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العواسية  لحمالنلحيوية وبعض الصفات الدموية والكيمفي  مخلفات صناعة السمسم ب التغذية تأثير       

حمد  إسماعٌلٌونس       شالل علًحسٌن محمد    جرجٌس   عصام عبد الواحد  قصً زكً شمس الدٌن  
 هٌئة التعلٌم التقنً/الموصل،الكلٌة التقنٌة الزراعٌة

 
الخالصة 

 حمال عواسٌا ، معدل اوزانها( اناث 9ذكور و 9)ه الدراسة ثمانٌة عشر استخدمت فً هذ
اناث  3ذكور و 3)،تم تقسمٌها إلى ثالثة مجامٌع رئٌسٌة  (اشهر4-3,5)وأعمارها ( كغم23,11±0,31)
،غذٌت المجامٌع  لمدة تسعون ٌوما على ثالثة عالئق تختلف فً نسبة احتوائها على مخلفات صناعة (مجموعة/

، ودرس تأثٌر المعاملة التغذوٌة والجنس والعمر فً بعض المعاٌٌر الدموٌة %(12و% 6صفر،)  السمسم
أظهرت نتائج الدراسة ان عدد كرٌات الدم الحمر و خالٌا الدم البٌض ، ومستوى الهٌموكلوبٌن .والكٌموحٌوٌة

حٌن انخفضت معنوٌا ،فً (0,05≥أ)وحجم كرٌات الدم المرصوصة ونسبة الخالٌا اللمفاوٌة ارتفعت معنوٌا
نسبتً الخالٌا الحمضة والعدلة بتقدم عمر الحٌوان،ولم ٌكن لنسبة مخلفات صناعة السمسم وجنس ( 0,05≥أ)

كما أشارت النتائج إلى أن نسبتً البروتٌن الكلً . الحٌوان تاثٌر معنوي فً جمٌع المعاٌٌر الدموٌة المدروسة
تراكٌز الكٌلسٌرٌدات الثالثٌة ( 0,05≥أ)انخفضت معنوٌا،فً حٌن (0,05≥أ)والكلوبٌولٌن ازدادت معنوٌا

والكولسترول فً مصل الدم  بزٌادة نسبة  مخلفات صناعة السمسم فً العلٌقة وبتقدم الحٌوان بالعمر، فً حٌن لم 
 .ٌكن  لجنس  الحٌوان تاثٌر معنوي فً جمٌع المعاٌٌر الكٌموحٌوٌة المدروسة

 
المقدمة 

الى العائلة السمسمٌة   تنتمًمن النباتات التى  (.Sesamum indicum,L)السمسم نبات عتبري
(Pedaliacease) من المحاصٌل الزٌتٌة المهمة فً العالم،وهوAnonymous)،1979) وٌعتبر العراق من،

تتركز زراعتة فً المنطقتٌن الوسطى والجنوبٌة ولكنه ٌزرع ،و فً العالم  احد البلدان المنتجة لمحصول السمسم
،حٌث تعتبر محافظة نٌنوى من اهم المحافظات ذات االنتاجٌة العالٌة فً  نطقة الشمالٌة من القطرالم فً 

االستخدامات المنزلٌة ولكن  تستخدم بذور السمسم فً العدٌد منو.، (1983علً ورزق،)محصول السمسم 
اض الطبٌة والعالجٌة ،وٌستخدم زٌت السمسم فً العدٌد من االغرالستخراج زٌوتها األساسٌةتستخدم بالدرجة 

،وٌعرف زٌت السمسم فً بعض الدول العربٌة بالسٌرج أو الشٌرج  والمعجنات كما ٌدخل فً صناعة الحلوٌات
 والقشور ذوربوٌتخلف عن عملٌة العصر مخلفات تحتوى على بقاٌا ال ،(الطحٌنة)وفً العراق ٌسمى بالراشى

لمخلفات العصر  الكٌمٌائًان التركٌب .عملٌة العصرالغٌر صالحة لالبذور والبذور المكسورة و  المعصورة
 ولكن بصورة  ،(العصر المٌكانٌكً او العصر باستخدام المذٌبات العضوٌة)طبٌعٌة عملٌة العصر حسبٌختلف 
والدهن %(17,5-7,6)والرماد %(26-23)الخام والبروتٌن%( 97-83)تتراوح نسبة المادة الجافةعامة 
ان تناول كسبة السمسم قد (1998)واخرون   Khan،فً حٌن اشار(Abo omar،2002) %(12-5)الخام

وذلك عند  الخام لمادة العضوٌة والدهن الخام والبروتٌن الخام وااللٌافوا هضم المادة الجافة التحسن من معام
إن استخدام  نسب ا El-Baih(2008 )فً حٌن اشار ،من فضالت الدواجن فً عالئق االبقار احاللها بدال

