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غنام العواسیةألتأثیر استخدام میاه اآلبار العسرة والمعالجة والمراحل الفسلجیة في بعض صفات الدم ل
نبیل عبد الجبار المصرينبیل نجیب احمد

جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

الخالصة
٢٠٠٥٣٢آذار –٢٠٠٤ذار أأ

اربعة معامالت وبواقع ثمأكغم موزعة على ٤٧.٦سنة وبمتوسط وزن ٥–٣نعجة عواسیة بعمر 
:وكانت المعامالت كما یلي . 
.عطیت ماء بئر خام یحوي على العسرة أ: المعاملة األولى . ١
.العسرةإزالةالصودیوم لغرض إلیھ كاربوناتعطیت ماء بئر مضاف أ: المعاملة الثانیة. ٢
) .لتحسین نوعیة الماء(خلیط الفیتامینات إلیھعطیت ماء بئر مضاف أ: المعاملة الثالثة . ٣
.واعتبرت مجموعة المقارنةإسالة عطیت ماء أ: المعاملة الرابعة. ٤

:تي أل وكما یربعة مراحأكما تم تقسیم المراحل الفسلجیة إلى 
.مرحلة التسفید والحمل وامتدت من حزیران إلى منتصف تشرین األول .١
.مرحلة الوالدة وامتدت من منتصف تشرین األول إلى منتصف كانون األول .٢
. امتدت من منتصف كانون األول حتى منتصف آذار ) تاج الحلیبأن(مرحلة الرضاعة .٣
.ن وأیار وحتى التسفید الثاني امرحلة الفطام والجفاف وامتدت من شھري نیس.٤

٤٥/ ١٠إل
) pH ( ,)HB(ا) (

, ,)PCV ()ESR(المرصوصة 
آلالقسم اأما. الدم البیض 

) ٠.٠١≤أ (أ. الكلیة 
أعداد كریات الدم الحمراء، وأالیا المرصوصة ، كل من خضاب الدم ، حجم الخ

) ٠.٠١≤أ (.الكلي لمصل الدم
)٠.٠٥≤أ (

أن.
.اءضلعدد خالیا الدم البی)٠.٠٥≤أ (ھناك تأثیر معنوي عند مستوى احتمال

المقدمة
أل

ألوتتوزع ا) .١٩٩٨،المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة(ملیون رأس ) ٦.٧٧٢(
أحیث تزداد متجانس

)Al-Haboby١٩٩٧ . (
حیواناتھم ه المناطق على سقي غنام في ھذألیعتمد مربو ا. الزراعة الدیمیة 

الثانيأو قلتھا خالل الفترة من أالمطر إنقطاعبعد أمامطار ألعند سقوط ا
تزامن ھذه الفترة تأنومن المعلوم ) . ١٩٩٩، احمد (غنامھم من الماء أعلى میاه اآلبار الموجودة لسد احتیاج 

أنالحیوانمع مراحل فسلجیة مختلفة یمر بھا 
)Al-Haboby وSalman ،أنوحیث ) . ١٩٩٨

أنو أ) ١٩٨٦،إ(والكاربونات وكلوریدات الصودیوم والمغنیسیوم 
. )١٩٨٤،(أمالح الكلوریدات والكبریتات 
.) ١٩٨٦اسماعیل ومتولي ، (باستخدام كاربونات الصودیوم 

٣٠/٩/٢٠٠٩وقبولھ  ١٨/٢/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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وجد أن ھناك تأثیر ل
 )Prasade ،١٩٩١ (

)Milewski ، ٢٠٠١وآخرون . (

)Rowlands ، آخرون ) ١٩٧٤و
)Al-Dewachi ، آخرون في ) PCV() ١٩٩٥و

فقد ) ١٩٨٧(وآخرون Mohi-Aldeenأما الباحث ) ٢٠٠١، Assadو El-Sheriff(مرحلة إنتاج الحلیب 

لعسرة علىوتھدف .  ات الدم ا صف
.أو عن طریق الفیتامیناتتحسین ھذه المیاه باستخدام المواد التي تزیل العسرة 

البحث وطرائقھمواد 
مت في ٢٠٠٥ذار آإلى ٢٠٠٤ذار آأ تخد واس
٤٧.٦اوزأسنة٥-٣أنعجة عواسیة تراوحت ٣٢التجربة 

