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  في بعض الصفات التناسلیة لفطائم األغنام العواسیة Eو Aتأثیر فیتامیني 

  

  **أمیرة سامي عبدي غزالة السلیفانيو *عبد اإلله عبد اهللا محمود الزبیدي

  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات- قسم علوم الثروة الحیوانیة* 

  جامعة الموصل/ كلیة العلوم- قسم علوم الحیاة** 

  

  الصةالخ

الرشـیدیة التابعـة للهیئـة العامـة للبحـوث الزراعیـة تحـت إشـراف / أجریت هذه الدراسة فـي محطـة بحـوث نینـوى

واســتمرت 12/7/2005ابتــدأت التجربــة فــي . جامعــة الموصــل/ كلیــة الزراعــة والغابــات / قســم علــوم الثــروة الحیوانیــة 

ســیة بعمــر أربــع أشــهر قســمت الفطــائم عشــوائیًا إلــى فطیمــة عوا) 36(واســتخدم فــي هــذه الدراســة 30/12/2005لغایــة 

وحدة دولیـة، 100.000وبجرعتین اسبوعیًا مقدار الجرعة Aأربع مجامیع مجموعة قیاسیة ومجموعة عوملت بفیتامین 

ملغــم وحیوانــات 55وبجــرعتین اســبوعیًا أیضــًا مقــدار الجرعــة Eامــا حیوانــات المجموعــة الثالثــة فقــد عوملــت بفیتــامین 

وحـدة دولیـة مـن 100.000بمقـدار جـرعتین اسـبوعیًا احتـوت الجرعـة Eمـع Aوعة الرابعة فقد عوملت بفیتـامین المجم

والطاقــة % 13.7وغــذیت جمیعهــا علـى علیقــة تجریبیــة فیهـا مســتوى البــروتین Eملغــم مـن فیتــامین 55مــع Aفیتـامین 

ایة عمر تسـعة أشـهر وعنـد عمـر سـتة أشـهر سجلت أوزان الفطائم كل شهر ولغ. كغم علف/سعرهكیلو 2465االیضیة 

 Follicle Stimulatingسحبت كمیات من الدم من جمیـع المجـامیع لقیـاس تركیـز الهرمـون المحفـز لنمـو الجریبـات 

Hormone )FSH (ني یوتیـوالهرمون اللLutinzing Hormone)LH ( وهرمـون البروجسـترونProgesterone 

Hormone .شف عن حدوث  أول شیاع بوساطة الكباش الكشافة وتـم تسـجیل رقـم ووزن وعند عمر سبع اشهر تم الك

  :لصفات المدروسة وكما یليالتحلیل اإلحصائي لواظهرت نتائج . األنثى التي أظهرت الشیاع

Eومجموعــة فیتــامین Aأظهــرت النتــائج أن متوســط عمــر البلــوغ الجنســي للفطــائم ســبعة اشــهر لمجموعــة فیتــامین .1

. متوسط العمر عند البلوغ الجنسي ثمانیة اشهراما فطائم المجموعة القیاسیة كانEمع Aومجموعة فیتامین 

Eمــع Aومجموعــة فیتــامین Eومجموعــة فیتــامین Aمتوســط وزن البلــوغ الجنســي للفطــائم لمجموعــة فیتــامین بلــغ.2

م للمجموعـة علـى التـوالي امـا متوسـط وزن الفطـائ) كغـم3.17± 36.85و±4.95 35.06، ±1.68 37.87(

.عند عمر ثمانیة اشهر)كغم2.98± 34.12(القیاسیة 

فـي زیـادة معـدل وزن الجسـم ) p<0.05(تفوقـت معنویـًا Eمع Aوفیتامین Eوفیتامین Aالمعاملة بفیتامین كانت.3

علـى التـوالي مقارنـة ) 3.05± 43.44(و )4.26± 43.33( و)2.68± 43.69(الذي بلغ فـي الشـهر التاسـع 

).2.77± (39.50ئم المجموعة القیاسیة مع فطا

  

  

  

  

بحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
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مــل بالزمــا /نــانوغرام) 0.7980 ±0.309(Eللمجموعــة المعاملــة بفیتــامین ) p<0.05(وجــود تــأثیر معنــوي لــوحظ .4

± 0.0322(ة والمجموعـة القیاسـیAعند عمر سبعة أشهر على مجموعـة فیتـامین FSHفي متوسطات هرمون 

