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تـ إجراء البحث في محطة بحوث المجترات التابعة لمييئة العامة لمبحوث الزراعية /أبي غريػ

لر ارةػة العة ػة

بيف تركيز البوتاةيوـ في الرـ مع بعض الصفات اال تصارية لمماعز القبرصي .طبقت التجربة عمػ  50أنثػ لممػر

مف  2014/6/1ولغايػة  .2015/6/1أظيػرت نتػائا البحػث اف مةػتوا البوتاةػيوـ فػي الػرـ لػو توزيعػا ثةثػي النةػؽ
تمثؿ بالبوتاةيوـ الواطئ والبوتاةيوـ العالي فضةً عف متوةط المةتوا( ,تركيز البوتاةيوـ الواطئ فػي الػرـ ا ػؿ مػف
 ,20والعالي اكثر مف  ,40أما المتوةط فيػو  40-20ممػي مػوؿ /لتػرب .بمغػت نةػ

توزيػع البوتاةػيوـ فػي العينػات

المرروةة  44.00 ,32.00و %24.00لكؿ مف البوتاةيوـ المنخفض والمتوةط والعالي عم التػوالي ,واف التبػايف
بيف ىذه النة

إنتاج الحمي

كاف عالي المعنوية (P<0.01ب .أظير مةتوا البوتاةيوـ المنخفض زيػار معنويػة (P<0.05ب فػي
اليومي والكمي مقارنة مع بقية المةتويات .و ر لوحظ عرـ وجور فروؽ معنوية فػي طػوؿ موةػـ الحميػ

فػػي إنػػاث المػػاعز مػػع اخػػتةؼ مةػػتوا البوتاةػػيوـ ( 0.05و0.01ب ولصػػال اإلنػػاث ذات المةػػتوا المتوةػػط مػػف
البوتاةيوـ باةتثناء ارتفاع الحيواف عنر المقرمة .وأظيرت النتػائا اختةفػات معنويػة (P<0.05ب فػي معػرؿ الخصػ

 1.53 ,1.86و 1.55مول ػػور /بط ػػف لان ػػاث ذات مة ػػتوا البوتاة ػػيوـ الم ػػنخفض والمتوة ػػط والمرتف ػػع بالتت ػػابع ,واف
الفروؽ بينيا كانػت معنويػة (P<0.05ب .يةػتنتا مػف الر ارةػة إف تركيػز البوتاةػيوـ ور ارةػة طػرزه مػف خػةؿ الترحيػؿ
الكيربائي يمكف اعتمارىا في براما االنتخا

والتحةيف.

الكممات المفتاحية :الماعز القبرصي ,مةتوا البوتاةيوـ ,الصفات اإلنتاجية.
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Abstract
This study was conducted at the Ruminant Research Station/ General Authority for
Agricultural Researches/ Abu Graib to find out relationship between potassium
concentration in the blood and some economic traits of Cyprus goat. The experiment
was applied on 50 female Cyprus goat over a period from 1/6/2014 up to 1/6/2015. The
results revealed the level in the blood has three pattern distributions which represent low
potassium level (less than 20 mm/L), high level (more than 40 mm/L) and medium level
(20-40 mm/L). The distribution percentage of potassium level in the studied samples
were 32.00, 44.00 and 24.00% for low, medium and high level respectively, the
variance between these levels were significant (P≤0.01). Low potassium level showed
significantly higher (P<0.05) in the daily and total milk production compared with other
levels. Also the results revealed there were no significant effects of potassium levels in
the lactation period of female. The effect of potassium level in body weight of body
skeletal measurements of kids at weaning was significant (P<0.01) for medium level of
potassium, exception the high of animal at chest. Also, the results revealed a significant
differences in the average of prolificacy which were 1.86, 1.53 and 1.55 kid/ female for
low, medium and high level of potassium in the blood respectively. Therefore, It could
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be concluded from this study that potassium levels in the blood can be used as indicator
to put a strategically method for improvement the Cyprus goat to increase the
economical income by selection which give us a good performance.
E-mail: nasr_noori@yahoo.com
Keyword: Cyprus goat, potassium level, some productive traits

