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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تأثير التجريع بزيت بذور الكتان في معايير الدم الفيزيائية والكيمياحيوية لدى ذكور
الحمالن العواسية العراقية

أحمد فارس صالح  ,عبد هللا عصام نعمان

الممخص

قسـ االنتاج الحيواني  ،كمية الزراعة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراؽ

أجريت ىذه الدراسة في الحقػ الحيػواني التػاإل لػم قسػـ اإلنتػاج الحيػواني فػي كميػة الز ارعػة  /جامعػة تكريػت ،وتيػدؼ الػم معرفػة تػ اير اسػتعم زيػت
بذور الكتػاف عمػم إعػض صػاات الػدـ الايزياويػة والكيمياحيويػة فػي الحمػوف العواسػية العراقيػة ،اسػتمرت ىػذه الد ارسػة لمػد  119يومػا منػذ /10 /11
 9119ولغاية  9191 /9 /10أستعم فييا اانم عشر حمو عواسيا إعمر يتراوح  6-5أشير وإمعدؿ وزف ابتدائي  9.19±91.18كغـ.

وزعت الحموف فػي ارعػل مجػاميل حسػن وزف الجسػـ اػـ وزعػت عشػوائيا عمػم معػاموت التجرعػة  ،وغػذيت المعػاموت عمػم عميقػة واحػد ذات مسػتو

عالي مف البروتيف  %15.1إمستو تغذية  %3مف وزف الجسـ ،وجرعت زيت الكتاف يوميػا حسػن النسػن  1 ,1.8 ,1.6 ,1مػ  /كغػـ مػاد جافػة
متناولة عمم التوالي ،وقدـ تبف الحنطة إصور حر .
اظيػرت التجرعػة عػدـ وجػود ا تػ اير معنػو فػي إعػض معػايير الػدـ الايزيائيػة العػدد الكمػي لكريػات الػدـ البػيض ,( WBC) white blood cell
العػدد الكمػي لكريػات الػدـ الحمػر  ,)RBC red blood cellsتركيػز ضاػان الػدـ  , ( Hb) Corpuscular Hemoglobinحجػـ كريػات الػدـ
المرصوصػػة  ( pcv ) Packed cell volumeوكػػذلؾ لػػـ تتػ ار معنويػػا إعػػض الصػػاات الكيمياحيويػػة البػػروتيف الكمػػي ،ايلبػػوميف ،الكموعيػػوليف،
اليوريػا ،تركيػز الػدىوف الاوايػة ،الكولسػتروؿ ،والبروتينػات الدىنيػة عميػة الكاافػة  ،بينمػػا وجػد تػ اير معنػو فػي كػ مػف اإلنػزيـ الناقػ لمجموعػة ايمػػيف
مف االسإارتيت  ASTواالنزيـ الناق لمجموعة ايميف مف االلنيف . ALT
وغالإا ما كانت أعمم القيـ عند معاممة االولم السيطر ) مقارنة مل إقية المعاموت التي تمقت التجريل بزيت بذور الكتاف.

المقدمة
يعد قطاع الارو الحيوانية مػف القطاعػات الزراعيػة الميمػة تظيػر اىميتػو

لذلؾ ىدفت الدراسة الحالية الم معرفة ت اير التجريػل بزيػت بػذور الكتػاف

إاعتإ ػػاره مص ػػدا لمغ ػػذا بدرج ػػة اساس ػػية وت ػػوفير المح ػػوـ والحمي ػػن وتع ػػد

في إعض صاات دـ الحموف العواسية العراقية.

االغناـ مف الحيوانػات الزراعيػة الميمػة اذ تشػك اػرو وطنيػة واقتصػادية

مواد وطرائق العمل

الحيواني ػػة الرئيس ػػية ف ػػي الع ػػالـ لم ػػا لي ػػا اا ػػر وااػ ػ ف ػػي ت ػػوفير المح ػػوـ

أجريػػت ىػػذه الد ارسػػة فػػي الحق ػ الحي ػواني التػػاإل لقسػػـ اإلنتػػاج الحي ػواني

