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الملخص
تم اجراء ىذه الدراسة باستخدام  15حملً عواسياً بمعدل وزن  11كغم وبعمر شير واحد ،وزعت ىذه الحملن عشوائيا

الى ثلث مجاميع وبواقع ( 5حيوان /مجموعة) المجموعة االولى عدت كمجموعة سيطرة والثانية حقنت تحت الجمد مرة واحدة كل
عشرة ايام بعنصر الحديد وفيتامين ( B12بتركيز  4.54ممغم /كغم وزن  /حيوان حي و  4.54مايكروغرام /كغم وزن /حيوان حي)
عمى التوالي ،والمجموعة الثالثة حقنت بعنصر الحديد وفيتامين  B12بتركيز( 9.09ممغم /كغم وزن /حيوان حي و 9.09
مايكروغرام /كغم وزن /حيوان حي) عمى التوالي ،أظيرت النتائج ارتفاعا معنويا ( )P  0.05لممجموعتين الثانية والثالثة مقارنة مع
مجموعة السيطرة في عدد كريات الدم الحمر ،تركيز ىيموكموبين الدم ،تركيز الكموكوز ،تركيز الكميسريدات الثلثية في مصل الدم

وأوزان الحيوانات .وأظيرت مجموعة المعاممة الثالثة ارتفاعا معنويا ( )P  0.05مقارنة مع مجموعة السيطرة في حجم خليا الدم
المرصوصة ،ولم توجد أية فروقات معنوية بين المجاميع في تركيز البروتين الكمي وتركيز االلبومين و تركيز الكموبيولين في مصل
الدم .وبشكل عام ان تعزيز عنصر الحديد وفيتامين  B12ادى الى زيادة وزن الجسم وتحسين بعض صفات الدم لمحملن
العواسية.
الكممات الدالة :حملن عواسية ،األداء االنتاجي ،الصفات الفسمجية لمدم ،الحديد ،فيتامين .B12

_______________________________________________________________________________

Effect of Different Levels of Iron and Vitamin B12 Injection on Production
Performance and some Physiological Characteristics of Blood in Awassi Lamb
Wasem K. Ahmad
Wissam J. Mohammed
Mohammed S. Abrahem
Animal Production/ College of Agriculture and Forestry/ University of Mosul
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) 1st group as
control, The 2nd 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 3rd 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 2nd and 3rd group compared with control group in (red blood cell, hemoglobin
concentration, Glucose, Triglyceride, body weight) and the result show the 3rd group had a
significant effect (p<0.05) compared with control group in (packed cell volume) there was no
55
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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.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة

دور رئيسا في سد االحتياجات من البروتين الحيواني،
تشكل الثروة الحيوانية جزءا كبي ار من الدخل القومي الزراعي ،وتؤدي ا
تشكل االغنام احد اقتصاديات ىذه الثروة من خلل ما تسيم بو من منتجات وخاصة المحوم الحمراء ،وفيما يخص االغنام العواسي
فتعد السللة األكثر انتشا ار في العراق ،اذ تشكل  %53من االغنام والتي يبمغ عددىا ( )6772.17ألف رأس من الغنم (الجياز
المركزي لإلحصاء .)1998 ،ويوجد العديد من البرامج العممية لتحسين وزيادة انتاج ىذه الحيوانات .فقد أشار Bently and

) Jacobs, (1980إلى أن جميع خليا الجسم تحتاج الحديد لممحافظة عمى الفعاليات االيضية ولنقل االوكسجين في خضاب

الدم( )Hbوخضاب العضالت ( ،)Myoglobinيعد الحديد من اىم العناصر التي يحتاجيا الكائن الحي ويساىم اكثر من نصفو
في تكوين خضاب الدم ،كما بين( Aregheore et al., )2007ان نقص الحديد في المجترات في اغمب االحيان يعود الى نقصو
في التربة التي تعد مصد ار لمنباتات التي تتغذى عمييا الحيوانات ،ولذلك فأن اي اضطراب في مستوياتو يؤدي الى تأثيرات معنوية
في الصحة واالنتاج في الحيوانات ،اما فيتامين  B12فيعد االساس لعمميات االيض في األبقار واالغنام وىو احتياج غذائي
خصوصا لصغار الحيوانات ،قبل ان يتمكن الكرش من القيام بوظيفتو ،وان اعراض نقص  B12التي لوحظت في العجول الصغيرة

ىي توقف النمو وفقدان الشيية (صالح واخرون .)1969،وقد اوضحت العديد من الدراسات ان الحيوانات التي تعاني من نقص
فيتامين  B12يؤدي ذلك الى خفض مستوى الخصوبة وانخفاض في معدل عدد الوالدات ،اوزان المواليد ،معدل النمو وكذلك قمة
مناعة الحيوان ) .)Papadopoulou et al., 2013لذا تيدف الدراسة الحالية الى معرفة تأثير الحديد و فيتامين  B12في بعض
صفات النمو والدم لمحملن العواسية.

