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 في إنتاج الحليب وبعض االستجابات الحرارية لدى الماعز القبرصي Omega-3تأثير اضافة 

 **احمد عالء الدين طه *غايب عبد الرحمن العباسي عماد*  1ناظم عذاب حمادي
 ** دائرة البحوث الزراعية جامعة تكريت الزراعة،كلية  الحيواني،* قسم االنتاج 

 الخالصـــة 
 المفتاحية:الكلمات 

Omega 3  انتاج ،
الحليب، االستجابات 

 الحرارية، الماعز القبرصي.
 للمراسلة:

 ناظم عذاب حمادي
كلية  -قسم اإلنتاج الحيواني

 -امعة تكريتج -الزراعة
 .العراق

 20أبحاث األغنام والماعز التابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية في أبو غريب) أجريت هذه الدراسة في محطة
 2-1.5ماعز قبرصي بعمر  21.استخدمت فيها 2015/ 30/8ولغاية  2015/ 1/6كم قرب بغداد( للمدة من 

مجموعة( عدت المجموعة  /ةمعز 7ثالثة مجاميع ) قسمت عشوائيا بشكل متساِو الى كغم ، 54-35سنة وبوزن 
لمجموعة الثالثة  وا Omega-3مل/لكل حيوان من  30االولى مجموعة سيطرة والمجموعة الثانية اعطيت 

على بعض الصفات -3بالتجريع ، لغرض معرفة تأثير إعطاء االوميغا Omega-3مل/لكل حيوان من  45أعطيت
في إنتاج الحليب  3-. اظهرت النتائج وجود تأثير معنوي للمعاملة باألوميغا اإلنتاجية وبعض االستجابات الحرارية

شهري ل( خالل األسبوع االول P ≤ 0.05إذ تفوقت المعاملة الثالثة معنويًا ) التجربة،للماعز القبرصي خالل اشهر 
غم( على المعاملة االولى  828.57غم( واالسبوع الرابع لشهر تموز )  842.86غم ( وآب )1385.71حزيران )
لحالية االدراسة فيما لم تختلف معنويًا عن المعاملة الثانية . كما تشير نتائج غم   81.23غم و 92.58  )السيطرة(

إلى عدم وجود تأثيرات معنوية بين المعامالت في معدل التنفس خالل فترة التجربة في حين وجد تأثير معنوي 
 على التوالي في°( م 39.01( و)39.20( والثانية )39.16و) 39.36)للمعاملة الثالثة خالل شهري تموز واب )

 اما معدل النبض فتشير النتائج الى°. ( م 38.89( و) 38.94درجة حرارة المستقيم مقارنة بمعاملة السيطرة )
 فيما انعدم 74.14مقارنة بمعاملة السيطرة  78.29وجود تأثير معنوي للمعاملة الثالثة خالل شهر تموز بمعدل 

 التأثير لباقي فترات التجربة.

Effect of Omega 3 on Milk Production and some Thermoregulatory Responses in Cypriot 
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This study was conducted in Sheep and Goat Research Station Belonging to Public 
Authority for Agricultural Research in Abu Ghrib (20 km from Baghdad) for the 

period 1/6/2015 to 30/8/2015, and use of 21 Cypriot goats aged 1.5-2 years old and 

weighing 35-54 kg. goats were divided randomly into three groups (7 goats each 

group) The first group was considered control group and second group was given 30 
ml / per animal from 3-Omega and third group was given 45 ml / per animal from 3-

Omega. for the purpose of knowing the effect of omega- 3 on milk production and 

some thermoregulatory responses  
       The results showed a significant effect for supplementation of omega -3 in the 

production of milk goats within months' experience, It overtook third -treatment was 

significantly (P ≤ 0.05) during the first week for the months of June ( 1385.71 g ) and 
August ( 842.86 g ) The fourth week of the month of July ( 828.57 g ) the first group 

( control) While not significantly different from the second group . The results of the 

present study also showed there were no significant effects of transactions between 

the breathing rate during the probationary period, While significant effect was found 
for the third treatment during the months of July and August ( ( 39.36 and ( 39.16 ) 

and second ( 39.20 ) and ( 39.01 m ° ) respectively In rectal temperature compared to 

the control treatment ( 38.94 ) and ( 38.89 ) ° C , Pulse rate results indicate a 
significant effect of treatment during the third month of July at a rate of 78.29 in 

                                                             
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول 1
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comparison with control 74.14 while the disappearance of the effect of the rest 

periods experience . 
 