ف ػي بمػػداف عديػػد ومنيػػا الع ػراؽ  ،)1اذ تعتبػػر مػػف احػػد م ػوارد الاػػرو

تغذية الحيوانات وادارتها

الحم ار التي يحتاجيا االنساف .)2

فػي كميػػة الز ارعػة م جامعػػة تكريػت لمػػد 119يومػا ،مػػف يػػوـ /11 /11

اف زيت بذور الكتػاف مػف الزيػوت النإاتيػة الميمػة التػي تسػتعم كإاػافة

 9119ولغاي ػػة  ،9191 /9 /11اس ػػتعم فػ ػػي ى ػػذه التجرع ػػة  19حمػ ػػو

غذائية لممجترات اذ يعػد االػم محصػوؿ مػف حيػم االنتػاج عمػم مسػتو

عواسػػيا عراقيػػا تػػـ ش ػ ار ىا مػػف ايس ػواؽ المحميػػة إعمػػر  5لػػم 6أشػػير،

البػذور الزيتيػة) )3ويصػ محتػو بػػذور الكتػاف مػف الزيػت حػوالي %11

وغذيت الحمػوف لمػد 91يػوـ عمػم العميقػة ايساسػية ،وعػدت ىػذه المػد

و تشػػك االحمػػاض الدىنيػػة غيػػر المشػػإعة قصػػير السمس ػمة  %91مػػف

تمييدية لغرض التكيف ،اـ ووزعت الحمػوف ليػوميف متتػالييف إاسػتعماؿ

لينولين ػػؾ اكا ػػر م ػػف%55م ػػف مجم ػػوع االحم ػػاض الدىني ػػة المش ػػإعة )1

رقمػػت الحيوانػػات إ رقػػاـ إوسػػتيكية وقسػػمت لػػم أرعػػل مجػػاميل فػػي ك ػ

مجموع االحماض الدىنية التي تدض في تركين الدىف ويشػك حػامض

المي ػزاف الحقمػػي االلكترونػػي ،وعػػد ىػػذا الػػوزف االبتػػدائي  91.18كغػػـ)،

،تتميز البذور إمحتواىا الغني مف الحػامض ألػدىني اوميغػا 3-حػامض

مجموعػ ػػة اػ ػػوم حمػ ػػوف متجانسػ ػػة فػ ػػي الػ ػػوزف ،وزعػ ػػت عش ػ ػوائيا عمػ ػػم

الاا-لينولنيؾ) وايحماض الدىنية المتعدد غير المشإعة.

مجموعػػات و واػػعت فػػي اقاػػاص فرديػػة اػػمف حاػػير نصػػف ماتوحػػة

1
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وزودت االقاػػاص إالمعػػالف والمشػػارن ،غػػذيت الحيوانػػات جميعػػا عمػػم

اف حسػ ػ ػ ػػان كريػ ػ ػ ػػات الػ ػ ػ ػػدـ الحم ػ ػ ػ ػ ار ت ػ ػ ػ ػـ إاسػ ػ ػ ػػتعماؿ ش ػ ػ ػ ػريحة العػ ػ ػ ػػد

عميق ػػة واح ػػد مركإ ػػة م ػػف الش ػػعير االس ػػود ونضالػ ػة الحنط ػػة وكس ػػإة ف ػػوؿ

 Haemocytomemterوحسػػن إطريقػػة  ) 6سػػحن الػػدـ بواسػػطة

الص ػ ػػويا وحب ػ ػػون ال ػ ػػذر الص ػ ػػا ار وكان ػ ػػت نس ػ ػػإة الب ػ ػػروتيف الض ػ ػػاـ فيي ػ ػػا

ماصة ضاصة مل شريحة العد الم حد العومة  1.5ويكم الحجػـ الػم

 %15.1وإمسػتو تغذيػػة  %3مػف وزف الجسػػـ لسػد احتياجاتيػػا الغذائيػػة

العومػػة  111إمحمػػوؿ ىػػايمس  )Heims solutionاػػـ يضمػػخ داض ػ

وكانػػت تعطػػم لمحمػػوف عمػػم وجبتػػيف يوميػػا فػػي السػػاعة الاامنػػة صػػإاحا

الماصة لمد عشر اواف ،لتحاير شػريحة العػد اىممػت القطػرات الػاوم

والسػ ػ ػػاعة السادسػ ػ ػػة مسػ ػ ػػا وذلػ ػ ػػؾ لاػ ػ ػػماف تنػ ػ ػػاوؿ الحيوانػ ػ ػػات الكميػ ػ ػػة

ايولم واستعممت القطر الراإعة عمم حافة اتصاؿ الشريحة مػل غطائيػا

المضصصػػة مػػف العميقػػة ،اػػـ تعػػدؿ كميػػة العمػػف المركػػز حسػػن التغيػرات

وترك ػ ػػت لم ػ ػػد دقيقت ػ ػػيف لغ ػ ػػرض اإ ػ ػػات الضوي ػ ػػا واس ػ ػػتقرارىا ،وفحص ػ ػػت

الوزنية االسبوعية لمحيوانػات ،قػدـ تػبف الحنطػة لمحيوانػات إصػور حػر و

إػػالمجير الاػػوئي عمػػم قػػو التكبيػػر  11 Xإحسػػان عػػدد الضويػػا فػػي

وكاف الما نظيف وقوالن االموح المعدنية متػوفر طػواؿ اليػوـ وجرعػت

ضمس ػػة مرعع ػػات متوس ػػطة ،كػ ػ مرع ػػل كبي ػػر يح ػػو  16مرعع ػػا ص ػػغي ار

بزيػت الكتػػاف حسػن المعػػاموت التجريبيػة ايرععػػة )1 , 1.8 , 1.6 ,1

يستضرج العدد الكمي لكريات الدـ الحمر كما في المعادلة ا تية:

م  /كغـ مف الماد الجافة المتناوؿ اليومية عمم التوالي.

ػر فػي
عدد كريات الدـ الحمر)ممـ(3دـ= عدد كريػات الػدـ الضويػا الحم ا

نماذج الدم

ضمس مرععات ×.11111

حص عمم نمػاذج الػدـ مػف جميػل الحيوانػات وذلػؾ إسػحبيا مػف منطقػة
الوريػد الػوداجي  ) Jugular veinعنػد السػاعة الاامنػة صػإاحا

تقدير خضاب الدم

ت ػػـ قي ػػاس تركي ػػز ضا ػػان ال ػػدـ حس ػػن طريق ػػة  )7ف ػػي جي ػػاز المطي ػػاؼ

