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الحلیب ومكوناتھ وبعض  إنتاجالعالئق في  إلى Eزیت زھرة الشمس وفیتامین  إضافةدراسة تأثیر 
 .١العواسیةقیاسات الدم في النعاج 

  ٢غسان إبراھیم عبدهللا  ٢محمد نجم عبدهللا  ٢نادر یوسف عبو  ١عمر ضیاء المالح
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم الثروة الحیوانیة١

  ة العامة للثروة الحیوانیة أالھی/ قسم بحوث نینوى/ ة بحوث الثروة الحیوانیةشعب٢
  

  الخالصة
معȠȠدل سȠȠنوات، و ٥-٢بȠȠین  أعمارھȠȠاتراوحȠȠت  ، ةعواسȠȠی نعجȠȠة ٢٤أجریȠȠت الدراسȠȠة باسȠȠتخدام 

إلȠى ثȠالث وإنتاجھȠا مȠن الحلیȠب  وأوزانھȠا ألعمارھȠا تبعȠا عشȠوائیاً  النعاجكغم، وزعت  ٦١.٧٥أوزانھا 
 ١.٥ معȠدلیومیȠا بفȠي كȠل مجموعȠة ، غذیت الحیوانȠات نعاج  ثمانیةبحیث ضمت كل مجموعة  مجامیع

وكسبة فȠول الصȠویا والتȠبن ، تكونت من الشعیر ونخالة الحنطة ثالث عالئق  على نعجة/ كغم مادة جافة
 بھةمشȠا ، المجمȠوعتین الثانیȠة والثالثȠة غȠذیت علȠى علیقȠةغذیت على علیقȠة السȠیطرة  األولىجموعة مال
 EفیتȠȠامین خلȠȠیط  إضȠȠافة، كمȠȠا تȠȠم  ھȠȠامكونات فȠȠي% ٣.٥بنسȠȠبة   زھȠȠرة الشȠȠمس زیȠȠت لسȠȠیطرة احتȠȠوتل

لȠȠم تظھȠȠر النتȠȠائج وجȠȠود  .لمجموعȠȠة الثالثȠȠةالمقȠȠدم لعلȠȠف ال إلȠȠىیȠȠوم / نعجȠȠة / غȠȠم ٠.٥بكمیȠȠة والسȠȠلینیوم 
نسȠبة الالكتȠوز  ب والحلیȠ إنتȠاجمعȠدل و ةنھایة التجرب نعاجال أوزاناختالفات معنویة بین المعامالت في 

بلغȠت  إذفȠي المعاملȠة الثانیȠة )  ٠.٠٥< آ(  انخفضȠت معنویȠا فقد في الحلیب نسبة الدھن  أما والبروتین،
قیمȠȠة الطاقȠȠة فȠȠي )  ٠.٠٥< آ( معنویȠȠا كȠȠذلك انخفضȠȠت % . ٥.٩٦ األولȠȠىمقارنȠȠة بالمعاملȠȠة % ٤.٥٥

 ٤.٥٠مقارنȠة مȠع المعاملȠة األولȠى  كغȠم حلیȠب/ میكȠاجول ٣.٩٦الحلیب في المعاملة الثانیة حیث كانت  
قبȠȠل )  ٠.٠٥< آ( كانȠȠت مرتفعȠȠة معنویȠȠا )  pH(      درجȠȠة حموضȠȠة سȠȠائل الكȠȠرش  .كغȠȠم / میكȠȠاجول

كانȠت ، فȠي حȠین  ٦.٣٤بلغȠت  إذ األولȠىمقارنȠة بالمعاملȠة  ٦.٨التغذیة في المعاملȠة الثانیȠة حیȠث بلغȠت 
 مرتفعȠة معنویȠا ذیة على العالئȠق التجریبیȠةقیمة درجة حموضة سائل الكرش بعد خمس ساعات من التغ

على التوالي،  ٥.٦٥و  ٥.٨٠والثانیة  األولىمقارنة بالمعاملتین  ٦.٢٠في المعاملة الثالثة )  ٠.٠٥< آ( 
وعلى نحو مشȠابھ فقȠد . بینما كانت الفروقات غیر معنویة بین المعامالت في تركیز امونیا سائل الكرش 

    . ین المعامالت في قیاسات الدم جاءت الفروقات غیر معنویة ب
  

  المقدمة
إن االھتمȠȠام بالجانȠȠب التغȠȠذوي فȠȠي مجȠȠال اإلنتȠȠاج الحیȠȠواني الȠȠذي شȠȠھده العقȠȠدین األخیȠȠرین لȠȠم    

یقتصر على زیادة مستوى اإلنتاج من الحیوانات من خالل تنظیم التغذیة وإنمȠا تحسȠین نوعیȠة المنتجȠات 
إذ من المعروف أن الȠدھون الحیوانیȠة ترتفȠع الصحي للمستھلك ، الحیوانیة اخذین بنظر االعتبار الجانب 

، ولخفȠض  تȠؤثر سȠلباً علȠى صȠحة اإلنسȠان أنفي محتواھا من الحوامض الدھنیȠة المشȠبعة والتȠي یمكȠن 
نسبة الدھون المشبعة في المنتجات الحیوانیة فانھ یستخدم مصادر الدھون غیر المشȠبعة مȠن بȠذور زیتیȠة 

