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 البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
 

 

 حيوية لدى ذكورياية والكيمئالتجريع بزيت بذور الكتان في معايير الدم الفيزيا تأثير
 الحمالن العواسية العراقية

 عبد هللا عصام نعمانحمد فارس صالح , أ
 ، كمية الزراعة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراؽقسـ االنتاج الحيواني 

 الممخص
زيػت   ،  وتيػدؼ الػم معرفػة تػ اير اسػتعمفػي كميػة الزراعػة / جامعػة تكريػت اإلنتػاج الحيػوانيأجريت ىذه الدراسة في الحقػ  الحيػواني التػاإل  لػم قسػـ 

 /10 /11 منػذ ا  يومػ 119لمػد  اسػتمرت  ىػذه الدراسػة صػاات الػدـ الايزياويػة والكيمياحيويػة فػي الحمػوف العواسػية  العراقيػة،  إعػض بذور الكتػاف عمػم
 كغـ.  9.19±91.18 أشير وإمعدؿ وزف ابتدائي 6-5إعمر يتراوح ييا اانم عشر حمو عواسيا ستعم  فأ 9191 /9 /10ولغاية  9119

 عمػم عميقػة واحػد  ذات مسػتو  المعػاموت  وغػذيتوزعت الحموف فػي ارعػل مجػاميل حسػن وزف الجسػـ اػـ وزعػت عشػوائيا عمػم معػاموت التجرعػة ، 
كغػـ مػاد  جافػة مػ  /  1 ,1.8 ,1.6 ,1  النسػن حسػن يوميػا  وجرعت زيت الكتاف  ،% مف وزف الجسـ3إمستو  تغذية   %15.1مف البروتيف لي عا

 .  حر  وقدـ تبف الحنطة إصور    ،عمم التوالي متناولة
 ),  WBC) white blood cellمعنػو  فػي إعػض معػايير الػدـ الايزيائيػة  العػدد الكمػي لكريػات الػدـ البػيض   تػ ايراظيػرت التجرعػة عػدـ وجػود ا  
حجػـ كريػات الػدـ  ) , Hb) Corpuscular Hemoglobinتركيػز ضاػان الػدـ  ,(red blood cells  RBCالعػدد الكمػي لكريػات الػدـ الحمػر 

وكػػذلؾ لػػـ تتػػ ار معنويػػا إعػػض الصػػاات الكيمياحيويػػة  البػػروتيف الكمػػي، ايلبػػوميف، الكموعيػػوليف، )  Packed cell volume pcv (المرصوصػػة 
لمجموعػة ايمػػيف اليوريػا، تركيػز الػدىوف الاوايػة، الكولسػتروؿ، والبروتينػات الدىنيػة عميػة الكاافػة ، بينمػػا وجػد تػ اير معنػو  فػي كػ  مػف اإلنػزيـ الناقػ  

 . ALTناق  لمجموعة ايميف مف االلنيف واالنزيـ ال ASTمف االسإارتيت 
 أعمم القيـ عند معاممة االولم  السيطر ( مقارنة مل إقية المعاموت التي تمقت التجريل بزيت بذور الكتاف. توغالإا ما كان

 

 المقدمة 
مػف القطاعػات الزراعيػة الميمػة تظيػر اىميتػو  يعد قطاع الارو  الحيوانية

تعػػػػد والحميػػػػن و تػػػػوفير المحػػػػـو بدرجػػػػة اساسػػػػية و لمغػػػػذا   مصػػػػدا إاعتإػػػػاره
الزراعيػة الميمػة اذ تشػك  اػرو  وطنيػة واقتصػادية  االغناـ مف الحيوانػات

اذ تعتبػػر مػػف احػػد  مػػوارد الاػػرو   ،(1بمػػداف عديػػد  ومنيػػا العػػراؽ   يفػػ
الحيوانيػػػػة الرئيسػػػػية فػػػػي العػػػػالـ لمػػػػا ليػػػػا ااػػػػر وااػػػػ  فػػػػي تػػػػوفير المحػػػػـو 

   .(2الحمرا  التي يحتاجيا االنساف   
 كإاػافة عم تسػت التػيالميمػة الزيػوت النإاتيػة  مػف زيت بذور الكتػاف اف

عػد االػم محصػوؿ مػف حيػم االنتػاج عمػم مسػتو  يغذائية لممجترات اذ 
 %11الكتػاف مػف الزيػت حػػوالي بػػذور  ( ويصػ  محتػو  (3البػذور الزيتيػة

% مػػػف 91 مةتشػػػك  االحمػػػاض الدىنيػػػة غيػػػر المشػػػإعة قصػػػير  السمسػػػ و
مجموع االحماض الدىنية التي تدض  في تركين الدىف ويشػك  حػامض 

 (1  %مػػػف مجمػػػوع االحمػػػاض الدىنيػػػة المشػػػإعة55اكاػػػر مػػػف لينولينػػػؾ
 حػامض  3-البذور إمحتواىا الغني مف الحػامض ألػدىني اوميغػا تتميز،

   .لينولنيؾ( وايحماض الدىنية المتعدد  غير المشإعة-الاا

معرفة ت اير التجريػل بزيػت بػذور الكتػاف لذلؾ ىدفت الدراسة الحالية الم 
 العراقية.العواسية  صاات دـ الحموففي إعض 

