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 اثر الجز عمى معدؿ استيالؾ العمؼ اسبوعيا اذ اظيرت النتائ زيادة معدؿ االستيالؾ في ير تموز واب
مقارنة ب ير كانوف االوؿ ،كانوف الثاني و باط وىذا يعزى لترثير الجز في خفض ترثير االجياد خالؿ الصيؼ
وتحفيز الحيواف عمى استيالؾ العمؼ

Effect of Shearing and Vit.E Administration in Reducing Heat Stress Impact and Body
Weights , Weight Gain and Feed Consumption of Awassi Male Lambs in Central Iraq
**Afraah M.Mohammad* , Dhafer S. Abdullah* and Mudufer N.Al-Saige
* College of Agriculture – Tikrit Uni. ** College of Veterinary Medicine – Baghdad Uni.

ABSTRACT
This study was conducted at Animal Fields, Animal Resources Department, College
of Agriculture, Tikrit University for the period from 16 th June 2012 up to 8th May
2013, to the effect of shearing and Vit. E determine to reduce mperature and to study
their effect on the productive traits of Awassi lambs in the middle of Iraq. In this
experiment , thirty six Awassi male lambs at the age of three months and average
body weight was 22.0 kg. these animals were divided into two groups ( 18 each ), the
animals in the first group were sheared, while those in the second group were kept
without sheared , however, the animals in each group were randomly divided into
three sub-groups according to the Vit. E administration level, each sub-group contain
6 animals. All animals were fed on the basic diet fed animals of the Animal Resource
Fields with a rate of 2.5% B.W., in addition roughages were continuously offered
along the experimental period. The aims of this experiment are to know the effect of
shearing and Vit. E administration for reducing the stress and its effect on body
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weight, weight gains and feed consumption
Factorial design ( 2×3 ) of complete randomized design was used to study the
effect of both factors on the studied traits. Duncan's ( 1955 ) multiple range test was
used to detect the differences among different groups and sub-group mean using
SAS ( 2004 ) program. The results revealed the followings:
 Shearing and Vit. E administration caused an improved in the performance of
( lambs ( body weight, daily and total gain ) particularly in those of using Vit. E
400 ) group, in spite of the positive effect of shearing and Vit. E administration for
reducing the effect of stress on improving lamb performance and best level of Vit.
E was 400 mg.
 Shearing had an effect on feed consumption due to an increase in feed consumed
during summer months compared with winter months, this indicate that the effect of
shearing on reducing the effect of stress during summer and stimulated the animals
to consume more feed staff.

المقدمة :

تعد ابغناـ العواسية مف السالالت المرغوب فييا والمفضؿ تربيتيا فيي ابكثر انت ػا ار فػي وسػط العراؽ ومنطقػة ال ػرؽ

ابوسط وغرب أسيا (غربي وزمالءه 7737،وفي ظػؿ الظػروؼ العاديػة فالحيوانػات قػادرة فػي الحفػاظ عمػى درجػة حػ اررة الجسػـ عنػد
تػػوفر الظػػؿ وكث ػرة المػػاء بينمػػا فػػي الح ػ اررة ال ػػديدة ف نيػػا سػػوؼ تميػػؿ الػػى االقػػالؿ مػػف تنػػاوؿ المػواد العمفيػػة وقضػػاء اطػػوؿ وقػػت فػػي

الظؿ لذا مف المفيد إف نؤمف ليذه الحيوانات الظروؼ المناسبة لتعطي أعمى إنتاج ونحمييا مف أية عوامؿ تؤثر في ىذه اإلنتاجية
وقػػد اجريػػت العديػػد مػػف الد ارسػػات فػػي ىػػذا المجػػاؿ (اإلنتػػاجي والفسػػمجي والتناسػػمي (سػػميب ومصػػري 7771،؛ الع ػزاوي وزمػػالؤه
7779

وبالرغـ مف كثرة الدراسات لكنيا تتسـ بالفقر في مجاؿ اإلجياد الحراري وترثيره عمى ابغناـ

يعتبر ارتفاع درجات الح اررة المحيطة بالحيواف واإل عاع المبا ر وغير المبا ر والرطوبة النسبية ىي مف العوامؿ البيئية التي

