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تأثير مستوى حامض الفوليك والبروتين في ألعليقة قبل وبعد ألفطام على بعض ألصفات أإلنتاجية 
 وألفسلجية في الحمالن العراقية

 مزهر كاظم كعيبر ألمهداوي           ممتاز متي منصور قاشا                 محمد محمود خليل ألشرابي
 ت / جامعة ألموصلقسم ألثروة ألحيوانية / كلية ألزراعة وألغابا

 
 :ألخالصة 

أجريت الدراسة في ألحقل ألحيواني ألتابع إلى قسم ألثروة ألحيوانية/ كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل. وشملت هذه 
حمال رضيعا حديث ألوالدة من ألساللة ألعواسية ووزعت الحمالن ألرضيعة عشوائيا  22ألدراسة تجربتين أألولى أستخدم فيها 

،  0حمالن لكل مجموعة وأحتوت هذه ألمجموعات على أربع معامالت من حامض الفوليك )  8أربعة مجموعات بمعدل إلى 
( ملغم من حامض الفوليك/كغم من الوزن الحي للحمالن ألرضيعة تعطى عن طريق ألفم مرة واحدة 1600،  0680،  06.0

حمال بعمر مابعد 20يوم(. وفي ألتجربة ألثانية أستخدم فيها  00 أسبوعيا من عمر والدتها ولغاية موعد الفطام للحمالن )عمر
حمل في 10كغم وقسمت الحمالن عشوائيا إلى ثالث مجاميع بمعدل  ..2168ألفطام من نفس الساللة معدل أوزانها أالبتدائية 

% في  1.621و  .1462،  12612كل مجموعة وقسمت ألحمالن عشوائيا ألى ثالثة مجاميع وغذيت ألمستويات من ألبروتين 
ألعليقة واستمرت هذه ألتجربة لمدة ثالثة أشهر.وأشارت نتائج ألتحليل أإلحصائي في ألتجربة أألولى بوجود فروقات عالية 

( في صفات ألوزن عند ألفطام و معدالت ألزيادة ألوزنية أليومية والكلية ودرجة حرارة ألجسم ومعدالت 0601 ≥ألمعنوية )أ
ات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة ونسبة حيوية ألحمالن وعدد خاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب ألدم وحجم سرعة ألتنفس وضرب

كريات ألدم ألمرصوصة وتركيز ألبروتين ألكلي وأاللبومين وألكلوبيولين بين ألمعامالت أألربعة وكذلك أشارت نتائج ألتحليل 
ريات ألدم ألحمر بين ألمعامالت أألربعة. أما نتائج ألتجربة ( في صفة أعداد ك0600 ≥أإلحصائي وجود فروق معنوية )أ

( في صفات ألوزن ألنهائي ومعدالت ألزيادة 0601 ≥ألثانية فقد أشارت نتائج ألتحليل أإلحصائي بوجود فروق عالية ألمعنوية )أ
كريات ألدم ألحمر وعدد خاليا ألدم ألوزنية أليومية والكلية ودرجة حرارة ألجسم ومعدل سرعة ألتنفس في ألدقيقة ألواحدة وعدد 

ألبيض وتركيز خضاب ألدم وحجم كريات ألدم ألمرصوصة وتركيز ألبروتين ألكلي بين ألمستويات ألبروتينية ألثالث وكذلك 
( في صفة معدالت ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة 0600 ≥أشارت نتائج ألتحليل أإلحصائي وجود فروق معنوية )أ

 %.1.621% وألثالثة ذات ألمستوى ألبروتيني12642لين بين ألمعاملتين أألولى ذات ألمستوى ألبروتيني وتركيزألكلوبيو 
 

Abstract  

This study was conducted at the animal field that belongs to Animal Resources Dept.,College of 

Agriculture and Forestry,Mosul University.The study included two experiments.In first 

experiment which used 32 suckling lambs and were distributed randomly into four treatments (8 

lambs in each treatment).These lambs were given four levels of folic acid (0,0.60,0.80,1.00) 

mg/kg of body weight ,orally one time every week from birth until the time of weaning (90 

days).While the second experiment were used about 30 lambs at ages over weaning and then 

distributed randomly into three groups (10 lambs in each group).These lambs were given three 

levels of crude protein (12.73,14.26, 16.21%) in rations to feeding these lambs for period of 

three months.The statistical analysis of the first experiment indicated that there were a high 

significantly differences (p≤0.01) on final weight at weaning , total and average daily weight 

gains, rectal temperature, averages of respiratory rate, heart beats and pulse,alivability 

percentage,white blood cell count (WBC), hemoglobin level (Hb),packed cell 

volume(PCV),concentration of total serum protein,albomin and globulin among four 

treatments.Also the statistical analysis showed that there were a significantly differences 
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(p≤0.05) on red blood cell count (RBC) among four treatments.While the statistical analysis of 

second experiment results indicated that there were a high significantly differences (p≤0.01) on 

final weight, total and average daily weight gains, rectal temperature,average of respiratory rate, 

red blood cell count (RBC), white blood cell count (WBC), hemoglobin level (Hb),packed cell 

volume (PCV),concentration of total serum protein between different levels of crude protein in 

three rations.Also the statistical analysis showed that there were a significantly differences 

(p≤0.05) on heart beats and pulse and concentration of serum globulin between the first 

(12.73%C.P) and the third (16.21% C.P) treatments. 

Introduction ألمقدمة 
تشكل ألثروة ألحيوانية جانبا كبيرا ومهما في أإلنتاج ألزراعي في قطرنا وتمثل تربية أألغنام قطاعا هاما منه سواء من ألناحية 

ألحمراء )ألصائغ وألقس  % من أجمالي أنتاج أللحوم48600ألعددية أو أإلنتاجية ولذلك فان لحوم أألغنام تشكل حوالي 
( في ألعراق .إذ تساهم أألغنام في سد جزء كبير من أحتياجات أإلنسان من ألبروتين ألحيواني سواء كان لحما أم حليبا .200

.حيث يفضل ألمستهلك في أألقطار ألعربية ودول ألخليج ألعربي عموما والمستهلك ألعراقي بشكل خاص هذه ألمنتجات من 
(. وفي ظروف قطرنا يعتمد مربي أألغنام بشكل رئيسي على ألمراعي ألطبيعية 1001درجة كبيرة )شمس ألدين لحوم أألغنام ب

في أغلب فترات ألسنة والتقدم لها أألعالف ألمركزة أال في ألفترات ألحرجة جدا في سنين ألجفاف وهذا يؤدي في نهاية أألمر 
مواليدها نتيجة إهمال ألمربين بعدم كفاية ألغذاء وجهلهم ألهمية ألفيتامينات إلى تدهور حالتها أإلنتاجية والتناسلية وضعف نمو 

وخاصة فيتامين حامض ألفوليك ألذي يلعب دورا هاما في تالفي أعراض ألنقص ألغذائي في ألنعاج ألحوامل والمواليد ألمولودة 
أالعتبار في تأمين ألحد أألدنى في ألعليقة  حديثا بأمراض فقر ألدم نتيجة نقص هذا ألفيتامين ولذلك البد من أألخذ بنظر

)حامض ألفوليك( في غذائها خالل فترة ألنمو وألتسمين  B9أإلنتاجية وتجهيزها بالفيتامينات ألضرورية جدا ومنها فيتامين 
(El-Barody 2002 هذا ويعد حامض ألفوليك.)folic acid  ألمعروف بفيتامينB9  أحد ألفيتامينات لمجموعةB ة ألمعقد

ألذائبة في ألماء ونتيجة ألهمية هذا ألفيتامين والوظائف ألعديدة له بات من ألضروري جدا أن تجهز الحيوانات ألرضيعة 
ألمولودة حديثا به في غذائها سواء عن طريق تقديمها مع ألغذاء كالحليب أثناء ألرضاعة أو عن طريق ألحقن بالوريد أو 

ل في تحفيز وتجديد ألخاليا أثناء أالنقسام ألخلوي في كافة أنسجة ألجسم وهذا يؤدي إلى بالتجريع ألفموي ألنه يساهم بدور فعا
( واعزي ذلك إلى أن 1000وأخرون  Kolbزيادة سرعة ألنمو وبناء أألنسجة ألعضلية ألنامية في ألحيوانات ألرضيعة ألنامية )
وآخرون  Duseskiبب عدم تطور ألكرش )ألحيوانات ألرضيعة التستطيع تخليق حامض ألفوليك في داخل كرشها بس

( إلى أن أعطاء حامض ألفوليك في ألعجول ألرضيعة 1001وآخرون ) Dumoulin(.وفي هذا الصدد أشارت نتائج .100
أسبوع أدى إلى تحسن واضح في أداء ونمو ألحيوانات ألنامية.إضافة إلى ذلك أشارت نتائج  18أسبوع لغاية عمر  2من عمر 
( إلى أهمية إضافة ألفيتامينات في ألغذاء لما لها من تأثير في 1002آخرون   Lindsay، 1080وآخرون  Fosterألبحوث )

وآخرون )   Girardتناسل ألحيوانات ألمزرعية في جميع مراحل ألنمو والتطور. في حين أشارت نتائج ألدراسات ألتي أوضحها
مجترة قد ساهم في زيادة تركيز ألفوليت وهو أحد صور أو ( إلى أن إضافة حامض ألفوليك في عالئق ألحيوانات أل1002

أشكال حامض ألفوليك في مصل ألدم في ألحيوان وهذا بدوره أدى إلى زيادة في تخليق أعداد كبيرة من كريات ألدم ألحمر 
دقيقة ليتم ( نتيجة أنتقال نسبة عالية من ألفوليت من ألكرش إلى أألمعاء أل1081وأخرون Hesekerوخاليا ألدم البيض)

أمتصاصه هناك وتأيضه في خاليا أنسجة ألجسم وهذا ينعكس نشاطه في تصنيع أعداد كبيرة من كريات ألدم ألحمر وخاليا 
( IgGألدم البيض وهذه تلعب دورا هاما في زيادة ألقوة وألقدرة ألمناعية في بروتينات ألكلوبيولينات ألمناعية من نوع )

Immuno globulin type-G  انات وخاصة في ألحيوانات ألرضيعة وهذا ينعكس تأثيره بشكل واضح في ألتحسن للحيو
ألكبير في أداء ونمو ألحيوانات ألرضيعة لذلك يجب أألخذ بنظر أالعتبار توفير هذا ألفيتامين في غذاء ألحيوانات ألحوامل 

تمرارية ألعيش لالم والمولود مابعد بغية ألحصول على مواليد سليمة صحيا وقوية ونشيطة ذات أوزان عالية فضال عن اس
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(.أما بالنسبة لالحتياجات ألبروتينية فقد تباينت البحوث في نتائجها عن مدى تأثير المستوى ألبروتيني Russel1010 ألوالدة )
تاج في العليقة على الصفات اإلنتاجية في الحمالن ، فقد أتجهت ألكثير من أألبحاث إليجاد طرق ووسائل بيئية لزيادة أن

