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عالقة بعض المركبات األيضية والهرمونية في الدم مع االداء اإلنتاجي والتناسلي في النعاج 
 العواسي المحلي

 2جعفرعلي جاسم                            1حسين خلفمكي                 1هاشم مهدي الربيعي

 مدرس                         مدرس           أستاذ                       

  .جامعة الفرات األوسط التقنية /الكلية التقنية / المسيب  1
  .كلية الطب البيطري / جامعة كربالء 2
 drhashem48@yahoo.com البريد االلكتروني:  

  :المستخلص
كم شمال بابل( ومختبرات قسم تقنيات االنتاج الحيواني ،  50اجريت الدراسة في محطه الفيحاء ناحيه جبله )

، لبيان العالقة بين المركبات االيضية والهرمونية  2017الكلية التقنية / المسيب للمدة من شباط ولغايه حزيران 
سنوات  5 -2نعجة، بعمر  50لمحلي ، ُجمعت بيانات في الدم مع االداء االنتاجي والتناسلي للنعاج العواسي ا

سجال النتاج الحليب اليومي ونسبه الخصوبة ومعدل الخصب. بينت النتائج انحدار موجب وعالي  220من 
 1-ملغم.كغم 0.0057النتاج الحليب اليومي على تراكيز البروتين الكلي)ديسيليتر(  وبلغ  (P<0.01)المعنوية 

، وانحدار سالب وعالي  1-كغم.نانوغرام 0.019وبلغ  (Prolactin hormone) تر( وهرمون الحليب )مليلي
، وانحدار سالب ومعنوي 1-كغم.ملغم -0.028( وبلغ ديسيليترعلى تركيز الكلوكوز) (P<0.01)المعنوية  
(P<0.05)  لوحظ انحدار موجب 1-كغم.ملغم -0.0053وبلغ  (ديسيليتر)على تركيز الكوليستيرول الكلي ،

 Follicle stimulating)لنسبة الخصوبة على تركيز هرمون محفز الجريبة  (P<0.01)عالي المعنوية و 
hormone)  وانحدار موجب ومعنوي ،(P<0.05)  على تركيز الدهون الثالثية(Triglycerides) اوضحت .

وز والبروتين الكلي لمعدل الخصب على تراكيز الكلوك (P<0.01)النتائج ايضا انحدارا سالب وعالي المعنوية 
في مصل الدم . ان معامل االرتباط البسيط بين المركبات االيضية والهرمونية في الدم مع االداء االنتاجي 
والتناسلي للنعاج كانت داعمه لمعامالت االنحدار المدروسة لنفس العينات ، نستنتج من هذه الدراسة امكانيه 

 الدم في برامج االنتخاب لتسريع برامج التحسين في قطيع النعاج.استعمال المركبات االيضية والهرمونية في 
 كلمات مفتاحية: مركبات أيضية ، مركبات هورمونية، الصفات اإلنتاجية ، الصفات التناسلية ، النعاج العواسي.
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Abstract   

The study was conducted at AL-Fayhaa station in Jabila province (50 km North of 

Babil) and laboratories of the Department of Animal production techniques for the 

period from February to June to show the relationship between some metabolic and 

hormonal compounds in the blood with production and reproductive performance in 

local awassi ewes. Data were collected from 50 milking ewes 2-5 years old from 220 

records of daily milk production for fertility percentage and prolificacy rate. The re-

sults showed that the regression coefficient of daily milk production on total protein 

(dl) and their coefficient reach to 0.0057 kg.mg
-1

 and prolactin hormone (ml) were 

positive and highly significant  (P<0.01) and their coefficient reach to 0.019 kg.ng
-1

 

and on glucose concentration (dl) were negative and highly significant (P<0.01) and 

their coefficient reach to - 0.028 kg.mg
-1

 and on total cholesterol concentration (dl) 

were negative and significant (P<0.05) and their coefficient reach to - 0.0053 kg.mg
-1

. 

The regression coefficient of fertility percentage on follicle stimulation hormone was 

observed positive and highly significant (P<0.01) and on triglycerides concentration 

were positive and significant (P<0.05) . the result also showed that the regression co-

efficient of prolificacy rate on glucose and total protein concentrations were negative 

and highly significant (P<0.01) . the correlation coefficient between metabolic and 

hormone compounds in the blood with production and reproductive performance for 

ewes were supported to the regression coefficient of same traits .we conclude from 

this study the possibility of using metabolic and hormonal compounds in rapid selec-

tion programs to improve head of ewes      .   
Key words: Metabolites compounds, Hormonal compounds, productive traits , Reproductive 

traits , Awassi ewes.        

 المقدمة : 
فىىىان انتاجيتهىىىا واصىىىوبتها منخفضىىىة ممىىىا تربىىىى وتعىىىيا اعغنىىىام علىىىى هىىىاما الزراعىىىة والمراعىىىي الطبيعيىىىة لىىىذا 

ولتحسىين ماىاريع تربيىة اعغنىام يجىب اعاىذ بن ىر  (.42يستوجب العناية بها بالطرائق العلميىة والتقنيىة الحدةثىة )
(. 20االعتبار الصفات االقتصادية المهمة كالكفاءة التناسلية وقابلية البقاء وإنتاج الحليب للنعاج ونمو الحمالن )

الحيوانات بات من الضروري اجراء مزيدًا من البحوث لتسليط الضوء على تكاثرها باعسلوب العلمي  وعهمية هذه
الصىىىحيع بعىىىد  ن ثبىىىت  ن االسىىىاليب التقليديىىىة ل غنىىىام غيىىىر قىىىادرة علىىىى مواكبىىىة اعحتيىىىاج العىىىالمي لهىىىذه الثىىىروة 

