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 التناسلي االداء تحدين في التدفيد قبل تهحيد الذياع وبعد AD3E اتبفيتامين المعاملة تاثير
 التطبيقات الحقلية وعملية التبني والنذر الهاسعالعهاسي في العراق:  للنعاج

                      ( 2)فيرل كاظم الداعدي (   1)ساجدة مهدي عيدانأ.د.       (1)عبد الكريم أنهرطالل أ.د. 
   (  2)نديم كاظم حمزة الحدني

 العراق. ،بغداد ،/ جامعة بغداد علهم الهندسة الزراعية_ كلية األنتاج الحيهاني قدم  (1)
 العراق. ،والتدريب الزراعي / وزارة الزراعة اإلرشاددائرة  (2)

 الخالصة

 ع وبعجقبل تؾحيج الذيا AD3Eصسست ىحه الجراسة بيجف بيان تاثيخ السعاممة بفيتاميشات    
عمى  نظاق السدارع االرشاداية في اربعة محافغات  في االداء التشاسمي لمشعاج العؾاسي التدفيج
محافغات عخاقية ىي الشجف  ألربعالتابعة  السدارع االرشادية في . اجخيت ىحه الجراسةعخاقية

 لسقجسةا ، وكخبالء)مدرعة السجج( ، السثشى)مدرعة العدة( ، واسط)مدرعة الحيجرية( االشخف
نعجة وزعت  76 بأستخجام ، 2015ولغاية شباط /  2014لمسجة مؽ مايذ/ )مدرعة الرحخاوية(

الى ضسؽ كل محافغة الجراسة. قدست الشعاج التي شسمتيا عمى السحافغات  ا  عذؾائي
استخجمت التي محافغة باستثشاء كخبالء  نعجة / 15عؾممت السجسؾعة االولى ) ، اذمجسؾعتيؽ

جخعة( عؽ طخيق /  ة دوليةوحج 150)  AD3Eبخسذ جخعات مؽ فيتاميشاتنعجة(  11فييا
مؾعج حقشت الجخعة االولى قبل شيخ ونرف مؽ  .بيؽ جخعة واخخى بؾاقع  اسبؾعيؽ و  العزمة

دفع االسفشجات السيبمية السذبعة بيخمؾن وقت الثالثة مع و تمتيا الجخعة الثانية  ،تدفيج الشعاج
حقشت . (ممغؼ / اسفشجة Meddroxyprogesterone acetate ،60)الرشاعي  البخوجدتيخون 

 فيو حقشت الؾقت الحيفي  ،سحب االسفشجات السيبميةوقت الجخعة الخابعة مؽ الفيتاميشات عشج 
 ضسؽ كل محافغة التدفيج. اما السجسؾعة الثانيةمؾعج يؾم مؽ   14الجخعة الخامدة بعج مخور 

 Normal saline ،5) السحمؾل الفديؾلؾجيمة بعؽ طخيق العزحقشت فقج  محافغة( نعاج/ 5)
السجسؾعة االولى وعجت كسجسؾعة سيظخة. اعيخت الشتائج عجم  نفديا لجى  وقاتالعشج ا مممتخ(

لمسجسؾع الكمي لمسحافغات مابيؽ كحلػ محافغة و  /عيؾر الذياعوجؾد فخوق معشؾية في ندبة 
 لجىندبة الخرؾبة واالخراب  الؾقت الحي تفؾقت فيوفي  ،مجسؾعتي السعاممة والديظخة
(عمى مجسؾعة الديظخة لجى محافغتي الشجف وكخبالء P≤0.01مجسؾعة السعاممة معشؾيا  )
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بذكل  AD3Eتاميشات يبف السعاممةالشعاج فؾقت مجسؾعة ت، الكمي. ومؽ جانب اخخلمعجد و 
لديظخة ( في ندبة الؾالدات وعجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة عمى مجسؾعة اP≤0.01) واضح

الكمي. سجمت معاممة الشعاج  كحلػ لمعجدو  الجراسة التي شسمتيا السحافغات مخبي لجى جسيع
( لجى محافغات الشجف االشخف واسط والسثشى P≤0.01اعمى ندبة تؾائؼ ) AD3Eبفيتاميشات 

( لجى P≤0.01ولمعجد الكمي  مقارنة مع مجسؾعة الديظخة. انخفزت ندبة التفؾيت معشؾيُا )
ولمعجد الكمي السقجسة وكخبالء  االشخف لسحافغات الشجف AD3Eالسعاممة بفيتاميشات  الشعاج

ندبة  (P≤0.01)سجمت محافغة الشجف االشخف اعمى  مجسؾعة الديظخة. نعاج مقارنة مع
( وأفزل زيادة في ندبة الخرب 1.2( واكبخ عجد مؽ الحسالن االضافية )1.8لمخرب )

في الىقج الذي سجلج فيً محافظت كزبالء القيم ، AD3E %( نتيجة السعاممة بفيتاميؽ 200)

 السحافغات االربع السحكؾرة،اغشام في  مؽ قبل عذخة مخبي التقانةتؼ تبشي  .لهذي الصفاثاالوطأ 
غشام في اال مؽ مخبي 110حزخىا   AD3Eمذاىجة حقمية لمسعاممة بفيتاميؽ 18وتؼ اجخاء 

معغؼ السخبيؽ ذوي كسا ان . فزال  عؽ محافغة بابل ةاالربع التي اجخيت فييا الجراسسحافغات ال
الحيازات الرغيخة لمحيؾانات طالبؾا بتشفيحىا لجييؼ واجخاىا البعض االخخ في حقمو بعج مذاىجة 
الحقؾل االيزاحية. أما ذوي االحتياجات الستؾسظة وكبيخة مؽ الحيؾانات فقج تقبمؾا التقانة بذكل 

خالل تؾفيخىؼ مدتمدمات التشفيح مؽ قبل السخشجيؽ واسع خرؾصا  في محافغة بابل مؽ 
 100بمغ الخبح الستحقق مؽ بيع الحسالن عشج عسخ الفظام /  الدراعييؽ ومتابعة ميجانية مؽ قبمشا.
دوالر امخيكي  7443.8دوالر امخيكي مقابل  14242.11نعجة لجى السجسؾعة السعاممة 

 افي اكبخ لجى السجسؾعة السعاممة بفيتاميشاتالخبح الر نلسجسؾعة الديظخة. واستشادا  لحلػ كا

AD3E (14215.49 ( قياسا  بسجسؾعة الديظخة )7418.48دوالر امخيكي  )دوالر امخيكي
قبل  AD3Eيسكؽ االستشتاج ان السعاممة بفيتاميشات . دوالر امخيكي 6797.01وبديادة مقجارىا 

ج العؾاسي مسا يشعكذ ايجابيا  في ادت الى تحديؽ االداء التشاسمي لمشعا تؾحيج الذبق وبعجىا
، وقج تؼ تحديؽ ادائيا االنتاجي وبالتالي تحديؽ العائج االقترادي لجى مخبي االغشام في العخاق

. وتعج ىحه الجراسة االولى تبشي ىحه الفكخة وتقبميا مؽ قبل عجد واسع مؽ مخبي االغشام في العخاق
ودورىا في  وبعج التدفيج قبل تؾحيج الذياع AD3Eتعشى ببيان اىسية السعاممة بفيتاميشات التي 

 .في العخاق عمى نظاق السدارع االرشاديةداء التشاسمي لمشعاج العؾاسي تحديؽ اال
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 المقدمة 
مؽ خالل  قجرة عمى السشافدة في االسؾاق العالسيةال الى في العخاققظاع االغشام  يفتقج    