 :ةــــالمقدم
 يعد الماعز أقدم الحيوانات المستأنسة من قبل األنسان في جنوب شرق آسيا وشرق اوربا ولها عالقة قوية مع األغنام

ويربى  (Hirst ,2008( ساللة معروفة من الماعز)300( ويوجد أكثر من )Bovidaeحيث كالهما يعودان الى العائلة البقرية )
العربي  ( . تبلغ أعداد الماعز في الوطن ,2011وزمالؤهCoffey الماعز إلنتاج الحليب واللحم والشعر والجلود بكثرة في العالم )

ف (. تتوزع في الدول العربية بنسب مختلفة ويوجد في العراق حوالي مليون وثالثمائة ألFAO , 1999مليون رأس ) 8517حوالي 
لسنوات اين في مناطق العراق المختلفة اذ لم تلق الدعم والرعاية من قبل المؤسسات البحثية والعلمية اال في رأس موزعة بين المرب

حلي االخيرة حيث قامت الهيئة العامة للبحوث الزراعية باالهتمام بالماعز اذ تم تضريب الماعز الشامي القبرصي مع الماعز الم
ويتميز دهن لحم الماعز عن الدهون  دراسات في مختلف المجاالت البحثية لغرض تحسين الماعز المحلي وكذلك أجراء ال

ا الموجودة في لحوم المجترات االخرى بأحتوائه على نسبة مرتفعة من االحماض الدهنية المتعددة عدم االشباع المرغوب بوجوده
االحماض الدهنية الغير مشبعة في  ( حيث تزيد نسبة2002وزمالؤه ،  mahgoub،  2008وزمالؤه ،mushi  في اللحم صحيًا )

 (.2008وزمالؤه ، Lee لحم الماعز عما هو عليه في لحم الغنم )
ت كثير من الدول الرجوع الى الطبيعة واستخدام المواد والنباتات العشبية والطبية وبعض المنتجات الحيوانية الطبيعية ألج    

غلبها آثار جانبية سلبية ومن المصادر الطبيعية تم استخدام السمك او زيته وفي كبدائل عن االدوية والعقاقير الكيميائية التي كان أل
الذي يحوي  Polyunsaturated fatوهو حامض دهني غير مشبع متعدد  fish oilالدراسة المقدمة حاليًا استخدام زيت السمك 

 Docosahexaenoicهكسااينويك وهو أحد نوعي الحامض الدهني دوكوسا Fatty acid3-Omegaالحامض الدهني من نوع 

acid (22:6,DHA) وااليكوسابنتااينويكEicosapentaenoic acid (20:5,EPA) وهما من الحوامض الدهنية االساسية المهمة
اضافة بذور َّ ( بأن1989وزمالؤه )  Robinsonالباحث ينب ،( 2007التي يحتاجها ويحصل عليها الجسم )السالمي وزمالؤه ، 

ساعة  24في  Colostrumلعالئق النعاج خالل األسبوعين األخيرين قبل الوالدة يؤدي إلى زيادة اللبأ  omega 3الكتان كمصدر 
كغم لدى مجموعة الوالدة مقارنة بمجموعة السيطرة إذ 1.58 األولى بعد الوالدة والتي تعد مهمة لبقاء الحمالن إذ بلغت كمية اللبأ 

( أن للمسير تأثيرًا في معدل التنفس وحرارة الجسم Sleiman ،1995و  Abi Saabين )ب كغم لدى النعاج . 1.02بلغت الكمية 
. ولوحظ ان هناك تفاوتًا واضحًا في معدل التنفس يترافق مع  يمع تغير فصول السنة عند أغنام العواسهذا ونبض القلب يختلف 

التنفس ودرجة حرارة الجسم تختلف من عرق إلى آخر ( وأن التغيرات في معدل 1990وزمالؤه ،  Khalilساعات اليوم المختلفة )
وزمالؤه ،  McDowell( . وأشار كل من )2003وزمالؤه ، Srikandakumarحسب تأقلم ذلك العرق مع البيئة المحيطة )

( . إلى أن أي تغير في حرارة الجسم بمقدار درجة مئوية واحدة يؤدي إلى تراجع El-Banna  ،1982و Shebaita( . و)1976
يف في بمستويين خالل فصل الص -3ان هدف هذه الدراسة هو معرفة إعطاءاألوميغااألداء اإلنتاجي عند معظم األنواع الحيوانية . 

