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 الخالصة

دليطرة خركيرة نعجرة عواسرية  32باسرخددام في شعبة بحوث الثرروة الحيوانيرة / الرشريدية  أجريت الدراسة 
سرنوات  وزعرت النعرا   5-3كغرم وخراوحرت أعمارهرا برين  66.59معردل أوزانهرا  ومحلية مع مواليردها الررديرة 
% شرعير وبلر  35احخوخرا في المجموعخين االولى والثانية على عليقخين   اعغذيت الن  عشوائياً إلى اربعة مجاميع

غرم/ ميكراجول طاقرة ايضرية علرى الخروالي. بينمرا خرم رفرع نسربة حبرو   13و  10محخواهما من البرروخين المخحلرل 
% بهرد  زيرادة نسربة النشر  فري مكوناخهمرا مرع المحاف رة  62الشعير في عليقخي المجموعخين الثالثة والرابعة الى 

غررم/ ميكرراجول طاقررة ايضررية علررى الخرروالي وكانررت العالئررق  13و  10علررى نرررم المحخرروى مررن البررروخين المخحلررل 

عردم وجرود خر ثير معنروس لمسرخوى النشرا والبرروخين اشرارت النخرائا الرى  مخقاربة في محخواها من الطاقة االيضية.
غررم/ يرروم  نسرر  وحاصررل مكونررات الحليرر  لررم  867و  1127و  1067و  968المخحلررل فرري انخررا  الحليرر  اذ بلرر  

 11.67( فري المعاملرة الثالثرة 0.05يا بين المعامالت فيما عردا نسربة اليوريرا اذ اندرضرت معنويرا )أ  خدخل  معنو
 13الرى  10مرل  كرذلز زيرادة البرروخين المخحلرل مرن  100ملغرم/  21.14مل مقارنة بالمعاملرة الثانيرة  100ملغم/ 

( بزيادة نسربة 0.05اندرضت معنويا )أ  ( في يوريا الحلي  بينما 0.05غم/ ميكاجول ادت الى زيادة معنوية )أ  
 4.57( بعرد سراعخين مرن الخغذيرة فري المعاملرة االولرى 0.05النشا. خركيز امونيا سائل الكرش اندرض معنويا )أ  

مرل علرى الخروالي. لرم يالحر   100مليمول/  6.46و  6.53و  6.35مل مقارنة بالمعامالت االدرى 100مليمول/ 

مالت في الخغير باوزان النعرا  او الزيرادة اليوميرة براوزان المواليرد وكرذلز فري قياسرات ادخالفات معنوية بين المعا
مرل  100ملغرم/  14.67( فري المعاملرة الثالثرة 0.05الدم باسخثناء الكلسيريدات الثالثية الخري اندرضرت معنويرا )أ  

مررل  ايضررا زيررادة البررروخين  100ملغررم/  24.36و الرابعررة  22.91و الثانيررة  20.19مقارنررة بالمعررامالت االولررى 

 المخحلل ادت الى زيادة خركيز الكلسيريدات الثالثية معنويا.   

 البروخين المخحلل  النشا  انخا  الحلي   النعا .الكلمات الدالة: 

 .17/12/2012: وقبوله،  1/8/2012 :خاريخ خسلم البحث

 المقذمة

المجخرات بغض الن رر عرن الطبيعرة الكيمائيرة لكرل خوفير كمية كافية من الطاقة والبروخين في عالئق ان 
منهمررا يعررد غيررر كررافي فرري الوقررت الحاضررر لخحقيررق افضررل اسررخرادة مررن الغررذاء ودرررض خكررالي  االنخررا  فقررد بينررت 

( بمرا يلبري حاجرة االحيراء المجهريرة RDPالدراسات ان خوفير نس  مخوازنرة مرن البرروخين المخحلرل فري الكررش )

بكميرة مناسربة مرن البرروخين المخرايض المخردفق الرى االمعراء وخقلرل الحاجرة الرى اضرافة  يؤدس الرى خجهيرز الحيروان
مصادر البرروخين غيرر المخحلرل فري العليقرة ذلرز ان البرروخين الميكروبري يمكرن ان يسرهم فري خجهيرز ثلثري احخيرا  

ليل مشراكل الخلروث الناخجرة الحيوان من االحماض االمينية  اضافة الى زيادة كراءة االسخرادة من بروخين الغذاء وخق
  Anonymous  2001و  Anonymous  1992مرررررن خحلرررررل اليوريرررررا المطروحرررررة مرررررع الرررررروث واالدرار )

(  كررذلز فرران افضررل كررراءة اسررخرادة مررن النخررروجين ونمررو Cyriac  2009و  Broderick 2005و  Rynalو 

بلة للخحلل بالكرش بحيرث يكرون فري حالرة ميكروبي في الكرش ال خخحقق ما لم يخم خوفير مصدر مناس  للطاقة القا
(. مررن جانر  آدررر فقررد 2007وآدررون   Boeو  Wimier 2007و  Hallخرزامن مسررخمر مرع خحلررل النخررروجين )

( والخري خشرمل كرل مرن النشر  والسركريات NSCاوضحت ن م الخغذية الحديثة ان مسرخوى الكربوهيردرات الذائبرة )
% من المادة الجافرة 40 – 35في العليقة يج  ان يخغير خبعا النخا  الحلي  ومرحلة االنخا  وعادة ما يخراوح بين 

(  ذلرز ان Bincini 2004و  Pulina% بعد هذه المرحلة )28في المرحلة االولى الدرار الحلي  وخندرض الى 

خاحة للخدمر فري الكررش خحررز خرسري  الردهن فري الجسرم علرى حسرا  انخرا  الحلير  بعرد زيادة الكربوهيدرات الم