 مواد وطرائق العمل 
   تغذية الحيوانات وادارتها 

أجريػػت ىػػذه الدراسػػة فػػي الحقػػ  الحيػػواني التػػاإل لقسػػـ اإلنتػػاج الحيػػواني 
/ 11/ 11يومػا ، مػػف يػػـو  119فػي كميػػة الزراعػة م جامعػػة تكريػت لمػػد  

حمػػػػو  19اسػػػػتعم  فػػػػي ىػػػػذه التجرعػػػػة  ،9191/ 9/ 11ولغايػػػػة  9119
أشػػير،  6 لػػم 5عراقيػػا تػػـ شػػرا ىا مػػف ايسػػواؽ المحميػػة إعمػػر  عواسػػيا

ت ىػذه المػد  ، وعػد  يػـو عمػم العميقػة ايساسػية91وغذيت الحمػوف لمػد  
الحمػوف ليػوميف متتػالييف إاسػتعماؿ  ووزعتاـ ، تمييدية لغرض التكيف

 ،كغػػـ( 91.18الميػػزاف الحقمػػي االلكترونػػي، وعػػد  ىػػذا الػػوزف االبتػػدائي  
حيوانػػات إ رقػػاـ إوسػػتيكية وقسػػمت  لػػم أرعػػل مجػػاميل فػػي كػػ  رقمػػت ال

وزعػػػػت عشػػػػوائيا عمػػػػم ، مجموعػػػػة اػػػػوم حمػػػػوف متجانسػػػػة فػػػػي الػػػػوزف 
مجموعػػات و واػػعت فػػي اقاػػاص فرديػػة اػػمف حاػػير  نصػػف ماتوحػػة 
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وزودت االقاػػػاص إالمعػػػالف والمشػػػارن، غػػػذيت الحيوانػػػات جميعػػػا  عمػػػم 
ة الحنطػػػة وكسػػػإة فػػػوؿ مركإػػػة مػػػف الشػػػعير االسػػػود ونضالػػػعميقػػػة واحػػػد  

الصػػػػػويا وحبػػػػػون الػػػػػذر  الصػػػػػارا  وكانػػػػػت نسػػػػػإة البػػػػػروتيف الضػػػػػاـ فييػػػػػا 
% مػف وزف الجسػػـ لسػد احتياجاتيػػا الغذائيػػة 3% وإمسػتو  تغذيػػة 15.1

وكانػػت تعطػػم لمحمػػوف عمػػم وجبتػػيف يوميػػا فػػي السػػاعة الاامنػػة صػػإاحا  
والسػػػػػػاعة السادسػػػػػػة مسػػػػػػا   وذلػػػػػػؾ لاػػػػػػماف تنػػػػػػاوؿ الحيوانػػػػػػات الكميػػػػػػة 

 التغيػػراتاػػـ تعػػدؿ كميػػة العمػػف المركػػز حسػػن  ،مضصصػػة مػػف العميقػػةال
 و تػبف الحنطػة لمحيوانػات إصػور  حػر  قػدـ ،الوزنية االسبوعية لمحيوانػات

وكاف الما  نظيف وقوالن االموح المعدنية متػوفر  طػواؿ اليػـو وجرعػت 
( 1 , 1.8 , 1.6 ,1بزيػت الكتػػاف حسػن المعػػاموت التجريبيػة ايرععػػة  

 .كغـ مف الماد  الجافة المتناوؿ اليومية عمم  التواليم / 
 نماذج الدم

منطقػة  مػفحص  عمم نمػاذج الػدـ مػف جميػل الحيوانػات وذلػؾ إسػحبيا 
عنػد السػاعة الاامنػة صػإاحا (  Jugular vein  الوريػد الػوداجي  العنػ 

مػػ  فػػي 9مػػ  واػل  11عواسػػطة محقنػػة نبيػذ  سػػعة وقبػ  تقػػديـ العمػف و 
 Ethylene تضاػػػػر إوسػػػػتيكية معقمػػػػة تحػػػػو  عمػػػػم مػػػػانلأنابيػػػػن 

Diamine Tetra Acidic Acid (E.D.T.A)  إلجػرا  فحوصػػات
بينمػػا واػػل الجػػز  ا ضػػر مػػف الػػدـ فػػي أنابيػػن زجاجيػػة  الػػدـ الايزيائيػػة

نبيذ  نظياة ومعقمة تحتو  عمم ج  ياصػ  المصػ  عػف إػاقي مكونػات 
رتبػت االنابيػن بزاويػة  درجػة حػرار  المضتبػر، فػيالدـ لمد  نصػف سػاعة 

سػػػاعة إعػػػدىا واػػػػعت فػػػي جيػػػػاز  91ـ ولمػػػػد   1وعدرجػػػة حػػػرار    15
قيقػػة لاصػػ  مصػػ  الػػػدـ  91دور  /دقيقػػة( لمػػػد  3111الطػػرد المركػػز   

نقػػ  المصػػ   لػػم أنابيػػن إوسػػتيكية نبيػػذ  وضػػزف عػػف المكونػػات االضػػر  
فػػػػػػػي المجمػػػػػػػد  لحػػػػػػػيف  جػػػػػػػرا  االضتإػػػػػػػارات  18-تحػػػػػػػت درجػػػػػػػة حػػػػػػػرار  

