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وكسبة فول الصويا المعاملة بالحرارة إلى العالئق في إنتاج الحليب ومكوناته   E فيتامين تأثير إضافة
 المحليةوبعض قياسات الدم في النعاج 

  1 عمر ضٌاء محمد المالح 
جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والؽابات/ قسم الثروة الحٌوانٌة

 
 الخالصة

  4  -3 تراوحت أعمارها بٌن (حمدانٌة  6عواسٌة و  6 ) نعجة 12أجرٌت الدراسة باستخدام 
متقاربة بأوزانها وإنتاجها من  تجرٌبٌة مجامٌعإلى ثالث  النعاجكؽم، وزعت  54.04ومعدل أوزانها  سنوات
،  الحلٌب إدراروكانت النعاج فً بداٌة موسم  مع موالٌدها نعاجأربعة  مجموعةبحٌث ضمت كل الحلٌب 

رأس على ثالث عالئق تكونت من / كؽم مادة جافة  1.720 معدلب مجموعةي كل ٌومٌا ؾ نعاجؼذٌت ال
المعاملة ) علٌقة السٌطرة  على األولى المجموعة ؼذٌتوكسبة فول الصوٌا والتبن ، الشعٌر ونخالة الحنطة 

والسلٌنٌوم  Eخلٌط فٌتامٌن  إضافة علٌقة السٌطرة مع الثانٌة على  جموعةؼذٌت النعاج فً الم، بٌنما (االولى 

كسبة فول الصوٌا المعاملة بالحرارة محل كسبة فول  إحالل، فً حٌن تم ؼرام لكل نعجة ٌومٌا 0.5بكمٌة 
بنفس الكمٌة المضافة والسلٌنٌوم  Eخلٌط فٌتامٌن  إضافةالثالثة مع  جموعةالصوٌا فً العلؾ المقدم للم

على ثالث  على العالئق التجرٌبٌة بشكل دوريفً المعامالت الثالث ، وتمت تؽذٌة النعاج للمعاملة الثانٌة
عدم  إلىالنتائج  أشارت .( 3×  3) باستخدام تصمٌم المربع الالتٌنً  ٌوما 17فترات استؽرقت كل فترة مدة 

الحلٌب  أوٌوم / ؼم 834 – 708تراوح بٌن  إذالحلٌب  إنتاجوجود اختالفات معنوٌة بٌن المعامالت فً 
% 19بنسبة  حسابٌا الحلٌب إنتاجتحسن من رؼم على الٌوم / ؼم 982 – 715دهن %4 أساسعلى المعدل 

والثانٌة ، كذلك كانت الفروقات  األولىفً المعاملة الثالثة مقارنة بالمعاملتٌن % 37والحلٌب المعدل بنسبة 
 – 5.42والبروتٌن % 4.91 – 4.02تراوح بٌن  إذؼٌر معنوٌة فً نسب مكونات الحلٌب من الدهن 

كمٌة الطاقة المفروزة . مل100/ ملؽم 26.79 – 25.07والٌورٌا % 4.69 – 4.55لالكتوز وا% 5.90
و  584والثانٌة  األولىٌوم مقارنة بالمعاملتٌن / كٌلو سعرة  775بلؽت  إذبالحلٌب ازدادت فً المعاملة الثالثة 

ظهر نتائج قٌاسات الدم وجود لم ت أٌضا. هذه الزٌادة لم تكن بمستوى المعنوٌة أن إال ، ٌوم/ كٌلو سعرة  596
. التؽذوٌةاختالفات معنوٌة بٌن المعامالت 

 
 المقدمة

التً تؤثر فً بٌئة الكرش وكمٌة ونوعٌة المركبات  كٌةنًتوضٌح المٌكالدراسات عدٌدة أجرٌت  
ل خال ن سالمة الؽدة اللبنٌةعفضال  وتؤثر فً كمٌة ونوعٌة اإلنتاج الؽدة اللبنٌةالى  الؽذائٌة التً تصل

فً احتٌاج زٌادة هناك  أنالحلٌب فً النعاج  إلدرار األولىفً المرحلة ٌالحظ . مراحل اإلنتاج المختلفة
جعل الحٌوان فً حالة يهذا قد لتلبٌة متطلبات اإلنتاج الذي ٌكون فً أعلى مستوى له ومن الؽذاء  نعاجال