لسـادس والثـامن والتاسـع ال توجـد اختالفـات معنویـة ااما في الشـهر ) مل/نانوغرام) 0.026±0.0526( و)0.008

مل مـن بالزمـا الـدم /نانوغرام) 1.8532±0.951(Eلمجموعة فیتامین ) p<0.05(وأظهرت النتائج تأثیرًا معنویًا 

ــــطات هرمــــــون  ( و) 0.019± 0.0660(مجموعــــــة القیاســــــیة وال  Eعلــــــى مجمــــــوعتین  فیتــــــامین LHفـــــي متوســ

.من مصل الدم على التوالي)مل/نانوغرام±0.000 0.0482

انظر Eومجموعة فیتامین Eمع Aومجموعة فیتامین Aأظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي ان مجموعة فیتامین - 5

لمجموعة القیاسیة في في تركیز هرمون البرجسترون في الدم على ا) p<0.05(تفوقت معنویا ) 7(الجدول 

تاثیرا معنویا Aومجموعة فیتامین Eمع Aعة فیتامین الشهر السابع من عمر الفطام وكذلك اظهرت مجمو 

)p<0.05 ( على المجموعة القیاسیة ومجموعة فیتامینE في تركیز هرمون البروحستیرون في في بالزما الدم

كان لها مستویات معنویة عالیة Eو A الفیتامینات واظهرت النتائج ایضا بان مجموعة كال. الشهر التاسع 

)p<0.05 ( منLH)0.5264 (فیتامین مل مقارنة مع مجموعة /نانوجرامA)0.213 (ولم . مل /نانوكرام

كما اظهرت النتائج . في الشهر السادس والثامن من العمر LHیة فروقات معنویة في مستویات یالحظ ا

والمجموعة المعاملة Eو Aستوى هرمون البروجستیرون للمجموعة المعاملة في م) p<0.05(فروقات معنویة 

وتمت مقارنتها مع . مل على التوالي /نانوكرام) 1.1371، 1.5096، 1.2842( بكل من الفیتامینات 

  .مل في الشهر السابع /نانوكرام0.7378مجموعة السیطرة 

اظهرت زیادة معنویة Aجموعة المعاملة بفیتامین والمEوAان مجموعة الحیوانات المعاملة بفیتامین 

)p<0.05 ( في مستویاتها من هرمون البرجستیرون)مل عندما قورنت بمجموعة فیتامین /نانوكرام) 2.53، 3.3268

E مل على التوالي /نانوكرام) 1.1779، 0.2886(ومجموعة السیطرة.  
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Abstract
This study has been carried out in Ninevah Research station at Al – Rashidia 

General Assembly for agriculture investigations, under supervision of department of 
animal production –college of Agriculture and forestry.

The study was started on July and continued to until December of the year. Thirty 
six clinically healthy Awasi weand female weaned lambs of four months age were used. 
They were divided randomly into four groups. The first group was considered as a 
control group. The second group was given two twise weekly 100-000 I.U. Vitamin A, 
the third group was given two twise weekly 55 mg of Vitamin E, and the fourth group 
was treated with 100.000 I.U Vitamin A and 55 mg Vitamin E two times weekly. All the 
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animals were fed a concentrate ration which contained 13.7% protein and 2465 kcal/ kg 
metabolic energy.

Weights of the female lambs were taken monthly up to nine months of age. At the 
fifth months, blood samples were taken from monthly from the jugular vein of the fasted 
animals, and the following parameters were measured taken to study the main levels of 
follicle-stimulating hormone (FSH) Luteinizing hormone (LH) and progesterone 
hormone.

At the seventh months of age the rams were used to the estrus was detect, lambs 
showed the first estrous was registered and its weight was taken. (weight at puberty).

The result revealed the following:
1- The mean weight of the weaned female lambs was 23.4 kg.
2- First estrus (puberty) was detected at seven month of age in groups of vitamin A, 

vitamin E and vitamin A and E during the period 26/10/2005 to 8/11/2005. Results 
also showed that, there were an improvement of conception rate in the group treated 
with both vitamin A and E (66.66%) followed by group of vitamin A (44.44%), 
while the control group showed a less conception rate (22.22%) followed by group 
of vitamin E (11.11%).

3- Results revealed also, that the age at puberty was seven months in the groups treated 
with vitamin A, vitamin E and vitamin A and E. whereas, the age at puberty in 
control group was eight months.