لعوامىىل الثابتىىة مثىىل انتىىاج الحليىىب ولتحسىىين اتنتىىاج و داء الحيوانىىات البىىد مىىن دراسىىة بعىى  ا(.  10ومنتجاتهىىا )
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الخصىىىب وترثيرهىىىا فىىىي اىىىفات اتنتىىىاج والتناسىىىل  و اسىىىتخدام االنتخىىىاب غيىىىر المباشىىىر معىىىدل ونسىىىبة الخصىىىوبة و 
(، ال هنالىىىع بعىىى  39لتحسىىىين هىىىذه الصىىىفات كقيىىىا  بعىىى  الصىىىفات الدميىىىة لات العالقىىىة باتنتىىىاج والتناسىىىل )

والتناسىىىل وعىىىن  ريقهىىىا يمكىىىن تحسىىىين الصىىىفات االقتصىىىادية فالبىىىد مىىىن الصىىىفات الدميىىىة لهىىىا تىىىرثير فىىىي اتنتىىىاج 
وفي الدراسات الحدةثة تم اللجىوء الىى ايجىاد عالقىة  (.19استعمالها في االنتخاب لتسريع برامج التحسين الوراثي )

ات اعيضىية وإمكانيىة اسىتعمال الصىف (،28بين الصفات الدموية والقدرات اتنتاجية والتناسلية للحيوانات الزراعيىة)
لبيان العالقة بين  سة الحالية(. تهدف الدرا43والهرمونية في تحسين افات النمو واعداء التناسلي لدى اعغنام )

الصفات اعيضية والهرمونية فىي الىدم مىع االداء اتنتىاجي والتناسىلي مىن اىالل تقىدةر معامىل اتنحىدار واالرتبىاط 
 .   همابين

 المواد وطرائق العمل : 
ر   فىىي محطىىة الفيحىىاء الواقعىىة فىىي ناحيىىة جبلىىة شىىمال  500 جريىىت الدراسىىة علىىى قطيىىع مىىن اعغنىىام تعىىداده 

 2016 و 2015 و 2014سىىجاًل لتنتىىاج والتناسىىل للسىىنوات  220نعجىىة مىىن  50محاف ىىة بابىىل، ُجمعىىت بيانىىات 
 الىىىىىىوداجيشىىىىىىملت السىىىىىىجالت انتىىىىىىاج الحليىىىىىىب ونسىىىىىىبة الخصىىىىىىوبة ومعىىىىىىدل الخصىىىىىىب. ُسىىىىىىحب الىىىىىىدم مىىىىىىن الوريىىىىىىد 

(Jucular vein)  شهر من الىوالدة  تراوحىت  عمارهىا مىن  3نعجة حلوب بعد الوالدة مباشرة وبعد شهر و 50من 
ملليتر لكل نعجة برستعمال االبر المعقمىة والمثبتىة  10بمقدار  2017سنوات للمدة من شباط لغاية حزيران  2-5

والحاويىة علىى مىادة مانعىة التخثىر   (Vacutaner tube)بحامىل بالسىتيكي دااىل اعنابيىب المفرغىة مىن الهىواء 
(EDTA)  Ethyl Diamine Tetra Acetic acid وُثبىت رقىم وعمىر الحيىوان علىى اعنبوبىة وُنقلىت بوسىا ة ،

وعىىاء مبىىرد اىىالل سىىاعتين الىىى مختبىىرات قسىىم تقنيىىات اتنتىىاج الحيىىواني الكليىىة التقنيىىة / المسىىيب، وفىىي المختبىىر 
بسىىىرعة  (Centrifuge-Hettich-Germany)وضىىىعت االنابيىىىب التىىىي تحتىىىوي الىىىدم فىىىي جهىىىاز النبىىىذ المركىىىزي 

مئويىة لحىين  5-ُحفىظ بدرجىة دقائق ، ُفصل وسحب الىدم بوسىا ة مااىة معقمىة و  10لمدة  1-دقيقة. دورة 4000
عينات مصل الدم لتقدةر المواد اعيضية )كلوكوز و البروتين الكلي والكوليستيرول الكلي والدهون ُحللت . التحليل

ارية المناسىبة والمتىوفرة. قيسىت الثالثية( والهرمونات )هرمون محفز الجريبة وهرمون الحليب( برستعمال العدة التج
مىن اىالل  (Randox Kit, England)اسىتعمال عىدد تجاريىة مىن شىركة ب تراكيىز الكلوكىوز والكوليسىتيرول الكلىي

 (Spectrophotometer P.D-303–Germany)جهىىىىاز المطيىىىىاف الضىىىىوئي بوسىىىىا ة الطريقىىىىة الضىىىىوئية و 
يز البروتين الكلي والدهون الثالثية برستعمال عدة نانوميتر على التوالي وقيست تراك 510و  548وبطول موجي 

جهاز المطياف الضوئي عن  ريق من االل الطريقة الضوئية  (Cromatest Kit – Spain)تجارية من شركة 
 نىىىىىىىىانوميتر ، قيسىىىىىىىىت تراكيىىىىىىىىز هرمىىىىىىىىوني محفىىىىىىىىز الجريبىىىىىىىىة والحليىىىىىىىىب بوسىىىىىىىىا ة اسىىىىىىىىتعمال  540وبطىىىىىىىىول مىىىىىىىىوجي 

 جهىىىىىىىازبوسىىىىىىىا ة الطريقىىىىىىىة المناعيىىىىىىىة  وباسىىىىىىىتعمال (Randox Kit,England)عىىىىىىىدة تجاريىىىىىىىة مىىىىىىىن شىىىىىىىركة 
 (Metertech ELISA-Germany) (Enzyme Linked Immune Sorbent Assay (ELISA)  وبطىول



 ( 2018العدد الثالث  –خامس لامجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد 

 