المواد وطرائق العمل

أجريت ىذه الدراسة في احد الحقول االىمية لتربية االغنام في منطقة بايبوخت شمال مدينة الموصل لمفترة من  / 25حزيران
لعام  2018ولغاية  / 25ايمول لعام  ،2018استخدم  15حملً بمعدل وزن 11كغم وبعمر شير .واعتمدت ىذه الحيوانات في
تغذيتيا عمى الرضاعة والرعي طول فترة التجربة والى نياية عمر  4أشير .المجموعة االولى عدت كمجموعة سيطرة والثانية

والثالثة حقنت تحت الجمد مرة واحدة كل عشرة ايام خلل فترة التجربة اذ حقنت المجموعة الثانية بعنصر الحديد وفيتامين B12
(بتركيز  4.54ممغم /كغم وزن  /حيوان حي و  4.54مايكروغرام /كغم وزن /حيوان حي) عمى التوالي ،والمجموعة الثالثة حقنت
بعنصر الحديد وفيتامين  B12بتركيز( 9.09ممغم/كغم وزن/حيوان حي و  9.09مايكروغرام /كغم وزن/حيوان حي) عمى التوالي.
وتمت عممية الحقن تحت الجمد لكل المجموعتين بواقع مرة واحدة كل  10ايام خلل فترة الدراسة (عوين و كفاح )2013 ،و
(الجبر )2016 ،وخلل ىذه الفترة تم سحب  10مل دم من الوريد الوداجي وقسمت العينة الى قسمين القسم االول ( 3مل) وتم
وضعيا في أنابيب حاوية عمى مانع تخثر ( )EDTAوبعدىا تم تقدير حجم كريات الدم المرصوصة ( )PCVوعدد كريات الدم
الحمر( )RBCوتم تقدير ىيموكموبين الدم ( )Hbحسب ما جاء بو الدراجي واخرون ( .)2008اما القسم الثاني من عينات الدم

(7مل ) فقد وضعت في انابيب زجاجية خالية من مانع التخثر وجرى فصل مصل الدم في جياز الطرد المركزي بسرعة 3000
دورة /دقيقة ولمدة  15دقيقة وحفظت تحت درجة – 20م ،وتم تقدير المعايير الكيموحيوية في مصل الدم بالطريقة االنزيمية
 Enzymatic Colorimetric testبإتباع التعميمات الخاصة بعدة التحاليل  kitالجاىزة والمصنعة من قبل شركة Biolabo
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الفرنسية وباستخدام جياز الطيف الضوئي ( )Spectrophotometerلقراءة التغير الموني لممحاليل اذ تم قياس تركيز كموكوز
مصل الدم وقراءة النماذج عند طول موجي  505nmوتم تقدير تركيز الكميسريدات الثلثية في مصل الدم بقراءة التغير الموني
لممحاليل عند طول موجي  500nmباستخدام المعادالت التي اشار الييا ( ،(Burti and Ashwood, 1996واستخدمت طريقة
 Biuret methodلتقدير البروتين الكمي في مصل الدم باتباع التعميمات الخاصة بعدة التحاليل  kitالجاىزة والمصنعة من قبل

شركة  Biolaboالفرنسية وباستخدام جياز الطيف الضوئي ( )Spectrophotometerلقراءة التغير الموني لممحاليل عند طول
موجي  ،546nmوتم حساب االلبومين بنفس الطريقة عند طول موجي  630nmولقياس تركيز الكموبيولين في مصل الدم طبقت
المعادلة اآلتية حسب ما جاء بو ).Bishop et al., (2000
كمية الكموبيولين (غم100/مل) = كمية البروتين الكمي (غم100/مل) -كمية االلبومين (غم100/مل)
كما تم قياس أوزان الحملن قبل بدء التجربة ثم وزنيا مرة كل شير خلل فترة التجربة بوساطة ميزان خاص بوزن االغنام،

وضع القطيع تحت برنامج صحي ووقائي يتضمن كافة اإلجراءات التي تضمن المحافظة عمى الحالة الصحية لمحيوانات طيمة مدة
التجربة.
حممت البيانات إحصائياً باستخدام التصميم العشوائي الكامل( )CRDوأستخدم اختبار دنك)  (Duncan, 1955متعدد المدى

الختبار معنوية الفروق بين المتوسطات ضمن البرنامج اإلحصائي الجاىز  .)2005( SASوفق األنموذج الرياضي اآلتي:
Yij = μ +Ti+eij

إذ إن:
 = Yijقيمة المشاىدة  jلممعاممة .i
 = Μالمتوسط العام لمصفة المدروسة.

