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تأثير اضافة الميثيونين والﻼيسين المحمي الى عليقة النعاج العواسية في فترة الدفع
الغذائي على اﻻداء التناسلي
حنان وليد قاسم ،عمر ضياء ﷴ و صائب يونس عبدالرحمن
قسم اﻻنتاج الحيواني ،كلية الزراعة والغابات ،جامعة الموصل ،الموصل ،العراق
)اﻻستﻼم  ٩كانون اﻷول ٢٠١٨؛ القبول  ١٣أذار (٢٠١٩
الخﻼصة

أجريت الدراسة باستخدام  ٣٢نعجة عواسية محلية معدل اوزانها  ٠,٧٤±٣٦,٠٦كغم وتراوحت اعمارها بين  ٣-٢سنوات وزعت الى
معاملتين ،اﻷولى احتوت  ٨نعاج غذيت على عليقة تكونت من الشعير ونخالة الحنطة واليوريا وتبن الحنطة )بدون اضافة( والثانية ضمت
 ٢٤نعجة ،غذيت على نفس عليقة السيطرة مع اضافة خليط من اﻻحماض اﻻمينية المحمية تكون من  ٢,٥غم ميثيونين و  ٢,٥غم ﻻيسين
لكل نعجة يوميا ،غذيت النعاج في المعاملتين بكمية محددة من العلف بلغت  ١كغم  /نعجة على وجبتين يوميا خﻼل فترة الدفع الغذائي
والتسفيد التي استمرت  ٦٠يوما .فضﻼ عن اخراج جميع النعاج الى المرعى بمعدل  ٦ساعات يوميا .أشارت النتائج الى أن إضافة
اﻷحماض اﻷمينية المحمية الى العلف المتناول في المعاملة الثانية أدت الى تحسن معنوي )أ> (٠,٠١في نسبة اﻷخصاب %٩١,٦
والخصوبة  %٨٧,٥والوﻻدات  %١٠٠مقارنة بالمعاملة اﻷولى إذ كانت  ٦٢,٥و  ٦٢,٥و  %٧٥على التوالي ،في حين لم تكن الفروقات
معنوية في الصفات اﻷخرى ،أما نتائج قياسات الدم فقد أظهرت زيادة معنوية )أ> (٠,٠٥في تركيز الكلوكوز في دم النعاج في المعاملة
الثانية  ٢,٠٦±٦٧,٩١ملغم ١٠٠ /مل مقارنة بالمعاملة اﻷولى  ١,٧٢±٥٩,٢٥ملغم ١٠٠ /مل ،وانخفض معنويا )أ> (٠,٠٥تركيز
الكلسيريدات الثﻼثية الى  ٠,٩٦±٤٢,٦٦ملغم ١٠٠ /مل في المعاملة الثانية مقارنة بالمعاملة اﻷولى إذ كانت  ١,٣٨±٤٧,٣٧ملغم١٠٠ /
مل ،وانخفض معنويا )أ> (٠,٠٥تركيز أنزيم  ٧,٥٨±١١٠,٦٦ ASTوحدة دولية /لتر بينما ارتفع معنويا )أ> (٠,٠٥تركيز ALT
 ٤,٧٩±٣٨,٠٨وحدة دولية /لتر في المعاملة الثانية مقارنة بالمعاملة اﻷولى إذ كانت  ٢,٤٨±١٦٢,١٢و  ٠,٧١±٢١,٧٨وحدة دولية /لتر
على التوالي .عموما فان الدفع الغذائي بإضافة الحوامض اﻷمينية المحمية )الميثيونين والﻼيسين( أدى الى تحسن اﻷداء التناسلي للنعاج
العواسية خارج الموسم التناسلي.

