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  الشرش الطبیعيبعض الصفات الدمیة والكیماحیویة للحمالن العواسیة المغذاة على

  وكوالح الذرة المجروشة)المجففرغی(

  

  *حازم كسار جاسرو *هاني ناصر هرمز،**منذر كوركیس اسوفي،*عبد الكریم عبد الرضا هوبي
  دادجامعة بغ/ كلیة الزراعة–قسم الثروة الحیوانیة*

  العراق/ وزارة الزراعة-الهیئة العامة للبحوث الزراعیة**

  

  الخالصة

وزارة الزراعــة، / أجریــت هــذه الدراســة فــي محطــة أغنــام الشــعلة التابعــة للهیئــة العامــة للبحــوث الزراعیــة

ن كسـبة بـدال مـوكـوالح الـذرة المجروشـة) الشـرش(لدراسة تأثیر اسـتخدام النـواتج العرضـیة لمعامـل صـناعة األلبـان 

اســتخدم فــي . علــى بعــض صــفات الــدم الكیمیائیــة والحیویــة فــي دم الحمــالن العواســیةفــول الصــویا ونخالــة الحنطــة 

10(المجموعـــة األولـــى. اشـــهر وزعـــت عشـــوائیًا إلـــى مجمـــوعتین6-5حمـــال عواســـیًا بأعمـــار 20هـــذه التجربـــة 

، أمـا المجموعــة الثانیــة فقـد تــم تغــذیتها )ســیطرة(غــذیت علــى عالئـق اعتیادیــة واعتبــرت كمجموعـة مقارنــة ) حمـالن

كـــوالح الـــذرة % 24.1و ) الشـــرش(مـــن النـــواتج العرضـــیة لمعامـــل األلبـــان % 4علـــى علیقـــة احتـــوت علـــى نســـبة 

  . المجروشة وذلك بإحاللها بدًال من كسبة فول الصویا 

ء ونسـبة الیوریـا فـي وعـدد كریـات الـدم الحمـراخضاب الـدمبینت النتائج أن هنالك زیادة في معدل تركیز 

  .الدم ، بینما لم تتأثر كل من صفة معدل ترسب الكریات الدمویة وتركیز سكر الكلوكوز في الدم 

10.11±135.22(كـــذلك أظهـــرت الدراســـة ان هنالـــك ارتفـــاع فـــي فعالیـــة أنـــزیم الفوســـفاتیز القاعـــدي 

K.A.U  /100 ml  ( وأنــزیم البایروفیــت الناقــل لمجموعــة األمــینALT)38.18  ±  4.46  لتــر/ وحــدة (

10.12K.A.U  ±75.32(مقارنـة بمجموعـة السـیطرة المعاملـةلمجموعـة  ./100 ml ( و)4.70  ±17.20   

انــــزیم الفوســــفاتیز الحامضــــي وانــــزیم ، بینمــــا لــــم یتــــأثر تركیــــز كــــًال مــــن الكولســــترول،علــــى التــــوالي) لتــــر/ وحــــدة

  .ي الدم بین المجموعة المعاملة ومجموعة السیطرةف)AST(االوكساالیت الناقل لمجموعة االمین

ن یســـتنتج مـــن هـــذه الدراســـة انـــه ال توجـــد أي تـــأثیرات ضـــارة الســـتخدام النـــواتج العرضـــیة لمعامـــل األلبـــا

  .وكوالح الذرة المجروشة في تغذیة الحمالن) الشرش(
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Some physical and biochemical characteristics of blood of lambs fed 
normal why and ground corncobs
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Abstract
This study was conducted at Al-shulla sheep station, Ministry of Agriculture 

on 20 Awassi lambs to study the effect of replacement cheese by product (whey) and 
ground corncobs by the soybean meal and wheat bran. Animals were divided 
randomly into two group. Group 1 consist of 10 lambs fed on an ordinary ration 
(control group), while lambs in group 2 (10 lambs) fed normal whey (whey) and 24.1 
% of ground corncobs in replacement of soybean meal and wheat barn.