ألضأن ومنها أستخدام أنواع وأشكال متعددة من أالعالف وألعالئق وبمستويات مختلفة من ألبروتين وألطاقة للوصول ألى 
% بروتين خام قد أدت إلى 12أحسن ألنتائج في زيادة وتحسين ألصفات أالنتاجية للحمالن وأن رفع هذه النسبة إلى أكثر من 

اء وألنمو قبل الذبح وهذا يعني أن المستوى ألبروتيني المنخفض اليوفر االحتياجات نتائج ايجابية ومرضية في صفات أألد
( أن 10.2) Elliot(.وقد ذكر في هذا الصدد الباحث 1004وآخرون Levy الالزمة من البروتين إلغراض اإلدامة والنمو ) 

عليقة في الكرش ونتيجة لذلك تكون كمية استخدام عالئق ذات مستوى بروتيني واطئ قد يؤدي إلى بطء التخمرات لمكونات ال
النتروجين المتوفرة لألحياء المجهرية قليلة ومن ثم يؤدي ذلك إلى مرور الكتلة الغذائية في القناة الهضمية بطيئا.إذ تحتاج 

بروتينية الحيوانات النامية لتسمينها كميات اكبر من البروتين أكثر من الحيوانات البالغة الرتفاع سرعة نمو األنسجة ال
كالعضالت في الحيوانات النامية.أن انخفاض نسبة البروتين وارتفاع نسبة الكربوهيدرات الذائبة والدهون في العليقة قد يؤدي 

وان قلة مستوى البروتين في العليقة تسبب ألى أمتناع ألحيوان عن تناول العلف وقد يتسبب عن ذلك اضطرابات هضمية 
 1082 وقلة اإلنتاج وتؤخر دورة الشبق في اإلناث وقد أوصت ألعديد من ألدراسات )الخفاجي الوزنأنخفاض  فقدان الشهية و
( برفع نسبة ألبروتين في عليقة ألحمالن عن ألمستوى 2008و المهداوي وكشمولة  2001وصالح 1001وشمس الدين

نمو وألتسمين بعد ألفطام.وعلى % وخاصة أذا كانت ألحمالن في مرحلة أل12( وهي 1004) .N. R. C ألموصى به من قبل 
دراسة تأثير مستوى حامض  الحصول على مواليد سليمة ونشيطة وبأوزان عالية من خالل ألبحثهذا األساس استهدف 

موعد بلوغها ألفطام بعمر  الفوليك في العليقة على معدالت النمو واألداء اإلنتاجي في ألحمالن ألمولودة من فترة ألوالدة لغاية
هر ولمعرفة أفضل مستوى من حامض الفوليك في العليقة الذي يعطي نتائج جيدة متفوقة في صفات األداء اإلنتاجي ثالثة أش

دراسة أمكانية استخدام حامض الفوليك كمنشط للنمو في الحمالن النامية فضال عن في ألحمالن خالل فترة ألرضاعة.و 
،  0620إمكانية إدخال اليوريا بنسب وكذلك  يوية بأقل كلفة أقتصادية.أستمرارية ألعيش للمولود مابعد ألوالدة ورفع نسبة ألح

% كمصدر نتروجيني البروتيني في العالئق الثالث لغرض رفع المستوى ألبروتيني فيها وتحسين كفاءة 1600،  0680
رجة حموضة سائل االستفادة من تلك العالئق هذا من جهة ومن جهة أخرى يستخدم اليوريا كمادة قاعدية لغرض معادلة د

الكرش( في الحمالن التي تنشا عن ألتخمرات في مكونات تلك العالئق وبيان تأثير ذلك على النمو واألداء  PHالكرش )
يجاد أفضل مستوى بروتيني في العليقة في نمو الحمالن وتسمينها.  اإلنتاجي في الحمالن.وا 

 Material and Methodsمواد وطرائق ألبحث  
راسة في حقول قسم الثروة الحيوانية/كلية الزراعة والغابات/ جامعة الموصل وشملت هذه ألدراسة تجربتين وهما أجريت هذه ألد

: 
: أستخدم فيها أثنان وثالثون حمال رضيعا عواسيا مولودة حديثا ويتراوح معدل أوزانها أالبتدائية عند ألوالدة مابين  ألتجربة األولى -1

يع حيوانات ألبحث للفحص ألبيطري طوال مدة ألدراسة وبعد ذلك تم توزيع ألحمالن عشوائيا كغم وتم إخضاع جم 46442– 46222
( ملغم من 1600, 0680, 06.0, 0حمالن في كل معاملة ووزعت هذه ألمعامالت عشوائيا وهي     ) 8إلى أربعة معامالت وبمعدل 

ا( ووضعت ألحمالن في حجرات في داخل حظيرة أألغنام يوم 00حامض الفوليك/كغم من الوزن ألحي ولحين بلوغها عمر ألفطام )
م لكل مجموعة وتم خالل هذه ألتجربة تقديم حامض الفوليك للحمالن عن طريق ألفم بواسطة  1620× 4× 0أبعاد ألحجرة ألواحدة 

طام وخالل هذه ألتجربة تم جمع ألمجرعة ألبيطرية ألمدرجة بمعدل مرة واحدة أسبوعيا أبتداءا من ألوزن عند ألوالدة ولغاية بلوغها ألف
ألبيانات ألمتعلقة بالحمالن وشملت قياس أوزان ألحمالن ألمولودة حديثا في كل أسبوعين وحساب معدالت ألزيادة ألوزنية أليومية 

ضاعة وتكرر وألكلية. أما كمية ألحليب ألمتناول يوميا فقد تم حسابه عن طريق ألفرق بين وزن ألحمالن قبل ألرضاعة وبعد عملية ألر 
( و تم تقديم ألعلف .Louca101 وHadijpanyiotou هذه ألعملية مرتين صباحا ومساءا في أليوم وبمعدل مرتين في كل أسبوع )
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ألمتناول أليومي فعليا إلى مجاميع ألحمالن أعتبارا من عمر شهر واحد ولغاية وصولها إلى ألعمر عند ألفطام وخالل هذه ألفترة 
( إلى مجاميع ألحمالن 1ر واحد لغاية وصولها عمر ألفطام تم تقديم ألعليقة ألمركزة ألموضحة في جدول )ألمحصورة مابين شه

أألربعة باإلضافة خروجها للرعي بمعدل خمس ساعات في أليوم ألواحد. وأيضا تم قياس درجة حرارة جسم الحمالن وسرعة التنفس 
مل دم من جميع الحمالن من الوريد 10وتم سحب عينات الدم بمقدار  من العمر, 12وعدد ضربات القلب للحمالن في األسبوع 

من ألعمر لحساب أعداد كريات ألدم ألحمر وخاليا ألدم ألبيض باستخدام طريقة ألهيموسايتوميتر ألمعتمدة  12الودجي في األسبوع 
ريقة ساهلي ألمعتمدة من قبل باستخدام ط (PCV)( وتركيز خضاب ألدم وحجم كريات الدم المرصوصة .108) Colesمن قبل 
Coles (108. وبنفس ألوقت تم عزل مصل ألدم ألمأخوذ من ألحمالن بأستخدام جهاز ألطرد ألمركزي بسرعة )دورة/دقيقة 2000
ن دقيقة وتم قياس تراكيز ألبروتين ألكلي وأاللبومين وألكلوبيولين في مصل ألدم بأستخدام عدة ألتحليل ألجاهزة ألمجهزة م 10ولمدة 
( CRDألفرنسية.وتم تنفيذ التحليل اإلحصائي للبيانات ألمتعلقة في هذه ألتجربة وفقا للتصميم العشوائي الكامل) Biolaboشركة 

Complete Randomized Design  مستوى حامض الفوليك ( وذلك لمعرفة تأثير 2000) ألراوي وخلف أهللFolic acid   في
 ألرضاعة.األداء اإلنتاجي للحمالن خالل فترة 

   باستخدام النموذج الرياضي اآلتي :      
Yij =  + ti + eij 

Yij ( قيمة المشاهدة =j( في ألمعاملة )i) 
ti ( تأثير المعاملة =i. وهذا يمثل مستوى حامض ألفوليك في العليقة ) 

eij  ًبمتوسط عام يساوي صفرًا وبتباين   = الخطأ التجريبي العشوائي الخاص بالوحدة التجريبية والذي يتوزع طبيعيًا ومستقال
 يساوي 

2
 e. ( وتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن Duncan1000 عند مستوي احتمال )1% أو 0 %

 (.  SAS2002 الختبار معنوية الفروقات بين متوسطات الصفات المدروسة وذلك بتطبيق ألبرنامج أإلحصائي ساس )
بغية ألحفاظ على أستمرار ألنمو وألحصول على زيادات وزنية عالية في ألوزن ألحي في مجاميع ألحمالن  ألتجربة ألثانية :-2

،  .1462،  12612في فترة مابعد ألفطام إذ تم تصميم ألتجربة ألثانية ألتي تم فيها أستخدم ثالث مستويات بروتينية 
ألحمالن ألنامية. وأستخدم في هذه ألتجربة ثالثون حمال % لغرض إدامة نمو أألنسجة ألعضلية في كافة أعضاء جسم 1.621

كغم وزعت عشوائيا إلى مجاميع  226024-216210محليا ذكور بعمر مابعد الفطام ومعدل أوزانها االبتدائية تتراوح مابين 
ا الكيميائي في متقاربة في معدل أوزان الحيوانات.وغذيت مجاميع الحمالن على ثالث عالئق المبين نسب مكوناتها وتحليله

 .N. R(.وقد روعي في هذه العالئق الثالث أن تغطي احتياجات الحمالن من المركبات الغذائية وحسب مقررات أل2جدول )

C. (1004 ( وكانت العالئق متماثلة في محتواها من الطاقة االيضية )كيلو سعره/كغم  2148،  .211،  2108
%( وغذيت مجاميع الحمالن بصورة حرة بشكل 1.621،  .1462، 12612الخام ) عليقة(.ولكنها مختلفة في مستوى البروتين 
يوما وبواقع وجبتين يوميا االؤلى تقدم عند الساعة الثامنة صباحا والثانية عند  00جماعي طيلة فترة تجربة التسمين البالغة 

بة العلف الصباحية ثم يوزن ويطرح من الساعة الثالثة عصرا أما العلف المتبقي فكان يجمع صباح كل يوم وقبل تقديم وج
( فأن مجاميع 2كمية العلف المقدم لحساب كمية العلف المتناول يوميا وباإلضافة إلى ألتغذية على ألعالئق ألمركزة )جدول 

ألحمالن تخرج للرعي بمعدل خمس  ساعات في أليوم ألواحد.وتم قياس درجة حرارة جسم الحمالن وسرعة التنفس وعدد 
(  PCVلقلب وأعداد كريات ألدم ألحمر وخاليا ألدم ألبيض وتركيزخضاب ألدم وحجم كريات الدم المرصوصة ) ضربات ا

وتراكيز بروتينات ألدم) ألبروتين ألكلي وأاللبومين وألكلوبيولين( في نهاية فترة ألتسمين.بنفس ألطريقة ألمذكورة في ألتجربة 
 هذه ألتجربة باستخدام التصميم العشوائي الكامل حسب ما جاء في )ألراوي وتم أجراء التحليل اإلحصائي لبياناتأألولى. 