4- Results also showed that lambs body weights at puberty were 37.87, 35.05, 36.85 kg 
for groups of vitamin A, Vitamin E and vitamin A and E respectively. Where as the 
body weight of control at puberty was 34.12 kg.

5- All treated groups with vitamin A vitamin E and vitamin A and E. showed significant 
increase (p<0.05) in their body weight at ninth month of age (43.69, 43.33, 43.44 kg) 
as compared with control group (39.50 kg).

6- Statistical analysis of the data obtained from the all the groups, showed significant 
(p<0.05) of Vit E group on FSH level (0.7980 nanogram/ml plasma from the group 
treated with vitamin A and control and nanogram/ml. No such differences were 
obtained in the sixth, eighth and ninth months of age. However, group of vitamin E 
also showed significant differences (p<0.05) in LH level (1.8532 nanogram/ml 
plasma) as compared with group of vitamin A and control (0.0660 and 0.0482 
nanogram/ml plasma).

Results also showed that group of both vitamins A and E had significantly (p<0.05) 
higher LH level (0.5264 nanogram/ml) than that of vitamin A (0.213 nanogram/ml). 
No such differences in LH levels were obtained in sixth and eight month of age. 
Results also showed a significant differences (p<0.05) in progesterone level of group 
treated with vitamin A vitamin E and group treated with both vitamin (1.2842, 
1.5096, 1.1371 nanogram/ml) respectively. As compared with control 0.7378 
nanogram/ml in the seventh month, however, group of animals treated with A and E 
and group treated with vitamin A, showed a significant (p<0.05) increase in their 
progesterone level. (3.3628, 2.53 nanogram/ml) as compared with group of vitamin 
E and control (0.2886, 1.1779 nanogram/ml) respectively. 
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  المقدمة

تشـكل الثــروة الحیوانیــة جانبــا كبیــرًا ومهمــًا فــي اإلنتــاج الزراعـي لقطرنــا وتمثــل تربیــة األغنــام قطاعــًا هامــًا منــه 

حیـث ). 1(ویعد انخفاض الكفاءة التناسلیة واحدًا من أسباب انخفـاض اإلنتاجیـة .سواء من الناحیة العددیة أو اإلنتاجیة

وٕان أحـــد الســـبل المهمـــة لرفـــع الكفـــاءة اإلنتاجیـــة للحیوانـــات ).2(1997لســـنة ملیـــون رأس 6.772بلـــغ تعـــداد األغنـــام 

فـي منطقـة الجزیـرة فـي شـمال غـرب ) 4(وقد أظهرت نتائج المسح الخصوبي ) 3(الزراعیة هو تحسین األداء التناسلي 

وقــد %.70-60غ القطــر والتــي یتواجــد فیهــا العــدد األكبــر مــن األغنــام أنهــا تتصــف بانخفــاض نســبة الخصــوبة التــي تبلــ

تطــورت فــي العقــود األخیــرة العدیــد مــن التقنیــات الحدیثــة لبلــوغ أفضــل أداء تناســلي ومــن هــذه التقنیــات اســتخدام أحــد 

والتلقـیح االصـطناعي، ونقـل األجنـة، وتعـدد ) 5(المحفزات األیضیة في تنشـیط إفـراز الهرمونـات ذات العالقـة بالتناسـل 

رت دراسـات عدیـدة إلـى أهمیـة اضـافة عناصـر غذائیـة محـددة تـؤثر فـي تناسـل إضافة إلـى ذلـك فقـد اشـا). 6(اإلباضة 

مــن العناصــر الغذائیــة Eوفیتــامین Aیعتبــر فیتــامین ).8و 7(الحیوانــات الزراعیــة وفــي جمیــع مراحــل النمــو والتطــور 

دعـم فـي اً دور Aن لفیتـامین أ).10و 9(التي توثر في العملیات البایولوجیة مثل تحسین صفات الخصـوبة والخصـب 

) 11(كمـا یسـاعد علـى مقاومـة بعـض األمـراض وتعزیـز المناعـة.والتكاثر باإلضافة إلـى نضـوج الخالیـاالنمو والصحة 

یــؤثر فــي األداء التناســلي باإلضــافة إلــى دوره فــي منــع العدیــد مــن االضــطرابات التناســلیة فــي النعــاج فEفیتــامین وامــا 

