
 (8)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

72 
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 البحث معلومات
حمالالالال العواسالالال ,  الكممػػػات المفتاحيػػػة 

مخمفالالالالالالالالالالالالات الوقالالالالالالالالالالالالو  الحيالالالالالالالالالالالالو , م الالالالالالالالالالالالا ر 
 نيتروجينية, اإلنتاجية و ال م.

 هدى خميل شهواز  االسم
 البريد االليكتروني 

  mahdijasem068@gmail.com  

 الهاتؼ رقم 
 

 الملخص
نتالاج الحيالوان  / كميالة الزراعالة / جامعالة تكريالت, فال  الحلالا الحيالوان  التالاقس للسالم اإل ال راسالة أجريت ىذه
مخمفالالالات الوقالالالو   قيالالال ر  راسالالالة تالالالدمير اسالالالتخ م   3129 /4/  7ولغايالالالة   3128/  23/ :3لممالالال ن مالالالل 
الحمالال العواسالالية,  ذ اإلنتاجيالالة وال مويالة لالال    الفات الفال  قعالالض   خالالر م الالا ر نايتروجينيالة الحيالو  و 

كغالالم   2.05 ± 25.20وقالالدوزال أشالالير  9 – 7حمالالا عواسالال , تراوحالالت اعمالالارىم قالاليل  31تالالم اسالالتخ ام 
( كسالالقة T2المانيالالة   ,( كسالالقة فالالوا ال الالوياT1ووزعالالت عشالالواعيا عمالالم خمالالس معالالامات وذاعيالالة  االولالالم  

 ,( كسالالالقة كمالالالوتيل الالالالذرن واليوريالالالاT4الراقعالالالة   ,الالالالذرن( كسالالالقة كمالالالوتيل T3المالمالالالة   ,فالالالوا ال الالالويا واليوريالالالا
( فالالالال  وزل الجسالالالالم الحالالالال  P ≤1016لالالالالم تحسالالالالل معنالالالالو    وأشالالالالارت  النتالالالالاع  ( اليوريالالالالا. T5الخامسالالالالة   

سالالاقيس المالالالل والراقالالس والخالالامس والسالالا س مالالل مالال ن لمحمالالال المعاممالالة المانيالالة ملارنالالة قالمعاممالالة الراقعالالة لأ
فروقالالالات معنويالالالة فالالال  معالالال ا الزيالالالا ن الوزنيالالالة اليوميالالالة و أعالالال ا  كريالالالات الالالال م   أالتجرقالالالة. فيمالالالا لالالالم تظيالالالر 

و تركيز ىيميوكمالوقيل الال م وحجالم  كريالات الال م الحمالر المر و الة قاليل المجالاميس الخمسالة, فال   اءالحمر 
لحيوانالالالات  اء( فالالال  أعالالال ا  خايالالالا الالالال م القي الالالP ≤1016حالالاليل أظيالالالرت النتالالالاع  ح الالالوا أرتفالالالاع معنالالالو    

 يوم  مل المعاممة. 45لارنة قالمعاممة المانية قع  مرور المعاممة الخامسة م
 المقدمة
حالالال  أو  ,ىالالالم الحيوانالالالات الزراعيالالالة الموجالالالو ن فالالال  اللطالالالرأونالالالام مالالالل تعالالال  اأ

م  ر رعيسال  لمقالروتيل الحيالوان   وى الم ا ر الرعيسية إلنتاج المحوم 
وذلالالالالت الرتفالالالالاع المسالالالالتو   ؛الالالالالذ  يالالالالز ا  الطمالالالالل عميالالالالو مالالالالل ققالالالالا السالالالالكال
 عالال ا  السالالكال . للالال أوزيالالا ن  ,المعاشالال  وزيالالا ن الالالوع  التغالالذو  لممسالالتيمت

القالالالالاحمول منالالالالذ سالالالالنيل طويمالالالالة قمو الالالالوع   راسالالالالة تلالالالال ير احتياجالالالالات وجالالالال  
أىميالالة كقيالالرن فالال  مالالل ليالالا لمالالا الحيوانالالات المجتالالرن مالالل القالالروتيل والطاقالالة, 

 الالالالم أنتالالالالاج   اء لمحيوانالالالالات ومالالالالل مالالالالم الح الالالالوا عمالالالالم اقرفالالالالس مسالالالالتو  اأ
لالالالم القحالالالل عالالالل م الالالا ر  نتالالالاج الحيالالالوان  [ .وقالالال  أ   التوسالالالس فالالال  اإل2]

عالار تحالا محالا اأ عمفية ذات ممل رخيص وقيمالة وذاعيالة جيال ن والتال 
التلمي يالالة ممالالا الكسالالل والحقالالول التالال  يسالالتور  قسالالم منيالالا قالعممالالة ال الالعقة 

 . [3]والية الممل وى  
لم الالالا ر التالالال  تالالال مر مالالالل ا  ذقحمالالالت الع يالالال  مالالالل ال راسالالالات فالالال  اسالالالتخ ام 

عمالالم اللالاليم ال ميالالة  مالالل خالالاا المكونالالات المختمفالالة فالال  العميلالالة المتناولالالة 
شارت قدل أ افة الم ا ر القروتينية المرتفعة ف  محتواىالا مالل أ[, ذ 4]

 اء لالالالالم تحسالالالالل فالالالال  اأ القالالالالروتيل ويالالالالر المتحمالالالالا فالالالال   الكالالالالرش قالالالال  أ   

كمالالوتيل الالالذرن  الالافات كسالالقة ومالالل ىالالذه اإل ,نتالالاج  لمحيوانالالات المجتالالرناإل
ال الالالالفراء التالالالال  تعالالالال  مالالالالل المنتجالالالالات المانويالالالالة لمعمميالالالالات الت الالالالنيعية التالالالال  
تجر  عمم حقول الذرن ال فراء الستخراج النشالا وال كسالتريل. ويسالتخ م 

قلالالالار, وتمتالالالاز فالالال  تغذيالالالة المجتالالالرات النخفالالالاض أسالالالعارىا وخا الالالة فالالال  اأ
تيل %مالل القالرو 18كسقة كموتيل الذرن قكونيالا مالا ن قروتينيالة تحالو  عمالم 

لالالالالم العميلالالالالة   الالالالافة م الالالالا ر القالالالالروتيل  لالالالالم  الخالالالالام ممالالالالا يلمالالالالا الحاجالالالالة 
وقالتالال  يخفالض مالل تكالالير العمالر ويسالاع  عمالم تحمالا االليالار اللاقمالالة 

خالالر  . وتمتالالاز لمتحمالالا والالالذ  يختمالالر عالالل قليالالة المخمفالالات ال الالناعية اأ
ي ا قدحتواىا عمم مستويات منخف ة مل النشالا والال ىول  وارتفالاع فال  أ