فً عالئق تسمٌن الحمالن السودانٌة ذو تاثٌر اٌجابً على الكفاءة  االنتاجٌة من مخلفات  صناعة السمسم  مختلفة
اشارت بعض الدراسات الى وجود عالقة بٌن الصفات الدموٌة وبعض الصفات االقتصادٌة المهمة  .الحمالن

ٌمكن إن ٌكون كواشف  حٌث إن التغٌرات فً بعض صفات الدم( 1987ٌونس واخرون،)ومنها وزن الجسم 
 Sturkie ) الحاالت المرضٌة كالتغٌٌر فً عدد خالٌا الدم البٌض ونسبة حجم الخالٌا المرصوصة جٌدة لبعض

 الدهن الكلً   مثل  الكٌموحٌوٌة   بعض القٌم  بعض  الباحثٌن إن  اشار   ،وقد(Newman1954و
تتاثر )  1999شمس الدٌن وطه،)لوبٌولٌن والبروتٌن الكلً والك (1994واخرون،  Zeinab) والكولسترول

،فً (1994،الناصر وخروفة)او نوع العلٌقة المتناولة (2006شمس الدٌن واخرون،)باختالف مكونات العلٌقة 
( Ajibaye ،2011)فً حٌن لم تتاثر معظم القٌم الكٌموحٌوٌة  معنوٌا بتقدم الحٌوان بالعمر حٌن لم تتاثر معظم

. فً االغنام 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

 2012/  10/  1وقبوله     2012/ 6/  28 تارٌخ تسلم البحث 
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قلة البحوث والدراسات لتوفر كمٌات كبٌرة من مخلفات صناعة السمسم فً محافظة نٌنوى،و ونظرا 
حٌوٌة فً الحمالن المحلٌة لذا وٌة والكٌموفً بعض القٌم الدممخلفات صناعة السمسم م التً تناولت تاثٌر استخدا

حٌوٌة  وٌة والكٌموفً بعض المعاٌٌر الدممخلفات صناعة السمسم  فقد اجرٌت هذه الدراسة لمعرفة تاثٌر استخدام 
. فً الحمالن المحلٌة

 
 هقائوطر البحث مواد

متقاربة  العواسٌةمن االغنام ( اناث 9ذكور و 9)مالاستخدم فً هذه الدراسة  ثمانٌة عشر ح
، تم اختٌارها من قطٌع االغنام التابع لقسم تقنٌات ( كغم0,31±23,11)، واالوزان ( اشهر 4-3,5)االعمار

الموصل ،وضعت الحمالن  فً حظٌرة كبٌرة تم تقسٌمها من الداخل /االنتاج الحٌوانً،الكلٌة التقنٌة الزراعٌة
ذكور  3)سم إلى ثالثة قواطع ، بعد ذلك وزعت عشوائٌا إلى ثالثة مجامٌع  50خشبٌة بارتفاع بواسطة قواطع 

، ،غذٌت مجامٌع الحمالن على ثالثة عالئق ذات مستوى بروتٌنً وطاقة متساوٌة ولكن  (مجموعة/اناث  3و
لمدة تسعون  والن ، حٌث غذٌت مجامٌع الحم(1جدولال)مخلفات صناعة السمسم  تختلف فً نسبة احتوائها على 

وقدمت العالئق ( Anonymous)،1994  حمالن من الوزن الحً لل %4ٌوما وتم تقدٌم العلف على أساس 
. الثالثة التجرٌبٌة على وجبتٌن فً الساعة الثامنة صباحا والثانٌة ظهرا 

 
  والتحلٌل الكٌمٌائً للعالئق التجرٌبٌةمكونات نسب ال ( 1)لجدول أ       

 المركب 
ولى اال

( السٌطرة)
الثانٌة 

(6)% 
الثالثة 

(12)% 

 51 41 40 شعٌر اسود  

 30 46 40                             نخالة حنطة

 ــــ ــــ 6  كسبة فول الصوٌا                 

 12 6 ــــ مخلفات صناعة السمسم      

 5 5 12                              تبن الحنطة

 1 1 1 حجر الكلس 

 1 1 1 ملح الطعام                                         

 13,83 13,70 13,81 ** )%( بروتٌن خام

 2689 2626 2601 *(**كغم علف/  كٌلوسعرة) الممثلةطاقة ال

المادة الجافة   ،% 9,72 مستخلص االٌثر ،% 25,62الخام نسبة البروتٌن : التحلٌل الكٌمٌائً الفعلً لمخلفات صناعة السمسم  *      
 ( Anonymous1975 ( وحسبت الطاقة المتاٌضة  حسب المعادلة التً  جاءت  فً، % 14,67االلٌاف الخام %   97,55      

          مقدر مختبرٌا**       
( . 1978الخواجة وآخرون ،) ول التحلٌل الكٌمٌائً للمواد العلفٌة العراقٌة امحسوبة من جد***       