یحســن مــن تكــون النطــف ونوعیــة Eإلــى أن فیتــامین .)13(وجماعتــه Marin-Guzmanكمــا أشــار .)12(واألبقــار 

هـذه الدراسـة الحیـوي لـذا فـإن من العناصـر الغذائیـة المهمـة للتمثیـل ).14(لجسم امناعة من السائل المنوي كما یحسن 

كیـز هرمونـات والتسریع من البلـوغ الجنسـي وقیـاس تر بعض الصفات الفسلجیة والتناسلیة في معرفة تأثیرهما تهدف إلى 

  .وهرمون البروجسترونFSH ،LHالـ 

  

  العملق ئاوطر مواد ال

/ كلیة الزراعة والغابات في محطة بحوث الرشیدیة/ أجریت هذه التجربة باشراف قسم علوم الثروة الحیوانیة

  .كغم23.4فطیمة عواسیة بعمر اربع أشهر وبمتوسط وزن ابتدائي 36نینوى، التابعة لوزارة الزراعة باستخدام 

4/8/2005ادخلـت الفطـائم التجربـة الفعلیـة بتـاریخ . یومـاً 22غذیت جمیـع الحیوانـات كمرحلـة تمهیدیـة لمـدة 

وتــم تــرقیم الحیوانــات ووزنــت واســتمرت عملیــة الــوزن كــل اســبوعین وقبــل تقــدیم الوجبــة 30/12/2005واســتمرت لغایــة 

  :الى اربعة مجامیعوقسمت الفطائم . الصباحیة بوساطة میزان خاص بالحیوانات

)القیاسیة(المعاملة االولى .1

وحــدة دولیــة ولمــدة اربــع أشــهر 100.000ي مــا یعــادل جرعــة /مــل10بمعــدل Aالمعاملــة الثانیــة اعطیــت فتــامین .2

.وتتغیر حسب زیادة أوزان الحیوانات

ملغــم 55مــا یعــادل مــل لكــل جرعــة أي 5بمقــداربمعــدل جــرعتین اســبوعیا و Eأعطیــت فیتــامین : المعاملــة الثالثــة.3

ملغـم 5.5= مـل 1كمـا وان Eفتامین ملغم 10= مل 1مل من الماء100في Eتامین یغم من ف1حیث یذاب 

ملغــم مــن 27.5= 5.5× مــل . حســب تعلیمــات الشــركة المنتجــةα-acetate tocopherol  Eمــن فیتــامین 

  Eین ملغم من فیتام55وتجرع مرتین في االسبوع أي ما یعادل Eفیتامین 
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  مكونات العلیقة التجریبیة المستخدمة في الدراسة) 1(الجدول 

  النسبة المئویة  مكونات العلیقة التجریبیة المستخدمة في الدراسة

  50  شعیر

  35  نخالة حنطة

  5  فول الصویا

  7  ذرة صفراء

  1.5  حجر الكلس

  1.5  ملح الطعام

  %13.7  )**(بروتین خام

  (**)الطاقة األیضیةكمیة 

  كغم علف/سعرهلو كی
  سعره كیلو 2465

  

م تحت الرعایة الصحیة طوال مدة التجربة ضمن برنامج وقائي تضمن تلقیح جمیع الحیوانات وضعت الفطائ

بلقاح الحمى القالعیة والتسمم المعوي وجدري األغنام والدیدان الرئویة والكبدیة والشریطیة وتم تغطیس جمیع الفطائم 

  .لتر1-1000ونسبة تخفیف % 10ة بمادة الكاماتوكس وبتركیز ضد الطفیلیات الخارجی

  :وتم تغذیة المجامیع االربعة كما في الجدول التالي

  

  لحیواناتاامیعمجو یبن توزیع المعامالت ) 2(الجدول 

  المعامالت  المجامیع

  أعطیت العلیقة التجریبیة  أ المجموعة القیاسیة

Aب مجموعة فیتامین 

بمعدل جرعتین اسبوعیا تعطى بوساطة (*) Aریبیة مع فیتامین أعطیت العلیقة التج

مل لكل جرعة أي ما یعادل 10المجرعة الخاصة بالحیوانات عن طریق الفم بمعدل 

  .وحدة دولیة ولمدة اربع أشهر وتتغیر حسب زیادة أوزان الحیوانات100.000

  ج

Eمجموعة فیتامین 

مل لكل جرعة 5بمعدل جرعتین اسبوعیا و *) (*Eأعطیت العلیقة التجریبیة مع فیتامین 

  .ملغم وبنفس الطریقة أعاله55أي ما یعادل 

  د

مع Aمجموعة فیتامینات 

E

مل على التوالي 5مل مع 10بمعدل Eوفیتامین Aأعطیت العلیقة التجریبیة مع فیتامین 

Eملغم من فیتامین 55مع Aوحدة دولیة من فیتامین 100.000أي ما یعادل 

  .وحدة دولیة500.000غم یساوي 1نینوى / باودر من الشركة العامة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة(*) 