تخفȠض مȠن نسȠبة الȠدھون المشȠبعة القصȠȠیرة  أنھȠاثبȠت علمیȠا  إذكونȠات العالئȠق ، أو زیȠوت نباتیȠة فȠي م
وخاصȠȠȠȠة  الطویلȠȠȠȠة السلسȠȠȠȠلة غیȠȠȠȠر المشȠȠȠȠبعة الحȠȠȠȠوامض الدھنیȠȠȠȠة والمتوسȠȠȠȠطة السلسȠȠȠȠلة  وترفȠȠȠȠع نسȠȠȠȠبة
Conjugated linoleic acid      )CLA( )Hess  ،رونȠȠȠȠو  ٢٠٠٨وآخHervas ،رونȠȠȠȠوآخ 

مȠȠرض تصȠȠلب الشȠȠرایین  مȠȠراض عȠȠدة منھȠȠاا فȠȠي الوقایȠȠة مȠȠنایجȠȠابي واضȠȠح  تȠȠأثیرالتȠȠي لھȠȠا و) ٢٠٠٨
وعلȠȠȠى ). ٢٠٠٢، Beluryو  ١٩٩٦، وآخȠȠȠرون Clement(وسȠȠȠرطان القولȠȠȠون والبروسȠȠȠتات والثȠȠȠدي 

یسȠبب  قȠد انھ إالالحلیب،  إنتاجفي  إیجابا یؤثرعالئق حیوانات الحلیب  إلىالزیوت  إضافة أنالرغم من 
بشȠكل أساسȠي تعتمȠد كانȠت التغذیȠة  إذاخاصȠة  واألغنȠام اراألبقȠفȠي  انخفاض فȠي بȠروتین ودھȠن الحلیȠب

 أن إذ) ١٩٩٨وآخȠȠȠȠȠȠرون،  Zervas و ١٩٨٠ ،Jenkinsو  Palmiquist(المركȠȠȠȠȠȠزة  علȠȠȠȠȠȠى العلȠȠȠȠȠȠف
فȠي المجتمȠع المیكروبȠي  تȠأثیرهخمرات الكرش من خȠالل تواتج نسائل الكرش یؤثر في ) pH(انخفاض 

الدھن فȠي الغȠدة  إنتاجالذي یثبط  trans-10,cis 12( C18:2 )الحامض الدھني  إنتاجمن جھة  وزیادة 
 درالمصȠالذي یمثȠل  )Vaccenic acid )trans-11,C18:1للبنیة وخفض المنتج من الحامض الدھني ا

 فȠȠي الغȠȠدة اللبنیȠȠة ) Rumenic acid )cis- 9, trans-11C18:2نتȠȠاج الحȠȠامض الȠȠدھني إل الȠȠرئیس
)Pottier  ،د  . من جھة أخرى )٢٠٠٦وآخرونȠنوقȠأمك Ƞة مصȠالل حمایȠن خȠة مȠذه الحالȠة ھȠر دمعالج

                                           
     ٢١/٢/٢٠١١وقبوله  ٨/١٢/٢٠١٠سلم البحث تتاریخ   
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إلȠȠى  EكمȠȠا لȠȠوحظ أن إضȠȠافة فیتȠȠامین )  ٢٠٠٣ ،وآخȠȠرون Bauman( الȠȠدھن مȠȠن التحلȠȠل فȠȠي الكȠȠرش 
وان ھȠذه زیȠادة نسȠبة دھȠن الحلیȠب فȠي األبقȠار  إلȠىیȠؤدي العالئق المحتویȠة علȠى الȠدھون غیȠر المشȠبعة 

الحȠȠامض الȠȠدھني  نسȠȠبة  ي بالزمȠȠا الȠȠدم وانخفȠȠاضفVaccenic acid  ȠȠالزیȠȠادة كانȠȠت تȠȠرتبط بزیȠȠادة  
trans-10,cis-12  رشȠي الكȠة فȠنتیجة للتحویر في عملیة الھدرجة الحیوی )Weiss  وWyatt ٢٠٠٣ 

ھذه الدراسȠة للبحȠث فȠي تȠأثیر إضȠافة زیȠت زھȠرة الشȠمس  تلقد اقترح .) ٢٠٠٦وآخرون،  Pottierو 
                                        . في النعاج العواسیةالحلیب  خاصة نسبة دھن ناتھفي إنتاج الحلیب ومكوالعالئق  إلى  Eوفیتامین 

                                                                         
  حث وطرائقھبالمواد 

 اعȠȠةأجریȠȠت ھȠȠذه الدراسȠȠة فȠȠي قسȠȠم بحȠȠوث الثȠȠروة الحیوانیȠȠة فȠȠي الرشȠȠیدیة التȠȠابع لȠȠوزارة الزر  
كغȠȠم،  ٦١.٧٥ معȠȠدل أوزانھȠȠاو سȠȠنوات ٥ – ٢أعمارھȠȠا تراوحȠȠت بȠȠین  ، ةعواسȠȠی نعجȠȠة ٢٤باسȠȠتخدام 

ضȠمت كȠل إلȠى ثȠالث مجȠامیع  عشȠوائیاوإنتاجھȠا مȠن الحلیȠب  وأعمارھȠا قسمت الحیوانات تبعاً ألوزانھا
علȠى ان حیȠو/ مȠادة جافȠة كغȠم ١.٥ معدلب یومیا ثالث وجباتعلى  جاعالنغذیت .  نعاج ) ٨(  مجموعة

  كانȠت علیقȠة العلیقȠة األولȠى، التȠبنو ثالث عالئق تكونت من الشعیر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصȠویا
وكمȠا  والثالثة الثانیة تنفي مكونات العلیق% ٣.٥بنسبة زھرة الشمس  زیت إدخالفي حین تم  ،السیطرة 