 .ويةالكيموحي
 فحوصات الدم الفيزيائية

 تـ  جرا  الاحوصات الايزيائية لمدـ كما ي تي

  حساب خاليا الدم البيضاء
 ضويػػػػػػػا الػػػػػػػدـ البػػػػػػػيض إاسػػػػػػػتعماؿ شػػػػػػػريحة العػػػػػػػدعػػػػػػػدد  تػػػػػػػـ  حتسػػػػػػػان

aemocytomemter  ماصػة السػحن الػدـ بواسػطة  (5  حسن طريقػة
العومػة  اـ أكم  الحجـ  لػم 1.5العومة عند  شريحة العدالم الضاصة 

محتويػات الماصػة اػـ تػرج ، (Turkish solution  إمحمػوؿ تركػي 11
 ،  دقػائ  سلمػد  ضمػالعينػة وتركػت عف طري  الرج إاليد لمد  عشر اواف 

، تحاػير لتصبيغ أنوية ضويػا الػدـ البػيض لتحم  كريات الدـ الحمرا  و
 القطػػػر  سػػػتضدـوتػػػـ االقطػػػرات الػػػاوم ايولػػػم إعػػػد اىمػػػاؿ شػػػريحة العػػػد 

الشػػريحة مػػل غطائيػػا، وتتػػرؾ لمػػد  دقيقتػػيف حافػػة الراإعػػة بواػػعيا عمػػم 
الػػدـ البياػػا  مػػف ارععػػة ا ضويػػ د، وتعػػواسػػتقرارىالغػػرض اإػػات الضويػػا 

. X 40إػػػػالمجير الاػػػػوئي عمػػػػم قػػػػو  التكبيػػػػر تحػػػػت مرععػػػػات كبيػػػػر   
 :يستضرج العدد الكمي لضويا الدـ البيض كما في المعادلة ا تية

البػػيض  ـالضويػػا الػػددـ= عػػدد  ³(ممػػـ  ضويػػا الػػدـ البػػيضل يالعػػدد الكمػػ
 911×الكبيرفي المرعل 

  حساب كريات الدم الحمر

 العػػػػػػػػد إاسػػػػػػػػتعماؿ شػػػػػػػػريحة  ـالحمػػػػػػػػرا  تػػػػػػػػحسػػػػػػػػان كريػػػػػػػػات الػػػػػػػػدـ اف 
Haemocytomemter  سػػحن الػػدـ بواسػػطة  6  طريقػػة وحسػػن إ )

ويكم  الحجػـ الػم  1.5 الم حد  العومة ماصة ضاصة مل شريحة العد
اػػـ يضمػػخ داضػػ   (Heims solution  إمحمػػوؿ ىػػايمس 111العومػػة 

، لتحاير شػريحة العػد اىممػت القطػرات الػاوم  الماصة لمد  عشر اواف 
الراإعة عمم حافة اتصاؿ الشريحة مػل غطائيػا  واستعممت القطر ايولم 

، وفحصػػػػػت واسػػػػػتقرارىاوتركػػػػػت لمػػػػػد  دقيقتػػػػػيف لغػػػػػرض اإػػػػػات الضويػػػػػا 
إحسػػػان عػػػدد الضويػػػا فػػػي  X 11 إػػػالمجير الاػػػوئي عمػػػم قػػػو  التكبيػػػر

مرععػػػػا  صػػػػغيرا   16ضمسػػػػة مرععػػػػات متوسػػػػطة، كػػػػ  مرعػػػػل كبيػػػػر يحػػػػو  
 يستضرج العدد الكمي لكريات الدـ الحمر كما في المعادلة ا تية:

فػي  ا الضويػا الحمػر  دـ= عدد كريػات الػدـ)3ممـ(عدد كريات الدـ الحمر
 .11111×مرععات  ضمس 
 خضاب الدمتقدير 

( فػػػي جيػػػاز المطيػػػاؼ 7 تػػػـ قيػػػاس تركيػػػز ضاػػػان الػػػدـ حسػػػن طريقػػػة
فرنسػي المنشػ  اذ تػـ   Novel نػوع  spectrophotometer الاػوئي
( مػػف عينػػة الػػدـ المحاوظػػة والحاويػػة عمػػم مػػاد  مػػانل التضاػػر 1m(اضػػذ 

(عػد  مػرات  Dripkin solution   وتـ مزج العينة مل محمػوؿ دارعكػف
    ومػػػف اػػػـ تػػػـ تحاػػػيف المػػػزيق لمػػػد  ضمػػػس دقػػػائ  بدرجػػػة حػػػرار  الغرفػػػة

عمػػم طػػوؿ ضػاص  kit( ـ وإعػدىا تػػـ قػرا   االمتصاصػػية بواسػػطة 95 
 .تركيز ضاان الدـتسجي  وتـ  نانومتر 511  موجي

  ة حجم كريات الدم المرصوص
قيسػػػػػػػػت النسػػػػػػػػإة المئويػػػػػػػػة لحجػػػػػػػػـ كريػػػػػػػػات الػػػػػػػػدـ المرصوصػػػػػػػػة  قيمػػػػػػػػة 
الييماتوكريت( إاستعماؿ أنابين شعرية زجاجية ماتوحة الطػرفيف تحتػو  

 ذ تػػػـ واػػػل تمػػػؾ اينابيػػػن الشػػػعرية فػػػي الػػػدـ  ،عمػػػم مػػػانل تضاػػػر الػػػدـ
وإعػػػد أف مػػػ  الػػػدـ اواػػػة أرعػػػاع اينبػػػون °، 15إصػػػور  مائمػػػة و بدرجػػػو 
ية تػـ  غػػوؽ  حػد  النيػايتيف المغمػػور  فػي الػػدـ بواسػطة الضاصػية الشػػعر 

