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  *تأثیر التغذیة بالعلف المعامل بالفورمالدیھاید على األداء التناسلي المبكر للفطائم العواسیة
  صادق علي طھ  عبدالمنعم مھدي صالح  مظفر محي الدین قاسم

  العراق/  جامعة الموصل/  كلیة الزراعة والغابات/ قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
شɌھر، بمعɌدل أ ٦إلɌى  ٥.٥أعمارھɌا مɌابین  تتراوحɌفطیمة عواسیة  ٣٢استخدمت في الدراسة 

غɌذیت المجموعɌة األولɌى . فطیمɌة ١٦كɌل منھɌا  تقسمت إلى مجموعتین ضɌم. كغم ٣٧.٢وزن ابتدائي 
غɌɌذیت المجموعɌɌة الثانیɌɌة علɌɌى العلیقɌɌة ). علیقɌɌة سɌɌیطرة(بɌɌروتین خɌɌام % ١٦.٥علɌɌى علیقɌɌة حاویɌɌة علɌɌى 

كالھمɌا بɌدأ . مالدیھایɌدحنطɌة وكسɌبة فɌول الصɌویا بالفورنخالة الوالشعیر  كل من ولكن بعد معاملةنفسھا 
أظھرت النتɌائج عɌدم وجɌود اخɌتالف فɌي كɌل . ٢٠٠٥إلى نھایة أیلول  ٢٠٠٥أیار  التغذیة من بدایة شھر
كغɌم  ٤٥.٢مقابɌل  ٤٥.٩ومعدل وزن الجسم  كغم ٠.٧٩١مقابل  ٠.٨٠٣من العلف من المتناول الیومي 

أظھرت الفطائم المغɌذاة . یوم لمجموعتي الفطائم على التوالي ٢٧٩.٧مقابل  ٢٨٠.٦التسفید  دوالعمر عن
نسɌبة اإلخصɌاب ومعɌدل % ٤٣.٧٥مقابɌل  ٩٣.٧٥معنویة فɌي سɌلوك الشɌبق  على العلف المعامل فروقاً 

علɌɌى التɌɌوالي مقارنɌɌة مɌɌع مجموعɌɌة % ١٨.٨مقابɌɌل  ٦٨.٨عɌɌدد الموالیɌɌد ومعɌɌدل % ١٨.٨مقابɌɌل  ٦٨.٨
  .سیطرةناولت علیقة الالفطائم التي ت

  
  مقدمةال

طالɌɌة العمɌɌر اإلنتɌɌاجي والɌɌذي یɌɌنعكس إیجابɌɌا علɌɌى العائɌɌد إیɌɌؤدي التسɌɌفید المبكɌɌر للفطɌɌائم إلɌɌى 
، Mooreو McMillan(أشɌɌھر  ١٠-٧فقɌɌد تسɌɌفد الفطɌɌائم ألول مɌɌرة بعمɌɌر . االقتصɌɌادي لقطیɌɌع األغنɌɌام

إذ . یلɌة العمɌر اإلنتɌاجيعند أول ظھور للشیاع مما یتیح أمكانیة التقییم المبكر لحالة الخصوبة ط) ١٩٨٣
وذلɌك لحصɌول شɌیاع ) ١٩٨٢، Hight(تتمكن نسبة قلیلة من الفطائم من الحمل والحصول على موالیɌد 

تلقɌح ). ١٩٨٣، Dyrmundsson(باضة أو فشɌل اإلخصɌاب أو ھɌالك األجنɌة بعɌد اإلخصɌاب إمن دون 
 فɌي تشɌرین الثɌاني للعɌاممعظم النعاج فɌي المنɌاطق الجافɌة فɌي شɌھر حزیɌران، وتتركɌز معظɌم الɌوالدات 

وتبقɌى . أشھر في موسɌم التناسɌل التɌالي ١٠–٧ن الفطائم المولودة تصل عمر البلوغ الجنسي إلذا ف. نفسھ
، وال تتعɌɌدى ھɌɌذه %٩٩ذ تصɌɌل نسɌɌبة التسɌɌفید عنɌɌد ھɌɌذا العمɌɌر إشɌɌھر،  ٢٠–١٨دون تلقɌɌیح حتɌɌى عمɌɌر 