المقدمة

يعػػر البوتاةػػيوـ عنصػػر كيميػػائي ميػػـ لفةػػمجة كريػػات الػػرـ الحمػػر ولػػو رثػػار كبيػػر عم ػ ازليػػات البايوفيزيائيػػة
والبايوكيميائيػػة لمنقػػؿ اييػػوني عمػ مةػػتوا غ،ػػاء الخميػػة ,كمػػا يحػػافظ البوتاةػػيوـ عم ػ الت ػوازف الحامضػػي والقاعػػر
لمخميػة (2 ,1ب .وأف نقصػو يػرثر ةػمبيا فػي إنتاجيػة الحيػواف وفعاليتػو الحيويػة (4 ,3ب .أوضػ (3ب أف ىنػاؾ ارتبػػاط
بػػيف موا ػػع الييموغمػػوبيف والبوتاةػػيوـ تػػرثر فػػي العمميػػة الوةػػطية لمتمثيػػؿ الغػػذائي ,والتػػي تػػنعكس بػػرورىا عم ػ عمميػػة
التمثيؿ الغذائي إلنتاج حيوانػات المزرعػة ,وأفػار الباحػث نفةػو بوجػور عة ػة متبارلػة بػيف مجموعػات اينمػاط Hb/K

والصػػفات اإلنتاجيػػة الكميػػة (المحػػوـ والحميػ
التي تتناوؿ الجان

وال،ػػعرب مػػف نفػػس ةػػةلة المػػاعز القبرصػػي .ىنػػاؾ عػػرر مػػف الر ارةػػات

البايوكيميائي وعة تو بكفاء إنتػاج المػاعز القبرصػي ومػف ىػذه الر ارةػات ىػي التػي ػاـ بيػا (,5

6ب ,والػػذيف أوضػػحوا فييػػا أىميػػة التركيػػز العػػالي أو المتوةػػط لمبوتاةػػيوـ راخػػؿ الخةيػػا مػػف أجػػؿ إنجػػاز عػػر م ارحػػؿ
حيويػة لمخميػة الحيوانيػة ويعتقػر اف االتحػار مػع البوتاةػيوـ يػنجـ عنيػا تغيػرات مورفولوجيػة فػي إنػزيـ البيروفػات كػػاينيز

(Pyruvate kinaseب لجعمو أكثر فعالية كما يعمؿ عم تحةيف الحالة الصػحية لمكػائف الحػي ورفػع كفػاء التحويػؿ
الغذائي .و ر أفار كؿ مف (8 ,7ب اف مةتوا البوتاةيوـ يتحرر بثةث مظاىر وراثية تتحكـ بيا اليمػيف Two allele
واف االليؿ  KLيميؿ إلػ إنتػاج بوتاةػيوـ واطػئ واليػؿ  KHيميػؿ إلنتػاج بوتاةػيوـ عػالي واف تػرررات الجينػات التػي
تتحكـ في مةتوا البوتاةيوـ في الرـ كانت  %89.79لمجيف  KHأما ترررات الجيف الواطئ اإلنتاج  KLفقر بمغػت
 .%10.21وكػػاف اليػػرؼ مػػف البحػػث ر ارةػػة تػػتثير عة ػػة مةػػتوا البوتاةػػيوـ فػػي بعػػض مػػف الصػػفات اال تصػػارية
والفةمجية لمماعز القبرصي يغراض االنتخا .

المواد وطرائق العمل

تـ إجراء البحث في محطة بحوث المجترات التابعة لرائر البحوث الزراعية /أبي غري

( 20كـ غر بغرارب/

وزار الز ارعػة ,لممػر مػػف  2014/6/1ولغايػة  .2015 /6/1وىػرؼ البحػػث إلػ ر ارةػة تػػتثير مةػتوا البوتاةػيوـ فػػي
عػرر مػف الصػفات اإلنتاجيػػة والتناةػمية إلنػاث المػػاعز القبرصػي ( 50رأسب ومواليػرىا البالغػػة  .74ربيػت اإلنػاث فػػي

حظػػائر ،ػػبو مفتوحػػة ( %35مةػػقفة و %65مفتوحػػةب مخصص ػة إلي ػواء إنػػاث المػػاعز المةػػفر والفطػػائـ .وتػػـ إرار