Effect of protected methionine and lysine supplementation to Awassi ewes
ration at flushing period on productive performance
H.W. Kassim, O.D. Almallah and S.Y. Abdulrahman
Department of Animal Production, College of Agriculture and Forestry, University of Mosul, Mosul, Iraq
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.
Keywords: Ewes, Protected amino acids, Reproductive performance
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المقدمة

المواد وطرائق العمل

من المتعارف عليه في منطقة الشرق اﻻوسط ان تناسل
اﻻغنام يتزامن مع موسم حصاد الحنطة والشعير وتحسن حالة
الجسم بسبب التغذية على مخلفات الحصاد من جهة او من خﻼل
الدفع الغذائي على عﻼئق تتكون بشكل اساسي من الحبوب
ومخلفات تصنيعها ،وعادة ما تحتوي هذه العﻼئق على نسب
بروتين تتراوح بين  %١٦-١٣وعادة ما يتم رفع نسبة البروتين
باضافة اليوريا او كسبة فول الصويا وزهرة الشمس ،إن هذه
المكونات العلفية للعﻼئق ترتفع فيها درجة تحلل البروتين إذ
تصل الى أكثر من  .(١) %٨٠إن البروتين المتحلل على الرغم
من أهميته في توفير احتياجات اﻷحياء المجهرية لتكوين
البروتين الميكروبي إﻻ أن عدم توازنه مع الجزء غير المتحلل
من البروتين يرتبط سلبا مع كفاءة اﻻستفادة من البروتين والطاقة
وكمية اﻷحماض اﻷمينية المتيسرة لﻼمتصاص في اﻷمعاء
الدقيقة ) (٢،١باﻹضافة الى تأثيراتها الفسلجية في فترة التناسل
والمتمثلة بانخفاض نسبة الخصوبة ) (٥-٣من خﻼل تأثيرها في
قدرة النطف على البقاء في الجهاز التناسلي اﻷنثوي بسبب تغير
بيئة الرحم أو بسبب اﻻضطراب في وظيفة الغدد الصماء )(٦
بل وحتى في مرحلة التطور الجنيني ) .(٧لذا فان توازن
البروتين المتحلل وغير المتحلل في فترة الدفع الغذائي له تأثير
مهم في اﻻداء التناسلي للنعاج وهذا يتحقق باستخدام مصادر
بروتينية منخفضة التحلل يمكن ان تزيد كمية الحوامض اﻻمينية
الواصلة الى مواقع اﻻمتصاص وعلى وجه الخصوص
الميثيونين والﻼيسين التي عادة ما تكون غير كافية لتلبية احتياج
ا لنمو السريع للوصول بالنعاج الى حالة جسم جيدة خﻼل الدفع
الغذائي واﻻخصاب او من خﻼل دورها في حدوث النمو المثالي
لﻸجنة النامية خﻼل مرحلة الحمل اﻻولى في النعاج واﻻبقار اذ
لوحظ زيادة تركيزهما في قناة المبيض والرحم والسائل
اﻻمنيوني واﻻلنتوني خﻼل فترة التناسل والحمل ) .(٩،٨وبسبب
هذه اﻻهمية الخاصة للميثيونين والﻼيسين فقد شاع استخدامها
كاضافات الى العﻼئق بشكل احماض امينية حرة بعد حمايتها من
التايض بالكرش لتحسين اﻻداء اﻻنتاجي للحيوانات باعتبارها
الحوامض اﻻمينية اﻻولى المحددة لﻼنتاج دون الحاجة لرفع
نسبة بروتين العليقة .ونظرا ﻻن دور اﻻحماض اﻻمينية في
اﻻداء التناسلي لﻼغنام لم يحظى باهتمام كبير كما في اﻷبقار،
فقد تم تصميم هذه الدراسة للبحث في تأثير اضافة خليط
الميثيونين والﻼيسسن المحمي خﻼل فترة الدفع الغذائي للنعاج
العواسية المحلية في اﻷداء التناسلي.

