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  تأثیر استخدام البنتونایت في عالئق النعاج العواسیھ في إنتاج الحلیب ومكوناتھ
  قصي زكي شمس الدین                         موفق یحیى حمدون                  ممتاز متي منصور

 موصلجامعة ال/ كلیة الزراعات والغابات    الموصل                               /المعھد التقني  
  

 الخالصة
حیIث اسIتخدمت فIي  ،المعھIد التقنIي موصIل / أجریت ھذه الدراسة في حقول االنتاج الحیواني 

سIIنة مIIع موالیIIدھا الفردیIIة عنIIد الIIوالدة ،تIIم   ٤و ٣و ٢نعجIIة عواسIIیھ مختلفIIة االعمIIار ٣٦ھIIذه الدراسIIة 
وغIIذیت ھIIذه المجIIامیع تقسIIیم النعIIاج عشIIوائیاً الIIى اربIIع مجIIامیع مIIع االخIIذ بنظIIر االعتبIIار اعمارھIIا ، 

اسIبوع  ١٢بعIد الIوالدة ولمIدة % ٣و  ٢و ١االربعة على عالئIق اختلفIت فIي نسIبة البنتونایIت صIفر و 
بلIغ المتوسIط العIام النتIاج الحلیIب الكلIي .بھدف معرفة مدى تاثیره في انتاج الحلیب وتركبیبIھ الكیمیIائي

غIم ، أظھIرت النتIائج الIى وجIود ك ٠.٨٨٥اسIبوع وبمعIدل انتIاج یIومي قIدره  ١٢كغم خIالل  ٧٩.٦٧٤
لنسIIبة البنتونایIIت فIIي انتIIاج الحلیIIب الكلIIي والیIIومي ولصIIالح العلیقIIة الحاویIIة ) ³٠.٠٥أ ( عنویIIاً متIIاثیراً 
ادى %) ٢او % ١صIفر الIى ( بنتونایIت، حیIث ان زیIادة نسIبة البنتونایIت فIي العلیقIة مIن % )٢على  

وكذلك لم یؤثر عمر االم وجنس المولIود فIي انتIاج ،لیبفي انتاج الح) ٠.٠٥  ³أ( ذلك الى زیادة معنویة 
فعIت معنویIاً تالمواد الصلبة الالدھنیة ار والبروتین  تياشارت النتائج الى ان نسب.الحلیب الیومي والكلي 

بنتونایIت ، % ٣الدھن في العلیقة الحاویة على  ةنسب)  ٠.٠٥ ³أ( في حین انخفضت معنویاً ) ٠.٠٥ ³أ( 
والرماد بنسIبة البنتونایIت المسIتخدم ، كIذلك اشIارت والمIواد الصIلبة الكلیIةنسب السكر في حین لم تتاثر 

النتIIائج ان عمIIر االم اثIIراً معنویIIاً فIIي نسIIبة الIIدھن والبIIروتین والمIIواد الصIIلبة الكلیIIة والمIIواد الصIIلبة 
  . في حین لم یتاثر معنویاً التركیب الكیمیائي للحلیب بجنس المولود .الالدھنیة 

  
  ةالمقدم

یعد انتاج الحلیب في االغنام إحIدى الصIفات االقتصIادیة المھمIة فIي منطقIة البحIر المتوسIط نتیجIة       
كما تعد صفة انتاج الحلیب احدى الصفات الكمیIة )  ١٩٩٢الصائغ والقس ،( استھالك كمیات كبیرة منھ 

فIي اثنIاء مرحلIة الرضIاعة مIن  التي تتاثر بالعدیIد مIن العوامIل الوراثیIة والبیئیIة ،وتعIد التغذیIة للنعIاج 
العوامل البیئیة التي لھا دوراً مھماً في دیمومIة انتIاج الحلیIب بIالرغم مIن ان األنثIى قIادرة ولمIدى معIین 

فقIIد اشIIار . علIIى تنظIIیم االدرار تبعIIاً لتIIاثیر نقIIص التغذیIIة وذلIIك باسIIتخدام احتیIIاطي الجسIIم المخIIزون 
Harris  )١٩٧٠ ( دار  ان كمیة الغذاء المستھلكالىIتزداد من قبل النعاج في ھذه المرحلة بمق)٣٠ %- 

وذلك بزیادة االحتیاجات الغذائیة للنعاج في ھذه المرحلIة ، وتتIاثر تغذیIة االمIات خIالل مرحلIة % ) ٥٠
والمصIIIدر النتروجینIIIي ) ٢٠٠٠، الIIIراوي(االدرار بالعدیIIIد مIIIن العوامIIIل ومنھIIIا المسIIIتوى البروتینIIIي 

)Loerch   ، رونIIن ال).  ١٩٨٥واخIIاني ومIIل البركIIة ذات االصIIان الغرویIIد االطیIIو احIIت ھIIبنتونای
المعادن الطینیة التي تتكون من مجموعة كبیرة من المعادن المتبلIورة مثIل سIلیكات االلمنیIوم والعناصIر 

ویتواجIد البنتونایIت فIي القطIر )١٩٦٥زویIل ،(القلویة التي تشكل وحدة التترا ھیدال في بنIاء البنتونایIت 
تصل الى مئات المالیین من االطنان وتكون على شكل ترسبات طینیة تسمى محلیIاً بطIین  بكمیات كبیره

اختلفIت البحIوث حIول مIدى تIاثیر اسIتخدام البنتونایIت ).  Ca.Bent( وھو بنتونایت الكالیسIیوم  ، خاوة
% ) ٣( الIIIى ان اضIIIافة ) ١٩٨٥(  واخIIIرون ZalewskaفقIIIد اشIIIار. فIIIي العلیقIIIة فIIIي انتIIIاج الحلیIIIب 

واخIIرون  SalehیIIت الIIى العلIIف المتنIIاول مIIن قبIIل االبقIIار یIIؤدي الIIى زیIIادة انتIIاج الحلیIIب واشIIاربنتونا
فIIي العلیقIIة ادى الIIى % ٦و  ٣فIIي دراسIIتھم علIIى الجIIاموس ، ان اسIIتخدام البنتونایIIت بنسIIب )  ٢٠٠٢(

