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والتناسلیة وبعض الھرمونات  اإلنتاجیةوحامض الفولیك في بعض الصفات   Aفیتامین  تأثیر استخدام
 للفطائم

  المحلیة  العواسیة
  عبد هللا محمود الزبیدي                              رغد نبیل داؤود الطائي اإللھعبد 

  العراق –صل جامعة المو /كلیة الزراعة والغابات  /قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
جامعة الموصل  /كلیة الزراعة والغابات  /ھذه الدراسة في حقول قسم الثروة الحیوانیة  أجریت       

المشترك لھما  والتأثیروحامض الفولیك  Aفیتامین  تأثیرلدراسة  ٦/١٠/٢٠٠٩ولغایة  ٩/٦/٢٠٠٩من 
فطیمة عواسیة في  ٣٦حیث استخدمت . حلیةالعواسیة الم في بعض الصفات الفسلجیة والتناسلیة للفطائم

،  ٢٢,٢٢ أوزانھاعشوائیا على أربعة معامالت وكان معدل  اشھر قسمت أربعةھذه الدراسة بعمر 
تناولت علیقة السیطرة والثانیة جرعت بفیتامین  األولى. كغم على التوالي ٢٢,٠٠و  ٢٣,٢٧،  ٢٢,٨٨

A  ٢٥ لة الثالثة جرعت بحامض الفولیكالمعام،  أسبوعیاحیوان مرتین / وحدة دولیة  ألفخمسین 
وحدة دولیة مع خمسین الف  Aوجرعت المعاملة الرابعة بفیتامین  أسبوعیامرتین  حیوان / ملغم 

وجود : ظھرت النتائج مایلي او. طیلة فترة التجربة أسبوعیاحیوان مرتین / م غمل ٢٥مض الفولیك حا
ي معدل الزیادة الوزنیة الیومیة والكلیة لصالح المعاملة بین المعامالت ف) ٠.٠٥<أ(فروقات معنویة 

تحسنا في  أظھرتبین المعامالت في الوزن النھائي ولكن السیطرة ولم تكن ھنالك فروقات معنویة 
عند  أما، الفطائمفي الشھر الثامن من عمر %  ٦٦,٦٦نسبة التسفید لصالح المعاملة الثالثة اذ بلغت 

والثانیة  األولىالمعاملتین الثالثة والرابعة عن ) ٠.٠١< أ(بمعنویة عالیة  عمر عشرة اشھر فقد تفوقت
 ١٠و  ٩، ٧عند عمر  F.S.Hولم یكن ھنالك فرق معنوي في تركیز ھرمون  % ٧٧,٧٧حیث بلغت 

اشھر حیث بلغ تركیزه  ٧للمعاملة الثالثة عند عمر ) ٠,٠٥< أ(اشھر ولوحظ فروقات معنویة   
والثانیة كما لوحظ فروقات معنویة في  األولىبالزما مقارنة بالمعاملتین  مل/نانو غرام  ٠,٣١٧٠

بین المعامالت خالل الشھر السابع ولصالح المعاملة الثالثة والشھر الثامن لصالح  L.Hتركیز ھرمون 
ز ھرمون وحامض الفولیك الى زیادة في تركی Aالمعامالت بفیتامین  وأدتالمعاملتین الثانیة والثالثة 

        .والثانیة األولىاشھر للمعاملتین الثالثة والرابعة مقارنة بالمعاملة  ١٠بروجستیرون عند عمر ال

  المقدمة
ملیون  ٦‚٢٠٠‚٠٠٠تشكل االغنام جزءاً مھماً من الثروة الحیوانیة في العراق اذ یبلغ تعدادھا        
احد االسباب الرئیسیة في  سلیة في االغنام ھيالتناوان انخفاض الكفاءة . )٢٠٠٧(مجھول  راس

ومن احد السبل المھمة لرفع الكفاءة االنتاجیة ) ١٩٧٨،وآخرون  younis(انخفاض الكفاءة االنتاجیة   
صوبة حیث وجد ان انخفاض نسبة الخ). ١٩٩٢،ائغ والقس صال(لھا فیھا ھو تحسین االداء  التناسلي 

 ALHaboby(الخصوبي لالغنام للباحث حسب المسح %  ٧٠-٦٠في منطقة الجزیرة بلغ  في االغنام
ان مرحلة البلوغ الجنسي للحیوانات من المتغیرات الفسیولوجیة التي یرتفع فیھا  ).١٩٩٧،وآخرون  

الصائغ والقس (  L.H , F.S.Hافراز الفص االمامي للغدة النخامیة للھرمونات المغذیة للغدد التناسلیة 
غنام عن طریق اضافة عناصر غذائیة محددة مثل سلي لألالتناویمكن تحسین االداء ). ١٩٩٢،