140 
 

متعىدد المىديات  Duncun (13 )نانوميتر. قورنت الفروق المعنوية بىين المتوسىطات براتبىار دنكىن  450موجي 
(Multiple Range Test)  امج اتحصائي واستعمل البرن(SAS) (46 ).في التحليل اتحصائي للبيانات 

  :النتائج والمناقشة
( المتوسىىىطات العامىىىة والخطىىىر القياسىىىي للصىىىفات اتنتاجيىىىة والتناسىىىلية فضىىىاًل عىىىن 1مىىىن نتىىىائج جىىىدول ) ةتبىىىين

كغىىم ، هىىذه  1.40 ± 0.4الصىىفات اعيضىىية والهرمونيىىة فىىي الىىدم، ال بلغىىت متوسىىطات  نتىىاج الحليىىب اليىىومي  
الىذةن بينىوا  ن لعمىر اعم عنىد الىوالدة سىببًا فىي ااىتالف هىذه  (1)المتوسطات  قل من المديات التىي تواىل اليهىا 

 ن االاىىتالف بىىين هىىذه المتوسىىطات ربمىىا يعىىزى الىىى تطىىور الغىىدد اللبنيىىة بتقىىدم عمىىر   (22)المتوسىىطات، وبىىين
م نتيجىىة زيىىادة حجىىم القنىىاة الهضىىمية واالسىىتفادة مىىن المىىواد ( الىىى  ن الزيىىادة الوزنيىىة فىىي الجسىى21النعجىىة، و شىىار )

. بلىغ (3)الغذائية، وكذلع  ن لنوع الوالدة )مفردة وتو مية وثالثية( ترثيرًا معنويًا على كمية الحليىب اليىومي والكلىي 
( ، 42)هذا المتوسط العام ضىمن المىديات التىي تواىل اليهىا  69.73%المتوسط العام لنسبة الخصوبة التناسلية 

يعىىود سىىبب التذبىىذب بىىين حيوانىىات التجربىىة لالاىىتالف فىىي عمىىر النعىىاج ال  ن عىىدم  كتمىىال نمىىو الجهىىاز التناسىىلي 
.  ما الصفة التناسلية اعارى المتمثلىة (24) للنعاج الصغيرة وتكرار الصراف ونسبة التبوي  وزيادة عدد االجنة 

 (12)ذا المتوسىىط ضىىمن المىىديات التىىي تواىىل اليهىىا )مولىىود( وهىى 1.28بمعىىدل الخصىىب )مولىىود( فبلىىغ متوسىىطها 
 .  مىىىىىىىىىىىىىىىىا المتوسىىىىىىىىىىىىىىىىطات للصىىىىىىىىىىىىىىىىفات اعيضىىىىىىىىىىىىىىىىية المتمثلىىىىىىىىىىىىىىىىة  (29)و قىىىىىىىىىىىىىىىىل مىىىىىىىىىىىىىىىىن مىىىىىىىىىىىىىىىىديات دراسىىىىىىىىىىىىىىىىة  (24)و

 ( 1-ملغم.ديسىيليتر(59.89± 0.72( وتركيز البروتين الكلي 1-ملغم.ديسيليتر 62.78 ± 0.92بتركيز الكلوكوز )
( وتركيىىىىىىىىىىىىىىىىىز الىىىىىىىىىىىىىىىىىدهون الثالثيىىىىىىىىىىىىىىىىىة 1-م.ديسىىىىىىىىىىىىىىىىىيليترملغ 52.89±0.92وتركيىىىىىىىىىىىىىىىىىز الكوليسىىىىىىىىىىىىىىىىىتيرول الكلىىىىىىىىىىىىىىىىىي )

( فيمىىا يخىىك تركيىىز 2(، هىىذه المتوسىىطات ضىىمن المىىديات التىىي تواىىل اليهىىا )1-ملغم.ديسىىيليتر(0.20±15.32
(.  مىىا متوسىىطات 40و ) (6)الكلوكىىوز،  مىىا متوسىىطات تركيىىز الكوليسىىتيرول الكلىىي كانىىت مقاربىىة  ممىىا جىىاء بىىه 

،  مىىا متوسىىطات الىىدهون الثالثيىىة  (47)و  (5)ديات التىىي تواىىل اليهىىا تركيىىز البىىروتين الكلىىي فكانىىت ضىىمن المىى
. وكانىت المتوسىطات للصىفات الهرمونيىة المتمثلىة بهرمىون محفىز الجريبىة (47)و  (43)فكانت مقاربة من دراسىة 

، وهرمىىىىىىون الحليىىىىىىب (31)و  (34)( ضىىىىىىمن المىىىىىىديات التىىىىىىي تواىىىىىىل اليهىىىىىىا 1-نىىىىىىانوغرام .مليليتىىىىىىر(0.23±1.78
 . (37)و  (32)( هذا المتوسط ضمن المديات التي توال اليها 1-نانوغرام.مليليتر (0.17±2.03
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 .الخطأ القياسي للصفات المدروسة± المتوسط العام  : يوضح1جدول
 

 الخطأ القياسي± المتوسط العام  المشاهدات عدد الصفات

الصفات 
اتنتاجية 
 والتناسلية

 0.04± 1.40 220 انتاج الحليب اليومي )كغم(
 0.08± 69.73 220 نسبة الخصوبة %

 0.05±  1.28 220 معدل الخصب )مولود(

الصفات اعيضية 
والهرمونية في 

 الدم

 0.92±  62.78 150 1-تريديسيل .تركيز الكلوكوز  ملغم
 0.72±  59.89 150 1-تريديسيل .تركيز البروتين الكلي ملغم

 0.92±  52.89 150 1-تريديسيل .ستيرول الكلي ملغميتركيز الكول
 0.20±  15.32 150 1-تريديسيل .تركيز الدهون الثالثية   ملغم