. . نعاج وكبش لكل معاملة ٨ربع معامالت بواقع أ

. كیلو كلوري٢٥٢٨.٦والطاقة األیضیة % ١٤.٧
٩بئرا في ١٣محافظة نینوى حیث شمل المسح

لجدول  ( ) . ١ا
:قسمت المعامالت كما یاتي ). ٢الجدول  (عالجة الماء وتحلیلھ م
.ماء بئر خام غیر معالج عالي العسرة : المعاملة األولى . ١
) /غم١(: . ٢

)Avico( لغرض إزالة العسرة االردنیة وذلك.
)Avico() لتر/غم٠.٥( ماء بئر اضیف إلیھ خلیط الفیتامینات بنسبة : املة الثالثة المع. ٣

.جھاد الحیوان نتیجة استخدام ھذا الماءإلتحسین حالة الماء وتقلیل األردنیة 
.ماء إسالة واعتبرت معاملة مقارنة : المعاملة الرابعة . ٤

: سلجیة ربعة مراحل فأتم تقسیم التجربة إلى 
.وامتدت من حزیران إلى منتصف تشرین األول : مرحلة التسفید والحمل . أ

.وامتدت من منتصف تشرین األول إلى منتصف كانون األول : مرحلة الوالدة . ب
.وامتدت من منتصف كانون األول حتى نھایة آذار ) : أنتاج الحلیب(مرحلة الرضاعة . جـ
.یار إلى التسفید الثاني أن واتدت من نیسوام: مرحلة الفطام والجفاف . د

.بین مرحلة الوالدة والرضاعة سببھ عدم حدوث الوالدات في وقت واحدویالحظ من التداخل الذي حصل 
) / ١٠(إلجراء

یضاف إلى الجزء ) مل٥(وقسمت عینات الدم  إلى قسمین بمعدل على امتداد التجربة) یوم٤٥(الوداجي كل 
، ) pH)PCVنع للتخثر لغرض قیاس ااألول مادة الھیبارین كم

. ) ESR(سرعة ترسیب الكریات الحمر 
. لغرض قیاس بروتینات الدم ) مْ ٢٠-(یعزل مصل الدم ویحفظ بدرجة حرارة ر ثم الدم لیتخث

خذت أو،) (pH meterمباشرة باستخدام جھاز pHاألس الھیدروجیني 
)PCV ()ESR .(نس بال

)Kit(Bicon Chermaany . جراء إتم
) CRD() ٤× ٤(ربعة عوامل أحصائي بتجربة عاملیة ذات إلالتحلیل ا

الفروقات واختبرت) GLM(نحدار العام إللوباستخدام معادلة الخط 
.)٢٠٠٢، SAS(SASز حصائي الجاھإلوباستخدام البرنامج ا) ١٩٥٥،Duncan(المتعدد المدى 

بار ولعدة مناطقآلنسب العناصر المعدنیة في میاه ا) : ١(الجدول 
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نوع التحلیل
حمام العلیل 

العین 
الحارة

حمام 
العلیل 
العین 
الباردة

بئر عین 
البقرة

ین بئر ع
ناصر

بئر 
الرشیدیة

بئر 
القبة

ماء خلیط 
بئر 

الرشیدیة 
القبة+ 

مالحاألتركیز 
ms/cm١٧٥١٤٢٠٢٩٠٠٣٢٥٠٤١٠٠٢٢٠٠٤٩٠٠

mg/l٤٧٠٤٦٠١٩٧٩٢٢٥٤٢٢٥٠٢٨٥٠٢٢٤٢العسرة
mg/l١٤٠١٥٢٥٠١٥٩٢٥٦٠٣٨٥٥٠٨كالسیوم

mg/l٣٦٣٨١٨٥١٩٦٢٦٣٦٠٢٤٢مغنیسیوم
mg/l٩٨٠١٥٤٠١٧١٣٢٢٥٠٤١٥٠٢٨٠٠٢٤٠٨كبریتات

مجموع االمالح الذائبة
T.D. S.٧٠٠٩٩٤٢٠٣٠٢٢٧٠٢٨٧٢١١٨٠٣٤٣٠

PH٧٧.٩٧.٠٢٦.٩٧.٧٧.٩٧.٩

نوع التحلیل
سالة إماء 

بلدیة 
الموصل

ماء نھر 
دجلة

بئر 
بئر وادي بئر وانةالركراك

بئر بعشیقةالقصب

مالحألتركیز ا
ms/cm٣٩٠٩٨٠٤٩٠٠٤٥٠٠٢٢٠٠٢٨٠٠

mg/l٢١٠٣٦١٢٢٤٢٢٠٥٠٢٧٥٠٢٨٠٠العسرة
mg/l٥٠٨٦٤٩٠٦٠٠٥٠١٣٠٠كالسیوم

mg/l١٠٣٧٢٥٥٢٥٠٣٨٩٠مغنیسیوم
mg/l١٣٠٢٢٢٢٤٩٠٢١٠٠٢٩٨٠٢٤٠٠كبریتات
مالح الذائبةاألمجموع 

