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  2005، ) 1(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

تأثیر تغذیة جذور عرق السوس في البلوغ الجنسي للجداء االنثویة المضربة
  

  **و طاهر عبد اللطیف شجاع*جالل ایلیا القس،*مضر كمال نشأت
  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة*
  جامعة االنبار/ كلیة الزراعة**

  

  ةالخالص

یهدف البحث إلى دراسة تأثیر استخدام جذور عرق السوس كأضافات علفیة في البلوغ الجنسي للجداء االنثویة 

اشـهر وبمعــدل 4من الجداء االنثویـة المفطومـة بعمـر 40استخدم . )شامي1/2×محلي عراقي1/2(المضربة 

كغــم وزن حــي مــن / غــم0.25المجموعــة بـــ یــوم، عوملــت حیوانــات 126كغــم ولفتــرة 0.34± 13.25وزن ابتــدائي 

اتضــح مــن الدراســة عــدم وجــود تــأثیر معنــوي . جــذور عــرق الســوس، بینمــا عــدت المجموعــة الثانیــة كمجموعــة مقارنــة

ووزن الجسم ) كغم0.064مقارنة بـ 0.062(للمعاملة بمادة جذور عرق السوس في كل من الزیادة الوزنیة الیومیة 

، كما لم تتأثر اضافة جذور عرق السوس معنویًا في العمر والوزن عند البلـوغ )21.44ة بـ مقارن20.93(النهائي 

كغـم 0.42± 17.72یـوم و 4.49± 204.78، اذ بلـغ المتوسـط العـام للعمـر والـوزن عنـد البلـوغ الجنسـي الجنسي

وزن عنــد البلــوغ ومعــدل الزیــادة بلــغ معامــل االرتبــاط بــین العمــر عنــد البلــوغ الجنســي وبــین كــل مــن الــ. علــى التــوالي

، اما معامل االرتباط بـین الـوزن عنـد البلـوغ على التوالي-0.32و   0.31، 0.38الوزنیة الیومیة والوزن االبتدائي 

  .   على التوالي0.27و0.61الجنسي وبین كل من معدل الوزن االبتدائي ومعدل الزیادة الوزنیة الیومیة فكان 
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Abstract
The objective of this study is to investigate the influence of Lquoric (Glycyrrhizin 

glabra ) root as a feed additive on age at puberty of 40 crossbreed kids (1/2 Local Iraq x 
l/2 Damascus ) , aged 4 month and weighed 13.25 ± 0.34 kg .

Animals of the first group treated with 0.25 g / kg live weight from Liquoric root, 
while the second group treated as a control group. The results of this study show no 
significant effects of Licorice root on average daily gain (0.062 vs. 0.064 kg) and final 
body weight ( 20.93 vs. 21.44 kg ) . There were no significant effects of Licorice root 
on the age and on the body weight at puberty, which averaged 204. 78 ±4.49 days and 
17.72± 0.42 kg respectively .The correlation coefficients between age at puberty and 
each of body weight were 0.38, 0.31 and - 0.32 respectively. Whereas, the correlation 
coefficient between weight at puberty and each of daily gain in weight and initial body 
weight were 0.61 and 0.27, respectively.   

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول
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  المقدمة

، اذ یمتـاز من الحیوانات الزراعیة االقتصادیة الهامة في العراق والذي یربى النتـاج الحلیـب واللحـمیعد الماعز 

تعتبـــر الكفـــاءة . )1(بخصـــوبته العالیـــة وقابلیتـــه علـــى انتـــاج الـــوالدات المتعـــددة، وتحملـــه للظـــروف البیئیـــة القاســـیة 

االقتصـادي للمربــي، ومـن بـین السـبل المتاحـة لزیادتهــا احـد اهـم الـدعائم االساسـیة فــي زیـادة االنتـاج والعائـدالتناسـلیة 