                                              

 البحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثالث.
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(  a2008وآدررون   Zebeliو  2004وآدررون   Bergerالمرحلة االولى الدرار الحلي  في االغنام واالبقرار )

الرى  كما خؤدس الى خغيرات غيرر مرغوبرة فري بيئرة الكررش خسرب  اندرراض حاصرل البرروخين الميكروبري المخردفق
(. بنرراءاً علررى مررا ورد ون ررراً السررخددام 2009و  2005وآدرررون   Ametajو  Anderson  2003االمعرراء )

حبو  الشعير كمصدر رئيم للطاقة والبروخين فري خغذيرة الحيوانرات علرى المسرخوى المحلري الرذس يمخراز بسررعة 
للبحررث فرري خرر ثير مسررخوى البررروخين خحلررل محخررواه مررن النشرر  والبررروخين فرري الكرررش فقررد اقخرحررت الدراسررة الحاليررة 

المخحلل و مسخوى النش  في العليقة من دالل درض محخواهرا مرن حبرو  الشرعير فري انخرا  الحلير  ومكوناخره فري 
 النعا  العواسية.

 وطرائقه الثحث مواد

أجريررت هررذه الدراسررة فرري قسررم بحرروث الثررروة الحيوانيررة فرري الرشرريدية الخابعررة لرروزارة الزراعررة العراقيررة 
خراوحرت و  غرمك 66.59 بلر  بمعردل وزندليطرة خركيرة ومحليرة ذات والدات فرديرة  ة عواسريةنعج 32خددام باس

وأوزان  الحليرر  هررا مررنإنخاجخبعررا زوزانهررا وأعمارهررا ومجرراميع  أربعررةسررنوات  قسررمت إلررى  5-3أعمارهررا بررين 
% شرعير و وبلر  محخواهمرا مرن 35في المجمروعخين االولرى والثانيرة علرى عليقخرين احخوخرا   اعغذيت الن المواليد.

غررم/ ميكرراجول طاقررة ايضررية علررى الخرروالي. بينمررا خررم زيررادة نسرربة حبررو  الشررعير فرري  13و  10البررروخين المخحلررل 
% بهرد  زيرادة نسربة النشر  فري مكوناخهمرا مرع المحاف رة علرى نررم  62عليقخي المجموعخين الثالثة والرابعة الى 

غم/ ميكاجول طاقة ايضية على الخوالي  وقرد خرم رفرع مسرخوى البرروخين  13و  10المحخوى من البروخين المخحلل 

المخحلل في العليقخرين الثانيرة والرابعرة باضرافة اليوريرا. اذ خرم حسرا  محخروى العالئرق مرن البرروخين المخحلرل وفقرا 
  Stantonو  1987وآدررون  Kassemلمحخوى مكونات العالئرق الخري مرن البرروخين المخحلرل الخري وردت عرن )

وكانت العالئق االربع مخقاربة في محخواهرا مرن الطاقرة االيضرية وكمرا مبرين فري الجردول  ( LeValley 2010و 
(. غرذيت النعرا  فري المجراميع االربعرة بشركل حرر وعلرى ثرالث وجبرات يوميرا  الوجبرة االولرى كانرت خقردم فري 1)

را والثالثة عند السراعة الرابعرة عصررا وقرد كران الساعة الثامنة صباحا والوجبة الثانية في الساعة الثانية عشر  ه
المخبقي من العل  يوزن صباح اليوم الخالي ويطررح مرن كميرة العلر  المقردم لحسرا  المخنراول الرعلري يوميرا  كمرا 
كان يرخم ادررا  النعرا  للرعري يوميرا لمردة سراعة واحردة كمعردل. خرم قيرام انخرا  النعرا  مرن الحلير  علرى فخررات 

يومررا وعلررى يررومين مخخرراليين بعررد عررزل  15يومررا كررل فخرررة بلغررت  90الخجربررة الخرري اسررخمرت  مخسرراوية طررول مرردة
سراعة كمرا ادرذت عينرات  24( لحسا  االنخا  دالل 2)× ساعة وخم ضر  االنخا   12المواليد عن امهاخها لمدة 

امرا خركيرز نشرا  االوروبي الم (Eko-Milk Analyzerمن الحلي  لخقدير نس  مكونات الحلي  باسخددام جهاز )
عينرات مرن الردم مررن  سرح (  ايضرا خرم Broderick  2003يوريرا فقردر حسر  طريقرة العمرل الخري وردت عرن )

وخررم فصررل مصررل الرردم باسررخددام جهرراز الطرررد  بعررد سرراعخين مررن خقررديم وجبررة العلرر  الصررباحية يالوريررد الرروداج
خررم اذ   م( لحرين الخحليررل˚20-) لخجميرردواحرخر  برره خحرت ا ةقرريدق عشرردمسررة دورة/دقيقررة( لمردة  4000المركرزس )

واليوريا باسرخددام عردة الخحليرل الجراهزة والكلسيريدات الثالثية  وااللبومين خقدير خركيز الكلوكوز والبروخين الكلي
 االنكليرزس المنشر . (Spectrophotometerبواسطة جهراز قيرام الطير  الضروئي ) ( Biolabo)لررنسية نوع ا

 Suctionجهراز واربرع سراعات بواسرطة سرائل الكررش قبرل الخغذيرة وبعردها بسراعخينكذلز خم سرح  عينرات مرن 

Pump   إذ خم قيام درجة الحموضة مباشرة باسخددام جهازpH meter   ثرم رشرا السرائل بواسرطة شراش طبري
 Legleiterعيرارس وحسر  مرا ورد عرن  6مرل مرن حرامض الهيردروكلوريز  1أضي  إليره ثم مل  20ادذ منه و

اذ خرررم خقررردير خركيرررز االمونيرررا فررري سرررائل الكررررش حسررر  طريقرررة العمرررل الخررري وردت عرررن (  2005)وآدررررون 
Broderick  وKang (1980).   