نعجȠة یومیȠاً إلȠى العلȠف / غم ٠.٥ والسلینیوم بكمیة Eإضافة  خلیط فیتامین  مع ،) ١( مبین في الجدول 
خاللھȠا تȠم  ،أیȠام ١٠یوما بعȠد فتȠرة تمھیدیȠة بلغȠت  ٥٠استمرت الدراسة لمدة  .المتناول من العلیقة الثالثة

أخȠذت عینȠات مȠن الȠدم مȠن ، كمȠا كȠل عشȠرة أیȠاممȠن إنتȠاج النعȠاج % ٢٠بنسȠبة نات من الحلیب اخذ عی
لمȠدة عشȠرة ) دقیقȠة/دورة ٤٠٠٠(جھاز الطرد المركȠزي وتم فصل مصل الدم باستخدام  يالورید الوداج

، كȠذلك تȠم سȠحب عینȠات مȠن سȠائل الكȠرش قبȠل لحȠین التحلیȠل ) م˚٢٠-(دقائق واحتفظ بھ تحت التجمید 
تم قیاس درجة الحموضȠة مباشȠرة  إذ ، Suction Pumpبخمس ساعات باستخدام جھاز  االتغذیة وبعدھ

 ١ إلیȠھ وأضȠیفمȠل  ٢٠منȠھ ئل بواسطة شاش طبي ثȠم اخȠذ ، ثم رشح السا pH meterباستخدام جھاز 
تȠم اذ  ) ٢٠٠٥( وآخȠرون  LegleiterعیȠاري وحسȠب مȠا ورد عȠن  ٦مل من حامض الھیȠدروكلوریك 

(  Kangو  Broderickتقدیر تركیز االمونیا فȠي سȠائل الكȠرش حسȠب طریقȠة العمȠل التȠي وردت عȠن 
كمȠا . المنشأوروبي األ)  Milk Analyzer Milkoscope( تم قیاس مكونات الحلیب بجھاز ). ١٩٨٠

( والفرنسȠیة نȠوع  ) Biomerue ( نȠوع  األلمانیȠةباسȠتخدام عȠدة التحلیȠل الجȠاھزة  تحلیل عینات الȠدمتم 
Biolabo   ( يضوئالطیف القیاس باستخدام جھاز .                               

  
  .التجریبیةي للعالئق ئالمكونات والتركیب الكیمیا :)١(جدول ال

  الثالثة المعاملة  الثانیة المعاملة  األولى المعاملة  المكونات
  ٥٥  ٥٥  ٥٥  شعیر

  ٢٦.٥  ٢٦.٥  ٣٠.٢٥  نخالة حنطة
  ٥  ٥  ٥  كسبة فول صویا

  ٨  ٨  ٨  تبن حنطة
  ١  ١  ٠.٧٥  یوریا
  ١  ١  ١  ملح

  ٣.٥  ٣.٥  -----  زیت زھرة الشمس
  %التركیب الكیمیائي للعالئق 

  ٩٣.٤٤  ٩٣.٤٤  ٩١.٠٨  المادة الجافة
  ٩٤.٢٢  ٩٤.٢٢  ٩٥.٢٥  المادة العضویة
  ١٤.٨٤  ١٤.٨٤  ١٤.٤٢  البروتین الخام
  ٩.٤٦  ٩.٤٦  ٩.٩١  *األلیاف الخام 

  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٢.٤٥  مستخلص االیثر
  ٢.٥٦١  ٢.٥٦١  ٢.٤١٢  *كغم /الطاقة االیضیة میكا كاالري

  .) ١٩٨٠،  AOAC )Anonymousورد في  وحسب ما ي للعالئق التجریبیة مختبریائتم تقدیر التركیب الكیمیا
   .) ١٩٧٩(  ،قدرت حسابیا من الخواجة وآخرون* 
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نظȠȠام التحلیȠȠȠل اإلحصȠȠȠائي تȠȠم تحلیȠȠȠل النتȠȠائج إحصȠȠȠائیا بواسȠȠطة الحاسȠȠȠبة االلكترونیȠȠة بتطبیȠȠȠق 
)Anonymous ،  ٢٠٠٠   ( لȠȠȠȠȠوائي الكامȠȠȠȠȠمیم العشȠȠȠȠȠتخدام التصȠȠȠȠȠباس )CRD  ( وذجȠȠȠȠȠب األنمȠȠȠȠȠوبحس

  : الریاضي األتي
Yij = µ + ti + eij  

  : حیث أن
 Yij = قیمة المشاھدةj  في العلیقةi .  