االعالف السشتجة محميا، الخعي الجائخ، جيل ، اذ ان نقص انخفاض انتاجيتو مؽ الحميب والمحؼ
تكؾن غالبا  ما لالغشام والتي  التشاسميةالسيسة لمجفع الغحائي في الحياة  بالفتخاتاغمب السخبيؽ 

الحجيثة في  الظخق االدارية والتغحوية عجم استخجامفزال  عؽ  ،ذات مخدود اقترادي كبيخ
في  تظؾر قظاع االنتاج الحيؾاني ادت الى عجم التي العؾامل السؤثخةمؽ  جسيعيا تعج تياتخبي

فيا جفي العخاق كان ىاجخيت دراسات عجيجة وقج . مشيا بذكل خاص واالغشام بذكل عام العخاق
مؽ خالل استخجام بعض التقانات التشاسمية التشاسمية واالنتاجية لالغشام  الكفاءةزيادة الخئيذ 
 ،1997a,b,c ،1999واخخون،  Al-Haboby، 1997، واخخون  Salman) والتغحوية
Alkass ،و 2004 ،1999 واخخونAbdulkareem ،2001 ،Alkass  ،2013 واخخون 

 (. 2014واخخون،  Abdulkareemو
اذ يعتساج اغماب مخباي ، (Younnis،1977تستاز االغشام العخاقية بانخفاض الكفااءة التشاسامية )    

وضااائعات الحراااد لمسحاصاايل الدرافيااة لمفتااخة  االغشااام فااي العااخاق فااي تغحيااة حيؾاناااتيؼ عمااى بقايااا
 Aيتؾاجاج فيتااميؽ  .تذخيؽ االول وتتؾافق ىحه الفتخة مع فتخة تدفيج الشعااج فاي العاخاق –بيؽ مايذ 

(. ، لااحا فااان الشعاااج  NRC،1985اشاايخ ) 4-3ي الكبااج لسااجة فااي االعااالف الخزااخاء ويخاادن فاا
والعشاصاااخ الغحائياااة االخاااخى  Eو Aميؽ التاااي تخعاااى عماااى ىاااحه البقاياااا تكاااؾن معخضاااة لاااشقص فيتاااا

، Pond ،1988و Church انخفااض االداء التشاسامي لالغشاام ) ياؤدي الاىخالل فتخة التدفيج مسا 
  Al-Haboby ،1997واخاخونa,b,c  وLiu  ،بعاج فيتااميؽ 2014واخاخون .)A  ضاخوري لشساؾ

التشفدااي والبااؾلي والقشاااة ياااز جالخاليااا الظالئيااة التااي تغظااي سااظح الجدااؼ   واالسااظح الجاخميااة لم
ضاخوري لفعالياة السبايض، واليخمؾناات التشاسامية  يعاجكسا  ،(Pond ،1988و Churchاليزسية )

دورا    Eيمعااب فيتاااميؽمااؽ ناحيااةر اخااخى،  (.Younis، 1976و Ghannamومعااجل االخراااب )
داايؽ االسااتجابة فااي تح يعااج ميسااا  ميسااا  فااي الكفاااءة التشاساامية لمااحكؾر واالناااث وبقاااء الحسااالن كسااا 

 Finch،1990 وOxidative stress( ) Turnerالسشافياة والتقميال ماؽ اضاخار جياج االكداجة )
تظااؾر  يااؤثخ فااي التأكدااجياالجياااد ومااؽ الجااجيخ بالااحكخ فااأن (. Traber ،1990 و Burton و
(. ان 2014واخاااخون ،  Liuوفعالياااة السباايض ) (Ovarian folliclesالسبيزااية ) ؾيرااالتحال
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نقااااص بعاااض العشاصاااخ مثااال الداااميشيؾم واالحسااااض االميشيااااة  عياااختبط ايزاااا  مااا Eاميؽ نقاااص فيتااا
 .(2014واخخون ، Liuالكبخيتية )

ماؽ التقاناات ذات الكفااءة العالياة فاي  (Estrus synchronization) تعاج تقاناة تؾحياج الذاياع    
ل فاااي تاااؾفيخ الخعاياااة ماااؽ خاااالل تقميااال الجياااج السباااحو  تحدااايؽ الكفااااءة التشاسااامية واالنتاجياااة لالغشاااام

             وانتااااااج مؾالياااااج بأعساااااار واوزان متشاساااااقة معاااااجة لمتداااااؾيق خاااااالل مؾساااااؼ التدااااافيج التشاسااااامية لمشعااااااج
(Al-Haboby  ،و 1992واخاااااخونAbdulkareem  ،2014واخاااااخون.)  ان اساااااتخجام السعامماااااة

التدافيج يعسال عماى وكاحلػ بعاج  قبل مؾعج استخجام تقاناة تؾحياج الذاياع وبعاجىاAD3E بفيتاميشات 
 التباااؾيض واالخراااااب تبعاااا  لااااحلػ التقابمياااة تظااااؾر الحؾيراااالت السبيزااااية وتحدااايؽ معااااج زياااادة

(Alkass  ،2004، 1999واخااااخون)، والتااااي  لؼ يااااتؼ التظااااخق اليااااو فااااي دراسااااات سااااابقةمااااا وىااااحا
 و 1997cواخاااااااااااااخون،  Al-Habobyقبااااااااااااال التداااااااااااافيج حراااااااااااااخا  ) اقترااااااااااااخت عماااااااااااااى اعظائااااااااااااو

Abdelrahman  وAl-Karablieh ،2002 ،)عمااااااى نظاااااااق الساااااادارع  ء الجراسااااااةكسااااااا ان اجااااااخا
 الجراسااةلااحا فقااج اجخياات ىااحه  االرشاادية والسااخبيؽ فااي العااخاق والعااالؼ العخبااي لااؼ ياتؼ اختباااره مداابقا . 

فاي االداء التشاسامي  التدافيج قبل تؾحياج الذاياع وبعاج AD3Eبيجف بيان تاثيخ السعاممة بفيتاميشات 
نظاق السدارع اإلرشادية في اربعة محافغات عخاقية وتاأثيخ ذلاػ عماى العائاج  عمى  لمشعاج العؾاسي

، فزااال  عااؽ نذااخ ىااحه التقانااة عمااى نظاااق واسااع باايؽ مخبااي االقترااادي لسخبااي االغشااام فااي العااخاق
 االغشام في العخاق والؾطؽ العخبي.

   المهاد وطرائق العمل    
 حيهانات التجربة والمعامالت 

في اربع محافغات عخاقية ىي الشجف االشخف،  لجى مخبي االغشام لجراسةاجخيت ىحه ا     
بالغة  نعجة 76 بأستخجام 2015ولغاية شباط /  2014لمسجة مؽ مايذ/ واسط، السثشى وكخبالء

ضسؽ الجراسة. قدست الشعاج التي شسمتيا عمى السحافغات  ا  وزعت عذؾائي سشؾات  4 – 2بعسخ 
محافغة باستثشاء كخبالء  نعجة / 15عؾممت السجسؾعة االولى ) ، اذالى مجسؾعتيؽكل محافغة 

/  ة دوليةوحج AD3E  (150نعجة( بخسذ جخعات مؽ فيتاميشات 11استخجمت فيياالتي 
حقشت الجخعة االولى قبل شيخ  .بيؽ جخعة واخخى بؾاقع  اسبؾعيؽ و  جخعة( عؽ طخيق العزمة

