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الخﻼصة
استخدمت  ٣٢نعجة عواسية بعمر  ٣-٢سﻨة في الشهر اﻷخير من الحمل في الدراسة ولمدة  ١٢أسبوع ،لتقدير تأثير وزن الجﺴﻢ وإنتاج
الحليب في وزن الجﺴﻢ والزيادة الوزنية للحمﻼن وإنتاج ومكونات الحليب للﻨعاج ،وزنت الﻨعاج في بداية الدراسة وتﻢ حﻼبتها ليومين
متتاليين بعد أسبوع واحد من بداية الدراسة وقﺴمت إلى اربعة مجاميع ) ٨نعجة  /مجموعة( وحﺴب أوزانها وإنتاجها من الحليب ،وكما
يأتي :المجموعة اﻷولى :نعاج ذات أوزان ثقيلة وإنتاج حليب عالي ،المجموعة الثانية :نعاج ذات إوزان ثقيلة وإنتاج حليب واطئ،
المجموعة الثالثة :نعاج ذات إوزان خفيفة وإنتاج حليب عالي ،المجموعة الرابعة :نعاج ذات إوزان خفيفة وإنتاج حليب واطئ ،تبين من
الﻨتائج وجود زيادة معﻨوية ) (P≤0.05في وزن الجﺴﻢ لحمﻼن المجموعتين ذات الوزن الثقيل في اﻷسبوع الثاني والرابع والﺴادس والثامن،
كما سجل اعلى وزن جﺴﻢ معﻨوي ) (P≤0.05في معاملة التداخل اﻷولى والثانية والثالثة في اﻷسبوع الثامن ،بيﻨما تفوقت معﻨويا )(P≤0.05
حمﻼن الﻨعاج الثقيلة في صفة الزيادة الوزنية في اﻷسبوع الثامن ،في حين ظهر ارتفاع معﻨوي في مجموعة الﻨعاج ذات اﻹنتاج العالي من
الحليب في الزيادة الوزنية في اﻷسبوع الرابع ،وسجل اعلى تداخل معﻨوي ) (P≤0.05في المعاملة الثانية في اﻷسبوع الثامن .وتفوقت
معﻨويا ) (P≤0.05الﻨعاج ذات الوزن الثقيل واﻹنتاج العالي من الحليب معﻨويا في إنتاج الحليب ،بيﻨما سجلت اعلى نﺴبة للدهن في حليب
الﻨعاج ذات اﻹنتاج العالي من الحليب في اﻷسبوع الثاني والﺴادس والثامن من الدراسة ،كما سجل ارتفاعا معﻨويا ) (P≤0.05لﻨﺴبة الﻼكتوز
في حليب الﻨعاج ذات اﻷوزان الخفيفة من الحليب في اﻷسبوع الثامن وفي الﻨعاج ذات اﻹنتاج الواطئ من الحليب في اﻷسبوع الرابع،
وارتفعت معﻨويا ) (P≤0.05نﺴبة المواد الصلبة الﻼدهﻨية في حليب الﻨعاج ذات الوزن الخفيف في اﻷسبوع الثاني وذات الوزن الثقيل في
اﻷسبوع الﺴادس .بشكل عام ،كانت أوزان الحمﻼن المولودة من نعاج ثقيلة الوزن وعالية اﻹنتاج من الحليب اعلى معﻨويا ،كذلك كان إنتاج
هذه الﻨعاج من الحليب اعلى معﻨويا ) (P≤0.05من إنتاج الﻨعاج في المجاميع اﻷخرى.
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Abstract
In the current study, 32 Awassi ewes 2 -3 years aged were used with their lambs for 12 weeks, to evaluate the effect of
Body Weight (BW) and Milk Yield (MY) on Body weight BW, Body Weight Gain (BWG), MY and milk components. After
lambing, ewes were weighted directly, then at the 1st week of lambing, ewes were milked for 2 consecutive days, in order to
determine the milk yield, Ewes divided randomly to 4 groups depending on their body weights and milk yield, the groups
were: 1st group: ewes with high BW and high MY, 2nd group: ewes with high BW and law MY, 3rd group: ewes with low BW
and high MY, 4th group: ewes with low BW and low MY. The result showed a significant increase (P≤0.05) in BW in heavy
ewes (HE) groups at the 2nd, 4th, 6th and 8th weeks, the best significant interactions (P≤0.05) were recorded in the 1st, 2nd and 3rd
group at 8th weeks. Also, there is a significant increase (P≤0.05) in BWG in the HE at 8 th week. The effect of MY was evident
in milk production, MY of HW and high milk (HM) increased significantly at the 2nd, 4th, 6th and 8th weeks. Also a significant
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increase (P≤0.05) in milk fat% in HM ewes at 2nd, 6th and 8th weeks after lambing. On other hand the results revealed a
significant increase (p≤0.05) in lactose % in Light Ewes Milk (LE) at 8 th week and Low Milk Ewes (LOM) at 4th week, also
solid non-fat components % increased significantly in LE at 2nd week and HW ewes. In conclusion, the body weight of the
lambs that born from the ewes with (heavy weight and high milk production) were significantly higher than other lambs, also,
milk production of these ewes was significantly (P≤0.05) higher than other groups.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