اػػػـ واػػػعت اينابيػػػن فػػػي جيػػػاز ، إػػػالطيف االصػػػطناعي(  دائػػػـإشػػػك  
دور  فػي الدقيقػة  11111الطرد المركز  لمد  ضمس دقػائ  عمػم سػرعة 

اػػـ قػػرل  الراسػػن الػػدمو  فػػي اينبػػون الشػػعر  بواسػػطة المقػػرا  الضػػاص 
النسػػػػإة المئويػػػػة لحجػػػػـ كريػػػػات الػػػػدـ ،  ذ  ف الراسػػػػن الػػػػدمو  يماػػػػ   إػػػػو

 .الحمر المرصوصة
 حيوية لمصل الدمياالفحوصات الكيم

حيويػػػػة الضاصػػػػة إمصػػػػ  الػػػػدـ وقػػػػدرت كمػػػػا ياأجريػػػػت الاحوصػػػػات الكيم
 :ي تي

 بروتينات الدم
 البروتين الكمي

فػي مصػ  الػدـ بواسػطة  استعممت طريقة إايوريت لتقدير البػروتيف الكمػي
قػػػرا   النمػػػاذج فػػػي فػػػي االسػػػإانية  Spirectشػػػركة التحاليػػػ  مػػػف  عػػػد  

وطإقػت  (8 نػانو متػر  551جياز المطياؼ الاوئي عنػد طػوؿ مػوجي 
 :المعادلة ا تية في قياس كمية البروتيف الكمي

امتصاصػية  \امتصاصية العينػة ( =م 111 غـ / تركيز البروتيف الكمي
 .x 5يالمحموؿ القياس
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 قياس تركيز االلبومين
مصػػػػ  الػػػػدـ إطريقػػػػة البروموكريسػػػػوؿ  فػػػػيتركيػػػػز االلبػػػػوميف تػػػػـ تقػػػػدير 
االسػػػإانية إقػػػرا    Spirectمحاليػػػ  مػػػف شػػػركة عػػػد سػػػتعماؿ  ايضاػػػر إ

 631متصاصػػػػػية العينػػػػػات والمحمػػػػػوؿ القياسػػػػػي عنػػػػػد الطػػػػػوؿ المػػػػػوجي أ
 .نانومتر

   موبيولينكقياس تركيز ال
( 9 إطريقػػػػة   مػػػا جػػػػا حسػػػػنموعيػػػوليف فػػػػم مصػػػػ  الػػػدـ كقػػػدر تركيػػػػز ال

 :االتية  ةوإالمعادل
 -مػ ( 111 غػـ / = البػروتيف الكمػيمػ ( 111 غػـ / مستو  الكميػوعيف 

 م (111 غـ / االلبوميف
    اليوريا

عػػػد   إاسػػػتعماؿاجريػػػت عمميػػػة حسػػػان نسػػػإة اليوريػػػا فػػػي مصػػػ  الػػػدـ 
اػـ قػرأت امتصاصػية  ، االسػإانية Spirect شػركةمػف  التحاليػ  الجػاىز 

 ،رتنػانوم 611النماذج وامتصاصية المحموؿ القياسي عنػد طػوؿ مػوجي 
 طإقت المعادلة ا تية لقياس تركيز اليوريا في مص  الدـ

 Xمػػػػػػػ  مصػػػػػػػ  دـ =امتصاصػػػػػػػية العينػػػػػػػة 111=ممغـ /تركيػػػػػػػز اليوريػػػػػػػا
 X11امتصاصية المحموؿ القياسي 

 تقدير انزيمات الكبد 
  ALTانزيم مصل الدم   

 (Alanine transaminase)   ALT تقػدير انزيمػات مصػ  الػدـ تـ 
وإاحػػص النمػػاذج الارنسػػية  Randoxمػػف شػػركة بواسػػطو عػػد  التحميػػ  

ان حسػػ نػػانومتر اػػـ 516بجيػػاز المطيػػاؼ الاػػوئي عنػػد طػػوؿ مػػوجي 
مػل  ةإقيـ الجدوؿ القياسػية المػذكور  المرفقػالتراكيز في الجياز ومقارنتيا 

 (.11  ضطة العم  واـ التعبير عف فاعمية االنزيـ إالوحدات دولية /لتر
 ASTانزيم مصل الدم  

إاسػتعماؿ ( Alanin spartate  transaminase  ASTقػدر تركيػز
وقػػػرا   النتػػػائق فػػػي جيػػػاز االسػػػإانية  Randoxشػػػركة مػػػف عػػػد  العمػػػ  

اػػػػػـ حسػػػػػان  نػػػػػانومتر 511 عنػػػػػد المػػػػػوجيالمطيػػػػػاؼ الاػػػػػوئي الطػػػػػوؿ 
مػػل ضطػػة  ةإقػػيـ الجػػدوؿ القياسػػية المرفقػػ  ومقارنتيػػاالتراكيػػز فػػي الجيػػاز 

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

 الدهون الثالثية 
ليػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػركة اعػػػػػػػػػػد  تح ؿقػػػػػػػػػػدرت الػػػػػػػػػػدىوف الاوايػػػػػػػػػػة إاسػػػػػػػػػػتعما