دفع االسفشجات السيبمية وقت الثالثة مع و  تمتيا الجخعة الثانية ،تدفيج الشعاجمؾعج ونرف مؽ 
ممغؼ /  Meddroxyprogesterone acetate ،60)الرشاعي  السذبعة بيخمؾن البخوجدتيخون 
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الؾقت في  ،سحب االسفشجات السيبميةوقت حقشت الجخعة الخابعة مؽ الفيتاميشات عشج . (اسفشجة
 تدفيج. اما السجسؾعة الثانيةالمؾعج يؾم مؽ  14الجخعة الخامدة بعج مخور فيو حقشت الحي

  السحمؾل الفديؾلؾجيعؽ طخيق العزمة بحقشت فقج  نعاج/ محافغة( 5ضسؽ كل محافغة )
(Normal saline ،5 )السجسؾعة االولى وعجت كسجسؾعة  نفديا لجى  وقاتالعشج ا مممتخ

 2500% وطاقة مقجارىا  14حاوية عمى ندبة بخوتيؽ غحيت الشعاج عمى عميقة  .سيظخة
% مؽ  1بشدبة  ( اضافة  الى عميقتيا االعتيادية الستكؾنة مؽ الذعيخ1كيمؾسعخة / كغؼ )ججول 

% مؽ  2)الجت والكريل( بشدبة  وبعض االعالف الخزخاء الستؾفخة حدب السؾسؼ وزن الجدؼ
يؾما  بعج  15يؾما  قبل التدفيج و 45يؾما  ) 60 استسخ ىحا الشسط مؽ التغحية لسجة .وزن الجدؼ

دفيج(، في الؾقت الحي غحيت فيو الحيؾانات عمى الخعي لحيؽ الؾالدة ولكال السجسؾعتيؽ الت
 )السعاممة والديظخة(.

 الرفات المدروسة 

 للنعاج االداء التناسلي -1

( وحدب 1992) Alkassو  Al-Saighمعاييخ االداء التشاسمي لمشعاج استشادّا الى تؼ حداب 
 السعادالت االتية: 

 .)%(السدتخجمة في التجخبة  العميقة. مكؾنات 1ججول 

 الندبة المئهية المكهنات
 45 شعيخ

 20 ذرة صفخاء

 20 نخالة

 13 كدبة فؾل صؾيا

 1 ممح طعام

 1  حجخ كمذ

 1 فيتاميشات ومعادن

 100 السجسؾع

 % 14 البخوتيؽ الكمي

كيمؾسعخة /  2500 الظاقة
 كغؼ
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 عجد اإلناث التي اعيخت الذبق                                           

 100 × ------------------- = (Estrus rate)ندبة عيؾر الذبق 
 عذد االواد المقذمت للذكىر                                     

     
 عجد االناث الؾالجة                                      

 100 × --------------- =( Fertility rateالخرؾبة ) ندبة
 عذد االواد المقذمت للذكىر                                             

 + االواد المجهضت عجد االناث الؾالجة                                                 

 100 × -------------------- =( Conception rateندبة االخراب )

 عذد االواد المقذمت للذكىر                                                          

 

 المىلىدة الحمالنعذد                                                       

 100 × --------------------( = Kidding rate) ندبة الؾالدات

 عذد االواد المقذمت للذكىر                                                    

 

 الخىأميت الحمالنعذد                                                     

 100 × --------------------( = Twinning rate) ندبة التؾائؼ

 عذد االواد الىالذة                                                     

 المىلىدة حمالنعذد ال                                                                   

 --------------------( = Litter size) عجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة

 عذد االواد الىالذة                                                                     

 وسبت الخصىبت – 100( = Barrenness) التفؾيتندبة 

 

 المهلهدة وعدد الحمالن االضافية في الخرب والندبة المئهية للزيادة ندبة الخرب -2

 شادا  االضافية السؾلؾدة است تؼ حداب الخرب والشدبة السئؾية لمديادة في الخرب وعجد الحسالن
 ( وحدب السعادالت االتية:2008واخخون ) Palacinالى 

 .AD3Eعجد الحسالن السؾلؾدة لكل نعجة معاممة بفيتاميشات  =( Fecundityالخرب )
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 = (Percentage of increase fecundityالشدبة السئؾية لمديادة في الخرب )

 

 وسبت الخصب لىعاج مجمىعت السيطزة –وسبت الخصب للىعاج المعاملت           

       ----------------------------------------- × 100 

 السيطزة مجمىعت لىعاجوسبت الخصب                                          

 

 ( =Number of additional lambs born) عجد الحسالن االضافية السؾلؾدة

 وسبت الخصب لىعاج مجمىعت السيطزة –وسبت الخصب للىعاج المعاملت       

 

لدى  التدفيد وبعد الذياع تهحيد قبل AD3E بفيتامينات المعاملةتبني نذر تقانة  -3
 النعاج العهاسي

مؽ قبل  التدفيج وبعج الذياع تؾحيج قبل AD3E بفيتاميشات السعاممة مجى تبشي تقانة لسعخفة  
مخبي االغشام في العخاق، تؼ تظبيق التقانة عمى شكل حقل ايزاحي لغخض عخض ادلة الشجاح 

الشجف االشخف، واسط، ) جخيت فييا الجراسةالسحافغات االربعة التي افي  مخبي االغشامعمى 
تعايذيؼ ومؾاكبتيؼ لمحقل االيزاحي طيمة  بعج فزال  عؽ محافغة بابل السثشى وكخبالء السقجسة(

. كسا تؼ مؽ مخبي االغشام 110. وقج تؼ تشفيح ثسانية عذخ مذاىجة حقمية حزخىا مجة تشفيحه
قبل السخشجيؽ الدراعييؽ. كسا تؼ ترؾيخ متابعة الحقل االيزاحي بدتة عذخ متابعة حقيمة مؽ 

الحقؾل االيزاحية والستابعات مؽ قبل قشاة العخاقية الفزائية )بخنامج غحائشا مؽ ارضشا( لغخض 
  عخضو عمى شخيحة اكبخ مؽ مخبي االغشام في العخاق.

 
لدى  التدفيد وبعد الذياع تهحيد قبل  AD3Eالتقييم االقترادي للمعاملة بفيتامينات  -4

 اج العهاسي العراقيةالنع
وتقانة تؾحيج الذياع مقارنة  بسجسؾعة  AD3Eجخاء التقييؼ االقترادي لمسعاممة بفيتاميشات تؼ ا   

الديظخة باحتداب تكاليف السعاممة واالرباح الستحققة مشيا مؽ خالل نتائج االداء التشاسمي 
كسا تؼ االخح بالحدبان  الستحققة وكحلػ عجد الحسالن االضافية وندبة الديادة في الخرب.

% مؽ وزن  2% مؽ وزن الجدؼ والعمف االخزخ بشدبة  1تغحية الحيؾانات عمى الذعيخ بشدبة 
بعج التدفيج( ثؼ استسخت تغحية الحيؾانات  يؾما   15قبل التدفيج و يؾما   45) يؾما   60الجدؼ لسجة 

 عمى الخعي لحيؽ الؾالدة ولكال السجسؾعتيؽ )السعاممة والديظخة(.
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 التحليل االحرائي 
(, اذ اعتسج 2012) SASاجخي التحميل االحرائي لمبيانات باستخجام البخنامج االحرائي    

 ,Completely Randomized Design)عمى تحميل التبايؽ ضسؽ الترسيؼ العذؾائي الكامل 

CRD ):وباستخجام الشسؾذج الخياضي االتي 
  Yij = µ + Ti + eij  

 حيث ان:  

 Yij قيسة السذاىجة  تسثلj ( ندبة و  صفات االداء التشاسمي لمشعاج العؾاسيلمرفات السجروسة
 (.الخرب والشدبة السئؾية لمديادة في الخرب وعجد الحسالن االضافية السؾلؾدة

µ .الستؾسط العام لمرفة السجروسة = 
Ti ( تأثيخ السعاممة =i  اتالسعاممة بفيتاميش= مجسؾعة الشعاج AD3E  مجسؾعة الو.)ديظخة 
eij =  الخظأ العذؾائي الحي يتؾزع طبيعيا  بستؾسط يداوي صفخ وتبايؽ قجره e2б.               

