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ARABIC SUMMARY

العربيالمستخلص

تأثیر مستوى التغذیة وإحالل كسب حبة البركة في عالئق الحولیات الرحمانى 
ي، النشاط الشبقى و نسبة اإلخصابالبلوغ الجنس. 2: على
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) فصل الخریف(2001أجریت التجربة على حولیات رحماني مولودة فىأكتوبر
وكان . كجم 0.4+14.8توسط وزنھا یوم وم1.1±62.25وكان عمرھا عند بدء التجربة 

من % 100أو % 80الھدف الرئیسي لھذة الدراسة ھو دراسة تأثیر مستوى التغذیة 
باإلضافة إلى استبدال بروتین . 1985لسنة NRCالمقررات الغذائیة الموصى بھا لألغنام 

في كال % 50ببروتین كسب حبة البركة وذلك بنسبة ) مصنع(مخلوط العلف المركز 
حولیة 40تویین ومدى تأثیر ذلك على األداء التناسلي للحولیات، تم استخدام عدد المس

في كل ) حولیة10(رحماني قسمت إلى أربعة مجامیع متجانسة في كل من العمر والوزن 
:وكانت المعامالت كالتالي. مجموعة 

من ) CP(بروتین خام % 80غذیت حولیاتھا على ) G1(المعاملة األولى 
على أساس وزن الجسم الحي وذلك ,1985NRCلغذائیة الموصى بھا لألغنامالمقررات ا

كجم ثم غذیت الحولیات بعد ذلك وحتى نھایة التجربة على علیقة تنشأة األمھات 30حتى 
% 50غذیت على نفس مقررات المعاملة األولى  مع استبدال ) G2(المعاملة الثانیة ). نعاج(

غذیت على ) G3(المعاملة الثالثة . كسب حبة البركةمن بروتین العلف المركز ببروتین
غذیت على نفس مقررات )G4(المعاملة الرابعة . من المقررات الغذائیة% 100مستوى 

. من بروتین العلف المركز ببروتین كسب حبة البركة% 50المعاملة الثالثة مع استبدال 
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) مصنع(وط علف مركز وكذلك مخل) حشة ثالثة(غذیت كل المجامیع على دریس البرسیم 
.علف% 60: دریس% 40بنسبة 

تم الكشف على الشیاع األول یومیا . تم متابعة وزن الحیوانات من بدأ التجربة وحتى نھایتھا
بدأ من عمر خمسة أشھر وذلك لتحدید وزن وعمر البلوغ الجنسي، وزن الجسم عند التلقیح 

. و ثبوت الحمل
ن البروتین الخام وإحالل كسب حبة البركة كان لھ وأوضحت النتائج أن مستوى التغذیة م

% 80كل الحولیات المغذاة على مستوى . نفس التأثیر على عمر البلوغ الجنسي و التلقیح
وكذلك مع العالئق المضاف لھا %) 100(وصلت إلى البلوغ الجنسي على عمر عام فأقل 
بدون كسب حبة البركة أو العالئق% 100كسب حبة البركة مقارنة بالمغذاة على مستوى 

و التي لم یحدث %) 5.6% (100حولیة واحدة في كل من المجموعة المغذاة %). 94.4(
كل الحولیات . أظھرت شیاع على عمر أكثر من عام%) 5.3(بھا إحالل بكسب حبة البركة 

مع أو بدون كسب حبة البركة وكذلك المغذاة % 80المغذاة على مستوى %) 100بنسبة (
مع كسب حبة البركة أظھرت الشیاع حتى عمر عام مقارنة بالحولیات % 100على مستوى

كانت طول . حتى عمر عام%) 88.9(بدون كسب حبة البركة % 100المغذاة على مستوى 
إال أن % 100عن مستوى % 80فترة الشیاع كبیرة في الحولیات المغذاة على مستوى 

شیاع بإضافة كسب حبة البركة ولكن كانت ولم تتأثر طول فترة ال. الفروق لم تكن معنویة 
. ھناك زیادة طفیفة فى طول فترة الشیاع القصیرة وانخفاض في طول فترة الشیاع العادیة

بروتین خام أو العالئق غیر المضاف لھا % 80تغذیة الحولیات على مستوى 
% 100ارنة بالمغذاة على مستوى كسب حبة البركة كانت أعلى فى طول فترة الشیاع مق

كانت طول دورة . مع العالئق المضاف لھا كسب حبة البركة ولم تكن ھناك فروق معنویةأو
یوم ولم یكن ھناك تأثیر لكل من مستوى التغذیة مع أو بدون كسب 18الشیاع  فى حدود 

17.44الطبیعیة وذلك فیما بین حبة البركة حیث كان معظمھا فى إطار دورة الشیاع
مع إحالل كسب حبة البركة % 80الحولیات المغذاة على مستوى ولقد سجلت. یوم19.61و

مع أو % 100إال أن الحولیات المغذاة على مستوى %) 75(أعلى دورات شیاع طبیعیة 
حدوث الشیاع األول كان متقاربًا إلى حد كبیر في %) .  50(بدون إحالل سجلت أقل نسبة 

رتفعة فى المجموعة المغذاه على كانت نسبة الحولیات التى لقحت م. كل  المعامالت 
عن %)  93.3(أو بدون كسب حبة البركة %) 94.1(مع كسب حبة البركة % 80مستوى 

على %) 87.5(أو مع كسب حبة البركة %) 85.7(بدون % 100تلك المغذاه على مستوى 
ارتبطت . أكثر من عامعلى عمر عمر أقل من عام وعلى النقیض فى الحولیات التى لقحت 

لحدوث الشیاع وكذلك تأثیر المعامالت ةالحولیات التى لقحت بالنسبة المنخفضنسبة 
للحولیات ، حیث كان فى الغالب منخفضًا بنسبة ) CR(انخفضت نسبة اإلخصاب . الغذائیة

أو فى العالئق المضاف إلیھا لھا كسب حبة % 80قلیلة فى الحولیات المغذاه على مستوى 
العالئق المضاف أو%) 78.6% (100اه على مستوى مغذعن ال%) 75–76.5(البركة 

ویمكن أن توصى ھذه الدراسة بتغذیة الحولیات الرحمانى على . إلیھا كسب حبة البركة
من البروتین الخام مع أو بدون استبدال بروتین العلف المركز ببروتین كسب % 80مستوى 

الطول الطبیعى لطول فترة وأثیر ایجابي على النشاط الشبقى حبة البركة و التى كان لھا ت
.الشیاع و سلوك الشیاع باإلضافة إلى نسبة اإلخصاب




