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المستخمص

 لمتعريف بالطرائق المتعمقة بالسيطرة عمى التناسل في2015 آذار27  الى2015  شباط7 هدفت الدراسة اجراء تطبيق ميداني في حقول المربين في ناحية كنعان لممدة

 مربي ) تمت السيطرة/  نعاج10(  مجموعة المعاممة, مربي/  نعجة15  نعجة عواسية محمية عشوائيا من ثالثة مربين بواقع45  تم اختيار, االغنام وزيادة انتاجيتها
 ايام ثم10  لمدةfluorogestone acetate (FGA)  ممغم من البروجستيرون الصناعي20 عمى الدورة التناسمية لها من خالل دفع االسفنجات المهبمية المشبعة بـ
 مربي عدت كمجموعة سيطرة دون/  نعجة5 , نعجة/  وحدة دولية500 ) بجرعة مقدارهاeCG) equine chorionic gonadotropin سحبها وحقن النعاج بهرمون
 تم تمقيح النعاج التي اظهرت الشياع باستخدام كباش من نفس القطيع بعدها اجري فحص الحمل لعد, تمت مراقبة الشياع لخمسة ايام تمت سحب االسفنجات,اي معاممة

 مربياً وتنظيم مشاهدة حقمية ارشادية لممربين في المنطقة اليضاح20  بعد ذلك اجريت استبانة لـ,  يوم من التسفيد باستخدام جهاز االمواج فوق الصوتية37 -35

 و بمغت نسبة تشخيص الحمل في, خالل ثالثة ايام بعد سحبها% 100  بينت النتائج ظهور الشياع في كافة النعاج المعاممة باالسفنجات بنسبة,نتائج واهمية التجربة

 وجود عالقة بين, اظهرت االستبانة وجود حاجة معرفية ممحة لممربين لمتعريف باهمية السيطرة عمى الدورة التناسمية في االغنام.% 85.71  بعد التمقيح37-35 اليوم
الحاجة المعرفية لممربين والتحصيل العممي الغمبهم واحجام قطعانهم والدخل المتحقق من تربية االغنام والدورات التدريبية والنشاطات التعريفية في مجال تربية واكثار

-35  يمكن االستنتاج ان تقانة توقيت الشياع تؤدي دو ارً مهماً في تحسين االداء التناسمي في االغنام وامكانية فحص الحمل بجهاز االمواج فوق الصوتية بعمر.االغنام

. يوماً بدقة عالية عن طريق جدار البطن فضالً عن وجود رغبة كبيرة لدى اغمب المربين لتطبيق تقانة توقيت الشياع ورغبتهم برعاية المواليد بوقت واحد في قطعانهم37
. التناسل في االغنام, الحاجة المعرفية, االسفنجات المهبمية,eCG , البروجستيرون الصناعي:الكممات المفتاحية
.*البحث مستل من رسالة الدبموم العالي لمباحث االول
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ABSTRACT
The objective of this study was to carry out an on-farm experiment in sheep owner farms in Kanaan district for
the period from 7th Feb. 2015 to 27th Mar. 2015 and to identify the unconventional methods in controlling the
reproduction in sheep and increase their productivity using 45 local Awassi ewes, randomly selected from three
sheep owners (15 ewes / owner). Treatment group (10 ewes/ owner) were treated with a vaginal sponges
containing 20 mg fluorogestone acetate (FGA) inserted for 10 days, followed by I.M. injection of 500 IU equine
chorionic gonadotropin (eCG), while 5 ewes / owner were regarded as control group without any treatment.
Estrus was observed for all ewes for 5 days post withdrawal of sponges. Ewes that showed estrus were mated by
rams in their flocks, thereafter, pregnancy detection was conducted at days 35-37 post- mating using
transabdominal ultrasonography. A questionnaire involved 20 sheep owners and a demonstrative field day was
conducted for owners contributed in the experiment, and others from the region of study to explain the
importance and results of the experiment. The results showed the appearance of estrus in all ewes 100% within
three days after the withdrawal of sponges. Pregnancy rate of 85.71% at days 35-37 of mating. The
questionnaire showed there is an urgent need of knowledge for owners to find out the importance of controlling
the reproductive cycle in sheep using vaginal sponges. Also, there were a correlation between the need of
knowledge for sheep owners with (educational level for most of them, herd sizes, income from breeding, training
courses and other activities in the fields of breeding and reproduction of sheep). In conclusion, the technology of
estrus synchronization has an important role to improve reproductive performance of sheep and pregnancy
could be detected through transabdominal ultrasonography at 35-37 days with high accuracy as well as there is
great desire for the most owner to conduct estrus synchronization technique and to take care their birth of herds
simultaneously.
Key words: FGA, eCG, vaginal sponges, need of knowledge, reproduction in sheep.
*Part of post graduate Diploma Thesis of the first author.
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الى جميور المسترشدين واكسابيم المعارف والميارات

