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الفريزيان تحت ظروف اإلجهاد  ألبقار بعض الصفات التناسليةفي والرش بالماء  النياسينالمعاملة بتأثير 
 الحراري

 عماد ؼاٌب عبد الرحمن العباسً                        ظافر شاكر عبدهللا الدوري
 قسم الثروة الحٌوانٌة

 جامعة تكرٌت -كلٌة الزراعة
 

الخالصة 

بقرة فرٌزٌان  36راسة فً محطة أبقار االسحاقً الواقعة شمالً بؽداد واستخدم فٌها أجرٌت هذه الد      
ن متعددة الوالدات فً بداٌة مواسمها اإلنتاجٌة ، قسمت األبقار عشوائٌا إلى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن متساوٌتً

 أعطٌتبدون رش ، وقسمت كل مجموعة إلى ثالث مجموعات فرعٌة هما مجموعة الرش ومجموعة 
لدراسة تأثٌر  31/7/2011إلى  1/6/2010للمدة من (  بقرة/ ٌوم / ؼم  12،  6،  0)نٌاسٌن بمقدار ال

ن الوالدة إلى التلقٌح الفترة معدد التلقٌحات الالزمة لإلخصاب و فً بالنٌاسٌن والرش بالماء المعاملة
نسبة تأثر نتائج أظهرت ال نسبة االجهاضات ،رة بٌن والدتٌن وطول الفتو الخصوبةونسبة  خصبالم

التلقٌحات الالزمة  عدد تفً حٌن تأثر،  النٌاسٌنبالمعاملة ب ( 0.05 ≥ أ) معنوٌاوالخصوبة االجهاضات 
 بحٌث بلػ معدل عدد هذه التلقٌحات بنفس المعاملة (0.05 ≥ أ) معنويوطول الفترة بٌن والدتٌن لإلخصاب 

فٌما لم ٌسجل ،  ٌوم 442.11مقابل  412.14ن طول الفترة بٌن والدتًتلقٌحة ومعدل  3.50مقابل  2.50
كما لم ٌسجل للرش تأثٌر على هذه ، ة من الوالدة حتى اإلخصاب المثمرعلى الفتر نٌاسٌنللتأثٌر معنوي 

.  الصفات
 

المقدمة 

ٌأخذها المربٌن بنظر من الركائز األساسٌة التً  بهتمام باألداء التناسلً فً أبقار الحلًٌعتبر اال      
ان الصفات إذ ، إذ ٌنصب اهتمامهم بتحسٌن الظروؾ البٌئٌة المحٌطة بقطعانهم بشتى الوسائل  تبار ،االع

 ( 1984جالل وكرم )علٌها الوراثة التناسلٌة بشكل عام تتأثر بالظروؾ البٌئٌة المحٌطة بشكل اكبر مما تؤثر 
جٌة لالعملٌات الفسفً  تدهورسلوك الحٌوان و فًٌحدث خلل  الحراريتعرض الحٌوانات لإلجهاد  أن

 ، نفوقالإلى  تنتهًإنتاجٌة تلك الحٌوانات وقد  وبالتالً تتدهورمقاومة الحٌوان لألمراض  انخفاضوالمختلفة 
دورة الاإلجهاد الحراري ٌؤثر على كل جزء من إلى أن ( 2008)وآخرون  Zimbelmanبٌنت  وقد
، من جهته  أكثر صعوبة اإلجهاد الحراري ٌكون تحت ظروؾ الشٌاع لدى األبقاروان الكشؾ عن   تناسلٌةال

ارتفاع درجة حرارة المحٌط تسبب انخفاضاً فً الكفاءة التناسلٌة لكال  نأ الى McDowell (1972)أشار 
 واإلخصابوالرؼبة الجنسٌة والشبق ونسب التبوٌض  األمشاجوٌن تك فً خفضالجنسٌن من خالل تأثٌرها 