القطيػع وفػػؽ برنػػاما يتضػػمف التغذيػة والتحضػػير لموةػػـ التةػػفير واإلعػػرار لمرحمتػي الحمػػؿ والػوالر  .واف كميػػة ونوعيػػة
ايعةؼ المقرمة اختمفت تبعا لموةميا وتوافرىا ,إذ يقرـ العمؼ ايخضر أو العمػؼ الخ،ػف (الجػتب ,باإلضػافة إلػ
العمػػؼ المركػػز بمقػػرار  500غػػـ /يػػوـ /حيػواف وزيػػار كميتيػػا بػػؿ ءواثنػػاء الموةػػـ التناةػػمي وفػػي إثنػػاءه وفػػؽ التركيبػػة
المحػػرر لمحيوانػػات م ػػع تػػوفر والػ ػ ايمػػةح المعرني ػػة ,وع ػػرـ خ ػػروج الحيوانػػات لمرع ػػي لك ػػوف القطي ػػع يربػػ راخ ػػؿ
الحظائر .أما تغذية الموالير فقر تركت مع أمياتيا لمرضاعػة حيث برأت بتناوؿ كميػات ميمػة مػف ايعػةؼ الخضػراء
بعمػػر أةػػبوعيف باإلضػػافة إل ػ العمػػؼ المركػػز بمقػػرار  100غػػـ /رأس /يػػوـ ,وبعػػر الفطػػاـ تػػـ تقػػريـ العمػػؼ المركػػز
لمجراء بنةبة  %3مف وزف الجةـ ولغاية عمر ةنة والعمؼ الخ،ف بصور حر  ,وتـ فطػاـ المواليػر بعمػر120 -90

يوما .برأ موةـ التةفير في المحطة في منتصؼ ر

ولرورتي ،بؽ ,حيث انتي موةػـ التةػفير فػي منتصػؼ ت،ػريف

ايوؿ .وخضعت الحيوانات لبرناما صحي وو ائي بصور رورية .جمعت عينات الرـ مػف الوريػر الػوراجي لمحيوانػات
وبوا ع ثةث عينات مف كؿ حيواف (عينة واحر كؿ ،ير بعر الوالر ب ,في أنابيػ
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لمتخثػػر وذلػػؾ لمةػػماح لمػػرـ بػػالتخثر وةػػيولة عػػزؿ المصػػؿ بوةػػاطة جيػػاز الطػػرر المركػػز عمػ ةػػرعة  3000رور /
ر يقة لمر  15ر يقة ,حيث تـ عزؿ المصؿ ووضعو في أنابي

محكمة الغمػؽ  ,Eppendorf tubeبعػرىا تػـ حفػظ

النمػػاذج فػػي المجمػػر عم ػ ررجػػة ح ػرار  20-ـ °لحػػيف إج ػراء فحوصػػات تقػػرير مةػػتوا البوتاةػػيوـ مػػف خػػةؿ عػػر

فحص البوتاةػيوـ (إنتػاج ،ػركة  MbHايلمانيػة المن،ػتب .اةػتعممت طريقػة  Photometric Turbidimetricوفػؽ
ما اـ بو الباحث (9ب وذلؾ باةتعماؿ جياز المطياؼ الضوئي مع عر خاصة (Kitب بالعنصػر ,حيػث تػـ تحضػير
الكا،ؼ عم وفؽ العػر المرفقػة بمػزج كميػات مػف الكا،ػؼ  TPBمػع الكا،ػؼ  NaOHوالػذ يبقػ ثابتػاً لمػر 30

يوـ عنرما يحفظ تحت ررجة حرار  25-15ررجة مئوية ولمر  60يوـ عنػرما يحفػظ تحػت ررجػة حػرار  8-2ررجػة
مئوية .بعرىا تـ تحضير الكا،ػؼ مػف خػةؿ أنبػو خػاص لمفصػؿ بجيػاز الطػرر المركػز لغػرض فصػؿ العينػة بعػر
مزجيا بالكا،ؼ وكما يتتي:
الكواشف

المحمول القياسي

النموذج

كاشف العمل

 2000مايكرولتر

 2000مايكرولتر

TPB

 200مايكرولتر

-

الرائق

-

 200مايكرولتر

تـ راء النتائا باةتعماؿ طوؿ موجي  578نانومتر وتـ حةا
الطوؿ الموجي لمنموذج=

تركيز البوتاةيوـ عم وفؽ المعارلة ازتية:

