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 الملخص

وزعت ىذه الحملن عشوائيا  ،عمر شير واحدبكغم و  11 بمعدل وزن ياً عواس حملً  15 باستخدام اجراء ىذه الدراسة  تم 
مرة واحدة كل سيطرة والثانية حقنت تحت الجمد  عدت كمجموعة مجموعة( المجموعة االولى /حيوان 5واقع )مجاميع وب الى ثلث

 (حي حيوان /كغم وزن مايكروغرام/ 4.54و  حي حيوان كغم وزن / ممغم/ 4.54)بتركيز  B12ديد وفيتامين حعشرة ايام بعنصر ال
 9.09و  حي حيوان /كغم وزن ممغم/ 9.09بتركيز) B12فيتامين والمجموعة الثالثة حقنت بعنصر الحديد و  ،عمى التوالي
مع لممجموعتين الثانية والثالثة مقارنة  (P  0.05) امعنوي ارتفاعاالنتائج  أظيرت ( عمى التوالي،حي حيوان كغم وزن/ مايكروغرام/

الدم مصل في الثلثية  الكميسريدات تركيز الكموكوز،تركيز  ىيموكموبين الدم، تركيز ،الحمرعدد كريات الدم مجموعة السيطرة في 
حجم خليا الدم  ارنة مع مجموعة السيطرة في مق (P  0.05)معنويا  ارتفاعا المعاممة الثالثة وأظيرت مجموعة. الحيوانات وأوزان

مصل في كموبيولين ال تركيز و بومينلاال البروتين الكمي وتركيز تركيز ات معنوية بين المجاميع فيفروق أيةتوجد ولم  المرصوصة،
 بعض صفات الدم لمحملنتحسين وزن الجسم و  زيادةالى  ادى  B12عنصر الحديد وفيتامين ان تعزيز  كل عاموبش .الدم

 .العواسية
 

 .B12، الحديد، فيتامين لمدم  سمجيةالف لصفاتااالنتاجي،  األداء، عواسية حملن : الدالةكممات ال
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ABSTRACT 

       This study was conducted on 15 Awassi lambs with an average weight 11kg and with average 

age (1 month) these lambs were randomly divided into three groups, (5 animal/  group) 1
st
  group as 

control, The 2
nd

 group was injected subcutaneously once every ten days with Iron and vitamin B12 

(4.54 mg/kg body weight/a living animal, 4.54 mg/kg body weight / a living animal) respectively, 

the 3
rd

 group lambs were injected with iron and vitamin B12  (9.09 mg /kg body weight /a living 

animal 9.09 mg/kg body weight /a living animal) respectively. The results showed a significant 

effect (p<0.05) for 2
nd

 and 3
rd

 group compared with control group in (red blood cell, hemoglobin 

concentration, Glucose, Triglyceride, body weight) and the result show the 3
rd

 group had a 

significant effect (p<0.05) compared with control group in (packed cell volume) there was no 
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significant effect (p<0.05) between the groups in (Albumin, globulin and total protein 

concentration, in conclusion The enhancing of iron level and vitamin B12 led to improvement, body 

weight and some blood characteristics in awassi lambs. 

                                                                              

Keywords: Awassi Lambs, Production Performance, Blood Physical Characters, Iron, Vitamin B12.                   
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   المقدمة
 في سد االحتياجات من البروتين الحيواني، ارئيس اوتؤدي دور  ،ل القومي الزراعيثروة الحيوانية جزءا كبيرا من الدختشكل ال       

وفيما يخص االغنام العواسي  تسيم بو من منتجات وخاصة المحوم الحمراء، تشكل االغنام احد اقتصاديات ىذه الثروة من خلل ما
من الغنم )الجياز  رأس ألف( 6772.17) يبمغ عددىا % من االغنام والتي53 اذ تشكل ،انتشارا في العراق األكثرالسللة  دفتع

 Bently andأشار فقد(. ويوجد العديد من البرامج العممية لتحسين وزيادة انتاج ىذه الحيوانات. 1998 ،لإلحصاءالمركزي 

Jacobs, (1980)  في خضاب  االيضية ولنقل االوكسجين جميع خليا الجسم تحتاج الحديد لممحافظة عمى الفعاليات أن إلى
 الكائن الحي ويساىم اكثر من نصفو ، يعد الحديد من اىم العناصر التي يحتاجيا(Myoglobin( وخضاب العضالت )Hb)الدم