وكمɌا ھɌو ). ٢٠٠٣، آخɌرونو Thomson(شɌھر  ١٥ – ١٢مع اإلناث التي تلقح بعمر % صفرالنسبة 
ن التغذیة ھي العامل المحدد لظھور قدرة الحیوان الوراثیة، ومع وجود عجز لمصادر الطاقɌة فإمعروف 

والبروتین على مدار السنة في المناطق الجافɌة، قɌد یقɌود ھɌذا إلɌى عجɌز فɌي مسɌتوى األحمɌاض األمینیɌة 
بنɌاء المیكروبɌي مɌع الحیوانɌات المجتɌرة عنɌɌد فقɌد لɌوحظ انخفɌاض كفɌاءة ال. الواصɌلة إلɌى األمعɌاء الدقیقɌة

، Anonymous(الكɌرش  pHتناول األغذیة ذات المحتɌوى العɌالي مɌن العلɌف المركɌز بسɌبب انخفɌاض 
ومɌɌن المعɌɌروف إن الھضɌɌم السɌɌریع للكاربوھیɌɌدرات غیɌɌر التركیبیɌɌة یɌɌؤدي إلɌɌى انخفɌɌاض األس ). ١٩٩٦

تحسɌین  فɌي مھمɌاً  غذائیة المركزة قد یكون عامالً ن معاملة المصادر الإلذا ف. الھیدروجیني لمحیط الكرش
نجاح التسفید المبكر وتحسɌین إكثر مالئمة للنمو والبناء المكروبي وھذا یساعد على أبیئة الكرش وجعلھا 

إن معاملɌة الشɌعیر  .فɌي المنɌاطق الجافɌةغنɌام، نتɌاج األإھم وسائل تكثیف أمن  دنسبة الخصوبة والذي یع
إلɌɌى خفɌɌض سɌɌرعة  لɌɌى زیɌɌادة االرتبɌɌاط العرضɌɌي لنشɌɌأ وبɌɌروتین الحبɌɌوب مؤدیɌɌاً بالفورمالدیھایɌɌد یɌɌؤدي إ

). ١٩٨٨ ،Thomasو Van-Ramshorstو ،١٩٨٧ ،وآخɌɌرون Kassem(ومɌɌدى تحللھɌɌا فɌɌي الكɌɌرش 
لɌɌذا أجریɌɌت ھɌɌذه الدراسɌɌة لمقارنɌɌة األداء التناسɌɌلي المبكɌɌر لمجمɌɌوعتین مɌɌن الفطɌɌائم العواسɌɌیة المقɌɌدم لھɌɌا 

دون معاملة أو بعد معاملɌة مفɌردات  CP% ١٦.٥العالي من البروتین الخام  العلف المركز ذو المحتوى
صفات البلɌوغ الجنسɌي والخصɌوبة في ثیر ذلك أومتابعة ت .لحامضيابمحلول الفورمالدیھاید نفسھ العلف 

  .والحمل والوالدات
  
  وطرائقھ مواد البحث

التابعɌة لɌوزارة الزراعɌة أجریت ھذه الدراسة في محطɌة بحɌوث الثɌروة الحیوانیɌة فɌي الرشɌیدیة 
بعɌد خمسɌة  ،فطیمɌة عواسɌیة ٣٢اسɌتخدم فیھɌا  ٢٠٠٥إلى نھایɌة أیلɌول أیار بدایة شھر العراقیة للمدة من 

                                                 
  .البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني

  .١٤/٥/٢٠١٠ وقبولھ ٣٠/٤/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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شھر ونصف من والدتھɌا قسɌمت إلɌى مجمɌوعتین متشɌابھتین مɌن حیɌث العɌدد والعمɌر والɌوزن وضɌعت أ
فɌɌي حɌɌین غیɌɌر معاملɌɌة  CP%  ١٦.٥علɌɌى علیقɌɌة مركɌɌزة ذات محتɌɌوى ) السɌɌیطرة(المجموعɌɌة األولɌɌى 

ولكɌɌن بعɌɌد معاملɌɌة مفɌɌردات العلɌɌف المركɌɌز ) ١جɌɌدول ال(نفسɌɌھا وضɌɌعت المجموعɌɌة الثانیɌɌة علɌɌى العلیقɌɌة 
كɌان معɌدل األوزان االبتدائیɌة عنɌد  .)١٩٨٦( Kassemوكما جاء في الحامضي الفورمالدیھاید محلول ب