كمية البوتاةيوـ (ممي موؿ /لترب
الطوؿ الموجي القياةي

×5

اةػتعممت طريقػة اينمػوذج الخطػي العػػاـ (General Linear Model-GLMب ضػمف البرنػاما اإلحصػػائي
10( Statistical Analysis System-SASب لر ارةػػة تػػتثير مةػػتوا البوتاةػػيوـ ف ػػي الصػػفات المختمفػػة وفػػؽ
اينموذج الرياضي أرناه ,و ورنت الفروؽ المعنوية بيف متوةطات المربعات الصغرا.
Yijklmn = µ + Ki + Aj + Bk + Cl + Sm+eijklmn
إذ أف:
 :Yijklmnيمة الم،اىر .
 :µالمتوةط العاـ.
 :Kiتتثير مةتوا البوتاةيوـ (ا ؿ مف  40-20 ,20واكثر مف  40ممي موؿ /لترب.
 :Ajتتثير عمر ايـ عنر الوالر ( 3و 4و 5ةنةب.

 :Bkتتثير ،ير الوالر (مف حزيراف إل ت،ريف ايوؿب.
 :Clتتثير نوع الوالر (فررية ,توأميةب.
 :Cmتتثير جنس المولور (ذكور ,إناثب.

 :eijklmnالخطت الع،وائي الذ يتوزع طبيعيا بمتوةط يةاو صفر وتبايف رره .σ2e

عمما اف تػتثير العوامػؿ الثابتػة وضػعت فػي اينمػوذج الرياضػي لمتعػريؿ فقػط ولػـ تن،ػر نتائجيػا فػي ىػذا البحػث

كوف اليرؼ كاف تتثير مةتويات البوتاةيوـ.

النتائج والمناقشة

يتض مف الجروؿ (1ب العرر والنةبة المئوية لمعينات المرروةة حةػ

فئػات البوتاةػيوـ لػرا المػاعز القبرصػي والبالغػة

 50معز  ,إذ تـ تقةيـ مةػتويات الػرـ إلػ ثػةث فئػات (ا ػؿ مػف  40-20 ,20وأكثػر مػف  40ممػي مػوؿ /لتػرب وكانػت النةػ
في العينات حة

التةمةؿ  44.00 ,32.00و %24.00عم التوالي ,أما التبػايف بػيف ىػذه النةػ
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أف غالبية إناث الماعز القبرصي في القطيع ىي ذات مةتوا مف  40-20والبالغػة  %44واف ا ػؿ نةػبة مػف حيوانػات القطيػع
والبالغة  %24كانت ليا نةػبة بوتاةػيوـ اكثػر مػف  40ممػي مػوؿ /لتػر ,أف الر ارةػة عمػ عينػة اكبػر أو عػر طعػاف ػر تعطػي
نتائا أكثر ر ة عنر التوزيع وفؽ مةتويات البوتاةيوـ ,وفي جميع الحاالت فاف وجور التبػايف يعكػس إمكانيػة االةػتفار مػف ىػذه

الصفة في بػراما االنتخػا

أراء المػاعز لكػؿ مجموعػة .ىنالػؾ اختةفػات معنويػة فػي نةػ

وحةػ

أعػرار الحيوانػات بػاختةؼ

مةتويات البوتاةيوـ في الرـ وباختةؼ الةةلة والقطيػع أو بمػر الر ارةػة ,حيػث أ،ػار (11ب إلػ وجػور مةػتوييف مػف البوتاةػيوـ

فػػي الػػرـ منيػػا المةػػتوا العػػالي وكػػاف  21ممػػي مػػوؿ /لتػػر (%38ب ,أمػػا المةػػتوا ازخػػر وىػػو المةػػتوا الػواطئ فكػػاف  16ممػػي

موؿ /لتر (%62ب .كما بيف (12ب إل وجور مةتوييف لمبوتاةيوـ في رـ الماعز وىما المةتوا الػواطئ وكػاف مةػتواه  10ممػي

مػوؿ /لتػػر والمةػػتوا العػالي كػػاف  34ممػػي مػػوؿ /لتػر فػػي الةػػةالت النقيػػة أمػا الةػػةالت غيػػر النقيػػة فقػر بمػػا المةػػتوا الػواطئ

 10.27ممي موؿ /لتر والمةتوا العالي كاف  15.8ممي موؿ /لتر واختمفت نة

توزيعيا بصور عالية المعنوية.

