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  الخالصة

 
سنوات وزعت الى  ٣- ٢كغم وتراوحت اعمارها بين  ٠,٧٤±٣٦,٠٦جة عواسية محلية معدل اوزانها نع ٣٢الدراسة باستخدام  أجريت

اضافة) والثانية ضمت غذيت على عليقة تكونت من الشعير ونخالة الحنطة واليوريا وتبن الحنطة (بدون نعاج  ٨احتوت  األولى ،معاملتين
غم اليسين  ٢,٥غم ميثيونين و  ٢,٥اضافة خليط من االحماض االمينية المحمية تكون من على نفس عليقة السيطرة مع غذيت  ،نعجة ٢٤

ائي فترة الدفع الغذخالل  على وجبتين يومياكغم / نعجة  ١غذيت النعاج في المعاملتين بكمية محددة من العلف بلغت  ،لكل نعجة يوميا
 إضافة أنالنتائج الى  أشارت .ساعات يوميا ٦النعاج الى المرعى بمعدل جميع . فضال عن اخراج يوما ٦٠والتسفيد التي استمرت 

% ٩١,٦ األخصاب) في نسبة ٠,٠١الى تحسن معنوي (أ< أدتالمحمية الى العلف المتناول في المعاملة الثانية  األمينية األحماض
لم تكن الفروقات  في حين ،% على التوالي٧٥و  ٦٢,٥و  ٦٢,٥كانت  إذ األولى% مقارنة بالمعاملة ١٠٠ت % والوالدا٨٧,٥والخصوبة 

) في تركيز الكلوكوز في دم النعاج في المعاملة ٠,٠٥زيادة معنوية (أ< أظهرتفقد نتائج قياسات الدم  أما، األخرىمعنوية في الصفات 
) تركيز ٠,٠٥انخفض معنويا (أ<و ،مل ١٠٠ملغم/  ١,٧٢±٥٩,٢٥ األولىلمعاملة مل مقارنة با ١٠٠ملغم/  ٢,٠٦±٦٧,٩١الثانية 

 ١٠٠ملغم/  ١,٣٨±٤٧,٣٧كانت  إذ األولىمل في المعاملة الثانية مقارنة بالمعاملة  ١٠٠ملغم/  ٠,٩٦±٤٢,٦٦الكلسيريدات الثالثية الى 
 ALT) تركيز ٠,٠٥بينما ارتفع معنويا (أ< / لتروحدة دولية ٧,٥٨±١١٠,٦٦ AST أنزيم) تركيز ٠,٠٥انخفض معنويا (أ<و ،مل

وحدة دولية/ لتر  ٠,٧١±٢١,٧٨و  ٢,٤٨±١٦٢,١٢كانت  إذ األولىفي المعاملة الثانية مقارنة بالمعاملة  وحدة دولية/ لتر ٤,٧٩±٣٨,٠٨
التناسلي للنعاج  األداءالى تحسن  أدى )الميثيونين والاليسين(المحمية  األمينيةعموما فان الدفع الغذائي بإضافة الحوامض  .على التوالي

  العواسية خارج الموسم التناسلي.
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Abstract 
 

This study was conducted on 32 of local Awassi ewes, average body weight 36.06±0.74 kg (aged 2-3 years, ewes were 
divided into two treatments. The first treatment (T1) the control contained 8 ewes fed on ration consist of barley, wheat bran, 
urea and wheat straw without supplement and the second (T2) was contained 24 ewes and fed on the same ration of control 
supplemented with protected amino acids (methionine 2.5 g and lysine 2.5 g) per ewe daily, the ewes were fed with restricted 
quantity 1 kg / ewe divided twice daily through the flushing and mating period which lasted 60 days, also all ewes was grazed 
for 6hr daily. Results was referred that protected amino acid supplement in T2 led to a significant (p<0.01) improvement in 
conception percentage 91.6%, prolificacy percentage 87.5% and lambing percentage 100% compared to T1 62.5%, 62.5% and 
75% respectively, where is the differences was not significant in other traits. Blood parameters was showed significant 
(p<0.05) increase in glucose 67.91±2.06 mg/dl as compared to T1 59.25±1.72mg/dL, triglyceride was decreased significantly 
(p<0.05) in T2 42.66±0.96 mg/dl compared to T1 47.37±1.38 mg/dl. Concentration of AST enzyme was decreased (p<0.05) in 
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T2 110.66±7.58 IU/l, while increased (p<0.05) ALT enzyme concentration 38.08±2.48 IU/l as compared to T1 which were 
162.12±4.79 and 21.87±0.71IU/l respectively. In conclusion, Awassi ewes supplementation with protected methionine and 
lysine through flushing period enhance reproductive performance out of reproduction season.  
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  المقدمة