Hemoglobin concentration and red blood cell count were increased 
significantly for lambs in group 2, while the erythrocyte sedimentation rate, pH 
value,glucose and urea in the blood were not. Higher Alkaline phosphatase activity
(135.22 ± 10.11 K.A.U./ 10 ml) and Alanine amino transferase concentration (38.18 ±
4.46 U/ l) were recorded for lambs in group 2, while cholesterol concentration, acid 
phosphatase and Aspartate amino transferase were not different between the two 
groups.

It can be concluded that there were no any side effect  from  using  the why 
and ground corncobs  in  the lams feeding.

  

  المقدمة

قیمـة غذائیـة معروفـة والـتخلص منـه ویعتبر الشرش من المنتجات العرضیة فـي صـناعة االجبـان وهـو ذ

  )2(وعرفـه. )1(محـل جـزء واحـد مـن الغـذاء الكامـلجـزء منـه12والشـرش یمكـن أن یحـل. أصبح عملیة مكلفة 

ء المائي للحلیب والذي یفصـل مـن خثـرة الجـبن أثنـاء عملیـة تصـنیعه، وكمـا عرفـهبأنه عبارة عن المصدر او الجز 

بأنه السائل المتبقي من صناعة الجبن والكازین وهـو احتیـاطي كبیـر للبـروتین الغـذائي ومـا یـزال خـارج قنـوات )3(

مـن حیـث نسـبتها ویتكون الشرش من العدید من المواد العضویة وغیر العضویة والتي تختلف. االستهالك البشري

بــأن مكونــات الشــرش )3(وقــد ذكــر الباحثــان. بصــورة جزئیــة تبعــًا الــى مصــدر الحلیــب الــذي یفصــل منــه الشــرش

  .%)8(والرماد %) 73.5(، الالكتوز %)1.1(، الدهن %)12.9(، البروتین %)4.5(الماء : المخفف هي

لــى نســب أعلــى مــن المــواد الصــلبة بــأن الشــرش النــاتج مــن حلیــب الجــاموس یحتــوي ع)4(وجــد الباحــث

بــأن الشــرش المركــز بطریقــة التبخیــر یحتــوي )5(ووجــد الباحــث. الكلیــة ممــا هــو موجــود فــي شــرش حلیــب األبقــار

، %69.2یحتــوي بــروتین بنســبةالمحضــر بطریقــة الترشــیح الــدقیقبینمــا الشــرش % 13.8علــى بــروتین  بنســبة 

على كمیة من الالكتوز والرماد اقل من الشـرش المحضـر بطریقـة كما وجد بأن الشرش المحضر بالترشیح یحتوي

  .التبخیر

واستخدم الشرش كمادة غذائیة في مجاالت عدیدة ، فقد أمكن استخدامه كغذاء للحیوانات وكأسمدة وفـي 

واستعمل بحالته السائلة   )7و 6(ض منتجات اللحوم  عوفي تصنیع ب) Ice Cream(صناعة المثلجات القشدیة 

تصــنیع علــف الحیوانــات وفــي صــناعات شــبیهه لصــناعة المــوالس، وفــي المتخمــرات والبســكویت واالیــس كــریم فــي 

  ).8(وتصنیع اللحوم الصناعي 
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أن اســتعمال الشــرش یقلــل مــن كلفــة اإلنتــاج إضــافة إلــى تحســین النوعیــة الغذائیــة، حیــث ) 7(وقــد وجــد 

والمثلجات اللبنیة بكافة أنواعها وكوسط غذائي لنمـو یاتو یستخدم في صناعة الجبن والخبز والسوائل الدافئة والحل

لتر لكل بقرة أو عجلـة أدى إلـى زیـادة  25أو   12.5شكل سائل بمعدل بوالتغذیة على الشرش . األحیاء المجهریة

  .)9(في العائد االقتصادي لمربي األبقار في العدید من المقاطعات األمریكیة% 35–27

الحمالنالحالیة هو لمعرفة أو للتحقق من عدم وجود تأثیرات سلبیة على صحة لذلك فأن هدف الدراسة

ان فـي تغذیـة بـكمحاولة الستغالل هذا النـاتج العرضـي لمعامـل اآلل)عند تغذیتها على نسب من بروتینات الشرش(