جمٌع  من( حٌوان/ مل من الدم  15)الدراسة تم سحب عٌنات الدم (اشهر 9عمر )ونهاٌة( اشهر 4عمر )فً بداٌة
الحٌوانات صباحا وقبل التغذٌة من الورٌد الوداجً،ووضع قسم من الدم فً عبوات بالستٌكٌة حاوٌة على مانع 

نات الدم الجراء الفحوصات ، واستخدمت عً(EDTA  ethylen diamine tetra-acetic acid (التخثر
 باستخدام جهاز عد الخالٌاWBC))،و عددخالٌاالبٌض(RBC)عدد كرٌات الدم الحمر:التالٌة

haemocytometer    المعتمدة من قبلSchalm  وتقدٌر تركٌز الهٌموكلوبٌن ،(1975)واخرون(Hb) 
استخدمت طرٌقة ،(1975)واخرون  Schalm المعتمدة من قبل   Sahli methodباستخدام طرٌقة ساهلً
كما تم عمل شرائح وذلك  ،PCV)) ( Archer ،1965.)حجم الخالٌا المرصوصة المكداس الدقٌق لحساب

باستعمال صبغة الكمزا لغرض اجراء العد التفرٌقً لنسب انواع الخالٌا الدموٌة البٌضاء،وهً الخالٌا اللمفاوٌة 
،اما القسم الثانً من الدم Coles (1987)حسابها بطرٌقة  تم اذوالحامضٌة والعدلة وحٌدة النواة والقاعدٌة ،

فوضع فً عبوات بالستٌكٌة  خالٌة من  مانع التخثر، للحصول على مصل الدم باستخدام جهاز الطرد 
فً انابٌب بالستكٌة محكمة السد وحفظت تحت  مصل الدم دقٌقة ،ووضع 15ولمدة ( دقٌقة/دورة 3000)المركزي

وذلك باستخدام   الكٌموحٌوٌةتم اجراء الفحوصات ، الكٌموحٌوٌةٌن اجراء الفحوصات لح( 5م20)-درجة حرارة
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ورٌت ايبطرٌقة الوحسب  يلقٌاس البروتٌن الكلالفرنسٌة   Biolaboعدد التحلٌل الجاهزة المجهزة من شركة 
ل ،وقٌاس الكولستروBush  (1998 )حسب طرٌقةو، وقٌاس االلبومٌن  Coles (1987)وحسبما جاء فً 

 الٌورٌا حسب طرٌقةالكلوكوز و، وقٌاس (1974)وآخرون  Allainرٌدات الثالثٌة وحسب طرٌقةيسيوالكل
Burtis   وAshwood (1999 )، ًاما بالنسبة الى الكلوبٌولٌن فتم حسابه نتٌجة الفرق مابٌن البروتٌن الكل

 باستخدام جهاز  المطٌاف  الضوئً قرأت الكثافة الضوئٌةو،(2000)وآخرون Ottoطبقاً لما جاء به  وااللبومٌن
Spectrophotometer نانومٌتر على  500و 500و 580و 505و630و 550 وعلى اطوال موجٌه مقدارها

 .التوالى
 )(CRD)كامل فً تصمٌم عشوائً ذات ثالثة عوامل عاملٌة ةتم تحلٌل العٌنات إحصائٌا باعتماد تجرب

SteelوTorrie،1980)تنفٌذ التحلٌل اإلحصائً  تمطات باستخدام اختبار دنكن، و،وتمت المقارنة بٌن المتوس

استخدم النموذج  اذ،Anonymous  (2001 )باستخدام الحاسوب االلكترونً بتطبٌق البرنامج  الجاهز

، الرٌاضً التالً والذي ٌمكن وصفه كاالتً  
Yijkl=µ + Ti + Sj + Ak +TSAiJK + eijkl 

  :اذ ان

 Yijkl =  ة للمشاهدةالصفة المدروسقٌمة  
µ=  المتوسط العام قٌمة
Yi=  أذ أن ،لمعاملة التغذوبة تأثٌر ا( i ) ( 12و 6صفر ،) فات صناعة السمسم فً العلٌقةلتمثل نسبة مخ%
Sj= جنس الحٌوان تأثٌر (j) ،ان ،أذ(j )( ذكر او انثى)تمثل جنس الحٌوان

AK=عمر الحٌوان  تأثٌر(K)، ان  ،أذ(l) (. اشهر 7او  4)هرعمر الحٌوان بالشتمثل
TSAiJK=  تاثٌر التداخل بٌن العوامل المدروسة

eijkl= قٌمة الخطا العشوائً الناتج من تاثٌر المسببات كافة والتً ٌتوزع طبٌعٌا ومستقال بمتوسط عام قدره صفر
. 2eóوتباٌن 