 ونقص في اغمب االحيان يعود الى ان نقص الحديد في المجترات et al., Aregheore (2007)في تكوين خضاب الدم، كما بين
معنوية  تأثيراتولذلك فأن اي اضطراب في مستوياتو يؤدي الى  ،تتغذى عمييا الحيوانات ت التيتعد مصدرا لمنباتا التي التربةفي 

فيعد االساس لعمميات االيض في األبقار واالغنام وىو احتياج غذائي  B12في الحيوانات، اما فيتامين  في الصحة واالنتاج
التي لوحظت في العجول الصغيرة  B12 نقصن اعراض ، واخصوصا لصغار الحيوانات، قبل ان يتمكن الكرش من القيام بوظيفتو

ان الحيوانات التي تعاني من نقص  د من الدراساتيوقد اوضحت العد (.1969،صالح واخرون) الشيية ف النمو وفقدانتوقىي 
وكذلك قمة  معدل النمو، اوزان المواليد، الى خفض مستوى الخصوبة وانخفاض في معدل عدد الوالدات ذلك يؤدي B12فيتامين 

في بعض  B12فيتامين  الحديد و تأثيرمعرفة  لذا تيدف الدراسة الحالية الى(. (Papadopoulou et al., 2013 مناعة الحيوان
 صفات النمو والدم لمحملن العواسية.

 مواد وطرائق العملال
/ حزيران  25شمال مدينة الموصل لمفترة من حقول االىمية لتربية االغنام في منطقة بايبوخت الىذه الدراسة في احد  أجريت      
ىذه الحيوانات في  واعتمدتعمر شير. وبكغم 11بمعدل وزن  حملً  15استخدم  ،2018/ ايمول لعام  25 ولغاية 2018لعام 

 سيطرة والثانية عدت كمجموعة . المجموعة االولىشيرأ 4تغذيتيا عمى الرضاعة والرعي طول فترة التجربة والى نياية عمر 
 B12ديد وفيتامين حبعنصر الاذ حقنت المجموعة الثانية خلل فترة التجربة مرة واحدة كل عشرة ايام حقنت تحت الجمد والثالثة 
والمجموعة الثالثة حقنت  ،عمى التوالي (حي حيوان /كغم وزن مايكروغرام/ 4.54و  حي حيوان كغم وزن / ممغم/4.54 )بتركيز 

( عمى التوالي. حي /حيوانكغم وزن /مايكروغرام 9.09و  حي /حيوانممغم/كغم وزن 9.09تركيز)ب B12بعنصر الحديد وفيتامين 
 و (2013 )عوين و كفاح،فترة الدراسة  خللايام  10وتمت عممية الحقن تحت الجمد لكل المجموعتين بواقع مرة واحدة كل 

وتم ( مل 3الى قسمين القسم االول )وقسمت العينة  جيمن الوريد الودا مل دم 10تم سحب  وخلل ىذه الفترة( 2016  ،الجبر)
( وعدد كريات الدم PCVتقدير حجم كريات الدم المرصوصة ) بعدىا تم( و EDTA) حاوية عمى مانع تخثر أنابيبوضعيا في 

ات الدم القسم الثاني من عين. اما (2008الدراجي واخرون ) بو ما جاء( حسب Hb( وتم تقدير ىيموكموبين الدم )RBCالحمر)
 3000بسرعة  ( فقد وضعت في انابيب زجاجية خالية من مانع التخثر وجرى فصل مصل الدم في جياز الطرد المركزي مل7)

بالطريقة االنزيمية  صل الدم مفي حيوية وتم تقدير المعايير الكيمو  ،م20 –دقيقة وحفظت تحت درجة  15دورة/ دقيقة ولمدة 
Enzymatic Colorimetric test تحاليل عدة الالتعميمات الخاصة ب باعبإتkit والمصنعة من قبل شركة  الجاىزةBiolabo 
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اذ تم قياس تركيز كموكوز  ة التغير الموني لممحاليلاءلقر  (Spectrophotometer) جياز الطيف الضوئي وباستخدامالفرنسية 
ة التغير الموني اءقر في مصل الدم ب ت الثلثيةوتم تقدير تركيز الكميسريدا 505nm عند طول موجي مصل الدم وقراءة النماذج