مرحلة الحمل رض له الحٌوان فً عتاإلجهاد الذي ي إن سالب خاصة إذا كان اإلنتاج مرتفع،طاقة توازن 
تسبب تدهور الحالة المناعٌة ومضادات األكسدة فً الجسم  والوالدة و فترة اإلنتاج المرتفع من الحلٌب ربما 

 ،وآخرون Baldi) إلصابة باألمراض وخاصة التهاب الضرع لمؤدٌة إلى زٌادة فرص تعرض الحٌوان 
تمد فً اؼلب أوقات السنة على األعالؾ المركزة خاصة فترة كذلك وبسبب أن تؽذٌة الحٌوانات تع(.  2008

)  ٌكون ؼٌر كافٌا لتلبٌة االحتٌاج Eالحمل والمرحلة األولى إلدرار الحلٌب نجد أن المجهز من فٌتامٌن 
McDowell إن أهمٌة فٌتامٌن . إذ ٌعتبر العلؾ األخضر المصدر الرئٌس للفٌتامٌن( 1996 ،وآخرونE 

ذور الحرة التً تتكون خالل عملٌة جالضار لل التأثٌرمنع ي أنٌمكن و مضادة للتأكسد كونه مادة فً تكمن
لوحظ خالل الفترة األخٌرة أن كما وذا تأثٌر اٌجابً فً تحسٌن مناعة الحٌوانات واألداء التناسلً  االٌض

وتزٌد من (   Somatic Cell Count) تقلل من أعداد الخالٌا الجسمٌة فً الحلٌب  للعالئق إضافة الفٌتامٌن
 ( Jenkins 2002و  Martinو  1999 ،وآخرون Morgante) نمو البكترٌا المحللة للسٌلٌلوز فً الكرش 

إلى المستوى  خفض تحلل البروتٌن فً الكرشضرورة عدة دراسات فقد تبٌن من نتائج من جانب أخر . 
مصادر البروتٌن ؼٌر المتحلل  أحدبعالئق التجهٌز أفضل استفادة من البروتٌن والطاقة المتناولة والذي ٌحقق 

توفٌر احتٌاج الحٌوانات من األحماض االمٌنٌة خاصة تلك المحددة لإلنتاج فً المرحلة األولى إلدرار بهدؾ 

                                         

 2011/  10/  10وقبوله   2011/  6/  26تاريخ استالم البحث  
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 وإنتاجوفضال عن تأثٌر زٌادة المتناول من البروتٌن المتحلل فً خفض كفاءة االستفادة من الؽذاء ،  الحلٌب
أن زٌادة إلى Wendt  (1991  )و  Emmertأشار ٌر ضار على الؽدة اللبنٌة فقد فان لها تأثالحٌوانات 

تعد  .بالتهاب الضرع لإلصابةٌرتبط بزٌادة البكترٌا فً الؽدة اللبنٌة و قابلٌتها المتناول من البروتٌن المتحلل 
ٌبلػ  إذر للبروتٌن المصادر المواد العلفٌة المستخدمة فً تؽذٌة الحٌوانات كمصد أهمكسبة فول الصوٌا من 

وان (  Anonymous، 2001) من نسبة البروتٌن فٌها % 47.6 األساسٌةاالمٌنٌة  األحماضمحتواها من 
وفقا . ( 1992 ،وآخرون Faldet)  ها بالحرارة ٌخفض تحللها بالكرش وٌزٌد المتدفق منها إلى األمعاءمعاملت

كمادة  والسلٌنٌوم Eالمشترك لكل من خلٌط فٌتامٌن تصمٌم هذه الدراسة للبحث فً التأثٌر لما سبق فقد تم 
فً إنتاج الحلٌب ومكوناته لخفض تحللها فً الكرش   كسبة فول الصوٌال بالحرارة معاملةالمضادة لألكسدة و

 . المحلٌةبداٌة موسم إدرار الحلٌب فً النعاج 
 

 حث وطرائقهبالمواد 
  4  -3تراوحت أعمارها بٌن ( حمدانٌة  6و  عواسٌة 6) محلٌة نعجة  12أجرٌت الدراسة باستخدام  