وقبػ تقػػديـ العمػف وعواسػػطة محقنػػة نبيػذ سػػعة  11مػ واػل 9مػ فػػي

الاػوئي  spectrophotometerنػوع  Novelفرنسػي المنشػ اذ تػـ

العنػ

أنابي ػػن إوسػ ػػتيكية معقم ػػة تحػ ػػو عم ػػم مػ ػػانل تضاػ ػػر

اضػػذ ) )m1مػػف عينػػة الػػدـ المحاوظػػة والحاويػػة عمػػم مػػاد مػػانل التضاػػر

Ethylene

 (E.D.T.A) Diamine Tetra Acidic Acidإلجػ ار فحوصػػات

وتـ مزج العينة مل محمػوؿ دارعكػف ) Dripkin solutionعػد مػرات

الػػدـ الايزيائيػػة بينمػػا واػػل الجػػز ا ضػػر مػػف الػػدـ فػػي أنابيػػن زجاجيػػة

وم ػػف ا ػػـ ت ػػـ تحا ػػيف المػ ػزيق لم ػػد ضم ػػس دق ػػائ بدرج ػػة حػ ػرار الغرف ػػة

نبيذ نظياة ومعقمة تحتو عمم ج ياصػ المصػ عػف إػاقي مكونػات

 )95ـ وإعػدىا تػػـ قػ ار االمتصاصػػية بواسػػطة kitضػاص عمػػم طػػوؿ

الدـ لمد نصػف سػاعة فػي درجػة حػرار المضتبػر ،رتبػت االنابيػن بزاويػة

موجي  511نانومتر وتـ تسجي تركيز ضاان الدـ.

 15وعدرج ػػة حػ ػرار  1ـ ولم ػػد  91س ػػاعة إع ػػدىا وا ػػعت ف ػػي جي ػػاز

حجم كريات الدم المرصوصة

الطػػرد المركػػز

3111دور /دقيقػػة) لمػػد  91قيقػػة لاص ػ مص ػ الػػدـ

عػػف المكونػػات االضػػر نق ػ المصػ

قيس ػ ػ ػػت النس ػ ػ ػػإة المئويػ ػ ػ ػػة لحج ػ ػ ػػـ كري ػ ػ ػػات الػ ػ ػ ػػدـ المرصوص ػ ػ ػػة قيمػ ػ ػ ػػة

لػػم أنابيػػن إوسػػتيكية نبيػػذ وضػػزف

الييماتوكريت) إاستعماؿ أنابين شعرية زجاجية ماتوحة الطػرفيف تحتػو

تحػ ػ ػػت درج ػ ػ ػػة ح ػ ػ ػرار  18-ف ػ ػ ػػي المجمػ ػ ػػد لح ػ ػ ػػيف ج ػ ػ ػ ار االضتإ ػ ػ ػػارات

عم ػػم م ػػانل تضا ػػر ال ػػدـ ،ذ ت ػػـ وا ػػل تم ػػؾ اينابي ػػن الش ػػعرية ف ػػي ال ػػدـ

الكيموحيوية.

إصػػور مائمػػة و بدرج ػػو  ،°15وإعػػد أف مػ ػ الػػدـ اوا ػػة أرعػػاع اينب ػػون

فحوصات الدم الفيزيائية

بواسػطة الضاصػية الشػػعرية تػـ غػػوؽ حػد النيػايتيف المغمػػور فػي الػػدـ

تـ ج ار الاحوصات الايزيائية لمدـ كما ي تي

إش ػػك دائ ػػـ إ ػػالطيف االص ػػطناعي) ،ا ػػـ وا ػػعت اينابي ػػن ف ػػي جي ػػاز

حساب خاليا الدم البيضاء

الطرد المركز لمد ضمس دقػائ عمػم سػرعة  11111دور فػي الدقيقػة

ت ػ ػ ػػـ حتس ػ ػ ػػان ع ػ ػ ػػدد ضوي ػ ػ ػػا ال ػ ػ ػػدـ الب ػ ػ ػػيض إاس ػ ػ ػػتعماؿ شػ ػ ػ ػريحة الع ػ ػ ػػد

اػػـ قػػرل ال ارسػػن الػػدمو فػػي اينبػػون الشػػعر بواسػػطة المقػ ار الضػػاص

 aemocytomemterحسن طريقػة  )5سػحن الػدـ بواسػطة الماصػة

إ ػػو  ،ذ ف ال ارس ػػن ال ػػدمو يماػ ػ النس ػػإة المئوي ػػة لحج ػػـ كري ػػات ال ػػدـ

الضاصة الم شريحة العد عند العومة  1.5اـ أكم الحجـ لػم العومػة

الحمر المرصوصة.

 11إمحمػوؿ تركػي  ،)Turkish solutionاػـ تػرج محتويػات الماصػة

الفحوصات الكيمياحيوية لمصل الدم

عف طري الرج إاليد لمد عشر اواف ،وتركػت العينػة لمػد ضمػس دقػائ

أجريػ ػػت الاحوصػ ػػات الكيمياحيويػ ػػة الضاصػ ػػة إمص ػ ػ الػ ػػدـ وقػ ػػدرت كمػ ػػا

لتحم كريات الدـ الحم ار و لتصبيغ أنوية ضويػا الػدـ البػيض ،تحاػير

ي تي:

شػ ػريحة الع ػػد إع ػػد اىم ػػاؿ القطػ ػرات ال ػػاوم ايول ػػم وت ػػـ اس ػػتضدـ القط ػػر

بروتينات الدم

البروتين الكمي

الراإعػػة بواػػعيا عمػػم حافػػة الشػريحة مػػل غطائيػػا ،وتتػػرؾ لمػػد دقيقتػػيف
لغػػرض اإػػات الضويػػا واسػػتقرارىا ،وتع ػد ضوي ػا الػػدـ البياػػا مػػف ارععػػة