ن ارتفاع معنوي في نسبتي الدھن وسIكر الحلیIب فIي حIین لIم یIؤثر معنویIاً  فIي نسIب البIروتین والكIازی
  .والمواد الصلبة اللالدھنیة والمواد الصلبة الكلیة والمعادن 

نضIIIرا لقلIIIة الدراسIIIات حIIIول مIIIدى تIIIاثیر البنتونایIIIت فIIIي علیقIIIة النعIIIاج علIIIى انتIIIاج الحلیIIIب 
ومكوناتھ،فعلیIIھ اجریIIت ھIIذه الدراسIIة لمعرفIIة تIIاثیر نسIIب مختلفIIة مIIن البنتونایIIت فIIي عالئIIق النعIIاج 

  .ھ الكیمیائيالعواسیة في انتاج الحلیب وتركیب
  

  مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثالث
  ٣/٤/٢٠٠٨وقبولھ  ٢٠/٢/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث  
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  وطرائقھ مواد البحث
موقIIع النمIIرود ، حیIIث  تIIم اختیIIار / أجریIIت ھIIذه الدراسIIة فIIي حقIIول المعھIIد التقنIIي الموصIIل 

وبأعمIار ) ذكریIھ وأنثویIة ( ات فردیIة عشوائیاً بعد الوالدة مباشرة ست وثالثین نعجة عواسیة ذات والد
وزعIت علIى اربIع مجIامیع ،كIل ، سنة من قطیع األغنام التابع  لقسم اإلنتاج الحیIواني) ٤و٣و٢(مختلفة 

غIIذیت  المجIIامیع  ،سIIنة ) ٤و٣و٢( مجموعIIة ضIIمت تسIIع نعIIاج،وبواقع ثIIالث نعIIاج لكIIل فئIIة عمریIIة 
 ةولكIIن اختلفIIت فIIي نسIIب%) ١٤( ین خIIام االربعIIة بعIIد الIIوالدة علIIى اربIIع عالئIIق ذات محتIIوى بIIروت

واسIIIتمرت تغذیIIIة النعIIIاج علIIIى العالئIIIق  ،)١جIIIدول %) (  ٣و %٢و %١ و% صIIIفر( البنتونایIIIت 
فIIي (كانIIت العالئIIق تقIIدم علIIى وجبتIIین یومیIIاً  ،) اسIIبوع  ١٢(التجریبیIIة لغایIIة فطIIام الموالیIIد عنIIد عمIIر 

مIIن الIIوزن الحIIي للنعجIIة %) ٤( علIIى اسIIاس  وتIIم تقIIدیم العلIIف) الثامنIIة صIIباحاً و فIIي الثانیIIة مسIIاءاً  
فضالً عن الرعي علIى مراعIي فقیIرة لمIدة خمسIة سIاعات یومیIاً، )  ١٩٧٥(   NRCوحسب مقرارت 

IIاج توزنIIدھا  النعIIف وموالیIIدیم العلIIل تقIIبوعیا وقبIIأس)Goodchild  ،رونIIة )  ١٩٩٩واخII١٢ولغای 
  .اسبوعاً 

                             
  (%) وتركیبھا الكیمائينات العالئق المستخدمة مكو :) ١( جدول ال

 العالئق                           المركب الغذائي  
٤ ٣ ٢ ١ 

 ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ شعیر االسود 
 ٤٠ ٤٠ ٤٠ ٤٠ نخالة الحنطة

 ٥ ٥ ٥ ٥ الموالس
 ١ ١ ١ ١ %)٤٦(یوریا

 ٩ ١٠ ١١ ١٢ تبن
 ٣ ٢ ١ صفر *  البنتونایت 
 ١ ١ ١ ١ ملح الطعام

 ١ ١ ١ ١ حجر الكلس
 التركیب الكیمیائي

 ١٤.٠٠ ١٤.٠٢ ١٤.٠٣ ١٤.٠٤ البروتین  الخام
  **الطاقة المتأیضة 

كغIIIIIIم /كیلIIIIIو سIIIIIعره(
 )علف

٢٣٨٣ ٢٣٩٧ ٢٤١٠ ٢٤٢٤ 

  )  ١٩٦٥زویل ، ( سلیكات االلمنیوم المائیة *                
  .) ١٩٧٨الخواجھ واخرون ، ( ي للمواد العلفیة العراقیة حسبت من الجداول الخاصة التحلیل الكیمیائ**                

        
السIIاعة الثامنIIة (تIIم البIIدء بقیIIاس إنتIIاج الحلیIIب فIIي الیIIوم  الرابIIع بعIIد الIIوالدة مIIرتین فIIي الیIIوم 

وكIان یسIجل إنتIاج الحلیIب مIره واحIده كIل أسIبوع لتقIدیر اإلنتIاج ) صباحاً  وفي الساعة الثالثة عصIراً 
،حیIث عزلIت الحمIالن عIن ) اسIبوع  ١٢( ذه العملیة اسبوعیاً ولغایIة فطIام الموالیIد الكلي  واستمرت ھ

اماتھا عصراً بعد ان یتم حلبھا عصراً لتفریغ الضرع ، وفي الیوم التالي تحلب النعاج ثم توزن الحمIالن 
الحمIالن  ثم توزن مره ثانیة لمعرفIة كمیIة الحلیIب المتنIاول مIن قبIل) دقیقة  ٢٠(وتطلق مع اماتھا لمدة 

من الفرق بین الوزنین قبل وبعد الرضاعة ،  ثم اعیدت عملیة الحلب واطالق الحمIالن عصIراً ویحسIب 
 تاخIIذ. ،وكIIان الحلIIب یIIدویا) ١٩٧٦،  Loucaو   Hadjpayioton( االنتIIاج الیIIومي بجمIIع الحلبتIIین 

اسIبوع  حیIث  ١٢ولغایIة حلیب اسبوعیاً من كل نعجة اعتبIاراً مIن الیIوم الرابIع بعIد الIوالدة من ال عینة 
وتIم ،أخذت عینة من الحلیب من الحلبة الصباحیة والمسائیة وتم خلط العینتین للحصول على عینة ممثلIة 