Biomeghreb  الارنسػػية وإاحػػػص النمػػػاذج بجيػػاز المطيػػػاؼ الاػػػوئي
الاوايػة وحسػن المعادلػة لقياس الػدىوف  نامومتر 511عند طوؿ موجي 

 :االتية
امتصاصػػػػػػية العينػػػػػػة ( = مػػػػػػ 111مسػػػػػػتو  الػػػػػػدىوف الاوايػػػػػػة   ممغػػػػػػـ/ 

X امتصاصية المحموؿ القياسيX911. 
 تقدير الكوليسترول

مػػػػػف شػػػػػركة بواسػػػػػطة عػػػػػد  التحاليػػػػػ  الجػػػػػاىز   ؿتػػػػػـ تقػػػػػدير الكوليسػػػػػترو 
Biomeghreb   الارنسػػية وإاحػػص النمػػاذج بجيػػاز المطيػػاؼ الاػػوئي

وحسػػن المعادلػػة   ؿالكوليسػػترو لقيػػاس  نػػانومتر 511عنػػد طػػوؿ مػػوجي 
 :االتية

امتصاصػػػػية  X( = امتصاصػػػػية العينػػػػة مػػػػ 111  ممغػػػػـ/  ؿالكولسػػػػترو 
 X 200  المحموؿ القياسي
 بروتينات الدهنية عالية الكثافة تقدير مستوى ال

فػػي مصػػ   البروتينػػات الدىنيػػة عاليػػة الكاافػػةتركيػػز  عمميػػة حسػػان نسػػإة
الارنسػػػية اػػػـ  Randoxمػػػف شػػػركة   إاسػػػتعماؿ عػػػد  التحاليػػػتمػػػت دـ الػػػ

لقياسػػػي عنػػػد طػػػوؿ قػػػرأت امتصاصػػػية النمػػػاذج وامتصاصػػػية المحمػػػوؿ ا
 :. طإقت المعادلة ا تيةمترنانو  511موجي 

 (  =مػػػ 111نسػػػإة  تركيػػػز البروتينػػػات الدىنيػػػة عاليػػػة الكاافػػػة  ممغػػػـ/ 
  محمػػػوؿ X 111امتصاصػػية المحمػػػوؿ القياسػػي  Xامتصاصػػية العينػػػة 

 .قياسي(
 النتائج

 تان في مكونات الدم الفيزيائية  تأثير التجريع بزيت بذور الك
بػيف (P≥ 0.05 لػوح  عػدـ وجػود فػروؽ معنويػة  1 مػف ضػوؿ الجػدوؿ

، العػػدد  فػػي صػػاات الػػدـ الايزيائيػػة  عػػدد ضويػػا الػػدـ البياػػا المعػػاموت 
الػػدـ و حجػػـ ضويػػا المرصوصػػػة(  الحمػػر، ضاػػانالكمػػي لكريػػات الػػدـ 

وتعػػػد ىػػػذه الم شػػػرات دليػػػ  عمػػػم اف الحمػػػوف كانػػػت فػػػي حالػػػة صػػػحية 
ولػـ ( 11 توصػ  اليػو ىػذه النتػائق مػل  اتاقػت  ،جيد  طيمػة مػد  التجرعػة

 فروقػات معنويػة بػيف المعػاموت ( والػذيف وجػود 19  همػا ذكػر تتا  مل 

 اافة زيت بذور الكتاف أوأوعزوا سبن ذلؾ 
 

 الخطأالقياسي(±  ) المتوسطات   لمدم ة: تأثير تجريع زيت الكتان عمى الصفات الفيزيائي 1جدول 
 حجم الخاليا المرصوصة

% 

 الدمخضاب 

 مل111غم/ 

 عدد كريات الدم الحمراء

RBC X 106/m3 

 عدد خاليا الدم البيض

WBC X10³/m3 

 المعاممة

  ±1.0  مل 0 المعاممة االولى ±1.21     8.8 4.8  ±1.2     ±1.1  8.7 29.0

 مل 0.6 المعاممة الثانية ±1.1     8.0 5.4 ±1.0  ±1.0      8.3 27.6    ±1.1  

 0.8 % المعاممة الثالثة ±1.1     9.2 1.0 ±   5.1 ±1.0     9.3 31.0  ±0.1 

 مل 1 الرابعة المعاممة ±1.3       8.7 1.1 ±     4.9 ±1.3     9.0 30.0 ±1.1 

 مستوى المعنوية غ.م غ.م غ.م غ.م
 غ.م = غير معنوي 
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تأأأأأأثير التجريأأأأأع بزيأأأأأت بأأأأأذور الكتأأأأأان فأأأأأي بعأأأأأض  معأأأأأايير الأأأأأدم  
 حيوية ياالكيم

 تركيز بروتينات  الدم 
 تركيز البروتين الكمي 
نوحػػػ  اف التجريػػػل بزيػػػت بػػػذور الكتػػػاف لػػػـ يػػػ ار  9 مػػػف ضػػػوؿ الجػػػدوؿ

فػػي البػػروتيف الكمػػي فػػي مصػػ  الػػدـ بػػيف المعػػاموت   (P≥0.05 معنويػػا
اتاقػت ىػذه النتيجػة مػل مػا ، مػ 111غػـ/ 5.6اعمم قيمة معاممة وكانت 

اذ وجػػدو ارتاػػاع عػػالي  ،(13  مػػا توصػػ  لػػو ولػػـ تتاػػ  مػػل(، 11  رذكػػ
الكمػػي لمػػدـ مػػل زيػػاد  مسػػتو   فػػي تركيػػز البػػروتيف (P≤0.01)معنػػو   