  .ومن كلف التخلص من هذه النواتج العرضیةالحیوانات والتقلیل من كلف تكوین عالئق الحیوانات

  

  المواد وطرائق العمل

وذلـك وزارة الزراعـة/ أجریت هذه الدراسة في محطة أغنام الشعلة التابعة للهیئة العامة للبحوث الزراعیـة

لغرض دراسة تأثیر إحالل نسبة معینة من النـواتج العرضـیة 2002آیلول من عام 1شباط ولغایة 15للفترة من 

المجروشة في عالئق تسمین الحمالن العواسیة على بعض صفات الدم مع كوالح الذرة ) الشرش(لصناعة األلبان 

وزعـــت عشــوائیًا بالتســـاوي إلـــى اشـــهر6–5حمــًال عواســـیًا بأعمــار 20حیــث اســـتخدم فیهـــا . الكیمیائیــة والحیویـــة

، أمــا المجموعــة )ســیطرة(المجموعــة األولــى غــذیت علــى علیقــة اعتیادیــة واعتبــرت كمجموعــة مقارنــة . مجمــوعتین

مـن % 24.1ونسـبة ) الشـرش(مـن النـواتج العرضـیة لمعامـل األلبـان % 4یة فقد احتوت عالئقها علـى نسـبة الثان

  .كوالح الذرة المجروشة كبدیل لكسبة فول الصویا والشعیر

، )1(علـى العلیقـة المركـزة المـذكورة مكوناتهـا فـي جـدول ) ad-libitium(غذیت الحیوانـات بصـورة حـرة 

تــم أخــذ . ســجلت أوزان الحیوانــات اســبوعیاً و اســتمرت التجربــة لفتــرة شــهرین، . صــورة دائمــةر میــاه الشــرب بیمــع تــوف

العینـة األولـى . عینات الدم من جمیع الحمالن الداخلة في الدراسة في نهایة التجربة وبواقع عینتین من كل حیـوان

یـة الفصـل باسـتخدام لغرض استغالل مصل الدم وذلك بعد إجراء عمل) EDTA(جمعت بدون وضع مانع التخثر 

إلجـــراء التحالیـــل المطلوبـــة والتـــي شـــملت  تركیـــز ) دقـــائق10دقیقـــة ولمـــدة / دورة  2000(جهـــاز الطـــرد المركـــزي 

كذلك تـم دراسـة اإلنزیمـات الناقلـة لمجموعـة )11(وفعالیة أنزیم الفوسفاتیز القاعدي والحامضي )10(الكولسترول 

/ ملغـم1وبتركیـز EDTAلثانیة فقد أخذت بعد وضع مانع التخثـر ، أما عینة الدم)ALT)12و  ASTاألمین

الدم بطریقة خضابوتركیز ) ESR(مللتر لدراسة التحالیل المطلوبة والتي شملت معدل ترسب الكریات الدمویة 1

Cyanomethaemoglobin)13( وحجــم خالیــا الــدم المضــغوطة وتركیــز ایــون الهیــدروجین وعــدد خالیــا الـــدم

كمــا تــم ذبــح جمیــع .)15(وتركیــز الیوریــا فــي الــدم )14(تــم حســاب تركیــز ســكر الكلوكــوز فــي الــدمالحمــراء كمــا

بعـد (بعد انتهاء فترة التسمین التي اسـتمرت لمـد ثالثـة اشـهرفقد تـم حسـاب وزن الذبیحـة الحـارالحمالن في التجربة

  .ونسبة التصافي) الذبح

كمـا ) 16(فقد استخدم البرنامج اإلحصـائي الجـاهزولغرض معرفة الفروقات اإلحصائیة بین المعامالت 

  .لغرض المقارنة بین متوسطات المعامالت للصفات المدروسة) 17(تم االستعانة باختبار دنكن متعدد الحدود 

  

  

  المكونات والتركیب الكیمیاوي لعالئق الحمالن الداخلة في الدراسة) 1(جدول 

مكونات العلیقة
الداخلة في العالئقللمواد (%) النسبة المئویة 

المجموعة المعاملةمجموعة السیطرة
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24.1-كوالح الذرة المجروشة