بواسرطة ( 2×  2لخجربة عامليرة ) العشوائي الكاملخصميم ال دداملبيانات باسخخم اجراء الخحليل االحصائي ل
 النموذ  الرياضي اآلخي: وحس  (Anonymous  2000) الحاسو  االلكخروني بخطبيق البرناما اإلحصائي

Yijk = μ + Ti + Pj + TPij + ijk 

Yij(k) .قيمة المشاهدة للصرة المدروسة = 

μ .قيمة المخوسط العام = 

Ti  =عليقةلمسخوى البروخين المخحلل في ا خ ثير. 

Pj .خ ثير مسخوى النشا )الشعير( في العليقة = 

TPij  .خ ثير الخدادل بين مسخوى البروخين المخحلل والنشا في العليقة = 
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ij(k)  للوحدة الخجريبية لدط  الخجريبيا= قيمة. 

( لخحديرررد Duncan  1955المقارنرررة برررين المخوسرررطات باسرررخددام ادخبرررار دنكرررن المخعررردد الحررردود )خمرررت و

 .الرروقات المعنوية بين المخوسطات

 

 الخجريبية.لعالئق ل الكيميائيركي  والخمكونات ال(: 1الجدول )
Table (1): Ingredients and chemical composition of experimental rations.          

 المكونات %
Ingredients % 

 (Starch% نشا ) 43 ( Starch% نشا ) 33

 MJغم/ MJ 13غم/ MJ 10غم/ MJ 13غم/ 10

 35 35 62 62 (Barley)شعير 

 48 47 20.5 19.5   (Wheat bran)ندالة حنطة

 3 3 3 3  ( Yellow cornذرة صرراء )

 6.5 6.5 6.5 6.5 (SBM)كسبة فول صويا 

 6.5 6.45 6.5 6.4 (Straw wheat)خبن حنطة 

 1.05 0.5 1.6 ---- (Urea )يوريا 

 0.5 0.5 0.5 0.5 (Salt)ملا 

 0.5 0.5 0.5 0.5 (Limestone)حجر كلم 

 (Chemical analysis% )الخحليل الكيميائي % 

 91.01 91.12 91.35 91.53 *(DM)مادة الجافة 

 94.18 94.22 94.05 94.15 *(OM)مادة العضوية

 2.75 2.72 2.38 2.35 *(EE )مسخدلص االيثر 

 14.09 16.95 14.16 17.17 *(CP)البروخين الدام 

 33.04 32.95 26.31 25.88   (NDF) غسل المخعادلليا  الا

 12.39 12.23 10.64 10.51   (ADF) غسل الحامضيليا  الا

 33 33 43 43 (  Starchالنشا )

 13.48 10.44 13.22 10.33 ٭ DMالبروخين المخحلل % من 

 3.69 3.72 3.73 3.85 ٭ DMالبروخين غير المخحلل% من 

 °/ كغررررمجررررولالطاقررررة االيضررررية ميكررررا 
Metabolic energy MJ/ kg 

9.95 9.85 10.30 10.20 

 بروخين مخحلل غم/ ميكاجول 
RDP g/ MJ 

10.38 13.42 10.13 13.21 

calculated according to Al-khawaja et al (1978). *Determined as dry matter base according to 

(Anonymous 2002), NDF and ADF calcuated according to Stanton and LeValley (2010). 

 والمناقشة النتائج

 1.925و  1.921و  1.916و  1.905( ان معردل اسرخهالز النعرا  مرن المرادة الجافرة بلر  2يبين الجردول )

كغم وان الخغير في محخوى النشا والبروخين المخحلل لم يؤدس الى خغيرات ملحو ة في اسخهالز المادة الجافة. وقرد 
( اذ لرم يرؤثر 2008وآدررون   Broderickو  2005وآدرون   Summerاخرقت هذه النخيجة مع ما خوصل اليه )

( ان 2009وآدررون  ) Ametajالخغير في محخوى العليقة من البروخين المخحلل في اسخهالز العلر   بينمرا اشرار 

زيادة نسبة الشعير في مكونات العالئق ادت الى زيادة معنوية في اسرخهالز العلر  فري االبقرار. كرذلز اوضرا كرل 
( ان زيرررادة اودررررض 2010و الررردبا    2010و شرررعاوس   2009وآدررررون  Mikolayunas-Sandrockمرررن )

 Thorntonو  Ferreiraالبررروخين المخحلررل فرري العليقررة لررم يررؤثر معنويررا فرري اسررخهالز النعررا  مررن العلرر   اال ان 
ي كميرة العلر  ( اوضحا ان درض نسبة البروخين المخحلل فري عليقرة المراعز ادت الرى اندرراض معنروس فر2004)

 ان الرروقات  (2يالح  ايضا من الجدول ) المخناول يوميا.
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 .مكوناخهالحلي  ونسبة  انخا العالئق الخجريبية في  خ ثير(: 2الجدول )
Table (2): Effect of experimental rations in milk yield and composition.  