أجريت الدراسة في حقل اهلي يقع في منطقة بايبوخت يبعد
عن مركز مدينة الموصل حوالي  ٢٠كم بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٥
ولغاية  ٢٠١٨/٥/١٥في حظيرة نصف مغلقة باستخدام ٣٢
نعجة عواسية محلية اعمارها تتراوح بين  ٣-٢سنوات ،وزعت
النعاج تبعا ﻻوزانها الى مجموعتين متقاربة بمعدل اوزانها
 ١,٢٩±٣٦,٧٦و  ١,٢٢±٣٦,٣٣كغم وتم اجراء التحليل
اﻻحصائي على اﻻوزان اﻻولية للتأكد من عدم وجود فروق
معنوية بينها ،المجموعة اﻷولى احتوت على  ٨نعاج وعدت
معاملة السيطرة اما المجموعة الثانية فضمت  ٢٤نعجة وعدت
معاملة اﻹضافة .غذيت النعاج في المعاملتين بكمية محددة من
العلف  ١كغم  /نعجة يوميا قسمت الى وجبتين اﻻولى تقدم في
الساعة الثامنة صباحا والثانية عند الساعة الرابعة من بعد الظهر
تكونت العليقة من الشعير ونخالة الحنطة بشكل أساسي )الجدول
 (١وهذه الكمية تكفي لتلبية احتياج النعاج من المركبات الغذائية
) .(١٠المعاملة اﻷولى غذيت على العليقة بدون إضافة بينما تم
إضافة خليط من اﻷحماض اﻷمينية المحمية من التحلل بالكرش
) ٢,٥غم ميثيونين  ٢,٥ +غم ﻻيسين( نوع Metasmart
المصنعة في شركة  Keminالبلجيكية الى العلف المتناول لكل
نعجة يوميا في المعاملة الثانية ،كما تم إخراج النعاج المرعى
يوميا بمعدل  ٦ساعات فضﻼ عن توفير الماء النظيف باستمرار
أمام النعاج في الحظيرة .بعد شهر من الدفع الغذائي على
المعاملتين التجريبيتين تم وضع اﻹسفنجات المهبلية المشبعة
بالبروجستيرون نوع  Sincro-Gestفرنسية المنشأ لمدة  ١٤يوم،
بعدها تم رفع اﻹسفنجات المهبلية وحقن النعاج بجرعة مقدارها
 ٥٠٠وحدة دولية من  PMSGفي العضلة ،كما وسحبت عينة من
الدم لغرض تقدير بعض الصفات الكيموحيوية ووزن النعاج
باستخدام ميزان خاص باﻷغنام .وفي اليوم التالي لرفع
اﻻسفنجات تم تعريض النعاج على الكباش لغرض التسفيد وقد تم
اﻻخذ بنظر اﻻعتبار كمية العلف المقدمة للكباش خﻼل فترة
بقاءها مع النعاج ،أيضا ً تم قياس أوزان النعاج خﻼل الفترات ٤٥
و  ٩٠و  ١٣٥يوم من مدة مراحل الحمل المختلفة اضافة الى
وزن النعاج بعد الوﻻدة مباشرة .تم فصل مصل الدم بجهاز
الطرد المركزي نوع  EmcLabالماني المنشأ على  ٣٠٠٠دورة
 /دقيقة ومن ثم إجراء القياسات الكيموحيوية باستخدام عدة
التحليل الجاهزة نوع  Biolaboفرنسية المنشأ .عند الوﻻدة تم
حساب القياسات الخاصة بالصفات التناسلية للنعاج ) .(١٢،١١تم
تحليل نتائج قياسات الدم احصائيا باستخدام التصميم العشوائي
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والﻼيسين المحميان من التحلل بالكرش بنسبة ) (١:١الى العلف
المتناول في المعاملة الثانية ادى الى تحسن معنوي )أ>(٠,٠١
في نسبة اﻻخصاب  %٩١,٦والخصوبة  %٨٧,٥مقارنة
بمعاملة السيطرة )بدون اضافة( اذ كانت  ٦٢,٥و  %٦٢,٥على
التوالي ،وتبعا لذلﻚ انخفضت نسبة التفويت معنويا )أ>(٠,٠١
في المعاملة الثانية  %١٢,٥مقارنة بالمعاملة اﻷولى )السيطرة(
 .%٣٧,٥نسبة الوﻻدات ارتفعت معنويا )أ> (٠,٠١في المعاملة
الثانية اذ كانت  %١٠٠مقارنة بالمعاملة اﻷولى  ،%٧٥بينما لم
يﻼحظ فروقات معنوية بين المعاملتين في عدد النعاج الوالدة من
الدورة اﻻولى والثانية وحجم المواليد في البطن الواحدة Litter
 sizeونسبة الهﻼكات ونسبة التوائم وكذلﻚ في طول مدة الحمل.
تبين النتائج في الجدول ) (٣حصول ارتفاع معنوي
)أ> (٠,٠٥في تركيز الكلوكوز بالدم في المعاملة الثانية اذ بلغ
 ٦٧,٩١ملغم ١٠٠ /مل مقارنة بالمعاملة اﻻولى  ٥٩,٢٥ملغم/
 ١٠٠مل ،تركيز البروتين الكلي واﻻلبومين والكلوبيولين
واليوريا والكوليسترول والليبوبروتين عالي الكثافة لم تختلف
معنويا بين المعاملتين لكن تركيز الكلسيريدات الثﻼثية انخفض
معنويا )أ> (٠,٠٥في المعاملة لثانية  ٤٢,٧٥ملغم ١٠٠ /مل
مقارنة بالمعاملة اﻻولى  ٤٧,٣٧ملغم ١٠٠ /مل .تركيز اﻻنزيم
 ASTكان منخفضا معنويا )أ> (٠,٠٥في المعاملة الثانية
 ١١٠,٦٦وحدة دولية /لتر مقارنة بالمعاملة اﻻولى ١٦٢,١٢
وحدة دولية /لتر وعلى خﻼف ذلﻚ ازداد معنويا )أ>(٠,٠٥
تركيز انزيم  ALTفي المعاملة الثانية  ٣٨,٠٨مقارنة بالمعاملة
اﻻولى  ٢١,٨٧وحدة دولية /لتر.