 0.23±  1.78 150 1-يليترمل .تركيز هرمون محفز الجريبة نانوغرام
 0.17±  2.03 150 1-يليتر مل .تركيز هرمون الحليب نانوغرام

تنتىىاج الحليىىب اليىىومي علىىى تركيىىىز  (P<0.01) ةمعنويىىعىىىالي ال نحىىدار سىىالب و  (2)ئج جىىدول اةتبىىين مىىن نتىى
 ي  ن انتىىاج  0.52وبمعامىىل تحدةىىد  1-ملغىىم.كغىىم 0.028 - هفىىي مصىىل الىىدم وبلىىغ معاملىى (تريديسىىيل)الكلوكىىوز 

بالدم ملغم واحد. ةزداد تركيز كلوكوز مصل الىدم  عند زيادة تركيز الكلوكوز كغم 0.028الحليب ةنخف  بمقدار 
في المرحلة اعولى من انتاج الحليب ويقل في المرحلة اعايىرة منىه ويعىزى السىبب الىى  نخفىاا اسىتجابة انسىجة 
ىىز زيىىادة ممقتىىة فىىي كلوكىىوز مصىىل الىىدم  الجسىىم لهرمىىون اعنسىىولين اىىالل مرحلىىة انتىىاج الحليىىب ممىىا ةىىمدي الىىى حو

. ةهىىىبط تركيىىىز كلوكىىىوز مصىىىل الىىىدم عىىىن المعىىىدل الطبيعىىىي بسىىىبب (49)حفيىىىز  نتىىىاج الحليىىىب والىىىذي ةىىىمدي الىىىى ت
. بينىت بعى  الدراسىات بوجىود عالقىة عكسىية بىين  نتىاج الحليىب (4) سىتهال  الكلوكىوز لتركيىب الكتىوز الحليىب 

تركيىز كلوكىوز ( اللىذان بينىا بىرن 14(  تفقىت نتىائج هىذه الدراسىة مىع مىا جىاء بىه )51وتركيز كلوكىوز مصىل الىدم )
(، وااتلفت مع دراسىة 51( و )35مصل الدم يقل في النعاج الوالدة عن البكر  و كبيرة السن و مع نتائج دراسة )

 (.47ومع دراسة )ال بينا بعدم تغير في تركيز كلوكوز مصل الدم االل الحمل وفترة الحليب  (15)
عنتىاج الحليىب اليىومي علىى تركيىز  (P<0.01) ةويمعنال وعالي اشارت نتائج الجدول  يضًا بوجود  نحدار موجب

 ي  ن انتىاج الحليىب اليىومي ةىزداد بمقىدار  1-.ملغىمغمك 0.0057وبلىغ معامىل انحىداره  )ديسيليتر( البروتين الكلي
. يعىد   0.45واحد من تركيز البروتين الكلي في مصل الدم وبلغ معامىل التحدةىد لىه ملغممع زيادة  كغم 0.0057

.  ن  نخفىاا تركيىز البىروتين  (23)البروتين الكلي ممشرًا مهمًا للنااط االيضىي فىي الحيوانىات المنتجىة للحليىب 
الكلي في مصل الدم  ثناء االنتاج العالي للحليب يعود الى سىد االحتياجىات مىن تركيىب بىروتين الحليىب ثىم ةرتفىع 

زداد تركيز البروتين الكلىي مىع تقىدم  نتىاج الحليىب بسىبب االيى  . ة(5)تدريجيًا في المراحل المتقدمة من اتنتاج 
الىىذةن الح ىىوا زيىىادة تركيىىز  (43).  تفقىىت نتىىائج هىىذه الدراسىىة مىىع (27)الهىىدمي للبىىروتين اىىالل تصىىنيع الحليىىب 

قىىة العاليىىة للبىىروتين الكلىىي يمكىىن تفسىىيرها للطا( الىىذةن بينىىوا  ن القيمىىة 48ومىىع )البىىروتين مىىع تقىىدم انتىىاج الحليىىب 
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فىي االبقىار ال بينىوا  ن هنىا   رتبىاط موجىب  (11)العالية التي يحتاجها تركيب الحليب فىي اعغنىام ، واتفقىت مىع 
 بين تركيب البروتين الكلي و نتاج الحليب اليومي والكلي عنه ةدال في تركيب الحليب.    

ركيىىز الكوليسىىيترول الكلىىي مي علىىى تةتبىىين مىىن نتىىائج الجىىدول  يضىىًا  ن  نحىىدار اىىفة  نتىىاج الحليىىب اليىىو 
 ي  ن  نتىىىاج الحليىىىب  ،  1-ملغىىىم.كغىىىم 0.0053-وبلىىىغ معامىىىل  نحىىىداره  (P<0.05)سىىىالب ومعنىىىوي  (تريديسىىىيل)

كغم مع زيادة تركيىز الكوليسىيترول الكلىي ملغىم واحىد فىي الىدم وبلىغ معامىل تحدةىده  0.0053اليومي ةهبط بمقدار 
من  نتاج الحليب. يقل تركيز الكوليسيترول الكلي ال معنويًا  32%،  ي  ن الكوليسيترول الكلي بالدم يفسر 0.32

في كل الحيوانات  ثناء الرضاعة، و ن اعرتفاع فىي تركيىز الكوليسىيترول الكلىي اىالل الحمىل وبعىد الىوالدة مباشىرة 
(.  ن هبوط تركيز الكوليسيترول الكلي فىي 25و  18يعزى الى تحفيز اعستروجين لتصنيع الكوليسيترول الكلي )