 a. acetateمن فیتامین 5.5ملغم یساوي 1نینوى / باودر من الشركة العامة لصناعة األدویة والمستلزمات الطبیة(**) 

Tocopherol  
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  النتائج والمناقشة

Pubetryالبلوغ الجنسي 

  العمر عند البلوغ الجنسي-أ

ـــة بفیتـــامین 7یوضـــح الجـــدوالن  ومجموعـــة Eومجموعـــة المعاملـــة بفیتـــامین Aأن فطـــائم المجموعـــة المعامل

Aقد وصلت إلى البلـوغ الجنسـي فـي عمـر سـبعة أشـهر وقـد یعـود السـبب إلـى ان فیتـامین Eمع Aالمعاملة بفیتامین 

وبالتــالي یــؤدي إلــى وصــول ).15(إفــراز الهرمونــات المحفــزة للغــدد التناســلیة مــن یعــزز مــن افــراز هرمــون النمــو ویزیــد 

یؤثر في زیادة اسـتجابة المبیـایض للهرمونـات المحفـزة Eالحیوانات الى عمر البلوغ بوقت مبكر فضًال عن أن فیتامین 

ت المبیضــیة وبالتــالي زیــادة والمفــرزة مــن الفــص االمــامي للغــدة النخامیــة والتــي تــؤدي الــى زیــادة نمــو وتطــور الجریبــا

وزیـادة -تحـت المهـاد–مستوى هرمون االستروجین وهذا بدوره یعمل تغذیة عكسیة موجبة على مستوى الغدة النخامیة 

وكنتیجة لهذه الزیادة في مستوى الهرمونات المحفـزة للمناسـل فانـه یـزداد عـدد الحویصـالت الناضـجة LHافراز هرمون 

مـل /واحـد نـانوغرام(بان مستوى تركیز هرمون البروجسترون قد تجـاوز 7ویوضح الجدول ).16(وتزداد نسبة االباضة 

في الشهر السابع من عمر الفطائم للمجامیع الثالث وهذا یعني قد بلغوا جنسیًا وهذه النتیجة اتفقت مع ما جاء ) بالزما

ي بفـارق شـهر واحـد عـن المجـامیع المعاملـة أما المجموعة القیاسیة فقد بلغت جنسیًا عند عمر ثمانیـة أشـهر أ).17(به 

  .Eمع Aوفیتامین Eوفیتامین Aبفیتامین 

  وزن الجسم عند البلوغ الجنسي-ب

ومجموعة Aمجموعة فیتامین (بانه لیس هناك فروقات معنویة بین المعامالت الثالث 3یوضح الجدوالن 

بلوغ الجنسي في الشهر السابع من عمر الفطائم في متوسطات الوزن عند ال) Eمع Aومجموعة فیتامین Eفیتامین 

اما المجموعة القیاسیة فقد .على التوالي) كغم36.85و 35.06و 37.87(ولكن هناك فروقات حسابیة حیث كانت 

وفي عمر ثمانیة أشهر وهذا یعني ان المعامالت الثالثة قد ) كغم34.13(بلغ متوسط وزن الجسم عند البلوغ الجنسي 

یعزز من افراز هرمون Aیا على المجموعة القیاسیة في متوسط وزن الجسم ویعزى السبب ان فیتامین تفوقت معنو 

فضًال عن ذلك یؤدي دورًا مهمًا في نمو وتطور الحویصالت المبیضیة وله ) 18(النمو ویطلق علیه فیتامین النمو 

یساعد ایضًا في نمو وتطور الحویصالت Eباالضافة الى ذلك ان فیتامین . تاثیر في الوظیفة الطبیعیة للتناسل