وحامض الفولیك وھي من االضافات الغذائیة الضروریة للنمو والتكاثر وكذلك  Aالفیتامینات كفیتامین 
بقیة الفعالیات الحیویة االخرى وان نقص ھذه الفیتامینات یؤدي الى اصابة الحیوانات بامراض النقص 

المناعة  وتساعد على مقاومة تعزز كما وان ھذه الفیتامینات  ).١٩٨٢،الجلبي وعز الدین (الغذائي 
من الفیتامینات الذائبة في الدھون  Aویعتبر فیتامین  . )Frigg٢٠٠١ ,وMclaren (بعض االمراض 

ولھ دور مھم في دعم الصحة والنمو والتكاثر فضال عن دوره في بناء الخالیا الطالئیة وجعلھا بوضع 
في عمر البلوغ  كما ولھ دور كبیر في معدالت الحمل والتبكیر) ٢٠٠٠،الزھیري (اسلیة سلیم كالقناة التن

   اكبر مما یؤدي الى تحسینالجنسي وبوزن 
  

  لباحث الثاني  امستل من رسالة ماجستیر 
  ٢٠١١/  ٥/  ٩وقبولھ   ٢٠١٠/ ١٢/ ٣تاریخ تسلیم البحث   

  Sirvastaveو ٢٠٠٦، السلیفاني(المناعیة للفطائم االداء  التناسلي ونسبة التسفید والحالة الصحیة و
النوویة  االحماض وھو ضروري لتخلیق)   B9فیتامین (اما حامض الفولیك  .) ٢٠٠٠،   Sqhniو
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DNA  وRNA  Davis)   وNical  االغنام في تخلیق  وتتمكن الحیوانات المجترة ومنھا) . ١٩٨٨
 ١٨ -٢ت الصغیرة النامیة من عمر یضاف للحیواناحامض الفولیك بواسطة االحیاء المجھریة ولكن 

والھدف من ھذه الدراسة ھو تجریع ). ١٩٨٨ ،وآخرون  Dumoulin(اسبوع لتحسین نمو الحیوانات 
في االداء التناسلي واالنتاجي لفطائم اغنام  ھمالدراسة تاثیربالفیتامینات  فطائم االغنام العواسیة المحلیة

  .  العواسي المحلیة 

  لبحث وطرائقھمواد ا
یة محلیة بعمر أربعة اشھر وضعت تحت الرعایة فطیمة عواس ٣٦استخدم في الدراسة           

) ٩(كلیة الزراعة والغابات وقسمت الى اربعة مجامیع بواقع /البیطریة في حقول قسم الثروة الحیوانیة 
شارب معدنیة ووضعت مزودة بمعالف وم ٢م٤×٥فطائم لكل معاملة في حظائر مساحة الواحدة منھا 

زن االبتدائي للمعامالت السیطرة یوم قبل دخولھا التجربة وكان معدل الو١٤تحت فترة تمھیدیة لمدة 
والمعاملة المجرعة  ) B9(ولمجموعة المجرعة بحامض الفولیك  Aبفیتامین  لمعاملة المجرعةو
ت االربعة على كغم للمعامال ٢٢.٠و ٢٣.٣، ٢٢.٨، ٢١.٧ھي ) حامض الفولیك+ Aفیتامین(ب

غذیت الفطائم تغذیة جماعیة وحرة اذ یتم تقدیم العلیقة على وجبتین وجبة صباحیة ووجبة . التوالي
جمع العلف المتبقي كل اسبوع ویطرح من الكمیة المقدمة لمعرفة كمیة العلف المستھلك لكل یمسائیة ثم 

 إضافة للرعي یومیاتخرج االربعة المجامیع  یوم وكانت ١١٩لة طیلة فترة التجربة والتي كانت معام
العناصر على مستمرة لجمیع المعامالت لضمان حصول الفطائم  المقدمة للحیوانات مكونات العلیقةل

) ١(والجدول رقم  الغذائیة مع وضع بلوكات معدنیة لضمان حصول الفطائم على العناصر المعدنیة
  .التجربةیبین مكونات العلیقة من المواد العلفیة المستخدمة في 

  العلیقة من المواد العلفیة المستخدمة في التجربة  مكونات ) ١(جدول ال        

  (%)نسبتھا  المادة العلفیة
  ٨٠  شعیر

  ١٠  كسبة فول الصویا
  ٨  ذرة صفراء
  ١  حجر الكلس
  ١  ملح الطعام

  %١٠٠  المجموع
  

  لعلیقةیبین التركیب الكیماوي لمكونات ا) ٢(جدول رقم الو               

  قیمتھا  * المركبات الغذائیة
  %١٤‚٤  بروتین خام
  %١‚٦٦  أثیرمستخلص 

  %؟٣‚٥٦  الرماد
  %٥‚٨٠  الخام األلیاف

  %٦٧‚٤٠  الكاربوھیدرات الذائبة
  رةعوسكیل ٢٦١١  كغم علف مادة جافة/طاقة ایضیة

  ).١٩٧٨(الخواجة وآخرون إلى استناداتم حسابھا *            

   :الربعة كما یليوغذیت المعامالت ا
 مرتین في حیوان/اء المقطرملم من الم ٥تجریعھا مع اعطیت العلیقة التجریبیة : مجموعة المقارنة −١