ونفذ التحليل اإلحصائي كما ذكر ( Duncan 1000) (. وقد استخدم نفس النموذج الرياضي واختبار دنكن2000وخلف أهلل 
  في ألتجربة أألولى من هذه ألدراسة .
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أألولية وألتحليل ألكيميائي للعليقة ألمستخدمة في تغذية ألحمالن  (:ألمكونات والنسبة ألمئوية للمواد ألعلفية1جدول)
 ألرضيعة.)ألتجربة أألولى(.

 

                     
 ألمواد ألعلفية                  

 

 
 ألنسبة ألمئوية 

 05      شعير أسود  -1

 50      نخالة حنطة  -2

 0      ذرة صفراء -5

 8      تبن ألحنطة  -4

 1       حجر ألكلس -0

 1       ملح ألطعام  -6

 155      ألمجموع 

 ألتحليل ألكيميائي                             

 30.55       ألمادة ألجافة: ) %( -1

 12.55       ألبروتين ألخام: ) %(  -2

 2.61       ألدهن ألخام: ) %( -5

 3.82      أأللياف ألخام: ) %( -4

 4.35       لرماد: ) %( أ -0

 60.38       ألكربوهيدرات ألذائبة: ) %( -6

 2004      ألطاقة أألممثلة : كيلو سعرة/ كغم علف -7

  
 ( 1018حسبت الطاقة المتأيضة لجميع مكونات العليقة من جداول التحليل الكيميائي للمواد العلفية العراقية ) ألخواجة وآخرون  
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(:التحليل الكيميائي للعالئق ونسب ألمواد العلفية األولية الداخلة في مكونات العالئق المستخدمة في تغذية 2جدول )
 . )لتجربة ألثانية( مابعد ألفطامالحمالن 

 ألمواد العلفية             
 (1عليقة )       

 % بروتين خام12 

 (2عليقة )       
 % بروتين خام14   

 (5عليقة )     
 % بروتين خام16 

 شعير أسود مجروش )%(  -1
 نخالة ألحنطة )%(    -2
 ألرز ألعلفي )%(  -5
 تبن ألحنطة )%(  -4
 % نتروجين( 46أليوريا )  -0
 ملح ألطعام )%(  -6
 حجر ألكلس )%(  -7

45 
57  

10.70  
0  

5.20  
1 
1 

45 
57 

10.25 
0  

5.85  
1 
1 

45 
57 

14.05 
0  

1.05  
1 
1 

 155 155 155 المجموع 

 المادة الجافة )%(  -1
 البروتين الخام )%(  -2
 ألدهن الخام )%(  -5
 األلياف الخام )%(  -4
 الرماد )%(  -0
 ألكربوهيدرات الذائبة )%( -6
 ألطاقة ألممثلة كيلوسعرة/كغم -7

30.78 
12.75 
2.75  
3.51  
4.41  

66.65  
2738  

36.73  
14.26  
2.68  
3.55  
4.45  

66.10  
2776  

38.11  
16.21  
2.66  
3.23  
4.53  

60.06  
2748 

 (1018حسبت الطاقة المتأيضة لجميع مكونات العالئق من جداول التحليل الكيميائي للمواد العلفية العراقية )ألخواجة وأخرون
  Results and Discussionألنتائج والمناقشة 

األداء والنمو في  اسة تاثير مستوى حامض ألفوليك وألبروتبن في ألعليقة علىاشتملت نتائج هذه الدراسة على تجربتين لدر 
     -الحمالن العراقية وهما على ألنحو ألتالي :

ألتجربة أألولى: تأثير مستوى حامض ألفوليك في ألعليقة على أألداء وألنمو في ألحمالن ألرضيعة من ألوالدة ولغاية -1
 ألفطام . 

( إلى عدم وجود فروق معنوية في الوزن االبتدائي لمجاميع 2إلحصائي ألمتحصل عليها في جدول )تشير نتائج ألتحليل أ
وفي صفة ألوزن الحمالن الرضيعة ألمولودة حديثا والمستخدمة في هذه التجربة لكونها متجانسة في معدالت ألوزن أالبتدائي.

( بوجود تأثير عالي ألمعنوية لمستوى حامض 2في جدول ) ألنهائي للحمالن عند عمر ألفطام أشارت ألنتائج ألمتحصل عليها
ألفوليك ألمقدم لمجاميع ألحمالن عن طريق ألفم على معدالت أألوزان ألنهائية في ألحمالن مابين ألمعاملتين أألولى وألثانية 

،  226242،  .21620،  206812عن ألمعاملتين ألثالثة وألرابعة في ألحمالن وقد بلغت معدالت أألوزان ألنهائية 
(.وكانت لصالح مجاميع ألحمالن ألمعاملة بحامض ألفوليك عن مجموعة ألمقارنة ألخالية 2كغم على ألتوالي )جدول 226000

من هذا ألفيتامين وربما يعزى ألسبب في ذلك إلى زيادة ألكمية ألمتناولة يوميا من ألحليب عن طريق ألرضاعة وكمية ألعلف 
مع ألحمالن ألمعاملة بهذا ألفيتامين عن مجموعة حمالن معاملة ألمقارنة.وجاءت هذه ألنتائج متفقة ألمتناول أليومي من قبل 

في معدالت ألوزن ألنهائي لحمالن أالوسيمي ألمعاملة عالي ألمعنوية  ( ألذي الحظ تحسنEl-Barody2002 (نتائج 
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ن وقد بلغت معدالت ألوزن ألنهائي للحمالن ملغم/ كغم وزن حي في ألحمال06.0،  0620،  0بحامض ألفوليك بمستويات 
 Dumoulin أسبوع.وكذلك جاءت هذه ألنتيجة متفقة مع نتائج 12ولمدة كغم على ألتوالي  11610،  .1062،  12610

( ، الذين الحظوا تحسن معنوي في معدالت أوزان ألعجول في عمر ألفطام 1000وآخرون )Petitclerc ( و 1001وآخرون )
بحامض ألفوليك بواسطة حقنها في ألعضل مقارنة بمجموعة ألمقارنة وكذلك جاءت هذه ألنتائج متفقة مع نتائج  عند معاملتها

( ألذين الحظوا زيادة عالية ألمعنوية في معدالت أألوزان ألنهائية عند أعطائهم لمجاميع ألحمالن 2000سعدون وآخرون )
ملغم( من حامض ألفوليك وقد بلغت أألوزان ألنهائية  0610،  .0.5،  0620،  0600ألرضيعة عن طريق ألفم نسب مختلفة )

كغم على ألتوالي.أما في صفات معدالت ألزيادة  226012،  216802،  206111،  186121في مجاميع الحمالن أألربعة 
مابين ألمعاملتين  ( بوجود فروق عالية ألمعنوية2في جدول )ألوزنية أليومية وألكلية فقد أظهرت نتائج ألتحليل أإلحصائي 

أألولى وألثانية عن ألمعاملتين ألثالثة وألرابعة في مجاميع ألحمالن في معدالت هاتين ألصفتين وقد بلغت معدالت ألزيادة 
كغم  18622،  18600،  1.608،  1.640غم/حمل/يوم و ألزيادة ألوزنية ألكلية  202،  210،  180،  182ألوزنية أليومية 

وكانت لصالح ألمعاملتين ألثالثة وألرابعة عن معاملة ألمقارنة ألخالية من هذا ألفيتامين وربما يعزى .(.2 على ألتوالي )جدول
كغم(  226000و  226242ألسبب في ذلك إلى زيادة أوزان ألحمالن ألنهائية في عمر ألفطام في ألمجموعتين ألثالثة وألرابعة )

( ، ويوضح ذلك أن منحني ألنمو في ألمجموعتين ألثالثة وألرابعة  ألتي 2كغم( )جدول  206812مما في مجموعة ألمقارنة )
ملغم من حامض ألفوليك كانتا متفوقتين معنويا في معدالت ألوزن ألنهائي عن مجموعة ألمقارنة  1600،  0680أعطيت 

ملة ألثالثة في تغذية ألحمالن ألخالية من حامض ألفوليك للفترة من ألوالدة لغاية ألفطام مما يشجع ألتوصية باستخدام ألمعا
( هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعزى إلى فعالية هذا ألفيتامين في تجديد سرعة أالنقسام ألخلوي نتيجة 1ألرضيعة )شكل

في بناء ألبروتينات في  (DNAو RNAزيادة تركيز ألفوليت في مصل ألدم وهذا يعد ضروريا في تخليق أألحماض ألنووية )
 ، Nicole1088 و Pond1008  ،Davis و  Churchسم ألحمالن ألرضيعة أثناء مرحلة ألنمو )كافة أنسجة ج

Kolb وجاءت هذه ألنتيجة متفقة مع نتائج      1000وآخرون. ))  El-Barody2002 عالي ألمعنوية  ( ألذي الحظ تحسن
ملغم / كغم 06.0،  0620،  0يك بمستويات ألزيادة ألوزنية أليومية في حمالن أالوسيمي ألمعاملة بحامض ألفول معدالتفي 

. وفي ألعجول غم/حمل/يوم على ألتوالي 110،  140،  110ألزيادة ألوزنية أليومية  معدالتوزن حي في ألحمالن وقد بلغت 
( الذين الحظوا 1000وآخرون  Petitcleric( و 1001وآخرون ) Dumoulin جاءت هذه ألنتائج متفقة مع ماتوصل أليه

ألزيادة ألوزنية أليومية وألكلية في مرحلة ألنمو في ألعجول ألرضيعة عند معاملتها بحامض ألفوليك  معدالتوي في تحسن معن
و أخرون Levesque بواسطة حقنها في ألعضل مقارنة بالمجموعة ألخالية من هذا ألفيتامين والتتفق هذه ألنتائج مع ماوجده 

 1642،  16.4،  1644ية في معدالت ألزيادة ألوزنية أليومية إذ بلغت ( ألذين الحظوا عدم وجود فروقات معنو 1002)
( ملغم/كغم وزن حي في .،  2،  0كغم/عجل/يوم على ألتوالي عند أستخدامهم ثالث مستويات مختلفة من حامض ألفوليك )

أإلحصائي بعدم وجود  يوم.أما في صفة كمية ألحليب ألمتناول يوميا فقد أوضحت نتائج ألتحليل 100عالئق ألعجول لمدة 
،  06821لمستوى حامض ألفوليك ألمقدم لمجاميع ألحمالن عن طريق ألفم على معدالت هذه ألصفة وقد بلغت  تأثير معنوي

كغم حليب/حمل/يوم على ألتوالي بينما لم تحلل أحصائيا معدالت كميات ألعلف ألمتناول أليومي  06800،  .0681،  .0682
غم 104،  .12،  04.،  20.لمجاميع ألحمالن إذ بلغت معدالت كميات ألعلف ألمتناول أليومي بسبب ألتغذية ألجماعية 

( ألذين الحظوا عدم 1002و أخرون )Levesque علف/ حمل/يوم على ألتوالي وجاءت هذه ألنتائج متفقة مع ماتوصل أليه
ول أللحم وألتي بلغت معدالت كمية ألغذاء وجود فروقات معنوية في معدالت كمية ألغذاء ألمتناول أليومي في مجاميع عج

كغم /يوم على ألتوالي عند أستخدامهم ثالث مستويات مختلفة من حامض ألفوليك  2610،  2600،  2602ألمتناول أليومي 
 يوم . 100في عالئق ألعجول لمدة  ( ملغم/كغم وزن حي.،  2،  0)
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 35اجي في حمالن ألعواسي خالل فترة ألرضاعة لفترة ( : تأثير مستوى حامض ألفوليك على أألداء أالنت5جدول )
 يوما.)ألتجربة أألولى(.