المقدمة

المواد وطرائق العمل

إن اﻷغﻨام العواسية هي الﺴﻼلة اﻷكثر أهمية في اﻷراضي
شبه القاحلة لدول الشرق اﻷوسط ) (١وتمتلك مميزات مرغوبة
مثل جودة اللحﻢ والحليب كما يمكن أقلمتها مع مختلف الظروف
البيئية ،وأنها مقاومة لﻸمراض ،وكذلك تتحمل درجات الحرارة
العالية وقدرتها على المشي لمﺴافات طويلة للرعي ) .(٢وتربى
هذه الﺴﻼلة في العراق أساسا لغرض إنتاج اللحوم من الحمﻼن
والكباش ).(٣
إن الﻨمو هو زيادة في حجﻢ أو وزن الجﺴﻢ في سن معين،
وهو واحد من اهﻢ المعايير لتحﺴين إنتاج اللحوم في اﻷغﻨام )،(٤
إذ تشكل تربية اﻷغﻨام حاليا جزءا كبيرا من اقتصاد الدول التي
تعتمد على إنتاج اللحوم ،لذلك تركزت البحوث على إنتاج
الحمﻼن وتحﺴين أداءها اﻹنتاجي ) ،(٥ويعد التكاثر وإنتاج
الحمﻼن ،الهدف الرئيس لتربية اﻷغﻨام في العراق ،كما يعد عدد
المواليد لكل نعجة سﻨويا من اهﻢ مكونات اﻷداء التﻨاسلي لﻸغﻨام
).(٧،٦
إن سد حاجة اﻷسواق من اللحوم تتﻢ عن طريق زيادة نﺴبة
الوﻻدات وإنتاج الحليب وإحدى طرق تحقيق ذلك ،هو زيادة عدد
المواليد للﻨعجة الواحدة وتحﺴين اﻷداء لﻨمو الحمﻼن ) .(٨يعد
إنتاج الحليب في اﻷغﻨام أحد الصفات اﻻقتصادية المهمة كونه
يؤثر وبشكل مباشر في نمو الحمﻼن خصوصا في المراحل
المبكرة من حياتها فضﻼ عن اﻻهتمام المتزايد بحليب اﻷغﻨام
تجاريا ً ) .(٩إن حجﻢ الﻨعجة يلعب دور مهﻢ في تطور الحياة
الجﻨيﻨية للحمل ،إذ يؤثر على حجﻢ الجﻨين من خﻼل حجﻢ المشيمة
والتي بالتالي تؤثر على نمو الجﻨين ) ،(١٠كما أن التغذية غير
المحددة للﻨعاج تؤدي إلى وﻻدات ذات أوزان جيدة باﻹضافة إلى
تطور الضرع لديها بشكل جيد ،مما يزيد من إنتاج الحليب لديها
) ،(١١وبما أن الحليب المصدر الوحيد من العﻨاصر الغذائية
للمواليد في الثدييات ،لذلك فان نﺴبة البقاء والوصول إلى الﻨضج
الجﻨﺴي يعتمد على حليب اﻷم ،باﻹضافة إلى تأثير بعض العوامل
البيئية اﻷخرى ) (١٣،١٢ومﻨها التغذية والتي تؤثر على تطور
المبايض خﻼل الحياة الجﻨيﻨية ،وتؤدي التغذية الفقيرة لﻼم إلى
تقليل حجﻢ غدة الضرع للجﻨين خﻼل فترة الحمل ).(١٤
هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة تأثير وزن الجﺴﻢ العالي أو
المﻨخفض وكمية الحليب المﻨتج في اﻷداء اﻹنتاجي للحمﻼن
ومكونات الحليب للﻨعاج العواسية.