µ  = المتوسط العام   .  
ti  = العلیقة ( تأثیر المعاملة (i .  

eij  = الخطأ التجریبي للوحدات التجریبیة.  
  ). ١٩٥٥،  Duncan( وتمت المقارنة بین المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى 

                                                   
  النتائج والمناقشة

أوزان معȠدل  المعȠامالت فȠيإلى عدم وجود اختالفات معنویة بین ) ٢(تشیر النتائج في الجدول   
كغȠȠم رغȠȠم وجȠȠود زیȠȠادة حسȠȠابیة واضȠȠحة فȠȠي  ٦٨.٠٦ – ٦٤.٥٠إذ تȠȠراوح بȠȠین  النعȠȠاج نھایȠȠة التجربȠȠة

وعلȠى الȠرغم مȠن عȠدم وجȠود فروقȠات معنویȠة  كȠذلك ،انیȠةلتین األولى والثالمعاملة الثالثة مقارنة بالمعام
معȠȠدل اإلنتȠȠاج  غȠȠم و ٤٦٤.٨ – ٣٩١.٩تȠȠراوح بȠȠین  إذالحلیȠȠب الیȠȠومي  إنتȠȠاجبȠȠین المعȠȠامالت فȠȠي معȠȠدل 

 حسȠابي فȠي إضافة الزیت إلى مكونات العلیقȠة الثانیȠة أدى إلȠى تحسȠن أنكغم نجد  ٢٣.٢ – ١٩.٦الكلي 
إلȠى العلیقȠة الثالثȠة  EعنȠد إضȠافة فیتȠامین % ١٨فȠي حȠین بلغȠت نسȠبة التحسȠن % ٨سبة إنتاج الحلیب بن

وآخȠȠرون  HervasھȠȠذه النتیجȠȠة جȠȠاءت متفقȠȠة مȠȠع مȠȠا حصȠȠل علیȠȠھ  ،)األولȠȠى(مقارنȠȠة بعلیقȠȠة السȠȠیطرة 
عالئȠق النعȠاج لȠم  إلȠىفي أن إضȠافة الزیȠوت النباتیȠة ) ٢٠٠٨(وآخرون  Gomez-Cortesو ) ٢٠٠٨(

 بلغȠت التȠيو زیادة كمیة الطاقة المتناولة في المعȠاملتین الثانیȠة والثالثȠة إن ي إنتاج الحلیب،تؤثر معنویا ف
 )١٩٨٥ ،NRC(وحسȠȠب مȠȠا ورد فȠȠي  كانȠȠت تزیȠȠد عȠȠن االحتیȠȠاجیȠȠوم / میكاكȠȠاالري ٣.٩٤٠و  ٣.٩٤٠
 ٣.٥٧٣بلȠȠغ المتنȠȠاول مȠȠن الطاقȠȠة  إذعلȠȠى التȠȠوالي مقارنȠȠة بمعاملȠȠة السȠȠیطرة % ٥.٩٢و  ٧.٦٥بنسȠȠبة 

أشȠار الحلیȠب فقȠد  إنتȠاجكانȠت السȠبب فȠي تحسȠن % ٢.١٤یȠوم وھȠي دون االحتیȠاج بنسȠبة / كاكȠاالريمی
Roy )١٩٩٠  ( وJenkins  وMcGuire )ة ) ٢٠٠٥ȠȠȠة الطاقȠȠȠادة كمیȠȠȠب بزیȠȠȠاج الحلیȠȠȠن إنتȠȠȠى تحسȠȠȠإل

لتلȠك  ، من جانب أخر یالحظ انھ بالرغم من تناول النعاج في المعاملة الثالثȠة كمیȠة طاقȠة مقاربȠةالمتناولة
 ، لقȠد أوضȠح EعنȠد إضȠافة فیتȠامین % ١٠لمعاملة الثانیة فان إنتȠاج الحلیȠب تحسȠن بنسȠبة المتناولة في ا
Morgante  رونȠȠȠȠȠ١٩٩٩ (وآخ  ( وMoeini رونȠȠȠȠȠوآخ  )افة أن )  ٢٠٠٩ȠȠȠȠȠیط إضȠȠȠȠȠامین  خلȠȠȠȠȠفیتE 

لیȠب فȠي الح% ٥٠ إلىوصلت  بنسبة Somatic Cellعدد خفض  إلى أدىعالئق النعاج  إلى والسلینیوم
وھذا ربما كان السبب في تحسن إنتȠاج الحلیȠب فȠي المعاملȠة الثالثȠة  ،فضال عن زیادة كمیة الحلیب المنتج

نویȠا بȠین عنسب مكونȠات الحلیȠب مȠن الالكتȠوز والبȠروتین والمȠواد الصȠلبة لȠم تختلȠف م .ھذه الدراسةفي 
لي، أمȠȠا التȠȠوعلȠȠى ا% ١٠.٧٨-١٠.٦٨و % ٤.٠٥-٣.٩٠و % ٦.٠٠-٥.٩٣المعȠȠامالت وتراوحȠȠت بȠȠین 

% ٥.٩٦بلغȠȠت  إذ) السȠȠیطرة (  األولȠȠىفȠȠي المعاملȠȠة )  ٠.٠٥< آ(  معنویȠȠا  ارتفعȠȠتنسȠȠبة الȠȠدھن فقȠȠد 
نخفȠاض فȠي اال إن .%٥.١٩الثالثȠة المعاملة وحسابیا مقارنة ب % ٤.٥٥كانت  إذ لثانیةامقارنة بالمعاملة 

و  Palmquist فقȠȠد اشȠȠار ،یكȠȠون سȠȠببھ غیȠȠر واضȠȠحربمȠȠا عنȠȠد إضȠȠافة الزیȠȠت إلȠȠى العالئȠȠق  نسȠȠبة الȠȠدھن
Beaulieu  )١٩٩٣  ( وCannas  رونȠȠوآخ)أن)  ٢٠٠١ ȠȠالب بȠȠاط سȠȠاك ارتبȠȠي یھنȠȠة فȠȠة الطاقȠȠن حال