استعممت طريقة إايوريت لتقدير البػروتيف الكمػي فػي مصػ الػدـ بواسػطة

مرععػ ػػات كبيػ ػػر تحػ ػػت إػ ػػالمجير الاػ ػػوئي عمػ ػػم قػ ػػو التكبيػ ػػر .40 X

ع ػػد التحاليػ ػ م ػػف ش ػػركة  Spirectاالس ػػإانية ف ػػي قػ ػ ار النم ػػاذج ف ػػي

يستضرج العدد الكمي لضويا الدـ البيض كما في المعادلة ا تية:

جياز المطياؼ الاوئي عنػد طػوؿ مػوجي  551نػانو متػر  )8وطإقػت

العػػدد الكم ػي لضويػػا الػػدـ البػػيض ممػػـ) ³دـ= عػػدد الضويػػا الػػدـ البػػيض

المعادلة ا تية في قياس كمية البروتيف الكمي:

في المرعل الكبير×911

تركيز البروتيف الكمي غـ 111/م ) = امتصاصية العينػة\ امتصاصػية

حساب كريات الدم الحمر

المحموؿ القياسي .5x

2

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت  /ج1
الدهون الثالثية

قياس تركيز االلبومين

تػ ػػـ تقػ ػػدير تركيػ ػػز االلبػ ػػوميف فػ ػػي مص ػ ػ الػ ػػدـ إطريقػ ػػة البروموكريسػ ػػوؿ

ق ػ ػ ػ ػػدرت ال ػ ػ ػ ػػدىوف الاواي ػ ػ ػ ػػة إاس ػ ػ ػ ػػتعماؿ ع ػ ػ ػ ػػد تحاليػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػػف ش ػ ػ ػ ػػركة

ايضاػػر إ سػػتعماؿ عػػد محالي ػ مػػف شػػركة Spirectاالسػػإانية إق ػ ار

 Biomeghrebالارنسػػية وإاحػػص النمػػاذج بجيػػاز المطيػػاؼ الاػػوئي

أمتصاص ػ ػػية العين ػ ػػات والمحم ػ ػػوؿ القياس ػ ػػي عن ػ ػػد الط ػ ػػوؿ الم ػ ػػوجي 631

عند طوؿ موجي  511نامومتر لقياس الػدىوف الاوايػة وحسػن المعادلػة

نانومتر.

االتية:

مس ػ ػػتو الػ ػ ػػدىوف الاواي ػ ػػة ممغػ ػ ػػـ111 /مػ ػ ػ ) = امتصاصػ ػ ػػية العينػ ػ ػػة

قياس تركيز الكموبيولين

Xامتصاصية المحموؿ القياسي .911X

ق ػػدر تركي ػػز الكموعي ػػوليف ف ػػم مصػ ػ ال ػػدـ حس ػػن م ػػا ج ػػا إطريق ػػة )9

تقدير الكوليسترول

وإالمعادلة االتية :
مستو الكميػوعيف غػـ 111/مػ ) = البػروتيف الكمػي غػـ 111/مػ ) -

ت ػ ػػـ تق ػ ػػدير الكوليس ػ ػػتروؿ بواس ػ ػػطة ع ػ ػػد التحاليػ ػ ػ الج ػ ػػاىز م ػ ػػف ش ػ ػػركة

االلبوميف غـ 111/م )

 Biomeghrebالارنسػػية وإاحػػص النمػػاذج بجيػػاز المطيػػاؼ الاػػوئي

اليوريا

عنػػد طػػوؿ مػػوجي  511نػػانومتر لقيػػاس الكوليسػػتروؿ وحسػػن المعادلػػة
االتية:

اجري ػػت عممي ػػة حس ػػان نس ػػإة اليوري ػػا ف ػػي مصػ ػ ال ػػدـ إاس ػػتعماؿ ع ػػد
التحاليػ الجػاىز مػف شػركة  Spirectاالسػإانية  ،اػـ قػرأت امتصاصػية

الكولس ػػتروؿ ممغػ ػػـ111 /م ػ ػ ) = امتصاص ػػية العينػ ػػة  Xامتصاصػ ػػية

النماذج وامتصاصية المحموؿ القياسي عنػد طػوؿ مػوجي  611نػانومتر،

المحموؿ القياسي 200 X

تقدير مستوى البروتينات الدهنية عالية الكثافة

طإقت المعادلة ا تية لقياس تركيز اليوريا في مص الدـ
تركيػ ػ ػػز اليوري ػ ػ ػػا=ممغـ 111/م ػ ػ ػ مصػ ػ ػ ػ دـ =امتصاصػ ػ ػػية العين ػ ػ ػػة X

عمميػػة حسػػان نسػػإة تركيػػز البروتينػػات الدىنيػػة عاليػػة الكاافػػة فػػي مصػ

امتصاصية المحموؿ القياسي 11X

ال ػدـ تم ػػت إاس ػػتعماؿ ع ػػد التحاليػ ػ م ػػف ش ػػركة  Randoxالارنس ػػية ا ػػـ

تقدير انزيمات الكبد

قػ ػرأت امتصاص ػػية النم ػػاذج وامتصاص ػػية المحم ػػوؿ القياس ػػي عن ػػد ط ػػوؿ

انزيم مصل الدم ALT

موجي  511نانومتر .طإقت المعادلة ا تية:

تـ تقػدير انزيمػات مصػ الػدـ )ALT )Alanine transaminase

نس ػػإة تركي ػػز البروتين ػػات الدىني ػػة عالي ػػة الكااف ػػة ممغ ػػـ111 /مػ ػ ) =
امتصاصػػية العينػػة  Xامتصاصػػية المحمػػوؿ القياسػػي  111 Xمحمػػوؿ

بواسػػطو عػػد التحمي ػ مػػف شػػركة  Randoxالارنسػػية وإاحػػص النمػػاذج

قياسي).