  
من المتعارف عليه في منطقة الشرق االوسط ان تناسل 
االغنام يتزامن مع موسم حصاد الحنطة والشعير وتحسن حالة 
الجسم بسبب التغذية على مخلفات الحصاد من جهة او من خالل 
الدفع الغذائي على عالئق تتكون بشكل اساسي من الحبوب 

الئق على نسب وعادة ما تحتوي هذه الع ،ومخلفات تصنيعها
% وعادة ما يتم رفع نسبة البروتين ١٦- ١٣بروتين تتراوح بين 

هذه  إن ،باضافة اليوريا او كسبة فول الصويا وزهرة الشمس
 إذالبروتين  درجة تحلل ترتفع فيهاالعلفية للعالئق  كوناتالم

البروتين المتحلل على الرغم  إن .)١( %٨٠من  أكثرتصل الى 
المجهرية لتكوين  األحياءحتياجات في توفير ا أهميتهمن 

عدم توازنه مع الجزء غير المتحلل  أن إالالبروتين الميكروبي 
من البروتين يرتبط سلبا مع كفاءة االستفادة من البروتين والطاقة 

 األمعاءسرة لالمتصاص في المتي األمينية األحماضوكمية 
ة التناسل الى تأثيراتها الفسلجية في فتر ) باإلضافة٢،١( الدقيقة

من خالل تأثيرها في ) ٥-٣( والمتمثلة بانخفاض نسبة الخصوبة
بسبب تغير  األنثويقدرة النطف على البقاء في الجهاز التناسلي 

 )٦بسبب االضطراب في وظيفة الغدد الصماء ( أوبيئة الرحم 
لذا فان توازن  .)٧بل وحتى في مرحلة التطور الجنيني (

حلل في فترة الدفع الغذائي له تأثير ر المتيالبروتين المتحلل وغ
مهم في االداء التناسلي للنعاج وهذا يتحقق باستخدام مصادر 

د كمية الحوامض االمينية تزي يمكن انبروتينية منخفضة التحلل 
جه الخصوص والواصلة الى مواقع االمتصاص وعلى 

الميثيونين والاليسين التي عادة ما تكون غير كافية لتلبية احتياج 
لنمو السريع للوصول بالنعاج الى حالة جسم جيدة خالل الدفع ا

الغذائي واالخصاب او من خالل دورها في حدوث النمو المثالي 
اذ  في النعاج واالبقار لألجنة النامية خالل مرحلة الحمل االولى

لوحظ زيادة تركيزهما في قناة المبيض والرحم والسائل 
وبسبب  .)٩،٨( تناسل والحملاالمنيوني وااللنتوني خالل فترة ال

هذه االهمية الخاصة للميثيونين والاليسين فقد شاع استخدامها 
كاضافات الى العالئق بشكل احماض امينية حرة بعد حمايتها من 
التايض بالكرش لتحسين االداء االنتاجي للحيوانات باعتبارها 
الحوامض االمينية االولى المحددة لالنتاج دون الحاجة لرفع 

ن دور االحماض االمينية في نظرا الو .بة بروتين العليقةنس
 ،األبقارحظى باهتمام كبير كما في االداء التناسلي لالغنام لم ي

فقد تم تصميم هذه الدراسة للبحث في تأثير اضافة خليط 
الميثيونين والاليسسن المحمي خالل فترة الدفع الغذائي للنعاج 