 
النتائج والمناقشة 

لفات السمسم فً العلٌقة فً معظم الى عدم  وجود تاثٌر معنوي لنسبة  مخ(2)النتائج  فً الجدول أشارت
ٌعود السبب الى عدم وجود تاثٌرمعنوي لنسبة مخلفات السمسم فً اوزان  وربماالصفات الدموٌة المدروسة،

الذي اشار الى عدم El-Baih(2008 )متفقة مع نتائج على العالئق المختلفة،وجاءت النتائج  المغذاة الحمالن
من مخلفات صناعة السمسم  فً عالئق %( 100و90و80و 70)لفة وجود تاثٌر معنوي الستخدام نسب مخت

 الى وجود تاثٌر معنوي لعمر(2)فً الجدول شارت النتائجكما ا.فً كمٌة الهٌموكلوبٌن السودانٌة نحمالالتسمٌن  
فً عدد كرٌات الدم الحمر وكمٌة الهٌموكلوبٌن ونسٌة حجم الخالٌا المرصوصة،حٌث ارتفعت  (0,05≥أ)الحٌوان

 عدد كرٌات الدم الحمر وكمٌة الهٌموكلوبٌن ونسٌة حجم الخالٌا المرصوصة  بتقدم الحٌوان(0,05≥أ)وٌا معن
بالعمر،وربما ٌعزى سبب زٌادة عدد كرٌات الدم الحمر بتقدم الحٌوان بالعمر الى ان هذه الحٌوانات فً طور 

لوبٌن لسد االحتٌاجات الفعالٌات االٌضٌة النمو لذلك فهً تحتاج الى كمٌات كبٌرة من االوكسجٌن ٌنقلها الهٌموك
قٌم  فً(0,05≥أ)الزٌادة علً زٌادة معنوٌة قد انعكست هذه أذ، (1985العكام واخرون،)فً الجسم 

-Al و  Al-Izzi،وجاءت النتائج متفقة مع نتائج كل من )%(المرصوصة نسبة حجم الخالٌا الهٌموكلوبٌولٌن و
Jalili(1985) .

على االغنام العراقٌة، الذٌن اشاروا  الى إن  عدد كرٌات الدم الحمر وكمٌة ( 1995)وشمس الدٌن واخرون
إنه لم ٌكن ( 2)الهٌموكلوبٌن ٌزداد معنوٌا بتقدم الحٌوان بالعمر،فً حٌن اوضحت النتائج المعروضة فً الجدول

كل من العكام  ،وجاءت النتائج متفقة مع نتائج. للجنس تاثٌر معنوي فً جمٌع الصفات الدموٌة المدروسة
عدد  الذٌن اشاروا الى عدم وجود تاثٌر معنوي للجنس فً( 1995)وشمس الدٌن واخرون( 1985)واخرون

كرٌات الدم الحمر وكمٌة الهٌموكلوبٌن ونسٌة حجم الخالٌا المرصوصة فً االغنام العواسٌة والحمدانٌة ،على 
. التوالى 

ى عدم وجود تاثٌر معنوي لنسبة مخلفات  صناعة السمسم فً ال(3)ٌالحظ من النتائج المعروضة فً الجدول     
فً حٌن اشارت النتائج  .عدد خالٌا الدم البٌض ونسبها التفرٌقٌة ،حٌث كانت جمٌع القٌم متقاربة حسابٌا فٌما بٌنها،
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حٌن  ،فً (0,05≥أ)إن عدد خالٌا الدم البٌض  ونسبة الخالٌا اللمفاوٌة ارتفعت معنوٌا ( 3)المعروضة فً جدول
  ،وٌعزى االرتفاع.نسبتً الخالٌا الحمضة والعدلة بتقدم عمر الحٌوان (0,05≥أ)انخفضت معنوٌا 

 
المتوسط  )فً بعض الصفات الدموٌةالسمسم والجنس والعمر صناعة  عاملة بمخلفات مالتاثٌر ٌبٌن :(2)لجدولا

( الخطا القٌاسً± الحسابً                                    

 الصفات
المدروسة 

عدد 
 النماذج

تركٌز 
الهٌموكلوبٌن 

 (مل100/غم)

عدد كرٌات الدم 
الحمر 

 (3ملم /6 10)

عدد االقراص 
الدموٌة 

 (3ملم /4 10)