مف المؤكد تفرض الضغوط عمى الحيواف ( 7777، Silanikoveويؤثر في مدى استجابتو لإلجياد الحراري فعمى الرغـ مف وجود
آليات متطورة مػف التنظػيـ الحػراري فػي المجتػرات إال انػو ال تحػتفظ الحيوانػات بثبػات درجػة الحػ اررة تحػت ظػروؼ اإلجيػاد الحػراري
وأ ار  Maraiوزمالؤه (  7770إلى إف تعرض ابغناـ لدرجات ح اررة محيطة مرتفعة يؤدي إلى زيادة في تبديد الحػ اررة ال ازئػدة فػي
الجسـ وذلؾ لنفي الحمػؿ الحػراري ال ازئػد اذ يػتـ اسػتبعاد تبديػد الحػ اررة ال ازئػدة فػي الجسػـ عػف طريػؽ تبخػر المػاء مػف الجيػاز التنفسػي
وسطح الجمد والمياث والعرؽ في أغناـ الصوؼ ىو اقؿ فعالية بكثير بسبب وجود غطاء مف الصوؼ

إف اإلجيػػاد الح ػراري مػ و
ػؤذ لمحي ػواف بػػري ػػكؿ مػػف أ ػػكاؿ اإلنتاجيػػة بغػػض النظػػر عػػف مرحمػػة التكيػػؼ فعنػػد ف ػػؿ اآلليػػات

الفسيولوجية لمحيواف لتقميؿ الحمؿ الحػراري ال ازئػد وارتفػاع فػي درجػة حػ اررة المسػتقيـ  ،فتعػرض الحيػواف لإلجيػاد الحػراري تبػدأ سمسػمة
مف التغييرات الجذرية في الوظائؼ البيولوجية وانخفاض في كفاءة استيالؾ العمؼ واالستفادة منيا واضطرابات في الماء والبروتيف
واإلف ارزات اليرمونيػة وااليػض وصػورة الػدـ ( وعوامػؿ أخػرى ممكػف أف تزيػد مػف تػرثير اإلجيػاد ىػي الحرمػاف مػف المػاء وعػدـ التػوازف
الغذائي ونقػص فػي التغذيػة  ،ىػذه العػ ػ ػ ػ ػوامؿ كميػا تػؤدي إلػى تفػ ػ ػ ػ ػػاقـ تػرثير اإلجيػاد (2010، Schoenlonk

وتختمػؼ الحيوانػات

في مدى حساسيتيا الرتفػاع درجػات الحػ اررة اذ تعتبػر اببقػار أكثػر حساسػية مػف المػاعز وابغنػاـ ،الحيوانػات المنتجػة أكثػر حساسػية
مقارنة بتمؾ غير المنتجة بينما ابغناـ ذات ال عر أفضؿ تحمؿ لمح اررة مقارنة بتمؾ ابغناـ ذات الصوؼ وتعد الماعز أكثػر تحمػالً
لمح اررة مقارنة بابغناـ واببقار و مف خالؿ ماذكر يمكف تعريؼ اإلجياد برنو أي انحراؼ في العمؿ الطبيعي لفسمجة الجسـ وابداء

اإلنتػاجي والػوظيفي والسػموؾ الطبيعػي والصػحي لمحيػواف ( Websterوزمػالؤه 3663 ،ونظػ ار لتػرثير غطػاء الصػوؼ عمػى االغنػاـ
الى جانب درجات الح اررة المرتفعة عمى المدى الطويؿ اجريت العديػد مػف البحػوث فػي الغػرب بيػدؼ تقيػيـ اثػار الجػز عمػى الحيػواف

او عالقتػو بالصػفات البايولوجيػة والفسػػيولوجية والتػي تتػاثر بػػالح اررة ( Pennisiوزمػالؤه ، 7775،كػذلؾ اف لمجػػز تػرثير فػي الصػػفات
االنتاجيػػة (محػػروس، 7735،اذ يمكػػف لمجػػز اف يحفػػز االغنػػاـ عمػػى التكيػػؼ لػػـ يكػػف الجػػز الوسػػيمة المسػػتخدمة لتقميػػؿ االجيػػاد عمػػى
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االغنػػاـ بػػؿ لجػػاء البػػاحثوف الػػى اسػػتخداـ فيتػػاميف  Eوالػػذي يمعػػب دو ار ميمػػا فػػي مقاومػػة االم ػراض وتحسػػيف كفػػاءة الجيػػاز المنػػاعي
المناعي لالغناـ ( Hernandezوزمالؤه ، 7776،ولو نالحػظ البحػوث عػف فيتػاميف  Eنجػد اف اغمبيػا تتحػدث عػف اىميتػو لصػحة
ػدء مػػف غ ػػاء الخميػػة ويتنيػػي بػػدوره المفيػػد لوظػػائؼ الجسػػـ
الحي ػواف والسػػيما االغنػػاـ اذ يمعػػب فيتػػاميف  Eالػػدور االساسػػي والميػػـ بػ ً
واالعضاء كافة ،اذ يحافظ عمى الخمية مف التمؼ والحد مف االكسدة ( 7777،Lee ; 3667، Meydaniوتكمػف اىميتػو فػي منػع
الضرر مف الخاليا عف طريؽ الجذور الحرة فيو يتميز بانو احد مضادات االكسدة الطبيعية ( 7737، DeWolfونظ ار لعدـ تػوفر