T.D. S.٢٧٥٦٨٦٣٤٣٠٣١٥٠١١٨٠١٩٦٠

PH٨٧.٤٧٧.٢٧.١٧.٩

بعد المعالجةنسب العناصر المعدنیة في میاه اآلبار : )٢(الجدول 

ماء بئر خام غیر نوع التحلیل
معامل

١ماء بئر مضاف إلیھ 
NaCo3لتر / غم 

ماء بئر اضیف إلیھ 
خلیط فیتامینات

mc/cm٤١٠٠٤٥٠٠٤١٠٠تركیز األمالح 
٢٤٥٠١٧٤٤٢٤٥٠العسرة الكلیة

٥٦٠٢٥٦٥٦٠الكالسیوم
٢٦٣١٧٣٢٦٣المعنیسیوم
٢١٥٠٣١٢٥٢١٥٠الكبریتات

٢٨٧٢٣١٤٠٢٨٧٢مجموع األمالح الذائبة
pH٧.٧٧.٨٧.٧

النتائج والمناقشة
أ

) ٣جدول ال(
٧.٠٢و٧.١٩و٧.١٨و٧.١٥
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).١٩٨٥،(ااألستع
)٠.٠١≤أ () ٣(جدول ) الھیموكلوبین(

إمل ١٠٠/ غم ١٠.٦٤
لة الثالثة وبشكل معنوي عن لمعام ،مل ١٠٠/غم ٩.٦٠ا

 .
ئج مع واتفقت ھذه١٠.٦٥عطت مرحلة الرضاعة أعلى مستوى من خضاب الدم حیث بلغ أالفسلجیة فقد  النتا
) ٢٠٠١(ما وجده زید 

)Maclean ،١٩٧٨ (
) ٠.٠١≤أ (إلى وج)٣(یوضح جدول . والمرحلة الفسلجیة لم یكن لھا تأثیر معنوي 

على ١٠٩١٥٦٢٥و١٠٨٢٤٠٠٠و١١٦٧٦٠٠٠
٩٧٧٣٧٠٠Seonson

)١٩٧٧ (
)Jones وCheste،١٩٨٦ (

)٩٩٩٦٨٤٢.١() ١١٦٧٨٨.٤٢(
) ١٩٩٦(Abd-Maksoudو Azabاختلفت

.الحمر تنخفض خالل مرحلة الرضاعة كما لم یظھر تأثیر معنوي للتداخل بین المعامالت والمرحلة الفسلجیة
مالت وعلى ) ٠.٠١≤أ () ٣(جدول الج یتبین من نتائ ا لمع ل

) ٠.٠٥≤أ (لحتماإمستوى 
و٩٩٨١.٥٨لوبلغ ا١٠٥٨٧.٥

٩٥٥٠.٠٠(٩٨٧٥.٥٠ (

فقد أما المراحـل الفسلجیة. في خالیا الدم البیضاء بتراكیز عالیة أدى إلى تاثر الخالیا المتعادلة وتقلیل البلعمة 
ج مع ما ـــ. ١٠٥٥٧.٨٩

آخرون Dewachiوجده  ) ١٩٩٥(و
یعود سبب ارتفاع عدد الخ

اض عدد إأما ) . ١٩٨١، () لتر٥٠٠() ١( نخف
احة لر ل

. في مرحلة الجفاف
) ٠.٠٥≤أ (احتمال 

١١٥٣٦.٠٠األولى ومرحلة الوالدة وبلغ 
. ٨٣٩٠.٠٠ومرحلة الفطام 

آخرون Royمن الدم في المراحل األولى ) ١٩٦٣(و 
لخاص ) ٤(جدول ال. تقل كلما تقدم الحیوان بمرحلة الحمل اشاروا إلى أن عدد خالیا الدم  وا

) ٠.٠١≤أ () PCV(بخالیا الدم المرصوصة 
حیث كانت ا. الثانیة على كل من المعاملة األولى والثالثة اال أنھا لم تختلف عن المعاملة الرابعة 