المقدمة

لتطبيقيا ( 26و .(28لذلك ان ىدف الدراسة الحالي ىو نشر

بمغت اعداد االغنام في محافظة ديالى لالعوام ,2010

تقانات توقيت الشياع في االغنام ( باستخدام االسفنجات

 2014 ,2013 ,2012 ,2011حوالي  350000و

رأس

الميبمية ) وفحص الحمل باستخدام جياز الموجات فوق

 569860و  569860و  455888و569860

عمى التوالي ( )35عمى وفق البرنامج الوقائي الذي تقدمو

الصوتية بين المربين في ناحية كنعان وبيان حاجاتيم

المعرفية ليذه التقانات وعالقة ىذه الحاجات ببعض العوامل

المستشفى البيطري في المحافظة لقطعان االغنام .تحتل تربية

المتعمقة بالمربين كالتحصيل العممي وحجم القطيع والدخل

االغنام أىمية كبيرة لدى المربين في ناحية كنعان عمى

مستوى محافظة ديالى اذ تشكل نسبة تربية االغنام في ناحية

كنعان من مجموع االغنام المرباة في المحافظة حوالي 8.21

المتحقق من تربية االغنام فضالً عن المشاركة بالنشاطات
االرشادية الخاصة بموضوع البحث.

 .)36( %إن زيادة الوعي الغذائي لممجتمع والنمو السكاني

المواد والطرائق

الماضية ادت الى زيادة الطمب عمى المنتجات الحيوانية

كنعان التابعة لقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى والتي تبعد

واستيالك كميات اكبر من المحوم الحمراء ومنيا لحوم االغنام

حوالي  7كم عن مركز القضاء وذلك لممدة من  7شباط

بدرجة ال تتوافق مع النسب المتحققة من االنتاج فضالً عن

الى  27آذار  , 2015وتم اختيار ثالثة مربين لالغنام من

اجريت ىذه الدراسة في قرية االزدىار احدى قرى ناحية

المتزامن مع ارتفاع دخل الفرد العراقي في السنوات القميمة

وجود نقص في مستوى االشباع من استيالك الفرد العراقي

اصل  20مربياً في القرية القامة التجربة الخاصة بالدراسة,

الحاجة الى اعتماد تقانات تناسمية متنوعة في مجال تحسين

في غير موسميا التناسمي والعائدة الى المربين واختيرت

الكفاءة التناسمية لالغنام وزيادة انتاجيتيا تبعاً لذلك (.)1

عشوائياً بواقع  15نعجة من كل قطيع  ,وكانت النعاج غير

اشتممت الدراسة عمى  45نعجة من النعاج العواسية المحمية

لمحوم الحمراء بسبب انخفاض المعروض منو ( ,)2لذا دعت

ان سيولة متابعة ومراقبة المواليد الصغيرة واالميات بشكل

حوامل بأعمار تترواح بين  2.5الى  4سنوات  ,وفحصت

مباشر وجماعي ىو المحصمة النيائية لعمميات توحيد الشياع

لمتاكد من كونيا غير حوامل بجياز الموجات فوق الصوتية

وعمميات التمقيح وانتظام مواعيد الوالدات ( .)10لذا تم المجوء

 .Ultrasonographyغذيت نعاج التجربة عمى الشعير فقط

الى توحيد شياعيا عن طريق التقانات التناسمية بعدة طرائق

داخل الحظيرة وعمى الرعي صباحاً وبعد الظييرة الى المساء,

الحمل المبكر من العوامل التي تمعب دو اًر ميماً في تحسين

في الجو الصحو ,اما في الجو الممطر فتقدم ليا وجبتين من

منيا المعاممة بالبروجستيرون (15و 32و .)36يعد تشخيص

ويقدم ليا التبن والشعير ( ½ كغم  /رأس ) فضالً عن الرعي

الكفاءة التناسمية في االغنام ,وان التشخيص غير الصحيح

الشعير بمقدار  1كغم  /رأس لموجبتين مع التبن ,ويعمد
المربون الذين تم اختيارىم الى االستفادة من البرنامج الوقائي

لمحمل خالل موسم التناسل الطبيعي يمكن ان يؤدي الى

الصحي الذي يقدمو المستشفى البيطري في محافظة ديال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى

فقدان فرصة العادة التناسل وفقدان موسم تناسل كامل لمنعاج

( برنامج حكومي) ,وضعت النعاج الخاصة بالتجربة في حقل

( ,)19ويعد مفيداً في تقميل ضائعات االعالف في حالة

واحد لتسيل مراقبتيا وتقديم االعالف واجراء المعامالت

تشخيص النعاج غير الحوامل بشكل مبكر ( ,)18ومن

اليرمونية 10 ,نعاج تعامل ىرمونياً لغرض توقيت الشياع و5

طرائق تشخيص الحمل المبكر في المجترات الصغيرة ىي

نعاج لمسيطرة من دون أي معاممة ولكل قطيع وتم اعطاء لون

طريقة الموجات فوق الصوتية  6( Ultrasonographyو

لكل قطيع ضمن التجربة .تم دفع االسفنجات الميبمية

 12و 27و .) 29يعد االرشاد الزراعي عامال اساسياً في

المشبعة بيرمون البروجستيرون الصناعي fluorogestone

تحقيق التنمية الزراعية عن طريق نقل التقانات الحديثة  ,فيو

) 20 acetate (FGAممغم لثالثين نعجة العائدة لممربين

ييدف الى احداث تغييرات سموكية مرغوبة في ميارات

الثالثة لمدة  10ايام والتي كانت قد ولدت قبل مدة 60 -45

ومعارف واتجاىات المسترشدين من خالل تنويع الوسائل

يوماً من دفع االسفنجات .تم حقن النعاج بـ  500وحدة دولية

االرشادية المستخدمة والتي تؤدي دو اًر ميما في نشر التقانات
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من ىرمون المناسل المشيمي لمخيول (  ) eCGبالعضمة عند