 وبعض االستجابات الحرارية للماعز القبرصي تحت ظروف األجواء الحارة .   انتاج الحليب
 :المواد وطرق البحث

اجريت هذه الدراسة في محطة أبحاث األغنام والماعز التابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية /وزارة الزراعة التي تم 
. واشتملت هذه  2015/ 30/8ولغاية  2015/ 1/6كم قرب بغداد( للمدة من  20في أبي غريب التي تبعد ) 2006تأسيسها عام 
كغم عند بدء التجربة . حيث كانت جميع  54-35سنة وبوزن  2-1.5بعمر  صيشامي قبر  انثى حيوان ماعز 21التجربة على 

سيم عن األمهات . حيث تم تقأسابيع  3بعمر حيوانات التجربة والدة وذات إنتاج عالي من الحليب وخالل التجربة تم عزل المواليد 
( كمجموعة سيطرة ، T1، عدت المجموعة االولى )مجموعة(  /معزة7ثالثة مجاميع متساوية العدد ) حيوانات التجربة عشوائيًا الى

 45( وT2للمجموعة الثانية ) Omega-3مل/لكل حيوان من  30تم إعطاء ، في حين  Omega-3حيث كانت خالية من 
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تعطى بالتجريع ، وتعطى ثالث مرات  Omega-3( . حيث كانت T3للمجموعة الثالثة ) Omega-3مل/لكل حيوان من 
لتجربة الى نهاية التجربة . ووضعت كل حيوانات التجربة في حضيرة واحدة ، حيث كانت الحضيرة شبه باألسبوع من بداية ا

مفتوحة مخصصة إليواء الماعز القبرصي . كما غذيت الحيوانات وفق نظام غذائي ، اذ اعتمدت على تقديم العلف 
كغم/ رأس /  1ماعز على االعالف المركزة بمقدار% من وزن الجسم . كما غذيت ال2االخضر)الجت( ودريس الجت يوميًا وبنسبة 

حيث كانت الحيوانات  .غم / رأس / وجبة ، وكان الماء متوفر للحيوانات بشكل حر 500يوم وبوجبتين صباحًا ومساءا وبمعدل 
ن قبل الوحدة والتناسلية المستمرة م البيطري والرعاية الصحية لإلشرافجميعها تتمتع بصحة جيدة وخالية من األمراض وخاضعة 

كانت )حيوانات التجربة ( الماعز تحلب يوميًا صباحًا ويتم تسجيل اإلنتاج اليومي واألسبوعي طيلة  البيطرية في الحقل الحيواني .
بعد قراءة كمية الحليب المنتج ومن ثم ينقل إلى قناني جمع الحليب التي تحتوي على أرقام مدرجة من كال  مدة التجربة لكل معزة

الجانبين ، حيث كانت االرقام مؤشرة بالكيلوغرام ، وقد اعتمد الكيلوغرام كوحدة قياس لمعرفة إنتاج الحليب اليومي وحساب إنتاج 
لحرارية )معدل التنفس ، درجة حرارة المستقيم ، معدل النبض( لكل معزى من الحليب الكلي . حيث  تم قياس االستجابات ا

حيوانات التجربة ، وتم القياس كل عشرة أيام . إذ كانت عملية القياس تستغرق من ساعة إلى ساعة ونصف في كل مرة يتم فيها 
 Complete Randomizeئي الكامل القياس ، لكل المجاميع . كما حللت بيانات هذه الدراسة على وفق التصميم العشوا

Design (CRD لدراسة تأثير المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة . وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار ،)
Duncan (1955 متعدد الحدود . واستعمل البرنامج)الجاهز  اإلحصائيSAS (2004 في التحليل )على وفق  اإلحصائي

 :االتي النموذج الرياضي
 

ij+ e iµ + Tij = Y 
 إذ أن:

ijY.قيمة المشاهدات العائدة للمعاملة : 
µ.المتوسط العام : 

iT)تأثير المعاملة. )إذ شملت الدراسة ثالث معامالت : 
ijeالخطأ العشوائي الذي يتوزع توزيعًا طبيعيًا بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره : e

2δ. 
 