  .ایام التجربة طیلة االسبوع 
 ٥لكل اسبوع    مرتین  Aاعطیت العلیقة التجریبیة مع تجریعھا بفیتامین  :A مجموعة فیتامیِن  −٢

  .حیوان /دة دولیة ادل خمسین الف وحمایع بالفم مل
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اي حیوان / ملغم ٢٥اعطیت العلیقة التجریبیة مع حامض الفولیك :مجموعة حامض الفولیك  −٣
ملم وتذوب في الماء المقطر  ٥وھو عبارة عن حبوب كل حبة تعادل  .وحدة دولیةالف یعادل خمسین ما

  .و تجرع الى الحیوانات
 ٥و  Aفیتامین  مل من ٥ مععلیقة التجریبیة اعطیت ال:  حامض الفولیك+  Aمجموعة فیتامین  −٤

وحدة دولیة  و طیلة مدة التجربة اي مایعادل خمسین الف مل من حامض الفولیك مرتین في االسبوع
  .ملغم من حامض الفولیك ٢٥و  Aمن فیتامین 

لتجربة اخذ االوزان كل اسبوع و طیلة فترة ایوانات في بدایة التجربة و استمر وقد تم وزن الح        
یوم من بدء التجربة تم سحب  ٢١لحساب الزیادة الوزنیة الیومیة و مراقبة نمو الفطائم وبعد مرور 

من بعض الحیوانات لكل معاملة بصورة )  Jaugluar vein(الوداجيمل من الدم من الورید ١٠
مصل الدم عن  عشوائیة وقبل تغذیة المجامیع ثم اخذت العینات بعد خمسة دقائق الى المختبر وتم فصل

دقیقة ثم اخذت عینات مصل / دورة ١٢٠٠٠بسرعة   Centerifuge بجھاز الطرد المركزي الخالیا
 ھرومونيم لحین اجراء فحوصات الھورمونات وتم تحدید مستوى ە ٢٠−الدم وخزنھا على درجة 

LHو FSH  والبروجسترون بواسطة جھاز االلیزا ELIZA ،كیة وحسب طریقة اختبارالشركة االمری
)MONOBIND,LNC  ( لتقدیر ھرمونيF.S.H  وL.H  وطریقة)BLOCKECK,LNC( . تم

كشف الشیاع في الفطائم عن طریق استخدام الكباش الكشافة حیث ادخل على كل مجموعة كبش واحد 
من بدایة الشھر السابع ولحد الشھر العاشر وتم اجراء التحلیل االحصائي باستخدام  ٩:١اي بمعدل 
وحسب  one way analysis of varianceذو االتجاه الواحد  CRDعشوائي الكامل التصمیم ال

لجمیع القیاسات التي ) ١٩٥٥( Duncan وتم تحدید اختبار) ١٩٦٠( Torri و Steel ماذكره
  .لتحلیل البیانات) ٢٠٠٢ Anonymous ( ستخدام البرنامج االحصائي الجاھزتتناولھا الدراسة وا

  :وحسب المعادلة

                            Yij= M+ti+ei                                                 قیمة المشاھدة   =Yij  
  حیث ان

المتوسط العام                                                                                            =M 

 ti=                                                                      تاثیر المعاملة                      

 eij=الخطا العشوائي                                                                                        

  
 النتائج والمناقشة

  اإلنتاجیةالصفات : والأ
وجود فروقات ) ٣(أظھرت نتائج التحالیل اإلحصائي في جدول رقم  : یةالزیادة الوزنیة الیومیة والكل -١

على المعاملة الثالثة ) السیطرة (المعامالت األربعة إذ تفوقت المعاملة األولى   مابین)  ٠.٠٥<أ (معنویة 
 ٠.١٦٩ربعة وحسابیا على المعاملتین الثانیة والرابعة حیث بلغت معدالت الزیادة الوزنیة الیومیة للمعامالت األ

وانعكس ذلك على معدالت الزیادات الوزنیة الكلیة للمعامالت . كغم على التوالي ٠.١٤٥و ٠.١٣٥،  ٠.١٥٢ ،
كغم على التوالي حیث تفوقت معامالت السیطرة  ١٧.٢٧و ١٦.١٦، ١٨.١١،  ٢٠.٢٢األربعة حیث بلغت 