 الصرات
Parameters 

 (Starch)% نشا  43 ( Starch% نشا ) 33
 خ ثير المعنوية
Significant 

 MJ S RDPغم/ MJ 13غم/ MJ 10غم/ MJ 13غم/ 10

 مادة جافة مخناولة كغم/ يوم 
dry matter intake kg/day 

1.905 1.916 1.921 1.925 - - 

 غم/ يوم انخا  الحلي 
milk yield g/ day 

968 ± 
111.85 

1066 ± 
109.40 

1127 ± 
173.77 

866 ± 
105.12 

Ns ns 

 كغم الحلي  الكلي.نخا  ا
total milk yield. Kg 

87.07 ± 
10.06 

96.01 ± 
9.84 

101.46 ± 
15.63 

78.04 ± 
9.44 

Ns ns 

 نسبة الدهن%
Fat percent 

5.24 ± 
0.33 

5.00 ± 
0.29 

5.14 ± 
0.38 

5.00 ± 
0.39 

Ns ns 

 كمية الدهن غم/ يوم
Milk yield g/ day 

50.97 ± 
6.56 

53.90 ± 
6.97 

58.43 ± 
11.48 

45.18 ± 
8.57 

Ns ns 

 نسبة البروخين %
Protein percent 

3.97 ± 
0.04 

3.86 ± 
0.03 

3.83 ± 
0.05 

3.87 ± 
0.05 

Ns ns 

 كمية البروخين غم/ يوم
Protein yield g/ day 

38.35 ± 
4.31 

41.08 ± 
4.07 

43.39 ± 
6.89 

33.48 ± 
3.88 

Ns ns 

 الكخوز %لنسبة ا
Lactose percent 

5.89 ± 
0.07 

5.78 ± 
0.05 

5.72 ± 
0.08 

5.71 ± 
0.07 

Ns ns 

 كمية الالكخوز غم/ يوم
Lactose yield g/ day 

56.87 ± 
6.42 

61.53 ± 
6.09 

64.26 ± 
10.17 

49.28 ± 
5.65 

Ns ns 

 غير الدهنية  نسبة المواد الصلبة
solid not- fat percent 

10.74 ± 
0.14 

10.51 ± 
0.09 

10.64 ± 
0.16 

10.51 ± 
0.13 

Ns ns 

 الطاقة بالحلي  كيلو سعرة/ كغم
Milk energy Kcal/ kg 

872 ± 
30.92 

846 ± 
26.75 

857 ± 
35.23 

847 ± 
36.20 

Ns ns 

 مل  100يوريا الحلي  ملغم/
milk urea mg/dl 

15.18 ±  
 1.44أ  

21.14 ±  
 3.21 أ

11.67 ±  
  1.21 

15.91 ± 
 1.70 أ  

* * 

 = غير معنوس ns(. 0.05)أ   * خشير الحرو  المدخلرة افقيا الى فروقات معنوية 
S  خ ثير مسخوى النشا و =RDP.خ ثير مسخوى البروخين المخحلل = 

 (1989وآدرون   Pulinaنسبة البروخين )×  37.8نسبة الدهن + ×  89.6+  251.7طاقة الحلي  كيلو سعرة/ كغم = 

 

  1127و  1067و  968بررين المعررامالت كانررت غيررر معنويررة فرري المعرردل اليررومي النخررا  الحليرر  اذ كرران 
كغررم اذ  78.04و  101.46و  96.01و  87.07غررم  ومعرردل االنخررا  الكلرري دررالل مرردة الدراسررة اذ بلرر   867و 

ينمرا ادنرى انخرا  سرجل فري غم بروخين مخحلل/ ميكاجول( ب 10% نشا + 43خحقق اعلى انخا  في المعاملة الثالثة )
  5.72و  5.78و  5.89غرم برروخين مخحلرل/ ميكراجول(  نسربة الالكخروز كانرت 13% نشا + 43المعاملة الرابعة )

% والمرواد  3.87و  3.83و  3.86و  3.97% والبرروخين  5.00و  5.14و  5.00و  5.24% والدهن  5.71و 
% على الخوالي للمعامالت االربعرة اذ لرم خشرير نخرائا  10.51و  10.46و  10.51و  10.74الصلبة غير الدهنية 

الخحليل االحصائي الى وجود فروقات معنوية بين المعامالت  امرا حاصرل مكونرات الحلير  برالرغم مرن اندراضره 
في المعاملة الرابعة مقارنة بالمعامالت االدرى اال ان هذا االندراض لم يكن بمسرخوى المعنويرة ويعرزى ذلرز الرى 

 846و  872انخا  الحلي  في هذه المعاملة. كمية الطاقة بالحلي  كانرت مخقاربرة برين المعرامالت وبلغرت اندراض 
( فري المعاملرة الثالثرة مقارنرة 0.05كيلو سعرة / كغم  خركيز اليوريا بالحلي  اندرض معنويرا )أ   847و  857و 

مررل للمعررامالت االربعررة علررى  100ملغررم/  15.91و  11.67و  21.14و  15.18بالمعاملررة الثانيررة اذ بلغررت القرريم 
( بزيررادة مسررخوى حبررو  الشررعير )النشررا( فرري العليقررة فرري حررين ازدادت 0.05الخرروالي. كمررا اندرضررت معنويررا )أ  

الرى  10( مع زيادة البروخين المخحلل. يالح  من النخائا ان رفرع مسرخوى البرروخين المخحلرل مرن 0.05معنويا )أ  
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% نشررا( ادى الررى زيررادة فرري انخررا   33ة خحررت المسررخوى المررندرض مررن الشررعير )غررم / ميكرراجول طاقررة ايضرري 13
% نشرا( ادت الرى اندرراض  43% اال انره خحرت المسرخوى المرخررع مرن حبرو  الشرعير )10الحلي  بلغرت نسربخها 

املررة %.ان زيررادة نسرربة البررروخين المخحلررل فرري المع 30انخررا  الحليرر  فرري المعاملررة الرابعررة مقارنررة بالثالثررة بنسرربة 