يالا عمالم عولكالل مالا يعالال عمييالا احتوا .[5ة ]مو  الليار المياأمستويات 
 Anti-nutritional كميالالات مختمفالالة مالالل العوامالالا الم الالا ن لمتغذيالالة 

factors (ANF's)[6 ] والتالالالال  ت الالالالر قالالالالالحيوال وتسالالالالقل ا الالالالطراقات
وذاعيالالالة ذات مالالالر و  سالالال ء ممالالالا انخفالالالاض معالالال الت الي الالالم وامت الالالاص 

النمالو وتال ىور كفالاءن التحويالا  معال ا الموا  الغذاعية ف ًا عالل انخفالاض
(  Phytic acidالغالالذاع  , ومالالل ىالالذه المالالوا  معلالال  حالالامض الفايتالالت   
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لمفسالالفور الع الالو   مممالال  فسالالفور النقالالات(   الالالذ  يممالالا المخالالزول الرعيسالال
 .[7والموجو ن ق ورن مرتقطة وير قاقمة لامت اص ]

وتعالالالال  كسالالالالقة فالالالالوا ال الالالالويا مالالالالل الم الالالالا ر القروتينيالالالالة المتنوعالالالالة الشالالالالاععة 
فالال  التغذيالالة  اً كمالالر اسالالتخ امالسالالتخ ام فالال  عاعالالق الحيوانالالات المجتالالرن واأا

مالالالل  وازلوذلالالت الستسالالالاوتيا وتوفرىالالا قكميالالالات كقيالالرن ويكالالالول محتواىالالا متالالال
ولكالل ارتفالاع سالعرىا [. 8حماض االمينيالة وسالريعة التحمالا فال  الكالرش]اأ

اليوريالا التال  تعال  مالل  أ    لالم القحالل عالل قال اعا ليالا قدسالعار أقالا ومنيالا
 الالالالالافات النتروجينيالالالالالة التالالالالال  تسالالالالالتخ م لتحسالالالالاليل الليمالالالالالة الغذاعيالالالالالة اإلأىالالالالالم 

عالار الخشالالنة ومخمفالات المحا الاليا الحلميالة ,ولمالالا لالالو واالسالتفا ن مالالل اأ
مالالالل قيمالالالة مسالالالاوية تلريقالالالا لممركالالالزات المسالالالتخ مة لممجتالالالرات  ذ أل اليوريالالالا 

ل   ,  ذمونيالالا مالالل ققالالا الميكروقالالات الموجالالو ن فالال  الكالالرشتتحالالوا الالالم اأ
حيالالالالالاء المجيريالالالالالة فالالالالال  الكالالالالالرش ل الالالالالناعة القالالالالالروتيل تسالالالالالتخ م اأمونيالالالالالا اأ

الميكروقالال  والتالال  تعالال  سالاليمة الي الالم مالالل ققالالا الحيالالوال .وعمالالم  الالوء مالالا 
يجالالا  عميلالالة مماليالالة تحتالالو  عمالالم اليوريالالا  تلالال م كالالال القالال  مالالل التفكيالالر فالال  

كالالالا قالالال ا كسالالالقة فالالالوا ال الالالويا وكسالالالقة كمالالالوتيل الالالالذرن  كأو عيالالالًا حاليالالالا جز أ
 الحمال العواسية.ت  م ض  فاومعرفة تدميرىا ف  قع

 مواد وطرائؽ العمل ال
فال  الحلالا الحيالوان  التالاقس للسالم اأنتالاج الحيالوان  /  ال راسالة أجريت ىذه

 7ولغايالة   3128/  23/ :3كمية الزراعة / جامعة تكريت , لمم ن مالل 
م الالالا ر الوقالالالو  الحيالالالو  و م اقيالالال ر  راسالالالة تالالالدمير اسالالالتخ   3129/  4/ 

الحمالالالالال العواسالالالالية ,  ذ تالالالالم  م قعالالالالض  الالالالفات فالالالال   أخالالالالر نايتروجينيالالالالة 
 أشالالالالالالير 9 – 7حمالالالالالا عواسالالالالال , تراوحالالالالالت اعمالالالالالارىم قالالالالاليل  31اسالالالالالتخ ام 
ووزعالت عشالواعيا عمالم خمالس معالامات  kg 2.05 ± 25.20وقالدوزال 
العاعالالالق التجريقيالالالة  ( ووالالالذيت الحمالالالال عمالالالم2مالالالا فالالال  جالالال وا كوذاعيالالالة  

( يومالالالا كفتالالالرن تميي يالالالة ققالالالا القالالال ء قالتجرقالالالة مالالالم وزنالالالت 25تالالال ريجيا لمالالال ن  
الحمالالال ققالالا التجرقالالة ليالالوميل متتالالالييل ليممالالا الالالوزل االقتالال اع  واسالالتمرت 
عمميالالة الالالوزل قشالالكا  ور  أسالالقوعيا ققالالا تلالال يم العمالالر  الالقاحا قاسالالتخ ام 

وزال أسالالالالالال الميالالالالزال المجيالالالالز قلفالالالالالص ح يالالالال   حتالالالالم نيايالالالالالة التجرقالالالالة لح
حسالالالل  أسالالالقوعياً  الحيوانالالالات وتالالالم تعالالال يا كميالالالة العمالالالر المل مالالالة لمحيوانالالالات

الزيالالا ن الوزنيالالة, وكالالال نظالالام التغذيالالة فر يالالة وكانالالت العميلالالة المركالالزن تلالال م 
% 406قنسالالقة والمانيالالة مسالالاءًا  اً يوميالالا عنالال  السالالاعة المامنالالة  الالقاح تيلمالالر 

 م.( يو  79مل وزل الجسم الح  طيمة م ن التجرقة القالغة  
 

   نسب مكونات العالئؽ المستخدمة في التجربة )%(.(1) جدول
 مجاميع العالئق المواد العلفيت

T1 

S.B.M 

T2 

S.B.M+U 

T3 

C.G.M 

T4 

C.G.M+U 

T5 

Urea 

 46.3 43.15 41 42.15 38 وخالت الحىطت

 25 25 25 25 25 الشعيز

 25 25 25 25 25 الذرة

كسبت فول 

 الصويا

10 5 / / / 

كلوتيه كسبت 
 الذرة

/ / 7 4 / 

 1.7 0.85 / 0.85 / اليوريا

الفيتاميىاث 

 والمعادن

2 2 2 2 2 

 100 100 211 100 211 المجموع
 

 جمع العينات الدموية   
تالالالالالم جمالالالالالس عينالالالالالات الالالالالال م مالالالالالل الحيوانالالالالالات مقاشالالالالالرن مالالالالالل الوريالالالالال  الالالالالالو اج  

Jugular vein  ف  منطلة العنق قواسالطة محلنالو نقيالذهDisposable 

Syringe   سالاعة  23ما قع  قطس العمر عالل الحيوانالات لمال ن  6سعة
( مالالالا مالالالل الالالال م  و الالالس فالالال  أناقيالالالل 6 - 5حيالالالل تالالالم جمالالالس مالالالا يلالالالارل  

حاوية عمم مالا ن مانعالة لمتخمالر إلجالراء الفحو الات ال مويالة  العال  الكمال  
, حجالالالم كريالالالات الالالال م الحمالالالر الم الالالغوطة  RBCs اءلكريالالالات الالالال م الحمالالالر 

PCV  الالال مىيموكمالوقيل , تركيالز Hbاء, العال  الكمال  لخايالالا الال م القي الال 
WBCs.) 