 :النتائج والمناقشة
 :نتاج الحليب في إ -3األوميغاتأثير  - 1

في إنتاج الحليب خالل أشهر حزيران  3-( الى وجود تأثير معنوي للمعاملة باألوميغا1تشير نتائج الدراسة الحالية في جدول )     
غم على المعاملة  842.86و 1385.71( بمعدل P≤ 0.05إذ تفوقت المعاملة الثالثة معنويًا ) القبرصي.وتموز وآب في الماعز 

 Pغم على التوالي فيما لم تختلف معنويًا ) 542.86و 700.00االولى )السيطرة( خالل األسبوع االول لشهري حزيران وآب بمعدل 

بينها خالل شهر تموز رغم وجود فروقات حسابية لصالح  فيماحين لم تختلف المعامالت  الثانية. في( عن المعاملة 0.05 ≥
لألشهر كافة  ات معنوية بين المعامالتكما أوضحت النتائج ايضًا إلى عدم وجود فروق المعامالت.مقارنة ببقية  المعاملة الثالثة

)حزيران وتموز وآب( خالل األسبوعين الثاني والثالث في صفة إنتاج الحليب فيما أظهرت النتائج وجود تأثير معنوي للمعاملة 
إذ سجلت المعاملة الثالثة ارتفاع معنوي  القبرصي.الرابع في شهر تموز في الماعز  في إنتاج الحليب خالل األسبوع -3باألوميغا

نية . اما بخصوص ( عن المعاملة الثاP≤  0.05)معنويًا في إنتاج الحليب مقارنة بمجموعة السيطرة )االولى( فيما لم تختلف 
 القبرصي.الحليب خالل األسبوع الرابع في الماعز  إنتاج المعامالت فيمعنوية بين  أي اختالفاتلم تالحظ  شهري حزيران وآب

 -3في إنتاج الحليب الى زيادة استهالك العلف من قبل الحيوانات التي أعطيت األوميغا -3وقد يعزى التأثير اإليجابي لألوميغا
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اكثر من البروتين المستهلك وزيادة  اثر بشكل إيجابي في اإلستفادة -3 أو ان األوميغا اقل،بسبب تعرضها الى اجهاد حراري 
 القبرصي.وبالتالي أدى الى تحسن في إنتاج الحليب للماعز  (2011وزمالؤه ) Millerالنيتروجين المتناول 

 
الخطأ  ±على إنتاج الحليب خالل شهرحزيران وتموز وآب في الماعز القبرصي )المتوسط  غم -3تأثير االوميغا (:1جدول )

 القياسي(
 

 الصفات
 المعامالت

 T1 T2 T3 الشهر

 إنتاج الحليب
 االسبوع خالل

 األول

 b  92.58 ±700.00 ab  284.52 ± 1100.00 a  226.18 ± 1385.71 حزيران

 a  131.71 ± 485.71 a  213.65 ± 742.87 a  213.81 ± 900.00 تموز

 b  81.23 ± 542.86 ab  7047 ± 785.71 a  108.80 ± 842.86 آب

 الحليبإنتاج 
 االسبوع خالل

 الثاني

 a  56.54 ± 671.42 a  184.98 ± 957.14 a  101.02 ± 714.29 حزيران

 a  86.90 ± 542.86 a  128.84 ± 757.14 a  175.16 ± 914.29 تموز

 a  93.68 ± 585.71 a  98.63 ± 714.29 a  116.937 ± 71.43 آب

 إنتاج الحليب
 االسبوع خالل

 الثالث

 a  68.51 ± 657.14 a  96.19 ± 614.29 a  67.00 ± 685.71 حزيران

 a  91.10 ± 585.71 a  84.11 ± 757.14 a  92.21 ± 842.86 تموز

 a  45.92 ± 341.29 a  82.89 ± 385.71 a  98.63 ± 514.29 آب

 إنتاج الحليب
 االسبوع خالل

 الرابع

 a  111.27 ± 600.00 a  77.81 ± 528.57 a  92.58 ± 700.00 حزيران

 b  89.59 ± 542.86 ab   85.71 ± 685.71 a  86.50 ± 828.57 تموز

 a  40.41 ± 314.29 a  84.52 ± 400.00 a  75.59 ± 400.00 آب

 (P  ≤  0.05تحت ضمن ) معنويا بينها االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تختلف فيما
 
 :الحرارية في االستجابات  -3تأثير األوميغا  -2

( الى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت الدراسية في معدل التنفس لألشهر كافة)حزيران 2أوضحت النتائج في جدول )     
في  -3وتموز وآب( خالل العشرة أيام االولى في الماعز القبرصي . فيما أظهرت النتائج الى وجود تأثير معنوي للمعاملة باألوميغا

 ≥ Pمعنوي )انخفاض إذ سجلت المعاملة الثالثة  القبرصي.شهر آب خالل العشرة أيام االولى في الماعز  المستقيم فيدرجة حرارة 