باستعسال اختبار دنكؽ  عجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة قؾرنت الفخوق السعشؾية بيؽ متؾسظات     
رنة الفخوق ( لسقاChi-Squareاستعسل اختبار مخبع كاي ) (.Duncan ،5511متعجد الحجود )

 السعشؾية بيؽ الشدب السختمفة لرفات االداء التشاسمي الناث الساعد ضسؽ التجخبة الثانية
(Steel وTorrie، 1990.) 
 

 النتائج والمناقذة

 االداء التناسلي للنعاج -1    
بيؽ مجاميع السعاممة والديظخة معشؾيا  لجى جسيع  عيؾر الذياعلؼ تختمف نتائج ندبة       
بيؽ مخبي  ىحه الشدبة لؼ تختمف كسا .لعجد الكميكحلػ ا و التي شسمتيا الجراسةات غلسحافمخبي ا

 (.2لجى مجاميع السعاممة والديظخة )ججول %100السحافغات ضسؽ السعاممة الؾاحجة، أذ بمغت 
 AD3E أن عجم وجؾد فخوق معشؾية في ندبة عيؾر الذياع بيؽ مجسؾعتي السعاممة بفيتاميشات 

السجسؾعتيؽ قج طبقت عمييا  في جسيع السحافغات التي شسمتيا الجراسة قج يعؾد ان كمتاوالديظخة 
بكفاءة جيجة ادت الى  تقانة تؾحيج الذياع بأستخجام االسفشجات السذبعة بالبخوجدتيخون الرشاعي

عيؾر الذياع بشدب متداوية. مؽ ناحيةر اخخى، فان التغحية الجيجة لمشعاج قبل مؾسؼ التدفيج 
لو ساىؼ في اعيار ندب جيجة لمذياع في مجسؾعة الديظخة وبذكل مساثل لسجؾعة وخال

يعسل الجفع الغحائي قبل التدفيج عمى تحفيد افخاز ىخمؾنات السشاسل  السعاممة.
(Gonadotropinsمؽ الغجة الشخامية ) (Boland  ،وىخمؾن البخوجدتيخون 2001واخخون )

واالستخاديؾل  (2001واخخون،  Bolandو  1995واخخون،  McEvoyمؽ الجدؼ االصفخ )
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(Payan   ،1991واخخون) ( فزال  عؽ دوره ف تحفيد افخاز ىخمؾني الشسؾGrowth 

hormone( واالندؾليؽ )Downing  ،عمى اعيار الذياع  التحفيدوبالتالي  (1995واخخون
 (.2007واخخون،  Somchitaوتحديؽ معجل التبؾيض )

 
 

لااجى الشعاااج العؾاسااي  (%) ندابة عيااؾر الذااياعفااي  AD3Eيتاميشااات  تااأثيخ السعاممااة بف. 2 جاجول
 العخاقية.

χقيسة مخبع كاي )
 السحافغة السعاممة الديظخة (2

0.00 NS 100 100 االشخف الشجف  
0.00 NS 100 100 واسط 
0.00 NS 100 100 السثشى 
0.00 NS 100 100 السقجسة كخبالء  
0.00 NS 100 100 الكمي 
 0.00 NS 0.00 NS  قيسة مخبع كاي(χ

2) 
NS = .غيز معىىي 

(  لسجسؾعة السعاممة مقارنة مع مجسؾعة P≤0.01) بذكل واضحتفؾقت ندبة الخرؾبة    
         %( وكخبالء السقجسة  60مقابل  100) االشخف الديظخة لجى مخبي محافغتي الشجف

ندبة  فيو لؼ تختمف لحيالؾقت افي  ،(%70مقابل  87.5%( ولمعجد الكمي ) 40مقابل 64)
(. مؽ 3الخرؾبة بيؽ مجسؾعتي السعاممة والديظخة لجى مخبي محافغتي واسط والسثشى )ججول

( بيؽ مخبي السحافغات P≤0.01جانب اخخ، اعيخت الشتائج وجؾد اختالفات عالية السعشؾية )
     و Abdelrahmanىحه الشتيجة مع ما وججه تتفق (. و 2وضسؽ السعاممة الؾاحجة )ججول

Al-Karablieh (2002) اذ ارتفعت ندبة الخرؾبة معشؾيا  في االردن لجى الشعاج العؾاسي ،
(P≤0.01 مؽ )بفيتاميؽ % لسجسؾعة الشعاج السعاممة82.1لسجسؾعة الديظخة  الى  74.1 

AD3E  نتيجة السعاممة بفيتاميشات  اسابيع مؽ بجء السؾسؼ التشاسمي 3-2قبلAD3E.  

 

 

 



10 
 

( لااااجى الشعاااااج العؾاسااااي %نداااابة الخرااااؾبة )فااااي  AD3Eالسعاممااااة بفيتاميشااااات  تااااأثيخ . 3 جاااجول
 العخاقية.

χقيسة مخبع كاي )
 السحافغة السعاممة الديظخة (2

 االشخف الشجف 100 60 ** 9.46
0.00 NS 80 80 واسط 
0.00 NS 100 100 السثشى 
 السقجسة كخبالء 64 40 ** 8.17
 الكمي 87.5 70 **  6.94
χ)قيسة مخبع كاي  **  9.02 ** 11.85 

2) 
( **P<0.01 ،)NS = .غيز معىىي 

شتائج ندبة الخرؾبة، أذ تفؾقت ندبة االخراب ل بذكل مساثلاتجيت نتائج ندبة االخراب     
(P≤0.01 لجى السعاممة في محافغتي الشجف وكخبالء السقجسة ولمعجد الكمي مقارنة مع )

 تيبيؽ مجسؾع في ندبة االخراب سعشؾي ال م التأثيخانعجفي حيؽ  ،(3مجسؾعة الديظخة )ججول
أن ىحه الشتائج تذيخ بذكل  (.4السعاممة والديظخة لجى مخبي محافغتي واسط والسثشى )ججول

واضح ايزا  الى كفاءة مخبي االغشام في محافغتي الشجف االشخف والسثشى في تظبيق السعاممة 
ء مقارنة بسخبي االغشام في محافغتي واسط وتقانة تؾحيج الذياع بذكل كفؾ  AD3Eبفيتاميشات 

وكخبالء السقجسة. ان ذلػ يجعؾنا الى تذجيع ىؤالء السخبيؽ مؽ خالل تقجيؼ الجعؼ ليؼ و اجخاء 
الديارات السيجانية والشجوات العمسية بيجف االرتقاء بإنتاجية حيؾاناتيؼ نحؾ االفزل. ان تفؾق 

% مقارنة   25بشدبة AD3E   سعاممة بفيتاميشات ندبة الخرؾبة  واالخراب الكمية لمسجسؾعة ال
بؾاقع خسذ جخعات  AD3Eبسجسؾعة الديظخة يذيخ الى اىسية استخجام السعاممة بفيتاميشات 

وحجة دولية / جخعة( قبل مؾسؼ التدفيج في االغشام ومتخافقا  مع تقانة تؾحيج الدياع  150)
 .لتحديؽ ندبة الخرؾبة واالخراب لجى االغشام العؾاسي
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( لجى الشعاج العؾاسي %ندبة االخراب )في  AD3Eتأثيخ السعاممة بفيتاميشات . 4 ججول
 .العخاقية