أجريت هذه الدراسة في حقل خاص في قرية بايبوخت
الواقعة شمال شرق مديﻨة الموصل للمدة من ٢٠١٧/١٠/١٥
ولغاية  ٢٠١٨/١/١٥لدراسة تأثير وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب في
اﻷداء اﻹنتاجي ومكونات الحليب لﻸغﻨام العواسية ،إذ تﻢ اختيار
 ٣٢نعجة عواسية بعمر  ٣-٢سﻨة من بين قطيع تابع ﻻحد
المربين ،وكانت بصحة جيدة ،إذ تﻢ تقدير أعمارها عن طريق
التﺴﻨين ،بعد أن تﻢ توحيد الشبق فيها باستخدام اﻹسفﻨجات المهبلية
المحتوية على  ٢٠ملغﻢ  cronoloneوالمﻨتجة من شركة Intervet
الهولﻨدية ،لمدة  ١٤يوما جرى بعدها سحب اﻹسفﻨجات وفقا
لتوصيات الشركة المصﻨعة للحصول على وﻻدات ذات أعمار
متﺴاوية .استخدمت حظيرة نصف مفتوحة بمﺴاحة  ٣٠م٥×٦) ٢
للطول والعرض على التوالي( وذات ارتفاع ٣م .وتحتوي على
معالف معدنية وكذلك مشارب للماء مع وجود فتحات للتهوية.
غذيت الﻨعاج على عليقة التجربة كمرحلة تمهيدية لمدة ١٤يوما ً
ُ
ﻷقلمة الﻨعاج على العليقة .غذيت حيوانات الدراسة على عليقة
مركزة تكونت من الشعير اﻷسود ونخالة الحﻨطة واليوريا والتبن
وحجر الكلس وملح الطعام )الجدول  ،(١غذيت الﻨعاج بصورة
جماعية وبمعدل ) ١,٥كغﻢ  /نعجة  /يوم( وقدمت العليقة مرتين
يوميا ،الﺴاعة الثامﻨة صباحا ً والﺴاعة الثانية مﺴا ًء ،مع خروجها
للرعي يوميا وبمعدل  ٦ساعات يوميا ،وكان الماء متوفرا
للحيوانات بصورة حرة طيلة فترة الدراسة ،كما تﻢ توفير بلوكات
معدنية بصورة مﺴتمرة لجميع الحيوانات لضمان حصولها على
العﻨاصر المعدنية الضرورية .والجدول  ١يبين الﻨﺴب المئوية
لمكونات العليقة والتحليل الكيمياوي المحﺴوب للعليقة وحﺴب
المادة الجافة ،وكما ورد عن ) .(١٥تﻢ وضع الﻨعاج تحت الرعاية
البيطرية طول مدة الدراسة.
وزنت الﻨعاج والوﻻدات بداية الدراسة ،ولغرض إكمال توزيع
الﻨعاج حﺴب إنتاجها من الحليب وأوزانها ،عزلت الوﻻدات عن
الﻨعاج بعد أسبوع واحد من الوﻻدة لمدة  ١٢ساعة ،حلبت الﻨعاج
ليوميين متتاليين ،كما اخذ متوسط اﻹنتاج ليومين متتاليين
وضوعف الﻨاتج لتحديد إنتاجها اليومي من الحليب وتﻢ وزن
الﻨعاج والمواليد بميزان حﺴاس لمعرفة أوزانها ،وتﻢ توزيع
الﻨعاج إلى أربعة مجاميع؛ المعاملة اﻷولى :نعاج ذات أوزان ثقيلة
) ١,٣٣±٤٦,١٧كغﻢ( وإنتاج حليب عالي )٦١,٧٨±١٠١١,٧٥
غﻢ( وعددها  .٨المعاملة الثانية :نعاج ذات أوزان ثقيلة
) ٠,٧٩±٤٤,٦٣كغﻢ( وإنتاج حليب واطئ )٤٧,٩٩±٤٨٣,٦٢
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غﻢ( وعددها  .٨المعاملة الثالثة :نعاج
) ١,٣٧±٣٧,٤٥كغﻢ( وإنتاج حليب عالي
غﻢ( وعددها  .٨المعاملة الرابعة :نعاج
) ١,٠٢±٣٦,٢٢كغﻢ( وإنتاج حليب واطئ
غﻢ( وعددها .٨