كغɌم علɌى  ٣٧.٦و ٣٦.٩یقɌة المعاملɌة بدء التجربة لمجموعتي الفطائم المغذاة علɌى علیقɌة السɌیطرة والعل
والمɌاء بصɌورة حɌرة، سɌجل ) والثانیɌة مسɌاءً  فɌي الثامنɌة صɌباحاً ( قدم الغذاء على وجبتɌین یومیɌاً  .التوالي

تɌم تقɌدیر نسɌبة البɌروتین الخɌام والرطوبɌة والرمɌاد . التجربة مدةالمتناول الیومي من الغذاء للفطائم طیلة 
خضɌɌعت ھɌɌذه الفطɌɌائم إلɌɌى اإلجɌɌراءات اإلداریɌɌة والبیطریɌɌة وقɌɌد ). ٢٠٠٢( AOACحسɌɌب مɌɌا جɌɌاء فɌɌي 
تم إدخال كباش عواسیة مختبرة علɌى مجمɌوعتي الفطɌائم فɌي منتصɌف شɌھر تمɌوز . المتبعة لدى المحطة

وفɌي نھایɌة التجربɌة . تم مراقبة الفطɌائم لتسɌجیل البیانɌات. التلقیحو )الشبق(كشف البلوغ الجنسي  لغرض
خصاب ونسبة الوالدات ونسبة التفویت وحسب المعادالت المذكورة فɌي حسبت نسبة الخصوبة ونسبة اإل

  .جرى التحلیل اإلحصائي للصفات المدروسة وفق مربع كاي .)١٩٩٢(الصایغ والقس 
  

 المكونات والتركیب الكیمیائي للعالئق التجریبیة): ١(الجدول 
  %التركیب الكیمیائي للعالئق التجریبیة   المكونات

 ٩١.٧٨ ٩١.٧٨ المادة الجافة
 ٩٤.٦٨ ٩٤.٦٨ المادة العضویة
 ١٦.١٦ ١٦.١٦ البروتین الخام

 ١.٦٩ ١.٦٩ مستخلص اإلیثر
 ٩.٤٥ ٩.٤٥ ألیاف الغسل الحامضي
 ٣٨.١٩ ٣٨.١٩ ألیاف الغسل المتعادل

 ٢٥٨١ ٢٥٨١ كغم علف/الطاقة األیضیة كیلو كالوري
  .لفورمالدیھایدتم معاملة الشعیر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصویا با -
  .مكونات العالئق حسبت من التحلیل الكیمیائي الفعلي وعلى أساس المادة الجافة -
  ).١٩٧٨الخواجة وآخرون، (تم حساب الطاقة األیضیة من جداول التحلیل الكیمیائي لمواد العلف العراقیة  -

  

  النتائج والمناقشة
المɌɌادة الجافɌɌة والطاقɌɌة المتأیضɌɌة إلɌɌى تقɌɌارب كمیɌɌة المتنɌɌاول الیɌɌومي مɌɌن ) ٢(جɌɌدول الیشɌɌیر 

ظھɌɌɌɌر اخɌɌɌɌتالف واضɌɌɌɌح فɌɌɌɌي كمیɌɌɌɌة البɌɌɌɌروتین المقɌɌɌɌدر المتحلɌɌɌɌل داخɌɌɌɌل فɌɌɌɌي حɌɌɌɌین . والبɌɌɌɌروتین الخɌɌɌɌام
بین مجمɌوعتي الفطɌائم التɌي تناولɌت علیقɌة السɌیطرة ) Rumen degradable protein )RDPالكرش

دأ واضɌɌحاً ارتفɌɌاع نسɌɌبة یɌɌوم وقɌɌد بɌɌ/فطیمɌɌة/غɌɌم ٦٣.١٦ و١١١.٢٧بالفورمالدیھایɌɌد والعلیقɌɌة المعاملɌɌة 
فɌɌي حɌɌین كانɌɌت الحالɌɌة مɌɌع مجموعɌɌة . المتأیضɌɌة المتناولɌɌة لمعاملɌɌة السɌɌیطرة الطاقɌɌة/ البɌɌروتین المتحلɌɌل 