زیȠادة مسȠتوى الكولسȠتیرول فȠي  أن)  ١٩٩٠( Royالجسم ومسȠتوى الȠدھن فȠي الحلیȠب، فȠي حȠین ذكȠر 
. نیȠة علȠى سȠحب الȠدھن مȠن الȠدمیثȠبط قابلیȠة الغȠدة اللب الدم نتیجة لزیادة نسبة دھن العالئق في المجتȠرات

(  Griinariو  Shingfield و)  ٢٠٠٦( وآخȠرون،   LockلدراسȠة التȠي أجراھȠاابینما تبین من نتȠائج 
العالئȠȠق المرتفعȠȠة بȠȠالعلف المركȠȠز  إلȠȠى LinoliecالحȠȠامض الȠȠدھني ب غنیȠȠةزیȠȠوت الال إضȠȠافة إن )٢٠٠٧
بعȠض الحȠوامض الدھنیȠة غیȠȠر  تكȠȠوین زیȠادة إلȠىتغیȠر عملیȠة ایȠȠض الȠدھن فȠي الكȠرش مȠȠا یȠؤدي  تسȠبب

 كمركبȠȠات وسȠȠطیة لعملیȠȠة الھدرجȠȠة الحیویȠȠة)  Conjugated Linoleic Acid( المشȠȠبعة المرتبطȠȠة 
بعȠد امتصاصȠھ بȠدي فعالیȠة مضȠادة لتكȠوین الȠدھن فȠي الغȠدة اللبنیȠة ی ذيال Trans-10, cis-12 وخاصة

المالحȠظ فȠي ھȠذه . سȠائل الكȠرش pHمن األمعاء، وقȠد لȠوحظ أن إنتȠاج ھȠذا الحȠامض یتعȠزز بانخفȠاض 
 علȠȠى الȠȠرغم مȠȠنوانȠȠھ  كمȠȠاالدراسȠȠة أن ھنȠȠاك بعȠȠض التبȠȠاین بȠȠین المعȠȠامالت فȠȠي كمیȠȠة الطاقȠȠة المتناولȠȠة 

نسȠȠبة الȠȠدھن كانȠȠت أعلȠȠى  أن إالفȠȠي المعȠȠاملتین األولȠȠى والثانیȠȠة بعȠȠد التغذیȠȠة سȠȠائل الكȠȠرش  pHانخفȠȠاض 
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والتȠي لȠم تȠنخفض  لثانیة وحسابیا مقارنة بالمعاملȠة الثالثȠةالمعاملة ا في المعاملة األولى مقارنة معمعنویا 
كمȠȠا أن قیمȠȠة الكولسȠȠتیرول فȠȠي الȠȠدم كانȠȠت متقاربȠȠة بȠȠین ،   ٦فیھȠȠا درجȠȠة حموضȠȠة سȠȠائل الكȠȠرش دون 

ھȠو السȠبب الȠرئیس فȠي انخفȠاض الȠدھن  األخیȠراالفتȠراض  أن إلىوھذا قد یشر )  ٥جدول ( المعامالت 
فیتȠامین  إضȠافةعندما تȠم % ٥٠بنسبة لحلیب ادھن تقلیل االنخفاض في  الزیت وقد یؤكد ذلك إضافةعند 

E لینیومȠȠى والسȠȠة إلȠȠة الثالثȠȠاج المعاملȠȠدم لنعȠȠف المقȠȠین  العلȠȠد بȠȠلق ،Bell  رونȠȠو  ) ٢٠٠٦(وآخPottier 
المحتویȠȠة لمصȠȠادر  العالئȠȠق إلȠȠى EعلȠȠى األبقȠȠار أن إضȠȠافة فیتȠȠامین  افȠȠي دراسȠȠتھم ) ٢٠٠٦( وآخȠȠرون 

رفع نسبة الȠدھن فȠي الحلیȠب مقارنȠة بȠالعالئق التȠي لȠم یضȠاف لھȠا الفیتȠامین  إلى أدىیوت مختلفة من الز
كمȠا یعمȠل علȠى  ، Trans-10, cis-12الحȠامض الȠدھني  إنتȠاجانخفȠاض  إلىوقد اعزوا السبب في ذلك 

 الȠذي یعتبȠر المصȠدر trans-11للحȠامض الȠدھني المنتجȠة  المحللȠة لاللیȠاف تعزیز نمو ووظیفة البكتریȠا
  . في الغدة اللبنیة ) C18:2 ( الحامض الدھني غیر المشبع  إلنتاجالرئیس 

  

  .مكوناتھ في النعاج العواسیةنسب إنتاج الحلیب وتأثیر العالئق التجریبیة في  :)٢(جدول ال
  الثالثة المعاملة  الثانیة المعاملة  األولى المعاملة  الصفات

  ٣.٣٢±  ٦٢.٣٧  ٢.٤٩±  ٦١.٠٠  ٢.٣٤±  ٦١.٨٧  معدل الوزن االبتدائي كغم
  ٣.٤٩±  ٦٨.٠٦  ٢.٢٠±  ٦٥.٣٨  ١.٨٠±  ٦٤.٥٠  معدل الوزن النھائي كغم

  ٥٠.٦٣±  ٤٦٤.٨  ٤٩.٨٧±  ٤٢٣.٨  ٥٤.٧٢±  ٣٩١.٩  نعجة/ یوم/ معدل إنتاج الحلیب غم
  ٢.٥٣±  ٢٣.٢٠  ٢.٦٥± ٢١.٢٠  ٢.٧٣±  ١٩.٦٠  نعجة/ معدل اإلنتاج الكلي كغم