ذات أوزان خفيفة
)٣٦,٣١±٧١٤,٣٧
ذات أوزان خفيفة
)٥٤,٣٠±٣٨١,٥٠

النتائج
يتبين من الجدول  ٢نتائج التحليل اﻹحصائي لتأثير وزن
الجﺴﻢ وإنتاج الحليب والتداخل بيﻨهما في وزن الجﺴﻢ ،إذ تفوقت
الحمﻼن المولودة من الﻨعاج ذات الوزن الثقيل معﻨويا )(P≤0.05
في اﻷسبوع الثاني والرابع والﺴادس والثامن ،وبلغت معدﻻت
أوزانها  ٧,٠٠و  ٩,٥٣و  ١٢,٢٦و  ١٥,٤٢كغﻢ على التوالي
مقارنة بمجموعة الحمﻼن العائدة للﻨعاج ذات الوزن الخفيف
وبلغت أوزانها  ٦,٣١و  ٨,٦٥و  ١١,٢١و  ١٤,٤٣كغﻢ على
التوالي ،بيﻨما سجل افضل تداخل لوزن الجﺴﻢ في المعاملة الثانية
)وزن جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب واطئ( في اﻷسبوع الثاني
والرابع ،وبلغ معدل وزن الجﺴﻢ  ٧,٥٧و  ١٠,٠٠كغﻢ على
التوالي ،وفي المعاملة اﻷولى والثانية )وزن جﺴﻢ ثقيل وإنتاج
حليب واطئ( في اﻷسبوع الﺴادس من المعاملة وبلغت قيمها
 ١٢,١٥و  ١٢,٣٧كغﻢ على التوالي وفي المعاملة اﻷولى والثانية
والثالثة )وزن جﺴﻢ خفيف وإنتاج حليب عالي( ،وبلغت قيمها
 ١٤,٩٨و  ١٥,٨٦و  ١٥,٤٠كغﻢ على التوالي.
وتبين من الجدول  ٣تفوق الحمﻼن المولودة من نعاج ثقيلة
الوزن معﻨويا ) (P≤0.05في صفة الزيادة الوزنية في اﻷسبوع
الثامن من الدراسة ،وبلغ معدل الزيادة الوزنية فيها  ٣,٣٢كغﻢ،
مقارنة بحمﻼن الﻨعاج ذات الوزن الخفيف  ٢,٤٤كغﻢ ،وسجلت
نتائج تأثير إنتاج الحليب في الزيادة الوزنية لصالح مجموعة
الحمﻼن العائدة للﻨعاج ذات اﻹنتاج العالي في اﻷسبوع الرابع
وبلغت قيمتها  ٣,٩٢كغﻢ ،مقارنة بمجموعة الحمﻼن المولودة من
نعاج ذات إنتاج واطئ من الحليب ،وبلغت قيمتها  ٢,٣٥كغﻢ،
بيﻨما سجل افضل تداخل لصفة الزيادة الوزنية في المعاملة الثانية
في اﻷسبوع الثامن من المعاملة ،وبلغت قيمتها  ٣,٨٣كغﻢ.
يتضح من الجدول  ٤تأثير وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب
والتداخل بيﻨهما في إنتاج الحليب للﻨعاج العواسية ،إذ تفوقت
معﻨويا ) (P≤0.05مجموعة الﻨعاج ذات الوزن الثقيل في إنتاج
الحليب في اﻷسبوع الثاني والرابع والﺴادس والثامن ،وبلغت
معدﻻت إنتاجها  ٧٦٩,١٣و  ٦٩٥,١٣و  ٦٨٥,٢٥و ٦٢٢,١٣
غﻢ على التوالي ،مقارنة بمجموعة الﻨعاج ذات اﻷوزان الخفيفة،
وبلغت معدﻻت إنتاجها  ٥١٦,٥٠و  ٥٠٦,٣٨و  ٥٣٥,٧٥و
 ٤٩٣,١٣غﻢ على التوالي ،وتفوقت مجموعة الﻨعاج ذات اﻹنتاج
العالي من الحليب في صفة إنتاج الحليب معﻨويا في اﻷسبوع
الثاني والرابع والﺴادس والثامن ،وبلغ معدل إنتاجها  ٧٥٠,٨٨و
 ٧٤٢,٢٥و  ٧٧٢,٠٠و  ٧١٩,٣٨غﻢ على التوالي ،مقارنة
بمجموعة الﻨعاج ذات اﻹنتاج الواطئ من الحليب ،وبلغت معدﻻت
إنتاجها  ٥٣٤,٧٥و  ٤٥٩,٢٥و  ٤٤٩,٠٠و  ٣٩٥,٨٨غﻢ على
التوالي ،في حين سجل افضل تداخل في صفة إنتاج الحليب في
المعاملة اﻷولى )وزن جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب عالي( في اﻷسبوع
الثاني والرابع والﺴادس والثامن ،وبلغت قيمها  ٩٤٢,٧٥و
 ٨٧٩,٥٠و  ٨٨٦,٧٥و  ٨٣٦,٢٥غﻢ على التوالي.

الجدول  :١الﻨﺴب المئوية لمكونات العليقة والتحليل الكيمياوي
المحﺴوب للعليقة.
المــــــادة

نﺴبتها
في
العليقة

شعير
نخالة الحﻨطة
تبن
يوريا
ملح
حجر الكلس
المجموع

٦٥
٢٧
٦
١
٠,٥
٠,٥
١٠٠

الطاقة
اﻷيضية
كيلو
سعرة/كغﻢ
١٧٥٠
٦٢٠
٧٧,٩٠
٢٤٤٨

المادة
الجافة
%

البروتين
الخام %

٦٠,٣٥
٢٤,٣٥
٦,٤٥
٠,٩٥
٠,٢٥
٠,٢٥
٩٢,٨٥

٦,٩٦
١١,١٠
٠,١٥
٢,٨١
١٤,٠٤

وزنت الحمﻼن كل أسبوعين للتعرف على الزيادة الوزنية
)كل أسبوعين( ،استخدم ميزان حﺴاس لتثبيت اﻷوزان بدقة
باستخدام قبان الكتروني حﺴاس يزن ١٠٠كغﻢ وبتقﺴيمات ٠,١
كغﻢ .تﻢ حﺴاب الزيادة الوزنية وفق المعادلة اﻷتية:
الزيادة الوزنية )كغﻢ(= الوزن الﻼحق – الوزن الﺴابق
كما تﻢ البدء بقياس إنتاج الحليب اليومي بعد مرور  ١٤يوم
من الوﻻدة بطريقة الحلب اليدوي ،إذ عزلت المواليد عن أمهاتها
مﺴا ًء ،ثﻢ تﻢ القياس في صباح اليوم التالي بعد مرور  ١٢ساعة
على العزل باستخدام ميزان حﺴاس وتﻢ ضرب الكمية الﻨاتجة في
 ٢للحصول على اﻹنتاج اليومي للحليب ) ،(١٦وتﻢ تصفية
الحليب من الشوائب باستخدام قطعة من الشاش الﻨظيف وتﻢ
تعبئته بأوعية بﻼستكية سعة  ٢٠مل ،حللت نماذج الحليب بجهاز
) Funke Gerber Analyzerتركي الصﻨع( وشمل التحليل نﺴبة
الدهن والبروتين والﻼكتوز والمواد الصلبة الﻼدهﻨية.
حللت البيانات التي تﻢ الحصول عليها باستخدام التصميﻢ
العشوائي الكامل ) (CRDوباستخدام تجربة عاملية ذات عاملين
ضمن برنامج التحليل اﻹحصائي الجاهز  (١٧) SASلتحليل
البيانات وفقا لﻸنموذج الرياضي اﻵتي:
Yijkl = µ + Bi + Mj + BMij + BMjk + eijk