الرابعة باضافة اليوريا ربما سب  اندراض كراءة االسخرادة من البروخين والطاقة وذلز لعردم قردرة البروخروزوا فري 
الكرررش والخرري خررزداد أعرردادها مررع زيررادة نسرربة الكربوهيرردرات الذائبررة بالعليقررة مررن االسررخرادة مررن اليوريررا كمصرردر 

( 1998وآدرررون   Shabiو  Miller 1992و  Hoover)للنخررروجين وبالخررالي زيررادة دورة النخررروجين بررالكرش 
% وكرراءة  9.90و  15.51و  12.39و  14.02وقد بلغت كراءة االسخرادة من النخروجين النخرا  برروخين الحلير  

% على الخوالي للمعامالت االربعة. من ناحية ادررى  44.20و  57.01و  58.08و  52.24االسخرادة من الطاقة 

كيز اليوريرا بالحلير  جراءت مخوافقرة مرع الخغيرر فري كميرة البرروخين المخحلرل المخنراول وكرراءة فان الخغيرات في خر
  Armentano 2007و  Gressleyو  Broderick  2003االسرررخرادة مرررن النخرررروجين وهرررذا مرررا خوصرررل اليررره )

بقررار % الررى عالئررق اال1( ان اضررافة اليوريررا بنسرربة 1990وآدرررون ) Casper(. لقررد ذكررر Cyriac   2009و 
اشرارا  Thornton (2004)و  Ferreiraالمكونة بشكل اساسي من الشعير لم خؤدس الى اسخجابة باالنخا  الحلي  

% من نسبة بروخين العليقة لم خرؤثر معنويرا فري انخرا  الحلير   55و  72ان اسخددام نسبخين من البروخين المخحلل 
وآدرررون  Mikolayunas-Sandrockونسرر  مكوناخرره مررن الرردهن والبررروخين والالكخرروز و اليوريررا  كمررا بررين 

% علررى اسررام المررادة الجافررة لررم يررؤدس الررى  14الررى  12( ان زيررادة نسرربة البررروخين المخحلررل بالعليقررة مررن 2009)

ادخال  معنوس في انخا  الحلي  ونس  مكوناخه اال انها زادت خركيرز اليوريرا بالحلير  ودرضرت كرراءة االسرخرادة 
غرم/  12.75و  7.46( عند اسخددامه نسبخين من البروخين المخحلل 2010من البروخين  وعلى نحو مشابه الدبا  )

غرم /  11.5الرى  8.5( عنردما رفرع محخروى العليقرة مرن البرروخين المخحلرل مرن 2010س )ميكا جرول وكرذلز شرعاو

ميكرراجول لررم يجرردا فروقررات معنويررة فرري انخررا  الحليرر  ونسرر  وحاصررل مكونررات الحليرر  مررن الرردهن والبررروخين 
ة ( ان زيرادة نسربة الحبرو  فري مكونرات العليقر1995وآدررون ) Susinوالالكخوز  من ناحية ادررى فقرد اشرارت 

ادت الى زيادة معنوية في انخا  الحلي  والبروخين فيه بينما اندرضت معنويا نسبة الدهن  على درال  ذلرز الحر  
Bovera ( ان درض محخوى العليقة من الكربوهيدرات الذائبة في العليقرة ادى الرى خحسرن انخرا  2003وآدرون )

( ان خركيرز 2003وآدررون ) Cannasلي  وقد اشار الحلي  معنويا بينما لم خخاثر نسبخي الدهن والبروخين في الح
% مقارنرة بالمسرخوى 35اليوريا بالحلي  اندرض عنرد الخغذيرة علرى المسرخوى المرخررع مرن الكربوهيردرات الذائبرة 

( ان زيادة نسبة النشا في عليقة االبقرار لرم خرؤدس الرى 2010وآدرون ) Ranathunga%. كما اوضا 23االدنى 

نخا  الحلي  ونس  البروخين والدهن واليوريا بالحلي . مرن ناحيرة ادررى وعلرى الررغم مرن ادخالفات معنوية في ا
الخغيرات المالح ة في خركيز اليوريا بالحلي  اال انها كانت خقع ضرمن المعردل الطبيعري لهرا فري االغنرام والمحردد 

       (.Cannas  2002مل ) 100ملغم/  22 – 14
( عدم وجود ادخالفات معنوية في معردل الروزن االبخردائي للنعرا  اذ خرراوح برين 3خبين النخائا في الجدول )

 59.00 – 56.00النعرا  فري نهايرة الخجربرة حيرث خراوحرت برين  كغم  كذلز فري معردل اوزان 67.37 – 65.87
% نشرا( ادت الرى اندرراض  33)كغم  كما ان زيادة نسبة البروخين المخحلل خحرت المسرخوى المرندرض مرن الشرعير

كغم بالمقارنة مع االندراض المالحر  فري وزن الجسرم  11.37اكبر في وزن الجسم للنعا  بل  في المعاملة الثانية 
كغم. ان االندراض االعلى في وزن الجسم في المعاملرة  9.12خحت المسخوى االعلى من النشا في المعاملة الرابع 

ع افضرل كرراءة اسرخرادة مرن طاقرة الغرذاء النخرا  الحلير  يمكرن ان يعطري اسرخنخا  بران الثانية والذس جاء مخزامنا م
الحاجة للطاقة لطرح الكمية الرائضة من البروخين المخحلل بشكل يوريا في االدرار ولخلبية مخطلبرات انخرا  الحلير  