بجيػػاز المطيػػاؼ الاػػوئي عنػػد طػػوؿ مػػوجي  516نػػانومتر اػػـ حس ػان

النتائج

التراكيز في الجياز ومقارنتيا إقيـ الجدوؿ القياسػية المػذكور المرفقػة مػل

تأثير التجريع بزيت بذور الكتان في مكونات الدم الفيزيائية

ضطة العم واـ التعبير عف فاعمية االنزيـ إالوحدات دولية /لتر .)11

مػف ضػوؿ الجػدوؿ  1لػوح عػدـ وجػود فػروؽ معنويػة )P≥ 0.05بػيف

انزيم مصل الدم AST
 )AST Alanin spartateإاسػتعماؿ

المعػػاموت فػػي صػػاات الػػدـ الايزيائيػػة عػػدد ضويػػا الػػدـ البياػػا  ،العػػدد

ع ػػد العمػ ػ م ػػف ش ػػركة  Randoxاالس ػػإانية وقػ ػ ار النت ػػائق ف ػػي جي ػػاز

الكمػػي لكريػػات الػػدـ الحمػػر ،ضاػػان الػػدـ و حجػػـ ضويػػا المرصوصػػة)

المطي ػ ػػاؼ الا ػ ػػوئي الط ػ ػػوؿ عن ػ ػػد الم ػ ػػوجي  511ن ػ ػػانومتر ا ػ ػػـ حس ػ ػػان

وتعػػد ى ػػذه الم شػ ػرات دليػ ػ عم ػػم اف الحم ػػوف كان ػػت ف ػػي حال ػػة ص ػػحية

التراكيػػز فػػي الجيػػاز ومقارنتيػػا إقػػيـ الجػػدوؿ القياسػػية المرفقػة مػػل ضطػػة

جيد طيمػة مػد التجرعػة ،اتاقػت ىػذه النتػائق مػل توصػ اليػو  )11ولػـ

العم واـ التعبير عف فاعمية االنزيـ إالوحدات دولية /لتر . )11

تتا مل مػا ذكػره  )19والػذيف وجػود فروقػات معنويػة بػيف المعػاموت

قػدر تركيػزtransaminase

وأوعزوا سبن ذلؾ أاافة زيت بذور الكتاف
جدول  : 1تأثير تجريع زيت الكتان عمى الصفات الفيزيائية لمدم ( المتوسطات  ±الخطأالقياسي)
المعاممة

عدد خاليا الدم البيض
3
WBC X10³/m

عدد كريات الدم الحمراء
3
RBC X 106/m

غم111 /مل

%

المعاممة االولى  0مل

1.21 ± 8.8

المعاممة الثانية  0.6مل

1.1 ± 8.0

1.0 ±5.4

المعاممة الثالثة 0.8 %

1.1 ± 9.2

1.0 ± 5.1

1.0 ± 9.3

المعاممة الرابعة  1مل

1.3 ± 8.7

1.1 ± 4.9

1.3 ± 9.0

غ.م = غير معنوي

مستوى المعنوية

±

خضاب الدم

حجم الخاليا المرصوصة

4.8 1.2

غ.م

غ.م

3

1.1 ± 8.7

1.0 ±29.0

1.0 ± 8.3

1.1 ±27.6
0.1 ±31.0
1.1 ±30.0

غ.م

غ.م
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تأأأأأأثير التجريأأأأأع بزيأأأأأت بأأأأأذور الكتأأأأأان فأأأأأي بعأأأأأض معأأأأأايير الأأأأأدم

تركيز الكموبيولين

تركيز بروتينات الدم

الكموعيػ ػػوليف فػ ػػي مص ػ ػ دـ وكانػ ػػت اعمػ ػػم قيمػ ػػة فػ ػػي المعاممػ ػػة الراإعػ ػػة

نوح ػ

الكيمياحيوية

تركيز البروتين الكمي

9.6غػػـ /ديسػػيمتر ،لػػـ تتا ػ ىػػذه النتيجػػة مػػل مػػا أشػػار أليػػو  )19الػػذ

وج ػػد ف ػػرؽ معن ػػو ب ػػيف المع ػػاموت واوع ػػز س ػػبن ذل ػػؾ ال ػػم قم ػػة نس ػػن

مػػف ضػػوؿ الجػػدوؿ  9نوح ػ اف التجريػػل بزيػػت بػػذور الكتػػاف لػػـ ي ػ ار

البروتيف الضاـ فػي العميقػة ولػـ تتاػ مػل  ،)13اذ الحظػوا وجػود تػ اير

معنويػػا  )P≥0.05فػػي البػػروتيف الكمػػي فػػي مص ػ الػػدـ بػػيف المعػػاموت

معنو لبذور الكتاف عمم تركيز الكموعيػوليف فػي مصػ الػدـ واوعػزوا اف

وكانت اعمم قيمة معاممة  5.6غػـ111/مػ  ،اتاقػت ىػذه النتيجػة مػل مػا

سػػبن زيػػاد نسػػإة تركيػػز الكمويبيػػوليف فػػي مص ػ الػػدـ يعػػود الػػم ارتاػػاع

ذك ػر  ،)11ولػػـ تتا ػ مػػل مػػا توص ػ لػػو  ،)13اذ وجػػدو ارتاػػاع عػػالي
معنػػو

مػػف جػػدوؿ  9عػػدـ وجػػود فػػرؽ معنػػو

 )P≥0.05فػػي تركيػػز

معام ىاـ البروتيف الضاـ.