بتطبيق اختبار مربع كاي ( )Chi-squareعمى مستوى

سحب االسفنجات الميبمية ,و تم اطالق  6كباش بعمر4 -3

احتمالية  0.05و .)35( 0.01

سنوات في اليوم التالي لسحب االسفنجات لغرض التسفيد

النتائج والمناقشة

الطبيعي لمنعاج التي تظير الشياع وتم حجز النعاج داخل

كانت النتائج عالية المعنوية ( )P<0.01العداد النعاج التي

الحضيرة ليذا الغرض لحين انتياء التسفيد .تم تشخيص

اظيرت الشياع لمقطعان الثالثة لاليام التي تمت سحب

الحمل بعد  37 – 35يوماً من تأريخ التسفيد لمنعاج بأستخدام

االسفنجات وحقن ىرمون  eCGىي  17, 6و  7نعاج لاليام

جياز الموجات فوق الصوتية وبطريقة (Real-time B-

االول والثاني والثالث عمى التوالي وقد بمغت نسبتيا  %20و

 )mode ultrasonic scanning of the uterusعن

 % 56.7و  % 23.3عمى التوالي ,بينما لم تظير مجموعة

طريق جدارالبطن ) ) Transabdominalوبحضور مجموعة

السيطرة أي نتائج إذ لم تظير الشياع لجميع االيام( جدول,)1

من المربين ,وىي طريقة سريعة وامينة ودقيقة في تشخيص

ويالحظ من الجدول ( )1ان اليوم الثاني سجل اعمى النسب

الحمل وعدد االجنة ,إذ يمكن رؤية الجنين في اليوم  25بعد

 %56.7مقارنة باليومين االول والثالث ,إن استعمال

التسفيد بالقرب من المثانة بشكل دائرة وفيو استطالة (.)16

االسفنجات الميبيمة المشبعة بالبروجستيرون المقترن مع

تم العمل عمى تحسين المستوى المعرفي لممربين وتوجياتيم

استعمال ىرمون  eCGىو الذي احدث تزامن الشياع ()22

خالل اجراء عممية

وكانت نسبة االستجابة لمشياع في النعاج لميومين االول

نحو التقانات المستخدمة بالبحث من

فحص الحمل باستخدام جياز الموجات فوق الصوتية ودفع

والثاني بعد سحب االسفنجات وحقن ىرمون

 eCGتمثل

االسفنجات الميبيمية المشبعة بالبروجستيرون بحضور عدد
من مربي االغنام في القرية واالساتذة والموظفين الزراعيين

 % 76.7وىي نتيجة تتفق مع ما توصل اليو Dogan

و  )17(Nurالذي اظيرت نتائجو حدوث الشياع بنسبة

وشرح اىمية ىذه التقانات والفوائد المترتبة عمى استعماليا

 %72.2لـ  24ساعة االولى ,ويستدل من ىذه النتيجة

وحثيم عمى اعادة استخداميا كونيا تحقق عوائد مادية مجدية

الميمة انو باالمكان توجيو المربين الى اتباع ىذه الطريقة

من خالل زيادة االنتاج المتحقق وتقميل ضائعات االعالف و
توزيع استمارات االستبانة الخاصة بالدراسة عمى ( 20مربي)

وبذلك يمكن زيادة العائد االقتصادي لمربي االغنام واغناء

االسواق بالمحوم الحمراء المساىمة في تعزيز اعداد الحيوانات

وممئيا من قبميم وجمعيا لغرض اجراء عممية التحميل

في العراق فيما لو استغمت من عموم المربين في العراق

االحصائي الالزم عمييا ,و استعمل البرنامج اإلحصائي

واعتماد ىذه الفكرة من و ازرة الزراعة المعنية بشكل اساسي

 )30( SAS- Statistical Analysis Systemفي تحميل

بتطوير الثروة الحيوانية.

البيانات لدراسة تأثير العوامل المختمفة في الصفات
المدروسة ,وقورنت الفروق المعنوية بين النسب المختمفة

جدول .1االعداد والنسبة المئوية لمنعاج التي اظهرت الشياع في القطعان الثالثة لمنعاج العواسي بعد المعاممة باالسفنجات
المهبمية وهرمون  eCGلدى المربين في ناحية كنعان -محافظة ديالى
اٌّؼبٍِخ واٌمطُغ
اٌمطُغ االوي
اٌمطُغ اٌثبٍٔ
اٌمطُغ اٌثبٌث
اٌؼذد اٌىٍٍ
إٌطجخ اٌّئىَخ %
لُّخ ِرثغ وبٌ ()χ2