الدراسات في تناوؿ الجز وفيتػاميف  Eمعػا بيػدؼ تقميػؿ االجيػاد الحػراري فػي االغنػاـ  ،اسػتيدفت ىػذه الد ارسػة متابعػة حالػة الحيػواف

االنتاجية خالؿ الصيؼ وال تاء فيما اذا كاف واقعا تحت ترثير االجيػاد اـ ال  ،ومػدى امكانيػة تقميػؿ االجيػاد الحػراري بواسػطة الجػز
او تجريػػع الحيػواف بمسػػتويات مختمفػػة مػػف فيتػػاميف  577 ، 777، 7( Eممغػػـ  /حيػواف خػػالؿ ػػيريف عمػػى طػػوؿ مػػدة الد ارسػػة او
كالىما معا
وتناول البحث دراسة الصفات التالية:
-2معدل النمو في الحمالن والزيادة الوزنية:

يعتمد معدؿ النمو والزيادة الوزنية لمحمالف عمى عدة عوامؿ منيا الساللة والعمر وطريقة التغذية وكؿ ىذه العوامؿ تزيد أو

تقمؿ مف معدؿ النمو اليومي حيث يتراوح معدؿ الزيادة الوزنية ابسبوعية في الحمالف  747 -777غـ (االسطواني ، 3669،و تعد

التغذية مف أىـ العوامؿ ال مؤثرة في الزيادة الوزنية فيعزى انخفاض معدالت النمو في الطقس الحار إلى قمة يية الحيواف لتناوؿ
العمؼ فضال عف رداءة نوعية العمؼ ،وأكد  7770( Maraiإف تعرض ابغناـ إلى ارتفاع درجة الح اررة المحيطة يؤثر سمبا عمى
الوظائؼ البيولوجية التي تنعكس في انخفاض قيمة الصفات اإلنتاجية والتناسمية ولتحسيف أداء الحيوانات يحتاج وضعيا تحت
ظروؼ بيئية مالئمة وتحسيف إدارتيا وذلؾ مف خالؿ اختيار ساللة ذات تحمؿ جيد لمح اررة واستخداـ التيجيف وتحسيف نظاـ التغذية
وزيادة الوجبات الغذائية مع خفض معدالت الح ػ ػ اررة الناتجة مف العمميات االيضية كذلؾ توفير الظؿ واستخ ػ ػػداـ الماء إلغػراض

التبػريد ألتبخيري وزيادة حػ ػػركة اليواء ومكاف ػ ػ ػػحة ابمراض والطفيميات ( Morrisonوزمالؤه3671،

وفي دراسة لمباحث

جعفر( 7735ا ار لوجود ارتباط معنوي سالب بيف درجة ح اررة البيئة ومعدؿ الزيادة الوزنية ويعزى ذلؾ النخفاض معدؿ استيالؾ
العمؼ والذي يتبع ترثير اإلجياد وظروؼ السكف السمبية والظروؼ الغير مالئمة لمتربية حيث اتفقت ىذه النتائ مع ماتوصؿ
اليو( Hristovوزمالؤه7737 ،
-1معدل استهالك العمف المركز:

أ ار  3697( Thwaitesإلى إف ارتفاع درجات الح اررة والرطوبة النسبية يؤثراف في معدؿ استيالؾ العمؼ اذ وجد إف

أغناـ المرينو التي تعرضت لدرجات الح اررة المرتفعة ب كؿ مستمػر ولفترات طويمة خالؿ مدة التجربة انخفض معدؿ استيالكيا
لمعمؼ بسبب قمة يية الحيواف لتناوؿ العمؼ بسبب ارتفاع درجات الح اررة مقارنة مع تمؾ التي تعيش في المناطؽ ابكثراعتداال
وأكد  7777( Westفي الطقس الحار اف االجياد الحراري يخفض استيالؾ العمؼ ويزيد مف فقداف وزف الجسـ ،ويرجع