واستخدمت طريقة ، Burti and Ashwood, 1996))  التي اشار الييا تتخدام المعادالباس 500nm عند طول موجي لممحاليل
Biuret method تحاليل عدة اللتقدير البروتين الكمي في مصل الدم باتباع التعميمات الخاصة بkit والمصنعة من قبل  زةالجاى

عند طول  ة التغير الموني لممحاليلاءلقر  (Spectrophotometer) جياز الطيف الضوئي وباستخدامالفرنسية  Biolaboشركة 
ولقياس تركيز الكموبيولين في مصل الدم طبقت  630nm الطريقة عند طول موجي االلبومين بنفس، وتم حساب  546nmموجي
 .et al., (2000)  Bishopحسب ما جاء بو اآلتيةة المعادل

 

 مل(100كمية االلبومين )غم/ -مل(100مل( = كمية البروتين الكمي )غم/100)غم/ كمية الكموبيولين          

 زان خاص بوزن االغنام،مي بوساطةقبل بدء التجربة ثم وزنيا مرة كل شير خلل فترة التجربة  حملنال أوزانتم قياس كما        
مدة  وضع القطيع تحت برنامج صحي ووقائي يتضمن كافة اإلجراءات التي تضمن المحافظة عمى الحالة الصحية لمحيوانات طيمة

 تجربة.ال
متعدد المدى  Duncan, 1955) (وأستخدم اختبار دنك (CRDحممت البيانات إحصائيًا باستخدام التصميم العشوائي الكامل)      

 (. وفق األنموذج الرياضي اآلتي:2005) SAS ختبار معنوية الفروق بين المتوسطات ضمن البرنامج اإلحصائي الجاىزال
          Yij = μ +Ti+eij  

  ن:إ إذ

 Yij قيمة المشاىدة = j  لممعاممةi. 
Μ  .المتوسط العام لمصفة المدروسة = 

  Ti  تأثير المعاممة =i  إذ إن ،i  =1 )الثالثة 3)الثانية( و  2و  )السيطرة(.) 
eij التجريبي الذي يتوزع توزيعًا طبيعيا ومستقل بمتوسط مقداره صفر وتباين متساوي قدره =الخطأ℮

2.  
                           

 النتائج والمناقشة
 لل الشير االول والثانيفي وزن الجسم خ (P  0.05) عند مستوى احتمالية معنوي فرق( وجود 1الجدول ) يتضح من        
 مقارنة مع مجموعة السيطرة اذ بمغت معدالت االوزان B12المعاممة بعنصر الحديد وفيتامين  لممجاميعلمدراسة  والثالث

اما في الشير المعاممة مجموعة السيطرة والثانية والثالثة عمى التوالي خلل الشير االول من لكغم  (12.67،16.76،16.95)
شير ال وفيلثانية والثالثة عمى التوالي. كغم لمجموعة السيطرة وا (17.07،22.37،23.17معدالت اوزان الجسم )الثاني كانت 

كغم عمى  (24.26 ,25.25،18.50مجموعة السيطرة ) عن اً كبير  اً معنوي اً فرق والثانية المجموعة الثالثة اظيرت الثالث من المعاممة
وقد تعزى ىذه الزيادة في وزن الجسم الى ان حقن  ,.Carlson et al( 1961) بو الباحث ىذه النتائج مع ما جاء تفقتاو  .التوالي

 أيان حدوث  ,.Aregheore et al (2007) اثبت أذث اضطراب في مستوى ىذا العنصر عنصر الحديد ادى الى عدم حدو 
ناحية اخرى يمكن ان تعزى الزيادة  ، ومنواإلنتاجعمى الصحة  تأثيراتفي مستوى الحديد في الجسم يؤدي الى حدوث  اضطراب

( Simon, 1990  Lardinoise et al.,1994;لحيوان )مناعة ايؤدي الى تحسين الذي  B12في وزن الجسم الى اعطاء فيتامين 