ػذد إٌؼبج اٌزٍ اظهرد اٌشُبع ثؼذ ضحت
االضفٕجبد وحمٓ اٌهرِىْ

ِجّىػخ
اٌطُطرح

اٌىٍٍ

االوي

اٌثبٍٔ

اٌثبٌث

اٌراثغ

اٌخبِص

2
2
2
6

8
5
4
17

3
4
7

-

-

0
0
0
0

10
10
10
30

20.00

56.70

23.30

-

-

0.00

100
-

** 9.268
** (.)P<0.01

اظيرت نتائج فحص الحمل باستخدام جياز الموجات فوق

-

بعد  35يوماً من سحب االسفنجات الميبمية وحقن ىرمون

 ,eCGإذ كانت  24نعجة حوامل بنسبة  % 85.71و4

الصوتية لمقطعان الثالثة نتائج عالية المعنوية ()P<0.01
1080

اٌججىرٌ وهىثٍ

ِجٍخ اٌؼٍىَ اٌسراػُخ اٌؼرالُخ – 2016/ 1088-1078 :)4(47

نعاج غير حوامل بنسبة  , % 14.29وسجل القطيع الثاني

يوماً من التسفيد عمى التوالي إذ بمغت دقة التشخيص %87و

بالمون االحمر نسبة حمل  % 100كأعمى نسبة وادناىا
لمقطيع االول اذ بمغت نسبة الحمل  , % 70وسجل نفوق 2

 %88عمى التوالي لكل منيما كما انيا تتفق نوعاً ما مع

ماتوصل اليو  )6( Al-Mansouryإذ بمغت نسبة تشخيص

نعجة من القطيع الثالث بسبب التخمة قبل ايام قميمة من

الحمل  %90عند عمر  45يوماً من التسفيد باستعمال
الفحص بجياز الموجات فوق الصوتية عن طريق جدار

اجراء الفحص وكما مبين في الجدول ( ,)2كان تشخيص

البطن .بينما بمغت دقة التشخيص  %98.4 -95.8خالل

الحمل بالفحص عن طريق جدار البطن بعد  37 -35يوماً

مدة الفحص الممتدة بين  90 -31يوماً من التسفيد استناداً

من التسفيد الطبيعي لمنعاج الشائعة كونيا الطريقة االسيل

واالسرع واالكثر اماناً لمنعاج من حيث احداث الجروح او
النزف بعد الفحص عن طريق المستقيم

لما ذكره  .)8( Al-Rawiان استخدام الجياز(ذو النوع

المتنقل) اظير دقة عالية في تشخيص الحمل لمنعاج باعمار

فضالً عن دقة

الفحص( .)14وقد شخص الحمل من خالل مالحظة

مبكرة مما لو مردود كبير لتحسين انتاجية القطعان من جية

الحويصمة الجنينية (  ) Embryonic vesicleومالحظة

ومن جية اخرى امكانية السيطرة عمى ادارة ىذه القطعان

الجنين نفسو ( ()8صورة .)1

بشكل حضاري كما ىو متبع في الدول االوربية وبما ان

بمغت نسبة الحمل لمقطعان الثالثة  %85.71عند الفحص

استخدامو يتطمب ايدي متدربة وذات خبرة اكاديمية فأننا نقترح

في اليام  37-35يوماً بعد التسفيد ( جدول  )2وتعد مقاربة

ان تكون الدوائر الزراعية الفرعية لدييا مثل ىذه االجيزة وان

( )8وعند الفحص لمنعاج باعمار  26 -24يوماً ودون 20

المربين عمى وفق نظام دوري متبع في ىذه الدوائر الزراعية.

تكون مالكاتيا الفنية مدربة عمى طريقة استخداميا لدى

لمنتائج التي اشار ليا  Garciaوآخرون ( )20و Al-Rawi

جدول  .2نسبة الحمل لنعاج القطعان الثالثة باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية لدى مربي االغنام في ناحية كنعان-
محافظة ديالى

المعاممة او القطيع

عدد النعاج

القطيع االول

نتيجة الفحص

المفحوصة

غير حامل

حامل
العدد

%

العدد

%

القطيع الثاني

10
10

7

10

70.00
100.0

3

30.00

القطيع الثالث

8

7

87.50

1

12.50

الكمي

28

85.71

24

0
4

0.00

14.29

))**P<0.01

واظيرت نتائج االستبانة وجود اختالفات عالية المعنوية
) )P<0.01في التحصيل العممي لممربين إذ بمغت نسبة
المربين الحاصمين عمى الشيادة االبتدائية  % 60كأعمى

Em.V.

نسبة واوطأ نسبة كانت لممربين الحاصمين عمى شيادة الدبموم
 ( % 5.0جدول  ,)3ويالحظ ان النسبة المئوية لممبحوثين
تتناسب عكسياً مع تحصيميم العممي إذ ان  %60منيم من
خريجي االبتدائية او ضمن مراحميا و %20لمدراسة

E.