سوء عندما تكوف نوعية العمؼ رديئة فيذا يؤثر سمبا في معدالت النمو
ذلؾ بابساس لقمة يية الحيواف لتناوؿ العمؼ وتزداد ىذه ً
وبالتالي يؤثر في الحالة الصحية لمحيواف مما يؤد ي إلى انخفاض مناعة الحيواف وجعمو أكثر عرضة لإلصابة باإلمراض
(7737، Schoenlan

وأ ار  Denekوزمالؤه ( 7779في دراسة لتحديد ترثير الموسـ (اإلجياد الحراري في التغذية وصفات

الدـ في كباش أغناـ العواسي باستخداـ مستويات مختمفة مف العمؼ ،حيث استخدـ ستة ع رة حمالُ بعمر سنتيف لكؿ معاممة درس

فييا ترثير الموسـ(الصيؼ وال تاء والعمؼ ،اذ وجدوا انو ليس لمموسـ أي ترثير واضح في الصفات المدروسة وفسروا ذلؾ إلى
انخفاض مستوى الرطوبة وفي دراسة أخرى أ ار  Yokusوزمالؤه ( 7779إلى ضرورة توفير المكمالت الغذائية لألغناـ خالؿ
الفترات التي يكوف فييا الحيواف واقع تحت اإلجياد الحراري لتجنب حدوث انخفاض في معدالت االستيالؾ وبالتالي انخفاض
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معدالت الوزف او الزيادة الوزنية بصورة عامة كما أ ار القدسي ( Shearer ، 7737و  3667( Beedإلى إف ابداء اإلنتاجي
والفسمجي ينخفض بسبب انخفاض كمية الغذاء المتناوؿ نتيجة لمترثير المبا ر لإلجياد الحراري فضال عف الترثيرات غير المبا رة
والتي ت مؿ التغيرات في معدؿ التمثيؿ الغذائي وفي مستوى بعض اليرمونات والتدفؽ الدمي وقد وجد جعفر ( 7735وجود ارتباط
معنوي سالب بيف درجة ح اررة البيئة ومعدؿ استيالؾ العمؼ
مواد وطرائق العمل:

أجريػػت الد ارسػػة فػػي حقػػوؿ الثػػروة الحيوانيػػة التابعػػة لكميػػة الز ارعػػة /جامعػػة تكريػػت لمفتػرة مػػف 7737 /9/39ولغايػػة 4 / 7

 7731/تػـ ػراء  19حمػالً عواسػػيا (مػػف مربػي لألغنػػاـ فػػي محافظػػة صػػالح ،بعمػر ثالثػػة أ ػػير ومعػػدؿ وزف  77كغػػـ  ،أدخمػػت
الحمالف لمتجربة في منتصؼ ير حزيراف  7737بعد أف وضعت في فترة تمييدية أمدىا ع ػرة أيػاـ

وزعػت الحمػالف ع ػوائيا

إلػػى مجمػػوعتيف (ثمانيػػة ع ػػر حمػالً فػػي كػػؿ مجموعػػة اذ تػػـ جػػز حمػػالف المجموعػػة ابولػػى بينمػػا حمػػالف المجموعػػة الثانيػػة تركػػت

بػػدوف جػػز ،عممػػا إف حمػػالف كػػؿ مجموعػػة وزعػػت ع ػوائيا إلػػى ثػػالث معػػامالت وفق ػاً لمسػػتويات التجريػػع بفيتػػاميف  ،Eكػػؿ معاممػػة
أ تممت ستة حمالف و غذيت الحمالف عمى عميقة تسد احتياجيا مف الطاقة والبػروتيف وكانػت العميقػة تقػدـ بواقػع وجبتػيف فػي اليػوـ
(صباحية ومسائية اذ أحتسبت كمية العمؼ المقدـ لمحمالف بنسبة  %7.4مف الوزف الحي فضال عف تقديـ العمؼ الخ ف(التبف إلى
جانب العميقة المركزة وأحيانا يتـ تقديـ العمؼ ابخضر وحسب توفره خالؿ مدة التجربة أما مػاء ال ػرب فكػاف متػوفر ب ػكؿ مسػتمر
،كذلؾ وفرت قوالب ابمالح المعدنية داخؿ كؿ حظيرة
-3اوزان الحمالن  :أخذت اوزاف الحمالف أسبوعيا لمعرفػة االختالفػات فػي ابوزاف الكميػة ومعػدؿ الزيػادة الوزنيػة خػالؿ مػدة التجربػة