 = Tiتأثير المعاممة  ، iإذ إن ( 1 = iالسيطرة) و ( 2الثانية) و ( 3الثالثة).
= eijالخطأ التجريبي الذي يتوزع توزيعاً طبيعيا ومستقل بمتوسط مقداره صفر وتباين متساوي قدره. ℮
2

النتائج والمناقشة

يتضح من (الجدول  )1وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية ( )P  0.05في وزن الجسم خلل الشير االول والثاني
والثالث لمدراسة لممجاميع المعاممة بعنصر الحديد وفيتامين  B12مقارنة مع مجموعة السيطرة اذ بمغت معدالت االوزان
( )16.95،16.76،12.67كغم لمجموعة السيطرة والثانية والثالثة عمى التوالي خلل الشير االول من المعاممة اما في الشير

الثاني كانت معدالت اوزان الجسم ( )23.17،22.37،17.07كغم لمجموعة السيطرة والثانية والثالثة عمى التوالي .وفي الشير
كبير عن مجموعة السيطرة ( )18.50, 24.26،25.25كغم عمى
الثالث من المعاممة اظيرت المجموعة الثالثة والثانية فرقاً معنوياً اً

التوالي .واتفقت ىذه النتائج مع ما جاء بو الباحث ( Carlson et al., )1961وقد تعزى ىذه الزيادة في وزن الجسم الى ان حقن
عنصر الحديد ادى الى عدم حدوث اضطراب في مستوى ىذا العنصر أذ اثبت ( Aregheore et al.,)2007ان حدوث أي

اضطراب في مستوى الحديد في الجسم يؤدي الى حدوث تأثيرات عمى الصحة واإلنتاج ،ومن ناحية اخرى يمكن ان تعزى الزيادة
في وزن الجسم الى اعطاء فيتامين  B12الذي يؤدي الى تحسين مناعة الحيوان () Lardinoise et al.,1994 ;Simon, 1990
ويؤدي تحسين مناعة الحيوان الى مقاومة الحيوانات لممرض ،مما يزيد من استيلك الحيوان لمعمف وينعكس ذلك عمى الوزن.
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الجدول :1تأثير حقن الحديد وفيتامين  B12في أوزان الجسم لمحمالن العواسية خالل فترة التجربة
الصفات
المعامالت
المجموعة االولى
(السيطرة)
المجموعة الثانية
حقن  4.54هلغن
حديد4.54 +
هايكروغرام / B12كغن وزن
الجسن
المجموعة الثالثة

الوزن االبتدائي (كغم)

الوزن (كغم) الشهر االول

الوزن(كغم) الشهر الثاني

الوزن (كغم) الشهر الثالث

*المعدل ±الخطأ
القياسي
10.82±0.51
a

المعدل ±الخطأ القياسي

المعدل ±الخطأ القياسي

المعدل ±الخطأ القياسي

12.67±0.26
b

17.07±0.98
b

18.50±0.95
b

11.05±0.70
a

16.76±0.43
a

22.37±0.47
a

24.26±0.94
a

11.14±0.76
a

16.95±0.76
a

23.17±0.92
a

25.25±0.29
a

حقن  9.09هلغن
حديد9.09 +
هايكروغرام / B12كغن وزن
الجسن
*المعدل ±الخطأ القياسي ( 5حيوان/مجموعة).

االرقام المتبوعة بأحرف مختمفة عموديا تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية ( )P  0.05بحسب اختبار دنكن.

تشير نتائج (الجدول  )2وجود فرق معنوي ( )P  0.05في العدد الكمي لكريات الدم الحمر و تركيز الييموكموبين لممجاميع
المعاممة بعنصر الحديد وفيتامين  B12مقارنة مع مجموعة السيطرة ،اما فيما يخص النسبة المئوية لحجم خليا الدم المرصوصة
فقد اظيرت المجموعة الثالثة ارتفاعا معنويا مقارنو مع مجموعة السيطرة .وجاءت ىذه النتائج مطابقة مع ما توصل اليو الجبر
) ،)2016اتفقت مع ما ذكره ) ،Bently and Jacob, (1980اذ اثبت ان الحديد من اىم العناصر في الكائن الحي ويساىم اكثر
من نصفو في تكوين خضاب الدم وكذلك فأن فيتامين  B12لو الدور الكبير في تكوين كريات الدم الحمر في كافة انواع الحيوانات