وﻻختبار معﻨوية الفروق بين المتوسطات ،فقد استخدم اختبار
دنكن متعدد الحدود ).(١٨

١١
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الجدول  :٢المتوسط  ±الخطأ القياسي لتأثير وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب والتداخل بيﻨهما في وزن الجﺴﻢ )كغﻢ( للحمﻼن العواسية
المعامﻼت

الوزن عﻨد الوﻻدة

الصفات
اﻷسبوع الرابع

اﻷسبوع الثاني

اﻷسبوع الﺴادس

اﻷسبوع الثامن

تأثير وزن الجﺴﻢ
ثقيل
خفيف
تأثير إنتاج الحليب
0.22±15.19 a
0.21±12.01 a
0.09±9.08 a
0.13±6.57 a
0.17±4.44a
عالي
0.38±14.66 a
0.25±11.46 a
0.27±9.10 a
0.28±6.73 a
0.24±4.50 a
واطئ
تأثير التداخل بين وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب
0.34±14.98 a
0.43±12.15 a
0.15±9.06 b
0.16±6.42 b
0.24±4.46 a
1
0.30±15.86 a
0.12±12.37 a 0.18±10.00 a
0.31±7.57 a
0.21±4.91 a
2
0.31±15.40 a
11.±11.88 b
0.11±9.10 b
0.20±6.72 b
0.26±4.42 a
3
0.37±13.47 b
0.16±10.00 b
0.25±8.21 b
0.23±5.90 b
0.40±4.10 a
4
الحروف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معﻨوية عﻨد مﺴتوى احتمال ) ١ ،(P≤0.05وزن جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب عالي ٢ ،وزن
جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب واطئ ٣ ،وزن جﺴﻢ خفيف وإنتاج حليب عالي ٤ ،وزن جﺴﻢ خفيف وإنتاج حليب واطئ.
0.16±4.68 a
0.23±4.26 a

0.16±9.53 a
0.17±8.65 b

0.22±7.00 a
0.18±6.31 b

0.21±12.26 a
0.19±11.21 b

0.24±15.42 a
0.34±14.43 b

الجدول  :٣المتوسط  ±الخطأ القياسي لتأثير وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب والتداخل بيﻨهما في الزيادة الوزنية )كغﻢ( للحمﻼن العواسية
المعامﻼت

الوزن عﻨد الوﻻدة

الصفات
اﻷسبوع الرابع

اﻷسبوع الثاني

اﻷسبوع الﺴادس

اﻷسبوع الثامن

تأثير وزن الجﺴﻢ
ثقيل
خفيف
تأثير إنتاج الحليب
0.21±2.69 a
0.22±3.17 a
0.22±2.93 a
0.19±2.50 a
0.19±2.13 a
عالي
0.28±3.06 a
0.18±3.20 a
0.12±2.35 b
0.16±2.36 a
0.23±2.23 a
واطئ
تأثير التداخل بين وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب
0.36±2.81 b
0.34±2.83 a
0.44±3.08 a
0.27±2.63 a
0.20±1.96 a
1
0.27±3.83 a
0.23±3.48 a
0.15±2.37 a
0.31±2.42 a
0.32±2.66 a
2
0.25±2.58 b
0.26±3.51 a
0.13±2.78 a
0.27±2.37 a
0.32±2.30 a
3
0.30±2.30 b
0.25±2.92 a
0.20±2.33 a
0.12±2.30 a
0.28±1.80 a
4
الحروف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معﻨوية عﻨد مﺴتوى احتمال ) ١ ،(P≤0.05وزن جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب عالي ٢ ،وزن
جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب واطئ ٣ ،وزن جﺴﻢ خفيف وإنتاج حليب عالي ٤ ،وزن جﺴﻢ خفيف وإنتاج حليب واطئ.
0.20±2.31 a
0.21±2.05 a

0.24±2.73 a
0.13±2.56 a

0.20±2.53 a
0.14±2.34 a

تبين من نتائج التحليل اﻹحصائي لبيانات تأثير وزن الجﺴﻢ
وإنتاج الحليب والتداخل بيﻨهما في نﺴبة الدهن في حليب الﻨعاج
العواسية )الشكل  A ١و  (Bعدم وجود تأثير معﻨوي لتأثير وزن
الجﺴﻢ للﻨعاج في نﺴبة الدهن ،بيﻨما كان لتأثير إنتاج الحليب على
نﺴبة الدهن واضحا فقد تفوقت معﻨويا ) (P≤0.05الﻨعاج ذات
اﻹنتاج العالي من الحليب في اﻷسبوع الثاني والﺴادس والثامن

0.21±3.16 a
0.19±3.21 a

0.25±3.32 a
0.19±2.44 b

من المعاملة وبلغت نﺴبة الدهن فيها  ٤,٣٤و  ٤,٤٦و %٤,٨١
على التوالي مقارنة بمجموعة الﻨعاج ذات اﻹنتاج الواطئ من
الحليب وبلغت فيها  ٣,٤٨و  ٤,٠٩و  % ٣,٦٤على التوالي.
يتضح من الشكل  C ١و  Dعدم وجود أية فروقات معﻨوية
لتأثير وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب والتداخل بيﻨهما لﻨﺴبة البروتين
في حليب الﻨعاج لجميع المعامﻼت في جميع أسابيع الدراسة.