-30الشعیر

-8كسبة فول الصویا

18-كسبة دوار الشمس

4535نخالة الحنطة

1415سحالة الرز

4-الشرش

0.9-الیوریا

22حجر الكلس

11ملح الطعام

Dm(9086.5( المادة الجافة

CP(1613.3(البروتین الخام 

E.E.(3.452.25( مستخلص االیثر

108.0الرماد

  

      النتائج والمناقشة      

یوضـــح أداء الحمـــالن اإلنتاجیـــة خـــالل فتـــرة التجربـــة ، فقـــد تبـــین أن معـــدل الـــوزن االبتـــدائي ) 2(جـــدول 

أمـــا بخصـــوص الزیـــادة الوزنیـــة ). P>0.05(تلـــف معنویـــًا والنهــائي للحمـــالن فـــي التجربـــة لكـــال المجمـــوعتین لــم تخ

كـذلك كانـت نسـبة . فأنها كانـت اقـل حسـابیًا مـن مجموعـة المقارنـةالشرش الطبیعيالیومیة للحمالن المغذاة على 

  .ار متقاربة لكال المجموعتینالتصافي ووزن الذبیحة الح

  

نیة الیومیة للحمالن الحار ومعدل الزیادة الوز تاثیر نوع العلیقة على الوزن الحي ووزن الذبیحة) 2(جدول 

  في الدراسة

الصفات
نوع المعاملة

مجموعة المعاملةمجموعة السیطرة

0.32a23.0±0.19a±22.8)كغم ( وزن الجسم االبتدائي 

0.22a35.3±0.17a±35.7)كغم ( وزن الجسم النهائي 

2.8a166±3.10a±174)یوم / غم( معدل الزیادة الوزنیة الیومیة

0.01a1.33±0.01a±1.08)یوم / كغم ( معدل المادة الجافة المستهلكة 

  معامل التحویل الغذائي

)كغم زیادة وزنیة/ كغم مادة جافة( 
6.09±0.13a8.0±0.20a

0.31a46.3±0.4a±47.1( % )نسبة التصافي 

0.12a16.3±0.18a±16.8)كغم ( وزن الذبیحة الحار

  ) P>0.05( الحروف المتشایهة ضمن نفس الصف تعني عدم وجود فروق معنویة 

وحجــــم خالیــــا الــــدم ) ESR(لــــم یتضــــح وجــــود اختالفــــات معنویــــة فــــي معــــدل ترســــب الكریــــات الدمویــــة 

Packed cell volume (PCV)(المضــغوطة  قــد بلغــت نســبة الـــ بــین الحمــالن فــي كــال المجمــوعتین، ف) %
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ESR0.99±0.3 ،1.75±0.3)mm/ westergreen/ hr. ( ونســبة الـــPCV %25.12±1.03 ،

  ).3جدول (على التوالي المعاملة لمجموعة السیطرة و% 24.36±1.44

نـة للمجموعة الثانیـة مقار )P<0.05(وعدد خالیا الدم الحمراء فقد ارتفعتا معنویًا خضاب الدمأما تركیز 

وعــدد ) مللتــر100/ غــم(0.67±0.71،10.54±8.19خضــاب الــدم بمجموعــة الســیطرة، فقــد بلــغ تركیــز 

على لمجموعة السیطرة والمعاملة) 3ملم/ x104(92.20±620.56، 92.42±284.25خالیا الدم الحمراء 

ان وظیفتــه تتمثــل فــي و م الحمــراء یعتبــر المكــون الرئیســي لكریــة الــدخضــاب الــدمالتــوالي، وانــه مــن المعــروف أن 

بعملیة التبادل الغازي في جسم الكائن الحي ، لذلك فأن ارتفاع عدد الكریات الدمویة الحمراء سیؤدي بالنتیجة إلى 

تحتــوي علــى نســبة ) 2مجموعــة (الــدم ، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــري فــأن العلیقــة الثانیــة خضــابارتفــاع نســبة 

ت ناتجـة عــن صـناعة األلبـان، والتـي سـتؤدي إلــى ارتفـاع مسـتوى الطاقـة فـي العلیقــة كاربوهیـدرات ودهـون وبروتینـا