، كمــا یتــأثر عمــر ووزن البلــوغ هــو الوصــول إلــى العمــر والــوزن المناســب للبلــوغ الجنســي لغــرض التبكیــر فــي التفســید

دة التغذیــة احــد اهــم العوامــل المــؤثرة علــى تبكیــر  البلــوغ الجنســي مــن خــالل زیــاتعــد . )2(بالعوامــل الوراثیــة والبیئیــة 

، كذلك یؤدي رفع المسـتوى )4، 3(معدالت نمو الجسم بشكل عام والتي ترتبط مع نمو وتطور االعضاء التناسلیة 

، ومن بین  المواد المسـتخدمة كأضـافات غذائیـة فـي التغذیـة هـي جـذور )5(الغذائي في زیادة افراز هرمون االباظة 

ان بعــض المركبــات الكیمائیــة النباتیــة الموجــودة فــي إلــى ) 6(، اذ اشــار )Glycyrrhiza Glabra(عــرق الســوس 

إلــى تحســن ) 7(، كمــا اشــار قــد تــرتبط مــع مســتقبالت الهرمونــات االســتیرودیةGlycyrrhizinعــرق الســوس مثــل 

الكفــاءة التناسـلیة للنعـاج لــدى تغـذیتها علـى مخلفــات كفـاءة التحویـل الغــذائي والزیـادات الوزنیـة الیومیــة للحمـالن ورفـع

  . سوسعرق ال

لذا فقد استهدف هـذه الدراسـة معرفـة الـدور الـذي یؤدیـة جـذور عـرق السـوس غـي تأثیرهـا علـى الصـفات الوزنیـة 

  .والبلوغ الجنسي للجداء االنثویة المضربة

  

  المواد وطرائق العمل

حیــوان فــي 40وبواقــع ) شــامي1/2× محلــي عراقــي 1/2(اجریــت الدراســة علــى الجــداء االنثویــة المضــربة 

0.34± 13.25، وبمعـدل وزن ابتـدائي محطة تحسین الماعز في عكركـوف التابعـة لمركـز ابـاء لالبحـاث الزراعیـة

حیـوان 20وزعـت الحیوانـات حسـب الـوزن إلـى مجمـوعتین متسـاویتین وبواقـع . یـوم126اشهر ولمدة 4كغم وبعمر 

الخضـر المكـون مـن الجـت ومخـالیط الشـعیر اعتمدت الحیوانات في تغذیتها بصورة حرة على العلف ا. لكل مجموعة

(، كســـبة زهـــرة الشـــمس )% 39(، نخالـــة الحنطـــة )% 45(باالضـــافة إلـــى العلـــف المركـــز المكـــون مـــن الشـــعیر 

وعلـــــى وجبتـــــین متســـــاویتین ) % 0.5(، ملـــــح الطعـــــام )% 0.5(، حجـــــر الكلـــــس )% 5(*، بـــــریمكس)% 10

كانت كمیة العلف المركـز المقدمـة تعتمـد علـى . % 14ي العلیقة المركزة ، وبلغت نسبة البروتین فصباحیة ومسائیة

وزن العلف المتبقي لتسجیل العلف المستهلك من قبل الحیوانات یومیا، لیتم في الیوم التـالي تقـدیر العلـف المقـدم بعـد 

  . وزنة اعتمادا على المستهلك

كغم وزن حـي / غم 0.25تمت اضافة . لشائعةخضعت الحیوانات لبرنامج التلقیحات البیطریة ضد االمراض ا

من جذور عرق السوس الطبیعیة المجروشـة مـع العلـف المركـز المقـدم لحیوانـات المعاملـة االولـى ،  فـي حـین تركـت 

، و تضــمن التحلیــل الكیمــاوي لجــذور عــرق الســوس بعــد تجفیفهــا حــامض المجموعــة الثانیــة لتكــون معاملــة الســیطرة

(ورمـاد ) % 12.87(، ونشـأ )% 3.53(وسكر غیـر مختـزل ) % 13.3(كر مختزل وس) % 4.56(كلیسرازك 