حجم الخالٌا 
المرصوصة 

 )%(

تاثٌر نسبة مخلفات السمسم  

 أ 3,29±31,41 أ0,31±5,66أ  1,13±8,71أ  1,19±7,95 6( السٌطرة)االولى

أ  3,25±31,33أ 0,32±5,73أ  1,13±8,62أ  1,17±7,93 6%( 6)الثانٌة

أ  3,31±31,45 أ 0,32±5,81أ  1,14±8,74أ  1,21±8,01 6%( 12)الثالثة

تاثٌر جنس الحٌوان 

أ  3,35±31,67أ  0,34±5,84أ  1,12±8,67 أ 1,16±788 9ذكر 

 أ 3,15±31,10أ 0,30±5,62أ  1,09±8,59أ  1,21±8,02 9انثى 

( شهر)انتاثٌر عمر الحٌو

ب  2,95±28,56أ  0,34±5,77 ب 1,07±8,45  ب7,64±1,11 18 4

أ  3,41±34,23أ  0,31±5,69أ  1,12±8,92أ  8,25±1,25 18 7

  3,24±31,39 0,32±5,73  1,12±8,69 1,18± 7,95 - المتوسط العام
. (0,05≥أ)المتوسطات التً تحمل حروفا مختلفة  ضمن العمود الواحد تختلف معنوٌا **   
 

ه عدد خالٌا الدم البٌض ونسبة الخالٌا اللمفاوٌة ٌعكس مدى حاجة الحٌوان الى جهاز فً (0,05≥أ)المعنوي
 (2010) واخرون Oparaالنتائج متفقة مع  جاءت،و(1985العكام واخرون،)المناعى المتطور ضد االمراض 

العدلة فً الماعز االفرٌقً الغربً للعمر فً نسبتً الخالٌا الحمضة والذٌن اشارو الى وجود تاثٌر معنوي 
عدد خالٌا الدم البٌض ونسبها  الى عدم وجود تاثٌر معنوي للجنس فً (3)كما بٌنت النتائج فً الجدول.الصغٌر

الذٌن اشاروا الى عدم  وجود تاثٌر معنوي ( 1987)وجاءت النتائج  متفقة مع  نتائج ٌونس واخرون التفرٌقً ،
 Opara نتائج ومتفقة مع،ونسب انواعها ماعدا نسبة الخالٌا الحمضة الدم البٌض عدد خالٌا فً لجنس الحٌوان

فً الماعز االقرٌقى  الذٌن اشارو الى  عدم وجود تاثٌر للجنس فً عدد خالٌا الدم البٌض (2010)واخرون
. الغربً

 سمسم فً العلٌقة فًلنسبة  مخلفات ال (0,05≥أ)الى وجود تاثٌر معنوي( 4)الجدول  النتائج المعروضة بٌنت   
االلبومٌن   فً قٌم  ولم ٌكن لها تاثٌر معنوى الكلٌسرٌدات الثالثٌة ، و والكولسترول  البروتٌن والكلوبٌولٌن تراكٌز

 12) فً العلٌقة الثالثة  والكلوبٌولٌن الكلً البروتٌن تراكٌز (0,05≥أ)ارتفعت معنوٌااذ وٌورٌا وكلوكوز الدم،
 صناعة مخلفات%6)والثانٌة( علٌقة السٌطرة)، مقارنة بالعلٌقتٌن االولى)ي العلٌقة فالسمسم صناعة  مخلفات %

هذا سبب   ٌعودوربما قد بٌن العلٌقتٌن االولى والثانٌة، معنوٌة،فً حٌن لم تظهر فروق )السمسم فً العلٌقة 
الخام  نهضم البروتً يمعاملحسن فً تال الى فً العلٌقة الثالثة االرتفاع فً تركٌز البروتٌن 

Pani)و.Sivaiah،1999)  والمادة الجافة(Abo Omar ،2002 ) صناعة  مخلفات للعالئق الحاوٌة على
ك إرتباط إٌجابً بٌن البروتٌن الغذائً المتناول وتركٌز البروتٌن الكلً فً لهنا ن،او ربما ٌعزى الى االسمسم

اشارا الى  اللذان(1999) طهشمس الدٌن و وجاءت هذه النتائج متفقة مع نتائج،(Boulos) ،1983بالزما الدم
كسبة زهرة الشمس،نفاٌة الشعٌر ) عند تغذٌة  انواع مختلفة من عالئق التسمٌن  وجود تاثٌر معنوي

فً مصل الدم الحمالن  والكلوبٌولٌن فً مستوى البروتٌن الكلً( الجاف،الٌورٌا وفضالت الدجاج البٌاض الجافة
لنسبة  مخلفات فً نسبة الكلوبٌولٌن  بزٌادة  (0,05≥أ)الى ارتفاع معنوي (4)، كما ٌشبر الجدول  العواسٌة

 لذي اشار الى ارتفاع نسبة الكلوبٌولٌنا Ali (2003) ، وقد جاءت هذه النتائج متفقة مع نتائجالسمسم فً العلٌقة 
 50و 25و صفر) فً دم الحمالن ألخلٌطه المغذاة على  نسب مختلفة من كسبة حبة السوداء فً العلٌقة معنوٌا
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الذٌن اشاروا الى وجود تاثٌر معنوي النواع مختلفة من (2005)واخرون Annett  ،ومتفقة مع نتائج%(75و
الجدول  ٌالحظ فً كما .العالئق الحاوٌة على   مستوٌات مختلفة من البروتٌن  غٌر المتحلل فً تركٌز الكلوبٌولٌن