مصىىىل دم النعىىىاج فىىىي الحمىىىل المتىىىرار و ثنىىىاء الرضىىىاعة يعىىىود الىىىى اعحتيىىىاج العىىىالي للكوليسىىىيترول بوسىىىا ة اعم 
(.  ن اعرتفىىىىىىاع الطفيىىىىىى  فىىىىىىي تركيىىىىىىز 27و  4وتصىىىىىىنيع الحليىىىىىىب ) (Steroid)لتصىىىىىىنيع الهرمونىىىىىىات الاىىىىىىحمية 
دم فىي الفتىرة الثانيىة مىن  نتىاج الحليىب يمكىن  ن يكىون مرتبطىًا مىع زيىادة الناىاط الكوليسيترول الكلي فىي مصىل الى

.  ن  نخفىىاا تركيىىز الكوليسىىيترول  (30)اعيضىىي للكبىىد وفىىي نفىىس الوقىىت متزامنىىًا مىىع زيىىادة ناىىاط الغىىدة اللبنيىىة 
ى زيادة  متصاص الكلي في مصل الدم وعدم واوله الى مستوى المعنوية في مراحل  نتاج الحليب ربما يعزى ال

( 30و  4. اتفقىىىت نتىىىائج هىىىذه الدراسىىىة مىىىع )(40)الكوليسىىىيترول عىىىن  ريىىىق اعنسىىىجة المعقىىىدة لتصىىىنيع الحليىىىب 
   .  الكوليسيترول في النعاج الذةن الح وا  ن قوة و ول فترة  نتاج الحليب ال تمثر على تركيز (47)و اتلفت مع 

 .صفات الدم االيضية والهرمونية المدروسة علىانحدار إنتاج الحليب اليومي  : يوضح2جدول 
مستوى  معادلة الخط المستقيم (bمعامل االنحدار ) افات الدم االيضية والهرمونية

 المعنوية

معامل التحدةد 
(R2) 

 Y^ = 2.17 –  0.028 (X) ** 0.52 1- ملغم. كغم 0.028 - (تريديسيل) الكلوكوز تركيز

 Y^ = 1.41 + 0.0057 (X) ** 0.45 1- ملغم. كغم 0.0057 (تريديسيل)البروتين الكليتركيز 

الكلي  ستيروليالكول تركيز
 (تريديسيل)

 Y^ = 1.20 - 0.0053 (X) * 0.32 1- ملغم. كغم 0.0053-

 Y^ = 1.23 – 0.0085 (X) Ns 0.28 1- ملغم. كغم 0.0085- (تريديسيل) الدهون الثالثيةتركيز 

 Y^ = 1.22 + 0.019 (X) ** 0.43 1-نانوغرام . كغم 0.019 يليتر(مل) الحليبهرمون تركيز 

( *P<0.05 ،) ** (P<0.01 ،)    Ns.غير معنوي : 
 يضىىًا  نحىىدار سىىالب وغيىىر معنىىوي لصىىفة  نتىىاج الحليىىب اليىىومي علىىى تركيىىز  (2)ةتضىىع مىىن نتىىائج الجىىدول 

.  ن  0.28وبمعامىىل تحدةىىد  1-ملغىىم.كغىىم 0.0085 - هفىىي مصىىل الىىدم وبلىىغ معاملىى (تريديسىىيل) الىىدهون الثالثيىىة
هنا  عالقة بين الدهون الثالثية و نتاج الحليب ال لوحظ زيادة الدهون الثالثية في مصل الىدم عنىد  نتىاج الحليىب 

 (45).  شىارت دراسىة (47)ويعزى السبب الى ميزان الطاقة السالبة المرافقىة عيى  الىدهون فىي اعنسىجة الدهنيىة 
حىىاد فىىرن الىىدهون الثالثيىىة تتكىىون مىىن الىىدهون اعحتيا يىىة  و المخزونىىة والتىىي نتقىىل انىىه فىىي حالىىة نقىىك الطاقىىة ال



 ( 2018العدد الثالث  –خامس لامجلة كربالء للعلوم الزراعية )المجلد 

 

143 
 

الىذةن الح ىوا  ن الىدهون الثالثيىة تميىل  (16)وااتلفىت مىع  (33)مباشرة الى الكبد. اتفقت نتائج هذه الدراسة مىع 
 (P<0.01) نحدار موجب وعالي المعنوية  (2)الى االنخفاا في نهاية  نتاج الحليب. نالحظ من نتائج الجدول 

،  1-نىانوغرام.كغىم 0.019عنتاج الحليب اليومي على تركيىز هرمىون الحليىب )مليليتىر( وبلىغ معامىل االنحىدار لىه 
، وبلىىغ كغىىم عنىىد زيىىادة هرمىىون الحليىىب نىىانوغرام واحىىد فىىي مصىىل الىىدم 0.019 ي  ن  نتىىاج الحليىىب اليىىومي ةىىزداد 

، و ن  (32)الرضىىاعة و نتىىاج الحليىىب المبكىىر عىىاماًل مهمىىًا فىىي تحفيىىز هرمىىون الحليىىب تعىىد  0.43معامىىل تحدةىىده 
هنا  عالقة قوية بين اتنتاج العالي للحليب وهرمون الحليب، ال لىوحظ  رتفاعىه فىي مصىل دم النعىاج مىع  رتفىاع 

ليب وفي الفترة الضوئية .  شارت دراسة الى زيادة هرمون الحليب بعد الوالدة واالل  نتاج الح(36) نتاج الحليب 
 (0.52). ان معىىامالت التحدةىىد العاليىىة عنحىىدار اىىفة  نتىىاج الحليىىب اليىىومي علىىى تركيىىز الكلوكىىوز (38)الطويلىىة 

وعلىىىى تركيىىىز هرمىىىون الحليىىىب  (0.32)وعلىىىى تركيىىىز الكولسىىىتيرول الكلىىىي  (0.45)وعلىىىى تركيىىىز البىىىروتين الكلىىىي 
مال اىىىفات الىىىدم كممشىىىرات  نتخىىىاب لمعىىىدل  نتىىىاج الحليىىىب تعكىىىس معىىىامالت التحدةىىىد هىىىذه جىىىدوى اسىىىتع (0.43)

