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إحیائیة-وبعض صفات الدم الكیمووتركیب الحلیبإنتاجفي كیمیائیاً تأثیر استخدام الشعیر المعامل 
*في أبقار الفریزیان المضربة

مظفر محي الدین قاسم
جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات 

جوشان مجید أحمد
أربیل/ جامعة صالح الدین / كلیة الزراعة 

الخالصة
أربیل–جامعة صالح الدین/ ة في حقل كلیة الزراعةأجریت التجرب

/ لتر٩المعامل بمحلول الفورمالدیھاید 
عالئق خالل فترات مع تقدیم التبن بصورة حرة باستخدام أربعة أبقار غذیت على أربعة ) كرادي× فریزیان (
) (٤× ٤

UB +SBM()TB(غیر معامل مع كسبة فول الصویا 
 +SBM()UB +(

)TB +( .
نسبةتضانخف. / كغم٨.٧٥، ٩.٣١، ٩.٧٩، ٩.٦٢كانمعنویا حیث 

عند معاملدھن الحلیب معنویاً 
في كما انخفضت نسبة دھن الحلیب معنویا،على التوالي% ٣.٤٠، ٣.٥٢، ٣.٦٠، ٣.٧٥انت النسب حیث ك

حصول ممعدل ارتفع معنویاً .العالئق المحتویة على الیوریا مقارنة بالعالئق المحتویة على كسبة فول الصویا
المحتویتان على كسبة فول الصویا مع المعاملتین% ١٤ـبدھن الحلیب 

بة فول بروتین الحلیبنسبة أدت معاملة الشعیر بالفورمالدیھاید إلى ارتفاع معنوي في .الیوریا كس من  كل  مع 
نسبة كما ارتفعت. على التوالي% ٣.٤٦، ٤.٠٠الصویا أو الیوریا

حصول ل معد.  م
% ٢٤الحلیب بروتین

املة ) TB +SBM(نویع معارتفكما .على الیوریا لمع نة با قار م
)TB +یوریا(

لمقدمةا

لغذاءمنھاالمجھز تباین كمیة توقناتھا الھضمیة،  وع ا ،، لطاقةمصدر ا،ن
آخرونEnsminger(الحالة الفیزیائیة والمعالجة الكیمیائیة لبعض مكونات الغذاء تخمر ). ١٩٩٠،و

في كرش الحیوانات دورا حاسما في تجھیز المكونات ئيالغذا
C2 :C3ینظم جزء العلف الخشن نسبة إذ. البسیطة

)Kaufmann،a؛ ١٩٧٦Sutton،إنتاجن إفأخرى،)١٩٧٦

اإلدراكألمینیةااألحماضعلى كمیة)یوم/غم(
)Mepham،أن) ١٩٧٦

لمحتوى  ا ةاو
المنتجي

ألبقارازأن) Kaufmann،b١٩٧٧(يالمیكروب
آخرونQrskove(أنتاجزیادة واضحة في إلىأدىالحلیب  Oldham؛١٩٧٧،و

،ARC(نظراً ) ١٩٧٨،وآخرون
الغذائیة اإلضافاتأدتمحتواه المنخفض من البروتین فقد إلىإضافة). ١٩٨٧،وآخرونKassem؛١٩٨٠

،Kassem؛١٩٧٦،WatsonوCastle(إلىمنھ 
أن،%)٧٠(األمعاءإلىيالمیكروبیشكل البروتین ).٢٠٠٢

لغالبيالمیكروبكمیة البروتین  في ا
لقد لوحظ.)١٩٩٩،Goetsch(العالياإلنتاجاإلنتاجأعلىكاف

١٨/٣/٢٠٠٩وقبولھ ٢٨/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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اءة البناء  فاض كف لمكروبياانخ
انخفاض  سبب  أنإذ،)١٩٩٦،pH)NRCب
نخفاإلىالتركیبیة یؤدي  رلقد أدت .) pH(األسض ا

)Kassem،١٩٨٧;Van RamshorstوThomas،أدتإذ،)١٩٨٨
قارنألجتاألبقار) p> ٠.٠١(أنرفع  ةم

آخرونKassem(%١٤لبروتینياىالمستوعندما كانبالشعیر غیر المعامل  ،)٢٠٠٥،و
ة) p>٠.٠٥(أنتاجأزدادكذلك

عندالمرعى
)Kassem،من خالل رفع كمیة )٢٠٠٧وآخرون ،UDP

اإلفادةتحسین كفاءة إلىھدف ھذه الدراسة ت.RDPداخل الكرش 
أنتاجعلى 

.الخلیطةاألبقارومكوناتھ وبعض مقاییس الدم الكیمواحیائیة في 

ھوطرائقبحث المواد 
) كرادي×ن(مضربةبقارأ٤،/ ة في جامعة صالح الدینتجربالأجریت

.مفردةحظائراألبقارأسبوع١٢
اً ،مساءً ٤والساعة صباحاً ٨الساعة اً الحالبة مرتین یومی