ما تسببه من مشاكل  إلى إضافة، األمومة وطول فترة الحمل وقابلٌة  جنةاألنسبة هالك  نزراع وزٌادةواأل
إن احد أسباب انخفاض الكفاءة التناسلٌة خالل فترة اإلجهاد De Ondarza (2000 )  ، وقد بٌن الوالدة أثناء

ص من للتخل ع كمٌات اكبر من الدم إلى الجلدالحراري هو إن درجات الحرارة العالٌة تدفع بالبقرة إلى دؾ
الحرارة الزائدة مقارنة بالجهاز التناسلً مما ٌؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة لألعضاء التناسلٌة وبالتالً 

سبب فً إطالة تإلى إن اإلجهاد الحراري ي واأشار( 2005)وآخرون  Keownكما إن  انخفاض كفاءتها ،
إن  إلىWest (2002 ) أشار ٌنفً ح ، إلخصاب المثمر وٌخفض نسبة الخصوبةالفترة من الوالدة إلى ا

الطقس الحار ٌسبب ارتفاع درجة حرارة الرحم الداخلٌة مما ٌؤدي إلى تقلٌل فرص بقاء الجنٌن على قٌد 
لدى اإلناث ٌفاقم من مشاكل الخصوبة وذلك  النٌاسٌنإلى إن نقص Jasmin (2010 )وقد أشارت ، الحٌاة 

-Madison الالزمة لعملٌة الحمل ، من جهتها ذكرت لدوره القوي فً بناء وتركٌب الهرمونات الجنسٌة

Anderson فً األبقار أسفرت عن زٌادة األحماض الدهنٌة  نٌاسٌنالعاملة بإن الم( 1997) وآخرون
التً تعتبر أساسٌة فً التخلٌق الحٌوي لٌك واللٌنولٌنٌك واالركدونٌك األساسٌة الؽٌر مشبعة مثل حامض اللٌنو

 Avendano-Reyes أشار أخرىمن جهة والمهم فً عملٌة التناسل ،  Prostaglandin الـ لهرمون
إلى رش األبقار بالماء قد قلل من عدد التلقٌحات الالزمة والفترة من الوالدة إلى التلقٌح ( 2006)وآخرون 

مقابل %  70شبق بعد المعاملة بالرش كانت الإن نسبة األبقار التً أظهرت West (2002 ) المثمر ، وبٌن
.  لألبقار التً لم ترش%  45
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بمستوٌات مختلفة والرش بالماء ظهرا فً تخفٌؾ األثر  النٌاسٌنٌهدؾ البحث إلى معرفة تأثٌر المعاملة ب     
.  ل فصل الصٌؾ بعض الصفات التناسلٌة وإمكانٌة تحسٌن هذه الصفات خالاد الحراري فً الضار لإلجه

  
المواد وطرائق البحث 

أجرٌت هذه الدراسة فً محطة أبقار الحلٌب فً االسحاقً الواقعة فً قضاء الدجٌل التابع لمحافظة 
كانت  ، 31/7/2011إلى  1/6/2010كم للمدة من  55-50صالح الدٌن التً تقع شمال بؽداد على بعد 

إذ تتؽذى الحٌوانات على ، ن فصل لفصل تبعاً لتوفر األعالؾ من عام إلى آخر وم تتباٌن فً المحطةالتؽذٌة 
األعالؾ الخضراء المكونة من الذرة البٌضاء والصفراء والجت فً الصٌؾ والخرٌؾ وعلى محاصٌل الجت 

وٌقدم العلؾ  ،والدرٌس والتبن ( الؽمٌر)ومخالٌط الشعٌر والبرسٌم أثناء الشتاء والربٌع كما وٌستعمل الساٌلج 
،  كؽم حلٌب  2.5-2كؽم لكل  1إنتاج الحلٌب وعادة ما ٌكون بمعدل  إلىلألبقار الحلوب استناداً المركز 

واعتمدت بشكل أساسً على العلؾ وفٌما ٌخص التجربة الحالٌة كانت التؽذٌة طٌلة مدة التجربة موحدة 
ن التبن ودرٌس المركز المتكون من نخالة الحنطة والشعٌر المجروش وعلى الكلس وملح الطعام فضال ع