) PCV(، مستوى لھا 
محي (والبالزماتالل بین حجم الكریاتـبب اخـالمعامالت او بسبب األمالح الموجوده في ماء البئر والذي یس

) ١٩٨٧،الدین و یوسف
أ. للتداخل أیضاً 

)٢٦.٦٠. (
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عدد ) : ٣(الجدول 
.الدم الحمر و عدد كریات الدم البیض كریات 

المعامالت
الصفات المدروسة

األس الھیدروجیني 
)pH(

خضاب الدم 
)Hb) (الھیموكلوبین (

عدد كریات الدم 
الحمر

عدد كریات الدم 
البیض

×١١٦٧٦٠٠٠٣١أ١٠.٦٤٠.١٢أ٧.١٠٠.٠٣ماء بئر
أ١٠٤

٩٩٨١.٥٨
أ ب٣٦٠.٦٨

كاربونات + ماء بئر 
١٠.١٧٠.٢١أ٧.١١٠.٠٥الصودیوم

أ ب
١٠٨٢٤٠٠٠٣٥×
أ١٠٤

٩٥٥٥.٠٠
ب٣٠٢.٦٤

٩.٦٠٠.٢١أ٧.١٠٠.٠٣فیتامینات+ ماء بئر 
ج

٩٧٧٣٧٠٠١٠×٤٠
ب٤

٩٨٧٥.٥٠
أ ب٤٤٣.٨٩

١٠.٠٤٠.١٨أ٧.٢٥٠.٠٩ماء إسالة
ب ج

١٠٩١٥٦٢٥٣١×
أ١٠٤

١٠٥٨٧.٥٠
أ٢٣٣.٣٠

الحالة الفسلجیة

×٩٩٩٦٨٤٢.١٠٣٩ب ج٩.٨٦٠.١٩أ٧.١٥٠.٠٦التسفید والحمل
ب١٠٤

٩٩٧٨.٩٥
أ ب٣١٦.٣٧

٧.١٨٠.٠٦الوالدة
×١١٢٩٨٤٢١.١٤١أ ب١٠.٣٣٠.٢٠أ

أ١٠٤
١٠١٩١.٠٥
أ٤٢٦.٥٧

×١١٦٧٨٨.٤٢٢٥أ١٠.٦٥٠.١٢أ٧.١٩٠.٠٥الرضاعة
أ١٠٤

١٠٥٥٧.٨٩
أ٣١٣.٨٣

٧.٠٢٠.٠٣الفطام والجفاف
أ

٩.٥٧٠.٢١
ج

١٠١٠٧٧٧٧.٨
ب١٠٤×٣١

٩١٠١.٦٧
أ٩٠.٠١

التداخل بین المعامالت والحالة الفسلجیة
الحالة الفسلجیةالمعامالت

ماء بئر

أ٩٦٢٠.٠٠أ١٠٤٣٨٠٠٠أ١٠.٣٠أ٧.١٢التسفید والحمل
ب٩٠٤٠.٠٠أ١٠٩٤٠٠٠٠أ١٠.٢٠أ٧.٢١الوالدة

أ١١٠٠٠أ٨٣٥٠٠٠٠أ٩.٢٦أ٧.١٣الرضاعة
أ١٠٣٢٥أ١٠٣٢٥٠٠٠أ٩.٦٣أ٧.١٥الفطام الجفاف

+ ماء بئر 
كاربونات 
الصودیوم

أ١١٥٣٦.٠٠أ١٢٢٧٠٠٠٠أ١٠.٧٤أ٧.٠٩التسفید والحمل
ب٩٢٨.٠٠أ١٠٤٦٠٠٠٠أ١٠.١٤أ٧.٠٦الوالدة

ب٩٢٥٠.٠٠أ١٠٤٤٤٠٠٠أ٩.٨٨أ٧.١٤الرضاعة
أ١٠٨٢٥.٠٠أ١٢٢٠٠٠٠٠أ١٠.٦٠أ٧.٤٧الفطام الجفاف

+ ماء بئر 
فیتامینات

ب٩٣٥٨.٠٠أ١٢١٩٢٨٠٠أ١٠.٨٢أ٧.١٠التسفید والحمل
أ١٠٩٠٠.٠٠أ١٢٢٤٦٠٠٠أ١٠.٧٦أ٧.١٣الوالدة

أ١٠٨٦٢.٠٠أ١١٤٤٠٨٠٠أ١٠.٤٨أ٧.١٥الرضاعة
أ١١٢٥٠.٠٠أ١٠٦٢٥٠٠٠أ١٠.٥٠أ٧.٣٩الفطام الجفاف

ماء إسالة

أ٩٢٧٠.٠٠أ١١٨٣٨٠٠٠أ١٠.٧٠أ٧.١٠التسفید والحمل
أ٩٠٠٠.٠٠أ٩٦٥٠٠٠٠أ٩.٥٨أ٧.٠٣الوالدة

أ٨٣٩٠.٠٠أ٨٨٦٠٠٠٠أ٨.٧٨أ٦.٩٨الرضاعة
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)ESR ( جدول رقم)إلى عدم وجود ) ٤
محي فرو
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مل ولم تختلف ھذه المرحلة عن كل من مرحلتي الوالدة والرضاعة١٠٠/ملغم٧.١٣مستوى لھا وبلغت 

) : ٤(الجدول 
.كریات الدم الحمر و تركیز البروتین الكلي في مصل الدم

المعامالت
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المرصوصة
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على معدل ترسیب 
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فسلجیةالحالة ال
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ماء بئر

أ٧.١٣أ٣.٤٠أ٢٦.٦٠لتسفید والحملا
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+ ماء بئر 
كاربونات 
الصودیوم
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أ٩.٢٩أ٢.٦٠أ٢٨.٠٠الفطام والجفاف

+ ماء بئر 