  ٠.١٢±  ٦.٠٠  ٠.١١±  ٥.٩٣  ٠.١٢±  ٥.٩٩  %الالكتوز 
  أب٠.٤١±  ٥.١٩  ب ٠.٣١±  ٤.٥٥  أ ٠.٣٣±  ٥.٩٦  %الدھن 

  ٠.٠٩±  ٤.٠٢  ٠.١٠±  ٣.٩٠  ٠.٤٢±  ٤.٠٥  %البروتین 
  ٠.١٤±  ١٠.٧١  ٠.١٦±  ١٠.٦٨  ٠.١٥±  ١٠.٨٧  %المواد الصلبة الكلیة 

    ). ٠.٠٥< أ( تشیر الحروف المختلفة أفقیا إلى فروقات معنویة •  
    

عȠدم وجȠود اختالفȠات معنویȠة بȠین المعȠامالت الȠثالث فȠي كمیȠة )  ٣( نتȠائج فȠي الجȠدول تبین ال
یȠȠوم والبȠȠروتین / غȠȠم ٢٦.٦٣ – ١٩.٧٨یȠȠوم والȠȠدھن / غȠȠم ٢٧.٨٨ – ٢٣.٧٣تȠȠراوح بȠȠین  إذالالكتȠȠوز 

فȠي المعاملȠة الثانیȠة )  ٠.٠٥< آ ( یوم، قیمة الطاقة في الحلیȠب انخفضȠت معنویȠا / غم ١٨.٦٨ – ١٣.٦٧
كغȠم مقارنȠة بالمعاملȠȠة / میكȠاجول ٤.٢١كغȠم وحسȠابیا فȠي المعاملȠة الثالثȠة / میكȠاجول ٣.٩٦ لغȠتحیȠث ب

إن االنخفاض المعنوي في كمیة الطاقȠة فȠي الحلیȠب للمعاملȠة الثانیȠة كȠان . كغم / میكاجول ٤.٥٠األولى 
زة والطاقة المفȠركمیة . نتیجة النخفاض الدھن معنویا في ھذه المعاملة والتي اعتمدت في حساب الطاقة 

كȠذلك لȠم ، یȠوم / میكȠاجول ١.٩٦و  ١.٦٨و  ١.٧٦بلغȠت لم تختلف معنویا بین المعȠامالت وفي الحلیب 
فȠي المعاملȠة  ٢٣.٢٥تȠراوح بȠین  إذ تركیز الیوریا فȠي الحلیȠبتكن الفروقات معنویة بین المعامالت في 

   . في المعاملة الثانیة ٢٦.٢٥الثالثة و 
  

  .كمیة الالكتوز والدھن والبروتین والطاقة في الحلیب عالئق التجریبیة في تأثیر ال :)٣(جدول ال
  الثالثة المعاملة  الثانیة المعاملة  األولى المعاملة  الصفات

  ٣.١٦±  ٢٧.٨٨  ٣.١٠±  ٢٥.٢٠  ٣.٥٠±  ٢٣.٧٣  یوم/ كمیة الالكتوز غم
  ٤.١٢±  ٢٦.٦٣  ٢.٦٦±  ١٩.٧٨  ٤.٣٦±  ٢٤.٣٥  یوم/ كمیة الدھن غم

  ٢.١٠±  ١٨.٦٨  ٢.٢١±  ١٣.٦٧  ٢.٩٥±  ١٤.٧٦  یوم/ بروتین غمكمیة ال
  أب٠.٠٩±  ٤.٢١  ب ٠.١٣±  ٣.٩٦  أ ٠.١٤±  ٤.٥٠  *كغم/ الحلیب میكاجولفي قیمة الطاقة 

  ٠.٢٣±  ١.٩٦  ٠.١٩±  ١.٦٨  ٠.٢٧±  ١.٧٦  یوم/ الحلیب میكاجولب ةالمفروز الطاقة
  ١.٨٠±  ٢٣.٢٥  ١.٧٠±  ٢٦.٢٥  ٢.١٩±  ٢٥.٦٦  *مل ١٠٠/الحلیب ملغمفي یوریا التركیز 

  :للمعادلتین التالیتین قدرت حسابیا وفقاً  * ). ٠.٠٥< أ( تشیر الحروف المختلفة أفقیا إلى فروقات معنویة • 
  .) ١٩٨٦ ،Economides(  ،للدھن% ×  ٠.٤٣+  ١.٩٤=  كغم/ الطاقة بالحلیب میكاجول

  .) ١٩٩٩ ،Eastridgeو  Lyatuu( ، )یوریا الدم  × ٠.٦٥+ (  ٣.٦٢= مل  ١٠٠/ ملغمالحلیب  یوریا 
سȠȠائل الكȠȠرش قبȠȠل  pHفȠȠي قیمȠȠة  ) ٠.٠٥< آ (  انخفȠȠاض معنȠȠوي)  ٤( نتȠȠائج الجȠȠدول تظھȠȠر 

وحسابیا مقارنة بالمعاملȠة الثالثȠة  ٦.٨مقارنة بالمعاملة الثانیة  ٦.٣٤ إذ كانت التغذیة في المعاملة األولى
القȠیم فȠي المعȠȠامالت أن  نȠوي بȠین المعȠاملتین األولȠى والثانیȠة إالمȠن ھȠذا االخȠتالف المعرغم بȠالو ٦.٦٩
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فȠي حȠین بعȠد التغذیȠة بفتȠرة خمȠس سȠاعات .  ) ٦.٨ – ٦.٢(  الثالث كانت تقȠع ضȠمن المعȠدل الطبیعȠي
األولȠى والثانیȠة  فȠي المعȠاملتین )  ٠.٠٥< آ ( معنویȠا  ةمنخفض تكانسائل الكرش  pH قیمة أنحظ الی