ألجت الذي كان ٌقدم عند شحه توفر األعالؾ الخضراء ، أما الماء فكان متوفراً أمام الحٌوانات وعلى مدار 
: الساعة ، وقد حددت النسب المئوٌة للعلٌقة كاآلتً 

 
 التجربة فً المستخدمة المركزة العلٌقة مكونات( 1)جدول 

% النسبة المئوٌة المادة العلفٌة  

طةنخالة حن  40 

 20 شعٌر

زهرة الشمسكسبة   15 

 10 ذرة مجروشة

 10 مجروش فول الصوٌا

 2.5 ملح طعام

 2.5 كلس

%100 المجموع  

  
وبمواسم مختلفة ، ( ٌوم بعد الوالدة 6±  13)بقرة حلوب فً بداٌة مواسمها اإلنتاجٌة  36تم اختٌار      

بدون ومجموعة الرش  بقرة هً مجموعة  18ل منها قسمت األبقار عشوائٌا إلى مجموعتٌن رئٌسٌتٌن تضم ك
منها  6أصبح عدد المجموعات الفرعٌة  إذئٌسٌة إلى ثالث مجموعات فرعٌة ، وقسمت كل مجموعة ر رش

واآلتً ، ( رشبدون ) والثالثة األخرى للمجموعة الثانٌة( الرش) ثالثة مجامٌع تابعة للمجموعة االولى
 : ٌوضح المجامٌع المشار إلٌها 

1- a1  تمثل مجموعة الرش بدون نٌاسٌن .
2- a2 ٌوم /بقرة/ؼم نٌاسٌن 6تمثل مجموعة الرش و .
3-a3  ٌوم/بقرة/ؼم نٌاسٌن 12تمثل مجموعة الرش و . 

4-b1 (مجموعة سٌطرة) نٌاسٌن  دونرش وبدون تمثل مجموعة ب .  

5-b2  ٌوم /بقرة/ؼم نٌاسٌن فقط 6تمثل مجموعة.   
6-b3  م ٌو/بقرة/م نٌاسٌن فقطغ 12تمثل مجموعة .

وتم أعطائه تم خلطه مع العلؾ المركز فً الوجبة الصباحٌة إذ  بلوري على شكل مسحوق نٌاسٌنال وكان
ٌوم خالل األشهر الثالث األولى من /بقرة/ؼم نٌاسٌن 12،  6، صفرللمجموعات الفرعٌة الثالثة بمعدل 

عملٌة الرش لمجموعة الرش ٌومٌا  كانت تتم، نتاجٌة التجربة أي عندما كانت األبقار فً بداٌة مواسمها اإل
خالل فصل )دقائق على رأس كل ساعة لؽاٌة الساعة الثالثة ظهرا  10ظهرا لمدة  12ابتداء من الساعة 

على  وعملٌة الرش كانت تتم من خالل منظومة رش موجودة بالمحطة تنشر الماء على شكل رذاذ( الصٌؾ
. (Cattle Sprayer)جمٌع اجزاء الجسم 
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مراقبة األبقار أثناء اللٌل والنهار لمعرفة األبقار التً تظهر علٌها عالمات الشبق ، إذ إن األبقار التً  تمت    
تظهر علٌها عالمات الشبق صباحاً ٌتم إدخال الثور على حظٌرتها وقت العصر لتسفٌدها ، وٌعاد تلقٌحها فً 

ٌعاد التلقٌح ات الشبق عصراً فتلقح فً صبٌحة الٌوم التالً وصبٌحة الٌوم التالً أما التً تظهر علٌها عالم
ٌوم تلقح مرة ثانٌة وهكذا تم تسجٌل عدد المرات  24-20وإذا ما عاودت الشبق بعد فً عصر الٌوم نفسه 

الالزمة لإلخصاب لكل بقرة ، ومن خالل معرفة تارٌخ آخر والدة لكل بقرة قبل بداٌة التجربة فانه تسنى لنا 
بعد أن تم تسجٌل تارٌخ التسفٌد وعدم معاودة الشبق وتأكٌد  و ة من الوالدة حتى التلقٌح المخصبفترالحساب 