علرى خركيرز ليوريرا الحلير  ربما ادت الى هدم كخلة اكبر من وزن الجسم لخوفير الطاقة وربمرا يؤكرد ذلرز خسرجيل ا
(. وعموما فان اندراض وزن الجسم في جميع المعامالت يعرد مؤشررا علرى عردم كرايرة 2في هذه المعاملة )جدول 

( الرى عردم معنويرة االدرخال  برين 3كمية الطاقة المخناولة لخلبية مخطلبات النعا  من الطاقة. ايضرا يشرير الجردول )
كغم ومعردل الروزن نهايرة الخجربرة  7.38 – 6.75اية الخجربة اذ خراوح بين المعامالت في معدل وزن الحمالن بد

. هرذه النخيجرة جراءت مخرقرة مرع مرا كغرم 0.265 – 0.254كغم ومعدل الزيرادة اليوميرة برالوزن  30.63 – 29.88
غيرر ( اذ اشاروا الرى عردم خر ثير خغييرر درجرة خحلرل البرروخين فري الخ2010و الدبا    2010خوصل اليه )شعاوس  

وآدررون   Susin(  كمرا لرم يجرد كرل مرن )2004فري اوزان النعرا  والحمرالن  بينمرا لرم خخررق مرع نخرائا المرولى )
( خرر ثير معنرروس لزيررادة نسرربة نشرر  العليقررة فرري الخغيررر برروزن النعررا  والزيررادة 2003وآدرررون   Boveraو  1995

   الكلية بوزن الحمالن.
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 للنعا  والمواليد. الخغير بوزن الجسمي العالئق الخجريبية ف خ ثير(: 3الجدول )
Table (3): Effect of experimental rations in body weight change of ewes and lambs.  

 الصرات
Parameters 

 (Starch% نشا ) 43 ( Starch% نشا ) 33
 خ ثير المعنوية
Significant 

 MJ S RDPغم/ MJ 13غم/ MJ 10غم/ MJ 13غم/ 10

الوزن االبخدائي للنعا  كغم 
initial weight of ewes kg 

66.25 ± 
2.25 

67.37 ± 
2.95 

65.87 ± 
2.40 

66.87 ± 
2.29 

Ns ns 

الوزن النهائي للنعا  كغم 
final w. of ewes kg 

59.00 ± 
2.82 

56.00 ± 
3.34 

57.75 ± 
2.58 

57.75 ± 
2.60 

Ns ns 

 كغم .الخغير بوزن الجسم
Body w. change. Kg 

- 7.25 ± 
2.88 

- 11.37 ± 
3.47 

- 8.12 ± 
2.04 

- 9.12 ± 
2.05 

Ns ns 

الوزن االبخدائي للحمالن كغم 
initial w. of lambs kg 

7.38 ± 
0.53 

6.75 ± 
0.45 

7.38 ± 
0.32 

6.88 ± 
0.54 

Ns ns 

الوزن النهائي للحمالن كغم 
final w. of lambs kg 

30.25 ± 
1.25 

30.63 ± 
0.73 

30.63 ± 
1.10 

29.88 ± 
1.05 

Ns ns 

الزيادة الكلية للحمالن كغم 
total gain of lambs kg 

22.87 ± 
0.83 

23.88 ± 
0.63 

23.25 ± 
1.08 

23.00 ± 
1.05 

Ns ns 

الزيادة اليومية للحمالن كغم 
daily gain of lamb kg 

0.254 ± 
0.008 

0.265 ± 
0.006 

0.258 ± 
0.011 

0.255 ± 
0.010 

Ns ns 

ns .غير معنوس = 

S  خ ثير مسخوى النشا و =RDP.خ ثير مسخوى البروخين المخحلل = 

 

( يوضررا قريم درجررة الحموضرة وخركيررز االمونيرا فرري سرائل الكرررش درالل فخرررات مدخلررة الدررذ 4الجردول )
 – 6.51( بالمعررامالت الخغذويررة وخراوحررت بررين pHالعينررات  اذ لررم خخرراثر معنويررا درجررة حموضررة سررائل الكرررش )

بعد اربع ساعات من الخغذية. كرذلز  6.14 – 5.94بعد ساعخين من الخغذية و  6.01 – 5.82قبل الخغذية و  6.59
مليمرول/  5.97 – 4.90كانت االدخالفات غير معنوية في خركيز امونيا سائل الكرش قبل الخغذية اذ خراوحت بين 

مرل  100مليمرول/  4.57ية في المعاملة االولرى ( بعد ساعخين من الخغذ0.05مل بينما اندرضت معنويا )أ   100
مل من سائل الكرش. اما بعد اربع  100مليمول/  6.46و  6.53و  6.35مقارنة بالمعامالت االدرى حيث كانت 

 3.99و  4.22ساعات من الخغذية فقد كانت قيم خراكيرز االمونيرا مندرضرة حسرابيا فري المعراملخين االولرى والثانيرة 
مررل علررى الخرروالي. عمومررا  100مليمررول/  5.06و  5.64قارنررة بالمعرراملخين الثالثررة والرابعررة مررل م 100مليمررول/ 

يالح  ارخراع خركيز االمونيا بعد ساعخين من الخغذيرة والعرودة لالندرراض بعرد اربرع سراعات وهرذا يعكرم سررعة 
 سراعة  2 – 1.5بشركل كامرل بعرد خحلل اليوريا في مكونات العالئق الثانية والثالثة والرابعة والخي غالبا مرا خخحلرل 

(Doreau   وربما كانرت السرب  فري االرخرراع المعنروس بالمقارنرة مرع المعاملرة االولرى  كمرا ان 1991وآدرون )