 اليومي لقطيع اعغنام . 
 انحدار نسبة الخصوبة على صفات الدم المختلفة

فىي )ديسىيليتر( الخصىوبة علىى تركيىز الكلوكىوز نحدار سالب وغير معنوي لصىفة   (3)من نتائج جدول  ةتبين
.  شىىارت بعىى  الدراسىىات الىىى  0.19وبمعامىىل تحدةىىد  1-ملغىىم.% 0.00067 - همصىىل دم النعىىاج وبلىىغ معاملىى

 نخفىىىاا اصىىىوبة النعىىىاج لات التركيىىىز العىىىالي للكلوكىىىوز فىىىي مصىىىل الىىىدم ويعىىىزى السىىىبب الىىىى عىىىدم قىىىدرة النعىىىاج 
.  تفقىت (51)لالستفادة مىن مصىادر الطاقىة المتاحىة وبالتىالي  نخفىاا كفىاءة الفعاليىات الحيويىة ومنهىا الخصىوبة 

ال بينىىىوا  زديىىىاد تركيىىىز الكلوكىىىوز فىىىي مصىىىل دم النعىىىاج اىىىالل ( 26) ، وااتلفىىىت مىىىع (5) نتىىىائج هىىىذه الدراسىىىة مىىىع
المرحلىة اعولىى مىن الحمىل. بينىت نتىائج الجىدول  يضىىًا  نحىدار موجىب وغيىر معنىوي لصىفة نسىبة الخصىوبة علىىى 

.  ن  0.21وبمعامىىل تحدةىىد 1-غىىممل.% 0.0082 هفىىي مصىىل دم وبلىىغ معاملىى )ديسىىيليتر(  تركيىىز البىىروتين الكلىىي
كميىات كبيىرة مىن البىروتين لهىذا  عىدم تحريىع استهال   غذية قليلة البىروتين ةىمدي الىى انخفىاا الخصىوبة بسىبب

. ةىمدي انخفىاا تركيىز البىروتين الكلىي الىى انخفىاا الخصىوبة، ال ةوجىد  رتبىاط موجىب بىين تركيىز (8)الغرا 
انحىىىىدارًا سىىىالبًا وغيىىىىر معنىىىوي لصىىىىفة نسىىىىبة  ( . ولىىىىوحظ مىىىن نتىىىىائج الجىىىىدول  يضىىىاً (7البىىىروتين الكلىىىىي والخصىىىوبة 

 1-ملغىىىم.% 0.0058 -( فىىىي مصىىىل الىىىدم وبلىىىغ معاملىىىه تريديسىىىيلالخصىىىوبة علىىىى تركيىىىز الكوليسىىىتيرول الكلىىىي )
.  شارت بع  الدراسات على اعغنام بعدم وجود ترثير معنوي لتركيز الكوليستيرول الكلىي 0.17وبمعامل تحدةد 

(.  وضحت نتائج الجدول ايضًا انحدار موجب 41وبعدها وبداية  نتاج الحليب ) في مصل دم اعغنام قبل الوالدة
فىىي مصىىل الىىدم وبمعامىىل  ( تريديسىىيل)لصىىفة نسىىبة الخصىىوبة علىىى تركيىىز الىىدهون الثالثيىىة  (P<0.05)ومعنىىوي 
عنىىىد زيىىىادة  %0.046،  ي  ن نسىىىبة الخصىىىوبة تىىىزداد بمقىىىدار 0.33وبمعامىىىل تحدةىىىد  1-ملغىىىم.%0.046 نحىىىدار 

يز الدهون الثالثية ملغىم واحىد فىي مصىل الىدم، وهىذه العالقىة ايجابيىة و رديىة بىين الصىفتين ويمكىن اسىتعمالها ترك
فىىي بىىرامج اعنتخىىاب والتحسىىين عنىىد وضىىع الخطىىط لتحسىىين القطيىىع.  شىىارت بعىى  الدراسىىات الىىى انخفىىاا فىىي 
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ادة اسىىىتهال  الىىىدهون الثالثيىىىة تركيىىىز الىىىدهون الثالثيىىىة فىىىي مصىىىل دم النعىىىاج بعىىىد الىىىوالدة ويعىىىزى السىىىبب الىىىى زيىىى
 (P<0.01). لوحظ مىن نتىائج الجىدول  يضىًا  نحىدار موجىب عىالي المعنويىة  (6)عحتياجها في تن يم الهرمونات 

 0.037( فىىىىي مصىىىىل الىىىىدم وبلىىىىغ معاملىىىىه ليتىىىىريمللصىىىىفة نسىىىىبة الخصىىىىوبة علىىىىى تركيىىىىز هرمىىىىون محفىىىىز الجريبىىىىة )
عنىىىد زيىىىادة تركيىىىز هرمىىىون  % 0.037 ي  ن نسىىىبة الخصىىىوبة تىىىزداد   0.42وبمعامىىىل تحدةىىىد بلىىىغ  1-نىىىانوغرام.%

محفز الجريبة في مصل الدم نانوغرام واحد، و يضًا هذه العالقىة ايجابيىة و رديىة بىين الصىفتين ويمكىن اسىتعمالها 
يىىع فىىي بىىرامج اعنتخىىاب والتحسىىين.  ن ارتفىىاع تركيىىز هرمىىون محفىىز الجريبىىة الىىى زيىىادة نسىىبة الخصىىوبة فىىي القط