χقيسة مخبع كاي )
 السحافغة السعاممة الديظخة (2

 الشجف 100 60 ** 9.46
0.00 NS 80 80 واسط 
0.00 NS 100 100 السثشى 
 كخبالء 64 40 ** 8.17
 الكمي 87.5 70 **  6.94
χ)قيسة مخبع كاي  **  9.02 ** 11.85 

2) 
( **P<0.01 ،)NS  =.غيز معىىي 

( لسجسؾعة P≤0.01عالي السعشؾية ) اوضحت نتائج التحميل االحرائي لشدبة الؾالدات تفؾقاُ     
 التي شسمتياعمى مجسؾعة الديظخة لجى جسيع مخبي السحافغات  AD3Eبفيتاميشات  السعاممة

لجى  لسجسؾعة السعاممة %133.93و 64، 160، 113.3، 180أذ بمغت  ،(5الجراسة )ججول
، 60 مع وواسط والسثشى وكخبالء السقجسة عمى التؾالي مقارنة االشخف مخبي محافغات الشجف

(. 5عمى التؾالي)ججولذاتيا سحافغات السخبي ل% لسجسؾعة الديظخة  70و40 ،  80،100
دات وجؾد فخوق عالية السعشؾية ضسؽ وضسؽ الدياق نفدو، اعيخت نتائج السقارنة لشدبة الؾال

وتتفق ىحه الشتيجة مع  (.1الجراسة )ججول التي شسمتيابيؽ مخبي السحافغات  السعاممة الؾاحجة ما
( مؽ زيادة ندبة الؾالدات لجى الشعاج العؾاسي 1997cواخخون ) Al-Habobyما اورده 

كسا اتفقت نتائج  %(. 56.7بل مقا 64.7مقارنة بسجسؾعة الديظخة ) AD3Eالسعاممة بفيتاميشات 
( مؽ تفؾق 2002) Al-Karabliehو  Abdelrahmanالجراسة الحالية مع ما اشار اليو 

 86.7) عمى نعاج مجسؾعة الديظخة AD3Eالشعاج العؾاسي في االردن السعاممة بفيتاميشات 
عاممة ان الديادة الؾاضحة في ندبة الؾالدات الكمية لجى السجسؾعة الس %(. 77.9مقابل 

يعكذ وبذكل واضح الديادة في عجد  %( 91مقارنة  بسجسؾعة الديظخة )+ AD3E بفيتاميشات 
الحسالن السؾلؾدة نتيجة استخجام السعاممة بالفيتاميشات قبل تظبيق تقانة تؾحيج الذياع وبعجىا مسا 
 يشعكذ ايجابيا  في زيادة عجد  الحسالن السدؾقة / مؾسؼ مؽ قبل السخبي وتحدؽ عائجه

لجى السجسؾعة السعاممة بفيتاميشات  ان الديادة الؾاضحة في معجل الؾالدات االقترادي تبعا  لحلػ. 
AD3E  تعكذ الى حج بعيج الديادة في معجل التبؾيض وانخفاض معجل ىالكات االجشة السبكخ

(Early embryonic death) ( وبالتالي نجاح تظؾر ونسؾ االجشة بذكل اكبخMartin 
 (. 2004واخخون، 
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( لجى الشعاج العؾاسي %) الؾالداتندبة في  AD3Eتأثيخ السعاممة بفيتاميشات . 5 ججول
 .العخاقية

χقيسة مخبع كاي )
 السحافغة السعاممة الديظخة (2

 الشجف 180 60 **  32.74
 واسط 113.3 80 **   9.42
 السثشى 160 100 ** 17.51
 كخبالء 64 40 **     8.17
 الكمي 133.93 70 ** 17.04
χ)قيسة مخبع كاي  ** 36.08 ** 12.69 ----

2) 
( **P<0.01) 
لجى  AD3Eلمشعاج السعاممة بفيتاميشات  ( قيسة لياP≤0.01)سجمت ندبة التؾائؼ اعمى     

 ةالكمي كحلػ الشدبة%( و 60%( والسثشى )41.66( وواسط )%80 مخبي محافغة الشجف )
ولمعجد الكمي  نفديا سحافغات السحكؾرةلميع الديظخة % لجى مجام0.0 بشدبة %( مقارنة53.06)

لشدبة التؾائؼ بيؽ مجسؾعة السعاممة  الفخوق السعشؾية انعجمت فيو الؾقت الحيفي  ،(6)ججول
(. مؽ ناحية اخخى، بيشت نتائج ندبة 6والديظخة لجى مخبي محافغة كخبالء السقجسة )ججول

وضسؽ  التي شسمتيا الجراسةيؽ مخبي السحافغات ( بP≤0.01التؾائؼ وجؾد فخوق عالية السعشؾية )
 محافغة%( وادناه لجى مخبي 80السعاممة الؾاحجة، أذ بمغت اعالىا لجى مخبي محافغة الشجف )

واخخون  Al-Habobyواتفقت ىحه الشتيجة مع ما أشار اليو (. 6%( )ججول0.0كخبالء )
(1997cمؽ زيادة ندبة التؾائؼ لجى الشعاج العؾاسي السعا ) ممة بفيتاميشاتAD3E  مقارنة

كسا جاءت ىحه الشتائج مذابية لسا وججه  .%( 2.5مقابل  3.8بسجسؾعة الديظخة )
Abdelrahman  وAl-Karablieh (2002 مؽ تفؾق الشعاج العؾاسي االردنية السعاممة )

وتعكذ  %(. 4.3مقابل  5.3عمى نعاج مجسؾعة الديظخة في ندبة التؾائؼ ) AD3Eبفيتاميشات 
 %AD3E (53.06)لديادة الؾاضحة في ندبة التؾائؼ الكمية لجى السجسؾعة السعاممة بفيتاميشات ا

 ة عجد الحسالن السؾلؾد مقارنة  بسجسؾعة الديظخة وبالتالي زيادة العائج السادي لسخبي االغشام.زياد
ندبة تؾائؼ وتساشيا  مع الشتائج االنفة الحكخ، فقج حققت محافغتي الشجف االشخف والسثشى أعمى 

%( مقارنة  مع محافغتي واسط وكخبالء مسا يذيخ الى تسيد مخبي ىاتيؽ السحافغتيؽ 80)
 واتباعيؼ التقانات والظخق الحجيثة في تخبية اغشاميؼ.
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( لجى الشعاج العؾاسي %ندبة التؾائؼ )في  AD3Eتأثيخ السعاممة بفيتاميشات  . 6 ججول 
 .العخاقية

χقيسة مخبع كاي )
 السحافغة السعاممة ةالديظخ  (2

 الشجف 80 0.0 ** 18.63
 واسط 41.66 0.0 ** 9.75
 السثشى 60 0.0 ** 17.51
0.00 NS 0.0 0.0 كخبالء 

 الكمي 53.06 0.0 **  13.58
---- 0.00 NS 16.72 **  قيسة مخبع كاي(χ

2) 
( **P<0.01 ،)NS = .غيز معىىي 

( لعجد السؾاليج في البظؽ P≤0.01عشؾية )( وجؾد فخوق عالية الس7يتزح مؽ الججول)     
 1.34) الكمي كحلػ العجدالؾاحجة مابيؽ مجسؾعة السعاممة والديظخة ضسؽ السحافغة الؾاحجة و 

لؼ يكؽ ىشالػ اي  مؽ جانب اخخ، .الجراسة التي شسمتياجسيع مخبي السحافغات لو  (0.7مقابل 
اعمى  المتان سجمتا ،ضسؽ السعاممة الؾاحجة محافغتي الشجف االشخف والسثشىفخق مابيؽ مخبي 