لحIIین )  ١٩٨٠واخIIرون ، Cowan%) (٤٠(قطIIرات مIIن الفورمIIالین  حفIIظ العینIIات باضIIافة خمIIس
والرطوبIة والرمIاد والالكتIوز فIي  تIم تقIدیر نسIبة البIروتین الخIام .الكیمیائیة المطلوبة  اجراء التحلیالت
وحسIبما جIاء  فIي  نسبة الدھن في الحلیب  بطریقة كیربر تقدیر تم ، )١٩٨٠( AOACحسبما جاء في 

BSI  )ى  ،)  ١٩٥٥Iاد علIك باالعتمIة وذلIلبة الالدھنیIواد الصIة والمIتم تقدیر نسبتي المواد الصلبة الكلی
   .)١٩٦٣(   Lingمعادلة 



 ٢٠٠٨ )٤( العدد )٣٦( المجلد)                     ISSN 1815-316 X(مجلة زراعة الرافدین                          
 

وتIم تنفیIذ التحلیIل االحصIائي  ) CRD(سIتخدام التصIمیم العشIوائي الكامIل لبیانIات بااتم تحلیIل 
كمIIا تIIم ، )١٩٩٦( SASوالمقارنIIة بIIین المتوسIIطات باسIIتخدام الحاسIIوب االلكترونIIي وبتطبیIIق برنIIامج 

 Duncan New(االختالفIIIات بIIIین المتوسIIIطات باسIIIتخدام اختبIIIار دنكIIIن المحIIIور  معنویIIIة اختبIIIار
Multiple Range Test   (تعدد المدیاتالم)Duncan ،١٩٥٥(.  

  
  النتائج والمناقشة 

كغم خالل موسIم ) ٧٩.٦٧٤(ان متوسط انتاج الحلیب الكلي بلغ ) ٢(یشیر الجدول  :انتاج الحلیب: اوالً 
كغIم ، وھIوا علIى ممIا وجIده ) ٠.٨٨٥(ادرار طولھ اثنى عشIر اسIبوعاً ، أي بمعIدل انتIاج یIومي قIدره 

فIIي االغنIIام )  ٢٠٠٢(واقIIل ممIIا وجIIده شIIمس الIIدین واخIIرون  )٢٠٠١(والIIدوري ) ٢٠٠٠(الIIراوي 
لنسIIIب البنتونایIIIت )٠.٠٥ ³أ (  تIIIأثیر معنIIIويالIIIى وجIIIود ) ٢(تشIIIیر النتIIIائج فIIIي الجIIIدول .العواسIIIیھ 
بIین نسIب البنتونایIت  ١٢و ٦و٤و٢الكلIي خIالل األسIابیع وفي متوسط انتاج الحلیب الیIومي  المستخدمة

ادى ذلIك % ٣اوالIى% ٢أو الIى %١العلیقة مIن صIفرالى نتونایت فيالمستخدمة حیث ان زیادة نسبھ الب
كغIم علIى  ١٠.٣٠٤و  ١٤.٨٩٦و ٤.٩٤٢الحلیب الكلي بمقIدار انتاجفي )  ٠.٠٥ ³أ ( الىزیادة معنویة 

 ³أ ( ادى الIIى زیIIادة معنویIIة % ٢الIIى  ١العلیقIIة مIIن  فIIي حIIین ان زیIIادة نسIIبة البنتونایIIت فIIي ،التIIوالي
٠.٠٥  (IIاج الحلیIIي انتIIيفIIدار ب الكلIIدار ٩.٩٥٤بمقIIي بمقIIب الكلIIض الحلیIIین انخفIIي حIIم، فII٤.٣٥كغ 

وجIاءت ھIذه النتIائج في العلیقة على التوالى،%٣الى ٢كغم عند زیادة نسبة البنتونایت من ا أو  ٤.٥٩٢و
في الجاموس )  ٢٠٠٢(واخرون  Salehفي االبقار و) ١٩٨٥(واخرون  Zalewska متفقةمع ما وجده

لعمIر  كIذلك لIم یكIن.جود تاثیر معنوي لنسبة البنتونایت المستخدمة في انتاج الحلیIب الذین اشاروا الى و
وجIاءت ھIذه  ،في انتاج الحلیب الیومي والكلي خIالل مرحلIة االدرار امعنوی اتاثیر  جنس المولود و االم

یر الIIى عIIدم وجIIود تIIاث لIIذین اشIIاروا لا)  ٢٠٠١(  والIIدوري) ٢٠٠٠(النتIIائج متفقIIة مIIع وجIIده  الIIراوي 
  .جنس المولود في انتاج حلیب االغنام العواسیھو معنوي لعمر االم

     
  في متوسط أنتاج الحلیب الیومي والكلي النسب المختلفة من البنتونایتتأثیر  :)٢(لجدول ا

  الصفات
 

متوسط إنتاج  خالل األسابیع) كغم(متوسط إنتاج الحلیب الیومي 
 الكلي الحلیب

 ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢ )كغم(

متوسط ال
 العام

١.٢٠±  
٠.٠٣٣ 

١.٠٣±  
٠.٠٣٢ 

٠.٩٧±  
٠.٠٢٧ 

٠.٩٢±  
٠.٠٢٧ 

٠.٨٤± 

٠.٠٢١ 
٠.٧٤± 

٠.٠٢٤ 
٧٩.٦٧±  
٠.٩٠٧ 

 ( % )البنتونایت  نسبة تأثیر

 ج ٧٢.٣٩ ب ٠.٦٤ ٠.٨٧ ٠.٨٩ ج٠.٨٣٠ ج ٠.٧٩ ب١.١٤ صفر

 ب ٧٧.٣٤ أب ٠.٧٣ ٠.٨٢ ٠.٨٧ ب ج٠.٩١٨ ب٠.٩٩ أ ١.٢٠ ١

 أ ٨٧.٢٩ أب ٠.٧٦ ٠.٧٨ ١.٠٣ أ ١.١٢٩ أ ١.٢٣ أ ١.٣١ ٢

 أب ٨٢.٦٩ أ  ٠.٨١ ٠.٨٨ ٠.٩١ ب ٠.٩٩٥ ب ١.٠٩ أ ١.٢٢ ٣

 )سنة(تأثیر عمر أالم  

٧٩.٤٦ ٠.٧٣ ٠.٨٣ ٠.٩٣ ٠.٩٦٦ ١.٠٤ ١.١٧ ٢ 

٨١.٣٥ ٠.٧٩ ٠.٨٦ ٠.٩٣ ٠.٩٩٧ ١.٠٢ ١.٢٢ ٣ 

٧٧.٨٥ ٠.٦٩ ٠.٨٢ ٠.٩١ ٠.٩٤١ ١.٠١ ١.١٩ ٤ 
 تأثیر جنس المولود

 ٧٨.٥٤ ٠.٧٢ ٠.٨٣ ٠.٩٠ ٠.٩٥٧ ١.٠١ ١.١٩ ذكر
 ٨٠.٩٧٦ ٠.٧٦ ٠.٨٤ ٠.٩٥ ٠.٩٨١ ١.٠٥ ١.٢١ أنثى
  % ٥المتوسطات التي تحمل احرف مختلفة عمودیاً ولكل عمود على حد یوجد بینھا فروقات معنویة * 