رٌدات الثالثٌة  فً مصل دم  الحمالن يالكلٌسو تروللكولسا فً مستوى (0,05≥أ)وجود انخفاض معنوي (4)
 بزٌادة نسبة  مخلفات 

 
تأثٌر المعاملة بمخلفات صناعة السمسم والجنس والعمر فً عدد خالٌا الدم البٌض ونسبها التفرٌقٌة (: 3)الجدول

( الخطا القٌاسً±المتوسط الحسابً)
الصفات  
المدروسة 

 

عدد 
 النماذج

 خالٌا عدد
الدم البٌض  

  (3ملم/6 10)

اللمفاوٌة 
 )%(

 

الحمضة 
 )%(

 

العدلة 
 )%(

 

وحٌدة 
النواة 
 )%(

القاعدٌة 
 )%(
 

تاثٌر نسبة مخلفات السمسم  
االولى 

( السٌطرة)
6 7.66 

أ  ±1,05
55,87 

 أ±1,36
5,09 

أ  ±0,25
31,39 

أ  ±1,24
7,11 

أ ±0,36
0,54 

أ ±0,04
الثانٌة 

(6 )%
6 7.57 

 أ ±0,96
55,98 

أ ±1,31
5,12 

أ  ±0,23
31,27 

أ  ±1,21
7,05 

 أ±0,38
0,58 

أ ±0,06
الثالثة 

(12 )%
6 7.68 

 أ ±1,09
56,18 

أ ±1,24
5,18 

أ  ±0,19
31,18 

 أ ±1,16
6,94 

أ  ±0,41
0,52 

 أ±0,08
 تاثٌر جنس الحٌوان

 7.57 9 ذكر 
 أ ±1,06

55,89 
 أ±1,33

5,09 
أ  ±0,26

31,45 
 أ ±1,31

6,99 
أ  ±0,42

0,58 
أ ±0,06

 7.73 9  انثى
 أ ±1,12

56,12 
 أ±1,19

5,17 
أ  ±0,18

31,11 
 أ ±1,11

7,08 
أ ±0,36

0,52 
 أ±0,04

 (شهر)تاثٌر عمر الحٌوان
4 18 7.43 

ب  ±0,94
54,05 

ب ±1,41
5,78 

أ  ±0,14
32,87 

أ  ±1,44
6,81 

أ  ±0,43
0,49 

أ ±0,04
7 18 7.87 

أ  ±1,15
57,96 

أ ±1,08
4,49 

 ب ±0,38
29,69 

 ب ±1,01
7,27 

أ ±0,35
0,59 

أ ±0,06
المتوسط 

 العام
- 7.65 

±1,06 
56,01 

±1,28 
5,13 

±0,23 
31,28 

±1,21 
7,04 

±0,39 
0,54 

±0,06 
(. 0,05≥أ)المتوسطات التً تحمل حروفا مختلفة  ضمن العمود الواحد تختلف معنوٌا **   

 

غٌر المشبعة بما له  زٌوتعلى بعض   السمسم تحتوى بذور إلى انربما  السمسم فً العلٌقة ،وقد ٌعزى السبب 
التً ربما  سببت  فً خفض نسبة البروتٌنات الدهنٌة منخفضة الكثافة والكلسرٌدات الثالثٌة فً مصل الدمتأثٌر 

النتائج متفقة مع نتائج المنجد وجاءت هذه ،( Harwood ،1991و ,Gurr)نقصان فً كولسترول مصل الدم
ركٌز الكلسرٌدات الثالثٌة والكولسترول فً مصل الدم عند الذٌن أشاروا إلى انخفاض معنوي فً ت(2009)ونزار

 El متفقة مع نتائج وكذلكفً تغذٌة الحمالن العواسٌة ،%( 10صفر و ) كسبة حبة السوداء بنسبة استخدامهم
Kady الذٌن اشاروا الى وجود تاثٌر معنوي عند احاللهم لكسبة حبة السوداء محل كسبة بذور (2001)واخرون

ربدات يسيالمصرٌة المضربة فً تركٌز الكل فً عالئق تسمٌن العجول %100ور بنسبة صفر القطن المقشو
الً عدم وجود تأثٌر معنوي لنسبة  مخلفات السمسم فً العلٌقة  فً قٌم  االلبومٌن (4)الثالثٌة،كما ٌشٌر الجدول 

قات معنوٌة فً قٌمة وجود فرو ،الٌورٌا وكلوكوز الدم فً مصل دم الحمالن ،وجاءت النتائج  بخصوص عدم
الذٌن اشاروا الى عدم وجود   (1994)واخرون  Hobiااللبومٌن بٌن العالئق التجرٌبٌة متفقة مع ماوجده كل من

  لمصل الدمكسبة زهرة الشمس فً عالئق تسمٌن الحمالن فً نسبة  االلبومٌن  من استخدام  تاثٌر معنوي
الذٌن اشاروا الى عدم وجود تاثٌر معنوي لنوع العلٌقة ( 2003)واخرون  El-Gaafarawyومتفقة مع نتائج  .