اعتبا اًر مف  7737/9/39حتى نياية التجربة ب ستخداـ ميزاف حقمي

-1جز الحمالن ومستويات التجريع بفيتامين : E

جزت حمالف المجموعة ابولى ب كؿ كامؿ والتي إ تممت ثمانية ع ر حمالً موزعة عمى ثالث معامالت( %777 ،%7

و % 577ابولى ،الثانية والثالثة عمى التوالي

بينما لـ تجز حمالف المجموعة الثانية إنما وزعت فقط إلى ثالثة معامالت

باختالؼ مستويات التجريع بفيتاميف  7( Eممغـ ابولى 777،ممغـ الثانية وابخيرة 577ممغـ جرعت الحمالف عف عف طريؽ الفـ

بكبسوالت فيتاميف  Eالمحضرة مختبريا وكاف التجريع حسب المعامالت (حيوانات المعاممة الثانية والخامسة جرعت بػ(( 777
ممغراـ وحيوانات المعاممة الثالثة والسادسة جرعت بػ((  577ممغراـ

وكانت تعاد الجرعة كؿ يريف

النتائج والمناقشة:
-2معدل وزن الجسم:

اظيرت نتائ التحميؿ االحصائي في جدوؿ( 3لمعدالت اوزاف حمالف التجربة عدـ وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت

بالرغـ مف تفوؽ معدالت اوزاف المجموعة المجزوزة عمى غير المجزوزة حسابيا خالؿ ا ير الدراسة اما بالنسبة لمستويات التجريع

بفيتاميف  Eفقد كانت الفروؽ غير معنوية ايضا بالرغـ مف تفوؽ المعاممة الثالثة ذات مستوى تجريع ( 577ممغـ فيتاميف Eحسابيا
عمى المعاممتيف ذي المستوييف ( 777، 7.77ممغـ فيتاميف  Eخالؿ ا ير الصيؼ اما خالؿ ا ير ال تاء فقد اظيرت النتائ
التحميؿ االحصائي االفضمية لمستوى التجريع بػ( 577ممغـ مف الفيتاميف  Eعمى بقية المستويات بالرغـ مف عدـ معنوية الفروقات
بيف المعامالت المدروسة اما بخصوص التداخالت فقد اظيرت نتائ التحميؿ االحصائي فروقا معنوية فقط خالؿ ير اب بتفوؽ
قدره(،4.14
المعاممة الخامسة(777ممغـ+غيرمجزوزة ،الثانية(777ممغـ +مجزوزة والرابعة (7.77ممغـ +غير مجزوزة بفارؽ ُ

 9.00عمى التوالي وكانت المعدالت لممعامالت ( 3.67 ±75.73 ،3.76 ±79.71 ، 3.57 ±13.47عمى التوالي مف النتائ

اعاله يتبيف اف لمجز ترثير عمى معدؿ وزف الجسـ وىذا يتفؽ مع ماتوصؿ اليو محروس ( 7735اذ وجد اف الحيوانات التي
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تعرضت لمجز كانت ذات معدؿ اوزاف اعمى مف التي لـ تجز اما ترثير فيتاميف  Eفقد كاف ايجابيا بالرغـ مف انعداـ الفروؽ بيف
المعامالت حيث كانت االفضمية ىي لممعاممة الثالثة اذ كانت االوزاف فييا اعمى بالرغـ مف اف الفروقات غير معنوية وتتفؽ ىذه
النتائ مع ماتوصؿ اليو  Atayوزمالؤه ( 7776في دراستو لتقييـ اثار التغذية بمكمالت فيتاميف E

حيث وجدوا اف فيتاميف E

لـ يؤثر عمى متوسط وزف الجسـ وىذا يعني اف فيتاميف  Eمفيد لتحسيف االداء االنتاجي لمحمالف ولو نالحظ نتائ ترثير عاممي
الجز والفيتاميف  Eنجد اف الفروقات غير معنوية خالؿ ا ير الدراسة وىذا يعني اف الجز والفيتاميف  Eمفيد اف و مف ائنييما اف

