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 الخالصة
، استخدم  4090حزيران  4اذار ولغاية  9جامعة تكريت للمدة من  -اجريت هذه الدراسة في حقول ومختبرات قسم االنتاج الحيواني لكلية الزراعة 

 Distilled Driedاشهر، وزعت في أربعة مجاميع لعالئق احلت فيها الذرة المقطرة مع الذوائب  3-4 حماًل عواسيًا تراوحت اعمارها بين 16فيها 
Grain with Solubles (DDGS بديلة عن كسبة فول الصويا )Soy Bean Meal (SBM)   10و  7و  0و 0في العلف المركز بنسب % 

كامل، تللمجاميع االولى )السيطرة( والثانية والثالثة والرابعة على التوالي ، تم ايواء الحمالن في اقفاص جماعية وخضعت لبرنامج صحي بيطري م
من وزنها الحي، كما تم توفير الماء النظيف ومكعبات االمالح المعدنية وتبن الحنطة لالستهالك الحر طيلة مدة  %4.4ف المركز بواقع غذيت بالعل

 (P≤0.05)في مستوى الكلوكوز بالمقارنة مع مجموعة السيطرة، وارتفاع معنوي  (P≤0.05)التجربة. وقد خلصت نتائج الدراسة إلى: انخفاض معنوي 
للدهون (P≤0.05) في مستوى االلبومين والبروتين الكلي واليوريا والكرياتينين بالمقارنة مع مجموعة السيطرة، كما أشارت النتائج الى ارتفاع معنوي 

في  (P≤0.05)عنوي م الثالثية والبروتين الدهني عالي الكثافة والبروتين الدهني واطئ الكثافة جدًا بالمقارنة مع مجموعة السيطرة، فضاًل عن ارتفاع
 بالمقارنة مع مجموعة السيطرة. ALTمستوى األنزيم الناقل لمجموعة األمين 

 المقدمة
كه من أهمية كبيرة ملتمثل األغنام جزءا أساسيًا من الثروة الحيوانية للعديد من دول العالم وتلعب دورًا أساسيًا في حياة المواطنين وأمنهم الغذائي لما ت

طني للدول من خالل انتاج اللحوم والحليب والصوف فضاًل عن الفضالت المستخدمة كأسمدة للمزروعات، ومع دخول تكنولوجيا في االقتصاد الو 
ستهالكها ا االنتاج الحيواني المكثف وزيادة الطلب على تلك المنتجات الحيوانية بصورة عامة بدأت تلك الحيوانات  تنافس االنسان في غذاءه من خالل

 شعير والذرة بصورة أساسية، مما دفع الباحثين الى ايجاد وسائل وبدائل غير تقليدية لتغذية الحيوانات لمواكبة زيادة الطلب على اللحومللحنطة وال
تي لالحمراء الغنية بالبروتين. كما دخلت الحبوب أيضًا في مضمار تنافسي اخر مع غذاء االنسان وهو صناعة الوقود الحيوي. أحد تلك الحبوب ا

ذلك  ةخلت بقوة على خط المنافسة هي الذرة من خالل عملية ازالة النشأ لصناعة الوقود الحيوي )اإليثانول(، ولكن بنفس الوقت فإن مخلفات صناعد
نية عالية والتي تعتبر مادة علفية ذات قيمة بروتي DDGSالذرة المقطرة مع الذوائب  الوقود ينتج لنا مادة علفية تستخدم في تغذية الحيوانات تدعى

أضعاف معدلها في الذرة الخام، كما تحتوي على مخلفات البكتريا المتبقية بعد التخمير مما يضاعف كمية  4تتركز فيها المتبقيات الى حوالي 
و حرب،  Coon ،4006و  4000فضاًل عن احتوائها على مستوى عالي من الفوسفور )حرب،  Bالفيتامينات فيها وخاصة مجموعة فيتامين 