 وإنتاجهامتقاربة فً أوزانها كؽم، وزعت النعاج إلى ثالث معامالت تجرٌبٌة  54.04سنوات ومعدل أوزانها 
وكانت النعاج فً ( حمدانٌة  2عواسٌة و 2)  ل معاملة أربعة نعاج مع موالٌدهابحٌث ضمت كمن الحلٌب 
رأس على / كؽم مادة جافة  1.720ٌت النعاج ٌومٌا فً كل معاملة بمعدل الحلٌب، ؼذ إدراربداٌة موسم 

،  ( 1) وكما مبٌن فً الجدول  ثالث عالئق تكونت من الشعٌر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصوٌا والتبن
رة علٌقة السٌط نفسؼذٌت على علٌقة السٌطرة ، بٌنما ؼذٌت النعاج فً المعاملة الثانٌة على  األولىالمعاملة 

النعاج المقررة  تاحتٌاجاوحسب  ؼرام لكل نعجة ٌومٌا 0.5والسلٌنٌوم بكمٌة  Eخلٌط فٌتامٌن  إضافةمع  
كسبة فول الصوٌا المعاملة بالحرارة محل كسبة فول  إحالل، فً حٌن تم (Anonymous   ،1985)فً

والسلٌنٌوم بنفس الكمٌة  Eٌن خلٌط فٌتام إضافةة فً العلؾ المقدم للمعاملة الثالثة مع لالصوٌا ؼٌر المعام

مئوٌة  140، وقد تمت معاملة كسبة فول الصوٌا بالحرارة على درجة حرارة المعاملة الثانٌة إلىالمضافة 
على العالئق التجرٌبٌة فً  ت النعاج، ؼذي( 1992 ،وآخرون Faldet)  Ovenلمدة ساعتٌن بجهاز 

 ) وحسب ما ورد عن ٌوما 17 رة مدةرت كل فتمعلى ثالث فترات استوالمعامالت بشكل دوري 
Sandrock و  2009 ،وآخرونCieslak ٌوما فترة تمهٌدٌة و ٌومٌن  15تضمنت (.  2010 ،وآخرون

 12النعاج من الحلٌب بعد عزل النعاج عن موالٌدها لمدة  إنتاجوالدم وقد تم تسجٌل عٌنات من الحلٌب  ألخذ
لمدة عشرة دقائق واحتفظ ( دقٌقة/دورة 3000)المركزي تم فصل مصل الدم باستخدام جهاز الطرد .  ساعة

نوع (  Kit ) تم تقدٌر قٌاسات الدم باستخدام عدة التحلٌل الجاهزة إذ. لحٌن التحلٌل( م˚20)-به تحت التجمٌد 
Biolabo ونوع  لكلسٌرٌدات الثالثٌة والكولستٌرول والبروتٌن الكلًلRandox نوعللكلوكوز و 

Biomeriux ستخدام جهازللٌورٌا وبا  Spectrophotmeter. بجهاز فتم قٌاسها مكونات الحلٌب  أما
(Milk Analyzer Milkoscope  )،فقد تم تهٌئة النماذج الٌورٌا فً الحلٌب  ولتقدٌر األوروبً المنشأ

 Spectrophotometerجهاز ب  قراءة النماذجتم و ( 1998)  وآخرون Bectorسب ما ورد عن للتحلٌل ح

 .
باستخدام (  Anonymous،  2000)النتائج إحصائٌا بواسطة الحاسبة االلكترونٌة بتطبٌق برنامج  تم تحلٌل

:  وبحسب األنموذج الرٌاضً األتً(  Latin Squares) تصمٌم المربع الالتٌنً 

Yij(k) = µ + pi + yj + Tk + eij(k)  
:  حٌث أن

 Yij(k)  =املة قٌمة المشاهدة الخاصة بالوحدة التجرٌبٌة للمعk  والتً تقع فً الصؾi  والعمودj .

µ  = المتوسط العام    .

pi  = قٌمة التأثٌر الحقٌقً للصؾ .

Yj  =قٌمة التأثٌر الحقٌقً للعمود .

Tk  =قٌمة التأثٌر الحقٌقً للمعاملة .