 قياس المعايير الدموية 
 اءحساب العدد الكمي لكريات الدم الحمر :  2

قاسالالالالالالالالتعماا شالالالالالالالالريحة العالالالالالالالال   اءحسالالالالالالالالقت  أعالالالالالالالال ا  كريالالالالالالالالات الالالالالالالالال م الحمالالالالالالالالر 
Hemocytometer  عالالالالالالل طريالالالالالالق سالالالالالالحل  الالالالالالال م قواسالالالالالالطة الما الالالالالالة ,

 212العامالالالة ويكمالالالا الحجالالالم  لالالالم  106الخا الالالة قيالالالا  لالالالم حالالال  العامالالالة 
, قعال   مالزج محتويالات الما الة  Hyme's solution قمحمالوا ىالايمس

عالالل طريالالق الالالرج قاليالال  مالال ن عشالالر مالالوان , تالالم تح الالير شالالريحة العالال  قعالال  
الالالالتخمص مالالالل  الالالالمال قطالالالرات اأولالالالم لمالالال م واسالالالتعماا الراقعالالالة قو الالالعيا 

, تتالرت مالال ن   Cover slideعمالم حافالة ات الالاا الشالريحة مالالس وطاعيالا 
 قيلتالاليل لمقالالات الخايالالا واسالالتلرارىا مالالم فح الالت  قالالالمجير ال الالوع    قالالون 

( قحسال عال   الكريالات فال  خمسالة مرقعالات متوسالطة كالا  X 51تكقير 
[. واسالالالالالتخرج العالالالالال   الكمالالالالال  9مرقالالالالالس  الالالالالغير] 27مرقالالالالالس متوسالالالالالط يحتالالالالالو  

  كما ف  المعا لة اآلتية: اءلكريات ال م الحمر 
 م ( = عالالالال   الكريالالالالات فالالالال  خمسالالالالالة  4م ممالالالالال اءعالالالال   كريالالالالات الالالالال م الحمالالالالر 

  61×  معامالالالالالالالا ت الالالالالالالحي   لمتخفيالالالالالالالالر(    311× مرقعالالالالالالالات متوسالالالالالالالطة 
 .  ( معاما ت حي  لمحجم

 اءحساب العدد الكمي لخاليا الدم البيض:  7
قاسالالالالالالالالالالالالالالتعماا شالالالالالالالالالالالالالالريحة العالالالالالالالالالالالالالال   اءحسالالالالالالالالالالالالالالقت خايالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالال م القي الالالالالالالالالالالالالال

Hemocytometer  عالالل طريالالق سالالحل الالال م قواسالالطة الما الالة الخا الالة
قمحمالالالوا  22مالالالم يكمالالالا الحجالالالم  لالالالم العامالالالة  106قيالالالا  لالالالم حالالال  العامالالالة 

, وقعالال  مالالزج  المحتويالالات عالالل طريالالق الالالرج  Turk's Solutionتركالال  
قاليالالال  مالالال ن عشالالالر مالالالوان  و قعالالال ىا تتالالالرت العينالالالة مالالال ن مالالالال  قالالالاعق ل الالالق  

عالالال  تالالالم  الالالالتخمص مالالالل أنويالالالو خايالالالا الالالال م القي الالالاء, ولتح الالالير شالالالريحة ال
الالالمال قطالالرات اأولالالم واسالالتعممت الراقعالالة قو الالعيا عمالالم حافالالة ات الالالاا 
الشالالالالريحة مالالالالس وطاعيالالالالا, وتركالالالالت مالالالال ن  قيلتالالالاليل لغالالالالرض مقالالالالات  الخايالالالالا 

( قحسالال  X 51واستلرارىا مم فح ت  قالمجير ال وع    قون تكقيالر 
ا واسالالتخرج  العالال   الكمالال  لخايالال [.:أعالال ا  الخايالالا   اخالالا المرقالالس الكقيالالر]
 ال م القي اء كما ف  المعا لة اآلتية:

 م = عالال   الخايالالا فالال  المرقالالس الكقيالالر  4/ ممالالم اءعالال   خايالالا الالال م القي الال
 معامالالا ت الالحي   21( ×  معامالالا ت الالحي  لمتخفيالالر   31× كالالز  المر 

 لمحجم(.
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 قياس حجم خاليا الدم المضغوطة :  3
النسالالالقة المعويالالالة لحجالالالم كريالالالات الالالال م الم الالالغوطة الالالالم حجالالالم  PCVتممالالالا 

, و تالالالم قياسالالاليا عالالالل طريالالالق اسالالالتخ ام طريلالالالة  Hematocritالالالال م الكمالالال  
المفتوحالالة  PCVالخا الالة قالالال  Capillary Methodاأنقوقالالة الشالالعرية 

الطالالالرفيل و الخاليالالالة مالالالل أ  مالالالا ن مانعالالالة لمتخمالالالر مالالالل خالالالاا مالالالاء مممالالال  
والمحفالالوظ فالال  قنينالالة تحتالالو  عمالالم اأنقوقالالة الشالالعرية مالالل الالال م المسالالحول 

مالالا ن مانعالالة لمتخمالالر, قعالال ىا يالالتم سالال  أحالال  النيالالايتيل قمالالا ن خاتمالالة ومالالل مالالم 
تو الالالالالس ىالالالالالذه اأناقيالالالالالل الشالالالالالعرية فالالالالال  جيالالالالالاز الطالالالالالر  المركالالالالالز  الالالالالال قيق 

Micro-Hematocrit Centrifuge  قالالالاعق و قسالالالرعة  5 (لمالالال ن  )
فالال  ملالالالراء  ورن فالال  ال قيلالالة , و قعالالال  ذلالالت تلالالرأ اأنقوقالالالة الشالالعرية  5000

الالالالذ  يممالالالا النسالالالقة المعويالالالة  Hematocrit Readerالراسالالالل الالالال مو  
 .[9لحجم خايا ال م الم غوطة]

 الهيموكموبين تركيزقياس :  5
( لليالالالالاس  Drabkin's Solution (أتقعالالالالت طريلالالالالة محمالالالالوا  راقكالالالالل 

مل عينالة الال م المحفوظالة والتال   ) µl 10 (تم أخذ ىيموكموقيل ال م , ذ 
مالالالل  ) ml 2.5 (لالالالم   تحتالالالو  عمالالالم مالالالا ن مانعالالالة لمتخمالالالر و أ الالاليفت 