مستويات جيدة من البروتين والطاقة واأللياف فضال عن  تعتبر الحبوب المقطرة مع الذوائب علفًا مستعماًل منذ مدة طويلة لدعمها(. كما 4096
بروتين  %46.4بقية األعالف كمصدر في خلطات تغذية الحيوانات اذ تحتوي على وتفوقها أحياناً على  ،(4007وجماعته,  Lemenagarالمعادن )

لذا يهدف هذا البحث إلى  (.4007وجماعته,   Klinchmit) %77( غير قابل للهضم في الكرش بنسبة 4007وجماعته, Archibeque)خام 
من الذرة المقطرة مع الذوائب ومالحظة تأثيره في أداء الحمالن الفسلجي من خالل بعض الفحوصات  ختلفةاستبدال فول الصويا بمستويات م

 الكيموحيوية واألنزيمية لمصل الدم.
 مواد وطرق العمل  :

.  4090حزيران  4ولغاية  4090اذار  9جامعة تكريت للمدة من  -اجريت هذه الدراسة في حقول ومختبرات قسم االنتاج الحيواني لكلية الزراعة 
كغم  تم شراؤها من االسواق المحلية،  23.85اشهر وبمعدل وزن ابتدائي  3-4 حماًل عواسيًا تتراوح اعمارها بين  16استخدم في هذه التجربة 

خضعت الحمالن لبرنامج صحي متكامل من قبل مجاميع، كما تم ايوائها في اقفاص جماعية في حظيرة نصف مفتوحة،  4قسمت عشوائيًا الى 
وغذيت لمدة اسبوعين على عليقة السيطرة لغرض أقلمتها على األعالف ثم بدأت التجربة، كما تم توفير الماء النظيف  الطبيب البيطري المختص
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اما المجموعة  (DDGS % 0مالح المعدنية طيلة اليوم امام الحيوانات، غذيت المجموعة االولى من الحيوانات على عليقة السيطرة )وقوالب اال
 :9وكما مبين في الجدول  ( وخلطها مع العلف المركز%10و  7و  0الثانية الثالثة والرابعة فقد اضيف لعالئقها الذرة المقطرة مع الذوائب )

 
 مكونات عالئق التجربة وتركيبها الكيماوي: 1جدول 

 المادة العلفية

 العالئق
المعاملة األولى 

 T1)السيطرة( 
0% DDGS 

 المعاملة الثانية
T2 

4% DDGS 

 المعاملة الثالثة
T3 

6% DDGS 

 المعاملة الرابعة
T4 

10% DDGS 
 مكونات العليقة )محسوبة على أساس وزن المادة الجافة %(

 43 50 55 65 شعير
 0 4 6 10 صويا
 40 29 24 9 نخالة
 6 10 10 15 ذرة

 DDGS 0 4 6 10ذرة مقطرة مع الذوائب 
 1 1 1 1 أمالح ومعادن

 * %التركيب الكيميائي للمواد العلفية المستخدمة في تكوين عالئق التجربة 
 10.19 10.00 10.74 90.93 مادة جافة

 90.91 90.40 90.44 90.97 بروتين خام
 7.9 4.14 4.46 9.7 ألياف خام

 4.70 4.07 4.64 4.06 مستخلص اإليثر
 0.4 0.9 0.07 4.1 رماد
 (8791* الخواجة وجماعته )

 
بواسطة محقنة نبيذة، ثم وضع بأنبوبة  10و  70و  40ساعة من منطقة الوريد الوداجي في األيام  94تم سحب الدم بعد تصويم الحمالن لمدة 

دورة /  4700لغرض تخثر الدم وعزل المصل، بعد اتمام عملية التخثر وضعت األنابيب في جهاز الطرد المركزي ) Cloat activatorتحتوي 
 ( لحين اجراء الفحوصات الكيموحيوية واألنزيمية.˚40-دقيقة( لمدة ربع ساعة بعدها حفظ المصل بأنابيب داخل المجمدة )