يحسنا االداء االنتاجي لمحيوانات

الجز و فيتامين  Eفي معدالت اوزان الحمالن خالل اشهر الدراسة(كغم)
جدول (( )2المتوسط±الخطأ القياسي) لتأثير ّ
المعاممة

اشهر الشتاء

اشهر الصيف
كانون 2

تموز

آب

7.90±77.55
a
7.07±73.97
a

3.77±77.55
a
3.39±77.73
a

كانون1

شباط

الجز
تأثير ّ
A1
A2

3.47±10.77
a
3.11±10.17
a

3.45±57.43
a
3.47±16.67
a

3.45±57.43
a
3.04±53.04
a

تأثير فيتامين E
B1
B2
B3

3.76±73.53
a
7.77±77.30
a
7.14±77.97
a

3.90±79.75
a
3.15±77.67
a
7.05±76.75
a

7.73±17.91
a
3.49±10.11
a
3.57±19.01
a

7.14±53.34
a
3.01±57.17
a
3.43±16.33
a

7.57±57.90
a
3.67±57.49
a
3.03±53.34
a

تأثير التداخالت
A1B1
A1B2
A1B3
A2B1
A2B2
A2B3

3.03±71.37
a
7.65±73.77
a
7.47±71.37
a
3.07±36.07
a
3.73±71.79
a
7.57±77.77
a

7.47±77.70
abc
3.76±79.71
bc
7.73±17.71
ab
3.67±75.73
c
3.57±13.47
a
3.75±77.79
abc

1.76±57.30
a
3.47±15.79
a
3.71±17.60
a
7.56±10.77
a
3.94±57.53
a
7.37±15.57
a

5.36±51.79
a
3.53±10.76
a
7.66±53.36
a
7.53±16.74
a
7.10±51.57
a
7.97±10.71
a

* = A1جز = A2 ،بدوف جز = B1 ،بدوف فيتاميف 777=B2 ، Eممغـ فيتاميف E

577=B3ممغـ فيتاميف E

*الحروؼ الصغيرة المختمفة ت ير إلى وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت وعمى مستوى (P >7.74
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a
3.57±16.47
a
3.34±51.11
a
7.06±57.90
a
7.60±54.97
a
1.71±17.60
a
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-1معدل الوزن والزيادة الكمية:

يوضح جدوؿ( 7عدـ وجود اي فروقات معنوية بيف معدالت االوزاف االبتدائية لممجموعة المجزوزة وغير المجزوزة او بيف

معامالت التجريع فيتاميف  ، Eبينما اظيرت التداخالت االحصائية وجود فروقا معنوية بيف معدالت االوزاف االبتدائية اذ تفوقت
المعاممة االولى ( 7.77ممغـ +مجزوزة

والمعاممة الثالثة(577ممغـ +مجزوزة عمى المعاممة الرابعة (7.77ممغـ +غير مجزوزة

قدره( 1.94 ،1.04كغـ عمى التوالي ،اذ كانت معدالت االوزاف لممعامالت االولى والثالثة والرابعة(،3.79±73.47
بفارؽ ُ

 3.79±30.00، 7.01±73.57عمى التوالي كذلؾ الحاؿ لصفة معدؿ الوزف النيائي لـ تكف ىنالؾ اي فروقات معنوية بيف
المعامالت الجز  ،والفيتاميف او كمييما معا
الجز وفيتامين  Eفي معدالت االوزان والزيادة الوزنية لمحمالن العواسية (كغم)
جدول(( )1المتوسط±الخطا القياسي) لتأثير ّ
المعاممة

A1
A2

B1
B2
B3

A1B1
A1B2
A1B3
A2B1
A2B2
A2B3

المعدالت

معدل الوزن األبتدائي(كغم)

معدل الوزن النهائي(كغم)
الجز
تأثير ّ

معدل الزيادة الكمية (كغم)