فیتامینات

أ٧.٠٥أ٤.٠٠أ٢٨.٢٠التسفید والحمل
أ٧.٤٢أ٣.٠٤أ٢٨.٤٠الوالدة

أ٧.٤٣أ٣.٣٢أ٢٨.٨٠الرضاعة
أ٧.٢٩أ٢.٤٢أ٢٧.٠٠الفطام والجفاف

ماء إسالة

أ٦.٩٣أ٣.٣٨أ٢٨.٧٥التسفید والحمل
أ٦.٤١أ٢.٩٣أ٣٠.٧٥الوالدة

أ٦.٩٦أ٣.٣٨أ٣٠.٧٥الرضاعة
أ٨.٨١أ٣.١٨أ٢٨.٧٥الفطام والجفاف

) ٠.٠١≤أ (
.حسب اختبار دنكن

لخزرجيالنتائج هذھتفق لم تو اروا إلى أ) ١٩٨٥(Walernو Petersonو) ١٩٩٩(مع ا ش

شارت الأو
.متوسطات المعامالت والمراحل الفسلجیة في ھذه الصفة 

EFFECT OF USING WELL'S HARD AND TREATED WATER AND
PHYSIOLOGICAL STAGE ON BIOCHEMICAL PROPERTIES IN AWSSI

SHEEP
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BSTRACT
This experiment was conducted at the Al-Rashidiya Experiment Station

General Director of Applied Agriculture Research for the period from March 2004
to March 2005. Thirty two Awassi ewes aged 3 – 5 years with average body weight
47.6 Kg. were used in this experiment. The ewes were divided into 4  groups each
of 8 ewes with one ram in each group. Groups of ewes were given one of following:
a. Well hard water.
b. Well water Treated With NaCO3 to reserve the hardness of the well water.
c. Well water with vitamin mixture.
d. Soft water.

The physiological stages Under Investigation were:
1. Service and pregnancy – (June - October).
2. Parturition – (November - January).
3. Suckling – (mid of January – mid of March).
4. Weaning and dry period which lasted from April and May to the next service.

Blood samples were taken from jugular vein 10 ml / animal every 45 days.
The pH were measured directly. Each sample was divided into two parts. First part
about 5 ml was stored in hepernized tubes to study the physiological traits of the
blood such as blood hemoglobin, PCV, ESR, and RBC, WBC account. the second
part was stored as serum to measure the levels of serum total protein.

Data showed the following results:
1. The result indicated that the treatment had significant effect (p  0.01) on blood

Hemoglobin, PCV, RBC and WBC count, there were no significant effect on
blood pH sedimentation rate of RBC and total serum protein.

2. It was noticed that the physiological stage had a significant (P 0.01) effect on
HB, RBC count and data showed significant effect (p  0.05) on blood treats
such as WBC and total protein there were no significant effect of physiological
stages on blood pH, PCV and sedimentation rate of RBC.

3. Significant differences (p  0.05) were noticed of interaction between treatment
and physiological stages on WBC count.
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