وحسب عدة القياس لكل صفة، إذ تم قياس مستوى الكلوكوز حسب طريقة  APELنوع  Spectrophotometerتم استخدام جهاز المطياف الضوئي 
Bablock (9177 والبروتين الكلي حسب ما جاء به )Tietz (9174 واأللبومين والكرياتينين حسب )Tietz (9111 أما مستوى الكلوبيولين فتم )

 Wootton( في حين تم قياس مستوى اليوريا كما ذكر 4000وجماعته ) Bishopمعادلة  حسابه عن بالفرق بين البروتين الكلي واأللبومين حسب
( والكليسيريدات الثالثية والبروتينات الدهنية واطئة الكثافة كما جاء به 9111) Tietz(. أما الدهون فتم حساب الكولسترول حسب ما ذكره 9160)

Fossati  وPrenciepe (9174كذلك تم حساب البروتينا ) ت الدهنية واطئة الكثافة جدًا حسب معادالتFriedewald ( كما 9164وجماعته .)
  ALPفي حين تم حساب مستوى الفوسفاتيز القاعدي GPTو   GOT( لحساب أنزيمات الدم 9176) Frankel و  Reitmanاستخدمت  طريقة

التحليل اإلحصائي باستخدام التصميم العشوائي أجري . Armstrong (9140)و   Kingحسب طريقة  ALKو الفوسفاتيز الحامضي 
، والختبار معنوية الفروق بين المعامالت أستعمل  One way ANOVA( ذو االتجاه الواحد CRD)  Complete Randomize Designالكامل

S.A.S. (4000 )اإلحصائي  ( كما أستعمل برنامج  التحليلDuncan ،9177) Duncan's multiple range testاختبار دنكن متعدد  الحدود 
 لتحليل البيانات وفق النموذج  اإلحصائي اآلتي:

Yij = μ + Ti + eij 
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 النتائج والمناقشة
في مستوى سكر الكلوكوز للمجموعة الرابعة في  مدد التجربة جميعها بالمقارنة مع  (P≤0.05)( إلى انخفاض معنوي 4أشارت النتائج )جدول: 

ينات تمجموعة السيطرة والذي ربما يعزى الى استهالك الجسم لمستويات عالية من الطاقة لغرض تمثيل البروتين في الجسم. بينما أشارت نتائج برو 
يوم من مدة التجربة بالمقارنة مع مجموعة  10و  70ومين والبروتين الكلي لكل من في مستوى األلب (P≤0.05)مصل الدم الى ارتفاع معنوي 
يوم بالمقارنة مع مجموعة السيطرة، كما أشارت نتائج جدول المتوسطات الى  70لمستوى الكلوبيولين للمدة  (P≤0.05)السيطرة ، كذلك تفوق معنوي 

وريا مقارنة بباقي المجاميع في جميع مدد التجربة والذي يمكن أن يعزى إلى وصول نسبة للمجموعة الرابعة في مستوى الي (P≤0.05)تفوق  معنوي 
ديدة ج عالية من البروتين غير المتحلل في الكرش الى المعدة الحقيقية ومن ثم هضمه وتحويله الى أحماض أمينية تستخدم في بناء سالسل بروتينية

(Lapierre  وLobley  ،4009 فضاًل عن التفوق .) المعنوي(P≤0.05)  لمستوى الكرياتينين للمجاميع المعاملة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة
الكرش  يولجميع مدد التجربة. وقد يعزى سبب تفوق معظم الصفات الفسلجية المتعلقة ببروتين مصل الدم  الى ارتفاع مستوى البروتين غير المتحلل ف

الممثل في جسم الحيوان والذي يؤدي بالنهاية الى زيادة في مستوى بروتينات الدم بصورة عامة لمعظم مما يؤدي الى زيادة في البروتين المتأيض  و 
 (.4007وجماعته ,  Klinchmit)معامالت ومدد التجربة 

 
 للحمالن العواسية( في بعض معايير مصل الدم الكيموحيوية SBM( بدال من كسبة فول الصويا )DDGS: تأثير الذرة المقطرة مع الذوائب )2جدول 