محموا  راقكل وتم مزج ال م المدخوذ مل العينة مس محمالوا  راقكالل لعال ن 
 قالالاعق  6سالالتخ ام الما الالة , ومالالل مالالم تالالم تح الاليل المالالزي  لمالال ن امالالرات ق

مت ا الالالية عالالالل م قعالالال ىا تالالالم قالالالراءن االo 25عمالالالم  رجالالالة حالالالرارن الغرفالالالة  
عنال  الطالوا المالوج   Spectrophotometerطريق المطيار ال وع  

nm 651[21.] 
 التحميل اإلحصائي 

أجالالالالالالالر  التحميالالالالالالالا اإلح الالالالالالالاع  قاسالالالالالالالتخ ام الت الالالالالالالميم العشالالالالالالالواع  الكامالالالالالالالا 
Complete Randomize Design (CRD)  , ذو اإلتجالالاه الواحالال

تقالار  نكالالل أمالا  ختقالالار معنويالة الفروقالالات قاليل المعالالامات فلال  أسالالتعما  خ
[ و قالالال  22]  Duncan's multiple range testمتعالالال   الحالالال و  

[لتحميالا القيانالات عمالم 23] .أستعما قرنالام  التحميالا اإلح الاع  الجالاىز
 -وفق النموذج الريا   اآلت  :

Yij = µ + Ti + eij 
 حيل أل :

Yij قيمة المشاى ن =j  لممعاممةi . 
µ  . المتوسط العام لم فة الم روسة = 

Ti  تالالالالالالالالالدمير المعاممالالالالالالالالالة =i  ذ  ل  ,i  =2  )4 , المانيالالالالالالالالالة( 3 ,االولالالالالالالالالالم 
 (الخامسة  6 , الراقعة( 5, المالمة(

eij  الخطالالالالالد التجريقالالالالال  والالالالالالذ  يفتالالالالالرض أنالالالالالو يتالالالالالوزع توزيعالالالالالًا طقيعيالالالالالًا و =
ơمستلًا قمتوسط ق ره  فر و تقايل متساو  ق ره 

2
e . 

 

 النتائج والمناقشة 
  تػأيير المعػامالت الغئائيػػة المختمفػة ) اليوريػا وكسػػبة كمػوتين الػػئرة 1

 محمالن العواسية.لوكسبة فول الصويا( عمى وزن الجسم الحي 
لالالم عالال م وجالالو  فالالروق معنويالالة  ح الالاع  أشالالارت نتالالاع  جالال وا التحميالالا اإل

 1016≥ P  قالاليل المعالالامات ل الالفة وزل الجسالالم الحمالالال العواسالالية فالال )
التاسالالالالالس  ,المالالالالالامل, السالالالالالاقس ,المالالالالالان  ,وااأ:سالالالالالاقيس لأالالالالالالوزل االقتالالالالال اع  و 

سالالالالالاقيس ( فالالالالال  اأP≤1016  اً ر معنويالالالالاليوالعاشالالالالالر, فالالالالال  حالالالالاليل ظيالالالالالر التالالالالالدم
والسالالالا س قالالاليل المجالالالاميس. ويتقالالاليل مالالالل جالالال وا  ,الخالالالامس ,الراقالالالس ,المالالالالل

(  نعالالال ام التالالالدمير المعنالالالو  قالالاليل المعالالالامات الغذاعيالالالة فالالال  2المتوسالالالطات  
 ,, التاسالالالالسالمالالالالامل ,السالالالالاقس المالالالالان , سالالالالقوع الالالالفة وزل الجسالالالالم الحالالالال  ولأ

عمالالم الالالروم مالالل عالال م وجالالو  فالالروق معنويالالة قالاليل المعالالامات  ال  والعاشالالر
وزل الجسالالالم قالنسالالالقة حيوانالالالات المعاممالالالالة   معنالالالو  فالالالال  حظ تحسالالالللالالالو نالالالو أ

.وقالالال  ظيالالالر التالالالدمير معنويالالالا قالالاليل  المانيالالالة   كسالالالقة فالالالوا ال الالالويا واليوريالالالا(
ذ سالالالجمت  سالالالقوع المالالالالل فة الالالالوزل خالالالاا اأ الالالعيالالالة فالالال  االمعالالالامات الغذ

ويعالو  السالقل  لالم  (P≤1016   اً معنويال اً حيوانات المعاممة المانية ارتفاع
ملارنالالالالة   أل العاعالالالالق تمقالالالال  احتياجالالالالات الحيالالالالوال مالالالالل الطاقالالالالة والقالالالالروتيل

 تقليالالة المعالالامات واسالالتمر  مالالسالمعاممالالة الراقعالالة فيمالالا لالالم تختمالالر معنويالالا 
ة, المانيال م,ولالالزيا ن المعنوية فال  الالوزل ول الال  كالا مالل المعالامات اأ

مالالا فالال  أسالالقوع الراقالالس ملارنالالة قالمعاممالالة الراقعالالة خالالاا اأ ةالخامسالال ة,المالمالال
( ل الالال  حيوانالالات P≤1016سالالقوع الخالالامس فلالال  شالالي  زيالالا ن معنويالالة  اأ

فيمالالالا لالالالم حيوانالالالات المعاممالالالة الراقعالالالة مالالالس المعاممالالالة المانيالالالة والمالمالالالة ملارنالالالة 
سالالالالالقوع مالالالالا فالالالالال  اأأولالالالالالم والخامسالالالالالة اأ لتختمالالالالر معنويالالالالالا عالالالالالل المعالالالالاممتي

( ول الالالال  المعاممالالالة P≤1016الزيالالالا ن المعنويالالالة   تالسالالالا س فلالالال  اسالالالتمر 
المانيالالالالالة ملارنالالالالالة قالمعاممالالالالالة الراقعالالالالالة فيمالالالالالا لالالالالالم تختمالالالالالر معنويالالالالالا عالالالالالل قليالالالالالة 

سالالاقيس مالل السالاقس وحتالالم العاشالر فمالم يظيالالر مالا قالنسالقة  لأأ ,المعالامات
  فروقالالالالات معنويالالالالة قالالالاليل المعالالالالامات عمالالالالم أح الالالالاع    التحميالالالالا اإلنتالالالالاع

لالم  يالا لالم ترقالم أنال  الروم مل الزيا ن الحساقية ل الال  المعاممالة المانيالة 
 ساقيس.       اأ همستو  المعنوية خاا ىذ

ل ىنالات تحسالل معنالو  د[قال24[ وال راسالة مالس مالا جالاء قالىالذه تفلت نتالاع  ا
عمالالالالم  هاليوميالالالة فالالالال  الحمالالالال المغالالالالذا فالالال  معالالالال ا النمالالالو والزيالالالالا ن الوزنيالالالالة
[ح الالالالوا 25[. وكمالالالالا او الالالال  RUPقالالالالروتيل ويالالالالر متحمالالالالا فالالالال  الكالالالالرش 