   .سليالتنا األداءالعواسية المحلية في 

  المواد وطرائق العمل
  

الدراسة في حقل اهلي يقع في منطقة بايبوخت يبعد  أجريت
 ١٥/٣/٢٠١٨كم بتاريخ  ٢٠عن مركز مدينة الموصل حوالي 

 ٣٢في حظيرة نصف مغلقة باستخدام  ١٥/٥/٢٠١٨ولغاية 
وزعت  ،سنوات ٣-٢نعجة عواسية محلية اعمارها تتراوح بين 

جموعتين متقاربة بمعدل اوزانها النعاج تبعا الوزانها الى م
وتم اجراء التحليل كغم  ١,٢٢±٣٦,٣٣و  ١,٢٩±٣٦,٧٦

االحصائي على االوزان االولية للتأكد من عدم وجود فروق 
نعاج وعدت  ٨احتوت على  األولىالمجموعة  ،معنوية بينها

نعجة وعدت  ٢٤معاملة السيطرة اما المجموعة الثانية فضمت 
بكمية محددة من  عاملتينالنعاج في المغذيت  .اإلضافةمعاملة 
وجبتين االولى تقدم في قسمت الى كغم / نعجة يوميا  ١العلف 

الساعة الثامنة صباحا والثانية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر 
 الجدول( أساسيتكونت العليقة من الشعير ونخالة الحنطة بشكل 

لمركبات الغذائية وهذه الكمية تكفي لتلبية احتياج النعاج من ا )١
بينما تم  إضافةغذيت على العليقة بدون  األولىالمعاملة  .)١٠(

المحمية من التحلل بالكرش  األمينية األحماضخليط من  إضافة
 Metasmartغم اليسين) نوع  ٢,٥غم ميثيونين +  ٢,٥(

البلجيكية الى العلف المتناول لكل  Keminالمصنعة في شركة 
النعاج المرعى  إخراجكما تم  ،ة الثانيةنعجة يوميا في المعامل

ساعات فضال عن توفير الماء النظيف باستمرار  ٦يوميا بمعدل 
الدفع الغذائي على بعد شهر من  .النعاج في الحظيرة أمام

المهبلية المشبعة  اإلسفنجاتالمعاملتين التجريبيتين تم وضع 
 ،يوم ١٤فرنسية المنشأ لمدة  Sincro-Gestبالبروجستيرون نوع 

 بجرعة مقدارهاالمهبلية وحقن النعاج  اإلسفنجاتبعدها تم رفع 
كما وسحبت عينة من  ،في العضلة PMSGوحدة دولية من  ٥٠٠

ووزن النعاج الدم لغرض تقدير بعض الصفات الكيموحيوية 
وفي اليوم التالي لرفع  .باألغنامباستخدام ميزان خاص 

وقد تم رض التسفيد االسفنجات تم تعريض النعاج على الكباش لغ
االخذ بنظر االعتبار كمية العلف المقدمة للكباش خالل فترة 

ً  ،بقاءها مع النعاج  ٤٥النعاج خالل الفترات  أوزانتم قياس  أيضا
اضافة الى  المختلفةالحمل مراحل يوم من مدة  ١٣٥و  ٩٠و 

تم فصل مصل الدم بجهاز  .بعد الوالدة مباشرة النعاج وزن
دورة  ٣٠٠٠الماني المنشأ على  EmcLabوع الطرد المركزي ن
القياسات الكيموحيوية باستخدام عدة  إجراء/ دقيقة ومن ثم 

عند الوالدة تم  .فرنسية المنشأ Biolaboالتحليل الجاهزة نوع 
تم ). ١٢،١١(حساب القياسات الخاصة بالصفات التناسلية للنعاج 

م العشوائي باستخدام التصميتحليل نتائج قياسات الدم احصائيا 
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الكامل بواسطة الحاسوب االلكتروني بتطبيق البرنامج 
  ) وحسب النموذج الرياضي اآلتي:١٣اإلحصائي (

Yij= M + ti + ij 
  حيث ان:

Yijقيمة المشاهدة للصفة المدروسة =.  
M= المتوسط العام للمشاهدات.  
Ti تأثير العليقة =i.  
ijقيمة الخطأ التجريبي للمشاهدات =.   
  

لمقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن وتمت ا
 ،) لتحديد الفروقات المعنوية بين المتوسطات١٤المتعدد الحدود (

احصائيا باستخدام تصميم  حللتقد التناسلي ف األداءصفات  أما
 ) ١٥تم تقدير مكونات العليقة مختبريا ( .Chi-squareمربع كاي 

من قيم الطاقة لمواد  فقد تم حسابها األيضيةفيما عدا الطاقة 
  ). ١٦العلف العراقية (

  
  التجريبية  المكونات والتركيب الكيمياوي للعليقة: ١ الجدول

  
  % في العليقة  المكونات

  ٧٠  شعير اسود مجروش
  ٢١  نخالة حنطة

  ١  يوريا
  ٧  تبن

  ٠,٥  ملح طعام
  ٠,٥  حجر كلس

  التركيب الكيمياوي %
  ٩٢,٠٣  المادة الجافة 

  ٩٣,٦٥  ضويةالمادة الع
  ١٣,٧٤  البروتين الخام

  ١,٧٢  مستخلص االيثر
  ٩,٥٩  االلياف الخام

  ٢٤٤٥  كيلو سعرة/ كغم األيضيةالطاقة 
  

  النتائج
  

 بينمعدل الوزن عند التسفيد كان متقاربا  أن ١يوضح الشكل 
كغم على  ١,٠٠±٤٧,١٨و  ١,٥٢±٤٨,٦٢المعاملتين وبلغ 

عنوية بين المعاملتين في لم تكن االختالفات م أيضا ،التوالي
معدل اوزان النعاج في نهاية المرحلة االولى للحمل وكانت 

معدل الوزن في و كغم ١,٢٩±٥٣,٢٣كغم و  ١,٥٠±٥٢,٩٦
كغم و  ١,٦٠±٥٧,٢٣الثانية نهاية مرحلة الحمل 

كغم و  ١,٧٤±٦٢,٩٢كغم ونهاية فترة الحمل  ١,٣٢±٥٦,١٣
لم يختلف والدة معدل الوزن عند الكذلك  ،كغم ١,٧١±٦٢,٢٦

على  ٢,٣٦±٥٥,١٦و  ١,٢٤±٥٢,١٤معنويا بين المعاملتين 
اضافة الميثيونين ) ان ٢تشير النتائج في الجدول ( .التوالي

الى العلف ) ١:١بنسبة (المحميان من التحلل بالكرش  والاليسين
) ٠,٠١المتناول في المعاملة الثانية ادى الى تحسن معنوي (أ<

% مقارنة ٨٧,٥% والخصوبة ٩١,٦في نسبة االخصاب 
% على ٦٢,٥و  ٦٢,٥بمعاملة السيطرة (بدون اضافة) اذ كانت 

) ٠,٠١نسبة التفويت معنويا (أ< وتبعا لذلك انخفضت ،التوالي
السيطرة) ( األولى% مقارنة بالمعاملة ١٢,٥في المعاملة الثانية 

) في المعاملة ٠,٠١نسبة الوالدات ارتفعت معنويا (أ< .%٣٧,٥
لم  بينما ،%٧٥ األولى% مقارنة بالمعاملة ١٠٠ة اذ كانت الثاني

عدد النعاج الوالدة من يالحظ فروقات معنوية بين المعاملتين في 
 Litterواحدة الدورة االولى والثانية وحجم المواليد في البطن ال

size ونسبة الهالكات ونسبة التوائم وكذلك في طول مدة الحمل.  
) حصول ارتفاع معنوي ٣تبين النتائج في الجدول (

بلغ  اذفي المعاملة الثانية في تركيز الكلوكوز بالدم  )٠,٠٥(أ<
ملغم/  ٥٩,٢٥مل مقارنة بالمعاملة االولى  ١٠٠ملغم/  ٦٧,٩١