  مكونات الحلیب :ثانیاً 
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% ٥.٥٥غ ان متوسIط نسIبة الIدھن فIي حلیIب االغنIام العواسIیة بلI) ٣(یوضح الجIدول: نسبة الدھن -١
فIي )  ٢٠٠٢(وشIمس الIدین ) ١٩٩٢(وھذه النسبة من الدھن ھي اقل مما وجده كIل مIن  فھIد واخIرون 

 دھن خIIالل الIIفIIي نسIIبة )٠.٠٥ ³أ ( كIIان لنسIIبة البنتونایIIت فIIي العلیقIIة  تIIأثیر معنIIوي.االغنIIام العواسIIیة 
،فIي أعلIى نسIبة دھن% ٢ونسبة الدھن الكلي،حیث اعطت نسIبة البنتونایIت ) ١٢و ١٠، ٨، ٦(االسابیع 

خIIالل فتIIرة الدراسIIة مIIن بقیIIة النسIIب االخIIرى  اقIIل نسIIبة دھIIن%) ٣(حIIین اعطIIت نسIIبة البنتونایIIت
فIي األبقIار  ) ١٩٨٥(واخIرون   Zalewskaن وجده كIل مI قة مع ما،وجاءت ھذا النتائج متف المستخدمة

في الجاموس الذین اشاروا الى ان نسبة الدھن ترتفIع معنویIاً بزیIادة نسIبة )  ٢٠٠٢(واخرون   Salehو
فIي نسIبة دھIن الحلیIب ) ³٠.٠٥أ (لعمر االم تIاثیر معنIوي كان  البنتونایت في العلیقة الى مستوى معین

 فIIي حIIین لIIم یIIؤثر عمIIر االم معنویIIاً فIIي نسIIبة الIIدھن الكلIIي  فقIIط، )١٢و١٠(بیع المنIIتج خIIالل االسIIا
وشIمس ) ٢٠٠٠(والIراوي )١٩٩٢(فھIد واخIرون  ،وجاءت ھذه النتائج غیر متفقة مع ما وجIده كIل مIن

فIي نسIبة   الIى ان لعمIر االم تIاثیراً معنویIاً  في االغنام العواسیھ الIذین اشIاروا) ٢٠٠٠(الدین واخرون 
الى عدم وجود تIاثیر معنIوي لجIنس المولIود فIي نسIبة دھIن ) ٣(تشیر النتائج في الجدول . لیب دھن الح

) ٢٠٠٠(والIراوي ) ١٩٩٩(الحلیب االسبوعي والكلي ،وجاءت ھذه النتائج متفقIة مIع مIا وجIده  الحIرد 
  .في االغنام العواسیھ 

  
  لدھن الحلیبفي متوسط نسبة االنسب المختلفة من البنتونایت تأثیر : )٣(لجدول ا

 الصفات
 )أسبوع(في األعمار المختلفة (%) نسبة الدھن 

١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢ 
المتوسط 

 العام
المتوسط 

 العام
٤.٦٦±  

٠.١٢٤ 
٤.٨٧ ±  

٠.١٠٥ 
٥.٢٦ ±  

٠.١٠٠ 
٥.٦٩±  

٠.١١٣ 
٦.١٧±  

٠.١٠٦ 
٦.٦٦±  

٠.٠٩٩ 
٥.٥٥±  

٠.٠٦٥ 
 ( % )تأثیر البنتونایت 

 أ ٥.٦٩ أ ٦.٧٨ أ ٦.٢٥ أ ٦.٠٣ أ ٥.٤٨ ٤.٨٨ ٤.٧٦ صفر
 أ ٥.٥٩ أ ٦.٨٥ أ ٦.٢٩ أ ٥.٧٤ أ ٥.٣٦ ٤.٧٩ ٤.٦١ ١
 أ ٥.٧٨ أ ٧.٠٤ أ ٦.٣٨ أ ٥.٤٢ أ ٥.٥٣ ٥.٠٩ ٤.٧٢ ٢
 ب ٥.١٩ ب ٥.٩٥ ب٥.٧٦ ب ٥.٠٩ ب٤.٧٥ ٤.٧٣ ٤.٥٤ ٣

 )سنة(تأثیر عمر االم  
 ٥.٣٩ ب٦.٣٦ ب٥.٨٤ ٥.٤٧ ٥.١٢ ٤.٨٨١ ٤.٧٠ ٢
 ٥.٤٩ أ ٦.٧١ ب٦.١١ ٥.٦٠ ٥.١٣ ٤.٧٩ ٤.٦١ ٣
 ٥.٧٦ أ ٦.٨٩ أ ٦.٥٧ ٥.٩٧ ٥.٥٢ ٤.٩٥ ٤.٦٦١ ٤

 تاثیر جنس المولود
 ٥.٥٤ ٦.٧٦ ٦.٢٥ ٥.٦٧ ٥.٢٢ ٤.٨٢ ٤.٦١ ذكر
 ٥.٥٥ ٦.٥٢ ٦.٠٩ ٥.٧٣ ٥.٣٠ ٤.٩٣ ٤.٧٢ أنثى

  % ٥المتوسطات التي تحمل احرف مختلفة عمودیاً ولكل عمود على حد یوجد بینھا فروقات معنویة * 
  
ان متوسIIط نسIبة البIروتین الكلIي فIي حلیIب االغنIIام ) ٤( ر النتIائج فIي الجIدول تشIی:نسفبة البفروتین -٢