الكشـف الصـباحي والمسـائي تـم ) 8) . (% 29.19(والمواد المستخلصة بالماء )  % 51.73(ورطوبة ) % 7.72

التاسـلیة من الذكور الكشافة بعـد وضـع غطـاء مـن النـایلون علـى اعضـائها 8-7عن الشیاع یومیا وذلك باستخدام 

، وتـم اسـناد الفحوصـات بمراقبـة الســلوك الجنسـي ، اضافة إلى فحص المهبل بواسطة فاحص المهبـل)9(الخارجیة 

  هاـالرغبة ، التودد ، صعود بعض:افق للشیاع في االناث الذي شمل المر 
، ملــح 2، كبریتــات الكالســیوم 7، نــورة حیــة 12ریــا ، یو 55.5ســحالة الــرز 24.5نخالــة الحنطــة : یتكــون مــن ) المكمــالت الغذائیــة(البــریمكس * 

  .2، حجر الكلس 5الطعام 
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من قبـل الـذكر یـتم تسـجیل رقمهـا ووزنهـا والعمـر الـذي على البعض االخر ، هز الذیل ، ولدى تأشیر االنثى المعینة 

  . )10(اشرت فیه للمرة االولى ، وكان یتم تغییال الذكور الكشافة مرة كل اسبوع إلى اسبوعین 

لمعرفة الفروق بین المتوسطات باستخدام البرنامج ) Duncan)11تم تحلیل النتائج احصائیًا باستخدام اختبار 

  :وفق النموذج الریاضي التالي ) SAS)12االحصائي الجاهز 

  

Yij =      + Ti+eij
  : أنإذ

Yij : قیمـة المشـاهدةj العائـدة للمعاملـةi،       :عـام للصـفة المدروسـةالمتوسـط ال،  Ti : 1أنإذتـأثیر المعاملـة = i  ) 2و) األولـىالمعاملـة

  .       تأثیر الخطأ العشوائي الذي یتوزع توزیعًا طبیعیًا مستقًال بمتوسط صفر وتباین: eij    ،)المعاملة الثانیة(

  

  النتائج والمناقشة

  : الصفات الوزنیة 

المضــاف الیهــا جــذور عــرق الســوس لــم تــؤثر معنویــًا فــي معــدل الــوزن T1ان المعاملــة ) 1(یتضــح مــن جــدول 

و 0.67± 20.93، اذ بلغ معدل الوزن النهائي للمعاملة االولـى ومجموعـة السـیطرة النهائي والزیادة الوزنیة الیومیة

± 0.064و 0.004± 0.062معـــدالت الزیــادة الوزنیـــة الیومیـــة ، كمـــا بلغــت كغــم علـــى التــوالي±0.61 21.44

فــي ان معــدالت النمــو للمــاعز ) 14، 13(، وجــاءت النتــائج متفقــة لمــا ذكــره ، وبــنفس الترتیــب الســابقكغــم0.003

ان معدل الزیـادة الوزنیـة الیومیـة ) 15(، اذ اشار وخاصة المحلیة منها منخفضة مقارنة بالحیوانات الزراعیة االخرى

ان معـدل الزیـادة الوزنیـة الیومیـة مـن الفطـام ) 16، 4(، كمـا الحـظ یـوم/ كغـم 99في ساللة الماعز الماالبري بلغ 

یوم على التـوالي فـي المـاعز المحلـي العراقـي، كمـا افـاد / غم49.12و 22.93اشهر قد بلغ 6اشهر إلى 3بعمر 

دة إلــى غــم مــن الــوال58.32قــد بلغــت) شــامي × محلــي (ان معــدل الزیــادة الوزنیــة الیومیــة لالنــاث المضــربة ) 17(

) 1جــدول (كغـم / كغـم 0.163± 0.849بلـغ معامــل انحـدار الـوزن النهــائي علـى الـوزن االبتــدائي . اشـهر 9عمـر 