  ).16(المبیضیة وبالتالي زیادة مستوى هرمون االستروجین 

  وزن الجسم -ج

التغییــرات فــي وزن الجســم فــي عمــر خمســة أشــهر ولغایــة تســعة اشــهر فــي فطــائم المجــامیع 4یبــین الجــدول 

فــي ) P>0.05(تـأثیرًا معنویـًا Eمـع Aن فیتـامیو Eوفیتـامین Aویتضـح مـن الجـدول أن المعاملـة بفیتـامین . االربـع

زیادة معدل الجسم حیث كانت هناك زیادة تدریجیة في وزن الجسم بتقدم العمر ولكن الزیـادة كانـت أكبـر فـي المجـامیع 

كغــــم علــــى التــــوالي مقارنــــة مــــع 43.44و 43.33و E43.69مــــع Aفیتــــامین و Eوفیتــــامین Aبفیتــــامین المعاملــــة 

اضـافة ) 18(یعـزز النمـو ویعـد فیتـامین النمـو Aفیتـامین وربما یعـود السـبب الـى أن . كغم39.50المجموعة القیاسیة 

  ).20و 19(في تحسین الحالة الصحیة العامة للحیوان Eالى ما یقوم به فیتامین 
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  التسفید المبكر-د

% 66.66نسـبة اإلخصـاب اظهـرت تفوقـًا معنویـًا فـي Eمع Aان معاملة مجموعة فیتامین 4ول یشیر الجد

ـــا مجموعــــــة معاملــــــة فیتــــــامین  Eوأخیــــــرًا مجموعــــــة فیتــــــامین % 22.22ثــــــم المجموعــــــة القیاســــــیة % A44.44وتلتهـــ

جـامیع المعاملــة الــذي یظهـر فیـه ان تركیــز مسـتوى هرمـون البروجسـترون فــي الـدم للم7ویؤكـد ذلـك جـدول %. 11.11

و 1.178و 2.531و E)3.363ومجموعـــة الســـیطرة ومجموعـــة فیتـــامین Aومجموعـــة فیتـــامین Eمـــع Aبفیتــامین 

تفوقـــت معنویـــًا Eمـــع Aبـــان مجموعـــة فیتـــامین 4نالحـــظ مـــن الجـــدول . علـــى التـــوالي) مـــل بالزمـــا/نـــانوغرام0.289

)0.05<P ( على مجموعة فیتامینA المعاملـة بفیتـامین ویعزى السـبب الـى انA خـالل موسـم التناسـل حسـنت مـن

  .)22(وأتفقت هذه النتائج مع ما حصل علیه ) 21(االداء التناسلي لالغنام 

  

  )الخطأ القیاسي±المتوسط (أوزان الفطائم من الوزن اإلبتدائي وخالل مراحل النمو المختلفة) 3(الجدول 

  الصفات

  المعامالت

عدد 

  المشاهدات

متوسط الوزن 

  اإلبتدائي
  أشهر9  أشهر8  أشهر7  أشهر6

المجموعة 

  القیاسیة
9

2.1±23.252.03 ± 26.63
(b)

2.98 ± 31.13
(b)

2.98 ± 34.13
(b)

2.77 ± 39.50
(b)

مجموعة فیتامین 

A
9

2.32±23.942.29 ± 29.19
(a)

1.68 ± 37.88
(a)

1.68 ± 37.88
(a)

2.68 ± 43.69
(a)

مجموعة فیتامین 

E
9

3.5±23.443.81 ± 27.89
(ab)

4.95 ± 35.06
(a)

4.95 ± 36.06
(ab)

4.26 ± 43.33
(a)

مجموعة فیتامین 

A معE
9

3.4±23.252.6 ± 29.00
(a)

3.17 ± 36.85
(a)

3.17 ± 36.88
(ab)

3.05 ± 43.44
(a)

  P>0.05عند مستوى احتمال الحروف اإلنكلیزیة المختلفة عمودیًا تعني وجود فرق معنوي بین المعامالت

  

  تأثیر المعامالت على بعض صفات األداء التناسلي للفطائم) 4(الجدول 

  نسبة اإلخصاب  تاریخ التسفید  عدد النعاج المسفدة  عدد المشاهدات  الصفة

  8/11–2/11  2  9  المجموعة القیاسیة
22.22 %  

(cd)

A9  42/11–8/11مجموعة فیتامین 
44.44%  

(b)

  E  9  1  2/11موعة فیتامین مج
11.11%  

(d)