غɌم  ٧.٣و ١٣.١( RDPبالفورمالدیھایɌد منخفضɌة قلɌیال فɌي نسɌبة  الفطائم التɌي تناولɌت العلیقɌة المعاملɌة
/MJ ةɌɌة متأیضɌɌطاق (یاتɌɌا بتوصɌɌقیاس ARC ،)نص) ١٩٨٠ɌɌي تɌɌى  التɌɌذاء علɌɌواء الغɌɌوب احتɌɌى وجɌɌعل

  . طاقة متأیضة RDP /MJ،غم  ٧.٨١٣
  

تأثیر العالئق التغذویة في كمیة المادة الجافة المسɌتھلكة والطاقɌة األیضɌیة والبɌروتین الخɌام ): ٢(الجدول 
  والمتحلل الفعلي والالزم وغیر المتحلل وحالة الكرش في تجربة التسفید المبكر للفطائم

  المعامالت
 تالصفا

 المعاملة األولى معاملة السیطرة
بروتین غیر معامل % ١٦.٥

 بالفورمالدیھاید
بروتین معامل % ١٦.٥

 *بالفورمالدیھاید
 ٠.٨٠٣ ٠.٧٩١ یوم/فطیمة/كمیة المادة الجافة المتناولة كغم

 ٨.٦٧ ٨.٥٤ یوم/فطیمة/كمیة الطاقة االیضیة المتناولة میكاجول
 ١٤٢.٨٥ ١٤٠.٧١ یوم/فطیمة/مكمیة البروتین الخام المتناول غ

) RDP(الب炳炳炳炳炳炳炳炳روتین المتحل炳炳炳炳炳炳炳炳ل الفعل炳炳炳炳炳炳炳炳ي ف炳炳炳炳炳炳炳炳ي الك炳炳炳炳炳炳炳炳炳رش 
 یوم/فطیمة/غم

٦٣.١٦ ١١١.٢٧ 

 ٦٧.٧١ ٦٦.٧ یوم/فطیمة/البروتین المتحلل الالزم في الكرش غم
 ٤.٥٥- ٤٤.٥٧+ یوم/فطیمة/حالة الكرش غم

 ٧٩.٦٩ ٢٩.٤٥ یوم/فطیمة/غم) UDP(البروتین غیر المتحلل في الكرش 
  .عیر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصویا عوملت كلیاً بالفورمالدیھایدالش* 
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 Undegradable Protein أدى إلɌى تفɌوق المتنɌاول المقɌدر مɌن البɌروتین غیɌر المتحلɌل فɌي الكɌرش 
Rumen )UDP (ا /غم ٥٠.٢ـبɌد قیاسɌة بالفورمالدیھایɌیوم لمجموعة الفطائم التي تناولت العلیقة المعامل

والتɌي أدت إلɌى تفɌوق الغɌذاء المعامɌل على التɌوالي یوم /فطیمة/غم ٢٩.٤٥و ٧٩.٦٩ة بمجموعة السیطر
  .یوم بروتین ممثل قیاسا بمعاملة السیطرة/غم ٣٢.٦ـب
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تشابھ الزیادة الوزنیة الیومیة والوزن النھɌائي بɌین مجمɌوعتي الفطɌائم المغɌذاة ) ١(یظھر الشكل 
) المعاملɌɌة بالفورمالدیھایɌɌد( TوالمعاملɌɌة ) المعاملɌɌة بالفورمالدیھایɌɌد غیɌɌر( UTعلɌɌى علیقتɌɌي السɌɌیطرة 

كغɌم  ٤٥.٢٣و ٤٥.٨٦لم تختلف المجمɌوعتین فیمɌا بینھمɌا فɌي متوسɌط الɌوزن عنɌد التسɌفید . التجریبیتین
، Dyrmundsson(على التوالي مؤشراً على وجوب وصول الفطائم إلى وزن معɌین لحɌدوث التبɌویض 

) ١٩٨١، Meyer(شɌیاع واإلباظɌة فɌɌي الفطɌائم یتɌزامن مɌɌع الزیɌادة الوزنیɌة لھɌɌا إذ إن حɌدوث ال) ١٩٨١
  ).٣الجدول (فضالً عن عدم اختالف مجموعتي الفطائم في متوسط  العمر عند التسفید  