الجدول ( )1العدد والنسبة المئوية لمعينة المدروسة حسب فئات البوتاسيوم لدى الماعز القبرصي
مةتوا البوتاةيوـ

العرر

النةبة المئوية (%ب

ا ؿ مف 20

16

32.00

40-20

22

44.00

اكثر مف 40

12

24.00

مةتوا المعنوية

العرر الكمي 50

يمة مربع كا (** 8.527ب

** )(P≤0.01

-

إنتاج الحميب وطول موسم الحميب :يتض مف الجروؿ (2ب تتثير مةتوا البوتاةيوـ في إنتػاج الحميػ

والكمػػي وطػوؿ موةػػـ الحميػ  ,إذ بمػػا إنتػػاج الحميػ

اليػومي

اليػػومي لممعػزات ذات المةػػتوا  20ممػػي مػػوؿ /لتػػر بحػػرور

 1.19كغػػـ وىػػو اعم ػ معنويػػا (P≤0.05ب مػػف مثيةتيػػا بالمةػػتوييف ازخ ػريف الةػػيما المجموعػػة ذات مةػػتوا
البوتاةيوـ ايكثر مػف  40ممػي مػوؿ /لتػر حيػث كػاف ليػا إنتػاج حميػ
الكمي فقر بما اعم مةتوا إلنتاج الحمي

الحمي

يػومي  0.813كغػـ .أمػا بالنةػبة إلنتػاج

 152.79كغـ لمحيوانات ذات مةتوا البوتاةيوـ المػنخفض

( 20ممػي مػوؿ /لتػرب مقارنػة مػع إنػاث المػاعز ذات مةػتوا البوتاةػيوـ العػالي (اكثػر مػف  40ممػي مػوؿ /لتػرب
حيث بما إنتاجيا الكمي مف الحمي
فػػي طػػوؿ موةػػـ الحمي ػ

 105.34كغـ وبفرو ات معنوية (P≤0.05ب ,أما تتثير مةتوا البوتاةيوـ

فمػػـ يكػػف معنويػػا ,إذ بمػػا طػػوؿ موةػػـ الحم ػ

 134.09 ,128.39و 129.57يػػوـ

لمحيوانات التي يحو رميا عم مةتوا منخفض ومتوةط ومرتفع مف البوتاةيوـ عم التوالي.

الجدول ( )2تأثير مستوى البوتاسيوم في إنتاج الحميب اليومي والكمي وطول موسم الحميب
(المعدل  ±الخطأ القياسي) لدى الماعز القبرصي
مستوى البوتاسيوم (ممي مول/لتر)

الصفة
إنتاج الحميب اليومي
(كغم)
إنتاج الحميب الكمي
(كغم)

*طول موسم الحميب
(يوم)

اقل من 20

40-20

أكثر من 40

a 0.12 ± 1.19

a 0.07 ± 1.02

b 0.10 ± 0.813

* 0.127

a 21.63 ± 152.79

a 17.42 ± 136.77

b 12.92 ± 105.34

* 22.678

a 8.61± 128.39

a 22.85 ± 134.09

a 11.64 ± 129.57

NS 16.026

المتوسطات التي تحمل حروف متماثمة ضمن الصف الواحد ال تختمف معنويا فيما بينها.
* (،)P<0.05

قيمة LSD

 :NSغير معنوي.
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صففففات النمفففو :يةحػػظ مػػف الجػػروؿ (3ب تػػتثير مةػػتوا البوتاةػػيوـ فػػي أوزاف الجةػػـ لػػرا الجػػراء عنػػر ال ػوالر

(P<0.05ب ,إذ اف ايميات ذات المةتوا المتوةػط لمبوتاةػيوـ فػي رميػا ( 40 -20ممػي مػوؿ /لتػرب انتتجػت
مواليػػر بػػوزف  3.83كغػػـ وىػػي اعم ػ مػػف مثيةتيػػا ذات المةػػتوا المػػنخفض أو العػػالي مػػف البوتاةػػيوـ وبوا ػػع
 3.52و 3.39كغ ػػـ عمػ ػ التػ ػوالي ,أم ػػا بالنة ػػبة لم ػػوزف عن ػػر الفط ػػاـ ف ػػاف الحيوان ػػات ذات المة ػػتوا المتوة ػػط