E  96  26/10-8/11مع Aمجموعة فیتامین 
66.66%  

(a)
  P>0.01الحروف اإلنكلیزیة المختلفة عمودیًا تعني وجود فرق معنوي بین المعامالت عند مستوى احتمال *
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الفحوصات

  GNRH (Gonadotropic hormones(الهرمونات المحفزة للغدد التناسلیة

  FSH (Follicle stimuliting hormone(الهرمون المحفز للجریبات-أ

تفوقـــًا Eفـــي الـــدم للمعـــامالت االربـــع وقـــد أظهـــرت مجموعـــة فیتـــامین FSHتراكیـــز هرمـــون 5یبـــین الجـــدول 

مــل /نــانوغرام0.7980(فــي الشــهر الســابع مــن عمــر الفطــائم FSHفــي متوســط تركیــز هرمــون ) P>0.05(معنویــًا 

. علـــى التـــوالي) مـــل بالزمـــا/نـــانوغرام0.0562و 0.0322(والمجموعـــة القیاســـیة Aعلـــى مجموعـــة فیتـــامین ) ابالزمـــ

یـــؤدي الـــى زیـــادة نمـــو وتطـــور الجریبـــات المبیضـــیة وبالتـــالي زیـــادة مســـتوى هرمـــون Eوالســـبب یعـــود إلـــى أن فیتـــامین 

بالت الهرمونات المحفزة للمبایض من خـالل دورًا في المحافظة على مستقEوكذلك یؤدي فیتامین ). 16(االستروجین 

  .)10(حمایتها لعملیات االكسدة ویرافقها زیادة في هرمون االستروجین 

  LH (Luteinizing hormone(الهرمون اللوتیني -ب

>0.05(تفوقـًا معنویـًا Eاظهـرت مجموعـة فیتـامین . في الدم للمعامالت االربـعLHتراكیز 6یبین الجدول 

P (تركیز هرمون في متوسطLH في الشهر السابع من عمـر الفطـائم في الدم)علـى ) مـل بالزمـا/ نـانوغرام1.8532

وكــذلك اظهــرت . علــى التــوالي) مــل بالزمــا/نــانوغرام0.0482و 0.6660(ومجموعــة الســیطرة Aمجموعــة فیتــامین 

ي الشــهر التاســع مــن عمــر فــLHفــي متوســط تركیــز هرمــون ) P>0.05(تفوقــًا معنویــًا Eمــع Aمجموعــة فیتــامین 

یـؤدي الــى Eوالســبب یعـود إلـى ان فیتــامین . علـى المجــامیع الـثالث االخـرى) مــل بالزمـا/ نـانوغرام0.5264(الفطـائم 

زیــادة نمــو وتطــور الحویصــالت المبیضــیة وبالتــالي زیــادة مســتوى هرمــون االســتروجین وهــذا بــدوره یعمــل تغذیــة عكســیة 

  ).LH)16وزیادة افراز هرمون -تحت المهاد–لغدة النخامیة موجبة على مستوى الفص االمامي ل

  

  الخطأ القیاسي±للمعامالت المتوسط ) الدملصنانوغرام م(بالدم FSHالتغییرات في تراكیز هرمون ) 5(الجدول 

  الصفات

  المعامالت

عدد 

  المشاهدات
  أشهر9  أشهر8  أشهر7  أشهر6

المجموعة 

  القیاسیة
50.038 ± 0.1130  

0.026 ± 0.0526  
(b)  

0.0345 ±0.0828  0.049 ± 0.0928

مجموعة فیتامین 

A  
5  0.008 ± 0.0626

0.008 ± 0.0322
(b)  

0.058 ± 0.06560.040 ± 0.1040

مجموعة فیتامین 

E
50.094 ± 0.3180

0.309 ± 0.7980
(a)  

0.043 ± 0.12260.016 ± 0.1034

مجموعة فیتامین 

A معE  

5
0.298 ± 0.3930

0.340 ± 0.7478
(ab)

0.015 ± 0.04500.053 ± 0.1902

  .P>0.05الحروف المختلفة عمودیًا تعني وجود فرق معنوي بین المعامالت عند مستوى احتمال * 
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  الخطأ القیاسي±للمعامالت المتوسط ) نانوغرام مل بالزما(بالدم LHالتغییرات في تراكیز هرمون ) 6(الجدول 