7.49±77.77
a
7.04±36.41
a

7.74±57.47
a
3.07±54.79
a
تأثير فيتامين E

3.96±77.47
a
3.70±79.57
a

3.74±36.94
a
7.57±77.74
a
7.91±77.67
a

7.05±50.93
a
3.61±59.77
a
7.46±50.67
a
تأثير التداخالت

7.14±77.34
a
3.76±79.30
a
7.55±77.79
a

3.79±73.47
a
7.06±36.07
ab
7.01±73.57
a
3.79±30.00
b
7.37±77.57
ab
3.70±77.57
ab

5.44±56.70
a
7.63±55.17
a
7.91±47.39
a
1.41±54.64
a
7.97±50.47
a
1.40±51.77
a

1.14±77.17
a
1.74±74.44
a
7.34±13.91
a
1.77±70.60
a
7.94±79.77
a
1.71±75.47
a

* = A1جز = A2 ،بدوف جز = B1 ،بدوف فيتاميف E

777=B2ممغـ فيتاميف E

577=B3ممغـ فيتاميف E

*الحروؼ الصغيرة المختمفة ت ير إلى وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت وعمى مستوى (P >7.74

وفي نفس الجدوؿ ( 7لـ تظير نتائ

التحميؿ االحصائي اي فروقا معنوية لصفة معدؿ الزيادة الوزنية الكمية بيف

المجموعتيف (مجزوزة  ،وغير مجزوزة او بيف معامالت التجريع المختمفة ( 577 ، 777 ،7.77ممغـ فيتاميف  Eاو حتى بيف
التداخالت ،بالرغـ مف وجود فروقا حسابية ت ير لتفوؽ المجموعة المجزوزة عمى غير المجزوزة في معدؿ الزيادة الكمية بفارؽ
( 7.77كغـ ،اما التداخالت فقد تفوقت المعاممة الثالثة( 577ممغـ فيتاميف + Eمجزوزة حسابيا عمى بقية المعامالت حيث كاف
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معدليا (7.34±13.91

وتتفؽ ىذه النتائ مع ماوجده محروس( 7735باف الحيوانات التي جزت اعطت قيـ اعمى مف غير

المجزوزة وىذا يعني بالرغـ مف عدـ معنوية الفروقات اال اف ىذه النتيجة ايجابية فالجز اثر ايجابيا عمى تكيؼ الحيواف لظروؼ
االجياد الحراري مما سمح لمحيوانات بقضاء وقت اطوؿ قي تناوؿ العمؼ
ػرثير
فيمػا يخػص تػػرثير فيتػاميف  Eفقػػد اتفقػت النتػائ مػػع مػا توصػػؿ اليػو  Atayوزمػالؤه ( 7776وجػػد اف لفيتػاميف  Eتػ ا
حسنا مف مقاومة الحيواف لالجياد الحراري ،وىػذا
ميما في تحسيف االداء االنتاجي لمحمالف ،وىذا يعني اف عامؿ الجز وفيتاميف َ E

بػػدوره اثػػر عمػػى ػػيية الحي ػواف وقابميتػػو عمػػى اسػػتيالؾ العمػػؼ مم ػا اثػػر عمػػى معػػدؿ االوزاف االبتدايئػػة والنيائيػػة ب ػػكؿ عػػاـ والزيػػادة
الوزنية الكمية ب كؿ خاص ،ومف ىذا نستنت اف الفيتاميف والجز ممكف اف يحسنا مف اداء الحيوانات االنتاجي
-3معدل استهالك العمف:

جدوؿ ( 1اظيرت نتائ التحميؿ االحصائي ترثير معنويا لمجز في معدؿ استيالؾ العمؼ اذ تفوقت المجموعة المجزوزة

عمى نظي ار تيا غير المجزوزة بفارؽ قدره ( 7.49ل ير تموز فقط وكانت المعدالت لممجموعة المجزوزة وغير المجزوزة (7.30
 7.74±3.93 ، 7.79±عمى التوالي واظيرت النتائ االحصائية فروقات حسابية في معدؿ استيالؾ العمؼ خالؿ ا ير الدراسة
وتحديدا ا يرالصيؼ (تموز ،أب حيث ازداد استيالؾ العمؼ بزيادة مستويات التجريع بفيتاميف  777 ،%7( Eممغـ 577،ممغـ