) (P≤0.01فػػي تركيػػز البػػروتيف الكمػػي لمػػدـ مػػل زيػػاد مسػػتو

تركيز يوريا الدم

بذور الكتاف واوعز السبن الم زياد في نسإة البروتيف الضػاـ النػاتق مػف

اظيػػرت نتػػائق جػػدوؿ 9عػػدـ وجػػود تػ اير معنػػو  )P≥0.05لزيػػت بػػذور

ارتااع معامػ ىاػـ البػروتيف فػي المػاد العاػوية ,والػذ يعػد م شػر

الكت ػػاف عم ػػم تركي ػػز اليوري ػػا ف ػػي مصػ ػ ال ػػدـ ،اذ كان ػػت اعم ػػم قيم ػػة ف ػػي

لتحسػػيف التماي ػ الغػػذائي لمبػػروتيف فػػي الكبػػد ،ولػػـ تتا ػ اياػػا مػػل مػػا

المعاممػػة الاالاػػة  39.1غػػـ111/م ػ  ،اتاقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػل مػػا ذكػػره

ذكره  )19وذكر سبن االنضاػاض اف تركيػز البػروتيف الكمػي فػي إوزمػا

 ) 11ولػػـ تتا ػ مػػل مػػا ذك ػره  ،)19الػػذ أشػػار الػػم وجػػود انضاػػاض

الدـ يعود لم قمة نسإة البروتيف في العميقة المتناولة مف قب الحموف.

عالي المعنوية ) (P≤0.01فػي تركيػز يوريػا الػدـ واوعػز سػبن ذلػؾ الػم

تركيز االلبومين

انضا ػػاض نس ػػإة الب ػػروتيف ف ػػي زي ػػت ب ػػذور الكت ػػاف وم ػػف ا ػػـ انضا ػػاض

تشير النتائق في جدوؿ  9عدـ وجػود فروقػات معنويػة  )P≥0.05بػيف

ايحم ػػاض ايميني ػػة ف ػػي الك ػػرش الت ػػي عن ػػد تحممي ػػا ف ػػي الك ػػرش تعط ػػي

المعاموت في تركيز االلبوميف في مص الدـ ،اذ كانت اعمم قيمػة فػي

اليوريا كمضماات في عمميػة اييػض ومػف اػـ قمػة تركيػز اليوريػا فػي الػدـ،

المعاموت الاانية  3.3غػـ111/مػ  ،لػـ تتاػ ىػذه النتػائق مػل مػا ذكػره

ولـ تتا اياا مل ما توص اليو  .)13اذ عز السػبن أف الزيػاد فػي

 ،)19اذ الحػ وجػػود أنضاػػاض عػػالي المعنويػػة ) (P≤0.01فػػي تركيػػز

تركيػز اليوريػػا قػد يػدعـ مػػف زيػاد ىاػػـ البػػروتيف الضػاـ إاعتإػػاره م شػػر

االلب ػػوميف ،اوع ػػز س ػػبن ذل ػػؾ ال ػػم انضا ػػاض نس ػػإة الب ػػروتيف الض ػػاـ ف ػػي

لتحسػيف التمايػ الغػػذائي لمبػروتيف وتحسػػيف النتػروجيف مػػل زيػاد مسػػتو

العميق ػ ػػة ول ػ ػػـ تتاػ ػ ػ م ػ ػػل  )13واوع ػ ػػز الس ػ ػػبن اف زي ػ ػػاد نس ػ ػػإة تركي ػ ػػز

بذور الكتاف.

االلبوميف في مص الدـ يعود يرتااع معام ىاـ البروتيف الضاـ.

جدول  :0تأثير تجريع زيت الكتان عمى الكيمياحيوية لمدم ( المتوسطات  ±الخطأالقياسي)
المعاممة

غم111/مل

البروتين الكمي

غم111/مل

االلبومين

غم111/مل

الكموبيولين

اليوريا غم111/مل

AST
وحدة دولية /لتر

ALT
وحدة دولية /لتر

غ.م = غير معنوي

ممغم111/مل

مستو المعنوية

غ.ـ

غ.ـ

غ.ـ

غ.ـ

*

*

غ.ـ

غ.ـ

غ.ـ

1م

الدهون الثالثية

المعاممة الراإعة

5.5±0.1
A

2.9±0.1
A

2.6±0.1
A

22.6±2.8
A

41.4±2.2
B

16.4±2.9
B

85.43±2.6
A

113.43±22.6
A

39.5±9.5
A

م 0.8

ممغم 111/مل

المعاممة الاالاة

5.2±0.4
A

2.7±0.2
A

2.50±0.2
A

32.1±0.5
A

42.0±2.9
B

18.5±4.1
B

75.5±4.1
A

132.8±17.
A

24.5±4.1
A

 0.6م

كولسترول

المعاممة الاانية

5.6±0.4
A

3.3±0.26
A

2.3±0.2
A

29.9±2.7
A

43.8±2.6
AB

18.6±0.5
B

97.6±21.42
A

152.1±41.8
A

25.8±2.2
A

0م

HDL
ممغم 111/مل

المعامة االولم

5.5±0.2
A

3.0±0.3
A

2.5±.0.1
A

24.3±4.5
A

50.8±1.5
A

30.9±2.2
A

118.1±37.0
A

195.4±23.2
A

20.2±3.0
A

* = معنوي

تركيز اإلنزيم الناقل لمجموعة األمين من االسبارتيت AST
م ػػف ج ػػدوؿ  9نوحػ ػ وج ػػود أنضا ػػاض معن ػػو