Eij(k)  = الخطأ التجرٌبً للوحدات التجرٌبٌة .
(.  Duncan  ،1955) المتعدد المدى  وتمت المقارنة بٌن المتوسطات باستخدام اختبار دنكن

 
. ي للعالئق التجرٌبٌةئالمكونات والتركٌب الكٌمٌا( 1)الجدول 
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المعاملة األولى المكونات 
السٌطرة  

المعاملة الثانٌة  
vit E  

 vit E  المعاملة الثالثة

وكسبة معاملة بالحرارة  

 55 55 55شعٌر 

 28.75 28.75 28.75نخالة حنطة 

----  7.5 7.5ٌا ؼٌر معاملة كسبة فول صو

 7.5---- ---- كسبة فول صوٌا معاملة بالحرارة 

 8 8 8تبن حنطة 

 0.75 0.75 0.75ٌورٌا 

 0.5 0.5 0.5ملح 

 0.5 0.5 0.5حجر كلس 

%  يوالتركٌب الكٌمٌا

 93.60المادة الجافة ٭ 

 95.19المادة العضوٌة ٭ 

 15.36البروتٌن الخام ٭ 

 9.94* األلٌاؾ الخام 

 5.57مستخلص االٌثر ٭ 

 2.447* كؽم /الطاقة االٌضٌة مٌكا كاالري

 جداول تحلٌل المواد العلفٌة العراقٌة قدرت حسابٌا من*  ،Anonymous ( 1980 ) وحسب ما ورد فً مختبرٌا ٭ قدرت

(.   1979)  ،لخواجة وآخرونل

 

النتائج والمناقشة 
 إذالحلٌب  إنتاجالمعامالت فً وجود اختالفات معنوٌة بٌن إلى عدم (  2 )تشٌر النتائج فً الجدول  

 716و  723كان  إذ% 4نسبة الدهن  أساسالحلٌب المعدل على  وإنتاجٌوم، / ؼم 843و  711و  708بلػ 
الحلٌب والحلٌب  إنتاجرؼم وجود تحسن حسابً واضح فً على التوالً للمعامالت الثالث ٌوم / ؼم 982و 

فً المعاملة الثالثة التً ؼذٌت على العلٌقة التً احتوت كسبة فول % 37و % 19 نسبتهالمعدل بلؽت 
والثانٌة ( السٌطرة )  األولىمقارنة بالمعاملتٌن ( والسٌلنٌوم  Eفٌتامٌن ) الصوٌا المعاملة بالحرارة وخلٌط 

خلٌط  إضافة أن إلى(  2011)  وآخرونالمالح  أشارلقد . والسلٌنٌوم فقط  Eخلٌط فٌتامٌن  إلٌها أضٌؾالتً 
% 8الحلٌب بنسبة  إنتاجتحسن  إلى أدتعالئق النعاج المحتوٌة زٌت زهرة الشمس  إلىوالسلٌنٌوم  Eفٌتامٌن 

فقد  األبقارعلى  أجرٌتمقارنة بتلك التً لم ٌضاؾ لها الفٌتامٌن ، كما لوحظ نتائج مشابهة فً دراسات 
 Eالحقن بخلٌط فٌتامٌن  أو اإلضافة أن(  2009)  وآخرون Brozoو (  2008) وآخرون Bourne أوضح

 إنKaur         (2004  )و  Chawla أوضحالحلٌب ، بٌنما  إنتاجأي استجابة فً  إلىوالسلٌنٌوم لم ٌؤدي 
فً هذه الدراسة . الحلٌب إنتاجزٌادة معنوٌة فً  إلى أدت األبقاروالسلٌنٌوم ال عالئق  Eفٌتامٌن  إضافة

قد الحظ  من جانب اخر ؾ. الحلٌب إنتاجأي تحسن فً  إلىوالسلٌنٌوم لم تؤدي  Eفٌتامٌن  إضافة أنٌالحظ 

كسبة فول الصوٌا المحمٌة من  إلحاللالحلٌب نتٌجة  إنتاجعدم حصول استجابة فً (  2010) شعاوي 
فً الماعز و (  2002)  وآخرون Chowdhuryفً حٌن الحظ  التحلل فً الكرش فً عالئق النعاج ،

Sandrock إنتاجتحسن معنوي فً  إلى أدىخفض تحلل البروتٌن  أن األؼنامفً (  2009)  نوآخرو 

هذا  أن إالالحلٌب  إنتاجتحسن  إلىكسبة فول الصوٌا المعاملة بالحرارة  إضافة أدتفً هذه الدراسة . الحلٌب 
الحلٌب على نسبة الدهن فً   .مستوى المعنوٌة ربما بسبب بعض التباٌن فً المشاهدات إلىالتحسن لم ٌصل 