، مما یدل على ان التغیرات في معدل الوزن النهائي تتأثر بـالوزن االبتـدائي عنـد )0.01< أ ( وكان عالي المعنویة 

  .)18(الفطام 

  

  )كغم(في العلیقة في اوزان الجداء تأثیر اضافة عرق السوس) 1(جدول 
     

  العوامل المؤثرة

  الزیادة الوزنیة الیومیة  الوزن النهائي  الوزن االبتدائي

عدد 

  المشاهدات

الخطأ ± المتوسط 

  القیاسي

  عدد 

  المشاهدات

الخطأ ± المتوسط 

  القیاسي

عدد 

  المشاهدات

لخطأ ± المتوسط 

  القیاسي

0.003±0.063  40  0.45± 21.19  40  0.34± 4013.25  المتوسط العام

  المعاملة

T1  2013.17 ±0.48  2020.93 ±0.67200.062 ±0.004

C2013.33 ±0.502024.44 ±0.61200.064 ±0.003

االنحدار على 

الوزن االبتدائي
400.849 ±0.163  

T1 :0.25غم لكل كغم وزن حي عرق السوس .C : السیطرة معاملة  

  

  




e2
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  : تأثیر المعاملة بعرق السوس على البلوغ الجنسي 

، اذ بلـغ العمـر )2جـدول (بعرق السوس تأثیر معنوي في العمر والوزن عند البلـوغ الجنسـي لم یكن للمعاملة 

، اما الوزن عند یوم6.4±   200.11و 6.24±    209.4لمعاملة عرق السوس ومجموعة السیطرة وعلى التوالي 

، مما یفسر عدم حصول زیـادة كغم وبنفس الترتیب السابق0.51± 17.35و 0.65± 18.8لبلوغ الجنسي فكان ا

جــذور ، وربمــا كــان تــأثیر مــادة)19، 6(فــي مســتوى هرمــون االســتروجین بالجســم بفعــل مــادة جــذور عــرق الســوس 

یة الداخلـــة للجســـم مثـــل االحمـــاض ، عـــن طریـــق زیـــادة المـــواد االیضـــعـــرق الســـوس فـــي الفعالیـــات االیضـــیة للجســـم

فــي . )20(والكلوكــوز وبالتــالي تحفیــز افــراز هرمــون االباظــة ، اذ ان عــرق الســوس محفــز للشـــهیة  ومشــجع للهضــم 

± 204.7الدراسة الحالیة بلغ المتوسط العام للعمر والوزن عند البلوغ الجنسي الناث مضـرب الشـامي وعلـى التـوالي 

لمضـــرب الشـــامي ) 17(وهـــو اقـــل مـــن المتوســـط الـــذي حصـــل علیـــه ) 2جـــدول (م كغـــ0.4± 17.72یـــوم و4.4

–شــباط –كــانون الثــاني (، ممــا قــد یعــزى إلــى اســتخدام جــداء مولــودة خــالل موســم والدة واحــد یــوم292.9والبــالغ 

إلــى تــأثیر الموســم فــي ) 21(جــداء مولــودة فــي موســمین ، اذ اشــار ) 17(فــي الدراســة الحالیــة، بینمــا اســتخدم ) اذار

یــوم و207ان عمــر ووزن البلــوغ الجنســي فــي االنــاث المحلیــة كــان ) 22(كمــا وجــد . العمــر عنــد البلــوغ الجنســي

ولكن اقل مما حصل علیه كل من ) 2جدول ( كغم على التوالي وهو یماثل مع ما وجد في الدراسة الحالیة 18.56

18.8و 18االبلوغ الجنسي وعلى التوالي وكان وزن،یوم252.6و344في االناث المحلیة، والبالغ ) 23، 10(

)یـوم 179.4(، بینما كان المتوسط في الدراسة الحالیة لعمر ووزن البلوغ اكبر من العمر عند البلوغ الجنسـي كغم