السػيطر كانػػت االعمػػم اذ بمغػت  ،L/U ) 51.8انضاػػض تركيػػز الناقػ
إارتاػاع الزيػػت المجػرع عمػػم المعاممػة الاالاػػة والراإعػػة )41.4 , 42.0

 )P≤0.05ف ػػي تركي ػػز

 L/Uو لـ تتاوؽ عمػم المعاممػة الاانيػة  ، L/U )13.8اف االنضاػاض

اإلن ػزيـ الناق ػ لمجموعػػة ايمػػيف مػػف ايسػػإارتيت  ASTفػػي مص ػ الػػدـ

المعنػػو

لمحمػػوف التػػي عوممػػت بزيػػت بػػذور الكتػػاف ،اظيػػرت النتػػائق اف معاممػػة

4

 )P≤0.05أسػػتمر مػػل أرتاػػاع نسػػإة الزيػػت المجػػرع لمحمػػوف

املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع لكلية العلوم – جامعة تكريت  /ج1
مقارنػػة إمعاممػػة السػػيطر واقػػد اوعػػز الإػػاحاوف سػػبن ذلػػؾ الػػم ارتاػػاع

وعمػػم طػػوؿ مػػد التجرعػػة ممػػا يعطينػػا دلػػيو عمػػم الت ػ اير االيجػػابي فػػي

تقمي ػ عوام ػ اإلجيػػاد عمػػم الجسػػـ قػػد يكػػوف سػػبن ذلػػؾ ت ػ اير التجريػػل

حمض ألاا لينولينيؾ ايوميغا )3-فػي بػذور الكتػاف ،والػذ يعمػ عمػم

تاب ػػيخ تضميػ ػ الب ػػروتيف ال ػػدىني م ػػنضاض الكااف ػػة وال ػػدىوف الاواي ػػة ف ػػي

بزيت بذور الكتاف في ضاض تركيز نزيمات الكبد لما يحتويػو مػف نسػإة

الكبد الذ ي د الم تقمي الدىوف الاواية في مص الدـ.

عاليػة مػف حػامض ايوميغػا 3-التػي تقمػ تعػرض الكبػد لماػرر ،اتاقػػت
ى ػ ػػذه النتيج ػ ػػة م ػ ػػل م ػ ػػا ش ػ ػػار الي ػ ػػو  )19اذ الحػ ػ ػ عن ػ ػػد المقارن ػ ػػة ب ػ ػػيف

تركيز الكولسترول

المعػ ػػاموت وج ػ ػػود انضااا ػ ػػا عػ ػػالي المعنوي ػ ػػة ) (P≤0.01ف ػ ػػي تركي ػ ػػز

أشاره الم جدوؿ  9نوحػ عػدـ وجػود تػ اير معنػو  )P≥0.05لزيػت

اإلن ػزيـ الناق ػ لمجموعػػة ايمػػيف مػػف ايسػػإارتيت  ASTفػػي المعػػاموت

بذور الكتاف عمم تركيػز الكولسػتروؿ فػي مصػ الػدـ وكانػت اعمػم قيمػة
فػػي مجموعػػة السػػيطر

واتاقت اياا مل ما اشار اليو .)11
تركيز اإلنزيم الناقل لمجموعة األمين من االلنين ALT

نوح ػ مػػف ضػػوؿ ج ػدوؿ  9وجػػود فػػرؽ معنػػو

مػ ػػل مػ ػػا ذكػ ػػره  ، )11ولػ ػػـ تتا ػ ػ مػ ػػل نتػ ػػائق  ،)13أذ أشػ ػػاروا الػ ػػم
انضاػ ػ ػ ػػاض عػ ػ ػ ػػالي المعنويػ ػ ػ ػػة ) (P≤0.01لتركيػ ػ ػ ػػز الكولسػ ػ ػ ػػتروؿ فػ ػ ػ ػػي

 )P≤ 0.05ل ن ػزيـ

الناقػ ػ لمجموع ػػة ايم ػػيف  ALTف ػػي مصػ ػ دـ الحم ػػوف ،اذ نوحػ ػ
انضاػ ػ ػػاض معنػ ػ ػػو

 )195.4ممغػػـ 111/م ػ  ،اتاقػػت ىػػذه النتيجػػة

المع ػ ػػاموت الت ػ ػػي جرع ػ ػػت بزي ػ ػػت ب ػ ػػذور الكت ػ ػػاف مقارن ػ ػػة م ػ ػػل مجموع ػ ػػة

 )P≤0.05لممجموعػ ػ ػػات الاانيػ ػ ػػة والاالاػ ػ ػػة والراإعػ ػ ػػة

السػػيطر  ،أوعػػزوا سػػبن ذلػػؾ الػػم ارتاػػاع احمػػاض االوميغػػا  3فػػي زيػػت

L/U )16.1 ,18.5 ,18.6مقارن ػ ػ ػػا إالمجموع ػ ػ ػػة االول ػ ػ ػػم الس ػ ػ ػػيطر )

بذور الكتاف والتي تعم عمم تابػيخ تضميػ البػروتيف الػدىني مػنضاض

الكاافة والدىوف الاواية في الكبد.