أن تحسن ، ت الثانیة والرابعة عن بعضھماعن المعاملة الثالثة ولم تختلف المعامال) ٠.٠٥<أ( معنویا) األولى(
وشكل رقم  .انعكس على معدل الزیادة الكلیة والوزن النھائي) األولى(كفاءة التحویل الغذائي لمعاملة السیطرة 

  .یوضح نمو الفطائم خالل فترة التجربة  )١(
االربعة خالل  معدالت كمیة العلف المتناول للمعامالت) ٣(یوضح جدول  :كمیة العلف المستھلك -٢

حیث بلغت كمیة العلف  آلكون تغذیت الفطائم جماعی آفترة التجربة حیث لم یتم تحلیل النتائج احصائی
یوم / فطیمة/ كغم ١‚١٤٥و ١‚٣٠٠،  ١‚٣٣٤،  ١‚٣٧١لِلمعامالت االربعة  آالمستھلك لكل فطیمة یومی

ھي  السیطرة ولكن افضل معاملةویتضح بان اعلى استھالك للعلف ھو للمعاملة االولى ، على التوالي
حیث استھلكت اقل كمیة من العلف واعطت حامض الفولیك +  Aفیتامین  المعاملة الرابعة التي جرعت
وھذا مایترتب على معدل استھالك العلف . عن بقیة المعامالت االخرى آزیادة وزنیة التختلف معنوی
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كغم لكل  ١٣٦‚٣٥و ١٥٤‚٧٠،  ١٥٨‚٨٥،  ١٦٣‚٢٦فطیمة طیلة فترة التجربة حیث بلغت / الكلي كغم
  وجاءت ھذه . فطیمة

  
  

  
  
 )یوم(الفترة 

  یوضح منحنى نمو الفطائم خالل فترة التجربة) ١(شكل رقم 
  

  لتغذویة في بعض الصفات األنتاجیةتأثیر المعامالت ا) ٣(جدول رقم لا
  الصفات

 المعامالت
 

كفاءة 
التحویل 

الغذائي كغم 
/ مادة جافة 

كغم زیادة 
 وزنیة

معدل 
أستھالك 

العلف الكلي 
  راس/ كغم

معدل 
أستھالك 
العلف 
الیومي 

راس/ كغم  

الوزن 
 النھائي كغم

الزیادة 
الوزنیة 
 الكلیة كغم

الزیادة 
 الوزنیة كغم

 
الوزن 

االبتدائي 
 كغم

٤٢.٤٤ ١.٣٧١ ١٦٣.٢٦ ٨.٠٧±
١.٦٨ 

٢٠.٢٢± 
١.٤٥ 

 أ

٠.١٦٩± 
٠.٠١ 

 أ

٢٢.٢٢±
١.١٠ 

معاملة 
 السیطرة

 
٤١.٠٠ ١.٣٣٤ ١٥٨.٨٥ ٨.٧٦± 

١.٠٤ 
١٨.١١± 
١.١٩ 
 أ ب

٠.١٥٢±
٠.٠١ 
 أ ب

٢٢.٨٨±
٠.٦٣ 

معاملة 
Αفیتامین   

 
٣٩.٥٠ ١.٣٠٠ ١٥٤.٧ ٩.٥٧± 

١.٠١ 
١٦.١٦± 
١.٢٥ 

 ب

٠.١٣٥± 
٠.٠١ 

 ب

٢٣.٢٧±
٠.٩٥ 

معاملة 
حامض 
 الفولیك

٣٩.٢٧ ١.١٤٥ ١٣٦.٣٥ ٧.٨٩± 
١.٨٢ 

١٧.٢٧± 
٠.٨٩ 
 أ ب

٠.١٤٥± 
٠.٠٠٧ 

 أ ب

٢٢.٠٠± 
١.٢٢ 

معاملة 
+  Αتامین فی

حامض 
 الفولیك

٤٠.٥٥ ١.٢٨ ١٥٣.٢٩ ٨.٥٧±
٠.٧٢ 

١٧.٩٤±
٠.٠٦٣ 

٠.١٥٠± 
٠.٠٠٥ 

٢٢.٥٩±
٠.٤٨ 

 المتوسط العام
 

 الحروف المختلفة عمودیا ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة  
   ).٠.٠٥<أ(
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البریطانیة  Black faceحمالن البالك فیس   بتغذیة) ١٩٦٨(خرون آو Hoar النتائج متفقة مع ما ذكره
-Corocicaمقارنة بعلیقة السیطرة وكذلك اتفقت مع ما جاء بھ  Aعلى مستویات مختلفة من فیتامین 

Buenfil بتغذیة العجول على فیتامین ) ٢٠٠٧(خرون آوA.  
مھداوي ونتائج ال) ١٩٩٣(خرون آو Levesqueوكذلك اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع ما حصل علیھا 