وتموز لم تالحظ أي أما بخصوص الشهرين حزيران  .̊ م 39.20مقارنة بمجموعة السيطرة )االولى(  ̊  م 38.80( بمعدل0.05
كما أشارت النتائج ايضًا  القبرصي.اختالفات معنوية بين المعامالت خالل العشرة أيام االولى في درجة حرارة المستقيم في الماعز 

كافة )حزيران وتموز وآب( خالل العشرة أيام االولى  الى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت الدراسية معدل النبض لألشهر
( إلى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت في معدل التنفس 3نتائج الدراسة الحالية في جدول ) القبرصي. وتشيرالماعز  في

فيما أظهرت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود  القبرصي.لألشهر كافة )حزيران وتموز وآب( خالل العشرة أيام الثانية في الماعز 
إذ سجلت  القبرصي.في درجة حرارة المستقيم في شهر آب خالل العشرة أيام الثانية في الماعز  -3ميغاتأثير معنوي للمعاملة باألو 

والمعاملة الثانية  ̊ م 39.20على المعاملة االولى )السيطرة(  ̊ م 38.94( بمعدل (P  ≤  0.05المعاملة الثالثة انخفاض معنوي 
نوية بين المعامالت في درجة حرارة المستقيم لشهري حزيران وتموز كما أوضحت النتائج إلى عدم وجود فروقات مع ̊ م 39.36

في  -3خالل العشرة أيام الثانية في الماعز القبرصي . كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود تأثير معنوي للمعاملة باألوميغا
  ≥  Pإذ سجلت المعاملة الثالثة انخفاض معنوي ) القبرصي.معدل النبض في شهر تموز خالل العشرة أيام الثانية في الماعز 
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نبضة . فيما لم تختلف معنويًا عن المعاملة الثانية . كما أوضحت  78.29على المعاملة االولى )السيطرة(  74.14( بمعدل 0.05
رة أيام الثانية في النتائج ايضًا إلى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت في معدل النبض لشهري حزيران وآب خالل العش

 الماعز القبرصي  .
 

ى في الماعز على معدل التنفس ودرجة حرارة المستقيم ومعدل النبض خالل العشرة أيام االول  -3( : تأثير االوميغا2جدول )
 الخطأ القياسي(±  القبرصي )المتوسط  

 
 الصفات

 المعامالت
 T1 T2 T3 الشهر

 معدل
 التنفس

 مرة/دقيقة

 a   1.17 ± 32.07 a   0.86 ± 34.21 a   1.41 ± 31.29 حزيران

 a   6.54 ± 41.14 a   2.05 ± 30.71 a   0.93 ± 36.21 تموز

 a   1.57 ± 33.14 a   2.22 ± 30.21 a   0.90 ± 29.14 آب

 درجة
 حرارة
 °م المستقيم

 a   0.14 ± 39.60 a   5.60 ± 44.83 a   0.14 ± 39.14 حزيران

 a   0.17 ± 38.91 a   0.13 ± 38.86 a   0.22 ± 39.04 تموز

 a   0.13 ± 39.20 ab   0.10 ± 39.13 b   0.08 ± 38.80 آب
 معدل
 النبض

 نبضة/دقيقة

 a   1.49 ± 75.86 a   0.74 ± 74.36 a   1.23 ± 75.64 حزيران

 a   1.95 ± 77.29 a   1.76 ± 76.07 a   1.70 ± 75.79 تموز

 a   0.77 ± 76.79 a   1.41 ± 77.79 a   0.98 ± 78.07 آب

 (P ≤   0.05ضمن ) معنويا االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تختلف فيما بينها
 

في الماعز  على معدل التنفس ودرجة حرارة المستقيم ومعدل النبض خالل العشرة أيام الثانية  -3( تأثير االوميغا3جدول )
 الخطأ القياسي( ±القبرصي )المتوسط  

 
 الصفات

 المعامالت
 T1 T2 T3 الشهر

 معدل
 التنفس

 مرة/دقيقة

 a   2.06 ± 28.43 a   0.77 ± 24.71 a   1.61 ± 29.43 حزيران

 a   1.38 ± 34.79 a   2.61 ± 30.500 a   2.20 ± 33.43 تموز
 a   2.04 ± 29.43 a   2.89 ± 31.36 a   1.39 ± 13.500 آب