            

 ألصفات                  

 ألمعاملة أألولى  

 ملغم   5      

 حامض ألفوليك    

 ألمعاملة ألثانية  

 ملغم   5.65    

 حامض ألفوليك

 ألمعاملة ألثالثة 

 ملغم   5.85    

 حامض ألفوليك 

 معاملة ألرابعة أل

 ملغم  1.55     

 حامض ألفوليك 

 مستوى 

 المعنوية

 ألوزن عند ألوالدة:) كغم(   -1

 ألوزن عند ألفطام :)كغم( **   -2

 ألزيادة ألوزنية أليومية:)غم(** -5

 ألزيادة ألوزنية ألكلية:)كغم( ** -4

 كمية ألحليب ألمتناول أليومي :)كغم( -0

 أليومي :)كغم( كمية ألعلف ألمتناول   -6

 

  5.575± أ  4.525

  5.471± ب  25.815

  4.743± ب  185

  5.723± ب  16.43

   5.522± أ  5.821 

         5.620            

 

  5.581±أ 4.575

 5.580±ب21.506

  1.134± ب  183

  5.154±ب 16.38

  5.552± أ 5.856

        5.604   

 5.110± أ4.445

 5.005±أ25.545

  6.265± أ  215

  5.065± أ 18.35

  5.514± أ 5.876

        5.756 

 

  5.143± أ 4.575

  5.203±أ22.030

 5.154± أ  252

  5.274± أ 18.22

  5.553± أ 5.835

        5.734           

 

5.23 

5.51 

5.51 

5.51 

5.14 

 --- 

. ** الفروق عالية ألمعنوية عند  0601روق معنوية عند مستوى أحتمال المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة أفقيا تدل على وجود ف
 0601مستوى أحتمال

0
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24

0 2 4 6 8 10 12

المعاملة األولى
المعاملة الثانية
المعاملة الثالثة
المعاملة الرابعة

 
  

 تأثير مستوى حامض الفوليك على أداء نمو والحمالن الرضيعة خالل فترة الرضاعة . (: يوضح منحني1شكل )
نفس وعدد ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة في ألحمالن ألرضيعة فقد وبالنسبة لصفات درجة جرارة ألجسم ومعدل سرعة ألت

معدالت ألصفات أعاله في مجاميع ألحمالن ألمعاملة بحامض  في( بوجود أنخفاض عالي ألمعنوية 4أشارت ألنتائج )جدول 
ألمعامالت أالربعة في ألفوليك عن مجموعة ألمقارنة إذ أظهرت نتائج ألتحليل أإلحصائي فروقات عالية ألمعنوية مابين 

معدالت درجة جرارة ألجسم ومعدل سرعة ألتنفس بينما كانت هنالك فروقات معنوية مابين ألمعامالت أألولى وألثانية عن 
و  ºم 28604،  28688،  20618،  20602ألمعاملتين ألثالثة وألرابعة في معدل ضربات ألقلب وقد بلغت درجة حرارة ألجسم 

،  82680،  886.0،  02680مرة / دقيقة وعدد ضربات ألقلب  40641،  016.0،  00680،  4620. معدالت سرعة ألتنفس
نبضة/دقيقة في مجاميع ألحمالن أألربعة على ألتوالي. ويعزى  أالنخفاض ألعالي ألمعنوية في معدالت درجة جرارة  10680

ألحمالن ألرضيعة ألمعاملة بحامض ألفوليك عن ألجسم ومعدل سرعة ألتنفس وعدد ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة في 
وتأثيره في فعاليات ألغدة  C (Ascorbic acid )معاملة ألمقارنة يعود إلى نشاط هذا ألفيتامين ودوره في تخليق فيتامين 
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ليل ألطاقة ألدرقية إذ يؤدي إلى تقليل نشاط ألغدة ألدرقية مما يؤدي ألى أنخفاض ألسرعة أاليضية وهذه بدورها تؤدي ألى تق
 B9ألناتجة من تمثيل ألغذاء في أنسجة ألجسم  وكنتيجة لذلك يظهر أنخفاض في درجة حرارة ألجسم وبألتالي يعمال فيتامين 

(folic acidوفيتامين )C (Ascorbic acid  كمواد مضادة لإلجهاد ألحراري في تنظيم درجة حرارة ألجسم وتخفيف تأثير )
 Harperألمقارنة)تنفس وضربات ألقلب في ألحمالن ألمعاملة بحامض ألفوليك عن معاملة أإلجهاد ألحراري على سرعة أل

 ( .وجاءت هذه ألنتائج متفقة مع ماتوصل أليه El-Barody 2002و 1001وآخرون Takahashiو  1010وآخرون 

Girad( أللذين حصلوا على أنخفاض معنوي في.100وآخرون ) ة ألتنفس وعدد معدالت درجة جرارة ألجسم ومعدل سرع
ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة في حمالن ألسفولك ألرضيعة ألمعاملة بحامض ألفوليك عن معاملة ألمقارنة .وكذلك جاءت 

درجة جرارة ألجسم ومعدل  في معدالت معنوي ( ألذي الحظ أنخفاض 2002) El-Barodyهذه ألنتائج متفقة مع نتائج 
ملغم/ كغم وزن  06.0،  0620،  0لحمالن أالوسيمي ألمعاملة بحامض ألفوليك بمستويات  سرعة ألتنفس في ألدقيقة ألواحدة

 1622.،  11644،  026.0وسرعة ألتنفس  ºم 28602،  28610،  20611حي في ألحمالن وقد بلغت درجة حرارة ألجسم 
( ألذين 2000ليه سعدون وآخرون )أسبوع وكذلك جاءت هذه ألنتائج متفقة مع ماتوصل أ 12ولمدة مرة /دقيقة على ألتوالي 

وجدوا أنخفاض عالي ألمعنوية في معدالت سرعة ألتنفس في ألدقيقة ألواحدة وعدد ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة بزيادة 
ملغم/كغم وزن حي في ألحمالن ألرضيعة بواسطة ألتجريع بالفم مفارنة  0610،  0600،  0620مستوى حامض ألفوليك بتراكيز 

مرة/دقيقة وعدد ضربات  00622،  0621.،  .062.،  611..ملة ألخالية من هذا ألفيتامين وقد بلغتا سرعة ألتنفس بالمعا
نبضة/دقيقة على ألتوالي بينما لم تكن هذه ألنتائج متفقة في درجة حرارة ألجسم  81681،  00612،  02624،  04622ألقلب 

أي أختالف معنوي في معدالت درجة حرارة ألجسم والتي بلغت ( ألذين لم يجدوا 2000مع نتائج سعدون وآخرون )
فقد أوضحت . أما أعداد كريات ألدم ألحمر وخاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب ألدم ºم 286.4، 20600،20601،28621

لدم وحجم معدالت أعداد خاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب أ (  بوجود ارتفاع عالي ألمعنوية في4نتائج هذه ألدراسة )جدول 
كريات ألدم ألمرصوصة في دم مجاميع ألحمالن ألتجريبية ) ألثانية وألثالثة وألرابعة( مقارنة بمجموعة حمالن ألسيطرة وقد 

،  10601،  16.0و تركيز خضاب ألدم  2خلية/ملم 10102،  0.18،  8410،  24..بلغت أعداد خاليا ألدم ألبيض 
% في  24680،  22640،  20680،  216.0جم كريات ألدم ألمرصوصة مل دم و تركيز ح 100غم/ 12620،  11601

مجاميع ألحمالن أألربعة على ألتوالي وكذلك أظهرت نتائج ألتحليل أإلحصائي وجود زيادة معنوية في أعداد كريات ألدم 
على ألتوالي  2ملم مليون كرية حمراء/ 126201،  116011،  06020،  16122ألحمر مابين ألمعامالت أألربعة وألتي بلغت 

وحجم كريات  وتركيز خضاب ألدم معدالت أعداد كريات ألدم  ألحمر  في .ويالحظ من ألنتائج ألمتحصل عليها زيادة معنوية
ألدم ألمرصوصة في دم مجاميع ألحمالن ألتجريبية) ألثانية وألثالثة وألرابعة( مقارنة بمجموعة حمالن ألسيطرة يعزى ذلك إلى 

امين ودوره في زيادة تركيز ألفوليت في دم حمالن ألمجاميع ألمعاملة بحامض ألفوليك ألذي يؤدي إلى معالجة نشاط هذا ألفيت
بناء  وتكوين كريات دم حمر جديدة تحل محل ألكريات ألحمر ألميتة في منطقة نخاع ألعظام و  B12ألنقص في فيتامين 

(Stocksad 10.8 وDumoulin 1001وأخرون  ، El-Barody2002)  . أعداد خاليا  ألعالية ألمعنوية فيأما ألزيادة
ألذي يقوم بوقاية أألغشية  Cألدم ألبيض تعزى إلى أن أعطاء حامض ألفوليك للحمالن يؤدي إلى زيادة في نسبة فيتامين 

ألبيض         وهذا يؤدي بدوره إلى أطالة عمر خاليا ألدم  Auto-oxidationألخلوية لخاليا ألدم ألبيض من أألكسدة ألذاتية 
( Afifyو Makled1000 ويعمل على مضاعفة وظيفتها ألبلعمية في ابتالع ألجراثيم ألغريبة ألداخلة في ألجسم ألحي في )

،    Webster  1983( .وجاءت هذه ألنتائج متفقة مع نتائج )Reece1002 مجاميع ألحمالن ألمعاملة بحامض ألفوليك )
Heseker  1081وآخرونGirard, معدالت أعداد كريات ألدم  ألحمر  ( الذين وجدوا زيادة معنوية في1002رون و آخ