الكامل بواسطة الحاسوب اﻻلكتروني بتطبيق البرنامج
اﻹحصائي ) (١٣وحسب النموذج الرياضي اﻵتي:
Yij= M + ti + ij

حيث ان:
 =Yijقيمة المشاهدة للصفة المدروسة.
 =Mالمتوسط العام للمشاهدات.
 =Tiتأثير العليقة .i
 =ijقيمة الخطأ التجريبي للمشاهدات.
وتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن
المتعدد الحدود ) (١٤لتحديد الفروقات المعنوية بين المتوسطات،
أما صفات اﻷداء التناسلي فقد حللت احصائيا باستخدام تصميم
مربع كاي  .Chi-squareتم تقدير مكونات العليقة مختبريا )(١٥
فيما عدا الطاقة اﻷيضية فقد تم حسابها من قيم الطاقة لمواد
العلف العراقية ).(١٦
الجدول  :١المكونات والتركيب الكيمياوي للعليقة التجريبية
المكونات
شعير اسود مجروش
نخالة حنطة
يوريا
تبن
ملح طعام
حجر كلس
التركيب الكيمياوي %
المادة الجافة
المادة العضوية
البروتين الخام
مستخلص اﻻيثر
اﻻلياف الخام
الطاقة اﻷيضية كيلو سعرة /كغم