لمبوتاةيوـ ( 40-20ممي موؿ /لترب كاف ليا جراء اعم وزف عنر الفطػاـ وبمعػرؿ  17.01كغػـ عنػر مقارنتيػا
مػػع المةػػتوييف المػػنخفض أو العػػالي مػػف البوتاةػيوـ وبوا ػػع ( 15.24و 15.35كغػػـب عمػ التػوالي حيػػث كانػػت
الف ػػروؽ معنوي ػػة (P<0.05ب ,ك ػػذلؾ يتب ػػيف م ػػف الج ػػروؿ (3ب وج ػػور فرو ػػات معنوي ػػة (P<0.05ب ب ػػيف فئ ػػات
البوتاةيوـ في معرؿ الزيار الوزنية بيف الوالر والفطاـ حيث بما أ صاىا ( 13.18كغـب لمةػتوا رـ 40-20

ممػػي مػػوؿ /لتػػر ,و ػػر أ،ػار (13ب إل ػ أىميػػة البوتاةػػيوـ فػػي تنظػػيـ عمميػػة اليضػػـ وانعكػػاس ذلػػؾ إيجابيػػا عم ػ
ابمية النمو بعر الميةر لرا الجراء.
الجدول ( )3تأثير مستوى البوتاسيوم في أوزان الجسم لدى الجداء (المعدل  ±الخطأ القياسي)
مستوى البوتاسيوم (ممي مول /لتر)

الصفة

قيمة LSD

اقل من 20

40-20

أكثر من 40

الوزن عند الميالد (كغم)

b 0.15 ± 3.52

a 0.27 ± 3.83

b 0.08 ± 3.39

* 0.239

الوزن عند الفطام (كغم)

b 0.82 ± 15.35

a 0.96 ± 17.01

b 0.79 ± 15.24

* 1.775

معدل الزيادة الوزنية بين الميالد والفطام (كغم)

b 0.92 ± 11.83

a 1.07 ± 13.18

b 0.79 ± 11.85

* 1.09

المتوسطات التي تحمل حروف متماثمة ضمن الصف الواحد ال تختمف معنويا فيما بينها.
* (.)P<0.05

وبينت نتائا الرراةة الحالية (الجروؿ 4ب اف تتثير مةػتوا البوتاةػيوـ فػي بعػض إبعػار الجةػـ عنػر الفطػاـ كػاف

معنويا ومنيا محيط الصرر ,إذ بما اعمػ معػرؿ لمحػيط الصػرر لجػراء المػاعز ذات المةػتوا المتوةػط والمرتفػع مػف

البوتاةػػيوـ بوا ػػع  45.77و 45.63ةػػـ مقارنػػة مػػع المةػػتوا المػػنخفض ,و ػػر كػػاف اتجػػاه النتػػائا فيمػػا يخػػص طػػوؿ
الجةػـ لصػال المةػػتوا المتوةػط مػف البوتاةػػيوـ وبوا ػع  48.52ةػـ فػػي حػيف اظيػر المةػػتوييف المػنخفض والمرتفػػع
مػػف البوتاةػػيوـ معػػرؿ مػػنخفض لمطػػوؿ بمػػا  39.92و 45.89ةػػـ عم ػ الت ػوالي ,ولػػـ تظيػػر الر ارةػػة وجػػور فرو ػػات

معنوية لصفة االرتفاع عنر المقرمة مع اختةؼ مةتويات البوتاةيوـ في الرـ.

الجدول ( )4تأثير مستوى البوتاسيوم في إبعاد الجسم عند الفطام (متوسط المربعات الصغرى  ±الخطأ القياسي)
مستوى البوتاسيوم (ممي مول /لتر)

الصفة

مستوى المعنوية

اقل من 20

40-20

أكثر من 40

محيط الصدر (سم)

b 0.75 ± 41.79

a 1.59 ± 45.77

a 0.61 ± 45.63

*

طول الجسم (سم)

b 0.96 ± 39.92

a 1.69 ± 48.52

a 0.91 ± 45.89

*

االرتفاع عند المقدمة (سم)

a 0.57 ± 43.76

a 1.77 ± 45.02

a 0.71 ± 42.97

NS

المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن الصف الواحد تختمف معنويا فيما بينها.
* (،)P<0.05

 :NSغير معنوي.