الكتاف واوعز السبن الم زياد  في نسإة البروتيف الضػاـ النػاتق مػف  بذور
م شػر والػذ  يعػد ,ارتااع  معامػ  ىاػـ البػروتيف  فػي المػاد  العاػوية 

، ولػػـ تتاػػ  اياػػػا مػػل  مػػػا لتحسػػيف التمايػػ  الغػػػذائي لمبػػروتيف فػػي الكبػػػد
االنضاػاض اف تركيػز البػروتيف الكمػي فػي إوزمػا ( وذكر سبن 19  هذكر 

 .عود  لم قمة نسإة البروتيف في العميقة المتناولة مف قب  الحموفالدـ ي
 تركيز االلبومين 

بػيف  (P≥0.05 عدـ وجػود فروقػات معنويػة  9تشير النتائق  في جدوؿ 
اذ كانت اعمم قيمػة فػي  ،في تركيز االلبوميف في مص  الدـ المعاموت

  همػا ذكػر ، لػـ تتاػ  ىػذه النتػائق مػل مػ 111غػـ/ 3.3المعاموت  الاانية 
تركيػػز فػػي  (P≤0.01)وجػػود أنضاػػاض عػػالي المعنويػػة الحػػ  اذ  ،(19 

اوعػػػز سػػػبن ذلػػػؾ الػػػم انضاػػػاض نسػػػإة البػػػروتيف الضػػػاـ فػػػي  ،االلبػػػوميف
اف زيػػػػػاد  نسػػػػػإة تركيػػػػػز  ( واوعػػػػػز السػػػػػبن13ولػػػػػـ تتاػػػػػ  مػػػػػل   العميقػػػػػة

   .معام  ىاـ البروتيف الضاـ رتااعي االلبوميف في مص  الدـ يعود

 تركيز الكموبيولين 
فػػي تركيػػز  (P≥0.05  عػػدـ وجػػود فػػرؽ معنػػو   9نوحػػ   مػػف جػػدوؿ 

وكانػػػػت اعمػػػػػم قيمػػػػػة فػػػػي المعاممػػػػػة الراإعػػػػػة الكموعيػػػػوليف فػػػػػي مصػػػػػ  دـ 
( الػػذ  19  أليػػوشػػار ألػػـ تتاػػ  ىػػذه النتيجػػة مػػل مػػا  ديسػػيمتر، غػػـ/9.6
واوعػػػػز سػػػبن ذلػػػؾ الػػػػم قمػػػة نسػػػػن فػػػرؽ معنػػػػو  بػػػيف المعػػػاموت وجػػػد 

وجػود تػ اير اذ الحظػوا  ،(13البروتيف الضاـ فػي العميقػة  ولػـ تتاػ  مػل  
واوعػزوا اف موعيػوليف فػي مصػ  الػدـ كالعمم تركيز معنو  لبذور الكتاف 

ارتاػػاع فػػي مصػػ  الػػدـ يعػػود الػػم سػػبن زيػػاد  نسػػإة تركيػػز الكمويبيػػوليف 
 .معام  ىاـ البروتيف الضاـ

 يا الدم تركيز يور 
لزيػػت بػػذور  (P≥0.05 عػػدـ وجػػود تػػ اير معنػػو   9اظيػػرت نتػػائق جػػدوؿ

اذ كانػػػت اعمػػػم قيمػػػة فػػػي ، ف عمػػػم تركيػػػز اليوريػػػا فػػػي مصػػػ  الػػػدـالكتػػػا
  هاتاقػػت ىػػذه النتيجػػة مػػل مػػا ذكػػر  ،مػػ 111غػػـ/ 39.1 المعاممػػة الاالاػػة 

الػػػم وجػػود انضاػػػاض شػػار أالػػذ   ،(19( ولػػـ تتاػػ  مػػػل مػػا ذكػػػره   11 
 الػمواوعػز سػبن ذلػؾ  فػي تركيػز يوريػا الػدـ (P≤0.01) ةمعنويعالي ال

انضاػػػاض  نسػػػإة  البػػػروتيف فػػػي زيػػػت بػػػذور الكتػػػاف ومػػػف اػػػـ انضاػػػاض 
ايحمػػػاض ايمينيػػػة فػػػي الكػػػرش التػػػي عنػػػد تحمميػػػا فػػػي الكػػػرش تعطػػػي 
، اليوريا كمضماات في عمميػة اييػض ومػف اػـ قمػة تركيػز اليوريػا فػي الػدـ

الزيػاد  فػي أف  اذ عز  السػبن .(13  اليو  ما توصولـ تتا  اياا مل 
دعـ مػػف زيػاد  ىاػػـ البػػروتيف الضػاـ  إاعتإػػاره م شػػر يػػتركيػز اليوريػػا قػد 

 لتحسػيف التمايػ  الغػػذائي لمبػروتيف وتحسػػيف النتػروجيف مػػل زيػاد  مسػػتو  
 .بذور الكتاف
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20.2±3.0 

A 

195.4±23.2 

A 
118.1±37.0 

A 

30.9±2.2 

A 

50.8±1.5 

A 

24.3±4.5 

A 

2.5±.0.1 

A 

3.0±0.3 

A 

5.5±0.2 

A 
 االولم ةالمعام
 م  0

25.8±2.2 

A 

152.1±41.8 

A 
97.6±21.42 

A 

18.6±0.5 

B 

43.8±2.6 

AB 

29.9±2.7 

A 

2.3±0.2 

A 

3.3±0.26 

A 

5.6±0.4 

A 
 المعاممة الاانية

 م  0.6

24.5±4.1 

A 

132.8±17. 