 ،U/L )31.9أف التجريل بزيت بذور الكتاف لو دور في ضاػض تركيػز

تركيز البروتينات الدهنية عالية الكثافة HDL

اإلنػزيـ الناقػ لمجموعػػة ايمػػيف  ALTوذلػػؾ الرتاػػاع نسػػإة ايوميغػػا3-
فػػي الزيػػت التػػي تعم ػ عمػػم حمايػػة الكبػػد مػػف الاػػرر ومػػف اػػـ تحػػاف

أش ػ ػػار ال ػ ػػم ج ػ ػػدوؿ  )9نوحػ ػ ػ ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود فروق ػ ػػات معنوي ػ ػػة ب ػ ػػيف

عمػػم النسػػإة الطبيعيػػة لتنزيمػػات الدالػػة عمػػم اإلجيػػاد فػػي الػػدـ  ،اتاقػػت

المعػػاموت فػػي تركيػػز البروتينػػات الدىنيػػة عاليػػة الكاافػػة فػػي مص ػ دـ

ىذه النتائق مل ما ذكره  )19و نتائق .)11

الحمػػوف وكانػػت اعمػػم قيمػػة فػػي معاممػػة الراإعػػة ذ بمغػػت  )39.5ممغػػـ

تركيز الدهون الثالثية

لػػـ تشػػير النتػػائق فػػي جػػدوؿ  9الػػم وجػػود أ فػػرؽ معنػػو

111/م ػ  ،لػػـ تتا ػ ىػػذه النتيجػػة م ػػل مػػا اشػػاروا اليػػو  )13وقػػد اوعػ ػ از
الإػػاحايف سػػبن ذلػػؾ اف بػػذور الكتػػاف تحتػػو عمػػم نسػػن عاليػػة ألاػػا لينػػو

)P≥0.05

بيف المعاموت فػي تركيػز الػدىوف الاوايػة فػي مصػ الػدـ وكانػت اعمػم

لينيػ ػؾ ايوميج ػػا  )3الت ػػي تعمػ ػ عم ػػم تا ػػإخ تضميػ ػ الب ػػروتيف م ػػنضاض

قيمػة فػػي مجموعػة السػػيطر اذ بمغػت  )118.1ممغػػـ 111/مػ  ،اتاقػػت

الكاافة في الكبد.

ىػػذه النتيجػػة مػػل مػػا ذكػػره  ،)11ولػػـ تتا ػ مػػل مػػا توص ػ اليػػو )19

االستنتاجات

والذ أشار الم انضاػاض عػالي المعنويػة ) (P≤0.01لممعػاموت التػي

لـ ت ار العوام المدروسة في الصاات الايزيائية لمدـ

جرعت بزيت بػذور الكتػاف مقارنػة إمعاممػة السػيطر  ،عػ از الإاحػم سػبن

ضاػػض التجريػػل بزيػػت بػػذور الكتػػاف مػػف االجيػػاد عمػػم الحمػػوف وذلػػؾ

ذلؾ لم النسإة العالية مػف ايوميغػا 3-الموجػود فػي زيػت بػذور الكتػاف
التي ت د

إسػ ػػبن محتػ ػػو زيػ ػػت بػ ػػذور الكتػ ػػاف عمػ ػػم نسػ ػػإة عاليػ ػػة مػ ػػف حػ ػػامض

لم ضاض تركيز الدىوف الاواية فػي إوزمػا الػدـ ،ولػـ تتاػ

ايوميغا 3-التي تقم تعرض الكبد لمارر

اياػ ػػا مػ ػػل مػ ػػا توص ػ ػ لػ ػػو  ،)13اذ الحظ ػ ػوا انضاػ ػػاض إشػ ػػك عػ ػػالي
المعنوية  )P ≤0.01لجميل المعاموت مل زياد مسػتو بػذور الكتػاف
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زيػ ػػت ب ػ ػػذور الكت ػ ػػاف ف ػ ػػي ايدا اإلنتػ ػػاجي والاس ػ ػػمجي ل ػ ػػذكور الحم ػ ػػوف

The Effect of Dosing Linseed Oil in some Productive Indicators, Doll and
Rumen Environment of Iraqi Awassi Lambs
Ahmed Fares Saleh Al-Hadithi , Abdullah Isam Nuaman
College of Agriculture, Tikrit University, Tikrit, Iraq

Abstract
This study was conducted in the animal field affiliated to the Department of Animal Production at the College of
Agriculture/ University of Tikrit, and the purpose of the research was to use flaxseed oil and its effect on the
physical and biological blood characteristics of the Awassi lambs
This study lasted for 119 days from 10/14/2019 to 10/2/2020, in which twelve Awassi lambs aged between 5-6
months and with an average initial weight of 24.18 kg were used.
The lambs were divided into four groups according to weight, were distributed randomly, and the treatments
were fed on level of protein 15.4% at a level of nutrition 3% of the body weight, and the linseed oil, was dosed
daily according to the ratios 0, 0.6, 0.8, 1 ml / kg , and the wheat hay is freely served, The experiment showed
that there was no significant effect in some of blood parameters (total number of white blood cells (WBC), total
number of red blood cells (RBC), hemoglobin concentration Hb, the volume of blood cells packed (pcv)), and
also some biochemical characteristics were not significantly affected (total protein, albumin, Globulin, urea, the
concentration of triglycerides, cholesterol, and high-density lipoproteins (HDL), while a significant effect was
found in both the amine group transport enzyme (AST) and the amine group transporter enzyme (ALT). Often
the third and fourth treatment were the most effective compared to the (first) of Control Treatment.
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