اندراض االمونيا بعد اربع ساعات من الخغذية فري المعراملخين االولرى والثانيرة مقارنرة بالمعراملخين الثالثرة والرابعرة 
الشررعير )النشررا( بالعليقررة وزيررادة دورة  ربمررا خعكررم الخغيررر فرري المجخمررع الميكروبرري فرري الكرررش بزيررادة مسررخوى

 النخرررروجين برررالكرش برعرررل البروخررروزوا. خشرررير العديرررد مرررن الدراسرررات الرررى ان زيرررادة درجرررة او نسررربة البرررروخين 
 المخحلرررررل بالعليقرررررة يرررررؤدس الرررررى زيرررررادة االمونيرررررا فررررري سرررررائل الكررررررش او درجرررررة حموضرررررة سرررررائل الكررررررش 

(Colmenero  وBroderick  2003  وGressley  وArmentano  2007 و Cyriac  2009   و شرررعاوس
% فرري  42و  34( ان اسررخددام الكربوهيرردرات الذائبررة بنسرر  1993) Shaverو  Siveret(. كمررا اشررار  2010

   مكونات العليقة لم يوثر معنويا في خركيز االمونيا ودرجة الحموضة.

 لوكرروز الرردم اذ خررراوح بررين ( عرردم وجررود ادخالفررات معنويررة فرري خركيررز ك5)النخررائا فرري الجرردول  وضرراخ
غرم/  4.20 – 3.82مل وااللبرومين  100غم/  8.46 – 7.74مل والبروخين الكلي  100ملغم/  73.94 – 70.81

مرل  امرا خركيرز الكلسريريدات الثالثيرة بالردم فقرد اندررض معنويرا  100غرم/  4.44 – 3.64مل والكلوبيولين  100
 22.91 و الثانيرررة 20.19مرررل مقارنرررة بالمعرررامالت االولرررى  100 ملغرررم/ 14.67(فررري المعاملرررة الثالثرررة 0.05)أ  

 مرررررررل  وقرررررررد كررررررران لزيرررررررادة نسررررررربة البرررررررروخين المخحلرررررررل خررررررر ثير معنررررررروس  100ملغرررررررم/  24.36والرابعرررررررة 
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( في زيادة الكلسيريدات الثالثية . خركيز اليوريا بالدم ارخرع حسابيا مع زيادة البرروخين المخحلرل بالعليقرة 0.05)أ  
مرل بالمقارنرة مرع المعراملخين االولرى والثالثرة  100ملغرم/  65.16و  65.47معاملخين الثانية والرابعة اذ كان في ال

( 2007وآدررون ) Cabritaمل. لقد اوضحت نخائا بعض الدراسات منهرا دراسرة  100ملغم/  58.47و  57.89

ي خركيرز البرروخين الكلري واليوريرا عدم وجود خ ثير معنوس للخدادل بين مسخوى النشا والبروخين المخحلل بالعليقة ف
( اشراروا الرى 2007وآدررون ) Rezaiiبينما اندرض معنويا خركيز الكلوكوز مرع دررض درجرة خحلرل البرروخين. 

عدم خ ثير الخغير في محخروى العليقرة مرن البرروخين المخحلرل للطاقرة فري خركيرز اليوريرا وكلوكروز الردم  كرذلز ذكرر 
Chanjula ( عدم وجو2010وآدرون ) د خ ثير معنوس للخدادل برين نسربة الكربوهيردرات سرريعة الخحلرل و خحلرل

( بين ان رفع نسبة البروخين المخحلل بالعليقرة عرن طريرق زيرادة نسربة 2010البروخين في خركيز اليوريا  شعاوس )

ن البرررروخين ادت الرررى فروقرررات غيرررر معنويرررة فررري خركيرررز الكلوكررروز والبرررروخين الكلررري وااللبرررومين والكلوبيرررولي
 1995وآدررون   Susinوالكلسيريدات الثالثية اال ان خركيز اليوريا ارخرع بشكل معنوس. من جهة ادرى اشرار )

( الرى عردم خر ثير زيرادة نشرا العليقرة )الحبرو ( فري خركيرز كلوكروز الردم  اال ان 2010وآدرون   Ranthungaو 
Ametaj ( حصلوا على زيادة معنوية في كلوكوز الدم م2009وآدرون ) .ع زيادة نسبة الشعير بالعليقة 

 

 درجة الحموضة وخركيز االمونيا في سائل الكرش.العالئق الخجريبية في  خ ثير(: 4الجدول )
Table (4): Effect of experimental rations in rumen pH and ammonia concentration.  

 الصرات
Parameters 

 (Starch% نشا ) 43 ( Starch% نشا ) 33
 خ ثير المعنوية
Significant 

 MJ S RDPغم/ MJ 13غم/ MJ 10غم/ MJ 13غم/ 10

 درجة الحموضة قبل الخغذية
pH before feeding 

6.59 ± 
0.11 

6.53 ± 
0.15 

6.52 ± 
0.17 

6.51 ± 
0.15 

ns Ns 

 ساعة من الخغذية 2درجة الحموضة بعد 
pH after feeding 2 hr. 

5.82 ± 
0.20 

6.01 ± 
0.14 

5.98 ± 
0.14 

5.90 ± 
0.14 

ns Ns 

 ساعة من الخغذية 4درجة الحموضة بعد 
pH after feeding 4 hr. 