 عمى الوزن. ذلك يزيد من استيلك الحيوان لمعمف وينعكس مما ،الحيوانات لممرضالى مقاومة  مناعة الحيوانحسين ت يؤديو 
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 في أوزان الجسم لمحمالن العواسية خالل فترة التجربة  B12تأثير حقن الحديد وفيتامين  :1جدوللا

 
 الصفات      

 المعامالت   
 )كغم( الوزن االبتدائي

الخطأ  ±المعدل*
 القياسي 

 الشهر االول الوزن )كغم(
 الخطأ القياسي ±المعدل

 الشهر الثاني الوزن)كغم(
 الخطأ القياسي ±المعدل

 الشهر الثالث )كغم( الوزن
 الخطأ القياسي ±المعدل

 المجموعة االولى
 )السيطرة(

0.51±10.82 

a 

0.26±12.67 

b 

0.98±17.07 

b 

0.95±18.50 

b 

 المجموعة الثانية
هلغن  4.54حقن 

  4.54حديد+

/كغن وزن   B12هايكروغرام

 الجسن

0.70±11.05 

a 

0.43±16.76 

a 

0.47±22.37 

a 

0.94±24.26 

a 

 موعة الثالثةالمج
هلغن  9.09حقن 

  9.09حديد+

/كغن وزن   B12هايكروغرام

 الجسن

0.76±11.14 

a 

0.76±16.95 

a 

0.92±23.17 

a 

0.29±25.25 

a 

 حيوان/مجموعة(. 5) الخطأ القياسي± المعدل*
 اختبار دنكن.  بحسب( P  0.05)عند مستوى احتمالية  ف مختمفة عموديا تدل عمى وجود فرق معنويقام المتبوعة بأحر ر اال
 

تركيز الييموكموبين لممجاميع  الحمر و الدم كرياتل الكمي عددالفي  (P  0.05) معنوي وجود فرق( 2 الجدول)تشير نتائج       
جم خليا الدم المرصوصة اما فيما يخص النسبة المئوية لح ،مقارنة مع مجموعة السيطرة B12المعاممة بعنصر الحديد وفيتامين 

ج مطابقة مع ما توصل اليو الجبر مجموعة السيطرة. وجاءت ىذه النتائارتفاعا معنويا مقارنو مع المجموعة الثالثة  اظيرتفقد 
ساىم اكثر ياذ اثبت ان الحديد من اىم العناصر في الكائن الحي و  ،Bently and Jacob, (1980) اتفقت مع ما ذكره ،((2016

كريات الدم الحمر في كافة انواع الحيوانات  كوينفي ت الكبير دوراللو  B12تامين في وكذلك فأنضاب الدم من نصفو في تكوين خ
(1999  Matte, Girard and Dumoulin et al., 1991;). 

و مجموعة السييطرة فيي  B12عدم وجود فروق معنوية بين المجاميع المعاممة بالحديد وفيتامين الى  (3الجدول )اشارت نتائج       
 فيييت الطبيعييية حيييث كانييت تراكيييزىم ضييمن المعييدال مصييل الييدمفييي موبيييولين وتركيييز البييروتين الكمييي ين، تركيييز الكتركيييز االلبييوم

فيييي حيييين ارتفيييع تركييييز الكموكيييوز والكميسييييريدات الثلثيييية معنوييييا فيييي مجميييوعتي  ،مقارنييية ميييع مجموعييية السييييطرةالمجييياميع المعاممييية 
ان التغييرات فيي مسيتوى تركييز  Coles) Wordrop and Weiss ; (2010  (1986) المعاممية مقارنية ميع السييطرة وبيين كيل مين

بروتين البلزما الكمي او اختلف في مكوناتو يكون ذو اىمية تشخيصية او انذارية وان اي تغير في تركيز بروتينات البلزميا يشيير 
 مصيل اليدمفيي  وز وتركيز الكميسيريدات الثلثييةكموكالبالنسبة لتركيز  سيولوجيا ىو المسؤول عن ذلك. وعامل مرضيا او ف الى ان

ىرميون زييادة  وىيذا يعيزى اليىاممية مقارنية ميع السييطرة ( من زيادة في اليوزن لممجياميع المع1 جدولال) من تبينما  فأنو قد يعود الى
ادى  مميا( 1987 و يوسيف، مستوى الكموكوز في الدم ويقمل من حساسية الخليا للنسولين )محيي اليدينل الذي لو تأثير رافع النمو