١٢
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الجدول  :٤المتوسط  ±الخطأ القياسي لتأثير وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب والتداخل بيﻨهما في إنتاج الحليب اليومي )غﻢ( للحمﻼن العواسية
المعامﻼت

اﻷسبوع الرابع

اﻷسبوع الثاني

الصفات
اﻷسبوع الﺴادس

اﻷسبوع الثامن

تأثير وزن الجﺴﻢ
ثقيل
خفيف
تأثير إنتاج الحليب
32.86±719.38 a
33.09±772.00 a
38.14±742.25 a
52.87±750.88 a
عالي
24.24±395.88 b
19.23±449.00 b
26.83±459.25 b
22.02±534.75 b
واطئ
تأثير التداخل بين وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب
20.31±836.25 a
25.55±886.75 a
25.91±879.50 a
25.97±942.75 a
1
32.59±408.00 c
28.29±483.75 c
33.15±510.75 c
23.25±595.50 b
2
17.75±602.50 b
16.68±657.25 b
13.48±605.00b
28.08±595.00 b
3
37.60±383.75 c
20.97±414.25 d
35.04±407.75 d
21.97±474.00 c
4
الحروف المختلفة عموديا تدل على وجود فروقات معﻨوية عﻨد مﺴتوى احتمال ) ١ ،(P≤0.05وزن جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب عالي ٢ ،وزن
جﺴﻢ ثقيل وإنتاج حليب واطئ ٣ ،وزن جﺴﻢ خفيف وإنتاج حليب عالي ٤ ،وزن جﺴﻢ خفيف وإنتاج حليب واطئ.
47.88±769.13 a
20.42±516.50 b

تأثير وزن الجسم في نسبة الدهن %
أ أ

أ أ

8

أ

أ

أ أ

6
اﻻسابيع

4

2

تأثير وزن الجسم في البروتين %

51.76±695.13 a
31.26±506.38 b

58.31±622.13 a
34.65±493.13 b

55.18±685.25 a
33.93±35.75 b

تأثير انتاج الحليب في نسبة الدهن %

B

ب أ

ب أ

8

أ أ

أ ب

4

2

6
اﻻسابيع

تأثير انتاج الحليب في البروتين C %

D
4.80

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ أ

أ

4.70

أ

أ أ

أ أ

أ أ

4.60
4.50
4.40
4.30

84

63
اﻻسابيع

42

4.80
4.70
4.60

وزن جسم ثقيل

4.50

وزن جسم خفيف

4.40
4.30

4.20

2
1

A

4.10

8

6
اﻻسابيع

الشكل  : ١تأثير وزن الجسم وانتاج الحليب في نسبة الدهن و البروتين  %في حليب نعاج الدراسة.

١٣

4

21

4.20

انتاج
حليب
عالي
انتاج
حليب
واطئ
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 %٤,٦١مقارنة بمجموعة ذات اﻹنتاج العالي من الحليب وبلغت
قيمته .% ٤,٣٩
يتبين من الشكل  C ٢و  Dوجود تفوق معﻨوي )(P≤0.05
لمجموعة الﻨعاج ذات الوزن الخفيف في نﺴبة المواد الصلبة
الﻼدهﻨية في اﻷسبوع الثاني من المعاملة وبلغت قيمتها %١٠,٨٤
مقارنة بمجموعة الﻨعاج ذات الوزن الثقيل وبلغت قيمتها
 .%١٠,٤٦بيﻨما ارتفعت معﻨويا نﺴبة المواد الصلبة الﻼدهﻨية في
حليب نعاج مجموعة الوزن الثقيل في اﻷسبوع الﺴادس من
المعاملة وبلغت قيمتها  %١٠,٨٢مقارنة بمجموعة الﻨعاج ذات
الوزن الخفيف وبلغت قيمتها .١٠,٤٦

يتضح من الشكل  A ٢و  Bوجود تأثير معﻨوي
لوزن الجﺴﻢ في رفع نﺴبة سكر الﻼكتوز في اﻷسبوع الثامن من
المعاملة لحليب الﻨعاج ذات الوزن الخفيف وبلغت %٤.٤٠
مقارنة بمجموعة الﻨعاج الثقيلة وبلغت قيمتها .%٤,٦٠
وتبين من الﻨتائج لتأثير إنتاج الحليب تفوق مجموعة الﻨعاج
ذات اﻹنتاج الواطئ من الحليب في نﺴبة الﻼكتوز في اﻷسبوع
الرابع وبلغت قيمتها  %٤,٦١مقارنة بمجموعة ذات اﻹنتاج
العالي من الحليب وبلغت قيمته  ،% ٤,٣٩وتبين من الﻨتائج لتأثير
إنتاج الحليب تفوق مجموعة الﻨعاج ذات اﻹنتاج الواطئ من
الحليب في نﺴبة الﻼكتوز في اﻷسبوع الرابع وبلغت قيمتها
)(P≤0.05