في دم مجاميع ألحمالن ألمعاملة بحامض ألفوليك مقارنة بمجموعة ألسيطرة.وكذلك جاءت هذه ألنتائج وتركيز خضاب ألدم 
وتركيز خضاب ألدم في مجاميع ( ألذي وجد زيادة معنوية في أعداد خاليا ألدم ألبيض 2002) El-Barodyمتفقة مع نتائج 
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ملغم من حامض ألفوليك/كغم وزن حي في ألحمالن مقارنة بمجموعة  06.0،  0620حمالن أالوسيمي ألمعاملة بمستويات 
و تركيز خضاب  2خلية/ملم 0410،  8210،  1220ألسيطرة ألخالية من هذا ألفيتامين إذ بلغت أعداد خاليا ألدم  ألبيض 

مل  في مجاميع ألحمالن ألرضيعة أالوسيمية على ألتوالي وكذلك جاءت هذه ألنتائج  100غم/ 8618،  .160،  612.ألدم 
ألذين الحظوا زيادة عالية ألمعنوية في معدالت أعداد كريات ألدم ألحمر وخاليا ألدم  (2000سعدون وآخرون )متفقة مع نتائج 

مجاميع ألحمالن ألرضيعة عن طريق ألفم نسب مختلفة ألبيض وخضاب ألدم وحجم كريات ألدم ألمرصوصة عند أعطائهم ل
،  .8641ملغم( من حامض ألفوليك وقد بلغت نتائجهم في أعداد كريات ألدم ألحمر  0610،  0600،  0620،  0600)

 2خلية/ملم 10011،  8010،  1112،  224.وأعداد خاليا ألدم ألبيض  2/ملم مليون كرية 126008،  116024،  .0620
،  21611،  20680مل دم و حجم كريات ألدم ألمرصوصة 100غم/ ..146،  11612،  8604،  .860لدم وخضاب أ

( بوجود تأثير عالي ألمعنوية لمستوى حامض 4. أما نسبة حيوية ألحمالن فقد أشارت ألنتائج )جدول  % 21621،  20610
ألفوليك مقارنة بالمجموعة ألخالية من هذا ألفيتامين  ألفوليك على معدالت نسبة حيوية ألحمالن في ألمجاميع ألمعاملة بحامض

% على ألتوالي.وتشير نتائج ألتحليل  أإلحصائي بوجود فروق عالية ألمعنوية في 100، 100،  00600،  80600وألتي بلغت 
وق معنوية مابين معدل هذه ألصفة مابين ألمعاملة أألولى عن ألمعامالت ألثانية وألثالثة وألرابعة بينما لم تكن هنالك فر 

ألمعامالت ألثانية وألثالثة وألرابعة.ويالحظ من ألنتائج ألمتحصل عليها وجود أرتفاع عالي ألمعنوية في نسبة حيوية ألحمالن 
بزيادة مستوى حامض ألفوليك ألمعطى للحمالن ألمعاملة بحامض ألفوليك مقارنة بمجموعة ألسيطرة ويعزى ذلك الى أن 

ومركبات ألكلوبيولينات  globulin antibodiesرا هاما في زيادة تحفيز وتكوين أألجسام ألمضادة حامض ألفوليك يلعب دو 
في دم مجاميع ألحمالن ألمعاملة بحامض ألفوليك وألتي  IgG)  )Immuno globulin type Gألمناعية وخاصة من نوع 

(. 1000وآخرون  Kolbعلى قيد ألحياة )تؤدي إلى زيادة مقاومة أالمرض ولذلك فهي ضرورية جدا في بقاء ألحمالن 
( ألذين وجدوا أن أعطاء حامض ألفوليك في غذاء ألحيوان 2000وآخرون )Grieshop وجاءت هذه ألنتائج متفقة مع نتائج 

( ألذي الحظ  2002) El-Barodyأدى إلى تنشيط ألجهاز ألمناعي.وكذلك جاءت هذه ألنتائج مطابقة مع ماتوصل أليه 
 0620،  0نسبة حيوية ألحمالن في حمالن أالوسيمي ألمعاملة بحامض ألفوليك بمستويات  معدالتفي عنوية عالي ألم تحسن

على ألتوالي وكذلك  %100،  80،  0.معدالت نسبة حيوية ألحمالن ملغم / كغم وزن حي في ألحمالن وقد بلغت 06.0، 
الحظوا زيادة عالية ألمعنوية في معدالت نسبة ألحيوية ( ألذين (2000سعدون وآخرون )جاءت هذه ألنتائج متفقة مع نتائج 

عند أعطائهم لمجاميع ألحمالن ألرضيعة عن طريق ألفم نسب مختلفة من حامض ألفوليك وقد بلغت نسبة ألحيوية في مجاميع 
ألتحليل % على ألتوالي.أما بالنسبة لبروتينات ألدم فقد أوضحت نتائج 100،  02622،  ..8.6،  80الحمالن أألربعة 

أإلحصائي بوجود فروقات عالية ألمعنوية مابين كال ألمعاملتين أألولى وألثانية عن كال ألمعاملتين ألثالثة وألرابعة في معدالت 
تركيز ألبروتين ألكلي ومابين ألمعاملتين أألولى والثالثة من جهة ومن جهة أخرى مابين ألمعاملتين ألثانية وألثالثة في معدالت 

 6.2.،  46.0،  2681لبومين وألكلوبيولين في مصل دم مجاميع ألحمالن وقد بلغت معدالت تركيز ألبروتين ألكلي تراكيز أأل
مل ومعدالت تركيز ألكلوبيولين 100غم/ 2610،  2621،  1611،  1604مل و معدالت تركيز أأللبومين  100غم/ 0688، 

(. ويالحظ من ألنتائج تفوق معنوي في معدالت تراكيز 4 مل على ألتوالي )جدول100غم/ 2612،  .462،  2608،  2622
ألبروتين ألكلي وأاللبومين لصالح ألمعاملتين ألثالثة وألرابعة ربما يعزى إلى دور حامض ألفوليك في تنشيط تخليق ألبروتينات 

ءت هذه ألنتيجة مطابقة (.وجا1010وآخرون  Harperنتيجة زيادة فعالية نشاط ألكبد ألذي يعد مصدر تخليق بروتينات ألدم )
( ألذين الحظوا زيادة عالية ألمعنوية في معدالت تراكيز ألبروتين ألكلي والكلوبيولين وغير (2000سعدون وآخرون )مع نتائج 

مطابقة في معدالت تركيز أأللبومين في مصل ألدم عند أعطائهم لمجاميع ألحمالن ألرضيعة عن طريق ألفم نسب مختلفة من 
، 2600،  2620مل والكلوبيولين 100غم/ 622.،  4601،  4684،  2610وقد بلغت تراكيز ألبروتين ألكلي  حامض ألفوليك
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مل في مصل دم مجاميع الحمالن أألربعة 100غم/ 1611،  1611،  1688،  1620مل وأاللبومين 100غم/ 0620،  2612
 على ألتوالي . 

( : تأثير مستوى حامض ألفوليك على بعض ألصفات ألفسلجية في حمالن ألعواسي خالل فترة ألرضاعة. 4جدول )
 .)ألتجربة أألولى(.

 
            

 ألصفات                  

 ألمعاملة أألولى  
 ملغم   5      

 حامض ألفوليك    

 ألمعاملة ألثانية  
 ملغم   5.65    

 حامض ألفوليك

 ملة ألثالثة ألمعا
 ملغم   5.85    

 حامض ألفوليك 

 ألمعاملة ألرابعة 
 ملغم  1.55     

 حامض ألفوليك 

 مستوى 
 المعنوية

 ( **ºدرجة حرارة ألجسم )م  -1

 مرة/دقيقة   معدل سرعة ألتنفس **  -2

 
 نبضة/دقيقة    معدل ضربات ألقلب ** -5

  
 نسبة حيوية ألحمالن )%( ** -4
  
 ريات ألدم ألحمراء  * عدد ك  -0

  ( 5) مليون كرية/ ملم   
 عدد خاليا ألدم ألبيض **  -6

   (   5)خلية/ ملم     
 تركيز خضاب ألدم **  -7

 مل دم 155غم/      
 حجم كريات ألدم ** -8
 ألمرصوصة )%( 
 تركيز ألبروتين ألكلي ** -3

 مل(155)غم/   
 تركيز أأللبومين**  -15
 مل(155)غم/   
 تركيز ألكلوبيولين** -11
 مل(155)غم/    
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  557.371±د6624
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   267.320±ب3678

 
 5.234± ب 11.01

     
 1.577± أب52.45

 
  5.56± أ 6.65

 
  5.16± أ  2.27

 
    5.45± أ  4.56

  5.152± د 58.04
  5.871± د 40.41

 
 5.754± ج 73.85

 
 5.55± أ  155.55

       
 5.215± أ12.231

       
  240.171±أ15702

 
  5.155± أ  12.50
       

  1.567±أب 54.85
 

 5.17± أ 0.88
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 . 0601أو  0.05ت التي تحمل حروف مختلفة أفقيا تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى المتوسطا
 . 0601.       ** الفروق عالية ألمعنوية عند مستوى أحتمال  0600* الفروق معنوية عند مستوى أحتمال 

 واسية. ألتجربة ألثانية: تأثير مستوى ألبروتين في ألعليقة على أألداء وألنمو في ألحمالن ألع
( بعدم وجود فروق معنوية في الوزن االبتدائي لمجاميع الحمالن العواسية المستخدمة في هذه 0تشير ألنتائج في جدول )

كغم على ألتوالي. في حين أظهرت نتائج  226024،  ..2168،  216210الدراسة وقد كانت معدالت أألوزان أالبتدائية 
معنوية لمستوى البروتين في العليقة على صفات معدالت ألوزن ألنهائي مابين ألتحليل أإلحصائي بوجود تأثير عالي أل

0601 



 المهداوي واخرون                                                           (2000) , 121-101(: 4) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

118 
ISSN 2072-3875 

،  2.6021،  246018% وقد بلغت معدالت أالوزان ألنهائية  1.621،  .1462،  12612المستويات البروتينية الثالث 
أالوزان ألنهائية وألزيادة  كغم على ألتوالي . ويالحظ من هذه النتائج ارتفاع عالي ألمعنوية ملحوظ في معدالت 2061.0

 الوزنية اليومية والكلية بزيادة المستوى ألبروتيني في العليقة كنتيجة لزيادة مستوى اليوريا تدريجيا في العليقتين الثانية والثالثة
عير وألرز( مقارنة بالعليقة االؤلى وربما يعود السبب في ذلك إلى زيادة االستفادة من نتروجين اليوريا بوجود ألحبوب )ألش