A 
75.5±4.1 

A 

18.5±4.1 

B 

42.0±2.9 

B 

32.1±0.5 

A 

2.50±0.2 

A 

2.7±0.2 

A 

5.2±0.4 

A 
 المعاممة الاالاة

 0.8م  

39.5±9.5 

A 

113.43±22.6 

A 

85.43±2.6 

A 

16.4±2.9 

B 

41.4±2.2 

B 

22.6±2.8 

A 

2.6±0.1 

A 

2.9±0.1 

A 

5.5±0.1 

A 
 الراإعة المعاممة

 م  1

 مستو  المعنوية غ.ـ غ.ـ غ.ـ غ.ـ * * غ.ـ غ.ـ غ.ـ
 غ.م = غير معنوي 

 * = معنوي 
 

   ASTتركيز اإلنزيم الناقل لمجموعة األمين من االسبارتيت 
فػػػي تركيػػػز  (P≤0.05  معنػػػو   أنضاػػػاضنوحػػػ  وجػػػود  9مػػػف جػػػدوؿ 

مصػػ  الػػدـ فػػي  AST اإلنػػزيـ الناقػػ  لمجموعػػة ايمػػيف مػػف ايسػػإارتيت
، اظيػػرت النتػػائق اف معاممػػة بزيػػت بػػذور الكتػػافالتػػي عوممػػت لمحمػػوف 

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

U/L 13.8لـ تتاوؽ عمػم المعاممػة الاانيػة   و )U/L  اف االنضاػاض ،
رتاػػػاع نسػػػإة الزيػػػت المجػػػرع لمحمػػػوف أسػػػتمر مػػػل أ (P≤0.05 المعنػػػو  
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وعمػػم طػػوؿ مػػد  التجرعػػة ممػػا يعطينػػا دلػػيو  عمػػم التػػ اير االيجػػابي فػػي 
تػػ اير التجريػػل ذلػػؾ  قػػد يكػػوف سػػبنتقميػػ  عوامػػ  اإلجيػػاد عمػػم الجسػػـ 

بزيت بذور الكتاف في ضاض تركيز  نزيمات الكبد لما يحتويػو مػف نسػإة 
اتاقػػت  ،اػررتعػرض الكبػد لم تقمػ التػي  3-حػامض ايوميغػاعاليػة مػف 

عنػػػػػد المقارنػػػػػة بػػػػػيف  اذ الحػػػػػ ( 19  النتيجػػػػػة مػػػػػل مػػػػػا شػػػػػار اليػػػػػو ىػػػػػذه
فػػػػػي تركيػػػػػز  (P≤0.01)عػػػػػالي المعنويػػػػػة المعػػػػػاموت وجػػػػػود انضاااػػػػػا 

المعػػاموت  فػػي AST اإلنػػزيـ الناقػػ  لمجموعػػة ايمػػيف مػػف ايسػػإارتيت
 .(11  واتاقت اياا مل ما اشار اليو

 ALT من االلنين األمينالناقل لمجموعة  اإلنزيم تركيز 
  نػػػزيـل (P≤ 0.05 وجػػػود فػػػرؽ معنػػػو   9دوؿ نوحػػػ  مػػػف ضػػػوؿ جػػػ

الحمػػػوف، اذ نوحػػػػ   فػػػػي مصػػػ  دـ  ALT  ايمػػػيفالناقػػػ  لمجموعػػػة 
لممجموعػػػػػػات الاانيػػػػػػة والاالاػػػػػػة والراإعػػػػػػة  (P≤0.05  انضاػػػػػػاض معنػػػػػػو  

 18.6, 18.5, 16.1 )U/L  السػػػػػػػػيطر (مقارنػػػػػػػػا إالمجموعػػػػػػػػة االولػػػػػػػػم 
 31.9 )U/L،  تركيػزأف التجريل بزيت بذور الكتاف لو دور في ضاػض 

 3-وذلػػؾ الرتاػػاع نسػػإة ايوميغػػا ALT ايمػػيفالناقػػ  لمجموعػػة  اإلنػػزيـ
فػػي الزيػػت التػػي تعمػػ  عمػػم حمايػػة  الكبػػد مػػف الاػػرر ومػػف اػػـ تحػػاف  

اتاقػػت ، عمػػم النسػػإة الطبيعيػػة لتنزيمػػات الدالػػة عمػػم اإلجيػػاد فػػي الػػدـ 
 .(11 و نتائق  (19 ىذه النتائق مل ما ذكره 
 تركيز الدهون الثالثية 

 (P≥0.05  الػػم وجػػود أ  فػػرؽ معنػػو   9لػػـ تشػػير النتػػائق فػػي جػػدوؿ 
اعمػم فػي تركيػز الػدىوف الاوايػة فػي مصػ  الػدـ وكانػت  تبيف المعامو

مػ  ، اتاقػػت 111ممغػػـ /( 118.1  اذ بمغػتقيمػة فػػي مجموعػة السػػيطر  
( 19اػػ  مػػل مػػا توصػػ  اليػػو   ، ولػػـ تت(11   هىػػذه النتيجػػة مػػل مػػا ذكػػر 