تركيز البروتين الكلي وااللبومين والكلوبيولين  ،مل ١٠٠
لم تختلف  والليبوبروتين عالي الكثافة والكوليسترولواليوريا 
ن المعاملتين لكن تركيز الكلسيريدات الثالثية انخفض معنويا بي

مل  ١٠٠ملغم/  ٤٢,٧٥) في المعاملة لثانية ٠,٠٥معنويا (أ<
االنزيم  تركيز .مل ١٠٠ملغم/  ٤٧,٣٧مقارنة بالمعاملة االولى 

AST >في المعاملة الثانية  )٠,٠٥كان منخفضا معنويا (أ
 ١٦٢,١٢ولى مقارنة بالمعاملة اال وحدة دولية/ لتر ١١٠,٦٦

) ٠,٠٥(أ< ااد معنويدزاوعلى خالف ذلك  وحدة دولية/ لتر
مقارنة بالمعاملة  ٣٨,٠٨في المعاملة الثانية  ALTتركيز انزيم 

  .وحدة دولية/ لتر ٢١,٨٧االولى 
  

  
  

النعاج  أوزانتأثير المثيونين والاليسين المحمي في : ١ الشكل
  العواسية خالل مراحل فسلجية مختلفة. 

  
  قشةالمنا

  
النعاج كانت متقاربة بين المعاملتين خالل المراحل  أوزان إن

كمية العلف المتناول  أنالفسلجية المختلفة وهذا قد يعود الى 
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 إذكانت كافية لتلبية احتياجات النعاج من المركبات الغذائية 
كانت هناك زيادة مستمرة بالوزن من التسفيد وحتى نهاية مرحلة 

التناسلي  األداءكذلك تشير النتائج الى تحسن معنوي في  الحمل،
المحمية الميثيونين  األمينية األحماض إضافةللنعاج معنويا عند 
الى العلف المتناول يوميا وهذا التحسن  ١:١والاليسين بنسبة 

 األمعاءالممتصة من  األمينية األحماضيعزى الى دور  أنيمكن 
لتطور  األخيرةنين في المرحلة زيادة الميثيو أن) ١٧( أشار إذ

بعد التسفيد يسبب اختالف في التعبير  سبعة أيامالبويضات وحتى 
الجيني لألجنة بداية مدة الحمل نتيجة لزيادة استغالل الدهون 

وهذا يزيد  األجنةالتي يزداد استغاللها كمصدر للطاقة من قبل 
 األحماضزيادة تركيز  أنالى  إضافةفرص بقاء الحمل، 

 األحماضفي سائل الرحم والتي تحدث عند التغذية على  مينيةاأل
خالل مرحلة  األجنةالمحمية تؤدي الى زيادة تطور  األمينية
 ) وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل اليه٩( األولىالحمل 

التناسلي معنويا عند تغذية الفطائم  األداءتحسن  ) إذ١٩،١٨(
ً وحظ على البروتين غير المتحلل وهذا ما ل  إضافةعند  أيضا

بينما ) ٢٢-٢٠األبقار (الميثيونين والاليسين المحمي الى عالئق 
 إلضافةمعنوي  تأثيرلم يالحظوا  ) إذ٢٤،٢٣( لم تتفق ونتائج

  . لألبقارالتناسلي  األداءالميثيونين المحمي في 
  

التناسلي للنعاج  األداءثير المعامالت التجريبية في أت: ٢ الجدول
  العواسية

  

   الصفات
  المعاملة

  الثانية  األولى
  أ ٩١,٦  ب ٦٢,٥  نسبة اإلخصاب

  أ ٨٧,٥  ب ٦٢,٥  لخصوبةنسبة ا
  أ ١٢,٥  ب ٣٧,٥  لتفويتنسبة ا
  أ ١٠٠  ب ٧٥  لوالداتنسبة ا
  ٩١,٣٨  ٨٠  أولىنعاج والدة دورة نسبة 
  ٨,٧٠  ٢٠  نعاج والدة دورة ثانيةنسبة 