ثم تم حساب الفترة بٌن والدتٌن لكل بقرة من م وحسب المجموعة التً تنتمً لها ٌو 70-50الحمل بعد مرور 
بقار التً من خالل معرفة عدد األ الخصوبةتم حساب نسبة كذلك الالحقة ة تارٌخ الوالدة السابقة وخالل معرؾ

خالل فترة التجربة فً حٌن تم تسجٌل عدد األبقار التً حملت وأجهضت وحسب  حملت ضمن كل مجموعة
.  إلٌهاالمجموعة التً تنتمً 

، وقورنت الفروق بٌن ( CRD)طبقت بتصمٌم عشوائً كامل ( 3×  2)استخدمت تجربة عاملٌة 
فً SAS (2004 ) االحصائً متعدد الحدود ، وأستعمل البرنامج Duncan (1955)المتوسطات باختبار 

 : التحلٌل اإلحصائً على وفق األنموذج الرٌاضً اآلتً

 
Yijk = µ +  Ni +Sj + NS (ij) + eijk 

 :إذ إن
Yijk = قٌمة المشاهدةk  ( الرش)العائدة لطرٌقةi  والمعاملة بالنٌاسٌنj   .

µ  =المتوسط العام للصفة المدروسة .
Ni  = (.ؼم 12و  6،  صفر)تأثٌر المعاملة بالنٌاسٌن  
Sj  = (. رش ، بدون رش)تأثٌر الرش

NS (ij)  =تأثٌر التداخل ما بٌن الرش والمعاملة بالنٌاسٌن .
eijk  = الخطأ العشوائً الذي ٌتوزع طبٌعٌا بمتوسط ٌساوي صفر وتباٌن قدرهσ

2
e .

 
النتائج و المناقشة 

ٌوم ولعدد  2.98 ± 121.75العام للمدة من الوالدة إلى التلقٌح المثمر كان إن المتوسط  تبٌن النتائج
 ± 414.7وطول الفترة بٌن والدتٌن( 2جدول ال). تلقٌحة  0.16 ± 3.05التلقٌحات الالزمة لإلخصاب 

%  15 ± 36.11ولنسبة االجهاضات ( 3جدول ال) %  8 ± 63.88لخصوبة كان نسبة الٌوم و 12.20
  .( 4 جدولال)

نسبة فً  نٌاسٌنلل ةمعنويعالً ال تأثٌروجود  إلى اإلحصائًتشٌر نتائج التحلٌل  :  نياسينالتأثير 
ؼم نٌاسٌن  12 أعطٌتالتً  لدى األبقار%  25إلى  نسبة االجهاضات انخفضتإذ ، والخصوبة االجهاضات 

 75معنوٌا بمعدل بلػ  وسجلت نسبة الخصوبة ارتفاعا ،النٌاسٌن تعطى لم للمجموعة التً %  50    مقابل
 ≥ أ)تأثٌر معنوي  النٌاسٌنب المعاملة أظهرتكما ،  للمجموعة التً لم تعطى النٌاسٌن%  50مقابل % 

لدى ات انخفض عدد التلقٌح إذوطول الفترة بٌن والدتٌن ،  لإلخصابعدد التلقٌحات الالزمة على (0.05
وقد ( السٌطرة) النٌاسٌنمقارنة بتلك التً لم تتلقى ٌوم /ؼم12بمقدار  النٌاسٌن أعطٌتالتً  األبقارمجموعة 

تلقٌحة على التوالً  0.28±  3.50و 0.26±  2.50 لكال المجموعتٌن لإلخصابالالزمة  عدد التلقٌحات بلػ
ٌوم لتلك التً لم  442.11مقابل   412.14 نٌاسٌنمن  ؼم 12وبلػ طول الفترة بٌن والدتٌن لألبقار المتلقٌة 