تاثير وزن الجسم في الﻼكتو ز%
أ أ

أ أ

أ

أ ب أ

42
63
اﻻسابيع

21

تاثير انتاج الحليب في الﻼكتوز%
B 4.65

أ أ

بأ

أ أ أ أ

4.60
4.55
4.50
4.45
4.40

وزن جسم ثقيل
وزن جسم خفيف

4.35
4.30

84

8

تاثير وزن الجسم في المواد الصلبة الﻼدهنية %
أ أ ب أ

أ أ ب أ

10.90

21

4
6
اﻻسابيع

4.65
4.60
4.55
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30
4.25

A
انتاج حليب
عالي
انتاج حليب
واطئ

تاثير انتاج الحليب في المواد الصلبة الﻼدهنية %
C
أ أ أ أ أ أ أ أ

D

10.80
10.70
10.60
10.50
10.40

وزن جسم ثقيل
وزن جسم خفيف

10.30

84

63
اﻻسابيع

42

21

10.20

8

4
6
اﻻسابيع

2

الشكل  : ٢تأثير وزن الجسم وانتاج الحليب في نسبة الﻼكتوز والمواد الصلبة الﻼدهنية  %في حليب نعاج الدراسة.
اﻷوزان اﻷقل ،واتفقت مع نتائج الباحث ) ،(٢٠في وجود تأثير
معﻨوي لوزن اﻷم ذات الوزن الثقيل في وزن الحمﻼن عﻨد
عمر ٩٠يوم ،إذ تفوقت معﻨويا الحمﻼن العائدة للﻨعاج من نوع
 Thalliفي وزن الجﺴﻢ الثقيل على مثيﻼتها والعائدة للﻨعاج ذات
اﻷوزان الخفيفة .واتفقت أيضا ً مع نتائج الباحث ) ،(٢١بوجود
زيادة معﻨوية في أوزان الحمﻼن التابعة للﻨعاج ذات اﻷوزان

المناقشة
يتبين من الﻨتائج المتحصل عليها وجود ارتفاع معﻨوي في
وزن الجﺴﻢ للحمﻼن العائدة للﻨعاج ذات الوزن الثقيل والتي اتفقت
مع نتائج الباحث ) ،(١٩إذ تفوقت معﻨويا حمﻼن نعاج الﺴفولك
ذات اﻷوزان العالية في وزن الجﺴﻢ مقارنة بحمﻼن الﻨعاج ذات

١٤
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الضرع لديها ،مع وجود معامل ارتباط موجب للعامل الوراثي
والمظهري بين إنتاج الحليب ووزن الجﺴﻢ ).(٣٩،٣٨
إن نتائج التداخل بين وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب تدل على أن
تأثير إنتاج الحليب على نﺴبة دهن الحليب كان أكثر وضوحا من
تأثير وزن الجﺴﻢ للﻨعاج .اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج الباحث
) (٢٧بعدم وجود فروقات معﻨوية في نﺴبة الدهن للﻨعاج ذات
الوزن الثقيل والمتوسط والخفيف .وبدا وجود تأثير واضح لكمية
الحليب المﻨتج للﻨعاج ذات اﻹنتاج العالي من الحليب في رفع نﺴبة
الدهن مقارنة بالﻨعاج ذات اﻹنتاج الواطئ من الحليب ،ويعزى
سبب ذلك إلى ارتفاع كمية الحليب المﻨتج وكان هذا واضحا في
وزن الحليب المﻨتج .وانعكس تأثير إنتاج الحليب في رفع نﺴبة
الدهن في التداخل بين وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب وظهر اﻻرتفاع
المعﻨوي في معاملة وزن الجﺴﻢ الثقيل وإنتاج الحليب العالي
ومعاملة وزن الجﺴﻢ الخفيف وإنتاج الحليب العالي .ويعزى
ارتفاع نﺴبة الدهن في حليب الﻨعاج ذات الوزن الثقيل إلى تطور
الغدة اللبﻨية بشكل جيد مما أدى إلى زيادة في تصﻨيع مكونات
الحليب ).(٢٩
اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الباحث ) (٢٧في عدم
وجود فروقات معﻨوية لﻨﺴبة البروتين في حليب الﻨعاج ذات
اﻷوزان الثقيلة والخفيفة ولﻢ تظهر تأثيرات معﻨوية لبروتين
الحليب في معامﻼت الدراسة ،ربما يعود إلى أن احتياجات الطاقة
كانت متيﺴرة لجميع المعامﻼت.
اتفقت نتائج الدراسة الحالية في نﺴبة الﻼكتوز مع ما وجده
الباحث ) (٤٠،٣٣إذ كانت فيها ضمن الحدود الطبيعية في اﻷغﻨام
العواسية .ولﻢ تتفق نتائج الدراسة مع نتائج الباحث ) (٤١في
ارتفاع نﺴبة الﻼكتوز في حليب الﻨعاج ذات اﻷوزان الثقيلة .أن
قيﻢ تركيز الكلوكوز هي من المؤشرات المهمة للحالة التغذوية في
المجترات ) (٤٢وهذا يفﺴر ثبات تركيز الكلوكوز في اﻷسابيع
الثاني والرابع والﺴادس من الدراسة.

