اليوريا 

أو حسابيا للنعاج الحوامل بوزن الجس�م المتوس�ط عل�ى )0,05 ≤أ (        ارتفعت معنويا

أو حس��ابي )0,05 ≤أ (ف��ي ح��ين حص��ل تف��وق معن��وي، وزن��ي الجس��م الع��الي وال��واطئ 

وا3جس�ام الكيتوني��ة مقارن��ة  ALTو  ASTللنع�اج الحوام��ل ب�وزن الجس��م الع��الي ف�ي ق��يم 

 .بوزني الجسم المتوسط والواطئ 

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

ف�ي ح�ين تف�وق ،  HDL-Cالجسم الواطئ على باقي المجاميع ا3خرى في تركيز اليوريا و

أو حس�ابيا ) 0,05 ≤أ (التداخل ب�ين وزن الجس�م الع�الي وغي�ر المعام�ل ھرموني�ا معنوي�ا 

 . ASTركيز على باقي المجاميع ا3خرى في ت

كان�ت أفض�ل نس�ب إخص�اب وخص�وبة و و7دات عن�د الفط�ام ف�ي النع�اج العائ�دة ل�وزني  -5

 .الجسم العالي والمتوسط مقارنة بوزن الجسم الواطئ 



  

  -:نتائج المرحلة الثالثة -ج

أو حس�ابي ف�ي أوزان الحم�1ن المول�ودة م�ن نع�اج ) 0,05 ≤أ (حصول تف�وق معن�وي  -1

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

 .وكذا الحال مع الزيادة الوزنية للحم1ن ،والمتوسط 

 ≤أ (بالنس�بة لت��أثير وزن الجس��م عل��ى كمي��ة الحلي��ب المن��تج فق��د 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 ) 0,05

 ≤أ (بينما حصل تف�وق ف�ي كمي�ة الم�واد الص�لبة ال1دھني�ة معنوي�ا ، المتوسط والواطئ 

في حليب النعاج ذات وزن الجسم المتوس�ط مقارن�ة بحلي�ب النع�اج ل�وزني )       0,05

  .الجسم العالي والواطئ 

أو حسابي للتداخل بين وزن الجسم الع�الي للنع�اج ف�ي ) 0,05 ≤أ (ظھر تفوق معنوي   -3

، أسبوع بعد الو7دة ف�ي كمي�ة الحلي�ب المن�تج مقارن�ة بب�اقي الت�داخ1ت  6و  4الفترتين 

 ≤أ (بينم�ا تف��وق الت��داخل لJس�بوعين الراب��ع والس��ادس ل�وزن الجس��م المتوس��ط معنوي��ا 

 .ع باقي التداخ1ت في نسبة المواد الصلبة ال1دھنية مقارنة م) 0,05

نسبة ا>خصاب في الموسم التناسلي الثاني لوزني الجسم الع�الي والمتوس�ط للنع�اج ھ�ي   -4

 .ا3فضل مقارنة بوزن الجسم الواطئ 

)   كغ�م ف�أكثر  38ب�وزن (وبشكل عام يمكن تسفيد الفطائم العواسية ذات وزن الجسم الع�الي 

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

 .التناسلية للموسمين ا3ول والثاني جيدة 

   

 

 

 