إضȠافة مصȠادر  أن إلȠىتشȠیر الدراسȠات  . ٦.٢٠الثالثȠة بتȠوالي مقارنȠة بالمعاملȠة على ال ٥.٦٥و  ٥.٨٠
سȠȠȠائل الكȠȠȠرش  pHالزیȠȠوت المختلفȠȠȠة إلȠȠى العالئȠȠȠق یȠȠؤدي إلȠȠȠى زیȠȠȠادة تركیȠȠز البروبیونیȠȠȠت وانخفȠȠاض 

)Doreau   وChilliard فیھا قیمة  حسابیا وربما كان ھذا واضحا في المعاملة الثانیة إذ انخفضت) ١٩٩٧
مرتفعȠة معنویȠا مقارنȠة الثالثة كانȠت  في المعاملة) pH ( قیمة الـ ، لكنمقارنة بالمعاملة األولى  )pH ( الـ

 التغیȠر فȠي إلȠىلكن ربما یعود  غیر واضحوان سبب ذلك الزیت  إضافةرغم بالمعاملتین األولى والثانیة 
 العالئȠق إلȠى Eافة فیتȠامین عنȠد إضȠ لة لأللیȠافلالبكتریا المح زیادة نشاطل نتیجة نواتج تخمرات الكرش 

)Pottier  ،ة .  ) ٢٠٠٦وآخرونȠل التغذیȠتركیز امونیا سائل الكرش لم یختلف معنویا بین المعامالت قب
 ٥.٩٩ – ٣.٢٨ مȠȠȠل وبعȠȠȠد التغذیȠȠȠة بخمȠȠȠس سȠȠȠاعات ١٠٠/ولمȠȠȠیمل ٨.١٩ – ٦.٩٤حیȠȠȠث تȠȠȠراوح بȠȠȠین 

 -١مستوى لȠھ بعȠد  أعلى إلىتركیز االمونیا في سائل الكرش یصل  أنمن المعروف ، مل١٠٠/ ملیمول
سȠائل عینȠة  أن، في ھذه الدراسة وعلى الȠرغم مȠن  )١٩٩١وآخرون،  Doreau(  ساعة من التغذیة  ٢

عȠن التبȠاین بȠین المعȠامالت  اً تعطي مؤشȠر أنیمكن  أنھا إالبعد خمس ساعات من التغذیة  تأخذالكرش 
لھȠا الزیȠت  أضیفلتین الثانیة والثالثة التي االنخفاض الحسابي الواضح المالحظ في المعام إن. التغذویة 

و  ) ٢٠٠٤(  وآخȠȠȠȠرون Kucukو )  ١٩٩٠(  Fotouhiو  Jenkins أشȠȠȠȠارقȠȠȠȠد یعȠȠȠȠزى وحسȠȠȠȠب مȠȠȠȠا 
Gomez-Cortez  ن  إلى)  ٢٠٠٨( وآخرونȠة عȠالتغیرات في عملیة االیض في كرش األغنام والناتج

    . روبي انخفاض أعداد البروتوزوا وتحسن كفاءة تكوین البروتین المیك
  
  .ساعات)  ٥( بعض قیاسات الكرش قبل التغذیة وبعد التغذیة تأثیر العالئق التجریبیة في  :)٤(جدول ال

  الثالثة المعاملة  الثانیة المعاملة  األولى المعاملة  الصفات
  أب٠.٠٦ ± ٦.٦٩  أ ٠.٠٤±  ٦.٨٠  ب ٠.٠٥±  ٦.٣٤  • درجة الحموضة قبل التغذیة
  أ ٠.٠٦±  ٦.٢٠  ب ٠.٠٨±  ٥.٦٥  ب ٠.١٠±  ٥.٨٠  • ةدرجة الحموضة بعد التغذی

  ٠.٤٤±  ٦.٩٤  ٠.٦١±  ٧.٤٢  ١.١٠±  ٨.١٩  ملیمول.  قبل التغذیةاالمونیا  تركیز 
  ٠.٦٥±  ٣.٧٨  ٠.٨٩±  ٣.٢٨  ٠.٩١±  ٥.٩٩  ملیمول. بعد التغذیة تركیز االمونیا 

  ). ٠.٠٥< أ( تشیر الحروف المختلفة أفقیا إلى فروقات معنویة  •
  
  . تأثیر التغذیة على العالئق التجریبیة في بعض قیاسات الدم :)٥(جدول لا

  الثالثة المعاملة  الثانیة المعاملة  األولىلمعاملة ا  الصفات
  ٥.٨٤±  ٨٥.٠٠  ١.٤٩±  ٨٤.٧٥  ١.٤٥±  ٧٨.٦٦  مل ١٠٠/كلوكوز ملغمال

  ٤.٠٢±  ٧٤.٠٠  ٢.٤٣±  ٧١.٢٥  ٦.٦٩±  ٨٠.٣٣  مل ١٠٠/ملغم ثالثیة كلسیریداتال
  ٢.٦٥±  ١١٧.٠٠  ٤.٤٠±  ١١٤.٥٠  ١٠.٨٠±  ١١٣.٣٣  مل ١٠٠/كولستیرول ملغمال
  ٠.١١±  ٧.٧٠  ٠.٢٤±  ٧.٠٠  ٠.٤٣±  ٧.٣٦  مل ١٠٠/بروتین كلي غمال