بتغذیة الفطائم على مستویات مختلفة من حامض الفولیك ) ٢٠١٠(وكذلك المھداوي) ٢٠٠٩(خرون آو
)B9 (مقارنة بمعاملة السیطرة الخالیة من حامض الفولیك.  
 ٨,٠٧بلغت معدالت كفاءة التحویل الغذائي للفطائم في المعامالت االربعة  :كفاءة التحویل الغذائي -٣
) ٣(كغم زیادة وزنیة على التوالي وتشیر نتائج الدراسة جدول / علف/كغم ٧,٨٩و ٩,٥٧ ، ٨,٧٦ ،

حیث استھلكت اقل كمیة علف من بقیة الرابعة الى ان احسن كفاءة تحویل غذائي كانت لصالح المعاملة 
كغم زیادة و الھدف ومن ھذه الدراسة /كغم علف  ٧,٨٩ الثانیة والثالثة حیث كانتاالولى والمعامالت 

لھما حامض الفولیك و A فیتامینلوصول بالفطائم الى عمر ووزن بلوغ جنسي مبكر وذلك الن ھو ا
خرون آو Schneiderوجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما جاء بھ عالقة بالنمو والزیادة الوزنیة 

فیما یخص تغذیة االغنام بمستویات مختلفة من حامض  ماا).١٩٦٨(خرون آو Hoarو ) ١٩٦٣(
) ١٩٩٣(خرون آو Levesqueالباحث فكانت نتائج الدراسة متفقة مع ما جاء بھ  B9الفولیك  

كغم علف للعجول وكذلك اتفقت  / ملم  ٦، ٣،صفر  باستخدامھ نسب مختلفة من حامض الفولیك وھي
 ٠‚٥٠ ، ٠‚٢٥ ،باستخدامھ نسب مختلفة من حامض الفولیك  صفر) ٢٠١٠(المھداوي  جاء بھ مع ما

  .كغم علف متناول/ملغم ١٢و ٨ ، ٤ ،وزن الجسم الحي اي مایعادل صفر نكغم م /ملغم  ٠‚٧٥و

  الصفات التناسلیة: ثانیا 
 تفوقا أظھرتالمعاملة الثالثة  أن) ٤(جدول  اإلحصائينتائج التحلیل  أظھرت -:نسبة التسفید  -١

ن ان في حی% ٦٦‚٦٦عن باقي المعامالت في الشھر الثامن حیث بلغت ) ٠‚٠١<أ(عالي المعنویة 
% ٤٤‚٤٤حیث بلغت و الثانیة  األولى عاملتینمالعن ) ٠‚٠١<أ(المعاملة الرابعة تفوقت بمعنویة عالیة 

حیث بلغت معدالت  .وفیھ یظھر تركیز البروجستیرون في الدم) ٥(كد ھذه النتائج جدول رقم وتؤ
 -مل/رام نانوغ ٨,٢٦٣و  ١٠,٧٤٤ ، ٣,٠٦٨ ، ٤,١١٥تركیز البروجستیرون للمعامالت االربعة 

بالزما على التوالي وربما یعود السبب في تفوق المعاملة الثالثة والرابعة معنویا في  نسبة التسفید الى 
مرحلة االولى ثم تاشیر النعاج التي سفدت وبعد اطالق الكباش الان عند اطالق الكباش الكشافة في 

ثامن وسفدت في الشھر التاسع اي بعد یوم وجد ان قسم من النعاج لم تسفد في الشھر ال ١٧الكشافة بعد 
اعادة دورة الشبق الثانیة في الشھر التاسع وقد اتفقت ھذه النتائج مع ماجاء بھ الباحث السلیفاني 

بحصولھ على فروقات معنویة بین المعامالت بدراستھ على االغنام العواسیة باستخدام فیتامین ) ٢٠٠٦(
A  فیتامین  الیة منخمقارنة مع معاملة السیطرة الA  .  

                   F.S.H.(          Follicle stimulating hormone(الھرمون المحفز للجر یبات 
للمعامالت الثانیة واألولى ) ٠.٠٥<أ(أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي لھذه الدراسة تفوقا معنویا        

مع المعاملة الرابعة في متوسط في حین لم یكن ھنالك فروقات معنویة  F.S.Hفي تركیز ھرمون 
،  ٠‚٧٤٠حیث بلغت تراكیزھا ) ٦(في الشھر الثامن فقط من عمر الفطائم جدول رقم  F.S.Hتركیز 
مل بالزما للمعامالت األربعة على التوالي ویعود السبب /نانو غرام ٠,٢٤٣٠، ٠,٣١٧٠،  ٠‚٢٠٤٠

في تفوق المعاملة الثالثة عن بقیة المعامالت األخرى ھو دور حامض الفولیك في بناء وتطویر األنسجة 
اما عند عمر تسعة اشھر لم یكن ھنالك فروقات معنویة بسبب وصول الغدة النخامیة . ھرمون النمو مع