على المدة من ٌذكر توى تأثٌر معنوي تحت أي مس نٌاسٌنللفً حٌن لم ٌكن  ، النٌاسٌنمن تأخذ أي مستوى 
إذ ، المتناول  النٌاسٌنبالرؼم من التقلص الحاصل فً هذه المدة بزٌادة كمٌة  المخصب الوالدة حتى التلقٌح

ٌومٌا  نٌاسٌن ؼم 12للمجموعة التً عوملت بمعدل  المخصب المدة من الوالدة إلى التلقٌح طبلػ متوس
وقد ، ٌوم  4.02 ± 128.66ٌوم فً حٌن كان المتوسط لمجوعة السٌطرة لنفس الصفة  5.85 ± 115.87

قد ٌكون اثر بشكل اٌجابً على كمٌة  نٌاسٌنالعلى صفات التناسل إلى إن  نٌاسٌنللاالٌجابً  التأثٌرٌعزى هذا 
واستئناؾ عملٌة االباضة ( Nett ،1987) فً الطاقة المادة الجافة المتناولة التً تكون مهمة فً تقلٌل العجز 

 بعد أسابٌع قلٌلة من الوالدة ، إذ تؤدي الزٌادة فً كمٌة المادة الجافة المتناولة إلى 
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الهرمونات المحفزة للؽدد التناسلٌة  إفرازعلى ( الهاٌبوثالمس والؽدة النخامٌة)تحفٌزالمراكز العلٌا فً الدماغ 
فً األبقار  نٌاسٌنالإن المعاملة ب أو، ( 2001وآخرون  EL-Barody)ز خالٌا المبٌض وبالتالً تجدد وتحفً

أسفرت عن زٌادة األحماض الدهنٌة األساسٌة الؽٌر مشبعة مثل حامض اللٌنولٌك واللٌنولٌنٌك واالركدونٌك ، 
 Madison-Anderson)      والتً تعتبر أساسٌة فً التخلٌق الحٌوي للهرمونات المحفزة للؽدد التناسلٌة

 Flachowskyهذا وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل من ، ( Jasmin 2010و 1997 وآخرون
فٌما لم تتفق مع  (2007) وآخرون Zimbelmanو( 1997) وآخرون Madison-Andersonو( 1993)

Lucy  ( . 1992)وآخرون
بشكل واضح انه لم ٌكن للرش تأثٌر موجب ( 1الملحق ) فً جدول تحلٌل التباٌن تظهر النتائج :تأثير الرش 

على صفات التناسل قٌد الدراسة وقد ٌعزى السبب فً ذلك إلى إن األثر السلبً لإلجهاد الحراري التً 
 أنبحٌث أدى إلى إخفاء اآلثار الموجبة التً ممكن تعرضت له األبقار خالل أشهر الدراسة األولى كان كبٌر 

د المرات وقلة عدأو قد ٌعود السبب إلى قصر الفترة التً رشت بها األبقار ،  ٌحدثها الرش على هذه الصفات
لم تؤثر المعاملة بالرش  أن إلى أشارالذي (  West ، 2002)  جزئٌا مع ةوقد اتفقت هذه الدراس،  الرش

 راألبقاادت الى زٌادة نسبة معنوٌا فً على نسبة اإلخصاب وعدد التلقٌحات الالزمة لإلخصاب فً حٌن 
( . 2006)وآخرون  Avendano-Reyesو( 1992)وآخرون  Rayواختلفت مع كل من المظهرة للشبق 

 
تأثٌر الرش والمعاملة بالنٌاسٌن على عدد التلقٌحات الالزمة لإلخصاب والمدة من الوالدة إلى  :( 2)الجدول 

التلقٌح المثمر 

. فٌما بٌنها (0.05 ≥ أ)عامل تختلؾ معنوٌا / المتوسطات التً تحمل حروؾ مختلفة ضمن العمود الواحد 
 

فً نسبة  (0.05 ≥ أ) اثر التداخل بٌن النٌاسٌن والرش بشكل معنوي :تأثير التداخل بين النياسين والرش 
ؼم نٌاسٌن اقل نسبة  12إذ سجلت للمجموعة التً رشت وأعطٌت ( 4جدول ال) االجهاضات والخصوبة