المتوسطة و  %15لالعدادية و %5فقط لمدبموم وىو يفسر
ان اغمب العاممين في مجال تربية االغنام من ذوي التحصيل

صورة  .1جنين  E.بعمر  37 -35يوماً لنعجة من

العممي البسيط الذين يعرفون دائما بحاجاتيم المعرفية في

القطيع الثاني باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية عن

مجال عمميم كونيم يميمون ويعتقدون بتطبيق الممارسات

طريق جدار البطن = Em.V ,الحويصمة الجنينية .
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وفيما يخص عدد الكباش في كل قطيع اظيرت النتائج فروقاً

الزراعية المتوارثة وال يفضمون استعمال التقانات الحديثة عمى
العكس عند ارتفاع المستوى التعميمي وىي نتيجة توافق

معنوية كبيرة ( )P<0.01بين المربين إذ سجمت نسبة

ماتوصل اليو  )12( Ghaidhibو  ,)7( Al Rawiوان

 % 35.00كأعمى نسبة لممربين الذين تضم قطعانيم كبشين

اغمب الذين يكونون بتحصيل عممي اعمى يتحولون الى

فقط من قطيع مكون من  110 -55رأس بينما كانت اوطأ

اشغال وظائف اخرى بعيدة عن تربية االغنام.

نسبة  % 5.00لممربين الذين ضمت قطعانيم  4و 5كباش
ضمن قطعان مكونة من  260و  370-300رأس عمى

جدول  .3العدد والنسبة المئوية لمتحصيل العممي لممبحوثين

التوالي ( جدول ,) 5ان نسبة  %80من المبحوثين لدييم -1

في ناحية كنعان /محافظة ديالى
اٌزحصًُ اٌؼٍٍّ

اٌؼذد

إٌطجخ اٌّئىَخ ()%

 3كبش في القطيع و  % 20لدييم  6 -4كبش ىي نسب

اثزذائُخ

12

60.00

ِزىضطخ

4

20.00

قميمة ال تتوافق وحقيقة احجام القطعان المذكورة في االستبانة

اػذادَخ

3

15.00

دثٍىَ

1

5.00

فمن المعروف ان وجود االكباش باالعداد المثالية 100 : 3

لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-

---

** 11.671

مما يؤكد وجود فجوة معرفية في ىذا المجال ذات اثر سمبي,
نعجة في المراعي و  40 :1نعجة في الحظائر( )11ىي
طريقة عدت نظيفة وخضراء لمسيطرة عمى التناسل في

)square

المجترات الصغيرة (24و .)25وبشكل عام تتصف خصوبة

** (P<0.01) .

االغنام العراقية بكونيا منخفضة السباب عدة (13و)23

واشارت النتائج الى وجود اختالفات معنوية كبيرة ()P<0.01

لذلك من الضروري ان يتم توجيو المربين الى استخدام النسب

في حجم القطيع لممربين إذ بمغت النسبة اعالىا % 60

المثالية من الكباش عند التمقيح لرفع خصوبة القطيع .

لممربين الذين يمتمكون قطعان بحجم  100 -30رأس وادنى

جدول  .5العدد والنسبة المئوية لمكباش في القطيع لدى

نسبة كانت  % 5.0لمربي يمتمك قطيعاً مكوناً من  500رأس

المبحوثين في ناحية كنعان /محافظة ديالى
إٌطجخ
حجُ اٌمطُغ /
ػذد
اٌؼذد
اٌّئىَخ ()%
رأش
اٌىجبظ

(جدول  ,)4وىنا تقل الحاجة المعرفية لمتقانات الحديثة
بمختمف اشكاليا إذ ترتبط الحاجة المعرفية بعالقة معنوية مع
حجم القطيع ويعزى ذلك الى ان اىتمام المربي بقطيعو يزداد
كونو يمثل رأس مال كبير بالنسبة لو وىذا ما رجحو Al-

 )3( Jbooreبخالف ما ذكر  )7( Al Rawiالتي بينت انو
العالقة لمحاجات المعرفية لممربين باالفكار التكنولوجية مع
حجم القطيع ومن الضروري ىنا توجيو المربين لزيادة اعداد
قطعانيم كي تصبح تربيتيا مربحة اقتصادياً.

جدول  .4العدد والنسبة المئوية لحجم القطيع الذي يممكه
المبحوثين من مربي االغنام في ناحية كنعان  /محافظة
حجُ اٌمطُغ  /رأش

12
2
3
2
1
---

100-30
200-101
300-201
400-301
500
لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-
)square
)** P<0.01) .

2

110 -55

7

35.00

3

250 -70

4

20.00

4

260

1

5.00

5

370 -300

1

5.00

6

500 -400

2

10.00

لُّخ ِرثغ وبٌ(Chi-

---

** 9.315

)square

ديالى

ػذد اٌّرثُٓ

1

60 -30

5

25.00

** (.)P<0.01

إٌطجخ اٌّئىَخ
()%
60.00
10.00
15.00
10.00
5.00
** 13.924

كما اتضح ان ىناك فروقاً عالية المعنوية ( )P<0.01بينتيا

النتائج في النسب المئوية لمدخل المتحقق من تربية االغنام
لممربين إذ كانت تمثل نسبة قميمة من الدخل لممربين ىي