    ( 1.42( وواسط )1.0( مقارنة بسحافغتي كخبالء )1.8عجد لمسؾاليج في البظؽ الؾاحجة )
في تظؾر الحؾيرالت السبيزية وفعالية  Aان الجور الكبيخ الحي يمعبو فيتاميؽ  (.7)ججول 

ذ بذكل واضح في زيادة عجد ( انعك2014واخخون ،  Liuالسبيض وتحديؽ معجل االباضة )
مؽ خالل زيادة ندبة الحسل  AD3Eالسؾاليج في البظؽ الؾاحجة لجى االناث السعاممة بفيتاميشات 

في تحديؽ  E. كسا ان دور فيتاميؽ (2004واخخون،  Martin)وتظؾر االجشة بذكل ناجح
فعالية الحؾيرالت  االستجابة السشافية والتقميل مؽ اضخار جيج االكدجة وارتباط ذلػ في زيادة

( قج ساعج في زيادة عجد السؾاليج في 2014واخخون ،  Liu)السبيزية عمى انتاج البؾيزات
و  Abdelrahman البظؽ الؾاحجة لجى الشعاج السعاممة. وقج اتفقت ىحه الشتيجة مع ما جاء بو

Al-Karablieh (2002)  دنية السعاممة مؽ زيادة عجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة لجى الشعاج االر
ان زيادة عجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة لجى الشعاج  مقارنة  بسجسؾعة الديظخة.AD3E بفيتاميشات

في السحافغات كافة سيشعكذ بذكل ايجابي في زيادة عجد الحسالن  AD3Eالسعاممة بفيتاميشات 
مخبي االغشام في ىحه السؾلؾدة والسعجة لمتدؾيق بعج الفظام وبالتالي زيادة العائج السادي لجى 

 السحافغات.
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( لجى الشعاج %عجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة )في  AD3Eتأثيخ السعاممة بفيتاميشات . 7 ججول
 .العؾاسي العخاقية

 السحافغة السعاممة الديظخة مدتؾى السعشؾية
** 0.6 c 1.8 a الشجف 
** 0.8 ab 1.42 b واسط 
** 1.0 a 1.8 a السثشى 
** 0.4 d 1.0 c كخبالء 
** 0.7 bc 1.34 b الكمي 
 مدتؾى السعشؾية ** ** ----

( **P<0.01 المخىسطاث الخي ححمل حزوف مخخلفت ضمه العمىد الىاحذ حخخلف معىىيا فيما  .)

 بيىها.

مقارنة مع مجسؾعة  AD3Eبفيتاميشات  انخفزت ندبة التفؾيت لجى مجسؾعة السعاممة    
%( ولمعجد 60مقابل  36%( وكخبالء )40 مقابل  0.0لشجف )الديظخة لجى مخبي محافغة ا

بيؽ مجسؾعة  فخوق معشؾيةفي حيؽ لؼ يكؽ ىشالػ  ،(8%( )ججول 30مقابل  12.5الكمي )
ان ىحه  (.8%( )ججول 0.0%( والسثشى )20السعاممة والديظخة لجى مخبي محافغتي واسط )

 AD3E لجى الشعاج السعاممة بفيتاميشات السختفعة الشتيجة تؤكج نتائج الشدبة السئؾية لمخرؾبة
اذ ان ندبة التفؾيت تسثل الشعاج غيخ الؾالجة والعائجة لمذياع او التي فذل فييا  ،(3)ججول 

السعاممة  والسثشىان انخفاض ندبة التفؾيت لجى نعاج محافغتي الشجف االشخف  االخراب.
لجيجة لسخبي ىاتيؽ السحافغتيؽ في مقارنة  بسجسؾعة الديظخة يؤكج االدارة ا AD3E بفيتاميشات

الحي انعكذ في انخفاض ندبة التفؾيت  AD3Eاممة بفيتاميشات تظبيق تقانة تؾحيج الذياع والسع
والحي انعكذ في زيادة ندبة الخرؾبة واالخراب والؾالدات وعجد  لجى الشعاج بذكل واضح

ان ذلػ يتظمب ادي لجى السخبيؽ. السؾاليج في البظؽ الؾاحجة لجييا وبالتالي زيادة العائج االقتر
اجخاء الستابعة السيجانية الجيجة لسخبي ىاتيؽ السحافغتيؽ وتذجيعيؼ لتحفيدىؼ عمى االستسخار في 

 تظبيق التقانات التشاسمية الحجيثة.
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( لجى الشعاج العؾاسي %في ندبة التفؾيت ) AD3Eتأثيخ السعاممة بفيتاميشات   .8 ججول
 .العخاقية

χكاي )قيسة مخبع 
 السحافغة السعاممة الديظخة (2

 الشجف 0.0 40 **  9.72
0.00 NS 20 20 واسط 
0.00 NS 0.0 0.0 السثشى 

 كخبالء 36 60 **  8.92
 الكمي 12.6 30 **  6.36

χ)قيسة مخبع كاي  ** 8.936 ** 11.592 ----
2) 

( **P<0.01 ،)NS = غيز معىىي. 

 في الخرب وعدد الحمالن االضافية المهلهدةالخرب والندبة المئهية للزيادة  -2

لجى الشعاج  (P≤0.01) معشؾيا   في زيادة الخرب AD3Eاثخت السعاممة بفيتاميشات       
محافغات الشجف االشخف وواسط وكخبالء السقجسة،  السعاممة مقارنة  بشعاج مجسؾعة الديظخة في

عمى الخغؼ مؽ الديادة  السثشىفغة في الؾقت الحي اختفى فيو التأثيخ السعشؾي لجى نعاج محا
مقارنة  %  60وبشدبة  AD3Eلجى نعاج السجسؾعة السعاممة بفيتاميشات  الحدابية الؾاضحة
بيؽ  (P≤0.01)مؽ جانب اخخ، كانت ىشالػ فخوق معشؾية عالية  (.9)ججول  بسجسؾعة الديظخة

( 1.80الشجف االشخف )السحافغات السختمفة ضسؽ السعاممة الؾاحجة، اذ تفؾقت نعاج محافغتي 
 (.9)ججول  (0.636( وكخبالء السقجسة )1.133( عمى نعاج محافغتي واسط )1.60والسثشى )

في عجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة  AD3Eأن ىحه الشتائج تؤكج نتائج تاثيخ السعاممة بفيتاميشات 
واسط وكخبالء التي تفؾقت فييا نعاج محافغتي الشجف االشخف والسثشى عمى نعاج محافغتي 

في تظؾر الحؾيرالت السبيزية  Aان الجور الكبيخ الحي يمعبو فيتاميؽ  (.7السقجسة)ججول 
( انعكذ بذكل واضح في زيادة 2014واخخون ،  Liuوفعالية السبيض وتحديؽ معجل االباضة )

مؽ خالل زيادة ندبة الحسل وتظؾر االجشة  AD3Eلجى االناث السعاممة بفيتاميشات  الخرب
في تحديؽ االستجابة السشافية  Eكسا ان دور فيتاميؽ  .(2004واخخون،  Martinكل ناجح)بذ

والتقميل مؽ اضخار جيج االكدجة وارتباط ذلػ في زيادة فعالية الحؾيرالت السبيزية عمى انتاج 
 .لجى الشعاج السعاممة الخرب( قج ساعج في زيادة 2014واخخون ،  Liuالبؾيزات)
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 لجى الشعاج العؾاسي العخاقية. الخرب في AD3Eسعاممة بفيتاميشات  . تأثيخ ال9ججول 

