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 الخالصة

اجخيت الجراسة الحالية في حقل االنتاج الحضؾاني / الكمية التقشية الدراعية /الجامعة        
. استخجمت 15/6/2022ولغاية  15/10/2021التقشية الذسالية/السؾصل/العخاق، لمسجة مؽ 

مجسؾعتضؽ ضست السجسؾعة االولى  زعت فيو سشة،  3-2نعجة عؾاسية بعسخ  24في الجراسة 
نعجة ذات والدات ربيعية  12كانؾن الثاني( و-نعجة ذات والدات شتؾية )كانؾن االول 12
 بعض الرفات االنتاجية والكيسؾحضؾية لمجم وصحة فيالسؾسؼ  تأثضخنيدان( ، لسعخفة  -آذار)

ام االسفشجات السيبمية خجتؼ تؾحضج الذبق لمشعاج  باست إذ،  في السؾصل العؾاسية لمشعاج الزخع
الديادة الؾزنية ومعجل الشسؾ الشدبي وإنتاج حدبت  الشعاج و الحسالن كل أسبؾعضؽ وووزنت 

عجد الخاليا الجدسية  إلىات الجم الكيسؾحضؾية ، باإلضافة الحمضب وبعض مكؾناتو وبعض صف
 في الحمضب. 

لييييييؾالدات الجدييييييؼ لمشعيييييياج ذات ا( فييييييي وزن P≤0.05) اً معشؾييييييي قيييييياً تبييييييضؽ مييييييؽ الشتييييييائج وجييييييؾد تفؾ 
رتفييييييع أو سييييييبؾع الثيييييياني والخابييييييع والدييييييادس والثييييييامؽ والعاشييييييخ والثيييييياني عذييييييخ. الخبيعييييييية فييييييي األ

 و العاشييييييخ سييييييبؾعاأل فييييييي الخبيعييييييية الييييييؾالدات ذات الحسييييييالن وزانأ معييييييجل( P≤0.05معشؾيييييييا )
الؾزنييييية رتفاعييييا معشؾيييييا فييييي معييييجل الديييييادة اخ مييييؽ الجراسيييية، فييييي حييييضؽ لييييؾح  وجييييؾد ني عذييييالثييييا
رتفييييييع معييييييجل الديييييييادة الؾزنييييييية أسييييييبؾع العاشييييييخ، كسييييييا الن ذات الييييييؾالدات الخبيعييييييية فييييييي األلمحسيييييي

فيييييي انتييييياج الحمضيييييب، فقيييييج سيييييجل تفؾقيييييا معشؾييييييا إلنتييييياج  اً ا واضيييييحتيييييأثضخ الكميييييية. كيييييان لمسؾسيييييؼ 
بعيييييج  الثيييييامؽو الديييييادس الحمضيييييب لمشعييييياج ذات اليييييؾالدات الخبيعيييييية فيييييي األسيييييابيع الثييييياني والخابيييييع و 

عيييييياج ذات الييييييؾالدات الخبيعييييييية فييييييي رتفييييييع معشؾيييييييا ندييييييبة الييييييجىؽ فييييييي حمضييييييب الشأ، كسييييييا الييييييؾالدة
ة سييييييبؾع الثييييييامؽ وندييييييبفييييييي األ خوتضؽسييييييبؾع الثيييييياني والدييييييادس والثييييييامؽ والعاشييييييخ وندييييييبة البيييييياأل

 سبؾع الثامؽ والعاشخ مؽ الجراسة. السؾاد الرمبة الالدىشية في األ

(  لعيجد الخالييا الجديسية فيي حمضيب P≤0.05) نتائج الجراسة وجؾد ارتفاعيا معشؾييا مؽ تبضؽكسا 
وأشييارت نتييائج  سييابيع الجراسيية مييا عييجى االسييبؾع الخابييع .أاج ذات الييؾالدات الخبيعييية لجسيييع الشعيي

مشعياج ذات ل( فيي تخكضيد كمؾكيؾز اليجم  P≤0.05وجيؾد ارتفاعيا معشؾييا ) إليىالتحمضل االحريائي 
دم الشعياج  مريل رتفيع الكمؾكيؾز معشؾييا فييأ، في حيضؽ  ايؾم 45قبل الؾالدة ب ذتؾيةالؾالدات ال
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رتفييع تخكضييد البييخوتضؽ الكمييي أ، بضشسييا  ايؾميي 45ة وبعييج الييؾالدة بذات الييؾالدات الخبيعييية عشييج الييؾالد
وعشج اليؾالدة ، وارتفيع  ايؾم 45جم الشعاج ذات الؾالدات الذتؾية قبل الؾالدة بمرل المعشؾيا في 

لخبيعية بعج اليؾالدة دم الشعاج ذات الؾالدات امرل ( في  P≤0.05) الكؾليدتضخولمعشؾيا تخكضد 
ميييا فيسيييا يخييير نتيييائج تخكضيييد الكميديييضخيجات الثالثيييية فقيييج ارتفيييع تخكضدىيييا معشؾييييا أ،  ايؾمييي 45ب 
(P≤0.05 فييي )  جم الشعيياج ذات الييؾالدات الخبيعييية عشييج الييؾالدة .بذييكل عييام ، كانييت اليي مرييل

كسيا تحقيق  الشعاج ذات الؾالدات الخبيعيةفي  فزلأالؾزنية الكمية  ةاوزان الشعاج والحسالن والدياد
فيييي حيييضؽ انخفيييض عيييجد لريييمبة الالدىشيييية ، فيييي نديييبة اليييجىؽ والبيييخوتضؽ والسيييؾاد ا معشيييؾي  ارتفييياع  

 هيب اننعاج ذات انوالدات انشتويةفي ح Cell Count ((SCC) Somaticالخاليا الجدسية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