ان معدل وزن الصباحیة والمسائیة مع توفیر الماء بصور ٤٦٠–٤٠٠كغم ٤٣٢االبتدائي األبقارة حرة، ك
ت. المحلیةاألسواقتم شراء الشعیر، وكسبة فول الصویا والتبن من .كغم

بعةعلى األبقار األولى،تمعامالأر
الثانیة ش
لمكونات و) ١(. ، ا

.والتبنالكیمیائي للعالئق المركزة
.)٢٠٠٧،وآخرونKassem(وكما جاء في 

%یائي للعالئق التجریبیة المركز المكونات والتركیب الكیم:)١(جدول ال
التبنالرابعةالثالثةالثانیةاألولىالمادة العلفیة

٨٤.٥٨٤.٥٩٧.٥٩٧.٥شعیر مجروش
صفرصفر١٤.٥١٤.٥كسبة فول الصویا

١.٧٥١.٧٥صفرصفریوریا
٠.٤٠.٤٠.٤٠.٤ملح الطعام
٠.٥٠.٥٠.٢٥٠٠.٢٥٠حجر الكلس
٠.١٠.١٠.١٠.١فیتامینات

%التركیب الكیمیائي للعالئق ألمركزه والتبن على أساس المادة الجافة 
٩٣.٤٤٩٣.٤٧٩٣.٥١٩٣.٥٢٩٤.٥المادة الجافة

٩٦.٩٠٩٦.٨٠٩٧.١٩٧.٠٤٨٨.٦١المادة العضویة
١٧.٢٥١٧.٢١١٧.١٦١٧.١٨٤.١٣البروتین الخام

١.٥٠١.٤٩١.٥٣١.٥٤١.١٥مستخلص االیثر
٣١.٩٨األلیاف الخام

٣.١٣.٢٢.٩٣.٠١١.٣٩الرماد
نماذج أمع سجلت كمیات العلف المركز والتبن المستھلك یومیاً  خذ 

. األخیرینفي الیومین ممثلة من كل بقرة 
سا٣بعد إللألبقاريالوداج
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ما حسب متقدیرتم .خذ العیناتأفي نفس یوم صباحاً 
) N×٦.٣٨(Gerber). ١٩٨٤،AOAC(ءجا

Kjeldahl)Grimbleby،١٩٥٦.(
Biocon Diajnostikإذ

٦٣٠
Atlas Medical

ألبومینیاس تركیز نانومیتر، كذلك تم ق٥٤٠قراءة العینات على طول موجي قدره 
آذالفرنسیة Biolaboالتحلیل الجاھز المجھزة من شركة 

٦٣٠
تم تقدیر تركیز .البروتین الكلي

Bio Merieux نانومیتر٥٨٠الفرنسیة وتمت قراءة نماذج العینات على طول موجي قدره .
Biolabo

.نانومیتر٥٠٠ة وتمت قراءة العینات على طول موجي الفرنسی
حصائي:التحلیل  ) ٢٠٠١(SASاإل

LSD
(Least Significance Difference)مس ل حت ا لمعنوي وت وى ا ) p>٠.٠٥(ت

Yij = M + Ti + Eijالریاضي 

النتائج والمناقشة
.الخاموالبروتینمن المادة الجافة، الطاقة الممثلة، الیوميكمیة المتناول) ٢(یوضح الجدول :الغذاء المتناول

مختلفةالمتناول الیومي لألبقار من العناصر الغذائیة ال:)٢(جدول ال
المعامالت
SBM
+ UB

SBM
+ TB

UB+
یوریا

TB+
یوریا

قیمة 
LCD

٦.٩٥٦.٩٥٦.٨٢٦.٨٢)یوم/DMكغم(العلف المركز 

٦.٩٩٠٦.٥٩٤٧.١٧٨٧.٢٢٥١.٢٤)یوم/DMكغم(التبن 
م.غ

١٣.٩٤١٣.٥٤١٣.٩٩١٤.٠٤)یوم/DMكغم(مجموع المادة الجافة 

)MJ/٨٤.٤٥٨٤.٤٥٨٢.٩٨٨٢.٩٨)یوم

٤٠.٢٢٣٧.٩٢٤١.٣٠٤١.٥٧)یوم/MJ(الطاقة المتأیضة المتناولة من التبن 
١٢٤.٦٧١٢٢.٣٧١٢٤.٢٨١٢٤.٥٥)یوم/MJ(لمتأیضة المتناولة امجموع الطاقة * 

CPالبروتین الخام 
١.١٧٥١.١٧٥١.١٨٠١.١٨٠)یوم/كغم(

CP
٠.٢٨٧٠.٢٧١٠.٢٩٥٠.٢٩٧)یوم/كغم(

CP
١.٤٦٢١.٤٤٦١.٤٧٥١.٤٧٧)یوم/كغم(
.)١٩٧٨،نوآخروالخواجة(لمواد العلف العراقیة یضیة من جداول التحلیل الكیمیائيتم حساب الطاقة األ* 