 %في العليقة
٧٠
٢١
١
٧
٠,٥
٠,٥
٩٢,٠٣
٩٣,٦٥
١٣,٧٤
١,٧٢
٩,٥٩
٢٤٤٥

النتائج
يوضح الشكل  ١أن معدل الوزن عند التسفيد كان متقاربا بين
المعاملتين وبلغ  ١,٥٢±٤٨,٦٢و  ١,٠٠±٤٧,١٨كغم على
التوالي ،أيضا لم تكن اﻻختﻼفات معنوية بين المعاملتين في
معدل اوزان النعاج في نهاية المرحلة اﻻولى للحمل وكانت
 ١,٥٠±٥٢,٩٦كغم و  ١,٢٩±٥٣,٢٣كغم ومعدل الوزن في
نهاية مرحلة الحمل الثانية  ١,٦٠±٥٧,٢٣كغم و
 ١,٣٢±٥٦,١٣كغم ونهاية فترة الحمل  ١,٧٤±٦٢,٩٢كغم و
 ١,٧١±٦٢,٢٦كغم ،كذلﻚ معدل الوزن عند الوﻻدة لم يختلف
معنويا بين المعاملتين  ١,٢٤±٥٢,١٤و  ٢,٣٦±٥٥,١٦على
التوالي .تشير النتائج في الجدول ) (٢ان اضافة الميثيونين

الشكل  :١تأثير المثيونين والﻼيسين المحمي في أوزان النعاج
العواسية خﻼل مراحل فسلجية مختلفة.
المناقﺸة
إن أوزان النعاج كانت متقاربة بين المعاملتين خﻼل المراحل
الفسلجية المختلفة وهذا قد يعود الى أن كمية العلف المتناول
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 glucagonمسببا زيادة طرح الكلوكوز بالدم ،كما يزيد من تركيز
أنزيم  ALTالذي يكون سببه عملية  gluconeogenesisوهذه
النتيجة تتفق مع ما توصل اليه ) .(٢٨-٢٦يﻼحظ أيضا ً انخفاض
معنوي في تركيز الكليسيريدات الثﻼثية وكان هذا متفقا مع
النتائج التي حصل عليها ).(٢٧

كانت كافية لتلبية احتياجات النعاج من المركبات الغذائية إذ
كانت هناك زيادة مستمرة بالوزن من التسفيد وحتى نهاية مرحلة
الحمل ،كذلﻚ تشير النتائج الى تحسن معنوي في اﻷداء التناسلي
للنعاج معنويا عند إضافة اﻷحماض اﻷمينية المحمية الميثيونين
والﻼيسين بنسبة  ١:١الى العلف المتناول يوميا وهذا التحسن
يمكن أن يعزى الى دور اﻷحماض اﻷمينية الممتصة من اﻷمعاء
إذ أشار ) (١٧أن زيادة الميثيونين في المرحلة اﻷخيرة لتطور
البويضات وحتى سبعة أيام بعد التسفيد يسبب اختﻼف في التعبير
الجيني لﻸجنة بداية مدة الحمل نتيجة لزيادة استغﻼل الدهون
التي يزداد استغﻼلها كمصدر للطاقة من قبل اﻷجنة وهذا يزيد
فرص بقاء الحمل ،إضافة الى أن زيادة تركيز اﻷحماض
اﻷمينية في سائل الرحم والتي تحدث عند التغذية على اﻷحماض
اﻷمينية المحمية تؤدي الى زيادة تطور اﻷجنة خﻼل مرحلة
الحمل اﻷولى ) (٩وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصل اليه
) (١٩،١٨إذ تحسن اﻷداء التناسلي معنويا عند تغذية الفطائم
على البروتين غير المتحلل وهذا ما لوحظ أيضا ً عند إضافة
الميثيونين والﻼيسين المحمي الى عﻼئق اﻷبقار ) (٢٢-٢٠بينما
لم تتفق ونتائج ) (٢٤،٢٣إذ لم يﻼحظوا تأثير معنوي ﻹضافة
الميثيونين المحمي في اﻷداء التناسلي لﻸبقار.