ممـا قـد یسـتدل مـن ذلـك أن لهـذه ) 19و 18(مما قد یؤدي إلى زیادة إنتاج كریات الـدم الحمـراء مـن نخـاع العظـم 

یتبــین مــن وكمــا ذإالعلیقــة فائــدة فــي تحســین األداء اإلنتــاجي للحمــالن، وهــذا مــا تــم مالحظتــه فــي هــذه الدراســة ، 

لكــال المعــاملتین كانتــا متقــاربتین ممــا قــد Feed conversion valueأن معامــل التحویــل الغــذائي ) 2(جــدول 

ي عالئـق تسـمین الحمـالن ان هذه العلیقـة یمكـن اسـتخدامها كبـدیل لكسـبة فـول الصـویا الباهضـة الـثمن فـیشیرذلك

  .العواسیة

بــاختالف العالئــق بــین الحمــالن العواســیة، إال أن تركیــز ) P>0.05(لــم یتــأثر تركیــز ســكر الــدم معنویــًا 

ـــًا  ، 4.75±58.28لـــدى حمـــالن المجموعـــة الثانیـــة، اذو بلغـــت )P<0.05(الیوریـــا فـــي الـــدم كـــان أعلـــى معنوی

وقد یعـود السـبب فـي ارتفـاع تركیـز . على التواليلمجموعة السیطرة والمعاملة مللتر 100/ ملغم83.54±4.73

إلــى محتــوى العلیقــة مــن بروتینــات الشــرش والــذي بالمقابــل یكــون المعاملــةفــي الــدم لــدى حمــالن المجموعــةالیوریــا

  .سهل الهضم

  

  الن العواسیة على بعض صفات الدمتاثیر استخدام الشرش في عالئق الحم) 3(جدول 

الصفات
نوع المعاملة

مجموعة المعاملةمجموعة السیطرة

  )ESR( ة سرعة ترسب الكریات الدموی

 )mm/ westergren / 24 hrs. (
0.99±0.30a1.75±0.30a

0.71b10.54±0.67a±8.19)مللتر 100/ غم ) ( Hb( تركیز خضاب الدم 

PCV (25.12±1.03a24.36±1.44a( % ) (حجم خالیا الدم المضغوطة

H +(7.20±0.03a7.21±0.03a( تركیز آیون الهیدروجین 

X   104(284.25±92.43a620.56±92.2bالعدد ) (.R.B. C( كریات الدم الحمراء 

8.02a84.95±7.99a±72.27)مللتر 100/ ملغم ( تركیز الكلوكوز في الدم 

4.75a83.45±4.73b±58.28)مللتر 100/ ملغم ( تركیز الیوریا في الدم 

  ). P<0.05( لتي ال تحمل احرفًا متشابهة ضمن نفس الصف تختلف معنویًا المتوسطات ا

  

  

فـــي تركیـــز الكولســـترول فـــي ) P>0.05(لـــم تظهـــر نتـــائج التحلیـــل اإلحصـــائي وجـــود اختالفـــات معنویـــة 

لمجموعــــة الســــیطرة )مللتــــر100/ ملغــــم(13.95±154.12، 13.97±167.12بالزمـــا الــــدم، حیــــث بلغــــت 
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ــــًا فعالیــــة أنزیمــــي الفوسفاســــتیز الحامضــــي وأنــــزیم ). 4جــــدول (لتــــوالي علــــى اوالمعاملــــة ــــم تختلــــف معنوی كــــذلك ل

بلغـت فعالیـة أنـزیم الفوسـفاتیز إذ). 4جـدول (بـین كـال المجمـوعتین ) AST(االوكساالیت الناقل لمجموعة األمین 

، AST58.65±4.81وفعالیــة أنـــزیم ) مللتــرK.A.U. /100(1.29±2.89، 0.80±2.06الحامضــي 

  .على التواليلمجموعة السیطرة والمعاملة)لتر/ وحدة(68.82±4.79

لـدى الحمـالن فـي ) P<0.05(أما بخصـوص فعالیـة أنـزیم الفوسـفاتیز القاعـدي فقـد ارتفـع مسـتواه معنویـًا 