. وبينىىىت نتىىىائج (9)،  ن االرتبىىىاط الىىىوراثي بىىىين هرمىىىون محفىىىز الجريبىىىة والخصىىىوبة  رتبىىىاط موجىىىب ومعنىىىوي (17)
فىي مصىل الىدم  (ليتىريملالجدول  يضًا  نحدار سالب وغير معنوي لصىفة الخصىوبة علىى تركيىز هرمىون الحليىب )

ارتفاع هرمون الحليب في مصل دم  .  ن0.33وبمعامل تحدةد لكل  1-نانوغرام.% 0.055-وبلغ معامل  نحداره 
 .     (50)النعاج ةمدي الى تثبيط وظيفة الغدة النخامية والنااط المبيضي وبالتالي  نعدام الخصوبة لهذه النعاج 

 انحدار نسبة الخصوبة على صفات الدم المختلفةيوضح  :3جدول 
مستوى  المستقيممعادلة الخط  (bمعامل االنحدار ) افات الدم االيضية والهرمونية

 المعنوية

معامل التحدةد 
(R

2) 

1-ملغم. % 0.00067 - (تريديسيل) الكلوكوز تركيز
 Y^ = 0.72 – 0.00067 (X) Ns 0.19 

 Y^ = 0.68 + 0.0082 (X) Ns 0.21  1-غم. مل% 0.0082 (تريديسيل) البروتين الكليتركيز 

1-ملغم. % 0.0058 - (تريديسيل)الكلي  ستيروليالكولتركيز 
 Y^ = 0.88 – 0.0058 (X) Ns 0.17 

1-ملغم. %0.046 ( تريديسيل) الدهون الثالثيةتركيز 
 Y^ = 0.58 + 0.046 (X) * 0.33 

1-نانوغرام. % 0.037 محفز الجريبة )مليليتر( هرمون تركيز 
 Y^ = 0.65 + 0.037 (X) ** 0.42 

1-نانوغرام. % 0.055- الحليب )مليليتر(هرمون تركيز 
 Y^ = 0.61 - 0.055 (X) Ns 0.33 

( *P<0.05 ،) **(P<0.01)  ،Ns غير معنوي :. 
 انحدار معدل الخصب على صفات الدم المختلفة

علىىى لصىىفة معىىدل الخصىىب التناسىىلية  (P<0.01) نحىىدار سىىالب وعىىالي المعنويىىة  (4)الجىىدول نتىىائج توضىىع 
 ( وبمعامىل  نحىدار بلىغتريديسيلوالبروتين الكلي ) 1 -مولود.ملغم 0.013 -( بلغ معامله تريديسيلتركيز الكلوكوز)

علىىى التىىوالي ،  ي  ن معىىدل الخصىىب  0.67و  0.55علىىى التىىوالي وبمعامىىل تحدةىىد  1 -مولىىود.ملغم 0.043 -و 
مولود عنىد زيىادة تركيىز الكلوكىوز والبىروتين الكلىي ملغىم واحىد فىي مصىل الىدم  0.043و  0.013ةنخف  بمقدار 

على التوالي.  ن معىامالت التحدةىد هىذه تعكىس جىدوى اسىتعمال اىفات الىدم كممشىر لمعىدل الخصىب فىي النعىاج 
. العواسىىي، ال  ن هىىذه الصىىفة واحىىدة مىىن  هىىم اىىفات القطيىىع وتعكىىس العائىىد االقتصىىادي لماىىاريع تربيىىة اعغنىىام

تختل  تراكيز المواد االيضية والهرمونية االل مراحل الحمل المختلفة ويعزى السبب عستهال  االنسجة الرحمية 
ويزداد تركيزه في مصل دم  (44)، و ن تركيز الكلوكوز ةتباةن حسب عدد اعجنة (52)الطاقة للعمليات التناسلية 

سىة علىى اعغنىام زيىادة تركيىز البىروتين الكلىي فىي مصىل . بينىت درا (26)النعاج في المراحل اعايىرة مىن الحمىل 
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.وبىين الجىدول (5)ويقل االل المراحل اعايرة من الحمىل  (43)دم النعاج االل دورة الابق والحمل وبعد الوالدة 
( تريديسىىيل يضىىًا  نحىىدار سىىالب وغيىىر معنىىوي لصىىفة معىىدل الخصىىب والتناسىىلية علىىى تركيىىز الكولسىىتيرول الكلىىي )

 0.037 -( وبلىىىىىغ معاملىىىىىهتريديسىىىىىيل)الثالثيىىىىىة، وعلىىىىىى تركيىىىىىز الىىىىىدهون 1-ملغىىىىىم.مولىىىىىود 0.0053 -ه وبلىىىىىغ معاملىىىىى
وبمعامىل  1-نىانوغرام.مولىود 0.036 - وبلىغ معاملىه ( مليليتىروعلىى تركيىز هرمىون محفىز الجريبىة ) 1-ملغىم.مولود
على التوالي ، وانحدارًا موجبًا وغير معنوي لصىفة معىدل الخصىب التناسىلية علىى  0.36و  0.10و  0.08تحدةد 

 .0.23وبمعامل تحدةد  1-نانوغرام.مولود 0.00085تركيز هرمون الحليب )مليليتر( وبلغ معامله انحداره

 
 .انحدار معدل الخصب لدى النعاج  في صفات الدم المختلفةيوضح  :4جدول 

 معادلة الخط المستقيم (bمعامل االنحدار ) والهرمونيةافات الدم اعيضية 
مستوى 
 المعنوية

معامل 
التحدةد 

(R2) 
 Y^ = 1.70 – 0.013 (X) ** 0.55 1-مولود. ملغم 0.013 - تركيز الكلوكوز )ديسيليتر(

 Y^ = 1.25 – 0.043 (X) ** 0.67 1-مولود. ملغم 0.043 - تركيز البروتين الكلي)ديسيليتر(
 Y^ = 1.31 – 0.0053 (X) Ns 0.08 1-مولود. ملغم 0.0053  - الكوليستيرول الكلي )ديسيليتر(تركيز 

 Y^ = 1.26 – 0.037 (X) Ns 0.10 1-مولود. ملغم  0.037 - تركيز الدهون الثالثية )ديسيليتر(
 Y^ = 1.19 – 0.036 (X) Ns 0.36 1-مولود. نانوغرام  0.036 - تركيز هرمون محفز الجريبة )مليليتر(

 Y^ = 1.14+0.00085 (X) Ns 0.23 1-مولود/نانوغرام 0.00085 تركيز هرمون الحليب)مليليتر(
**(P<0.01 ،)Ns غير معنوي :. 