فكانت اعمى الفروقات الحسابية لمعدالت استيالؾ خالؿ اال ير المذكورة

وعند دراسة ترثير الجز والفيتاميف اظيرت النتائ اعمى فروقا معنوية لمعامالت المجموعو المجزوزة ( 7ممغـ +مجزوزة،
 777ممغـ  +مجزوزة  577 ،ممغـ +مجزوزة عمى نظيراتو غير المجزوزة في ير تموز ،وفي ير اب تفوقت المعاممة الخامسة
(777ممغـ +غير مجزوزة عمىى المعاممة الثانية (777ممغـ +مجزوزة وعمى المعاممة الرابعة( 7.77ممغـ +غير مجزوزة بفارؽ
قدره ( 7.07، 7.35غـ عمى التوالي بينما لـ تكوف الفروقات معنوية خالؿ ا ير ال تاء
ُ
تتفؽ النتائ اعاله مع ماتوصؿ اليو محروس ( 7735في د ارسػتو عػف تػرثير الجػز عمػى الصػفات االنتاجيػة فػي حمػالف الفػوكس فػي
مصػػر اذ توصػػؿ الػػى اف الجػػز يحسػػف مػػف ػػيية الحيػواف وبالتػػالي يزيػػد مػػف قابميتػػو السػػتيالؾ العمػػؼ وىػػذا بػػدوره يػػؤثر ايجابػػا عمػػى
معدؿ استيالؾ العمؼ اليقػؿ دور فيتػاميف  Eعػف دور الجػز فػي خفػض تػرثير االجيػاد الحػراري الػذي تعػرض لػو الحيػواف وبالتػالي
يحف ػػز الحيػ ػواف عم ػػى اس ػػتيالؾ العم ػػؼ وقض ػػاء معظ ػػـ وقت ػػو ف ػػي تن ػػاوؿ العم ػػؼ  ،وى ػػذه النت ػػائ جائ ػػت متفق ػػو م ػػع  Atayوزم ػػالؤه

( 7776فػػالجز والفيتػػاميف  Eمعػػا ليمػػا تػػرثير ايجػػابي عمػػى تحسػػيف قابميػػة الحيػواف عمػػى اسػػتيالؾ العمػػؼ اظيػػرت النتػػائ اف افضػػؿ
معاممة في الغالب ىي المعاممة الثالثة (جز 577 +ممغـ فيتاميف بالرغـ مف اف معدالت استيالؾ العمػؼ فػي ا ػير الصػيؼ كانػت
تقريبا ىي االعمى مما في ال تاء وضمف الفصؿ الواحد نجد اف قيـ معدالت استيالؾ العمؼ متذبذبة وىاذا اف دؿ عمى ػيء يػدؿ
عمى اف الحيواف واقع تحت تاثر االجياد ،وكممػا كػاف دور الجػز او الفيتػاميف فعػاال كممػا قػؿ تػرثير االجيػاد الحػراري وتحسػنت قابميػة
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الجز و فيتامين  Eفي معدل استهالك العمف الي (كغم)
جدول (( )3المتوسط±الخطأ القياسي) لتأثير ّ
اشهر الصيف

المعاممة

A1
A2

B1
B2
B3

A1B1
A1B2
A1B3
A2B1
A2B2
A2B3

تموز

اشهر الشتاء
كانون 2

آب

الجز
تأثير ّ

كانون1

شباط

7.79±7.30
a
7.74±3.93
b

7.70±3.76
7.37±7.75
a
a
7.79±3.79
7.33±7.77
a
a
تأثير فيتامين E

7.70±7.77
a
7.70±3.66
a

7.71±3.79
a
7.75±3.75
a

7.30±3.74
a
7.77±3.76
a
7.33±3.65
a

7.33±3.61
7.39±7.97
a
a
7.70±3.79
7.31±7.76
a
a
7.70±3.71
7.70±7.67
a
a
تأثير التداخالت

7.33±7.74
a
7.77±7.77
a
7.70±3.64
a

7.79±3.79
a
7.75±3.79
a
7.75±3.71
a

7.34±7.71
a
7.77±7.74
a
7.74±7.71
a
7.37±3.50
b
7.76±3.01
b
7.77±3.90
b

7.36±7.73
a
7.70±3.03
a
7.74±3.64
a
7.37±3.74
a
7.77±7.77
a
7.36±3.07
a

7.73±7.34
a
7.70±3.79
a
7.74±7.79
a
7.37±3.69
a
7.33±7.30
a
7.31±3.74
a

7.37±3.33
a
7.71±7.66
a
7.77±3.77
a
7.79±3.73
a
7.70±3.35
a
7.70±7.60
a

7.74±7.76
abc
7.37±7.97
bc
7.77±1.77
ab
7.36±7.57
c
7.35±1.39
a
7.33±7.77
abc

* = A1جز = A2 ،بدون جز = B1 ،بدون فيتامين E

100=B2ممغم فيتامين E

000=B3ممغم فيتامين .E

*الحروف الصغيرة المختمفة تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت وعمى مستوى (.) P >0005
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