 وشIIIمس الIIIدین ) ٢٠٠٠(، وان ھIIIذه النسIIIبة ھIIIي اعلIIIى ممIIIا وجIIIده الIIIراوي %  ٦.٥٣٧العواسIIIیھ بلIIIغ 
الIى وجIود تIاثیر معنIوي ) ٤(كمIا تشIیر النتIائج فIي الجIدول . في االغنIام العواسIیھ )  ٢٠٠٢(واخرون 

ونسIبة البIرویتن الكلIي ، ) ١٢و٢،٦،٨،١٠(المستخدم في نسبة البروتین خالل االسابیع  لنسبة البنتونایت
بنتونایت أعلIى نسIبة بIروتین الكلIي وجIاءت ھIذه النتIائج متفقIة %) ٣(حیث اعطت العلیقة الحاویة على 

، اللذین اشاروا الIى وجIود تIاثیر معنIوي السIتخدامھم ) ب  ١٩٨٣(  Mackayو  Fisherمع ما وجده 
) ٤(كماتشیر النتائج فIي الجIدول .ب  مختلفة من البنتونایت في علیقة االبقار في نسبة بروتین الحلیب نس

فIي نسIبة بIروتین الحلیIب المنIتج  ١٢و  ٦،٨،١٠فIي االسIابیع ) ³٠.٠٥أ ( الى وجود فروقIات معنویIة 
وشIمس ) ٢٠٠٠(سنة ، وجاءت ھذه النتIائج متفقIة مIع مIا وجIده الIراوي  ٤و ٢،٣من قبل امات باعمار 
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اللIIذین اشIIاروا الIIى وجIIود تIIاثیر معنIIوي لعمIIر االم فIIي نسIIبة بIIروتین الحلیIIب )  ٢٠٠٢(الIIدین واخIIرون 
الIى عIدم وجIود تIاثیر معنIوي لجIنس المولIود فIي نسIبة بIروتین الحلیIب، ) ٤(تشیر النتائج في الجIدول .

اللIذین اشIاروا الIى )٢٠٠٠(والIراوي) ١٩٨٥(واخIرون   Asofiوجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما وجده 
  عدم وجودتاثیر معنوي لجنس المولود في نسبة بروتین الحلیب

  
  بروتین الحلیبفي متوسط نسبة تاثیر النسب المختلفة من البنتونایت :)٤(جدول ال

  الصفات
 

 )أسبوع(في األعمار المختلفة (%) نسبة البروتین 

المتوسط  ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢
 العام

المتوسط 
 العام

٧.٣١±  
٠.٠٦٨ 

٧.١٥±  
٠.١٠١ 

٦.٦٥±  
٠.١١٧ 

٦.٢٨±  
٠.١٠١ 

٦.٠٩ ±  
٠.١١٣ 

٥.٧٥ ±  
٠.٠٩٦ 

٦.٥٤ ±  
٠.٠٥٥ 

 ( % )تاثیر البنتونایت 
 أ٦.٥٢ ب٥.٦١ أب٦.٢٤ ب٦.٢١ ب٦.٤٢ ٧.١٩ أ٧.٤٥ صفر
 ب٦.١٦ ج٥.٢٢ ج٥.٧١ ب٥.٩١ ب٦.٠٨ ٦.٨١ أب٧.٢٣ ١
 أ٦.٥٩ ب٥.٧٧ ج ب٥.٨٥ ب٦.٠٩ أ٦.٩٦ ٧.٣٩ أ٧.٤٩ ٢
 أ٦.٨٥ أ٦.٣٩ أ٦.٥٧ أ٦.٨٩ أ٦.٩٩ ٧.٢١ ب٧.٠٥ ٣

 )سنة(تاثیر عمر االم  
 أ٦.٧٦ أ٥.٩٠ أ٦.٣٩ أ٦.٤٨ أ٦.٩٥ ٧.٣٧ ٧.٣٦ ٢
 أ٦.٥٩ أب٥.٧٢ أ٦.٣٠ أ٦.٤١ ١ ٧.٠٧ ٧.٣٧ ٣
 ب٦.٢٧ ب ٥.٥٤ ب٥.٦١ ب٥.٩٥ ب٦.٣٠٦ ٧.٠٢ ٧.١٩ ٤

 تاثیر جنس المولود
 ٦.٥١ ٥.٦٨ ٥.٩٥ ٦.٢٤ ٦.٦٦ ٧.١٤ ٧.٣٥ ذكر
 ٦.٥٨ ٥.٨٣ ٦.٢٦ ٦.٣٢ ٦.٦٣ ٧.١٧ ٧.٢٥ انثى

  % ٥المتوسطات التي تحمل احرف مختلفة عمودیاً ولكل عمود على حد یوجد بینھا فروقات معنویة * 
 

إلIIى عIIدم وجIIود تIIاثیر معنIIوي  لنسIIب البنتونایIIت ) ٥(تشIIیر النتIIائج فIIي الجIIدول : نسففبة سففكر الحلیففب-٣
، وجIاءت ھIذه النتIائج غیIر ٤الحلیIب ،  وعمر االم في نسبة سكر% )  ٣و  ٢،  ١صفر ، ( المستخدمة 

الIى عIدم ) ١١(تشIیر النتIائج فIي الجIدول .فIي الجIاموس )  ٢٠٠٢(واخIزون  Salehمتفقة مع ما وجده 
  .وجود تاثیر معنوي لعمر االم وجنس الحلیب في نسبة سكر الحلیب 

مIن صIفر  البنتونایIت الIى ان زیIادة نسIبة) ٦(تشیر النتIائج فIي الجIدول  :نسبة المواد الصلبة الكلیة -٤
فIي حIین لIم  ٨و ٢ادى ذلك الى  انخفاض معنوي لنسبة المواد الصIلبة الكلیIة  فIي االسIبوعین % ١الى 

صIفر (توجد فروقات معنویة في نسبة المواد الصلبة الكلیة نتیجIة لنسIب البنتونایIت المختلفIة فIي العلیقIة 
فIي الجIاموس اللIذین )  ٢٠٠٢(اخIرون و  Saleh، وجاءت ھذه النتائج متفقة مIع مIا وجIده %)١،٢،٣،