 :معامل االرتباط بين الصفات المدروسة
( معامل االرتباط البسيط على افات الدم المختلفىة والصىفات االنتاجيىة والتناسىلية 5ةتبين من نتائج الجدول )

 بىىىىىىىىين تركيىىىىىىىز الكلوكىىىىىىىوز وانتىىىىىىىاج الحليىىىىىىىب اليىىىىىىىىومي  (P<0.01)، ال كىىىىىىىان االرتبىىىىىىىاط سىىىىىىىالب وعىىىىىىىالي المعنويىىىىىىىة 
عكسيه ضعيفة ، الىى ان تركيىز  ( يعد معامل االرتباط هذا معتدال والعالقة 0.33-( ومعدل الخصب ) 0.31-)

 (P<0.01)الكلوكىوز ةىنعكس سىىلبيا علىى انتىىاج الحليىب ومعىىدل الخضىب . لىىوحظ ارتبىاط موجىىب وعىالي المعنويىىة 
بين تراكيز  (P<0.01)( ، وارتباط سالب عالي المعنوية 0.19بين تراكيز البروتين الكلي وانتاج الحليب اليومي )

( ، يعىىىد معامىىىل االرتبىىىاط بىىىين تراكيىىىز البىىىروتين الكلىىىي وانتىىىاج الحليىىىب 0.32-البىىىروتين الكلىىىي ومعىىىدل الخصىىىب )
اليىىىومي مىىىنخف  وعالقىىىه  رديىىىه ضىىىعيفة بىىىين المتغيىىىرين ، بينمىىىا معامىىىل االرتبىىىاط بىىىين البىىىروتين الكلىىىي ومعىىىدل 
الخصىىب كىىان معتىىدال والعالقىىة عكسىىىيه وضىىعيفة بىىين المتغيىىرين . كىىان االرتبىىىاط بىىين الكولسىىترول الكلىىي وانتىىىاج 

قيمه معامل االرتباط وهذه منخفضىه والعالقىة عكسىيه  ي  0.13-وبلغ  (P<0.05)حليب اليومي سالبا ومعنوي ال
ان تراكيز الكلوسىترول الكلىي ةىنعكس سىلبيا علىى انتىاج الحليىب ، بينمىا كىان االرتبىاط بىين الىدهون الثالثيىة ونسىبه 

رتبىىىاط هىىىذا مىىىنخف  وضىىىعي  والعالقىىىة ، ال يعىىىد معامىىىل اال 0.18وبلىىىغ   (P<0.01)الخصىىىوبة موجبىىىا ومعنىىىوي 
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( يعىد معامىل االرتبىاط لات قيمىه 0.28عكسيه وضعيفة ، اوضحت نتائج الجدول ايضىا ارتبىاط موجىب ومعنىوي )
( ، فىي  0.16-مىع معىدل الخصىب ) (P<0.05)معتدلة والعالقة  رديه ومعتدلة ايضا ، وارتباط سىالب ومعنىوي 

( موجب وعالي  0.36( ومعدل الخصب )  0.26تاج الحليب اليومي )حين كان االرتباط بين هرمون الحليب وان
ان قيمىىىه معامىىىل االرتبىىىاط هىىىذا معتىىىدل ولات عالقىىىه  رديىىىه بىىىين المتغيىىىرين ، بينمىىىا كىىىان   (P<0.01)المعنويىىىة 

ولات قيمه ضعيفة وعالقه  0.19وبلغ  (P<0.05)االرتباط بين هرمون الحليب ونسبه الخصوبة موجب ومعنوي 
فة بين المتغيرين . ان هدف هذه الدراسة هو تحسين االنتاج ورفىع الكفىاءه والتناسىلية لىذا ةىتم انتخىاب  رديه ضعي

( ان معىامالت 5الحيوانات لات معامل ارتبىاط مرتفىع وعالقىه قويىه و رديىه بىين المتغيىرين، يالحىظ مىن الجىدول )
      المدروسة. االرتباط جاءت في غالبيه اتجاهاتها ممكدة لمعامالت االنحدار للصفات

 .معامل األرتباط البسيط بين الصفات األيضية والهرمونية والصفات اإلنتاجية والتناسلية المدروسة :5جدول 
 

 معدل الخصب )مولود( نسبة الخصوبة %  نتاج الحليب اليومي )كغم( الصفات االيضية والهرمونية
 **0.23- 0.13- **0.31- الكلوكوز

 **Ns 0.08 Ns -0.32 0.19- البروتين الكلي
 Ns 0.08 Ns 0.06- *0.13 الكوليستيرول الكلي
 Ns 0.18* -0.08 Ns 0.06- الدهون الثالثية

 *Ns 0.28* -0.16 0.03 هرمون محفز الجريبة
 **0.36 *0.19 **0.26 هرمون الحليب

 

( *P<0.05 ** ،)(P<0.01)  ،Ns.غير معنوي : 
اسىتعمال المركبىات االيضىية والهرمونيىة فىي الىدم فىي بىرامج االنتخىاب السىريع  ةنستنتج من هذه الدراسىة امكانيى

 لتحسين قطيع النعاج .
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