عمالم تالقل معامالالا  هفالروق معنويالة فال  الزيالا ن الوزنيالة فال  الحمالال المعالذا
ل الم الال ر النتروجينالال  اليوريالالا تكالالول سالاليمة أقاليوريالالا مالالس المالالوالس حيالالل 

والم  250تغذيالة وذلت عن  مسالتو   ,الي م والمتحررن ف  كرش الحيوال
والم مالل  ريالس الجالت  200مل الشعير والتالقل المعامالا قاليوريالا وا الافة 

 كعمر مالئ ون  قالقروتيل.
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 وزن الجسم لدى الحمالن العواسية )اليوريا وكسبة كموتين الئرة وكسبة فول الصويا( عمى تأيير المعامالت الغئائية المختمفة  1جدول 
 المدة
 باألسبوع

 المعنوية المعامالت
 الخامسة الرابعة اليالية اليانية األولى

 N.S 1067±  37037 8072±  2:034 1086±  37058 1065±  370:1 1092±  38025 االبتدائي

 N.S :104±  36091 80:6±  380:1 :107±  37061 1059±  37053 ::10±  37081 األولى
 N.S 1034±  39051 1091±  38074 1041±  39061 1054±  3:016 1099±  39083 الياني
 * ab 41066  ±1061   a 3:0:1  ±1036   ab 39054  ±201:   b 3:026  ±104:   ab   1062±  3:048 اليالث
 * a 420:8  ±1058   a 42073  ±1052   a 39091  ±1094   b 410:6  ±1064   a   1084±  410:1 الرابع
 * ab 44076  ±1083   a 44016  ±1071    a 41014  ±2076  b 43068  ±1032   ab   1098±  43038 الخامس
 * ab 460:1  ±1062    a 45026 ±10:1    ab 42071  ±2064  b 45036  ±1039   ab  2027±  45041 السادس
 N.S 1046±  46051 3012±  44037 2033±  46016 1097±  47086 2011±  46078 السابع
 N.S 1048±  47078 2089±  45081 2097±  48016 10:5±  49053 1097±  48078 اليامن
 N.S 1072±  48056 2049±  46061 2091±  48048 1092±  49093 2015±  49021 التاسع
 N.S :106±  48076 1097±  47061 :208±  48066 1065±  4:048 2023±  49051 العاشر

 الخطد اللياس . ±الليم تمما المتوسطات 
N.  تعن  ع م وجو  فروق معنوية P ≥ 0.05). 

 . (P  0.05 *  تعن  وجو  فروق معنوية 
  

وجو  تدميرات معنوية ف  مع ا الزيالا ن الوزنيالة  [26[ راسة  تو حأق  
مالالالاعز السالالالانيل المسالالالتخ م مسالالالتويات مختمفالالالة مالالالل القالالالروتيل  اليوميالالالة فالالال 

وجالالالالالو  تفالالالالالوق معنالالالالالو  فالالالالال   اويالالالالالر المتحمالالالالالا فالالالالال  الكالالالالالرش حيالالالالالل الحظالالالالالو 
 RUP%( ملارنالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالس المسالالالالالالالالالتوييل مالالالالالالالالالل RUP  4 ,6المسالالالالالالالالالتوييل 

مير معنالالالو  فالالال  الزيالالالا ن د[ ح الالالوا تالالال[16 ت  راسالالالة%(.  كمالالالا قينالالال0,2 
زىالالرن الشالالمس  الوزنيالالة لمحمالالال عنالال  اسالالتخ ام كسالالقة فالالوا ال الالويا وكسالالقة

عمالالم كسالالقة ه فالال  الحمالالال المغالالذا اً تفالالوق معنويالال  ذ ,وكسالالقة قالالذور اللطالالل
 [28]  راسالة تفوا ال ويا عمم تمت المغذان عمم قالذور اللطالل. كمالا  لال

مالالس ح الوا زيالالا ن معنويالة فالال  معالال ا الزيالا ن الكميالالة ومعالال ا النمالو ملارنالالة 
ا مسالالتو  السالاليطرن عنالال  اسالالتخ ام عاعالالق محتويالالة عمالالم كسالالقة فالالوا ال الالوي

 [29نتاج  لمحمالال. وكمالا الحالظ ] اء اإلالمعاما قالفورمال يياي  ف  اأ
ارتفاع معنو  ف  مع ا الوزل اليالوم  فال  الحمالال العواسالية عنال  وجو  

%( RUP   1.16اسالالتخ ام نسالالل مختمفالالة مالالل القالالروتيل ويالالر المتحمالالا 
%( فال  عميلالة التسالميل 9.28لعالال   ا ,%(9.22 المتوسطو  ,منخفضال
لممسالالالالالتو  سالالالالالجمت والالالالالم /يالالالالالوم( لممسالالالالالتو  العالالالالال  قينمالالالالالا 264سالالالالجمت    ذ

 .وم /يوم(219المنخفض  
ل ىنالات تفالوق معنالو  فال  معال الت الزيالا ن الوزنيالة الكميالة دقال [19]شار أو 

و  4.19%( والزيالالالالا ن الوزنيالالالالة اليوميالالالالة قمغالالالالت   72.6و 08.8قملالالالال ار  
%( وذلالالت عنالال  المسالالتوييل القالالروتينيل التالال  اسالالتخ م فييالالا الحقالالول 6.13
 أو قالالالال ول اسالالالالتخ ام والحقالالالالول المعاممالالالالة قالالالالالحرارن مالالالالس ,عاممالالالالة قالالالالالحرارنالم

وجالالالو   [31 راسالالالة ] أظيالالالرتكسالالالقة فالالالوا ال الالالويا المعاممالالالة حراريالالالا. كمالالالا 
تحسالالل معنالالو  فالال  معالال ا الزيالالا ن الوزنيالالة اليوميالالة فالال  الحمالالال الكرا يالالة 
المغالالالذان عمالالالم مسالالالتو  عالالالال  مالالالل النتالالالروجيل ويالالالر المتحمالالالا فالالال  الكالالالرش 

[الح الالوا عمالالم 32والالم /كغالالم مالالا ن جافالالة. فالال  حالاليل الحالالظ ] 10وقكميالالة 
لحمالالالال الكيرمنالالال  عنالالالال  فالالالال  افالالالروق معنويالالالة فالالال  معالالالال ا الالالالوزل اليالالالوم  

والالالالم /كغالالالالم مالالالالا ن جافالالالالة ملارنالالالالة  47.26قنسالالالالقة RUPاسالالالالتخ ام مسالالالالتو  
وم /كغم مالا ن جافالة فال  حاليل لالم 19. 86المغذان قنسقة  RUPقمستو  