 المعاملة الصفة
 المدة )يوم(

 المتوسط
30 60 90 

 الكلوكوز
mg/dl 

T1 74.97±4.49 a 77.71±4.60 a 70.77±4.77 a 70.70±9.67 a 
T2 74.40±4.14 a 74.47±4.94 ab 01.71±7.04 ab 79.61±4.94 a 
T3 07.74±4.19 ab 76.04±7.14 a 77.04±7.90 a 70.44±4.16 a 
T4 04.77±4.97 b 04.74±9.64 b 41.79±9.99 b 09.16±9.09 b 

 األلبومين
gm/dl 

T1 4.47±0.90 a 4.90±9.00 b 4.76±0.94 c 4.99±0.40 b 
T2 4.40±0.97 a 4.41±0.00 b 4.40±0.77 bc 4.41±0.11 b 
T3 4.91±0.97 a 4.40±0.90 b 4.47±0.47 b 4.47±0.94 b 
T4 4.79±0.97 a 4.67±0.94 a 4.17±0.99 a 4.67±0.90 a 

 البروتين الكلي
gm/dl 

T1 7.07±0.07 a 6.77±0.41 b 6.00±0.70 b 6.77±0.44 b 
T2 6.64±0.40 a 6.79±0.44 b 6.79±0.04 b 6.70±0.97 b 
T3 6.60±0.97 a 7.44±0.94 b 6.47±0.77 b 6.67±0.40 b 
T4 7.74±0.97 a 1.96±0.46 a 7.07±0.41 a 7.67±0.96 a 

 الكلوبيولين الكلي
gm/dl 

T1 0.71±0.97 a 0.67±0.40 b 0.96±0.74 a 0.70±0.44 a 
T2 0.46±0.09 a 0.44±0.44 b 0.46±0.04 a 0.47±0.40 a 
T3 0.77±0.47 a 0.11±0.47  a 0.00±0.74 a 0.79±0.41 a 
T4 7.94±0.47 a 7.47±0.44  a 0.70±0.41 a 7.00±0.40 a 

 اليوريا
mg/dl 

T1 07.90±4.71 b 07.14±4.77 b 07.77.4.97 b 07.70±9.49 b 
T2 70.47±9.76 b 70.94±0.04 b 06.04±4.60 b 01.40±9.07 b 
T3 07.71±9.77 b 06.77±4.99 b 06.70±9.14 b 06.47±0.11 b 
T4 71.70±4.01 a 70.77±0.07 a 76.41±4.77 a 74.70±4.07 a 

 الكرياتينين
gm/dl  

T1 0.74±0.04 b 0.77±0.07 b 0.77±0.44 b 0.74±0.94 b 
T2 0.67±0.07 a 0.70±0.01 a 0.70±0.99 a 0.67±0.06 a 
T3 0.67±0.09 a 0.74±0.07 a 0.14±0.40 a 0.79±0.90 a 
T4 0.79±0.06 a 0.77±0.06 a 0.17±0.47 a 0.77±0.90 a 
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   الخطأ القياسي± القيم تمثل المتوسطات 
 ( األحرف المختلفة ضمن العمود لكل صفة تمثل فروق معنوية عند مستوىP0.05) 

في مستوى الدهون الثالثية والبروتينات الدهنية عالية  (P≤0.05)( فقد أظهرت النتائج ارتفاعًا معنويًا 4أما نتائج الكولسترول ومشتقاته )جدول: 
رتفاع محتوى االكثافة والبروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدًا لمعظم معامالت ومدد التجربة بالمقارنة مع مجموعة السيطرة والذي يمكن أن يعزى الى 

وبالتالي يؤدي الى زيادة في مستوى الدهون الثالثية والبروتينات الدهنية ( والمتمثل بالدهون واألحماض الدهنية 9العليقة بمستخلص اإليثر)جدول: 
. بينما لم يظهر أي اختالف معنوي في مستوى كل من الكوليسترول الكلي ومستوى البروتين الدهني واطئ الكثافة (Stewart  ،4097)عالية الكثافة 