الى مرحلة اإلفراز المتناسق لھذا الھرمون والمحافظة على مستواه وفق التغذیة االسترجاعیة التي 
اتفقت ھذه و نتجت عن حصول البلوغ الجنسي وھذا ینطبق على بقیة األشھر الالحقة التاسع والعاشر

في   F.S.Hھرمون  في تركیز وجود فروقات معنویة مبعد) ٢٠٠٦(مع ما وجده السلیفاني  النتائج
وحدة دولیة في األشھر السادس والثامن  مئة الفبتركیز  Aعند استخدام فیتامین  الفطائم العواسیة

  .والتاسع من عمر الفطائم
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  .ید للفطائم تأثیر المعامالت على نسبة التسف): ٤(الجدول  

  المسفدة اإلناث
عدد 

  المشاھدات

 
  المعامالت

 
 

 العدد  %النسبة 
 ٨/ العمر  اشھر ٩/العمر 

  أشھر
 ٩/ العمر 

 أشھر
  أشھر ٨/ العمر

٤٤.٤٤ 
  ج

٢٢.٢٢  
 ج

٢  ٤  
 

  معاملة السیطرة  ٩
 

٦٦.٦٦  
  ب

٢٢.٢٢  
  ج

  معاملة فیتامین  ٩  ٢  ٦
Α  

٧٧.٧٧ 
 أ

٦٦.٦٦  
 أ

معاملة حامض   ٩  ٦ ٧
 یكالفول

٧٧.٧٧ 
  أ

٤٤.٤٤ 
  ب

  
٧  

  
٤  

  
٩ 

 Αمعاملة فیتامین 
 حامض الفولیك+ 

). ٠.٠١<أ(        وى احتمالیةالمختلفة عمودیا تدل على وجود فروقات معنویة عند مست الحروف         

للمعامالت ) مل بالزما /غرام  نانو(التغیرات في تركیز ھرمون البروجستیرون بالدم ): ٥(الجدول 
  )الخطأ القیاسي ± المتوسط الحسابي (الدراسة المختلفة في 

  
  المعامالت

  تركیز ھرمون البروجستیرون 
  

  اشھر ١٠/ العمر 
  معاملة السیطرة

  
١,٨٠٣٢±  ٤,١١٥  

  جب 
 Aمعاملة فیتامین 

  
١,٠٣٢٨±  ٣,٠٦٨  

  ج
  معاملة حامض الفولیك

  
٠,٦٣٣٣± ١٠,٧٤٤  

  أ
  حامض الفولیك+  Aمعاملة فیتامین 

  
١,٩١٥٨±  ٨,٢٦٣  

  أ ب
  المتوسط العام

  
٠,٨٦٨٩± ٦,٥٤٧٥  

  .)٠.٠٥<أ(عمودیا تدل على وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة  الحروف المختلفة         

  
 L.Hتراكیز ھرمون ) ٦(ول الجد یبین:  Luteinizing hormone) L.H(الھرمون اللوتیني 

في متوسط تركیز  )٠.٠٥<أ(لثة تفوقا معنویا اذ اظھرت المعاملة الثا. للمعامالت االربعة في الدم 
اذ ، في الدم في الشھر السابع من عمر الفطائم على المعاملة االولى والثانیة والرابعة L.Hھرمون 

للمعامالت مل بالزما /نانو غرام  ٠,١٨٧٤و ٠,٥١١٢،  ٠,١٨٣٢، ٠,١٦١٤  تراكیزھا بلغت 
في متوسط ) ٠.٠٥<أ(عمر الفطائم فقد تفوقت معنویا اما في الشھر الثامن من . على التوالي االربعة 

واالولى بلغت ، في دم المعاملة الثانیة والثالثة على المعاملة الرابعة L.Hتركیز ھرمون 
مل بالزما على التوالي للمعامالت /نانو غرام  ٠,١٠٥٠و٠,١٥٢٤ ،٠,١٤٧٢ ، ٠,٠٥٨٢تراكیزھا
في متوسط تركیز ) ٠.٠٥<أ(فقد تفوقت معنویا  اما في الشھر العاشر من عمر الفطائم. االربعة 
في حین لم یكن ھنالك تفوقا معنویا على ،في الدم المعاملة الثالثة على المعاملة الرابعة  L.Hھرمون 

على الرغم من عدم وجود فروقات معنویة بین المعاملة االولى والثانیة . المعاملتین االولى والثانیة
اذ بلغت  L.Hحسابیا على المعاملة الثانیة في متوسط تركیز ھرمون نالحظ تفوق المعاملة االولى 
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 مل بالزما للمعامالت االربعة/نانو غرام ‚ ‚ ٠,١٥٤٠ و٠,٣٤٧٢،  ٠,١٨٧٢ ،٠,٢٢١٤المتوسطات
وكل من وربما یعود سبب تفوق المعاملة الثالثة في الشھر السابع من عمر الفطائم . على التوالي