وامل البیئیـة المـؤثرة ، وقد تعزى االختالفات إلى العفي االناث المحلیة) 4(الذي حصل علیه ) كغم 15.8( والوزن 

في صفات البلوغ الجنسـي ومنهـا نظـام التغذیـة وخاصـة خـالل فتـرة الرعایـة وموسـم الـوالدة باالضـافة إلـى التبـاین بـین 

  . االفراد ضمن الساللة المحلیة وتباین اعداد الحیوانات التي شملتها كل دراسة

  

  البلوغ الجنسيتأثیر اضافة جذور عرق السوس في العلیقة في صفات ) 2(جدول 

العوامل               

  المؤثرة

  الخطأ القیاسي± المتوسط   عدد المشاهدات

  )كغم(الوزن عند البلوغ الجنسي   )یوم(العمر عند البلوغ الجنسي 

  0.42± 17.72  4.49± 204.78  36  المتوسط العام

المعاملة

T118  209.44 ±6.24  18.08 ±0.65

C18200.11 ±6.43  17.35 ±0.51

T1 :0.25غم لكل كغم وزن حي عرق السوس  .C :  معامل السیطرة  

  

  :العالقة بین العمر عند البلوغ وكل من وزن الجسم ومعدل الزیادة الوزنیة الیومیة والوزن االبتدائي

یـادة الوزنیـة بلغ معامـل االرتبـاط بـین العمـر عنـد البلـوغ الجنسـي وكـل مـن الـوزن عنـد البلـوغ الجنسـي ومعـدل الز 

، حیث ان زیادة الوزن عنـد البلـوغ الجنسـي بمقـدار )3جدول ( على التوالي 0.31و ) 0.05< أ ( 0.38الیومیة 

، ویظهـر ان وزن الجسـم هـو ) 4جـدول ( كغم ادت إلى زیادة معنویة فـي عمـر البلـوغ الجنسـي بمقـدار یـوم واحـد 4

البلــوغ الجنســي عنــدن العمــرـإلــى وجــود ارتبــاط بیــ) 24(حیــث اشــار ، المــؤثر االكبــر فــي التــأثیر علــى عمــر البلــوغ

غـم فـي معـدل الزیـادة الوزنیـة الیومیـة ادت 534.05لحمالن انـاث العواسـي كمـا ان زیـادة  0.32والوزن بلغ معاملة 

د البلــوغ كــان معامــل االرتبــاط بــین العمــر عنــ. )4جــدول (إلــى زیــادة العمــر عنــد البلــوغ الجنســي بمقــدار یــوم واحــد 

ادى إلـى نقصـان العمـر عنـد البلـوغ كغـم 3.81وان زیـادة الـوزن االبتـدائي بمقـدار–0.32الجنسي والوزن االبتـدائي 
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وزن ( ، وبلغ معامل االربتاط بین الوزن عند البلوغ الجنسي والوزن االبتـدائي )4جدول ( الجنسي بمقدار یوم واحد 

إلى ان الفطـائم التـي ) 26، 25(وهذا یتطابق مع ما اشار الیه ) 0.01< أ( وكان عالي المعنویة 0.61) الفطام 

  . تكون اكبر وزنًا عند الفطام تصل إلى عمر البلوغ الجنسي مبكراً 

  

  االستنتاجات والتوصیات

كغم وزن حي من جذور عرق السوس لم یؤدي إلى زیـادة معنویـة/ غم0.25ان معاملة الجداء االنثویة یومیًا بـ . 1

  . في الصفات الوزنیة وصفات البلوغ الجنسي

امكانیــة اســتعمال جــذور عــرق الســوس كأضــافات غذائیــة بطرائــق مختلفــة اخــرى كــأن تكــون علــى هیئــة اقــراص .2

)Pellets (التناسلي للماعزفي تأثیرها على االداء.  
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