لكال %(  50)ارنة بمجموعة السٌطرة مق%  83.3وأعلى نسبة خصوبة بمعدل %  16.6اجهاضات بمعدل 
فً عدد التلقٌحات الالزمة لإلخصاب  (0.05 ≥ أ) النٌاسٌن والرش معنوٌا بٌنالصفتٌن ، كما اثر التداخل 

ٌوم والمجموعة / بقرة/ؼم نٌاسٌن 12وطول الفترة بٌن والدتٌن ، إذ سجلت المجموعة التً رشت وأعطٌت 
 0.40 ± 2.50و  0.34 ± 2.50تلقٌحات ممكن بمتوسط قدره اقل عدد  ؼم نٌاسٌن فقط 12التً أخذت 

 الخطأ القٌاسً ±المتوسط 

المدة من الوالدة إلى 
 (ٌوم)ثمر التلقٌح الم

عدد التلقٌحات الالزمة 
 (تلقٌحة)لإلخصاب 

 العوامل المؤثرة عدد المشاهدات

 المتوسط العام 36 0.16 ± 3.05 2.98 ± 121.75

 المعاملة بالرش

4.53 ± 122.18  أ 0.22 ± 2.88 أ  بدون رش  18 

3.94 ± 121.22  أ 0.24 ± 3.22  أ  مع الرش  18 

 (ؼم)نٌاسٌن ال

4.02 ± 128.66  أ 0.28 ± 3.50  أ   صفر 12 

3.73 ± 122.66  أ 0.27 ± 3.16 أب   12 6 

5.85 ± 115.87  أ 0.26 ± 2.50 ب   12 12 

 (الرش × النٌاسٌن ) التداخل 

5.56 ± 127.50  أ 0.36 ± 3.00 أب   6 
 صفر+ بدون رش 

 نٌاسٌن

4.97 ± 123.66  أ 0.40 ± 3.16 أب   نٌاسٌن 6+ بدون رش  6 

أ ±11.03 115.75 0.42 ± 2.50 ب   نٌاسٌن 12+ بدون رش  6 

7.00 ± 131.00  أ 0.36 ± 4.00 أ   نٌاسٌن 0+ رش  6 

0.64 ± 121.66  أ 0.40 ± 3.16 أب   نٌاسٌن 6+ رش  6 

6.17 ± 116.00  أ ب 0.34 ± 2.50   نٌاسٌن 12+ رش  6 
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تأثٌر الرش والمعاملة بالنٌاسٌن على طول الفترة بٌن والدتٌن ونسبة الخصوبة  :( 3)الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. فٌما بٌنها (0.05 ≥أ )عامل تختلؾ معنوٌا / المتوسطات التً تحمل حروؾ مختلفة ضمن العمود الواحد 

 
االجهاضات تأثٌر الرش والمعاملة بالنٌاسٌن فً نسبة  : ( 4)الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. فٌما بٌنها (0.01 ≥أ )عامل تختلؾ معنوٌا / المتوسطات التً تحمل حروؾ مختلفة ضمن العمود الواحد 

 الخطأ القٌاسً ±المتوسط                                               

 %الخصوبة 
طول الفترة بٌن والدتٌن 

 (ٌوم)