% 4.91بلؽت  إذارتفعت حسابٌا فً المعاملة الثالثة  أنها إالالرؼم من عدم اختالفها معنوٌا بٌن المعامالت 
 وآخرون Sandrock(  2010) شعاوي   أوضحلقد %. 4.02والثانٌة % 4.21 األولىمقارنة بالمعاملتٌن 

سبة دهن الحلٌب فً النعاج ، بٌنما كان هذا فً ن لم ٌؤثر معنوٌاخفض تحلل كسبة فول الصوٌا  أن(  2009) 
التحسن معنوٌا فً نسبة الدهن عند معاملة مكونات العلٌقة بالفورمالدٌهاٌد بهدؾ حماٌة البروتٌن من التحلل 

لم ٌالحظ لمعاملة  األبقارعلى  أجرٌتكذلك فً دراسات  .( 2010) وقاسم (  2010)الدباغ  فً الكرش
 ،وآخرون Agleو  1993 ،وآخرون Tice) معنوي فً دهن الحلٌب  تأثٌركسبة فول الصوٌا بالحرارة 

نسب البروتٌن والالكتوز والمواد الصلبة الكلٌة فكانت  أما(.  2011 ،وآخرون Ravdivojevicو  2010
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على % 11.56 – 10.98و  %4.69  -4.55و % 5.90  -5.42متقاربة بٌن المعامالت وتراوحت بٌن 
مل 100/ ملؽم 25.07و  األولىمعاملة مل فً ال100/ملؽم 26.79ٌا فً الحلٌب بلػ تركٌز الٌور . التوالً
 مقٌاسٌعتبر إن تركٌز الٌورٌا بالحلٌب . مل فً المعاملة الثالثة100/ ملؽم 25.14عاملة الثانٌة و فً الم

الطاقة المتناولة كمٌة البروتٌن و أهمهابالعدٌد من العوامل لعل  وٌتأثر لكفاءة االستفادة من بروتٌن الؽذاء
و  Broderick) البروتٌن  إلىنسبة الطاقة ؼٌر المتحلل و إلىنسبة الجزء المتحلل وومصدرهما فً العلٌقة 

Clayton، 1997 ) . المعدل ب فً المعامالت الثالث مقارنة أعلىتركٌز الٌورٌا كان  أنفً هذه الدراسة نجد
= تركٌز الٌورٌا ] كمٌة البروتٌن المتناولة وفقا للمعادلة  إلىاستنادا والمقدر مل  100/ ملؽم 21.73 الطبٌعً

 1998) وآخرون  Cannasوحسب ما ورد عن  [  15.23_ ( ٌوم / ؼم) كمٌة البروتٌن المتناولة ×  0.14
بٌن كمٌة البروتٌن المتناول وتركٌز ٌورٌا الحلٌب، ان  0.94الذٌن أشاروا إلى وجود معامل ارتباط مقداره ( 

عدم التوازن بٌن المتناول من الطاقة  إلىربما ٌرجع  ٌز الٌورٌا عن معدلها الطبٌعً فً الحلٌبزٌادة ترك
رة رعن احتٌاج النعاج المق% 11بنسبة تزٌد  هًٌوم و/ؼم 264 ةفقد بلؽت كمٌة البروتٌن المتناولوالبروتٌن 

 5.25دنى من احتٌاج النعاج وهً أ ٌوم/ مٌكا سعرة 4.21، أما كمٌة الطاقة المتناولة فكانت ٌوم /ؼم 235
  .( Anonymous  ،1985)فً وحسب ما ورد % 19.8بنسبة   ٌوم/ مٌكا سعرة

 
. إنتاج الحلٌب ومكوناته تأثٌر العالئق التجرٌبٌة فً( 2)الجدول 

المعاملة الثالثة المعاملة الثانٌة المعاملة األولى الصفات 

 82.65±  843 30.62±  711 70.36±  708  ٌوم / إنتاج الحلٌب ؼم

 135.37±  982 46.32±  716 68.39±  723ٌوم٭ / إنتاج الحلٌب المعدل ؼم

 0.43±  4.91 0.22±  4.02 0.21±  4.21% دهن الحلٌب 

  0.24±  5.52 0.12±  5.9  0.14±  5.42% بروتٌن الحلٌب 

 0.11±  4.55 0.01±  4.69 0.15±  4.69% الكتوز الحلٌب 

 0.24±  10.99 0.15±  11.36 0.14±  10.98% لٌة المواد الصلبة الك

 2.15±  25.14 2.03±  25.07 1.37±  26.79مل  100/ ٌورٌا الحلٌب ملؽم
 إنتاج×  0.4) وفقا للمعادلة  دهن %4 أساسالحلٌب على  إنتاجتم تعدٌل كما  .ساعة  24 أساسإنتاج الحلٌب محسوب على  