 لجميع معامالت ومدد التجربة.
 ( في مستوى دهون مصل الدم للحمالن العواسيةSBM( بدال من كسبة فول الصويا )DDGSمع الذوائب )تأثير الذرة المقطرة : 3جدول 

 المعاملة الصفة
 المدة )يوم(

 المتوسط
33 03 03 

 الكولسترول الكلي
mg/dl 

  

T1 10.69±1.11   a 77.77±94.67 a 70.70±1.40  a 76.41±97.77 a 
T2 17.94±90.47 a 16.47±90.94 a 10.71±99.77 a 17.71±94.11 a 
T3 70.67±6.94   a 74.60±1.07   a 77.04±94.47 a 17.70±90.41 a 
T4 77.46±1.01   a 10.47±7.94   a 11.74±7.70  a 10.01±1.61 a  

 الكليسريدات الثالثية
mg/dl 

T1 70.40±4.47 b 71.76±0.04 b 79.47±4.90 c 70.41±9.70 c 
T2 77.10±9.77 ab 70.01±4.47 ab 77.04±4.96 bc 77.46±9.07 b 
T3 69.41±4.49 a 64.79±4.77 a 67.44±4.77 a 64.09±9.70 a 
T4 60.71±9.79 a 69.06±4.01 a 71.19±4.00 b 60.71±9.96 a 

البروتين الدهني عالي 
 الكثافة
mg/dl 

T1 74.67±4.94 ab 77.40±7.97 a 04.77±0.11 b 70.44±4.06 ab 
T2 04.17±4.76 c 00.60±4.11 a 04.91±0.11 b 04.70±9.47 c 
T3 07.47±9.74 bc 07.96±9.19 a 06.07±4.40 ab 07.74±9.47 bc 
T4 70.44±4.00 a 74.40±4.70 a 74.47±0.06 a 74.41±9.67 a 

البروتين الدهني واطئ 
 الكثافة
mg/dl 

T1 47.10±0.77 a 91.60±1.77 a 41.77±7.17 a 47.01±7.10 a 
T2 46.16±4.67 a 41.74±0.04 a 40.09±7.90 a 41.00±0.67 a 
T3 47.40±0.04 a 44.77±7.44 a 47.40±7.07 a 47.94±7.61 a 
T4 40.00±7.90 a 47.44±4.16 a 44.47±7.09 a 47.77±0.74 a 

البروتين الدهني واطئ 
 الكثافة جدا  
mg/dl 

T1 0.45±12.04  b 0.80±11.93  b 0.42±12.25  c 0.30±12.07  c 
T2 0.32±13.18  ab 0.45±12.89  ab 0.43±13.08  bc 0.21±13.05  b 
T3 0.44±14.25  a 0.71±14.72  a 0.57±15.06  a 0.32±14.68  a 
T4 0.32±14.13  a 0.49±14.29  a 0.48±13.98  b 0.23±14.13  a 

  الخطأ القياسي± القيم تمثل المتوسطات 
 ( األحرف المختلفة ضمن العمود لكل صفة تمثل فروق معنوية عند مستوىP0.05) 

 
لجميع المجامع المعاملة بالمقارنة مع مجموعة  (P≤0.05)( الخاصة بأنزيمات الدم فقد تبين أن هناك تفوقًا معنويًا 0ومن نتائج الدراسة )جدول: 

إلى  ALTيوم من التجربة، كما أظهرت النتائج أيضًا الخاصة بنفس األنزيم  40للمدة  ALTالسيطرة في مستوى أنزيم الدم الناقل لمجموعة األمين 
في  (P≤0.05)يوم( فضاًل عن تفوقها معنويًا  10و  70على باقي المجاميع في جميع مدد التجربة ) (P≤0.05)تفوق المجموعة الرابعة معنويًا 
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تحطم بعض أغشية الخاليا نتيجة االجهاد الحاصل على الكلى مما يؤدي الى تحرر األنزيم المتوسط العام، ويمكن أن يعزى سبب هذا التفوق إلى 
 .(4096وجماعته،  Swansonوبالتالي ارتفاع مستواه في مصل الدم )