 السحافغة السعاممة الديظخة مدتؾى السعشؾية
** 0.6 bc 1.80 a  الشجف االشخف 
** 0.8 ab 1.133c واسط 
NS 1.0 a 1.60 ab السثشى 
** 0.4 c 0.636 d  كخبالء السقجسة 
** 0.7 a 1.339 b الكمي 
 لسعشؾيةمدتؾى ا ** ** 

        ( **P<0.01 ،) NS=  .غيخ معشؾي 
تختمف معشؾيا  والرف الؾاحج الستؾسظات التي تحسل حخوف مختمفة ضسؽ العسؾد الؾاحج      

 فيسا بيشيا.
 (P≤0.01)اعيخت نعاج محافغة الشجف االشخف اعمى  ،(9وتأكيجا  لشتائج الخرب )ججول   

% ، تبعتيا نعاج  200بمغت  AD3Eلسعاممة بفيتاميشات ندبة مئؾية لمديادة في الخرب بتأثيخ ا
%( عمى التؾالي والتي لؼ  41.6%( وواسط ) 59%( وكخبالء السقجسة ) 60محافغات السثشى )

ندبة مئؾية كمية  AD3Eوقج حققت السعاممة بفيتاميشات (. 10تختمف فيا بيشيا معشؾيا  )ججول 
وضسؽ (. 10لسحافغات قيج الجراسة )ججول % لجسيع نعاج ا 91.3لمديادة في الخرب بمغت 

 (P≤0.01)اكبخ AD3Eالدياق نفدو، حققت نعاج محافغة الشجف االشخف السعاممة بفيتاميشات 
، وجاءت نعاج محافغة السثشى  1.2بيؽ السحافغات االربع بمغ  االضافية السؾلؾدة عجد لمحسالن

محافغة كخبالء السقجسة اوطأ  في الؾقت الحي سجمت فيو نعاج(، 0.60بالسختبة الثانية )
(P≤0.01)  وتعج عجد الحسالن  (.10)ججول  0.236عجد لمحسالن االضافية السؾلؾدة بمغ

لسخبي  االضافية السؾلؾدة مؽ الرفات ذات االىسية الكبيخة في تقييؼ العائج االقترادي الستحقق
      ندبة الؾالدات (. ان الديادة الؾاضحة في2008واخخون،  Palacinاالغشام في العالؼ )

لجى نعاج محافغتي الشجف  % عمى التؾالي( 60و 80) والتؾائؼ % عمى التؾالي( 160و 180)
االشخف والسثشى انعكذ بذكل واضح في زيادة عجد الحسالن االضافية السؾلؾدة لجييا وبالتالي 

بة لمحسالن االنثؾية زيادة عجد الحسالن السدؾقة بالشدبة لمحكؾر وزيادة فخصة تججيج القظيع بالشد
 .(Alkass  ،1992و  Al-Saighاالضافية السؾلؾدة )
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والشدبة السئؾية  عجد الحسالن االضافيةفي  AD3E. تأثيخ السعاممة بفيتاميشات  10ججول   
 لمديادة في الخرب بتأثيخ السعاممة لجى الشعاج العؾاسي العخاقية.

 
ندبة الديادة في الخرب 

 بتأثيخ السعاممة )%(
 عجد الحسالن االضافية

 لجى السعاممة
 السحافغة

200  a 1.2 a  الشجف االشخف 
41.6 c 0.333 bc واسط 
60  c 0.60 b السثشى 
59 c 0.236 c  كخبالء السقجسة 

91.3 b 0.639 b الكمي 
 مدتؾى السعشؾية ** **

          ( **P<0.01 ،)NS = .غيخ معشؾي 
 وف مختمفة ضسؽ العسؾد الؾاحج تختمف معشؾيا فيسا بيشيا.الستؾسظات التي تحسل حخ       

لدى  التدفيد وبعد الذياع تهحيد قبل  AD3Eالتقييم االقترادي للمعاملة بفيتامينات  -3
 العراقية النعاج العهاسي

وتقانة AD3E الكمفة الكمية لمسجسؾعة السعاممة بفيتاميشات ان (11يتزح مؽ نتائج الججول )   
دوالر امخيكي في الؾقت  26.62يؾما  بمغت  60زسشة  تكاليف التغحية لسجة تؾحيج الذياع مت

 دوالر امخيكي. مؽ جانب اخخ، بمغ 25.32الحي بمغت فيو ىحه الكمفة لجى مجسؾعة الديظخة 
 نعجة لجى السجسؾعة السعاممة 100الخبح الستحقق مؽ بيع الحسالن عشج عسخ الفظام / 

 دوالر امخيكي لسجسؾعة الديظخة. 7443.8امخيكي مقابل  دوالر AD3E 14242.11بفيتاميشات 
 AD3E (14215.49 الخبح الرافي اكبخ لجى السجسؾعة السعاممة بفيتاميشات نواستشادا  لحلػ كا

 6797.01وبديادة مقجارىا  دوالر امخيكي( 7418.48دوالر امخيكي( قياسا  بسجسؾعة الديظخة )
قبل تؾحيج الذياع وبعجىا وكحلػ  AD3Eة بفيتاميشات أن ذلػ يعشي ان السعامم دوالر امخيكي.

 بعج التدفيج تكؾن ذات عائج اقترادي كبيخ لسخبي االغشام وبكمف مادية واطئة.
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لجى الشعاج العؾاسي  وتقانة تؾحيج الذياع AD3E. اقتراديات السعاممة بفيتاميشات 11ججول 
 .مقارنة  بسجسؾعة الديظخة العخاقية

 
بفيتاميشات السعاممة عة السجسؾ  البيان 

AD3E وتقانة تؾحيج الذياع 
         مجسؾعة الديظخة

 )تؾحيج شياع فقط(
الكمفة الكمية لمسعاممة 

ولخسذ  AD3Eبفيتاميشات 
              جخع     

 )دوالر امخيكي / رأس(

1.3 - 

الكمفة الكمية لتقانة تؾحيج 
           الذياع

               )االسفشجات السيبمية(
 )دوالر امخيكي / رأس(

2.0 2.0 

 60الكمفة الكمية لمذعيخ لسجة 
        يؾما             

 )دوالر امخيكي / رأس(
 

15.96 15.96 

الكمفة الكمية لمعمف االخزخ 
يؾما                 60لسجة 

 )دوالر امخيكي / رأس(

7.36 7.36 

الكمفة الكمية            
 س()دوالر امخيكي / رأ

26.62 25.32 

 (%ندبة الؾالدات )
 

133.93 70 

نعجة  100عجد السؾاليج لكل 
 والجة

133.93 70 

سعخ الحسل عشج الفظام بؾزن 
 كغؼ  )دوالر امخيكي( 13

106.34 106.34 

 7443.8 14242.11الخبح الستحقق مؽ بيع 
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الحسالن عشج عسخ 
نعجة        511الفظام/

  )دوالر امخيكي(

الستحقق    صافي الخبح 
 )دوالر امخيكي(

14215.49 7418.48 

 دوالر امخيكي. 8.18سعخ الكيمؾغخام الؾاحج )وزن حي( لمحسل عشج الفظام =  
 الكمية. كمفةال –صافي الخبح الستحقق = الخبح الستحقق 

 
لدى  التدفيد وبعد الذياع تهحيد قبل AD3E بفيتامينات المعاملةتبني نذر تقانة  -4

 العراقية النعاج العهاسي
 وبعج الذياع تؾحيج قبل AD3E بفيتاميشات السعاممة بيشت نتائج تبشي مخبي االغشام لتقانة    

معغؼ السخبيؽ قج تبشؾا التقانة، وان  عذخة مخبي اغشام في السحافغات االربع السحكؾرةان  التدفيج
خخ في حقمو بعج ذوي الحيازات الرغيخة لمحيؾانات طالبؾا بتشفيحىا لجييؼ واجخاىا البعض اال

مذاىجة الحقؾل االيزاحية. أما ذوي االحتياجات الستؾسظة وكبيخة مؽ الحيؾانات فقج تقبمؾا 
محافغة بابل مؽ خالل تؾفيخىؼ مدتمدمات التشفيح مؽ قبل  التقانة بذكل واسع خرؾصا  في

غشام في كسا اترل بشا العجيج مؽ مخبي اال السخشجيؽ الدراعييؽ ومتابعة ميجانية مؽ قبمشا.
 محافغات اخخى مؽ العخاق بعج مذاىجة الحقؾل االيزاحية تمفديؾنيا  لتشفيح التقانة لجى حقؾليؼ.