  .( Anonymous  ،2001) وحسب ما ورد عن( كمٌة الدهن × 15+ الحلٌب 

كمٌة الطاقة فً الحلٌب لم تختلؾ معنوٌا بٌن المعامالت وكانت  أن(  3) النتائج فً الجدول تبٌن 
و  597و  584كمٌة الطاقة المفروزة بالحلٌب فكانت  أماكؽم حلٌب ، / كٌلو سعرة  900و  835و  834
ورؼم عدم االختالؾ معنوٌا بٌن . والثانٌة والثالثة  األولى ٌوم على التولً للمعامالت/ كٌلو سعرة 775

مقارنة بالمعاملة % 32كمٌة الطاقة المفروزة بالحلٌب ازدادت فً المعاملة الثالثة بنسبة  أن إالالمعامالت 
ب الحلٌب ونسبة الدهن فٌه كانت السب إنتاجفً  الحسابً التحسن إن. مقارنة بالمعاملة الثانٌة % 30و  األولى

كمٌة  أعلى إن(  3) ٌالحظ من الجدول  أٌضا. فً زٌادة كمٌة الطاقة المفروزة  بالحلٌب فً المعاملة الثالثة
ٌوم للبروتٌن و / ؼم 44.60ٌوم للدهن و / ؼم 43.02من مكونات الحلٌب كانت فً المعاملة الثالثة وبلؽت 

ٌوم والمعاملة / ؼم 33.28و  38.44و  29.21كانت  إذ األولىٌوم لالكتوز مقارنة بالمعاملة / ؼم 39.09
 أن(  2011)     وآخرونالمالح  أوضحلقد .  ٌوم على التوالً/ ؼم 32.45و  42.25و  30.25الثانٌة  
تحسن حسابً فً قٌمة  إلى أدتالعلٌقة المحتوٌة لزٌت زهرة الشمس  إلىسلٌنٌوم لوا Eخلٌط فٌتامٌن   إضافة

على فً دراستهم (  2006)  وآخرون Bellاٌضا  إلٌها ما توصل وكمٌة الطاقة المفروزة بالحلٌب وهذ
العلٌقة المحتوٌة لبذور الكتان  إلى Eفٌتامٌن  إضافة أن(  1998)  وآخرون Focant، فً حٌن وجد  األبقار

نتائج بعض  أشارت أخرىمن ناحٌة (. ٌوم / ؼم) تحسن معنوي فً كمٌة الدهن المنتج  إلى أدتوالسلجم 
 Agle) معنوي لخفض درجة تحلل البروتٌن فً حاصل مكونات الحلٌب  تأثٌرعدم وجود  إلىالدراسات 

حصول زٌادة معنوٌة (  2010) و الدباغ (  2009) بٌنما ذكر صالح ( 2011 ،و شعاوي 2010 ،وآخرون
  .فً حاصل مكونات الحلٌب فً النعاج بخفض درجة تحلل مكونات العلٌقة

معنوٌة بٌن المعامالت قٌد  اختالفاتعدم وجود  إلى(  4) دول الجنتائج قٌاسات الدم فً تشٌر 
/ ؼم 7 – 6.7مل والبروتٌن الكلً 100/ ملؽم 73.9 – 68.8تراوح بٌن  إذفً تركٌز الكلوكوز الدراسة 

مل 100/ ملؽم 92.6 – 81.6مل والكولستٌرول 100/ ملؽم 41.8 – 34.2مل والكلسٌرٌدات الثالثٌة 100
نتائج قٌاسات الدم جاءت متفقة مع ما حصل علٌه المالح  إن. مل 100/ ملؽم 46.6 – 42.9والٌورٌا 
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عالئق  إلىوالسلٌنٌوم  Eفٌتامٌن  إلضافةمعنوي  تأثٌرعدم وجود  إلى أشارواالذٌن (  2011)  وآخرون
 تأثٌروجود (  2010)و شعاوي  ( 2002)  وآخرون Chowdhury كما لم ٌالحظ  النعاج فً قٌاسات الدم