عنالال  التغذيالة عمالم مسالالتو  فالروق معنويالة فالال  معال ا الالوزل اليالوم   ايجال و 
RUP  والالالم /كغالالالم مالالالا ن جافالالالة ملارنالالالة مالالالس المغالالالذان عمالالالم  26. 47قنسالالالقة

 [33فالالالالا  ]أوالالالالم /كغالالالالم مالالالالا ن جافالالالالة. و  33). 08 قنسالالالالقة  RUPمسالالالالتو  
وزال النياعيالالالة لمحمالالالال المغالالالذان عمالالالم التالالالقل وجالالالو  زيالالالا ن معنويالالالة فالالال  اأ

عالالالال م المعامالالالالا قاليوريالالالالا ملارنالالالالة مالالالالس التالالالالقل ويالالالالر المعامالالالالا قاليوريالالالالا ومالالالالس 
الح الالوا عمالالم فالالروق معنويالالة فالال  مسالالتو  النتالالروجيل ويالالر المتحمالالا فالال  

ل ىنالالالات زيالالالا ن دوزال النياعيالالالة وحيالالالل ظيالالالرت النتالالالاع  قالالالالكالالالرش عمالالالم اأ
وزال الحمالالال المغالالذان عمالالم التالالقل المعامالالا قاليوريالالا أعاليالالة المعنويالالة فالال  

 ملارنة قالغير المعاممة قاليوريا. 
وجالالالو  زيالالالا ن معنويالالالة فالالال  [ 34قالالال  ح الالالا فالالال   راسالالالة ر ور وعممالالالال  ]

وزال النياعيالالة لمحمالالال المسالالتخ مة اليوريالالا مالالس التالالقل فالال  التغذيالالة عمالالم اأ
والالالم( مالالالل الشالالالعير والتالالالقل المعامالالالا قاليوريالالالا والتالالال  قمغالالالت  250الشالالالعير  

كغالالالالم ( وكالالالالذلت الحمالالالالال المغالالالالذان عمالالالالم الشالالالالعير والتالالالالقل ويالالالالر  81.36 
مالالالالل  والالالالم(250والالالالم( و 200 الالالالافة  ريالالالالس الجالالالالت  إالمعامالالالالا قاليوريالالالالا ق

كغالالم( ملارنالالة مالالس الحمالالال المغالالذان عمالالم  53.36الشالالعير حيالالل قمغالالت  
والالم مالالل الشالالعير والتالالقل المعامالالا ويالالر معامالالا  قاليوريالالا حيالالل قمغالالت 250

  اختافالات معنويالة قاليل الشالعير والتالقل  ألم يكالل ىنالات  ,كغم( 41.35 
المعاما قاليوريا مس الشالعير والتالقل ويالر المعامالا قاليوريالا و ريالس الجالت 

ا كانالت قاليم متوسالطات الزيالا ن الوزنيالة اليوميالة لكالا المسالتويات عنال  ,قينم
وم مل الشعير والتالقل ويالر المعامالا قاليوريالا حيالل قمغالت  250استخ ام 

والالم مالالل الشالالعير مالالس التالالقل  250قينمالالا عنالال  اسالالتخ ام ,والالم /يالالوم ( 110 
والم مالل  250مالا عنال  اسالتخ ام أوم/يالوم( و 139المعاما قاليوريا فكانالت  

م مالالل  ريالالس الجالالت والتالالقل ويالالر المعامالالا قاليوريالالا والتالال  والال200الشالالعير و
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وجالو  تحسالل معنالو   [35[ راسالة  أظيالرتوالم /يالوم(. وكمالا 133قمغت  
فالالال  معالالال ا الزيالالالا ن الوزنيالالالة اليوميالالالة والكميالالالة قينمالالالا لالالالم تظيالالالر فالالال  الالالالالوزل 

يرانية المغذان عمم التقل المعاما وويالر المعامالا النياع  ف  الحمال اإل
قوجو  تالدمير معنالو  فال  الزيالا ن [25]  نما  ا  راسة قالشرش واليوريا. قي

الوزنية لمحمال عن   راسة مستويات القروتيل وير المتحمالا فال  الكالرش 
[ فال   راسالتو قالدل  حالاا 37] قينما لم تتفالق مالس ل ال  المستو  العال .

ق ال مالل كسالقة  DDGSمستويات مختمفة مل الذرن الملطرن مس الذواعل 
  تالدمير معنالو  فال  الزيالا ن الوزنيالة اليوميالة فال  أيا فوا ال ويا لم يكل ل

 الحمال.

  تػأيير المعػامالت الغئائيػػة المختمفػة ) اليوريػا وكسػػبة كمػوتين الػػئرة 7
الحمػػالن كغػػم فػػي  الزيػػادة الوزنيػػة اليوميػػةوكسػػبة فػػول الصػػويا( عمػػى 

 العواسية
لالالم عالال م وجالالو  فالالروق معنويالالة  ح الالاع  أشالالارت نتالالاع  جالال وا التحميالالا اإل

  1016≥ P لالالالالالال    الزيالالالالالالا ن الوزنيالالالالالالة اليوميالالالالالالة( قالالالالالاليل المعالالالالالالامات ل الالالالالالفة
ويعالالالالو  السالالالالقل  لالالالالم  سالالالالاقيس مالالالال ن التجرقالالالالةأالحمالالالالال العواسالالالالية  ولجميالالالالس 

و الالالالوا الحمالالالالال  لالالالالم عمالالالالر الن الالالالوج الجسالالالالم ,  ذ أل معظالالالالم الزيالالالالا ن 
الوزنيالالالالة اليوميالالالالة قالالالال  ترسالالالالل شالالالالحوم التالالالال  تتطمالالالالل احتياجالالالالات أكقالالالالر مالالالالل 

 .(3ج وا   احتياجات ترسيل المحم
 

 )اليوريا وكسبة كموتين الئرة وكسبة فول الصويا( عمى الزيادة الوزنية تأيير المعامالت الغئائية المختمفة  7جدول 
 اليومية )غم( لدى الحمالن العواسية .

 المدة
 باألسبوع

 المعنوية المعامالت
 الخامسة الرابعة اليالية اليانية األولى

 N.S 56065±  482054 ::730±  41:063 940:2±  396082 6:011±  486011 36078±  39:039 األولى
 N.S 77047±  218025 3:084±  239068 32013±  ::0::2 36053±  325039 78024±  3096: الياني
 N.S 52075±  368025 054::±  22:015 55028±  357054 510:9±  314068 45079±  328096 اليالث
 N.S 75062±  343025 2220:9± :34901 510:9±  314068 67016±  34:039 46076±  2:7053 الرابع
 N.S 2:077±  34:039 54057±  353096 62028±  268025 42024±  432053 8:094±  39:039 الخامس
 N.S 28011±  275039 68025±  368025 85057±  239068 71029±  232053 ::710±  2:7054 السادس
 N.S 370:7±  293025 42033±  :28702 :23108± 396082 5:0:6±  34:039 33069±  396082 السابع
 N.S 84027±  221082 390:7±  77078 27098±  57054 49035±  68025 37043±  71082 اليامن
 N.S 6094±  39068 51079±  720:1 4068±  36011 490:1±  89068 22077±  53097 التاسع

 الخطد اللياس . ±الليم تمما المتوسطات 
N.  تعن  ع م وجو  فروق معنوية P ≥ 0.05). 