  
  تقدیر البروتین الممثل لعلیقتي الدراسة :)٣(جدول ال

 الصفات
 T لمعاملةا UT السیطرة

١٦.٥ %CP  غیر
 معاملة

١٦.٥ %CP ةمعامل 
 بالفورمالدیھاید

 ٨.٦٧ ٨.٥٤ )یوم/ فطیمة /  MJ(لمتناولة االطاقة المتأیضة 

 #RDP )غم/MJ ٧.٣ ١٣.١ )یضةأطاقة مت 

 ٨٣.٢٣ ٨١.٩٨ )یوم/غم( البروتین ألمكروبي الخام المقدر* 

 ٦٢.٤٢ ٦١.٤٥ )یوم/غم(البروتین ألمكروبي الحقیقي المقدر $ 

UDP  ٧٩.٦٩ ٢٩.٤٥ )یوم/ غم (المقدر 

 ٩٠.٦ ٥٧.٩٥ )یوم / غم(المقدر ) MP(البروتین الممثل $$ 
معدل اختفɌاء البɌروتین الخɌام لمفɌردات ؛ )١٩٨٦(وآخرون  Kassem ؛)١٩٩٠(وآخرون  Ensmingerاعتمدت على # 

  .الغذاء من أكیاس النایلون
  ) ١٩٩٨،  Anonymous(الطاقة المتأیضة الیومیة ألمتناولھ میكاجول  ×  ٩.٦* 
  )١٩٩٨،  Anonymous( ٠.٧٥× البروتین ألمكروبي الخام $ 

ثنɌي عشɌر الاإلى  ةلواصلامینیة على فرض أن ھضم األحماض األ( ٠.٨٥× ) UDP+ البروتین ألمكروبي الحقیقي ($$ 
  .)١٩٨٠،  Anonymous(كفاءة استخدام األحماض االمینیة  ٠.٧٥× ) ١٩٩٨،  Anonymous( ٠.٨٥ھو 
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التوزیɌɌع ) ٢(یوضɌɌح الشɌɌكل فɌɌي حɌɌین  ،فɌɌوق فɌɌي عɌɌدد الفطɌɌائم المسɌɌفدةالت) ٤(ویوضɌɌح الجɌɌدول 

العددي للتسفید مع فترات التجربة الثالثة، إذ تفوقت مجموعة الفطائم فɌي نسɌبة التسɌفید التɌي تغɌذت علɌى 
عɌن الفطɌائم التɌي تناولɌت غɌذاء السɌیطرة % ١٠٠و ١٥٠ـفي فترتي منتصف ونھایة التجربة ب Tالعلیقة 

UT على التوالي.  
  

  تأثیر العالئق التغذویة في الوزن والعمر عند التسفید): ٤(الجدول 

  الصفات
 المعامالت

متوسط وزن التسفید  الفطائم المسفدة
  )كغم(

 الخطأ القیاسي + 

متوسط عمر التسفید 
  )یوم(

  النسبة  العدد الخطأ القیاسي + 

٪ بɌروتین ١٦.٥معاملة السیطرة 
 غیر معامل بالفورمالدیھاید 

٩.٩٩ + ٢٨٠.٥٧ ١.٨٤ + ٤٥.٨٦ %٤٣.٧٥ ٧ 

٪ بɌروتین ١٦.٥المعاملة األولɌى 
 ٦.٥٣ + ٢٧٩.٧٣ ١.٥٦ + ٤٥.٢٣ %٩٣.٧٥ ١٥ معامل بالفورمالدیھاید

 ٥.٣٤ + ٢٨٠.٠٠ ١.١٩ + ٤٥.٤٣   المتوسط العام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أعداد الفطائم المسفدة في فترات التجربة الثالثة): ٢(الشكل 

  
لمجموعɌɌة الفطɌɌائم المغɌɌذاة علɌɌى ) ٠.٠١ <أ (تفɌɌوق عɌɌالي المعنویɌɌة ) ٥(لجɌɌدول كɌɌذلك یوضɌɌح ا

  .العلیقة المعاملة بالفورمالدیھاید في جمیع صفات األداء التناسلي على فطائم مجموعة السیطرة
وربما یعزى ھذا التفوق في األداء التناسلي للفطائم مع علیقة المعاملɌة إلɌى رفɌع كمیɌة البɌروتین 