عدد 
 داتالمشاه

 العوامل المؤثرة

 المتوسط العام 23 12.20 ± 414.7 8 ± 63.88

 المعاملة بالرش

11 ± 61.11 أ بدون رش  11  أ12.20 ± 432.73 

12 ±66.66 أ أ  ±15.68 421.08  مع الرش  12

 (ؼم)نٌاسٌن ال

15 ± 0.50 ب  صفر 6 أ ±19.15 442.11 

15 ± 66.6 ب  6 8 ب 13.18 ± 428.06 

17 ± 75.0 أ  12 9 ب ±11.19 412.14 

 (الرش × النٌاسٌن ) التداخل 

13 ±50.0 ج  نٌاسٌن 0+ بدون رش  3 أب 12.89 ± 439.99 

16 ± 66.6 ب نٌاسٌن  6+ بدون رش  4 أب 9.66 ± 405.23 

18 ± 66.6 ب  نٌاسٌن 12+ بدون رش  4 أب 7.69 ± 400.55 

13 ±50.0 ج  نٌاسٌن 0+ رش  3  أ 8.61 ± 418.22 

15 ± 66.6 ب  نٌاسٌن 6+ رش  4 أب 9.98 ± 398.45 

 نٌاسٌن 12+ رش  5 ب 13.22 ± 397.53  أ 19 ± 83.3

 الخطأ القٌاسً ±المتوسط                                          

% االجهاضات 
عدد االبقار 
المجهضة 

 العوامل المؤثرة عدد المشاهدات

 المتوسط العام 36 13 15 ± 36.11

 المعاملة بالرش

أ  ±13 38.88  بدون رش 18 7

أ  ±12  33.33 مع الرش  18 6

 (ؼم)نٌاسٌن ال

أ   ±17  50.0  صفر 12 6

ب  ±11  33.33 4 12 6 

 12 12 3   ج  ±4  25.0

( الرش × النٌاسٌن ) التداخل 

 نٌاسٌن 0+ بدون رش  6 3 أ 16 ± 50.0

 نٌاسٌن 6+ بدون رش  6 2 ب ±11 33.3

ب  14 ± 33.3  نٌاسٌن 12+ بدون رش  6 2

أ   14 ± 50.0  نٌاسٌن 0+ رش  6 3

 نٌاسٌن 6+ رش  6 2 ب 13 ± 33.3

 نٌاسٌن 12+ رش  6 1 ج  9 ± 16.6
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فٌما سجلت المجموعة (  2001)وآخرون  EL-Barodyتلقٌحة على التوالً وهً نتٌجة متفقة مع ما جاء به 

تلقٌحة ، وسجلت المجموعة التً  0.36 ± 4.00ولم تعطى نٌاسٌن أكثر عدد تلقٌحات بمتوسط التً رشت 
ٌوم ، ولم ٌكن  397.53ؼم ورشت فً نفس الوقت اقل فترة بٌن والدتٌن بمعدل  12أعطٌت نٌاسٌن بمعدل 

معاملة التً رشت للتداخل المذكور أعاله تأثٌر معنوي على الفترة من الوالدة إلى التلقٌح المثمر إال إن ال
ٌوم فٌما كانت أعلى فترة  6.17 ± 116.00ؼم نٌاسٌن ٌومٌا قد سجلت اقل فترة ممكنة بمتوسط  12وأخذت 

ٌوم  7.00 ± 131.0قد سجلت للمعاملة التً رشت بدون إعطاءها أي مستوى من النٌاسٌن وبمتوسط 
( . 2جدول ال)
 

EFFECT OF NIACIN SUPPLEMENTATION AND WATER SPRAYING IN 

SOME REPRODUCTIVE TRAITS FOR FRIESIAN COWS UNDER 

 HEAT STRESS CONDITIONS 

Dhafer SH. ALDoori                                                         Emad GH. ALAbbasy 

Tikrit University - College of Agriculture 

 

ABSTRACT 

       This study was conducted in AL-Ishaqi Cattle Station, north of Baghdad, 36 

multifarious Friesian cows used in her early productive season, cows were divided 

randomly into two main groups (18 for each) spraying and without spraying group 

and Each group was divided into three sub-groups gives niacin (0 ,6 ,12g/day/cow) 

for the period from 1/6/2010 to31/7/2011 to study the effect of niacin 

supplementation and spraying water in numbers of services per conception, days 

open, fertility rate, period between calving , and abortions% , the results showed 

influenced fertility  rate and abortions significantly )P ≤ 0.01) with niacin 

supplementation, and influenced number of services per conception and the period 

between calving significantly )P ≤ 0.05) with niacin supplementation as the rate of 

the first character 2.50 inseminated versus 3.50 inseminated and the rate of the 

second character 412.14 day versus 442 day while not record significant effect of 

niacin on days open, also no record of spraying impact on these traits . 
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