 
 ة( في بعض أنزيمات مصل الدم للحمالن العواسيSBM( بدال من كسبة فول الصويا )DDGSتأثير الذرة المقطرة مع الذوائب ): 4جدول 

 المعاملة الصفة
 المدة )يوم(

 المتوسط
33 03 03 

 األنزيم الناقل لألمين
AST (GOT) 

U/L 

T1 19.79±7.67 a 17.79±1.44   a 10.44±90.47 a 19.77±7.44 a 
T2 10.76±4.70 a 14.47±90.09 a 16.77±6.79   a 14.74±7.07 a 
T3 19.04±7.70 a 11.91±6.79   a 17.10±1.77   a 17.79±4.06 a 
T4 10.67±7.79 a 909.70±1.46 a 17.09±0.79   a 10.77±0.71 a 

 األنزيم الناقل لألمين
ALT (GPT) 

U/L 

T1 44.91±7.44 b 47.04±7.10  b 47.00±4.90  c 40.06±0.04 b 
T2 41.70±4.70 a 00.46±4.07  b 47.07±9.19 bc 41.70±4.64 b 
T3 41.74±9.74 a 00.79±4.00  b 00.41±9.77  b 00.90±4.44 b 
T4 00.41±4.74 a 01.06±0.01  a 01.94±9.00  a 06.77±9.90 a 

الفوسفاتيز 
 الحامضي

U/L 

T1 71.74±0.14   a 10.06±7.44 a     77.77±7.17 a 77.14±0.77 a 
T2 77.44±91.07 a 71.40±99.09   a 17.76±7.71 a 74.74±6.99 a 
T3 77.70±94.40 a 77.74±1.47 a     76.07±6.44 a 77.70±0.01 a 
T4 10.40±7.04   a 909.71±94.74 a 17.40±1.19 a 17.64±4.79 a 

 الفوسفاتيز القاعدي
U/L 

T1 4.04±0.40  a 4.09±0.44  a 9.17±0.94 a 4.09±0.94 a 
T2 4.07±0.46  a 9.11±0.47  a 9.77±0.44 a 4.04±0.94 a 
T3 9.79±0.90  a 9.74±0.97  a 9.64±0.96 a 9.77±0.07 a 
T4 9.74±0.94 a  9.70±0.94a   9.64±0.97 a 9.10±0.07 a 

  الخطأ القياسي± القيم تمثل المتوسطات 
 ( األحرف المختلفة ضمن العمود لكل صفة تمثل فروق معنوية عند مستوىP0.05) 
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Abstract 

This study was conducted in the fields and laboratories of the Animal Production Department in the College of 

Agriculture - University of Tikrit, for the period from 1 March until 3 June 2014, 16 Awassi lambs were used in 

this experimental, Ranging age from 4 to 3 months, distributed randomly to four groups of diets where the Distilled 

Corn (DDGS) For soybeans meals (SBM) in concentrated feed at 0 (Control group) 4, 6 and 10% for the first 

groups (control) and second, third and fourth respectively. The lambs were housed in grouping cages and 

underwent a complete veterinary health program, also were fed at 3.3% of their live body weight with concentrated 

fodder. Clean water, mineral salts and wheat straw were provided add-lib duration of the experiment. The results 

of the study showed a significant decrease (P≤0.05) in the Glucose level comparison with the control group and a 

significant increase (P≤0.05) in Albumin, Total protein, Urea and Creatinine comparison with the control group, 

Also the results showed a significant increase (P≤0.05) For Triglycerides, High-density lipoproteins cholesterol 

and very low density lipoproteins cholesterol comparison with control group, and significant increases (P≤0.05) 

at the level of the ALT enzyme comparison with the control group. 
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