 درجة
 حرارة
 °م المستقيم

 a   0.05 ± 38.91 a   0.07 ± 38.81 a   0.19 ± 39.00 حزيران

 a   0.14 ± 39.39 a   0.08 ± 39.31 a   0.08 ± 39.16 تموز

 ab    0.13 ± 39.20 a   0.16 ± 39.36 b   0.09 ± 38.94 آب

 معدل
 النبض

 نبضة/دقيقة

 a   0.92 ± 72.93 a   0.87 ± 71.64 a   2.68 ± 76.64 حزيران

 a  0.78  ± 78.29 ab    1.09 ± 74.71 b   1.24 ± 74.14 تموز

 a   1.68 ± 79.29 a   1.81 ± 77.43 a   1.23 ± 77.07 آب

 (P  ≤  0.05تحت ضمن ) معنويا بينهاالمختلفة ضمن الصف الواحد تختلف فيما  االحرف
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 عدم وجود تأثيرات معنوية بين المعامالت لألشهر كافة)حزيران وتموز وآب( في معدل التنفس خالل العشرة (  يتضح4من جدول )
رجة حرارة دفي  -3أيام الثالثة في الماعز القبرصي . كما أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود تأثير معنوي للمعاملة باألوميغا

انخفاض معنويبمعدل  المعاملة الثالثة سجلت م الثالثة في الماعز القبرصي . إذالمستقيم لشهري تموز وآب خالل العشرة أيا
اما في شهر تموز  عن المعاملة الثانية (P ≤ 0.05) في حين لم تختلف معنوياً  39.20االولى )السيطرة(مقارنة بالمجموعة 38.94

( عن P ≤ 0.05) 39.17مقارنة بمجموعة السيطرة  38.89في شهر آب أذ سجلت المعاملة الثالثة انخفاض معنوي بمعدل 
ران . في حين بّينت النتائج إلى عدم وجود تأثير معنوي بين المعامالت في درجة حرارة المستقيم في شهر حزي المعاملة الثانية

معدل  بين المعامالت فيخالل العشرة أيام الثالثة في الماعز القبرصي . كما أظهرت النتائج ايضًا إلى عدم وجود فروقات معنوية 
 -3يغايعزى التأثير المعنوي لألومالنبض لألشهر كافة )حزيران وتموز وآب( خالل العشرة أيام الثالثة في الماعز القبرصي ، وقد 

الذي عامالت في تقليل تأثير االجهاد الحراري في الم -3المسجل لدرجة حرارة المستقيم ومعدل النبض الى التأثير اإليجابي لألوميغا
مقارنة بمجموعة السيطرة مما أدى الى خفض درجة حرارة الجسم بشكل عام ودرجة حرارة المستقيم ومعدل  -3أعطيت األوميغا

م على درجة حرارة المستقيم ومعدل النبض وانعدا -3النبض بشكل خاص ، في حين قد يكون التذبذب المسجل في تأثير األوميغا
باألسبوع  مرات 3في التجربة الحالية كون إعطاء الجرعة كان يتم  -3الكمية المعطاة من األوميغاتأثيره على معدل التنفس الى قلة 

 وليس بشكل يومي االمر الذي قد يعطي نتيجة أوضح على هذه الصفات . 
في الماعز لثة على معدل التنفس ودرجة حرارة المستقيم ومعدل النبض خالل العشرة أيام الثا  -3( :  تأثير االوميغا4جدول )

 الخطأ القياسي(±  القبرصي )المتوسط  
 

 الصفات
 المعامالت

 T1 T2 T3 الشهر

 معدل
 التنفس

 مرة/دقيقة

 a   1.28 ± 31.43 a   1.76 ± 27.71 a   1.07 ± 99.71 حزيران

 a   2.15 ± 31.14 a   3.43 ± 33.21 a   1.61 ± 34.21 تموز
 a   1.72 ± 28.29 a   1.99 ± 28.43 a   1.34 ± 28.79 آب

 درجة
 حرارة

 °المستقيمم

 a   0.12 ± 39.01 a   0.11 ± 38.96 a   0.16 ± 38.93 حزيران

 ab    0.13 ± 39.20 a 0.16  ± 39.36 b   0.09 ± 38.94 تموز

 a    0.08 ± 39.17 ab   0.07 ± 39.16 b   0.08 ± 38.89 آب

 معدل
 النبض

 نبضة/دقيقة

 a   1.45 ± 75.36 a   0.90 ± 76.21 a   2.26 ± 78.79 حزيران

 a   6.61 ± 73.07 a   1.38 ± 78.86 a   0.78 ± 78.29 تموز

 a   0.91 ± 75.43 a   1.32 ± 75.79 a   0.94 ± 75.79 آب

 (P ≤  0.05تحت ضمن ) معنويا االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تختلف فيما بينها
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