التػي  معػاموت لم (P≤0.01) انضاػاض عػالي المعنويػةشار الم والذ  أ
عػزا الإاحػم سػبن  ،إمعاممػة السػيطر  مقارنػة جرعت بزيت بػذور الكتػاف 

الموجػود  فػي زيػت بػذور الكتػاف  3- لم النسإة العالية مػف ايوميغػا ذلؾ
ولػـ تتاػ   التي ت د   لم ضاض تركيز الدىوف الاواية فػي إوزمػا الػدـ،

عػػػػػالي إشػػػػػك   اػػػػػاضانضاذ الحظػػػػػوا  ،(13اياػػػػا مػػػػػل مػػػػػا توصػػػػػ  لػػػػو  
( لجميل المعاموت مل زياد  مسػتو  بػذور الكتػاف  P ≤0.01  المعنوية 

الػػػم ارتاػػػاع مقارنػػػة إمعاممػػػة السػػػيطر   واقػػػد اوعػػػز الإػػػاحاوف سػػػبن ذلػػػؾ 
 والػذ  يعمػ  عمػم  فػي بػذور الكتػاف،( 3-حمض ألاا لينولينيؾ  ايوميغا

الاوايػػػة فػػػي تابػػػيخ تضميػػػ  البػػػروتيف الػػػدىني مػػػنضاض الكاافػػػة والػػػدىوف 
 .د  الم تقمي  الدىوف الاواية في مص  الدـ  الكبد الذ  ي

 تركيز الكولسترول 
لزيػت   (P≥0.05 معنػو   تػ ايرعػدـ وجػود نوحػ   9 أشاره الم جدوؿ 

بذور الكتاف عمم تركيػز الكولسػتروؿ فػي مصػ  الػدـ وكانػت اعمػم قيمػة 
اتاقػػت ىػػذه النتيجػػة ، مػػ 111ممغػػـ / (195.4فػػي مجموعػػة السػػيطر     

الػػػػػم  شػػػػػارواأذ أ ،(13 نتػػػػػائق   ( ، ولػػػػػـ تتاػػػػػ  مػػػػػل11   همػػػػػا ذكػػػػػر مػػػػػل 
لتركيػػػػػػػػز الكولسػػػػػػػػتروؿ  فػػػػػػػػي  (P≤0.01)انضاػػػػػػػػاض عػػػػػػػػالي المعنويػػػػػػػػة 

مجموعػػػػػة  مػػػػػلالمعػػػػػاموت التػػػػػي جرعػػػػػت بزيػػػػػت بػػػػػذور الكتػػػػػاف مقارنػػػػػة 
فػػي زيػػت  3 الػػم ارتاػػاع احمػػاض االوميغػػا ذلػػؾسػػبن  اأوعػػزو ، السػػيطر 

تضميػ  البػروتيف الػدىني مػنضاض  تابػيخ بذور الكتاف  والتي تعم  عمم 
 الكاافة والدىوف الاواية في الكبد.

    HDLتركيز البروتينات الدهنية عالية الكثافة 

وحػػػػػ  عػػػػػدـ وجػػػػػود فروقػػػػػات معنويػػػػػة  بػػػػػيف ( ن9جػػػػػدوؿ  أشػػػػػار  الػػػػػم  
المعػػاموت  فػػي تركيػػز البروتينػػات الدىنيػػة عاليػػة الكاافػػة فػػي مصػػ  دـ 

ممغػػـ  (39.5بمغػػت   ذالراإعػػة  الحمػػوف وكانػػت اعمػػم قيمػػة فػػي معاممػػة 
اوعػػػزا وقػػػد  (13اليػػػو   اىػػػذه النتيجػػػة مػػػل مػػػا اشػػػارو تتاػػػ  ، لػػػـ مػػػ 111/

لينػػو ألاػػا اليػػة عنسػػن تحتػػو  عمػػم اف بػػذور الكتػػاف الإػػاحايف سػػبن ذلػػؾ 
مػػػنضاض   البػػػروتيف تاػػػإخ تضميػػػ تعمػػػ  عمػػػم التػػػي  (3 ايوميجػػػا  ؾلينيػػػ

 الكاافة في الكبد.
 االستنتاجات 
 المدروسة في الصاات الايزيائية لمدـ  لـ ت ار العوام

وذلػػؾ ضاػػض التجريػػل بزيػػت بػػذور الكتػػاف مػػف االجيػػاد عمػػم الحمػػوف  
نسػػػػإة عاليػػػػة مػػػػف  حػػػػامض  إسػػػػبن محتػػػػو  زيػػػػت بػػػػذور الكتػػػػاف عمػػػػم

   اررتعرض الكبد لم تقم التي  3-ايوميغا

 المصادر 
. القيػػاس الناسػػي ،مكتإػػة الاػػوح  ( 1331سأأعد, عبأأد الأأرحمن .) -1

 . الكوت لمنشر والتوزيل

( تػػػػ اير ااػػػػافة   0111البأأأأدري ,عمأأأأي ايأأأأاد حسأأأأين داوود .)  -0
االرجنػػيف المحمػػي  الػػم عوئػػ  الحمػػوف العواسػػي فػػي الصػػاات الكميػػة 
والنوعيػػة المنتجػػة مػػػف ذإائحيػػا رسػػالة ماجسػػػتير قسػػـ الاػػرو  الحيوانيػػػة . 
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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.  

 