اعمى النسب  % 60وادناىا  % 40لتحقيقيا نصف دخل
المربين ولم تسجل اي نسب من مساىمة االغنام في تحقيق
كامل الدخل او معظمو الي مربي ( جدول  ,)6وىذا يفسر
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ايضاً وجود فجوة معرفية كبيرة بالتقانات الحديثة كون العائد

جدول  .7العدد والنسبة المئوية لمشاركة المبحوثين في

المالي المتحقق من التربية ال يمثل كامل الدخل او معظمو

الندوات االرشادية حول تقانات التناسل وفحص الحمل في

لممبحوثين وىي نتيجة موافقة لما توصل اليو Al-Jboore

ناحية كنعان  /محافظة ديالى
إٌطجخ اٌّئىَخ
اٌؼذد
هً رشبرن
()%

( )3الذي قبل الفرضية البحثية التي تنص ان ىناك عالقة
ارتباطية معنوية بين الحاجة المعرفية لمربي االغنام والدخل
المتحقق من تربيتيا والتي تبين انو كمما زاد الدخل المالي

ٔؼُ

0

0.00

المتحقق من التربية تقل الحاجات المعرفية في ىذا المجال

وال

20

100.00

ويزيد من اىتمام المربين في التعرف عمى الطرائق العممية في

لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-

---

** 15.00

التربية بغية زيادة االنتاج.

)square

جدول  .6العدد والنسبة المئوية لمدخل المتحقق من تربية

** (.)P<0.01

االغنام لدى المبحوثين في ناحية كنعان  /محافظة ديالى
إٌطجخ اٌّئىَخ
اٌؼذد
اٌّطبهّخ فٍ اٌذخً
()%
وبًِ اٌذخً

0

0.00

ِؼظُ اٌذخً

0

0.00

ٔصف اٌذخً

8

40.00

ٔطجخ لٍٍُخ ِٓ اٌذخً

12

60.00

لُّخ ِرثغ وبٌ

---

** 13.750

وحول سؤال المربين عن امتالكيم اي معمومات عن الدورة
التناسمية لالغنام جاءت النتائج ان المربين جميعيم % 100
ليس لدييم اي معمومات عن الدورة التناسمية لالغنام

(( ,)P<0.01جدول  ,)8وىي فجوة معرفية كبيرة تؤثر بشكل
مباشر عمى الحالة االنتاجية لمقطيع بسبب عدم تركيز
االىتمام عمى النعاج التي تظير الشياع وعدم رعايتيا وادارتيا
بشكل افضل لرفع نسب ومعدالت االخصاب ,لذا من
الضروري التاكيد عمى اىمية الندوات االرشادية والنشرات

العممية وايصاليا لممربين لرفع المستويات المعرفية لدييم.

()Chi-square

جدول .8العدد والنسبة المئوية لممربين الذين يمتمكون

** (.)P<0.01

معمومات عن الدورة التناسمية لالغنام في ناحية كنعان /

اما بخصوص مشاركة المربين في الندوات االرشادية التي

محافظة ديالى
إٌطجخ اٌّئىَخ
ٌذَه ِؼٍىِبرؼٓ اٌذورح
اٌؼذد
()%
اٌزٕبضٍُخ ٌالغٕبَ
0.00
0
ٔؼُ
100.00
20
وال
** 15.00
--لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-
)square
** (.)P<0.01

تتعمق بالتقانات التناسمية وفحص الحمل فقد بينت النتائج

وجود فارق معنوي كبير( )P<0.01إذ لم يشارك المربون
جميعيم  % 100المشمولين باالستبانة في اي ندوات
ارشادية حول التقانات التناسمية او فحص الحمل في االغنام
(جدول ,)7وان عدم اشتراكيم في ندوات ارشادية حول
التقانات التناسمية وفحص الحمل ىو لعدم عقد مثل ىذه

الندوات في منطقة البحث وىذا بالتأكيد سبب حاجة معرفية

نسبة كبيرة جداً من المربين ( )P<0.01الذين يتركون

كبيرة لدييم بآلية عمل واىمية ىذه التقانات في زيادة االنتاج

المواليد لمرضاعة من امياتيا اذ بمغت  % 95مقارنة بمربي

ومن ثم اىمال دور االرشاد الزراعي الكبير في نقل

واحد  % 5ال يترك المواليد لمرضاعة من امياتيا (جدول,) 9

المعمومات التكنولوجية وتحسن االنتاج وزيادة دخل االسر

وىي نسبة كبيرة ومع توفر التغذية المناسبة والرعي ستنتج

الفالحية واالرتقاء بمعيشتيم عمى وفق آخر تطورات العمم

حمالناً بصحة جيدة واميات ذات مقاومة اكثر لعوامل

وىو موافق لنتيجة .)5( Al- Khalidi

االجياد الناتج عن توفير حاجة االدامة واالنتاج وىذا يعني
وجود معرفة لدى المبحوثين باىمية التغذية والرضاعة عمى

حد سواء مما يقمل الحاجة المعرفية ليم في ىذا الصدد.
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جدول  .9العدد والنسبة المئوية لترك المواليد لمرضاعة من

معمومات عن كيفية السيطرة عمى التناسل في األغنام
(جدول ,)11ويفسر ىذا وجود حاجة معرفية كبيرة لدى