10.11±135.22، 10.12±75.32مقارنـــــــــة بمجموعـــــــــة الســـــــــیطرة، حیـــــــــث بلغـــــــــت المعاملـــــــــةالمجموعـــــــــة 

)K.A.U* /100صــدر الرئیســي میعتبــر الهیكــل العظمــي ال. علــى التــواليالســیطرة والمعاملــةللمجموعــة ) مللتــر

كمـا تكـون المشـیمة كمیـات ) 21(كـذلك یتواجـد فـي القنـوات الصـفراویة فـي الكبـد ) 20(إلنـزیم الفوسـفاتیز القاعـدي 

و Ossification()20(لیة نمـو العظـام وان الوظیفة الرئیسیة لهذا األنزیم هو انه یساهم في عم) 22(قلیلة منه 

فــي هــذه الدراســة إلــى وجــود المــواد الدهنیــة التــي المعاملــةوقــد یعــود ارتفــاع تركیــزه لــدى حمــالن المجموعــة )23

اللــذان ذكــرا أن الفئــران المغــذاة علــى وجبــات غذائیــة دهنیــة امتــازت بارتفــاع ) 24(مصــدرها الشــرش وهــذا مــا ذكــره

أما بخصوص فعالیة أنزیم البایروفیت الناقل لمجموعة األمین .في الدملفوسفاتیز القاعديانزیم ابارتفاع مستوى

ALTف تركیـــزه معنویـــًا عفقـــد تضـــا)P<0.05 ( لـــدى المجموعـــة الثانیـــة مقارنـــة بمجموعـــة الســـیطرة ، حیـــث بلـــغ

  .على التواليلمجموعة السیطرة والمعاملة)لتر/ وحدة(38.18±4.46، 17.20±4.70

1.01±10.72()26(فـــي هـــذه الدراســـة هـــو مقـــارب لمـــا وجـــده ALTالتركیـــز المثبـــت ألنـــزیم الــــ ان

6.5±18.2(فـــي األبقـــار )27(فـــي المـــاعز، و) لتـــر/ وحـــدة0.53±25.53()25(والخزرجـــي ) لتـــر/ وحـــدة

/وحـدة10.9±78.2ممـا ذكـر فـي الدراسـة الحالیـة فقـد بلغـتىإلى معدالت أعلـ)28(بینما أشار). لتر/ وحدة

  .لتر للكباش التركیة/ وحدة10.8±86.5لتر للكباش العواسیة و 

  

  للحمالن العواسیةتاثیر استخدام الشرش في عالئق الحمالن على بعض صفات الدم الحیویة ) 4(جدول

الصفات
نوع المعاملة

مجموعة المعاملةمجموعة السیطرة

13.97a154.12±13.95a±167.12)ر مللت100/ ملغم ( تركیز الكولسترول 

K.A.U./ dl(75.32±10.12a135.22±10.11b( تركیز الفوسفاتیز القاعدي 

K.A.U./ dl(2.06±0.80a2.89±1.29a(تركیز انزیم الفوسفاتیز الحامضي

  تركیز انزیم االوكساالیت الناقل لمجموعة االمین

 )U/L(
58.65±4.81a68.82±4.79a

  تركیز انزیم البایروفیت الناقل لمجموعة االمین

 )U / L (
17.20±  4.70a38.18±4.46b

( P<0.05 )المتوسطات التي ال تحمل أحرفا متشابهة ضمن نفس الصف تختلف معنویًا 

  

  

  

* K.A.U. = King  Armstrong Unit

  االستنتاج
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وكـوالح الـذرة المجروشـة بالنسـب جبـانج العرضـیة لمعامـل صـناعة األیتضح مما تقدم أن استخدام النـوات

المـذكورة فــي هــذه الدراسـة یبــدو انــه لــیس لـه تــأثیر ضــار علـى صــحة الحیوانــات بــالرغم مـن االرتفــاع الملحــوظ فــي 

  . مینألفعالیة أنزیمي الفوسفاتیز القاعدي وأنزیم البایروفیت الناقل لمجموعة ا
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