(.)Dumoulin et al., 1991; Girard and Matte, 1999
اشارت نتائج (الجدول  )3الى عدم وجود فروق معنوية بين المجاميع المعاممة بالحديد وفيتامين  B12و مجموعة السييطرة فيي
تركيييز االلبييومين ،تركيييز الكموبيييولين وتركيييز البييروتين الكمييي فييي مصييل الييدم حيييث كانييت تراكيييزىم ضييمن المعييدالت الطبيعييية فييي
المجيياميع المعامميية مقارنيية مييع مجموعيية السيييطرة ،فييي حييين ارتفييع تركيييز الكموكييوز والكميس يييريدات الثلثييية معنويييا فييي مجمييوعتي
المعاممية مقارنية ميع السييطرة وبيين كيل مين ( Weiss and Wordrop )2010) ; Coles )1986ان التغييرات فيي مسيتوى تركييز
بروتين البلزما الكمي او اختلف في مكوناتو يكون ذو اىمية تشخيصية او انذارية وان اي تغير في تركيز بروتينات البلزميا يشيير
الى ان عامل مرضيا او فسيولوجيا ىو المسؤول عن ذلك .و بالنسبة لتركيز الكموكوز وتركيز الكميسيريدات الثلثيية فيي مصيل اليدم
فأنو قد يعود الى ما تبين من (الجدول  )1من زيادة في اليوزن لممجياميع المعاممية مقارنية ميع السييطرة وىيذا يعيزى اليى زييادة ىرميون

النمو الذي لو تأثير رافع لمستوى الكموكوز في الدم ويقمل من حساسية الخليا للنسولين (محيي اليدين و يوسيف )1987 ،مميا ادى
ىيذا الييى زيييادة تركيييز كموكييوز الييدم فيي المجيياميع المعامميية مقارنيية مييع مجموعيية السييطرة امييا ارتفيياع تركيييز الكميسيييريدات الثلثييية فقييد
يعود الى انخفاض نشاط انزيم  Lipoprotein Lipaseالمحمل لمكميسيدات الثلثية (.)Foster, 1984
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الجدول  :2تأثير الحقن بالحديد وفيتامين  B12في بعض صفات الدم الفسمجية في الحمالن العواسية
الصفات

حجم الخاليا المرصوصة%
*المعدل ±الخطأ القياسي

6

عدد كريات الدم الحمر*10
المعدل ±الخطأ القياسي

تركيز هيموكموبين الدم غم100/مل
المعدل ±الخطأ القياسي

المعامالت
المجموعة االولى
(السيطرة)

24.50±0.78
b

16.78±0.07
b

8.08±0.92
b

33.54±0.19
ab

22.79±0.79
a

11.22±0.62
a

36.25±0.35
a

22.56±0.75
a

12.07±0.34
a

المجموعة الثانية
حقن  4.54هلغن حديد4.54 +
هايكروغرام / B12كغن وزن
الجسن
المجموعة الثالثة

حقن  9.09هلغن حديد9.09 +
هايكروغرام / B12كغن وزن
الجسن
*المعدل ±الخطأ القياسي( 5حيوان/مجموعة).

االرقام المتبوعة بأحرف مختمفة عموديا تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية ( )P  0.05بحسب اختبار دنكن.

الجدول  :3تأثير الحقن بالحديد وفيتامين  B12في بعض صفات الكيموحيوية لمدم في الحمالن العواسية.
الصفات

الكموكوز

الكميسيريدات الثالثية

االلبومين

الكموبيولين

البروتين الكمي

(ممغم100/مل)

(ممغم100/مل)

(غم 100/مل)

(غم 100/مل)

(غم100/مل)

*المعدل ±الخطأ

المعدل ±الخطأ

المعدل ±الخطأ

القياسي

القياسي

المجموعة االولى

52.91±0.44
b

86.67±0.93
b

3.63±0.19
a

3.75±0.03
a

7.15±0.09
a

المجموعة الثانية

86.4±0.37
a

109.85±0.68
a

3.86±0.15
a

3.10±0.24
a

6.96±0.73
a

73.56±0.54
a

102.29±0.43
a

3.70±0.14
a

3.77±0.52
a

7.88±0.64
a

المعامالت
(السيطرة)
حقن  4.54هلغن حديد4.54 +
هايكروغرام / B12كغن وزن الجسن
المجموعة الثالثة

المعدل ±الخطأ القياسي

القياسي

حقن  9.09هلغن حديد9.09 +
هايكروغرام / B12كغن وزن الجسن
*المعدل ±الخطأ القياسي( 5حيوان/مجموعة).

المعدل ±الخطأ القياسي

االرقام المتبوعة بأحرف مختمفة عموديا تدل عمى وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية ( )P  0.05بحسب اختبار دنكن.
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