تشIیر النتIائج .اشاروا الى وجود تاثیر معنوي لنسبة البنتونایت في نسب المواد الصلبة الكلیة في الحلیIب 
نسIIبة المIIواد ) ٠.٠٥ ³أ(معنویIIاً  ان نسIIبة المIIواد الصIIلبة الكلیIIة فIIي الحلیIIب  انخفضIIت) ٦(الجIIدول فIIي 

أ (ب االمات التي بعمر اربع سنوات في حین ارتفعت معنویIاً  في حلی ٨و٤الصلبة الكلیة في االسبوعین 
في حلیب االمات التIي بعمIر سIنتین فIي حIین لIم تكIن ھنIاك فروقIات معنویIة فIي نسIبة المIواد ) ³٠.٠٥

العمIIIار االمIIIات المختلفIIIة علIIIى التIIIوالي %  ١٧.٠٤٢و  ١٧.١٢٠،  ١٧.١٣٠الصIIIلبة الكلیIIIة وبلغIIIت 
. فIي االغنIام العواسIیة) ٢٠٠٠(والIراوي ) ١٩٩٢(ج فھIد واخIرون وجاءت ھذه النتIائج متفقIة مIع نتIائ.

الى عدم وجود تاثیر معنIوي لجIنس المولIود فIي نسIبة الIواد الصIلبة الكلیIة ) ٦(تشیر النتائج في الجدول 
  . ةفي االغنام العواسی) ٢٠٠٠(لحلیب  ، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما الراوي  في

  
  نسبة سكر الحلیبفي متوسط نسبة لفة من البنتونایت تاثیر النسب المخت:)٥(الجدول 

المتوسط  )اسبوع (نسبة سكر الحلیب في االعمار المختلفة   الصفات
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 العام ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢
المتوسط 

 العام
٤.٢٨٢±  
٠.١٠١ 

٤.٢٤٥±  
٠.٠٦٣ 

٤.٣٤١±  
٠.٠٦٩ 

٤.٣٧١±  
٠.٠٦٦ 

٤.٣٢٣±  
٠.٠٧٤ 

٤.٢٣٤±  
٠.٠٦٢ 

٤.٢٩٩±  
٠.٠٢٩ 

 ( % )تاثیر البنتونایت 
 ٤.٣٥٤ ٤.٢٤٩ ٤.١٩٠ ٤.٢١٧ ٤.٢٢٨ ٤.٢١١ ٤.٢٩٦ صفر
٤.١٨٠ ٤.١٣٩ ٤.٣٣٧ ٤.٢٧٢ ٤.١٤٦ ٤.٠٩٢ ٤.٠٩٩ ١ 
٤.٤٤٢ ٤.٢٢٥ ٤.٥٦٣ ٤.٦١٤ ٤.٤٩٧ ٤.٣٧٥ ٤.٣٨٢ ٢ 
٤.٣٤٢ ٤.٣٢٤ ٤.٢٠٤ ٤.٣٨٠ ٤.٤٩٢ ٤.٣٠٤ ٤.٣٥١ ٣ 

 )سنة(تاثیر عمر االم  
٤.٢٩٤ ٤.٣٠١ ٤.٤٥٤ ٤.٤٧٠ ٤.١٨٨ ٤.١٨٠ ٤.١٧٦ ٢ 
٤.٢٩٢ ٤.١٦٢ ٤.٢٤٥ ٤.٣٠١ ٤.٤٢٢ ٤.٢٨٠ ٤.٣٤٣ ٣ 
٤.٢٩٥ ٤.٢٤٠ ٤.٢٧١ ٤.٢٥١ ٤.٤١٢ ٤.٢٧٦ ٤.٣٢٣ ٤ 

 تاثیر جنس المولود
 ٤.٣٣٦ ٤.١٩٥ ٤.٣٦١ ٤.٤٦٠ ٤.٤٠٥ ٤.٢٣٦ ٤.٣٧٦ ذكر
 ٤.٢٥٤ ٤.٢٨٣ ٤.٢٧٦ ٤.٢٦٠ ٤.٢٦١ ٤.٥٢٨ ٤.١٨٨ انثى

  % ٥على حد یوجد بینھا فروقات معنویة المتوسطات التي تحمل احرف مختلفة عمودیاً ولكل عمود *
  

  مجموع المواد الصلبة الكلیةفي متوسط نسبة النسب المختلفة من البنتونایت تاثیر: )٦(دول الج
  المتوسط )اسبوع ( مجموع المواد الصلبة الكلیة في االعمار المختلفة  الصفات

 ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢ العام 
المتوسط 

 العام
١٦.٨٧±  
٠.٠٤٩ 

١٦.٩٤±  
٠.٠٤٦ 

١٧.٠٣ ±  
٠.٠٥٨ 

١٦.٩٦±  
٠.٠٧٢ 

١٧.٣٢±  
٠.٠٧٤ 

١٧.٤٧±  
٠.٠٥٧ 

١٧.١٠±  
٠.٠٢٨ 

 ( % )تأثیرنسبة البنتونایت 
 ١٧.١٨ ١٧.٤٥ ١٧.٥٣ أ١٧.١٨ ١٦.٩٢ ١٦.٩٣ أ١٧.٠٦ صفر
 ١٧.٠٣ ١٧.٦٠ ١٧.١٢ ب١٦.٦٩ ١٧.١٣ ١٦.٩٠ ب١٦.٧١ ١
 ١٧.٠٩ ١٧.٣٥ ١٧.٣٥ أب١٦.٨٦ ١٧.٠٤ ١٦.٩٩ أب١٦.٩٥ ٢
 ١٧.١٠ ١٧.٤٨ ١٧.٢٩ أ١٧.١٣ ١٧.٠٩ ١٦.٩٢ ب١٦.٧٤ ٣

 )سنة(تأثیر عمر أالم  
 ١٧.١٣ ١٧.٥٠ ١٧.٣٥ أ١٧.٠٩ ١٧.٠٢ أ١٧.٠٢ ١٦.٧٧ ٢
 ١٧.١٠ ١٧.٤٥ ١٧.٤٣ أ ب١٧.٠٩ ١٧.٠٦ ب١٦.٨١ ١٦.٩٣ ٣
 ١٧.٠٤ ١٧.٤٦ ١٧.١٥ ب١٦.٧٥ ١٧.٠١ ب١٦.٩٨ ١٦.٩١ ٤