كمصادر للطاقة في العليقة وهذا يؤدي إلى ارتفاع في معدل النتروجين الداخل إلى المعدة الحقيقية وبالتالي يؤدي إلى زيادة 
( 1011وأخرونPotter االستفادة من اليوريا كمصدر نتروجيني مما أدى ألى توفير البروتين الالزم إلغراض اإلدامة والنمو ) 

( إن منحنى نمو الحمالن في ألمجاميع التي تناولت العليقتين ألثانية و الثالثة كان متفوقا معنويا 2قم )ويوضح ذلك الشكل ر 
عن منحني نمو الحمالن في ألمجموعة التي تناولت العليقة األولى مما يشجع التوصية باستخدام العليقة الثالثة في تغذية 

هة ومن جهة أخرى أن تغذية ألحمالن ألنامية على عليقة ذات مستوى الحمالن المحلية بدال من العليقة األولى هذا من ج
بروتيني مرتفع قد وفر ألبروتين ألالزم ألغراض أإلدامة وألنمو وذلك الن ألحمالن ألنامية ألتي بعمر أقل من ستة أشهر تحتاج 

ن اليوفر أنخفاض مستوى ألبروتين إلى بروتين أكثر لكي تنمو نموا جيدا وتعطي زيادات وزنية عالية في ألوزن ألحي في حي
وآخرون  Levy في ألعليقة أالحتياجات ألالزمة من ألبروتين ألغراض ألنمو ألمطلوب.وجاءت هذه ألنتائج لتؤكد ماأشار أليه

( ألذين أوضحوا أن رفع مستوى ألبروتين في عليقة ألحمالن يكون تأثيره أيجابيا في معدالت 1001شمس الدين  ) ،( .108)
دة ألوزنية في ألمراحل أألولى من ألتسمين.و في صفتي معدالت ألزيادة ألوزنية أليومية وألكلية لوحظ وجود فروقات عالية ألزيا

%( وقد بلغت  .1462،  12612%  وألمستويات ألبروتينية أألخرى )1.621ألمعنوية مابين ألمستوى ألبروتيني ألعالي 
كغم  .1.6.2،  106011،  1462.8غم/حمل/يوم وألزيادة ألكلية  180،  1.1،  100معدالت ألزيادة ألوزنية أليومية 

( وأعزي ذلك إلى إن رفع ألمستوى ألبروتيني في عليقة ألحمالن قد أدى إلى تحسن معنوي في معدالت ألزيادة 0)جدول 
% 1.621و  .1462وتينيين ألوزنية أليومية وألكلية خالل مدة ألتجربة لكون ألحمالن في مرحلة نمو حيث أن ألمستويين ألبر 

( وجاءت هذه النتائج متفقة  2000قد جهز ألحمالن باالحتياجات ألغذائية ألالزمة ألغراض أإلدامة وألنمو وألتسمين )عرفات 
(  ألذي الحظ وجود فروق معنوية في معدالت ألوزن ألنهائي وألزيادة ألوزنية أليومية وألكلية عند 1001مع نتائج شمس الدين )

%  في تسمين مجاميع ألحمالن وكذلك متفقة مع نتائج المولى 1260،  1160،  060امه ثالث مستويات بروتينية أستخد
( الذي حصل على فروق معنوية في معدالت الزيادة الوزنية اليومية والكلية في تغذية الحمالن العواسية على مستويين 2004)

%( وقد اعزي ألباحث ذلك إلى التحسن في أداء .1) ني العالي% وكانت لصالح المستوى ألبروتي .1،  12بروتينين 
الكائنات الحية الدقيقة في داخل الكرش نتيجة توفر الكمية المناسبة من النتروجين القابل للتحلل داخل الكرش إضافة إلى 

( ARC1084 الدقيقة )  توفير جزء من الحماية للبروتين المتناول والذي ربما يزيد من سرعة جريان البروتين إلى األمعاء
حيث انعكس ذلك ايجابيا على كمية األحماض االمينية الممتصة والذي أدى إلى زيادة سرعة نمو الحمالن وكذلك جاءت هذه 

( ألذي الحظ وجود فروق معنوية في معدالت ألزيادة ألوزنية أليومية وألوزن ألنهائي عند 2000ألنتائج متفقة مع نتائج عرفات )
يوما ولصالح  00% في عالئق تسمين ألحمالن ألعواسية لمدة  11و  10و  12ث مستويات بروتينية أستخدامه ثال

%. بينما لم تكن هذه ألنتائج متفقة مع ألنتائج التي حصل عليها العديد من الباحثين  11و  10ألمستويات ألبروتينية ألعالية 
( الذين لم يالحظوا 2008( وألمهداوي و كشمولة )1081( وطاهر وآخرون )1088( و الزبيدي )1082ومنهم ألخفاجي )

وجود فروقات معنوية في معدالت الزيادة الوزنية اليومية والكلية والوزن النهائي مابين المستويات البروتينية العالية والواطئة. 
لل أحصائيا بسبب التغذية أما بالنسبة لصفتي كمية ألعلف المستهلكة وكفاءة التحويل الغذائي في المعامالت الثالث لم تح

( تقارب في كمية ألعلف المستهلكة اليومي للمجاميع الثالثة 0الجماعية لمجاميع ألحمالن ويالحظ من هذه النتائج في جدول )
، 2108وبفروقات حسابية طفيفة وربما يعزى السبب إلى تقارب مستويات الطاقة االيضية في ألعالئق الثالثة حيث بلغت 

كغم  .060،  682.، 16.1(. أما معامل التحويل الغذائي فقد بلغ 2يلو سعرة/كغم علف مستهلك )جدول ك 2148،  .211
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علف مستهلك/كغم زيادة وزنيه في الوزن الحي للمجاميع الثالثة على التوالي وكانت لصالح العليقتين الثانية والثالثة مقارنة 
وزيادة معامل ألهضم للمركبات ألغذائية مما يؤدي ألى زيادة في  بالعليقة األولى وربما يعزى سبب ذلك يرحع ألى ألتحسن

( بعدم وجود 1080و آخرون )Tehi( و 1088الزبيدي ) ألوزن ألحي للحمالن .وجاءت هذه النتائج متفقة مع ماتوصل إليه 
وتينية المستخدمة في عالئق فروقات معنوية في كمية العلف المستهلك اليومي والكفاءة التحويلية للغذاء مابين المستويات البر 

 ( بوجود فروقات معنوية2001وصالح ) (1001شمس الدين )تسمين الحمالن.في حين لم تتفق هذه النتائج مع ماتوصل إليه 
 كمية العلف المستهلك اليومي والكفاءة التحويلية للغذاء باختالف المستوى ألبروتيني المستخدم في عالئق تسمين الحمالن.في 

 
 35: تأثير مستوى ألبروتين في ألعليقة على أألداء أإلنتاجي في حمالن ألعواسي خالل فترة ألتغذية لمدة  (0جدول )

 يوما.)ألتجربة ألثانية(.
 

 الصفات                 

 ألمعاملة أألولى  

% بروتين 12.75

 خام  

 ألمعاملة ألثانية  

% بروتين 14.26

 خام  

 ألمعاملة ألثالثة 

% بروتين 16.21

 ام  خ

 مستوى 

 ألمعنوية

 ألوزن أالبتدائي : ) كغم(   -1

 ألوزن ألنهائي ) كغم( :**   -2

 ألزيادة ألوزنية أليومية : ) غم(  ** -5

 ألزيادة ألوزنية ألكلية : )كغم( ** -4

 كمية ألعلف ألمتناول أليومي :)كغم( -0

 كفاءة ألتحويل الغذائي :   -6

 كغم علف مستهلك / كغم زيادة    

 في ألوزن ألحي   

 

   5.567± أ 21.215

  5.514± ج54.318

  5.287± ب   103

   5.231± ب14.568

1.210 

7.61 

              

             

   5.570± أ 21.866

 5.237± ب56.357

   5.558± ب  167

  5.450± ب10.571

          1.140   

            6.85  

             

                 

  5.005± أ22.024

   5.053± أ53.165

  4.584±  أ 180

   5.455± أ16.656

         1.537  

          0.36  

           

           

5.12 

5.51 

5.51 

5.51 

--- 

--- 

 

 

.  ** أالختالف عالي ألمعنوية عند مستوى  5.51ند مستوى أحتمال المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة أفقيا تدل على وجود فروق معنوية ع
 .  5.51أحتمال 
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 (: يوضح منحني تأثير مستوى البروتين في العليقة على نمو الحمالن خالل فترة التجربة2شكل )
 

ألقلب في ألدقيقة ألواحدة في ألحمالن ألنامية فقد وبالنسبة لصفات درجة جرارة ألجسم ومعدل سرعة ألتنفس وعدد ضربات  
معدالت ألصفات أعاله في مجاميع ألحمالن ألمتناولة ألعليقتين  في( بوجود فروق عالية ألمعنوية .أشارت ألنتائج )جدول 

ذ أظهرت % بروتين( أ12612% بروتين( عن مجموعة حمالن ألمقارنة )ألعليقة أألولى 1.621،  .1462ألثانية وألثالثة )
نتائج ألتحليل أإلحصائي وجود فروقات عالية ألمعنوية مابين ألمعامالت ألثالث في صفة درجة حرارة ألجسم وكذلك مابين 
ألمعاملتين أألولى وألمعاملة ألثالثة في معدالت سرعة ألتنفس وعدد ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة وقد بلغت درجة حرارة 

مرة/دقيقة وعدد ضربات ألقلب  42680،  416.0،  01600ومعدالت سرعة ألتنفس  ºم .28.0،  20622،  ..206ألجسم 
نبضة/دقيقة في مجاميع ألحمالن ألثالثة على ألتوالي. وتعزى تلك ألفروق ألعالية ألمعنوية في  1.640،  10680،  84600

واحدة في مجاميع ألحمالن ألنامية ربما إلى معدالت درجة جرارة ألجسم ومعدل سرعة ألتنفس وعدد ضربات ألقلب في ألدقيقة أل
( نتيجة نشاط عمليات أاليض 0% )جدول 1.621و .1462ألتحسن في أداء ألحمالن  ألمتناولة مستويات عالية من ألبروتين 

ألغذائي للبروتين وسد أحتياجات مجاميع ألحمالن منه وهذا أدى بطبيعة ألحال إلى حدوث تنظيم في درجة حرارة ألجسم و 
.وجاءت  %12612ذات ألمستوى ألبروتيني سرعة ألتنفس وضربات ألقلب في ألحمالن ألنامية عن حمالن معاملة ألمقارنة 

معدالت ضربات  ( أللذين حصلوا على فروق معنوية في1001وآخرون ) Christopherهذه ألنتائج متفقة مع ماتوصل أليه 
أثير معنوي لمستوى ألبروتين في ألعليقة  في درجة حرارة ألجسم عند ألقلب في ألدقيقة ألواحدة وغير متفقة بعدم وجود ت

يوم  120( لمدة  Hereford-Angusفي عالئق تسمين عجول مضربة ) %1161و  %1.61بروتينيين  استخدامهم مستويين
جة حرارة ومعدالت در  .6..،  .006في مجاميع ألعجول ألمضربة  ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة وقد بلغت معدالت

 )
غم

)ك
ي 

ح
ال
ن 

وز
ال

 

 مدة التجربة )أسبوع(
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فقد أوضحت نتائج هذه ألدراسة في )جدول . أما  ألصفات ألدموية في مجاميع ألحمالن على ألتوالي ºم 2864،  .286ألجسم 
معدالت أعداد كريات ألدم ألحمر وخاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب ألدم  وتركيز حجم  ( بوجود ارتفاع عالي ألمعنوية في .