 CorbettمɌɌن خɌɌالل رفɌɌع كمیɌɌة األحمɌɌاض األمینیɌɌة علɌɌى مسɌɌتوى األمعɌɌاء الدقیقɌɌة ) ٣دول الجɌɌ(الممثɌɌل 
قɌد یɌؤدي إلɌى  RDPمن جانب آخر فɌإن زیɌادة مسɌتوى البɌروتین المتحلɌل فɌي الكɌرش ) ١٩٧٧( Edyو

إذ تɌؤثر ). ٢٠٠٧دوسكي، (زیادة األمونیا الممتصة من الكرش وارتفاع كمیة الیوریا مع غذاء السیطرة 
ɌɌاب األمونیɌɌي إخصɌɌلباً فɌɌؤثر سɌɌا تɌɌالي ربمɌɌلي وبالتɌɌاز التناسɌɌیط الجھɌɌة محɌɌة حموضɌɌي درجɌɌا فɌɌا أو الیوری

البویضɌɌة إذ أن ارتفɌɌاع الحموضɌɌة فɌɌي محɌɌیط الجھɌɌاز التناسɌɌلي قɌɌد یɌɌؤدي إلɌɌى حɌɌدوث نɌɌوع مɌɌن التسɌɌمم 
یɌل مɌدة إن رفɌع الكفɌاءة التناسɌلیة للفطɌائم المحلیɌة وتقل). ١٩٩٨، Gray(وبالنتیجة الھالك المبكر لألجنة 

  .الجیل بحاجة إلى دراسات مستفیضة الحقاً 
  تأثیر العالئق التغذویة في األداء التناسلي للفطائم): ٥(الجدول 

شكل 2 : اعداد الفطائم المسفدة في فترات التجربة الثالثة
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  المعامالت
 الصفات

 المعاملة األولى معاملة السیطرة
بروتین غیر معامل % ١٦.٥

 بالفورمالدیھاید
بروتین معامل % ١٦.٥

 بالفورمالدیھاید
 ١٦ ١٦ باشعدد الفطائم المعرضة للك
 ١١ ٣ عدد الفطائم الوالدة

 ١١ ٣ عدد الموالید
 **٦٨.٧٥ ١٨.٧٥ )١(نسبة الخصوبة 

 **٦٨.٧٥ ١٨.٧٥ )٢( اإلخصابنسبة 
 **٦٨.٧٥ ١٨.٧٥ )٣(نسبة الوالدات 
 **٣١.٢٥ ٨١.٢٥ )٤(نسبة التفویت 

  ١٠٠× عدد اإلناث المعرضة للكبش / عدد اإلناث الوالدة . ١
  ١٠٠× عدد اإلناث المعرضة للكبش / المجھضة + والدة عدد اإلناث ال. ٢
  ١٠٠× عدد اإلناث المعرضة للكبش / عدد الموالید . ٣
  ١٠٠× عدد اإلناث المعرضة للكبش / عدد اإلناث غیر الوالدة . ٤

0.0161χعلى وفق اختبار مربع كاي إذ أن قیمة ) ٠.٠١< أ ( معنوي عند مستوى احتمال ** 
2  =6.636  

  
EFFECT OF FEEDING RATION TREATED WITH FORMALDEHYDE 

ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF AWASSI EWE LAMBS 
M. M. Kassem A. M. Salih S. A. Taha 

College of Agriculture & Forestry / Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
Thirty two Awassi female lambs of 5.5-6 months old, with average 

initial body weight 37.2 Kg were divided into two groups each of sixteen ewe 
lambs. Group one was fed a ration containing 16.5% crude protein (Untreated) 
UT. Group two was fed on the same ration but after treating the barley, wheat 
bran and Soya-bean meal with formaldehyde T. Both began feeding at May 
2005 until the end of September 2005. Results showed similar average daily 
feed intake for 0.803 v 0.791 kg, average body weight at mating was 45.9 v 
45.2 kg, and age at mating 280.6 v 279.7 day for the UT group and the T group 
respectively. The treatment caused significant differences in the estrous 
behavior 93.7% v 43.7%, conception rate 68.8% v 18.8% and parturition rate 
68.8% v 18.8% respectively as compared with the UT group. 

  
  المصادر
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