 

  تػػأيير المعػػامالت الغئائيػػة المختمفػػة )اليوريػػا وكسػػبة كمػػوتين الػػئرة 3
 وكسبة فول الصويا (عمى معايير الدم في الحمالن العواسية

لالالالم عالال م وجالالو  فالالروق معنويالالة قالالاليل  ح الالاع  نتالالاع   التحميالالا اإلأشالالارت 
حمالال العواسالية فال   الفة كالا مالل أعال ا  كريالات فال  المجاميس الخمسة 

وحجالالالالالالالالم كريالالالالالالالالات الالالالالالالالال م الحمالالالالالالالالر المر و الالالالالالالالة وتركيالالالالالالالالز  اءالالالالالالالالال م الحمالالالالالالالالر 
رقعالالالالالالة. فالالالالالال  حالالالالالاليل كالالالالالالال التالالالالالالدمير معنويالالالالالالا اأ نالييموكمالالالالالالوقيل فالالالالالال  المالالالالالال 

 1016≥P   يالالوم مالالل المعاممالالة   45( فالال  أعالال ا  خايالالا الالال م القي الالاء قعالال

( لالوحظ 4  . ومالل جال وا متوسالطاتنقليالة المال مس  الم ن المانية( ملارنة 
قعالالالال   اء( فالالالال  قالالالاليم أعالالال ا  خايالالالالا الالالالال م القي الالالالP ≤1016رتفالالالاع معنالالالالو   ا

مالالالالل المعاممالالالالة الغذاعيالالالالة فالالالال  المعاممالالالالة الخامسالالالالة ملارنالالالالة  اً يومالالالال 45مالالالالرور
ولالالالالم فيمالالالالا لالالالالم تختمالالالالر معنويالالالالا عالالالالل المعالالالالامات اأ ,ةقالمعالالالالامات المانيالالالال

ويعو  السقل  لالم  ل ارتفالاع نسالقة اليوريالا فال  العميلالة قال   والمالمة والراقعة
 .  أ    لم التغيرات النسيجية ف  الكق 
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 كموتين الئرة وكسبة فول الصويا( عمى معايير الدم في الحمالن العواسية.( تأيير المعامالت الغئائية المختمفة ) اليوريا وكسبة 3جدول )
 المعنوية المعامالت المدة باليوم الصفات

 الخامسة الرابعة اليالية اليانية األولى
RBC 

(x136 خمية 
 دم(  3/ ممم

 N.S 1045±  6019 1089±  6024 1055±  ::50 :105±  6037 :104±  5023 يوم 12بعد 

 N.S :102±  6057 1077±  :605 1047±  6095 1049±  7014 1091±  6072 يوم 33بعد 
 N.S 1068±  4082 1037±  4018 1065±  5016 1036±  5053 1075±  5014 يوم 11بعد 
 N.S 1097±  7049 1029±  6077 1067±  7078 2021±  8018 :103±  7054 يوم 62بعد 

WBC 

(x133 خمية 
 دم(  3/ ممم

 N.S 1083±  :406 :105±  3092 1054±  4043 :102±  30:3 1075±  4047 يوم 12بعد 
 * 1019ab 3038 ±1014   b 3055±1013ab 3055 ±1018   ab 30:8 ±1047   a±3056 يوم 33بعد 
 N.S 1019±  3071 1021±  3069 1028±  3067 1014±  3057 1022±  3065 يوم 11بعد 

 N.S 1025±  4018 1027±  4011 1029±  4011 1024±  3093 1019±  4018 يوم 62بعد 
PCV 

% 
 N.S 2057± 34058 4012± 38035 2074± 37076 2097± 39048 2036± 37098 يوم 12بعد 
 N.S 1088± 3:043 3097± :3:03 4064± 41046 2065± 42081 2026± 41041 يوم 33بعد 
 N.S 3027± 35093 2014± 31034 3054± 34031 2017± 37041 30:1± 36046 يوم 11بعد 
 N.S 4043± 42096 9075± 43067 3026± 44031 5064± 45088 10:2± 43053 يوم 62بعد 

Hb 

g/dl 
 N.S 1059±  8093 2011±  019: 1065±  9099 1073±  057: 1053±  90:6 يوم 12بعد 
 N.S 1036±  088: 10:6 ± 087: 2028± 21022 1062± 21067 1049± 21021 يوم 33بعد 
 N.S 1092±  8084 1045±  7085 1083±  9038 1046±  9087 10:7±  9056 يوم 11بعد 
 N.S 2021± 21072 3099± 21063 1082± 22017 2062± :2206 1041± 21092 يوم 62بعد 

 الخطد اللياس . ±الليم تمما المتوسطات 
N.  تعن  ع م وجو  فروق معنوية P ≥ 0.05). 

 . (P  0.05 *  تعن  وجو  فروق معنوية 
 

عال م ح الوا فالروق معنويالة فال   [38]نتالاع    وق  أتفلت ىذه النتالاع  مالس
عنالال  اسالالتخ اميم  اءعالال ا  كريالالات الالال م الحمالالر أمسالالتو  قالالروتيل العميلالالة فالال  

%( فالالالالال  72.18, 40.16, 08.14, 5.13رقالالالالالس مسالالالالالتويات قروتينيالالالالالة  أ
اتفلالالت مالالس يالالوم . و  90عاعالالق تسالالميل الحمالالال العراقيالالة ال الالغيرن ولمالال ن 

و  اء  كريالات الال م الحمالر اعال أفال   اً معنويال اً تالدمير    ذ أظيرت ال راسة[39]
تركيالالالز الييموكمالالالوقيل و حجالالالم خايالالالا الالالال م المر و الالالة عنالالال  اسالالالتخ اميم 

% محتويالالالات الكالالالرش 8كسالالالقة فالالالوا ال الالالويا أو كسالالالقة فالالالوا ال الالالويا مالالالس 
محتويالالالات الكالالالرش الجافالالالة فالالال   16%أو كسالالالقة فالالالوا ال الالالويا مالالالس  الجافالالالة

عاعالالق القالالا   فالال  م الالا  م العجالالوا الشالالراقية المفطومالالة  كمالالا لالالم يجالال  
و تركيالالالالز  اء  اختافالالالالات معنويالالالالة  فالالالال  عالالالال   كريالالالالات الالالالال م الحمالالالالر أ[:3]

الييموكمالالوقيل وحجالالم خايالالا الالال م المر و الالة عنالال  اسالالتخ اميم الم الال ر 
ل النتروجينالالالالالال  فالالالالالال  عاعالالالالالالق القالالالالالالا   ل معجالالالالالالوا الشالالالالالالراقية المفطومالالالالالالة . وا 