العالية من نوع  Karamanمقارنة بحمﻼن الﻨعاج اﻷقل وزنا،
واتفقت أيضا ً مع نتائج الباحث ) ،(٢٢إذ تفوقت معﻨويا حمﻼن
الﻨعاج من نوع  Anatolian Merinoذات اﻷوزان العالية )أكثر من
 ٦٠كغﻢ( معﻨويا في وزن الجﺴﻢ ولﻨﺴبة البقاء مقارنة بالﻨعاج ذات
اﻷوزان اﻷقل من  ٦٠كغﻢ.
إن ارتفاع أوزان الحمﻼن العائدة للﻨعاج ذات اﻷوزان الثقيلة
يعود إلى احتواء الﻨعاج على كمية مﻨاسبة من الدهون والتي تزود
الجﻨين أثﻨاء مدة الحمل بالطاقة الﻼزمة والتي انعكﺴت على
وﻻدات عالية اﻷوزان وذي نﺴبة بقاء عالية ) .(٢٣فضﻼ عن إن
الﻨعاج ذات اﻷوزان العالية تﻨتج حليب بكميات أكبر مما تﻨتجه
الﻨعاج الخفيفة الوزن ،مما أدى إلى زيادة وزن الحمﻼن من
الوﻻدة وحتى الفطام ) .(٢٦-٢٤وكذلك وجد ) (٢٧ارتفاعا
معﻨويا في الزيادة الوزنية للحمﻼن المولودة من نعاج ذات وزن
جﺴﻢ عالي في اﻷسبوع الثاني مقارنة بالحمﻼن المولودة من نعاج
ذات وزن جﺴﻢ واطئ.
إن حالة الجﺴﻢ الجيدة عﻨد الوﻻدة للﻨعاج تﻨعكس في تربية
الحمﻼن بشكل جيد أيضا ً تبعا لحالتها الصحية الجيدة ).(٢٨
ويعزى أيضا ً ارتفاع وزن الجﺴﻢ في الحمﻼن المولودة من نعاج
ثقيلة الوزن إلى اﻻستفادة القصوى من مخزون جﺴﻢ أمهاتها في
تركيب مكونات حليبها ،كما أن تطور الضرع وأنﺴجة الغدة
اللبﻨية يؤدي أيضا إلى زيادة في تصﻨيع مكونات الحليب ،أما
الﻨعاج صغيرة الحجﻢ فأنها تﺴتهلك جزءا كبيرا من الغذاء
المتﻨاول في بﻨاء اﻷنﺴجة وأعضاء الجﺴﻢ غير المكتملة الﻨمو
) .(٢٩لقد انعكس ارتفاع وزن الجﺴﻢ لحمﻼن الﻨعاج الثقيلة الوزن
على معامﻼت التداخل بين وزن الجﺴﻢ وإنتاج الحليب وبدا ذلك
واضحا في معاملتي التداخل الخاصة بوزن الجﺴﻢ الثقيل وإنتاج
حليب عالي ومعاملة وزن الجﺴﻢ الثقيل وإنتاج حليب واطئ في
اﻷسبوع الثاني والرابع والﺴادس والثامن من الدراسة.
اتفقت نتائج الدراسة الحالية في اﻻرتفاع المعﻨوي ﻹنتاج
الحليب من الﻨعاج ذات اﻹنتاج العالي من الحليب مع نتائج
الباحثين ) ،(٣٣-٣٠إذ كان إنتاج الحليب اعلى للﻨعاج ذات وزن
الجﺴﻢ الثقيل مقارنة بالﻨعاج ذات وزن الجﺴﻢ الخفيف ،وهذا
يعزى إلى تطور المبايض للﻨعاج ذات وزن الجﺴﻢ الثقيل ،مما
أدى إلى تطور الغدة اللبﻨية بصورة جيدة كما أن معظﻢ تطور
الغدة اللبﻨية يحصل بصورة كبيرة خﻼل مرحلة البلوغ الجﻨﺴي
والحمل ،إذ يحصل خﻼل مرحلة البلوغ وفترة إنتاج الحليب تكاثر
للخﻼيا اﻹفرازية ) .(٣٤كما أن تطور الضرع والغدة اللبﻨية في
الﻨعاج ذات الوزن الثقيل يؤدي أيضا ً إلى زيادة في تصﻨيع
مكونات الحليب ) .(٢٩واتفقت نتائج الدراسة الحالية في ارتفاع
إنتاج الحليب في الﻨعاج ذات الوزن الثقيل مع نتائج الباحث
) (٣٦،٣٥والذين وجدوا عﻼقة ارتباط موجبة بين وزن جﺴﻢ
الﻨعجة وإنتاجها من الحليب .وأعزي الﺴبب إلى كمية الطاقة
العالية المتﻨاولة من قبل الﻨعاج ذات الوزن الثقيل والتي تؤدي إلى
تخليق كمية أكبر من الحليب ) (٣٧باﻹضافة إلى كبر حجﻢ
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