امهاتها لمربي االغنام في في ناحية كنعان  /محافظة ديالى
إٌطجخ
هً رزرن اٌّىاٌُذ
اٌّئىَخ
اٌؼذد
ٌٍرضبػخ ِٓ اِهبرهب
()%

المبحوثين في كيفية السيطرة عمى التناسل لمنسبة االكبر منيم
مقابل النسبة االقل  %30والذين تقل الحاجة المعرفية ليم في
مجال السيطرة عمى التناسل وىي خبرة اكتسبوىا من خالل

ٔؼُ

19

95.00

الطبيب البيطري بنسبة ( %100جدول  )12بينما لم يحصموا

وال

1

5.00

عمى اي معمومات عن طريق االرشاد الزراعي او الكتب او

لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-

---

14.822

وسائل االعالم مما يفسر دور الطبيب البيطري الفاعل في

)square

منطقة البحث.

**

جدول  .11العدد والنسبة المئوية الذين يممكون معمومات

** (.)P<0.01

عن كيفية السيطرة عمى التناسل لالغنام في ناحية كنعان /

كما اوضحت االستبانة عند سؤال المربين عن تمقيح النعاج

محافظة ديالى
ٌذَه ِؼٍىِبد ػٓ
اٌؼذد
وُفُخ اٌطُطرح ػًٍ
اٌزٕبضً
6
ٔؼُ
14
وال
--لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-
)square
** (.)P<0.01

مرة ثانية ىل تم بعد الفطام او قبل الفطام وكانت النسبة
الكبيرة  % 90منيم وبفارق عالي المعنوية ( )P<0.01يعمل
عمى تمقيح النعاج مرة ثانية بعد الفطام بينما  % 10منيم

يمقح نعاج القطيع قبل الفطام ( جدول ,)10مما يعني ان
النسبة االكبر منيم يعطي الفرصة لمنعاج لرفع درجة الحالة
الجسمانية لنعاج قطيعو (Body condition score )BCS
الى درجة يمكن من خالليا رفع وانجاح نسب االخصاب

إٌطجخ
اٌّئىَخ ()%
30.00
70.00
** 11.750

لمموسم الالحق والسبب ان الرضاعة تعمل عمى انياك النعاج

جدول  .12العدد والنسبة المئوية حول كيفية التعرف عمى

واالنتاج والعالقة ىنا عكسية ,اما التمقيح بعد الفطام مع وجود

ناحية كنعان  /محافظة ديالى
إٌطجخ اٌّئىَخ
وُف رُ اٌزؼرف ػًٍ
اٌؼذد
()%
اٌطُطرح ػًٍ اٌزٕبضً

وتقميل درجة الحالة الجسمانية ليا لتوفيرىا حاجات االدامة

السيطرة عمى التناسل في االغنام لدى مربي االغنام في

دفع غذائي جيد فسيعمل عمى تحسين ( ,)BCSاي ان
المبحوثين لدييم معرفة جيدة في ىذا المحور مما يقمل

حاجتيم المعرفية فيو.

ارشبد
طجُت ثُطرٌ
وزبة
رٍفسَىْ
لُّخ ِرثغ وبٌ
()Chi-square

جدول  .10العدد والنسبة المئوية لتمقيح النعاج مرة ثانية
هل تم بعد الفطام او قبمه لدى مربي االغنام في ناحية
كنعان  /محافظة ديالى
رٍمُح إٌؼبج ِرح ثبُٔخ

اٌؼذد
2
18
---

لجً اٌفطبَ
ثؼذ اٌفطبَ
لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-
)square
** (.)P<0.01

إٌطجخ اٌّئىَخ
()%
10.00
90.00
** 14.391

0
6
0
0
---

0.00
100.00
0.00
0.00
** 15.000

** (.)P<0.01
واشارت النتائج الى اختالف معنوي كبير ( )P<0.01عند
سؤال المربين حول رغبتيم بتطبيق تقانات تناسمية في
قطعانيم إذ ان النسبة االكبر  %70كانت لصالح المربين

وبينت النتائج ان ىناك فارقاً معنوياً كبي اًر ()P<0.01

الذين يرغبون بتطبيق مثل ىذه التقانات و  % 30منيم ال

بخصوص امتالك المربين اي معمومات عن كيفية السيطرة

يرغبون فييا (جدول  ,)13وىو امر يدعو الى التفاؤل كون

عمى التناسل اذ كانت نسبة  % 70منيم ال يمتمكون اي

النسبة االكبر منيم يعون اىمية ىذه التقانات في زيادة االنتاج

معمومات عن كيفية السيطرة عل التناسل و % 30لدييم
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وىي نتيجة تتوافق مع ما توصل اليو )4( Al-Jubouri

المعنوية ( )P<0.01إذ كانت النسبة االكبر  % 85لممربين

الذي اشار الى ان النجاح في زيادة االنتاج يعتمد عمى تطوير

الذين يرغبون برعاية المواليد في وقت واحد وادناىا % 15

المعرفة والميارة في استخدام التقانات الزراعية ,ومن ثم زيادة

لممربين الذين يرغبون برعايتيا في اوقات متباعدة (جدول

الدخل المتحقق من تربية االغنام  ,عميو يجب التاكيد عمى

 ,)15مما يعني وجود معرفة جيدة لدى المبحوثين باىمية

تطوير المعرفة العممية لبقية المبحوثين الغير راغبين بيذه

رعاية الحمالن وادارتيا في الوقت نفسو وتسييل تنظيم

العمميات الحقمية.