اسالالالالالتخ ام احالالالالالاا مسالالالالالتويات مختمفالالالالالة مالالالالالل الالالالالالذرن الملطالالالالالرن مالالالالالس الالالالالالذواعل 
DDGS   قالالال ال مالالالل كسالالالقة فالالالوا ال الالالويا فالالال  الحمالالالال لالالالم يكالالالل ليالالالا  ا

و تركيالالالز الييموكمالالالوقيل و حجالالالم  اءتالالالامير معنالالالو  فالالال  كريالالالات الالالال م الحمالالالر 
 [.37خايا ال م المر و ة]

عالالال ا  أح الالالوا زيالالالا ن معنويالالالة فالالال  معالالال ا  ذ الحظالالالو [ 41]مالالالس واختمفالالالت 
كريات ال م الحمر ف   م مجاميس الحمال المتناولالة عمالم مسالتوييل مالل 

لالالالالم   القاحالالالالل ذلالالالالتويعالالالالز   ,( عاعليالالالالا%07.15, 13. 73القالالالالروتيل  
وزال الجسالم تتطمالل أل ىالذه الزيالا ن فال  أوزال النياعية لمحمالال و زيا ن اأ

 ,يالض الغالذاع يط عمميالات اأ افية ف  كريالات الال م الحمالر لتنشال ع ا  أ

[ح الالالالالالوا زيالالالالالالا ن معنويالالالالالالة فالالالالالال  تركيالالالالالالز حجالالالالالالم خايالالالالالالا الالالالالالال م 42الحالالالالالالظ ]و 
 .وكانت النتيجة زيالا ن فال  وزل الجسالم فال  المالاعز المحمال  ,المر و ة

ختار معنو  ف  أعال ا  حجالم كريالات اقدل ىنات  [43 راسة ] تل  قينل
العواسالالالية الالال م الحمالالر و تركيالالالز حجالالم خايالالالا الالال م المر و الالالة لمحمالالال 

,  24084, 23049عنالالالالالالال   سالالالالالالالتخ ام المسالالالالالالالتويات القروتينيالالالالالالالة المختمفالالالالالالالة  
  كريالات الال م اعال أقح الوا فالروق معنويالة فال   [44%(. الحظ ]26018

, 8.2, 3.2الحمالالالالراء  لمحمالالالالال الكرا يالالالالة لممسالالالالتويات الغذاعيالالالالة المامالالالالة  
 ,قالالالالراص ال مويالالالالة%(.ولالالالالم يكالالالالل ىنالالالالات فالالالالروق معنويالالالالة فالالالال  عالالالال   اأ3.3

وزال ألالالالالم زيالالالالا ن  زيالالالالا ن فالالالال  عالالالال   كريالالالالات الالالالال م الحمالالالالر  القاحالالالالل ويعالالالالز 
%( مالالالل 3.3, 8.2الحمالالالال المغالالالذان عمالالالم مسالالالتو  عالالالال  مالالالل التغذيالالالة  

 %( .3.2وزل الجسم ملارنة مس المجموعة المغذان عمم مستو  أقا  
ح الوا فالروق معنويالة  [38وفيما يتعمق قالخايا ال م القي اء فل  وجال  ]

رقالالس مسالالتويات قروتينيالالة أعنالال  اسالالتخ اميم  اءعالال ا  خايالالا الالال م القي الالأفالال  
%( فالالالال  عاعالالالالق تسالالالالميل الحمالالالالال 72.18,  40.16, 5.13,08.14 

وجالو   [43 راسالة ] تشالار أ كمايوم .  90العراقية ال غيرن العمر ولغاية 
فالالالال   م الحمالالالالالال  ءختافالالالالات معنويالالالالة فالالالال  أعالالالال ا  خايالالالالالا الالالالال م القي الالالالاا

 23049مختمفالالالالالالالالة  العواسالالالالالالالية عنالالالالالالالال   سالالالالالالالتخ ام المسالالالالالالالالتويات القروتينيالالالالالالالة ال
  اعالال أ[ح الالوا فالالروق معنويالالة فالال  44فالالا  ]أ%( . كمالالا 24084،26018,

فالال  الحمالالال الكرا يالة عنالال  التغذيالة عمالالم المسالالتويات  اءخايالا الالال م القي ال
ل دقالالالال[37] وللالالالال  قينالالالالت  راسالالالالة .%(3.3, 8.2, 3.2الغذاعيالالالالة  المامالالالالة   
الال م القي الاء فال   م الحمالال عنال   حالاا  خايالاف   ةىنات زيا ن معنوي
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قالالال ال مالالالل  DDGSمالالالس الالالالذواعل  مسالالالتويات مختمفالالالة مالالالل الالالالذرن الملطالالالرن 
 .كسقة فوا ال ويا

عال ا  خايالا أتالدمير معنالو  فال  عال م وجالو    ذ الحظالو [39] واختمفت مالس
ال م القي اء ونسقيا التفريلية عنال  اسالتخ اميم عميلالة تحتالو  عمالم كسالقة 

% محتويالات الكالرش الجافالة أو 8فالوا ال الويا مالس  فوا ال ويا أو كسقة

% محتويات الكالرش الجافالة فال  عميلالة القالا   16كسقة فوا ال ويا مس 
  أ [:3فالالالالال  م الالالالالا  م العجالالالالالوا الشالالالالالراقية المفطومالالالالالة. كمالالالالالا لالالالالالم يجالالالالال   ]

ونسالالالالالقيا التفريليالالالالالة عنالالالالال   اءفالالالالال  خايالالالالالا الالالالالال م القي الالالالال ةاختافالالالالالات معنويالالالالال
اسالالالالالالتخ اميم م الالالالالالا رنتروجينية فالالالالالال  عاعالالالالالالق القالالالالالالا   العجالالالالالالوا الشالالالالالالراقية 
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Abstract 
This study was carried out the Animal farm in the Department of Animal production / College Agriculture /Tikrit 

University, from 3: /12/2012 to 6/3/2018, the study has been execute to show effect of using the biofuels 

residues and other nitrogen sources in some productive and blood characteristics of awassi lambs. Twenty awassi  

lambs, with average body weight of  25.20 ± 2.05 kg. and 6-8 months of age, were divided randomly into five 

groups include four periods, groups of first group control (T1) Soybean meal in the second group (T2) Soybean 

meal and urea in the third group (T3) Corn gluten meal and four group (T4) Corn gluten meal and urea in the 

fifth group (T5) Urea, The results showed improved  significantin the body weight of lambs of sconed  treatment 

compared of four treatment  for third, fourth, fifth, sixth weeks from experiment  period. Also the results pointed 

that not significant (P≤ 0.05) in average daily gain, RBC, Hb, PCV between of five groups, while the WBC are 

significant increase (P  0.05) in  animals of five treatment compared second treatment after 34 days of treated. 

 