 تاثیر جنس المولود
 ١٧.١٠ ١٧.٤٧ ١٧.٢٩ ١٦.٩٤ ١٧.٠٧ ١٦.٨٩ ١٦.٩٤ ذكر
 ١٧.١٠ ١٧.٤٧ ١٧.٣٦ ١٦.٩٩ ١٦.٩٨ ١٦.٩٩ ١٦.٧٧ انثى

  % ٥المتوسطات التي تحمل احرف مختلفة عمودیاً ولكل عمود على حد یوجد بینھا فروقات معنویة * 
  

الى ان نسبة المواد الصلبة الالدھنیة ) ٧(تشیر النتائج في الجدول : نسبة المواد الصلبة الالدھنیة-٥
الى   ھذا، ربما یعزى % ٣من صفر الى في العلیقةبزیادة نسبة البنتونایت ) ٠.٠٥   ³أ( ترتفع معنویاً 

كذلك ). ١٩٧٦، Owen( بنتونایت % ٣زیادة نسبة بروتین الحلیب المنتج من العلیقة الحاویة على 
د ،فق ١٢و ٨،١٠في االسابیع  الالدھنیة في الحلیب في نسبة المواد الصلبةكان لعمر االم تاثیرا معنویا 

 نسبة المواد الصلبة الالدھنیة في االمات التي بعمر سنتین، في حین انخفظت) ³٠.٠٥أ( معنویاً  رتفعتأ
نسبة المواد الصلبة الالدھنیة في االمات التي بعمر اربع سنوات ،وجاءت ھذه ) ³٠.٠٥أ(  معنویاً 

الغنام العواسیھ  في حین في ا)  ٢٠٠٠(والراوي )  ١٩٩٢(النتائج متفقة مع ما وجده فھد واخرون 
في نسبة المواد الصلبة الالدھنیة، وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما  امعنوی اتاثیر  المولودیكن لجنس لم

  .في االغنام العواسیھ ) ٢٠٠٠(وجده الراوي 
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لنسبة البنتونایت  ) ٠.٠٥ ³أ  (تاثیر معنوي الى وجود) ٨(تشیر النتائج في الجدول : نسبة الرماد -٦
نسبة ) ٠.٠٥ ³أ ( ،حیث ارتفعت معنویاً  فقط ١٠و٦و٢في االسابیع   ي نسبة الرماد في الحلیبف

واخرون  Salehغیر متفقة مع ما وجده  الرماد بزیادة نسبة البنتونایت في العلیقة، وجاءت ھذه النتائج
الى عدم وجود تاثیر معنوي لعمر االم وجنس  كذلك اشارت النتائج.في الجاموس)٢٠٠٢(
  .في نسبة الرماد في الحلیب )٨الجدول (لمولودا
  

  في متوسط نسبة مجموع المواد الصلبة الالدھنیةالنسب المختلفة من البنتونایت تاثیر: )٧(جدول ال

 الصفات
 )اسبوع ( في االعمار المختلفة  مجموع المواد الصلبة الالدھنیة

متوسط  ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢
 العام

المتوسط 
 العام

١٢.٢٠±  
٠.١٤٥ 

١٢.٠٦±  
٠.١١٧ 

١١.٧٧±  
٠.١١٢ 

١١.٣٢±  
٠.١٣٠ 

١١.١٥±  
٠.١٣٦ 

١٠.٨٥±  
٠.١١٠ 

١١.٥٦±  
٠.٠٦٠ 

 ( % )تاثیر البنتونایت 
 ب١١.٤٧ ب ج١٠.٦٧ ١١.٢٧ ب١١.١٥ ب١١.٤٤ ١٢.٠٤ ١٢.٢٦ صفر
 ب١١.٤٧ ب١٠.٨٦ ١٠.٨٢ ب١١.٠٢ أب١١.٨٧ ١٢.١٤ ١٢.١١ ١
 ب١١.٣٤ ج١٠.٣٢ ١٠.٩٧ ب١١.٠٧ ب١١.٥١ ١١.٩٠ ١٢.٢٥ ٢
 أ١١.٩٦ أ١١.٥٣ ١١.٥٣ أ١٢.٠٤ أ١٢.٢٨ ١٢.١٦ ١٢.٢٠ ٣

 )سنة(تاثیر عمر االم  
 أ١١.٧٣ أ١١.١٥ أ١١.٥٥ أ١١.٦١ ١١.٩٠ ١٢.١٣ ١٢.٠٣ ٢
 أ١١.٦٢ أب١٠.٧٤ أ١١.٣٢ أب١١.٤٢ ١١.٩٣ ١٢.٠١ ١٢.٣١ ٣
 ب١١.٣٢ ب١٠.٦٥ ب ١٠.٥٨ ب١٠.٩٣ ١١.٤٩ ١٢.٠٣ ١٢.٢٦ ٤

 تاثیر جنس المولود
 ١١.٥٦ ١٠.٧٦ ١١.٠٥ ١١.٣١ ١١.٨٥ ١٢.٠٦ ١٢.٣٤ ذكر
 ١١.٥٦ ١٠.٩٦ ١١.٢٧ ١١.٣٣ ١١.٦١ ١٢.٠٥ ١٢.٠٣ انثى

  % ٥المتوسطات التي تحمل احرف مختلفة عمودیاً ولكل عمود على حد یوجد بینھا فروقات معنویة * 
  

  في متوسط نسبة رماد الحلیبالنسب المختلفة من البنتونایت تاثیر  :)٨(الجدول  
 )اسبوع(لرماد في االعمار المختلفة نسبة ا الصفات

 متوسط العام ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢
المتوسط 

 العام
٠.٦١٦±  
٠.٠٢٢ 

٠.٦٣٩±  
٠.٠١٩ 

٠.٦٩٢±  
٠.٠٢٢ 

٠.٦٩٣±  
٠.٠١٩ 

٠.٧١٧±  
٠.٠١٧ 

٠.٧٧٨±  
٠.٠١٥ 

٠.٦٨٩  
٠.٠٠٨± 

 ( % )تاثیر البنتونایت 
 ٠.٦٦٢ ٠.٧٤١ ب٠.٦٤٢ ٠.٦٤٦ ب ٠.٦١٨ ٠.٥٧٥ ب٠.٥١١ صفر
 ٠.٦٧٣ ٠.٧٥٥ اب٠.٦٩٧ ٠.٦٥٦ ب٠.٦٧٧ ٠.٦٣٧ اب٠.٦١٨ ١
 ٠.٧٠٨ ٠.٨٠٧ ا٠.٧٦٩ ٠.٧٠٥ أ ب٠.٦٩١ ٠.٦٣٨ أ٠.٦٤١ ٢
 ٠.٧٤٩ ٠.٨٠٩ أ٠.٧٦٩ ٠.٧٦٥ أ٠.٧٨٢ ٠.٦٧٤ أ٠.٦٩٥ ٣