لثة في الشھر الثامن من عمر الفطائم ولم یكن ھنالك فروقات معنویة بینھما الى المعاملتین الثانیة والثا
الناتج عن التغذیة  L.Hوحامض الفولیك في تطویر وزیادة افراز ھرمون  Aدور كل من فیتامین 

لفلق  L.Hاالسترجاعیة لنمو الجریب وافرازه االستروجین وارتفاع مستواه لغرض تحفیز افراز ال
التي وجدت ) ٢٠٠٦(السلیفاني اءت نتائج ھذه الدراسة غیر متفقة مع ما توصل الیھ وج. البویضة 

في فطائم العواسیة في الشھر التاسع من عمر الفطائم عند  L.Hفروقات معنویة في تركیز ھرمون 
       .    ملغم  ٥٥ Eمئة الف وحدة دولیة وفیتامین  Aمعاملتھا بفیتامین 

  
    )بالزمامل  /نانو غرام(F.S.H و L.Hلة التغذویة على تركیز ھرموني تاثیر المعام):٦(جدول ال  
  )الخطا القیاسي ±التوسط الحسابي (في الفطائم العواسیة  
  

  المعامالت
  التغذیة
  

الصفات 
  المدروسة

  )شھر(المدروسة  األعمارالتركیز للھرمون عند 

١٠  ٩  ٨  ٧  

  معاملة السیطرة
  

F.S.H ٠,٠١٣١٢±
٠,٠٢٤٢  

  

٠,٧٤٠± 
٠,٠٠٧٩  

  ج

٠,١٤٢٤±
٠,٠٠٧٥  

  

٠,١٨٢٢±
٠,٣٤٩٧  

L.H ٠,١٦١٤± 
٠,٠١١٧                 

  ب

٠,٠٥٨٢±
٠,٠٠٤٥  

  ج

٠,١٢٦٠±
٠,٠٢٨٥  

٠,٢٢١٤±
٠,٠٤٢٢  

  أب
 معاملة فیتامین

A 
  

F.S.H  ٠,١٩٠٠±
٠,٠٤٦٩  

٠,٢٠٤٠±
٠,٠٢٦٨  

  ب

٠,١٢٣٢±
٠,٠١٣٥  

٠,٢٨٣٠±
٠,٠٢٤٢  

L.H  ٠,١٨٣٢±
٠,٠٥٥٤  

  ب

٠,١٤٧٢±
٠,٠١١٢  

  أ

٠,١٠٠٠±
٠,٠١٦٣  

٠,١٨٧٢±
٠,٠٢٧٦  

  أب
معاملة حامض 

  الفولیك
  

F.S.H  ٠,٢٢٥٠±
٠,٠٤٩٣  

٠,٣١٧٠±
٠,٠٢٥٢  

  أ

٠,١٣٦٠±
٠,٠١٢٥  

٠,٣٣١٠±
٠,٠٨١٣  

L.H  ٠,٥١١٢±
٠,١١٢٣  

  أ

٠,١٥٢٤±
٠,٠١٠٠  

  أ

٠,١٢٣٤±
٠,٠١٦٨  

٠,٣٤٧٢±
٠,٠١٠٦  

  أ
معاملة 

+  Αفیتامین
  حامض الفولیك

  

F.S.H  ٠,٣١٥٠±
٠,١٠٧٧  

٠,٢٤٣٠±
٠,٠٥٨٤  

  أب

٠,١٥٧٠±
٠,٠٣٧٤  

٠,٢٦٦٠±
٠,٠٣٥٢  

L.H  ٠,١٨٧٤±
٠,٠١٢٥  

  ب

٠,١٠٥٠±
٠,٠٢٠٠  

  ب

٠,١١٨٦±
٠,٠٢٢١  

٠,١٥٤٠±
٠,٠١٢٥  

  ب
  المتوسط العام

  
F.S.H ٠,٢١٥٣±

٠,٠٣٣  
٠,٢٠٩٥±
٠,٠٢٥  

٠,١٣٩٦±
٠,٠١٠١  

٠,٢٦٥٥±
٠,٠٢٥٧  

L.H  ٠,٢٦٠٨±
٠,٠٤٤١  

٠,١١٥٧±
٠,٠١٠٤  

٠,٠١١٧٠±
٠,٠٠٩٩  

٠,٢٢٧٤±
٠,٠٣١  

  . )٠.٠٥<أ(لى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالیة الحروف المختلفة عمودیا تدل ع     
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EFFECT OF USING VITAMIN A AND FOLIC ACID IN SOME 
PRODUCTION, REPRODUVTIVE PARAMETERS LOCAL AWASSI 

EWE 
LAMPS 

Abdalelah Abdalla AL- Zubaydi                      Raghad Nabil Daowd Al-Taey 
Animal Resources Dept. , College of Agric. & Forestry , Mosul Univ., Iraq 

 
ABSTRACT                                            

This study was conducted at Animal Resourse Department \ College of  
Agriculture and Forestry at Mosul University for a period from  9/6/2009  to 
6/10/2009, to study the effect of vit. A , Folic acid and the Co- effect for both of 
them on some physiological  and reproductive traits for local Awassi ewe lambs 
36 ewe lambs 4 month old were used in this study randomly divided  into 4 
treatments with average weights 22.22 , 22.88 , 23.27 and 22.00  kg 
respectively.   