El-Baih(2008 )متفقة مع نتائج  وكذلك فً كمٌة الٌورٌا،( علٌقة سٌطرة،علٌقة كسبة الحبة السوداء)المستخدمة
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 من مخلفات صناعة%( 100و90و80و 70)الذي اشار الى عدم وجود تاثٌر معنوي الستخدام نسب مختلفة 
متفقة مع نتائج شمعون  وكذلك،فً كمٌة كلوكوز الدم الحمالن السودانٌةسمٌن السمسم فً عالئق ت

 40و 20)اللذان اشارا الى عدم وجود تاثٌر معنوي لمستوٌات مختلفة من البروتٌن غٌر المتحلل( 2009)والمالح
كوز الدم فً عالئق الحمالن العواسٌة فً تراكٌز االلبومٌن وٌورٌا وكلوالكلً  من نسبة البروتٌن %( 60و
الى عدم  وجود تاثٌر معنوي للحنس فً جمٌع الصفات ( 4)كذلك اشارت النتائج المعروضة فً الجدول ..

تاثٌر  وجود الذي اشار الى عدمAbosede,. (2011 )وجاءت النتائج متفقة مع نتائج ،الكٌموحٌوٌة المدروسة 
 وٌورٌا  الدم فً   والكلٌسرٌدات الثالثٌة  ترولمعنوي للجنس فً قٌم البروتٌن والكلوبٌولٌن وااللبومٌن والكولس

 

± المتوسط الحسابً  )تاثٌر العاملة بمخلفات السمسم والجنس والعمر فً بعض القٌم الكٌموحٌوٌة  (: 4)الجدول
( الخطا القٌاسً

الصفات 
المدروسة 

 

 عدد
 المشاهدات

 

البروتٌن الكلً 
غم )

( مل 100/

الكلوبٌولٌن 
غم )

( مل100/

االلبومٌن 
/ غم)

( مل 100

الكولسترول 
/ ملغم)

مل  100

الكلٌسٌرٌدات 
/ ملغم)ثالثٌة 
( مل 100

الٌورٌا 
/ ملغم)

( مل100

 الكاوكوز
/ ملغم)

( مل100

 تاثٌر نسبة مخلفات السمسم
االولى 

 
6 6,37 

ب  ±0,78
3,21 

ب  ±0,12
3,16 

 أ ±0,11
41,56 

أ  ±2,58
33,78 

أ  ±1,44
41,79 

أ  ±3,67
60,87 

أ  ±5,65
 6,53 6ٌة الثان

ب  ±0,81
3,37 

ب  ±0,15
3,16 

أ  ±0,13
36,21 

ب  ±1,88
29,55 

ب  ±1,12
42,38 

أ  ±4,09
61,65 

أ  ±5,39
الثالثة 

 
6 7,03 

 أ ±0,93
3,78 

 أ ±0,24
3,25 

أ  ±0,14
31,94 

 ج ±1,48
24,29 

ج  0,87
42,75 

أ  ±4,32
62,13 

أ  ±5,12

تاثٌر جنس الحٌوان 
ذكر 
 

9 6,72 
أ  ±0,84

3,49 
أ  ±0,19

3,23 
أ  ±0,11

36,14 
أ  ±1,98

29,87 
أ  ±1,12

41,65 
أ  ±3,74

61,09 
أ  ±5,49

انثى 
 

9 6,56 
 أ ±0,81

3,35 
 أ ±0,15

3,21 
أ  ±0,14

35,21 
أ  ±1,86

28,55 
 أ ±1,16

42,97 
أ  ±4,36

62,01 
 أ ±5,22

( شهر)تاثٌر عمر الحٌوان
4 18 6,29 

 ب ±0,75
3,13 

ب  ±0,12
3,15 

أ  ±0,13
36,12 

أ  ±2,11
28,43 

 أ ±1,16
41,87 

 أ ±4,33
61,21 

أ  ±5,42
7 18 6,99 

أ  ±0,93
3,70 

 أ±0,22
3,29 

أ  ±0,11
37,02 

 أ ±1,94
29,99 

 أ ±1,909
42,74 

أ  ±4,32
61,98 

 أ ±5,45
المتوسط 

 العام
- 6,64 

±0,83 
3,42 

±0,17 
3,22 

±0,13 
36,57 

±1,97 
29,21 

 أ ±1,13
42,31 

±4,11 
61,55 

±5,39 
(. 0,05≥أ)وسطات التً تحمل حروفا مختلفة  ضمن العمود الواحد تختلف معنوٌا المت**   