  ١,١٤  ١,٢  حجم المواليد
  ٣,٨  رصف  نسبة الهالكات

  ١٤,٢٨  ٢٠  نسبة التوائم
  ١٤٨,٩  ١٤٧,١  )يوم( طول مدة الحمل

الى فروقات معنوية عند مستوى  أفقياتشير الحروف المختلفة 
  .%١احتمال 

   
النتائج فيما يخص قياسات الدم الفسلجية  أوضحتكما 

 األمينية األحماض إضافةفيالحظ زيادة معنوية للكلوكوز عند 
تناول وهذا ربما يرتبط بحصول فائض في المحمية الى العلف الم

المتناولة في المعاملة الثانية وقد استغل في  األمينية األحماض
 أنزيمتكوين الكلوكوز وقد يؤكد ذلك الزيادة المالحظة في تركيز 

ALT  الميثيونين في الكبد  ضتأيي أن) ٢٥( أوضح إذواليوريا
الى  insulinوخفض نسبة  glucagonيرتبط بزيادة تركيز 

glucagon  مسببا زيادة طرح الكلوكوز بالدم، كما يزيد من تركيز
وهذه  gluconeogenesisالذي يكون سببه عملية  ALT أنزيم

ً . يالحظ )٢٨-٢٦( النتيجة تتفق مع ما توصل اليه انخفاض  أيضا
معنوي في تركيز الكليسيريدات الثالثية وكان هذا متفقا مع 

  ).٢٧النتائج التي حصل عليها (
  

تأثير المعامالت التجريبية في الصفات الكيموحيوية : ٣ الجدول
  للدم

  

   الصفات
  المعاملة

  الثانية  األولى
  الكلوكوز

  مل ١٠٠ملغم/  
  أ ٢,٠٦±٦٧,٩١  ب ١,٧٢±٥٩,٢٥

  البروتين الكلي
  غم/ لتر 

١,٦٣±٧٢,٦٢  ١,٨١±٧١,٦٢  

  األلبومين
  غم/ لتر 

١,١٦±٣٢,٨٣  ١,٥١±٣٦,٣٧  

  الكلوبيولين 
  لتر غم/

٢,٦٨±٤٠,٢٠  ٢,٨٣±٣٥,٢٥  

  اليوريا
  مل ١٠٠ملغم/  

١,٦٧±٥٩,٨٧  ١,٤٦±٥٣,٧٥  

الكولستيرول ملغم/ 
  مل ١٠٠

١,٠٦±٤٦,٨٧  ١,٧١±٥٠,٥٠  

  الكلسيريدات الثالثية
  مل ١٠٠ملغم/  

  ب ٠,٩٦±٤٢,٦٦  أ ١,٣٨±٤٧,٣٧

الليبوبروتين عالي 
  مل ١٠٠الكثافة ملغم/

٠,٧٦±٣٤,٧٥  ١,٤٨±٣٧,٢٥  

دة وح AST أنزيم
  دولية/ لتر

  ب ٧,٥٨±١١٠,٦٦  أ ٤,٧٩±١٦٢,١٢

وحدة  ALT أنزيم
  دولية/ لتر

  أ ٢,٤٨±٣٨,٠٨  ب ٠,٧١±٢١,٨٧

  
الى فروقات معنوية عند مستوى  أفقياتشير الحروف المختلفة 

  %.٥احتمال 
  

يتضح من النتائج في هذه الدراسة ان الدفع الغذائي على 
الحماض االمينية المواد العلفية المتيسرة مع اضافة مصادر ا

منخفضة التحلل في الكرش يحسن االداء التناسلي للنعاج من 
خالل زيادة نسب االخصاب والخصوبة والوالدات حتى عندما 
يكون الدفع الغذائي خارج فترة التناسل المتعارف عليها محليا 
بين شهر حزيران وايلول. وهذا التحسن في الكفاءة التناسلية 

الذي تقوم به االحماض االمينية الممتصة  للنعاج ناتج عن الدور
  من االمعاء على المستوى االيضي في الجسم. 
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