المعرفة ( )%30وايجاد السبل الكفيمة بتطويرىم باالستعانة
بالطرائق االرشادية المتيسرة في ىذا المجال .اما سبب عدم
رغبة بقية المبحوثين في تطبيق التقانات التناسمية في قطعانيم

جدول  .15العدد والنسبة المئوية لرغبة المربي في ناحية

فقد فسرىا الجدول ( )14اذ اظير  %66.67منيم ان السبب

كنعان  /محافظة ديالى برعاية المواليد في وقت واحد او

غير مقتنعين بيا وبذلك يمكن تقميل الحاجة المعرفية لمنسبة

إٌطجخ
اٌّئىَخ
()%
85.00
15.00
** 13.602

ىو جيميم بيذه التقانات بينما النسبة االقل  %33.33منيم

عمى شكل مدد متباعدة

هً َرغت اٌّرثٍ ثرػبَخ
اٌّىاٌُذ فٍ ولذ واحذ

االكبر منيم من خالل التدريب والدعم وتوفير الوسائل الكفيمة
بانجاح تطبيق التقانات الحديثة (.)7

17
3
---

ولذ واحذ
اولبد ِزجبػذح
لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-
)square
** (.)P<0.01

جدول  .13العدد والنسبة المئوية لرغبة مربي االغنام في
ناحية كنعان  /محافظة ديالى بتطبيق تقانة تناسمية في
قطيعه

هً َرغت ثزطجُك
اٌؼذد
رمبٔخ رٕبضٍُخ فٍ
لطُؼه
14
ٔؼُ
6
ال
--لُّخ ِرثغ وبٌ
()Chi-square
** (.)P<0.01

إٌطجخ اٌّئىَخ
()%

وحول وجود تجارب لمتقانة التناسمية نفسيا في منطقة الدراسة
اظيرت النتائج فارقاً معنوياً كبي اًر ( )P<0.01إذ ان النسبة

كانت  % 100بعدم وجود اي تجارب لتطبيق نفس التقانة

70.00
30.00
** 11.750

في المنطقة ( جدول  ,)16وان عدم وجود اي تجارب لمتقانة
نفسيا موضوعة البحث في منطقة الدراسة يفسر وجود الحاجة
المعرفية كبيرة لدى المبحوثين في مجال التقانات التناسمية

والن اغمب المربين ال يميمون الى تطبيق اي تقانات حديثة

جدول  .14العدد والنسبة المئوية لعدم رغبة المربي في

اال بعد حضور مشاىدات حقمية لمرة او اكثر ليممسوا عياناً

ناحية كنعان  /محافظة ديالى بتطبيق تقانة تناسمية في

الفوائد المتحققة منيا وىي نتيجة اكدىا .)31( Senan

قطيعه

ضجت ػذَ اٌرغجخ

اٌؼذد

إٌطجخ
اٌّئىَخ ()%

0
4
2
0
---

0.00
66.67
33.33
0.00
** 10.348

ِىٍفخ
اجهً اٌزمُٕخ
غُر ِمزٕغ
اخري
لُّخ ِرثغ وبٌ (Chi-
)square
** (.)P<0.01

اٌؼذد

جدول  .16العدد والنسبة المئوية لتجارب التقانة في ناحية
كنعان  /محافظة ديالى
إٌطجخ اٌّئىَخ
هً هٕبٌه رجبرة
اٌؼذد
()%
ٌٕفص اٌزمُٕخ

ٔؼُ
وال
لُّخ ِرثغ وبٌ
()Chi-square

0
20
---

0.00
100.00
** 15.00

** (.)P<0.01
وحول رغبة المربين برعاية المواليد في وقت واحد او عمى

وكان ىناك فارق معنوي كبير ( )P<0.01لنتائج اجابة

شكل مدد متباعدة فقد بينت النتائج وجود اختالف عالي

المربين عن امتالكيم اي معمومات حول تشخيص الحمل
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95 بالسونار المحمول يدوياً إذ ان النسبة االكبر منيم كانت
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 فقط% 5.00  انيم ال يمتمكون اي معمومات عنيا و%
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 العدد والنسبة المئوية المتالك مربي االغنام في.17 جدول
 محافظة ديالى معمومة عن تشخيص الحمل/ ناحية كنعان
بجهاز الموجات فوق الصوتية المحمول يدويا
إٌطجخ
ٓهً ٌذي اٌّرثٍ ِؼٍىِخ ػ
اٌّئىَخ
اٌؼذد
رشخُص اٌحًّ ثجهبز
)%(
اٌّىجبد فىق اٌصىرُخ

5.00
95.00
** 14.822

1
19
---

ُٔؼ
وال
Chi-( ٌلُّخ ِرثغ وب
)square
.)P<0.01( **

 العدد والنسبة المئوية ل تمكن المربيين في.18 جدول
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