ومف خةؿ متابعة نتائا معرؿ الخص

(الجروؿ 5ب لمعرفة مػرا تػتثره بفئػات البوتاةػيوـ المختمفػة فػي المػاعز

القبرصي تبيف اف اإلناث ذات مةتوا البوتاةيوـ المتوةط ر حققت اعم معرؿ خص

إذ بمػا  1.86مولػور /بطػف

وبفػػارؽ معنػػو ) (P≤0.05عنػػر مقارنتيػػا مػػع مثيةتيػػا مػػف المةػػتوييف الػواطئ والمرتفػػع والتػػي ةػػجمت معػػرؿ خصػ
 1.55و 1.61مولور /بطف عم التوالي.
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الجدول ( )5عالقة مستوى البوتاسيوم في الخصب ( )Prolificacyلدى الماعز القبرصي
المتوسط  ±الخطأ القياسي

مستوى البوتاسيوم

العدد

ا ؿ مف 20

16

b 0.08 ± 1.55

40-20

22

a 0.13 ± 1.86

اكثر مف 40

12

b 0.09 ± 1.61

مةتوا المعنوية

العرر الكمي 50

*

معدل الخصب (مولود /بطن)

المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تختمف معنويا فيما بينها.
* ).(P≤0.05

و ػػر أوضػ ػ كػػؿ م ػػف (16 ,15 ,14ب إلػ ػ اف ىنال ػػؾ انة ػػجاما ب ػػيف إنت ػػاج الحميػ ػ

الي ػػومي والكمػػي م ػػف جي ػػة

ومةػػتوا البوتاةػػيوـ فػػي الػػرـ ,واف المعػػرالت الوةػػط مػػف البوتاةػػيوـ خػػةؿ موةػػـ إنتػػاج الحمي ػ
المةتويات في إنتاج الحمي

كانػػت ليػػا افضػػؿ

مقارنػة مػع القػيـ ايكثػر ممػا يعكػس إمكانيػة اعتمػار مةػتوا البوتاةػيوـ مر،ػ ار لةنتخػا

لتحةػػيف إنتػػاج الحمي ػ  ,الةػػيما واف المةػػتوا المتوةػػط مػػف البوتاةػػيوـ أعط ػ افضػػؿ نمػػو لممواليػػر مػػف خػػةؿ أوزاف
المتوةػػطة مػػف البوتاةػػيوـ عكةػػت افضػػؿ معػػرؿ

الجةػػـ ءوابعػػاره المقاةػػة لمجػػراء فػػي ىػػذه الر ارةػػة ,كمػػا اف النة ػ
لمخص  ,إذ اف ىنالؾ عة ة بيف مةتوا البوتاةيوـ في الرـ وكفاء التحويؿ الغذائي ,إال اف ارتفاع مةتواه كثيػ ار ػر
ينعكس ةمبا عم اإلنتاج كونو مر ،ار لحالة الحيػواف الصػحية ون،ػاط الػرور الرمويػة ,إال اف ذلػؾ يعتمػر عمػ الحالػة
الفةػػمجية لمحي ػواف .و ػػر أثبتػػت ايبحػػاث التػػي أجريػػت مػػف بػػؿ (17 ,15ب إل ػ أف الجين ػػات ذات العة ػػة بمةػػتوا
البوتاةػػيوـ ليػػا تػػتثيرات فػػي فةػػمجة الفػػرر حيػػث ظيػػر بانيػػا مرتبطػػة بالخصػػوبة واإلنتػػاج ,والتعبيػػر عنيػػا يحػػرث عػػف

طريؽ تتثرىا بالبيئة ,كما أفار نفس الباحثيف بتف ايرلة حت ازف ت،ير إل أف االةتغةؿ اال تصػار ليػذه الجينػات
ػػر يكػػوف ممكنػػا وأف تربيػػة وتحةػػيف المػػاعز وايغنػػاـ مػػف خػػةؿ المرةةػػات البحثيػػة التػػي لػػرييا القػػرر والتةػػييةت
ةتتطم

اختبار ىذه الفرضية.
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