 ( Implications) االهمية التطبيقية للعمل

 AD3Eالتشاسمي لمشعاج السعاممة بخسدة جخع مؽ فيتاميشات  األداءأن التحدؽ الؾاضح في    
والؾالدات والتؾائؼ  واإلخرابزيادة ندب الخرؾبة  وحجة دولية / جخعة( والستسثمة في 150)

وعجد السؾاليج في البظؽ الؾاحجة، وكحلػ الديادة الؾاضحة في الشدبة السئؾية لمخرب وعجد 
تظبيق ىحه التقانة قبل تظبيق تقانة تؾحيج الذياع وبعجىا  أىسيةالسؾلؾدة يؤكج  اإلضافيةالحسالن 

العخاقية خالل  لألغشام واإلنتاجيةي تحديؽ الكفاءة التشاسمية وبعج التدفيج )التي تجخى ألول مخة( ف
مؾسؼ التدفيج والحي يتدامؽ مع رعي االغشام لبقايا وضائعات حراد الحشظة والذعيخ والتي 

مع  AD3E. أن استخجام السعاممة بفيتاميشات Eو Aىا مؽ فيتاميؽ ا تترف بانخفاض محتؾ 
ا في زيادة فعالية السبيض وتحديؽ معجل التبؾيض تقانات تؾحيج الذياع واالستفادة مؽ دورى

في تحديؽ  أخخى وزيادة ندبة الحسل سيعظي اضافة  اإلخرابوكحلػ بعج التدفيج لجعؼ عسمية 
العخاقية وانعكاسيا في تحديؽ العائج االقترادي لمسخبي  لألغشام واإلنتاجيةالكفاءة التشاسمية 

في ىحا السجال. كسا ان الديادة الؾاضحة في ندبة لؼ تتظخق لو دراسات سابقة  العخاقي وىحا ما
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% عمى التؾالي( لجى نعاج محافغتي  60و 80% عمى التؾالي( والتؾائؼ ) 160و 180الؾالدات )
السؾلؾدة لجييا  اإلضافيةالشجف االشخف والسثشى انعكذ بذكل واضح في زيادة عجد الحسالن 

حكؾر وزيادة فخصة تججيج القظيع بالشدبة لمحسالن وبالتالي زيادة عجد الحسالن السدؾقة بالشدبة لم
 AD3Eالسؾلؾدة. كان الخبح الرافي اكبخ لجى السجسؾعة السعاممة بفيتاميشات  اإلضافية األنثؾية

دوالر امخيكي( وبديادة مقجارىا  8457.47دوالر امخيكي( قياسا  بسجسؾعة الديظخة ) (14215.49
قبل تؾحيج الذياع  AD3E السعاممة بفيتاميشات دوالر امخيكي. أن ذلػ يعشي ان 1858.15

 وبعجىا وكحلػ بعج التدفيج تكؾن ذات عائج اقترادي كبيخ لسخبي االغشام وبكمف مادية واطئة.
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Abstract 

 
         This study was designed to investigate the influence of pre-estrus 

synchronization and post-mating vitamins AD3E treatment on reproductive 

performance of Iraqi Awassi ewes. in the extension demonstrating farms 

pertaining. This study was carried out in demonstrating farms pertaining to 

the four Iraqi governorates, namely Al-Najaf Al-Ashraf (Al-Haydaria 

Farm), Wasit (Al-Ezza Farm), Muthanna (Al-Majd Farm) and Holy 

Karbala (Al-Sahrawia Farm) during the period from May, 2014 to 

February, 2015. Seventy six Awassi ewes were randomly divided into four 

governorates involved. The ewes were divided with each governorate into 

two groups. First group (n=15 in Al-Najaf Al-Ashraf, Wasit and Muthanna 

and n= 11 in Holy Karbala) were treated with five intramuscular injections 

of vitamins AD3E (150 IU / injection), two weeks interval among each 

injection. First injection was month and half pre-mating, while second and 

third injections were at insertion date of progestagen-impregnated vaginal 

sponges (60 mg medroxyprogesterone acetate). The fourth injection was at 

removal date of vaginal sponges, whereas the fifth injection was 14 days 

post-mating. The control group with each governorate (n=5) was 

intramuscularly injected with 5 ml normal saline at similar dates mentioned 

in AD3E injected groups. Non- significant differences were noticed among 

groups with each governorate in estrus appearance percentage as well as 

for total percentage for governorates between treated and control groups. 

The AD3E injected groups exhibited higher (P≤0.01) fertility and 

conception rates as compared with control groups in Al-Najaf Al-Ashraf 

and Holy Karbala governorates as well as for total rates. On the other hand, 

higher (P≤0.01lambing rate and liter size were noticed for vitamins-

injected groups in comparison with control group in all included 

governorates as well as for total values. The AD3E-treated groups exhibited 

greater  (P≤0.01 twinning rate in Al-Najaf Al-Ashraf, Wasit and Muthanna 

governorates as compared with control group. Lower (P≤0.01) barrenness 

rate were observed in AD3E-treated groups in Al-Najaf Al-Ashraf and 

Holy Karbala governorates and for total rate as compared with control 
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group. Higher (P≤0.01) fecundity rate (1.8), extra lambs (1.2) and 

increasing in fecundity percentage (200 %) were achieved by Al-Najaf Al-

Ashraf ewes as a result of AD3E treatment. Holy Karbala governorate 

recorded the lowest of these values. The vitamins AD3E technique was 

adopted by ten sheep owners in the four studied governorates. Eighteen 

demonstrative fields were conducted for vitamins AD3E technique attended 

by 110 sheep owners in four studied governorates as well as Babil 

governorate. Most owners with smallholder animals demanded its 

implementation in, while the others conducted it in his farm following 

demonstrative fields. Owners with medium and large holder animals 

adopted the technique widely, in Babil governorate particularly via the 

availability of needed requirements by agricultural extension employees 

and following up by academic specialty. The profit earned from sealing 

weaning lambs per 100 ewes of AD3E-treated group is $14242.11 versus 

$7443.8 for control group. Accordingly, the net profit was higher for 

AD3E-treated group ($14215.49) than control one ($7418.48), with 

increasing value in favor of the AD3E-treated group namely $6797.01.      

In conclusion, the pre-estrus synchronization and post-mating vitamins  

AD3E treatment improved the reproductive performance of Iraqi Awassi 

ewes that positively reflected the enhancement of the productive efficiency 

and economic income of sheep owners in Iraq consequently. This study 

was the first that dealings with the importance of pre-estrus 

synchronization and post-mating vitamins AD3E treatment in improving 

the reproductive performance of Iraqi ewes on extension farms basis. 

 

 

        

 