6.14 ± 
0.21 

5.97 ± 
0.13 

6.05 ± 
0.20 

5.92 ± 
0.23 

ns Ns 

 مل100يز االمونيا قبل الخغذية مليمول/خرك
NH3 mmol/dl before feeding 

5.52 ± 
0.70 

4.90 ± 
0.55 

5.97 ± 
0.51 

5.36 ± 
0.94 

ns Ns 

 ساعة من الخغذية. 2خركيز االمونيا بعد 
 مل 100مليمول/ 

NH3 mmol/dl after 2hr. of feeing 

4.57 ± 
0.94   

6.35 ± 
 أ 0.25

6.53 ± 
 أ 0.24

6.46 ± 
 أ 0.22

ns Ns 

ساعة من الخغذية.  4خركيز االمونيا بعد 
 مل 100مليمول/ 

NH3 mmol/dl after 4 hr. of feeding 

4.22 ± 
0.69 

3.99 ± 
0.86 

5.64 ± 
0.67 

5.06 ± 
1.08 

ns Ns 

ns .غير معنوس = 
S  خ ثير مسخوى النشا و =RDPخ ثير مسخوى البروخين المخحلل = 

 

% في مكونات العليقة حقرق نخرائا  10يخضا من نخائا الدراسة الحالية ان اسخددام البروخين المخحلل بنسبة 

ايجابية على انخرا  الحلير  مرن درالل خروفير خرزامن جيرد برين الطاقرة والبرروخين وخحسرين كرراءة االسرخرادة مرن كرل 
ة وان زيادخهررا بمصررادر النخررروجين سررريع منهمررا داصررة مررع المسررخويات المرخرعررة مررن النشرر  )الحبررو ( فرري العليقرر

الخحلل )اليوريا( اثرت سلبا على االداء االنخاجي وان هرذا الخراثير السرلبي يكرون اقرل مرع اندرراض مسرخوى الشرعير 
في العليقة  كما ان درض نسبة حبو  وخعويضها بندالة الحنطة ال يؤدس الى خغيرات ملحوضة في انخرا  الحلير  

ا خركيز يوريا الحلي  ازداد مع زيادة يوريا الدم واندرض مع زيادة الكربوهيردرات الذائبرة او نس  مكوناخه . ايض
 )الشعير( بالعليقة.  
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 بعض قياسات الدم.العالئق الخجريبية في  خ ثير(: 5الجدول )
Table (5): Effect of experimental rations in some blood parameters.  

 الصرات
Parameters 

 (Starch% نشا ) 43 ( Starchشا )% ن 33
 خ ثير المعنوية
Significant 

 MJ S RDPغم/ MJ 13غم/ MJ 10غم/ MJ 13غم/ 10

 مل 100الكلوكوز ملغم/ 
Glucose mg/dl 

73.45 ± 
5.26 

70.81 ± 
5.71 

72.18 ± 
4.39 

73.94 ± 
5.03 

Ns ns 

 مل 100البروخين الكلي غم/ 
Total protein gm/ dl 

7.74 ± 
0.29 

7.91 ± 
0.38 

7.84 ± 
0.48 

8.46 ± 
0.45 

Ns ns 

مل  100االلبومين غم/ 
albumin g/ dl 

3.82 ± 
0.16 

4.14 ± 
0.25 

4.20 ± 
0.25 

3.99 ± 
0.17 

Ns ns 

مل  100الكلوبيولين غم/ 
globulin g/ dl 

3.92 ± 
0.34 

3.76 ± 
0.35 

3.64 ± 
0.52 

4.44 ± 
0.33 

Ns ns 

كلسيريدات ثالثية ملغم/ 
 مل 100

Triglyceride mg/ dl 

20.19 ± 
 أ 2.08

22.91 ± 
 أ 1.82

14.67 ± 
1.27   

24.36 ± 
 أ 2.24

Ns * 

 مل 100اليوريا ملغم/ 
Urea mg/ dl 

57.89 ± 
5.32 

65.47 ± 
6.86 

58.47 ± 
5.15 

65.16 ± 
3.66 

Ns ns 

ns   (.0.05= غير معنوس * خشير الى وجود خ ثير معنوس عند مسخوى احخمال )أ 
S  خ ثير مسخوى النشا و =RDPخ ثير مسخوى البروخين المخحلل = 
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ABSTRACT 

This study was conducted in Al-Rashidiya animal breeding station, using 32 

Awassi ewes (3-5 yrs old) with average body weight of 66.59 kg with their single born 

lambs. The ewes were divided randomly into 4 groups, the first (T1) and second (T2) 

groups fed on rations consist of 35% barley and contained two levels of rumen 

degradable protein (RDP) 10 and 13 g/ MJ metabolizable energy. while barley grain 

raised to 62% in the ration of third and fourth groups (T3 and T4) to increase the 

starch ratio with observance of the same level of RDP 10 and 13 g/ MJ respectively , 

and all the rations were iso calorie. Results indicated that RDP and starch levels had no 

significant effect on milk yield which were 968 , 1067 , 1127 ,and 867 g/ day, milk 

composition and yield with exception milk urea concentration were decreased 

(p<0.05) in T3 11.67 mg/ dl as compared with T2 21.14 mg/ dl, also milk urea 

concentration was increased significantly with RDP increase from 10 to 13 g/ MJ , but 

decreased (p<0.05) with increasing starch level. Ammonia concentration in rumen 

liquor decreased (p<0.05) after 2hrs of feeding in T1 4.57 mmol/ dl as compared with 

to T2 6.34 , T3 6.53 and T4 6.46 mmol/ dl. It was noted that treatments had no 
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significant effect on body weight change in ewes , average daily gain in lambs and also 

in blood metabolites with exception the significant decrease (p<0.05) in the 

concentration of triglyceride in T3 14.67 mg/ dl as compared to other treatments were 

20.19, 22.91 and 24.35 mg/ dl , also the increase in RDP level led to significant 

increased (p<0.05) in triglyceride concentration.  

Keywords: degradable protein, starch, milk yield, ewes 
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