امييا ارتفيياع تركيييز الكميسيييريدات الثلثييية فقييد السييطرة كموكييوز الييدم فيي المجيياميع المعامميية مقارنيية مييع مجموعيية  تركيييزىيذا الييى زيييادة 
 .(,Foster 1984)المحمل لمكميسيدات الثلثية  Lipoprotein Lipaseيعود الى انخفاض نشاط انزيم 
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 في بعض صفات الدم الفسمجية في الحمالن العواسية B12ن بالحديد وفيتامين تأثير الحق :2 جدولال  
 

 الصفات    
 

 المعامالت    

 حجم الخاليا المرصوصة%
 الخطأ القياسي ±المعدل*

 610عدد كريات الدم الحمر*
 الخطأ القياسي ±المعدل

 مل100تركيز هيموكموبين الدم غم/
 الخطأ القياسي ±المعدل

 ىالمجموعة االول
 )السيطرة(

0.78±24.50 

b 

0.07±16.78 

b 

0.92±8.08 

b 

 المجموعة الثانية
  4.54هلغن حديد+ 4.54حقن 

/كغن وزن   B12هايكروغرام

 الجسن

0.19±33.54 

ab 

0.79±22.79 

a 

0.62±11.22 

a 

 المجموعة الثالثة
  9.09هلغن حديد+ 9.09حقن 

/كغن وزن   B12هايكروغرام

 الجسن

0.35±36.25 

a 

0.75±22.56 

a 

0.34±12.07 

a 

 حيوان/مجموعة(. 5الخطأ القياسي)± المعدل*
 بحسب اختبار دنكن.  ( P  0.05)قام المتبوعة بأحرف مختمفة عموديا تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية ر اال

 واسية.بعض صفات الكيموحيوية لمدم في الحمالن الع في B12تأثير الحقن بالحديد وفيتامين  :3 جدولال
 الصفات

 
 

 المعامالت   

الكموكوز 
 (مل100/مممغ)
الخطأ ± المعدل*

 القياسي

الكميسيريدات الثالثية 
 (مل100/مممغ)

 الخطأ القياسي± المعدل

 االلبومين 
 (مل100غم /)

الخطأ ± المعدل
 القياسي

 الكموبيولين 
 (مل100غم /)

الخطأ ± المعدل
 القياسي

الكمي  البروتين
 (مل100غم/)
 الخطأ القياسي ±المعدل

 المجموعة االولى
 )السيطرة(

0.44±52.91 
b 

0.93±86.67 
b 

0.19±3.63 
a 

0.03±3.75 
a 

0.09±7.15 
a 

 المجموعة الثانية
  4.54هلغن حديد+ 4.54حقن 

 /كغن وزن الجسن  B12هايكروغرام

0.37±86.4 
a 

0.68±109.85 
a 

0.15±3.86 
a 

0.24±3.10 
a 

0.73±6.96 
a 

  المجموعة الثالثة
  9.09هلغن حديد+ 9.09حقن 

 /كغن وزن الجسن  B12هايكروغرام

0.54±73.56 
a 

0.43±102.29 
a 

0.14±3.70 
a 

0.52±3.77 
a 

0.64±7.88 
a 

 حيوان/مجموعة(. 5الخطأ القياسي)± المعدل*
 اختبار دنكن.  بحسب ( P  0.05)قام المتبوعة بأحرف مختمفة عموديا تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية ر اال

 العربية المصادر
في الصفات الفسيولوجية وبعض المعايير   B12دراسة دور حامض الفوليك وفيتامين. (2016) الجبر، سياد جميل ىادي

الكيموحيوية لمدم في النعاج العواسية اثناء الحمل والوالدة وحملنيا الرضيعة من الوالدة الى الفطام. مجمة الفرات لمعموم 
 .85- 8،76(3)  .ةالزراعي

 العراق. ىيئة التخطيط، مجمس الوزراء، (.1998) الجياز المركزي للحصاء
، جامعة بغداد ،كمية الزراعة .طيور(. فسمجة دم ال2008عمي صباح ) ،الحسيني؛ وليد خالد ،الحياني ؛الدراجي، حازم جبار
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