The first treatment fed on the control ration , the second drunk with vit A 
5000 I.U \ head twice a week , the third drunk with folic acid 25 mg \head  
twice a week , and the fourth treatment was drunk with vit A 5000 I.U with 25 
mg \ head  twice a week all the experiment period . The result revealed 
significant difference (P< 0.05) between the treatments in the average daily and 
total gain for the behalf of the control treatment , and there were no significant 
difference in final weight between the treatments , but there was a progress on 
improvement in fertility percentage for the third treatment reached 66.66% at 
8th month of ewe lambs age. At 10th month of age the third and forth treatment 
were highly significantly superior (P>0.01)then the first and second treatment 
and reached 77.77% . There was no significant difference in F.S.H hormone 
level at 7 , 9 , 10 month of age. There was significant difference(P> 0.05) for 
the 3rd treatment at 7 months of age , the level of  F.S.H reached 0.3170 
nonogram \ml with comparison with 1st and 2nd treatments . Also there were 
significant differences(P>0.05) in L.H  hormone level between the treatments 
within the 7th month for the behalf of 3rd  treatment and 8th month for the behalf 
of 2nd and 3rd  treatments. The treatments with Vit. A and folic acid led to a 
significant increase (P>0.05) level of  Progesterone hormone at 10th month of 
age for the 3rd  and 4th treatments compared with 1st and 2nd over.                
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  .جامعة الموصل –البحث العلمي  العالي

 مدیریiiة دار الكتiiب للطباعiiة. الطبعiiة الثانیiiة، تغذیiiة إنسiiان). ٢٠٠٠(محمiiد ذنiiون  هللاعبiiد ا، الزھیiiري
  .الموصل جامعة −والنشر

الصiiفات الفسiiلجیة فiiي بعiiض  E و Aتiiأثیر فیتiiامیني ). ٢٠٠٦(أمیiiرة سiiامي عبiiدي غزالiiة ، السiiلیفاني
جامعiiة  −كلیiiة الزراعiiة و الغابiiات  ، رسiiالة ماجسiiتیر . العراقیiiة األغنiiاموالتناسiiلیة لفطiiائم 

  .الموصل
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  – كلیiiة الزراعiiة. أنتiiاج األغنiiام و المiiاعز ) . ١٩٩٢(یلیiiا إمظفiiر نiiافع رحiiو والقiiس جiiالل ، الصiiائغ 
  .البصرة جامعة

 تiiأثیر). ٢٠٠٩( ألشiiرابيقاتشiiا ومحمiiد خلیiiل مزھiiر كiiاظم كعبیiiر ؛ ممتiiاز متiiي منصiiور ، المھiiداوي
التغذیiiة علiiى األداء فiiي العلیقiiة فiiي مرحلتiiي الرضiiاعة و الفولیiiك والبiiروتینحiiامض  مسiiتوى

  .١٥٣-١٣٢):٤( ١ .الفرات للعلوم الزراعیةمجلة . العراقیة في الحمالن مووالن
 ك فiي األداء اإلنتiاجياستخدام نسب مختلفة مiن حiامض الفولیi). ٢٠١٠(مزھر كاظم كعبیر ، المھداوي

جامعiiة  −كلیiiة الزراعiiة. مجلiiة العلiiوم الزراعیiiة العراقیiiة. للنعiiاج الحوامiiل المحلیiiة و موالیiiدھا
  . ٤١-٢٥):٢( ٤١.  بغداد

 اسiتخدام نسiب تiأثیر). ٢٠٠٩(عبiد السiتار سiالم؛ ھiدیل عاصiم محمiد و خالiد حسiاني سiلطان ، سعدون
و  وامiلدمویiة و الكیموحیویiة فiي النعiاج الححامض الفولیك على بعiض المعiاییر المن  مختلفة

   . ٣٠٦-٢٩٩: )٢(، ٢٣. للعلوم البیطریةالعراقیة  المجلة. الحمالن
الكتiiiiاب السiiiiنوي . المنظمiiiiة العربیiiiiة للتنمیiiiiة الزراعیiiiiة، مجلiiiiة العلiiiiوم الزراعیiiiiة) ٢٠٠٧(مجھiiiiول 
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