  ٢.٨٧±  ٣٠.٢٥  ٢.٧٢±  ٣٤.٥٠  ٣.١٨±  ٣٣.٦٦  مل ١٠٠/یوریا ملغمال
  ٠.٦٥±  ١٥.٥٠  ٢.٠٥±  ١٨.٢٥  ١.٥٢±  ١٦.٠٠  لتر/ وحدة دولیة ALT إنزیم
  ٠.٩١±  ١٣.٠٠  ٢.٩٨±  ١٦.٥٠  ٢.٨٩±  ١٧.٠٠  لتر/ وحدة دولیة AST إنزیم

  
عȠدم وجȠود اختالفȠات معنویȠة بȠین المعȠامالت ) ٥(تظھر نتائج التحلیل اإلحصائي فȠي الجȠدول 

/ ملغȠم ٨٥.٠٠ – ٧٨.٦٦الثالث قید الدراسة في معدل تركیز الكلوكȠوز فȠي بالزمȠا الȠدم إذ تȠراوح بȠین 
 – ١١٣.٣٣مȠل والكولسȠتیرول  ١٠٠/ ملغȠم ٨٠.٣٣ – ٧١.٢٥سیریدات الثالثیȠة مل وتركیز الكل ١٠٠

 ٣٤.٥ – ٣٠.٢٥مȠل والیوریȠا  ١٠٠/ غȠم ٧.٧٠ – ٧.٠٠مȠل والبȠروتین الكلȠي  ١٠٠/ ملغم  ١١٧.٠٠
 – ١٣.٠٠و  ١٨.٢٥ – ١٥.٥حیȠȠث تراوحȠȠت قیمھȠȠا بȠȠین   ASTو   ALTمȠȠل وإنزیمȠȠي  ١٠٠/ ملغȠȠم

فȠي  إلیȠھجȠاءت متفقȠة مȠع مȠا تȠم التوصȠل  دراسȠةنتائج ھذه ال إن. اليعلى التولتر / وحدة دولیة  ١٧.٠٠
 Bernardدراسات أخȠرى اسȠتخدمت بعȠض مصȠادر الزیȠوت فȠي عالئȠق حیوانȠات الحلیȠب ، فقȠد أشȠار 

إلى علیقة الماعز لم یكن لھ تأثیر معنȠوي % ٣أن إضافة زیت زھرة الشمس بنسبة )  ٢٠٠٥( وآخرون 
وجȠȠود تȠȠاثیر )  ٢٠٠٧( وآخȠȠرون  SinclairفȠȠي الȠȠدم ، كȠȠذلك لȠȠم یالحȠȠظ فȠȠي تركیȠȠز الكلوكȠȠوز والیوریȠȠا 
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 Conjugated linoleic( معنوي في تركیز الكلوكȠوز فȠي دم األغنȠام عنȠد إضȠافة الحȠوامض الدھنیȠة 
acid  ( إلى عالئق النعاج، أماGabr  وآخرون )ین )  ٢٠٠٨Ƞافة أنفقد بȠبة  إضȠمك بنسȠت السȠ٤زی %
بینمȠȠا ارتفȠȠع معنویȠȠا  AST وإنȠȠزیممعنویȠȠا فȠȠي تركیȠȠز الكلسȠȠیریدات الثالثیȠȠة  عالئȠȠق النعȠȠاج لȠȠم یȠȠؤثر إلȠȠى

  .مقارنة بعلیقة السیطرة  ALT وإنزیمتركیز البروتین الكلي و الكلوكوز والكولستیرول 
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VITAMIN E TO THE RATIONS ON MILK PRODUCTION, 

COMPOSITION AND SOME BLOOD PARAMETERS IN AWASSI 
EWE. 

O .D. Al Mallah1 N. Y. Abbo2 M. N. Abdullah2 G. I. Abdullah2 
1Dept. Anim. Res. , College of Agric. & Forestry , Mosul Univ. , Iraq 

2Section of Anim. Prod. Res. , Ninavaha Res. Dept. , Public Inst. Of Anim. 
Res. 

 
ABSTRACT 

This study was conducted by using 24 Awassi ewe , 2-5 years aged, with 
average body weight 61.75 kg. The ewe were randomly divided into three 
groups  each of eight. Ewe in each group received 1.5 kg/ dry matter of three 
rations consist mainly of barley, wheat bran, soybean meal and wheat straw . 
The first group was fed on control ration ( T1 ) ,while 3.5% of sunflower oil 
were inclusion in the rations of the second ( T2 ) and third (T3 ) groups, with 
supplement 0.5 g/ ewe / day vitamin E to the feed of ( T3 ). Results showed that 
the treatments had no significant effect on average body weight, milk 
production, lactose and protein percentage in milk. Milk Fat percentage was 
significantly decreased ( P < 0.05 )  in T2 4.55% than T1 5.96%. Also milk 
energy value lowered significantly ( P < 0.05 )  in T2 3.96 MJ/ kg than T1 4.50 
MJ/ kg. Rumen liquor pH before feeding was increased significantly ( P < 0.05 
) in T2 which was 6.8 as compared with T1 6.34, while after 5hr of feeding, pH 
value of rumen liquor was increased significantly ( P < 0.05 ) in T3 6.2 as 
compared with T1 and T2 5.8 and 5.65 respectively. Ammonia concentration in 
rumen liquor and blood parameters was not affected by experimental treatment. 
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