% في 1.621و  .1462جاميع ألحمالن ألنامية ألمتناولة مستويات عالية من ألبروتين كريات ألدم ألمرصوصة في دم م
،  86081% وقد بلغت أعداد كريات ألدم ألحمر 12612ذات ألمستوى ألبروتيني عالئقها مقارنة بمجموعة حمالن ألسيطرة 

، و تركيز خضاب  2خلية/ملم 0844،  8800،  1101و أعداد خاليا ألدم ألبيض  2مليون كرية /ملم  116800،  .10600
% في 226.0،  21640،  28620مل دم وتركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة  100غم / 10684،  10622،  .168ألدم 

معدالت أعداد  في( زيادة عالية ألمعنوية .مجاميع ألحمالن ألثالثة على ألتوالي .ويالحظ من ألنتائج ألمتحصل عليها )جدول 
وتركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة في دم مجاميع ألحمالن ألنامية ألمتناولة  وتركيز خضاب ألدم كريات ألدم ألحمر

ذات ألمستوى ألبروتيني % في عالئقها مقارنة بمجموعة حمالن ألسيطرة 1.621و  .1462مستويات عالية من ألبروتين 
هذه ألزيادة في أوزان جسم ألحمالن تتطلب أعداد %  ويعزى ذلك إلى زيادة أألوزان ألنهائية للحمالن ألنامية وأن 12612

( وأن هذه ألزيادة في أعداد كريات ألدم 1080أضافية من كريات دم حمر لتنشيط عمليات أاليض ألغذائي )ألعكام واخرون
ة ألحمر قد أنعكست في زيادة معنوية في قيم تركيز خضاب ألدم و تركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة. وجاءت هذه ألنتيج

( أللذان أشارا إلى زيادة معنوية في تركيز خضاب ألدم و تركيز حجم 1000متفقة مع ماتوصل أليه شمس الدين وقوال )
أعداد خاليا ألدم ألبيض ربما  ألعالية ألمعنوية فيأما ألزيادة كريات ألدم ألمرصوصة بزيادة وزن ألجسم في ألماعز ألمحلي. 

من مواقع تكوينها في نخاع ألعظام ألى جهاز ألدوران بسبب تأثير بعض ألعوامل ألهرمونية  تعزى ألى زيادة أنبثاق هذه ألخاليا 
( Mbasasو Paulson1001 نتيجة تنشيط سرعة ألتمثيل ألغذائي للبروتين وهذا أنعكس في تحسن ألزيادة ألوزنية وبالتالي )

و  .1462ناولة مستويات عالية من ألبروتين ألمت ( في مجاميع ألحمالنAziz1081أدى إلى تحسين في أألداء وألنمو )
% خالل فترة ألتجربة وجاءت هذه 12612ذات ألمستوى ألبروتيني % في عالئقها مقارنة بمجموعة حمالن ألسيطرة 1.621

( ألذين الحظوا فروق معنوية في أعداد كريات ألدم ألحمر وغير مطابقة 1000و آخرون )Gentry ألنتائج مطابقة مع نتائج  
دم وجود فروق معنوية في معدالت أعداد خاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب ألدم وتركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة عند بع

.وكذلك جاءت هذه يوما. 84( في عالئق تسمين حمالن ألسفولك لمدة  %1268و  060أستخدامهم مستويين بروتينيين ) 
 ذين الحظوا وجود تأثير معنوي لمستوى ألبروتين في ألعليقة على( أل.200ألنتائج متفقة مع نتائج شمس الدين وآخرون )

أعداد خاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب ألدم وتركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة عند أستخدامهم و  أعداد كريات ألدم ألحمر
ة من ألوالدة ( في عالئق تسمين حمالن عواسية صغيرة للفتر  %14614و  12621و  10682ثالث مستويات بروتينية ) 

ومعدالت  2خلية/ملم مليون كرية 10602،  10621،  0611ولغاية موعد ألفطام . وقد بلغت معدالت أعداد كريات ألدم ألحمر 
 11644،  10608،  10642و تركيز خضاب ألدم  2خلية/ملم 10820،  100.0،  0210أعداد خاليا ألدم ألبيض 

% على ألتوالي وكذلك جاءت هذه ألنتائج  .2161،  206.4،  28622ة مل و تركيز حجم كريات ألدم ألمرصوص100غم/
معدالت أعداد  ( ألذين الحظوا وجود تأثير معنوي لمستوى ألبروتين في ألعليقة على2001متفقة مع نتائج ألحلو وآخرون )

فروق معنوية في خاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب ألدم وتركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة وغير متفقة بعدم وجود 
( في  %18612و  1.640،  14608،  1260معدالت أعداد كريات ألدم ألحمراء عند أستخدامهم أربع مستويات بروتينية )

،  8610،  8621،  86.1يوما. وقد بلغت معدالت أعداد كريات ألدم ألحمر  00عالئق تسمين حمالن عرابية صغيرة لمدة 
و تركيز خضاب  2خلية/ملم 0110،  8240،  1040،  8210داد خاليا ألدم ألبيض ومعدالت أع 2/ملم مليون كرية 8682
،  28620،  2.610،  28620مل و تركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة 100غم/ 0648،  10610،   0612،  06.1ألدم 

وجود فروق معنوية ( ألذين الحظوا 2001وآخرون ) Baiden % على ألتوالي وجاءت هذه ألنتائج مطابقة مع نتائج 2.610
في متوسطات أعداد كريات ألدم ألحمر وأعداد خاليا ألدم ألبيض وتركيز خضاب ألدم وتركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة 
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يوما. وقد بلغت  2.( في عالئق تسمين حمالن أفريقية متقزمة لمدة  %1261و  1260عند أستخدامهم مستويين بروتينيين ) 
 10000،  040.ومعدالت أعداد خاليا ألدم ألبيض  2/ملم مليون كرية 1161،  86220لحمر معدالت أعداد كريات ألدم أ

% على  2460،  2860مل وتركيز حجم كريات ألدم ألمرصوصة 100غم/ 1164،  060وتركيز خضاب ألدم  2خلية/ملم
نوي لمستوى ألبروتين في ألعليقة على ( بعدم وجود تأثير مع.أما نسبة حيوية ألحمالن فقد أشارت ألنتائج في ألجدول )ألتوالي.

وكانت لصالح ألعليقتين ألثانية   %100600،  100600،  00600نسبة ألحيوية في مجاميع ألحمالن ألثالثة وألتي بلغت 
ذات ألمستوى مقارنة بمجموعة حمالن ألسيطرة  ( %1.621و .1462وألثالثة ألمحتوية على مستويات مرتفعة من ألبروتين ) 

.أما بالنسبة لبروتينات ألدم فقد أظهرت نتائج ألتحليل أإلحصائي وجود فروق معنوية % خالل فترة ألتجربة12612ني ألبروتي
مابين ألمعاملتين األولى وألثالثة في معدالت تركيز ألكلوبيولين وفروق عالية ألمعنوية مابين ألمعامالت ألثالثة في معدالت 

،  .468( وقد بلغت معدالت تراكيز ألبروتين ألكلي .معدالت تركيز أأللبومين )جدول  تركيز ألبروتين ألكلي وغير معنوية في
مل 100غم/ 2602،  2624،  1680مل وأاللبومين 100غم / 4612،  2641،  2601مل وألكلوبيولين 100غم/ 6.0.،  0681

معدالت تركيز ألبروتين ألكلي بزيادة  في مصل دم مجاميع ألحمالن ألثالثة على ألتوالي.ويالحظ من ألنتائج تفوق معنوي في
مستوى ألبروتين المستخدم في عالئق تسمين ألحمالن وربما يعزى ذلك إلى زيادة ألبروتين ألميكروبي ألمنهزم من ألكرش 

( ومن ثم زيادة أمتصاص أألحماض أألمينية 1004و آخرون Thomasوألذي يصل إلى ألمعدة ألحقيقية وأالمعاء ألدقيقة )
(.وجاءت هذه ألنتيجة متفقة مع نتائج طه 2000وآخرون Ali رت على زيادة ألبروتين ألكلي في مصل دم ألحمالن )ألتي أث

( اللذان أشارا إلى أرتفاع معنوي في تراكيز ألبروتين ألكلي وأاللبومين وألكلوبيولين بزيادة كمية ألمتناول 1008وشمس الدين )
( بوجود فروق معنوية في .200ألنتائج متفقة مع نتائج شمس الدين وآخرون )من ألبروتين في أألغنام.وكذلك جاءت هذه 

 12621،  10682تراكيز ألبروتين ألكلي وألكلوبيولين في مصل دم ألحمالن ألعواسية عند أستخدامهم ثالث مستويات بروتينية 
 0622،  8682،  8621وتين ألكلي يوما وألتي بلغت تراكيز ألبر  00% في عالئق تسمين ألحمالن ألعواسية لمدة 14614، 
مل على ألتوالي.بينما لم تكن هذه ألنتائج متفقة مع نتائج المالح 100غم/ 0628،  .468،  4622مل وألكلوبيولين 100غم/
( ألذي لم يجد فروق معنوية في معدالت تركيز ألبروتين ألكلي ونسبة أأللبومين إلى ألكلوبيولين عند أستخدامه 2001)

%( غير معاملة بألفورمالديهايد في عالئق تسمين ألحمالن ألعواسية 1160،  .1،  1460،  12وتينية مختلفة )مستويات بر 
( ألذي لم يجد فروق معنوية في معدالت تركيز 2008يوما. وكذلك جاءت هذه ألنتائج غير متفقة مع نتائج صالح ) 00لمدة 

%( غير معاملة  1.60،  12أستخدامه مستويين بروتينيين هما ) ألبروتين ألكلي ونسبة ألكلوبيولين إلى أأللبومين عند
 يوما .  88بألفورمالديهايد في عالئق تسمين ألحمالن ألعواسية لمدة 

ونستنتج من هذه ألدراسة أن أعطاء حامض ألفوليك عن طريق ألفم في ألحمالن ألرضيعة قد أدى ألى تحسن كبير في 
وجد أن هذا ألفيتامين يساهم في تنشيط ألجهاز ألمناعي وتعزيز ألمناعة في جسم ألحيوان معدالت ألنمو والزيادة ألوزنية كما 

ألرضيع ومقاومة أألمراض وبذلك تزداد نسبة حيوية ألحمالن وخاصة خالل ألستة أشهر أألولى من والدتها . كما وجد أن لهذا 
 folicجسم ألحيوان وبذلك يعمل هذين ألفيتامينين ) ( في داخل  Ascorbic acid) Cألفيتامين له عالقة في تخليق فيتامين 

acid  وascorbic acid  في مقاومة أإلجهاد ألحراري و بذلك يحصل تنظيم في درجة حرارة جسم ألحمالن وسرعة ألتنفس )
ات ألدم ألحمر وعدد ضربات ألقلب في ألدقيقة ألواحدة. وفي ألصفات ألدموية وجدا أن هذا ألفيتامين يساهم في زيادة أعداد كري

وخاليا ألدم ألبيض وتراكيز خضاب ألدم و حجم كريات ألدم ألمرصوصة وبروتينات ألدم في دم مجاميع ألحمالن ألرضيعة 
 ألمعاملة بحامض ألفوليك . 