  الصفات

  تالمعامال

  عدد

  المشاهدات

6

  أشهر

7

  أشهر

8

  أشهر

9

  أشهر

صفر5  المجموعة القیاسیة
0.000±0.0482

(b)
صفر0.000±0.6606

مجموعة فیتامین 

A
50.167 ±0.2812

0.019±0.0660
(b)

صفر
0.175±0.2134

(b)

مجموعة فیتامین 

E
50.091±0.1200

0.951±1.8532
(a)

صفر0.000±0.8020

ن مجموعة فیتامی

A معE
صفر  5

1.213±1.3712
(ab)

0.053±0.0812
0.000±0.5264

(a)

  .P>0.05الحروف المختلفة عمودیًا تعني وجود فرق معنوي بین المعامالت عند مستوى احتمال * 

  

 Progesterone Hormoneهورمون البروجستیرون -ج

اظهـرت . ن فـي الـدم للمعـامالت االربـعإلى متوسطات تركیز هرمـون البروجسـترو 7تشیر النتائج في الجدول 

1.1371و 1.5096و E)1.2842مـع Aومجموعـة فیتـامین Eومجموعة فیتـامین Aالنتائج ان مجموعة فیتامین 

فــي متوســط تركیــز هرمــون البروجســترون فــي الــدم علــى المجموعــة القیاســیة ) p<0.05(تفوقــًا معنویــا )  مــل/نــانوغرام

) p<0.05(واظهــرت النتــائج تفوقــًا معنویــًا . فــي الشــهر الســابع مـن عمــر الفطــائم) دممصــل الــمــل /نـانوغرام 0.7378(

علـــى ) بالزمـــا/ نـــانوغرام2.5310(Aومجموعـــة فیتـــامین ) بالزمـــا/ نـــانوغرامE)3.3628مـــع Aلمجموعـــة فیتـــامین 

مصل الدم عنـد الشـهر / نانوغرام0.2886(Eوعلى مجموعة فیتامین ) بالزما/ نانوغرام1.1778(المجموعة القیاسیة 

یــؤدي الــى زیــادة نمــو الجریبــات المبیضــیة وتطورهــا وبالتــالي زیــادة مســتوى Eوقــد یعــود الســبب إلــى أن فیتــامین ). 1

من خالل تاثیره في مستوى النخامیـة وتحـت LHهرمون االستروجین الذي بدوره یؤدي الى زیادة مستوى افراز هرمون 

وى الهرمونــات المحفــزة للمناســل فانــه یــزداد عــدد الجریبــات الناضــجة وتــزداد نســبة المهــاد ونتیجــة لهــذه الزیــادة فــي مســت

وكنتیجـة لهـذه الزیـادة ) 16(ینشـط فـي تكـوین الجسـم االصـفر الفـراز هرمـون البروجسـترون Aاالباضة وكذلك فیتـامین 

Eمــع Aمین زیــادة نســبة االخصــاب حیــث تفوقــت مجموعــة فیتــا4فــي مســتوى هرمــون البروجســترون یوضــح الجــدول 

وأخیـرًا % 22.22والمجموعـة القیاسـیة % A44.44ثم تلتها مجموعـة فیتـامین % 66.66حیث كانت نسبة االخصاب 

  %.11.11حیث كانت نسبة االخصاب Eمجموعة فیتامین 
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مصل نانوغرام مل (بالدم progesterone hormoneالتغییرات في تراكیز هرمون البروجسترون ) 7(الجدول 

الخطأ القیاسي±للمعامالت المتوسط ) الدم

  الصفات

  المعامالت

عدد 

  المشاهدات
  أشهر9  أشهر8  أشهر7  أشهر6

5  المجموعة القیاسیة
0.076±0.20600.283±0.7378

(b)
1809±1.57940.887±1.1778

(b)

  A  5مجموعة فیتامین 
0.134±0.24980.323±1.2842

(a)
0.548±1.67020.534±2.5310

(a)

E5مجموعة فیتامین 
0.034±0.14820.215±1.5096

(a)
0.630±1.22100.115±0.2886

(b)

Aمجموعة فیتامین 

Eمع 
5  

0.046±0.22510.197±1.1371
(a)

0.827±2.21581.206±3.3628
(a)

  .P>0.05الحروف المختلفة عمودیًا تعني وجود فرق معنوي بین المعامالت عند مستوى احتمال 
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