الجدول  :٣تأثير المعامﻼت التجريبية في الصفات الكيموحيوية
للدم
الصفات

المعاملة
اﻷولى

الثانية

الكلوكوز
ملغم ١٠٠ /مل
البروتين الكلي
١,٦٣±٧٢,٦٢
١,٨١±٧١,٦٢
غم /لتر
اﻷلبومين
١,١٦±٣٢,٨٣
١,٥١±٣٦,٣٧
غم /لتر
الكلوبيولين
٢,٦٨±٤٠,٢٠
٢,٨٣±٣٥,٢٥
غم /لتر
اليوريا
١,٦٧±٥٩,٨٧
١,٤٦±٥٣,٧٥
ملغم ١٠٠ /مل
الكولستيرول ملغم/
١,٠٦±٤٦,٨٧
١,٧١±٥٠,٥٠
 ١٠٠مل
الكلسيريدات الثﻼثية
 ١,٣٨±٤٧,٣٧أ  ٠,٩٦±٤٢,٦٦ب
ملغم ١٠٠ /مل
الليبوبروتين عالي
٠,٧٦±٣٤,٧٥
١,٤٨±٣٧,٢٥
الكثافة ملغم ١٠٠/مل
أنزيم  ASTوحدة
 ٤,٧٩±١٦٢,١٢أ  ٧,٥٨±١١٠,٦٦ب
دولية /لتر
أنزيم  ALTوحدة
 ٠,٧١±٢١,٨٧ب  ٢,٤٨±٣٨,٠٨أ
دولية /لتر
 ١,٧٢±٥٩,٢٥ب

الجدول  :٢تأثير المعامﻼت التجريبية في اﻷداء التناسلي للنعاج
العواسية
المعاملة
الصفات
الثانية
اﻷولى
 ٩١,٦أ
 ٦٢,٥ب
نسبة اﻹخصاب
 ٨٧,٥أ
 ٦٢,٥ب
نسبة الخصوبة
 ١٢,٥أ
 ٣٧,٥ب
نسبة التفويت
 ١٠٠أ
 ٧٥ب
نسبة الوﻻدات
٩١,٣٨
٨٠
نسبة نعاج والدة دورة أولى
٨,٧٠
٢٠
نسبة نعاج والدة دورة ثانية
١,١٤
١,٢
حجم المواليد
٣,٨
صفر
نسبة الهﻼكات
١٤,٢٨
٢٠
نسبة التوائم
١٤٨,٩
١٤٧,١
طول مدة الحمل )يوم(
تشير الحروف المختلفة أفقيا الى فروقات معنوية عند مستوى
احتمال .%١

 ٢,٠٦±٦٧,٩١أ

تشير الحروف المختلفة أفقيا الى فروقات معنوية عند مستوى
احتمال .%٥
يتضح من النتائج في هذه الدراسة ان الدفع الغذائي على
المواد العلفية المتيسرة مع اضافة مصادر اﻻحماض اﻻمينية
منخفضة التحلل في الكرش يحسن اﻻداء التناسلي للنعاج من
خﻼل زيادة نسب اﻻخصاب والخصوبة والوﻻدات حتى عندما
يكون الدفع الغذائي خارج فترة التناسل المتعارف عليها محليا
بين شهر حزيران وايلول .وهذا التحسن في الكفاءة التناسلية
للنعاج ناتج عن الدور الذي تقوم به اﻻحماض اﻻمينية الممتصة
من اﻻمعاء على المستوى اﻻيضي في الجسم.

كما أوضحت النتائج فيما يخص قياسات الدم الفسلجية
فيﻼحظ زيادة معنوية للكلوكوز عند إضافة اﻷحماض اﻷمينية
المحمية الى العلف المتناول وهذا ربما يرتبط بحصول فائض في
اﻷحماض اﻷمينية المتناولة في المعاملة الثانية وقد استغل في
تكوين الكلوكوز وقد يؤكد ذلﻚ الزيادة المﻼحظة في تركيز أنزيم
 ALTواليوريا إذ أوضح ) (٢٥أن تأييض الميثيونين في الكبد
يرتبط بزيادة تركيز  glucagonوخفض نسبة  insulinالى
١٠٨

(١٠٩-١٠٥) ٢٠١٩ ،٢  العدد،٣٣  المجلد،المجلة العراقية للعلوم البيطرية
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