(  2009) فً الكرش فً قٌاسات الدم قٌد الدراسة بٌنما لم تتفق ونتائج صالح  البروتٌنلخفض تحلل  معنوي
فروقات معنوٌة فً  إلى أدتحماٌة مكونات العلٌقة من التحلل بالكرش  أن أوضحا إذ(  2010) والدباغ 

.  بعض قٌاسات الدم
 

 .ل مكونات الحلٌبكمٌة الطاقة وحاصتأثٌر العالئق التجرٌبٌة فً ( 3)الجدول 
المعاملة الثالثة المعاملة الثانٌة المعاملة األولى الصفات 

 40.84±  900 19.85±  835 21.69±  834كؽم٭ / طاقة بالحلٌب كٌلو سعرة

 99.15±  775 35.70±  597 55.17±  584ٌوم / طاقة مفروزة كٌلو سعرة

 7.14±  43.02 2.61±  30.25 2.91±  29.21ٌوم / كمٌة الدهن ؼم

 5.20±  44.60 2.39±  42.25 3.55±  38.44ٌوم / كمٌة البروتٌن ؼم

 4.24±  39.09  1.42±  32.45 3.27±  33.28ٌوم / كمٌة الالكتوز ؼم

 Pulina، المصدر (للبروتٌن % ×  37.8+ للدهن % × 89.6+  251.7=  محتوى الطاقة بالحلٌب )لة قدرت وفقاً للمعاد٭ 

. ( 2005)  وآخرون
 

. بعض قٌاسات الدمتأثٌر العالئق التجرٌبٌة فً ( 4)جدول ال

المعاملة الثالثة المعاملة الثانٌة المعاملة األولى الصفات 

 3.1±  71.3 6.9±  73.9  2.1±  68.8مل 100/الكلوكوز ملؽم

 2.6±  34.2 3.0±  41.8  3.3±  36.3مل 100/الكلسٌرٌدات الثالثٌة ملؽم

 4.3±  81.6  5.2±  85.6  9.3±  92.6مل 100/الكولستٌرول ملؽم

  0.24±  6.7 0.26±  7.0  0.25±  6.7مل  100/البروتٌن الكلً ؼم

 3.8±  42.9  1.9±  46.6  2.1±  43.5مل 100/ الٌورٌا ملؽم

 

EFFECT OF ADDING  VITAMIN E AND HEAT TRATED SOYBEAN 

MEAL TO THE RATIONS ON MILK PRODUCTION, COMPENANTS AND 

SOME BLOOD PARAMETERS IN LOCAL EWES. 

    Omar D. M. Al-Mallah  

Dept.of Anim. Res. , College of Agric. & Forestry , Mosul Univ. , Iraq 

 

ABSTRACT 

Twelve local ewes with lambs ( 6 Awassi and 6 Hamdani ) in early stage of 

lactation , 3 – 4 years of age with average body weight 54.04 kg were used in this 

study. The ewes were divided into three groups each of four. The ewes in each 

group fed on three rations consist mainly from barley, wheat bran, soybean and 

wheat straw , The first group was the control ( T1 ) , the second group ( T2 ) was fed 

on the same ration with supplement 0.5 g/ewe of vitamin E and selenium blend. 

While the third group ( T3 ) was fed on the same ration after including heat treated 

soybean meal and supplemented with 0.5 g/ewe of vitamin E and selenium blend. 

The ewes in each group was fed periodically on experimental ration in latin square 

design ( 3 × 3 ) every period lasted 17 days . Results  showed that the treatment had 

no significant effect on milk yield which were between 708 – 843 g/day and 

corrected milk ( 4% fat ) 715 – 982g/day, in spite of milk yield was improved by 

19% and fat corrected milk 37% in T3 as compared T1 and T2. Also the differences 
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was not significant in milk fat 4.02 – 4.91%, protein 5.42 – 5.90%, lactose 4.55 – 

4.69% and milk urea 25.07 – 26.79 mg/dl. Quantity of energy excreted in milk 

increased mathematically in T3 775 kcal/day as compared T1 and T2 584 And 596 

kcal/day respectively. Blood parameters had no significant differences among 

treatments. 
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