 
الذٌن أشاروا الى عدم ( 2012(واخرون Kiranالماعز النٌجٌرٌة المختلفة ،ومتفقة مع نتائج    مصل دم  انواع

روضة فً كما بٌنت النتائج المع.وجود تاثٌر معنوي للجنس فً قٌم الكولسترول وكلوكوز الدم فً مصل دم
لعمر الحٌوان فً تركٌز البروتٌن الكلً والكلوبٌولٌن فقط،أذ بالحظ  (0,05≥أ)معنوي الى وجود تاثٌر( 4)الجدول

ارتفاع معنوي فً تركٌز البروتٌن الكلً والكلوبٌولٌن بتقدم عمر الحٌوان  ،وجاءت النتائج متفقة مع نتائج شمس 
نوى فً تركٌز البروتٌن والكلوبٌولٌن بتقدم عمر الحمالن اشاروا الى ارتفاع مع اللذٌن( 1999)الدٌن وطه

كسبة زهرة الشمس،نفاٌة الشعٌر الجاف،الٌورٌا وفضالت الدجاج البٌاض ) المسمنة على عالئق مختلفة
الذٌن سجل ارتفاعا معنوىا فً تركٌز البروتٌن والكلوبٌولٌن بتقدم فترات جمع ( 2008)،ومع نتائج  صالح(الجافة

علٌقة سٌطرة،علٌقة معامل بها بعض المواد )عند تغذٌتة نعاج عواسٌة على عالئق مختلفةالدم  وذلك 
،الذٌن اشار الى عدم وجود تاثٌر معنوي Ajibaye (2011)وكذلك جاءت النتائج متفقة مع نتائج (. بالفرمالدٌهاٌد

دم  انواع االغنام النٌجٌرٌة للعمر فً قٌم والكولسترول والكلٌسرٌدات الثالثٌة  والكلوكوز والٌورٌا  فً مصل 
. المختلفة
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 بعد ما استخدام مخلفات السمسم كجزء من مكونات عالئق االغنام المحلٌه، أمكانٌةٌستنتج من هذه الدراسة        
 صحة  الصفات الدموٌة ولكٌموحٌوٌة وبالتالى على سلبٌة على تأثٌراتعدم ظهور ماٌدل على وجود  تبٌن
. خلفات السمسم وانات المتناولة لمالحً

 
EFFECT OF SESAME BY-PRODUCT  FEEDING ON SOME 

HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS OF AWASSI 

LAMBS 

Q.Z.Shams Al-dain     E.A.Jarjeis        M.H.A.Shailai       Y.I.Hamad 
Technical Agricultural  College,Mousl 

Foundation Of Technical Education 
 

ABSTRACT 
Eighteen(9 male and 9 female) Awassi  lambs aged (3.5-4 months) with average 

weights 23.11±0.31 Kg., were assigned  into three groups(3 male and 3 female/group) 
fed on  three rations different in Sesame byproduct  percentage  (0, 6 and 12%) for 
ninety days, to revealed the  effect of  nutritional treatment, sex and age on some 
hematological and biochemical parameters. The results indicated  that red and white 
cell count ,hemoglobin packed cell volume, Lymphocyte percentage were increased 

significantly (P≤0.05) , while the percentage of acidophil and netrophil cells were 
decreased  significantly  by animals get older, Sesame byproduct  percentage  and lamb 
sex have  no effects on all hematological parameters. Also the results indicated that 
concentration of total protein and  globulin were increased significantly (P≤0.05),while 
the concentration of triglycerides and cholesterol were decreased  significantly by 

increasing the percentage  of Sesame  by product  in ration  and animal get older, while  
lamb sex had  no effects on all biochemical parameters 
 

المصادر 
التركٌب الكٌمٌائً والقٌمة الغذائٌة .)1978(الخواجة، علً كاظم ، الهام عبدا هلل وسمٌر عبد األحد ،

وزارة ـنشرة صادرة عن قسم التغذٌة مدٌرٌة الثروة الحٌوانٌة . األعالف العراقٌةلمواد 
. العراق  جهورٌة .الح الزراعًواإلصالزراعة 

 تاثٌر بعض العوامل على بعض الصفات(.1985)العكام،ناطق محمود وٌونس،اكرم ذنون والصباغ،هانً رؤؤف
. 33-23(:3)4، (زانكو)المجلة العراقٌة للعلوم الزراعٌة.لدموٌة لالغنام العواسٌةا

ى الحالة الصحٌة والكفاءة اإلنتاجٌة للحمالن تأثٌر كسبة الحبة السوداء عل( 2009)المنجد ، رٌاض ،ونزار عدي 
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