ر فقد ظهر تحسن كبير في أداء ألحمالن ورافقه تحسن كبي %1.621أما تأثير زيادة مستوى ألبروتين في ألعليقة ألى ألمستوى 
في ألصفات ألدموية ) أعداد كريات ألدم ألحمراء وخاليا ألدم ألبيض وتراكيز خضاب ألدم وحجم كريات ألدم ألمرصوصة 

% في عالئقها مقارنة 1.621و  .1462مستويات عالية من ألبروتين وبروتينات ألدم( في مجاميع ألحمالن ألمتناولة على 
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قد أنعكس هذا في تحسين ألحالة ألصحية للحمالن وزيادة محسوسة بشكل كبير بمجموعة حمالن ألسيطرة خالل فترة ألتجربة و 
 في نسبة حيوية ألجمالن  .

 
يوما في ألحمالن  35( : تأثير مستوى ألبروتين في ألعليقة على بعض ألصفات ألفسلجية خالل فترة ألتغذية لمدة 6جدول )

 ألعواسية.)ألتجربة ألثانية(.
            

 ألصفات                  

 ألمعاملة أألولى  

     12.75 % 

 بروتين خام         

 ألمعاملة ألثانية  

    14.26 % 

 بروتين خام     

 ألمعاملة ألثالثة 

    16.21   % 

 بروتين خام     

 مستوى 

 ألمعنوية

 (  **ºدرجة حرارة ألجسم : )م  -1

 )مرة/دقيقة (معدل سرعة ألتنفس**  -2

 ) نبضة/دقيقة(  ربات ألقلب *معدل ض -5

 نسبة حيوية ألحمالن )%(  -4

)مليون كرية/ ملم عدد كريات ألدم ألحمراء  **  -0 
5

 )  

)ألف خلية/ ملم عدد خاليا ألدم ألبيض **  -6
5

  )   

 مل دم  155غم/تركيز خضاب ألدم : **  -7

 ألمرصوصة )%( حجم كريات ألدم ** -8

 مل( 155)غم/ ركيز ألبروتين ألكلي **ت - -3

 مل( 155)غم/ ز أأللبومينتركي -15

 مل( 155)غم/تركيز ألكلوبيولين * -11

 

  5.565± أ  53.66

 5.751± أ  01.55

  1.343± أ  84.55 

   15.55± أ  35.55

    5.218± ج  8.587

  421.877± ج  7731

   5.175± ج  7.86 

  5.363± ب  28.25 

  5.26± ج   4.86

  5.13± أ    1.80

 5.18± ب    5.51

  5.545± ب  53.22

 1.655± أ ب  47.65

   1.355± أ ب  73.85

  5.55± أ  155.55

  5.138± ب  15.036

  280.483± ب  8853

  5.255± ب  15.25

    5.655± أ  51.45

  5.54±  ب   0.81

  5.26± أ    2.54

   5.55±  أ ب  5.47

            

  5.125± ج  58.36

  1.285± ب  42.85

 1.258± ب  76.45

  5.55± أ  155.55

  5.255± أ  11.805

  273.157± أ  3844

 5.152± أ  15.84

 1.258± أ  52.65

  5.14± أ    6.60

 5.55±  أ    2.02

    5.23±  أ    4.15

 

5.51  

5.51  

5.50  

5.46  

5.51  

5.51  

5.51  

5.51  

5.51  

5.21  

5.50  

 .  5.51أو   0.05المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة أفقيا تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى 
  . 5.51نوية عند مستوى أحتمال .  ** الفروق عالية ألمع 5.50* الفروق معنوية عند مستوى أحتمال 

 
 ألمصادر 

( .تأثير تغذية مستويات مختلفة من ألشعير 2001ألحلو،مرتضى فرج عبد ألحسين وعماد فالح ألجاسم ووليد يوسف قاسم )
  2.-02(2)20وألحت في نمو وصفات ألذبيحة وألصفات ألدمية للحمالن ألعرابية.مجلة ألبصرة للعلوم ألزراعية.

( . دراسة اختالف مستويات الطاقة والبروتين في عالئق تسمين الحمالن العواسية.رسالة 1082، منير وهاب سعيد )ألخفاجي  
 .جامعة بغداد  –كلية الزراعة   -ماجستير

( . التركيب ألكيميائي وألقيمة ألغذائية لمواد ألعلف 1018ألخواجة ، علي كاظم و الهام عبداهلل و سمير عبدأالحد )
 .نشرة صادرة عن قسم ألتغذية .مديرية ألثروة ألحيوانية ألعامة ، وزارة ألزراعة وأالصالح ألزراعي.ألعراقألعراقية
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( .تصميم وتحليل ألتجارب ألزراعية ، مؤسسة دار ألكتب للطباعة 2000ألراوي ،خاشع محمود وعبدألعزبز خلف أهلل )
 . 22-20جامعة ألموصل/ ألعراق . 10والنشر

(.دراسة تأثير المستوى ألبروتيني وطول فترة التغذية في تسمين الحمالن المحلية 1088له عبدا هلل محمود )الزبيدي، عبداال
 جامعة الموصل  –كلية الزراعة والغابات  –رسالة ماجستير  –العراقية 

دار بن أألثير  -بصرة( . إنتاج األغنام والماعز. كلية الزراعة.جامعة ال.200الصائغ، مظفر نافع رحو وجالل إيليا القس ) 
 ألعراق.  –للطباعة وألنشر ألتابعة إلى جامعة ألموصل 

( . تأثير بعض ألعوامل على بعض ألصفات 1080ألعكام ، ناطق محمود يونس و أكرم ذنون يونس وهاني رؤوف ألصباغ )
 . 22-22( : 2)22ألدموية لألغنام ألعواسية.ألمجلة ألعراقية للعلوم ألزراعية )زانكو( ، 

( . تأثير نسب البروتين في العالئق المعاملة بالفورمالديهايد على معامل الهضم واألداء 2001المالح، عمر ضياء محمد )
 جامعة الموصل. -اإلنتاجي في الحمالن العواسية. أطروحة دكتوراه ، كلية الزراعة والغابات

مستويات مختلفة من ألبروتين في ألعليقة على  ( .تأثير أستخدام2008ألمهداوي ، مزهر كاظم و أسامة يوسف كشمولة )
 . 20-14( : 2)8معدالت ألنمو وألتسمين وبعض صفات ألذبيحة في ألحمالن ألعراقية . مجلة تكريت للعلوم ألزراعية ، 

ناته ونمو ( .تأثير التغذية بالعلف المعامل بالفورمالديهايد في إنتاج الحليب ومكو 2004المولى، حسين احمد سليمان عبدا هلل )
 جامعة الموصل.العراق.-كلية الزراعة والغابات-الحمالن.رسالة ماجستير

( .تأثير أستخدام مستويات مختلفة من حامض 2000سعدون ، عبد ألستار سالم وهديل عاصم محمد وخالد حساني سلطان )
مقبول للنشر في ألمؤتمر ألعلمي ألفوليك على بعض ألمعايير ألدموية وألكيموحيوية في ألنعاج ألحوامل وألحمالن. بحث 

 في كلية الطب البيطري،جامعة الموصل/العراق. 2000تشرين الثاني لسنة 12-11ألخامس ألمنعقد في ألفترة من 
سماعيل حسين عبدال ) ( . أستخدام كسبة .200شمس ألدين ، قصي زكي و ألهام عبد ألحميد ألراوي ونه زاد حسين قادر وا 

ألتأثير في بعض ألصفات ألدموية وألكيماحيوية . مجلة زراعة ألرافدين ،  -2لنعاج ألعواسية . حبة ألسوداء في تغذية أ
24(2 : )1-8  . 

( . تأثير طول مدة التغذية واستخدام مستويات ومصادر نترو جينية متنوعة 1001شمس الدين، قصي زكي إسماعيل )
جامعة  –لمحلية. أطروحة دكتوراه. كلية الزراعة والغابات ومستويات مختلفة من الطاقة في العليقة في أداء الحمالن ا

 الموصل.ألعراق .
تأثير  -1( . ألعالقة مابين بروتين ألعليقة وبروتين ألدم ألكلي لألغنام .1000شمس ألدين ، قصي زكي وكاميران حاجي قوال )

 . 1.-.0( : 2)21ألمصدر ألنتروجيني ، مجلة زراعة ألرافدين ، 
( . أمكانية استخدام حبوب البقوليات الرعوية كمكمل بروتيني في تسمين الحمالن العواسية. 2001عبدا هلل ) صالح، محمد نجم

 جامعة الموصل. –كلية الزراعة والغابات  –رسالة ماجستير
اء أإلنتاجي ( . تأثير نسب ألبروتين ألمختلفة في ألعالئق ألمعاملة بألفورمالديهايد على أألد2008صالح ، عبد ألمنعم مهدي )

 جامعة ألموصل/ألعراق .-وبعض ألصفات ألكيموحيوية لألغنام ألعواسية .أطروحة دكتورا، كلية ألزراعة وألغابات
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تأثير  -1( . ألعالقة مابين بروتين ألعليقة وبروتين ألدم ألكلي لألغنام 1008طه ، أحمد ألحاج وقصي زكي شمس ألدين )
 .  2.-00(:1)2فدبن ، ألمستوى ألبروتيني .مجلة زراعة ألرا

( .تأثير مستوى ومصدر ألبروتين على أداء ألحمالن 1081طاهر ، باسم هاشم وأحمد ألحاج طه ويوسف يعقوب بطرس )
 . 111-00( : 1)0ألحمدانية ألمعدة للتسمين . ألمجلة ألعراقية للعلوم ألزراعية )زانكو( ، 

بروتيني وألطاقة على بعض ألصفات أإلنتاجية للحمالن  ألعواسية .مجلة ( . تأثير ألمستوى أل2000عرفات ، إبراهيم عبداهلل )
 . ..-2.( : 2201زراعة ألراقدين ، 
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