 )سنة(تاثیر عمر االم  
٠.٦٨٠ ٠.٧٦٨ ٠.٧٣٨ ٠.٦٧٣ ٠.٦٨٣ ٠.٦٤٢ ٠.٥٧٧ ٢ 
٠.٦٧٧ ٠.٧٨٣ ٠.٧١٢ ٠.٦٩٠ ٠.٦٨٣ ٠.٥٩٨ ٠.٥٩٨ ٣ 
٠.٧١٠ ٠.٧٨٣ ٠.٧٠٠ ٠.٧١٧ ٠.٧١١ ٠.٦٧٨ ٠.٦٧٣ ٤ 

 تاثیر جنس المولود
 ٠.٦٩٣ ٠.٧٨٢ ٠.٧٠٥ ٠.٦٩٨ ٠.٦٩١ ٠.٦٥٠ ٠.٦٣٠ ذكر
 ٠.٦٨٥ ٠.٧٧٢ ٠.٧٣١ ٠.٦٨٦ ٠.٦٩٤ ٠.٦٢٧ ٠.٥٩٩ انثى

  % ٥المتوسطات التي تحمل احرف مختلفة عمودیاً ولكل عمود على حد یوجد بینھا فروقات معنویة * 
EFFECT OF USING  BENTONITE IN AWASSI  EWES RATIONS ON 

MILK PRODUCTION AND COMPOSITION 
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ABSTRACT 

This study was conducted on 36 Awassi ewes at different ages(2,3 and 4 
year old) together with their single lambs in sheep farm و Mosul Technical 
Institute. Ewes were divided into four groups according to their ages ,and fed on 
four rations containing different levels of bentonite( 0,1,2 and 3%  respectively ), 
after parturition for 12 weeks ( weaning time ), to study the effect of bentonite 
level on milk production and chemical composition. The overall mean of the 
total and daily milk yield during 12 weeks were 79.534 and 0.88 Kg respectively, 
the results revealed that bentonait levels in ration had significantly (p< 0.05) 
effect on daily and total milk yield, were ration of 2%  bentonite showed better 
milk yield. However age of dam and sex of lambs had no significant effect on 
daily and total milk yield. The results showed that percentages of protein and 
total solid not fat were increased significantly(p<0.05),while milk fat percentage 
was decreased significantly (p<0.05) the  total solid ratio was significantly 
decreased (p<0.05)in ration content 3% bentonite .Level of bentonite in the diet 
had no significant effect on lactose,total solid and minerals.The results showed 
that age of dam had a significant effect(  p <0.05) on fat ,protein, total solid ,and 
total solid not fat ,while sex of lamb had no significant effect on milk chemical 
composition. 

  المصادر
نظIIامین مIIن المقارنIIة فIIي انتIIاج الحلیIIب ونمIIو الموالیIIد تحIIت ) . ١٩٩٩(الحIIرد ، محفIIوظ علIIي احمIIد 

  .جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات  -رسالة ماجستیر .الرضاعة في االغنام العواسیة 
التركیIIب الكیمیIIائي والقیمIIة الغذائیIIة ) . ١٩٧٨(الخواجIIھ ،علIIي كIIاظم والھIIام عبIIدهللا وسIIمیر عبIIد االحIIد 

لحیوانیIIة العامIIة نشIIرة صIIادرة عIIن قسIIم التغذیIIة فIIي مدیریIIة الثIIروة ا. االعIIالف العراقیIIة  المIIواد
  .واالصالح الزراعي ، جمھوریة العراق  وزارة الزراعة

تIاثیر انظمIIة الرضIاعة فIIي نمIIو الحمIالن وانتIIاج الحلیIIب ) . ٢٠٠١(الIدوري ، زیIIادة طIارق عمIIر علIIي 
  .جامعة بغداد  -كلیة الزراعة -رسالة ماجستیر . نظام االنتاج المكثف في اغنام العواسي  تحت

 تاثیر استخدام المستوى البروتیني في العلیقIة فIي انتIاج) . ٢٠٠٠(د الحمید عبد المجید الراوي ، الھام عب
 جامعIIة–كلیIIة الزراعIIة والغابIIات -رسIIالة ماجسIIتیر . الحلیIIب ونمIIو الموالیIIد فIIي النعIIاج العواسIIیة 

  .الموصل 
 البصIرة –حكمIة انتاج االغنام والماعز مطبعIة دار ال) .  ١٩٩٢(الصائغ ، مظفر نافع وجالل ایلیا القس 

  .الزیوت والدھون ، دار المعارف ، مصر ). ١٩٦٥(زویل ، محمد البسیوني 
المIؤتمر العلمIي السIابع ، . الكفIاءة االنتاجیIة فIي االغنIام العواسIیھ ) . ٢٠٠٠(شمس الدین ، قصي زكي 

  .٢٤٩-٢٣٩المعاھد الفنیة ، البحوث الزراعیة  لھیئة
تIاثیر ) .  ٢٠٠٢( میIد عبIد المجیIد ، اسIماعیل حسIین عبIدال شمس الدین ، قصIي زكIي ، الھIام عبIد الح

مجلIIة تكریIIت . االم ووزنھIIا عنIIد الIIوالدة فIIي انتIIاج وتركیIIب الحلیIIب فIIي االغنIIام العواسIIیھ  عمIIر
  .  ١٠٦ – ٩٨) : ١( ٢الزراعیة ، للعلوم
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 لحلیIب علIىتاثیر موسم انتIاج ا). ١٩٩٢(فھد ، مجید علي ، اكرم عبد الحسن محمد وعبدهللا محمد سعید 
 المIؤتمر العلمIي الثالIث لھیئIة المعاھIد الفنیIة،البحوث.مكونات حلیIب االغنIام الكIرادي والعواسIي 
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