أما.كاملبشكلالمقدمتم
وبناءً .)SBM+ TB(مع المعاملة یوم/كغم٠.٤مع انخفاض حسابي بحدودالمعامالت

لذا كانت الطاقة الممثلة المحسوبة.المادة الجافة الكلیةالمتناول من
١.٤٧٧-١.٤٤٦لخام الكلي بحدود ضیقة جداً اوقد كان اختالف المتناول من البروتین 

محتوى. یوم/غمك ان  لمركز DMكغم /٠.١٠٧–٠.١٠٥ك ا
).٢جدول ال(والتبن 
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) ٣(جدول لایوضح 
لممثلة/اعتماداً  قة ا مركز ME/RDPالطا ل لف ا للع

٨.٢٢٤، ٧.٣٨٧انت الیوریا مع التبن مع الشعیر غیر المعامل كأوالمحتوي على كل من كسبة فول الصویا 
.٥.٣٠٥، ٤.٩٣٤التي احتوت الشعیر المعامل األغذیةبینما كانت القیم المناظرة مع نفس 

) /غمRDP()یوم/MJ(المتناولة المتأیضةالطاقة :)٣(جدول ال
ة، نسبة البروتین غی)یوم/غمUDP(البروتین غیر المتحلل في الكرش 

لطاقة إلىةً نسب)MJ/غم(الالزمإلى ، ا
)یوم/غم(وحالة الكرش من البروتین المتحلل ) یوم/غم(البروتین المتحلل الالزم 

المعامالت
SBM+ UBSBM+TBUB +یوریاTB +یوریا

١٢٤.٦٧١٢٢.٣٧١٢٤.٢٨١٢٤.٥٥)یوم/MJ(الطاقة المتأیضة 
SRDP ٩٢٠.٩٦٠٣.٨١٠٢٢.١٦٦٠.٧)یوم/غم(المتناول
 *UDP ٣١٢.٧٦٢٦.٥٢١٦.٩٥٧٨.٣)یوم/غم(المتناول

٣٢-٥+ ٣٧-٥-الالزم/ في الغذاء نسبةRDPنسبة 
 #RDP)غم /MJ٧.٣٨٧٤.٩٣٤٨.٢٢٤٥.٣٠٥)طاقة متأیضة
 +SSRDP ٩٧٤.١٩٥٦.١٩٧١.٠٩٧٣.١)یوم/غم(الالزم

٣١٢.٤-٥١.١+ ٣٥٢.٣-٥٣.٢-)یوم/غم(RDPحالة الكرش من 
 =  +SS–S=

SS غم٧.٨١٣= البروتین المتحلل الالزمMJ x١٩٨٠(متناولةطاقة متایضةARC.(
S فيالبروتین المتحلل المتناول حسب ما جاءKassem،)١٩٨٧( ،Ensmingerوآخرون،)١٩٩٠(.
من مكون التبن في عالئق متحلل المحسوب الحسب البروتین غیر المتحلل في الكرش المتناول بعد استبعاد البروتین غیر * 

.التجربة
من معدل اختفاء البروتین الخام لمفردات ) ١٩٨٧(،وآخرونKassem؛)١٩٩٠(،وآخرونEnsmingerاعتمدت على #  

.الغذاء من أكیاس النایلون
أن) ٤(جدول :الحلإ

اولت األبقارفيأنتاجالمعامل تي تن ال
.الیوریاأوكسبة فول الصویا 

املة أنتاجفي/كغم١ لمع ، )+ TB(في ا
)TB +SBM (

Rumen undegradable protein)UDP (
. /غم٥٧٨و٦٢٦فیھما الشعیر المعامل بالفورمالدیھاید مع كسبة فول الصویا أو الیوریا كان

) RDP(إمما أدى 
.٣جدول ، انظر ال)١٩٨٠(، ARCا بتوصیات قیاس% ٣٢-، ٣٧-

)٠.٠٥ <P(

)P> ٠.٠٥(نوي كسبة فول الصویا بالیوریا إلى انخفاض مع
. المعاملة للشعیر المستخدم

)P> ٠.٠٥(معنویاً ) یوم/غم(الحلیب 
املة أن. لم یختلف معنویا محصول دھن الحلیب بین المعاملتین المحتویتان على الیوریا. ول الصویاكسبة ف مع

P)>٠.٠٥(محتوى بروتین الحلیب معنویا مالدیھاید في العلف المركز رفع رالشعیر بالفو
على كسبة فول ي األبقار المغذاةفP)>٠.٠١(ن الحلیب معنویا بروتیمحتوى أرتفع.الیوریاأو فول الصویا 

لمغذاة لك ا امل المعة مع ت كسبة فول استبدالأدى. الأومع
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٧٠وبإ
النتائج.ر/غم
)٠.٠٥ <p (ارتفع بینما، بین المعامالتفي محتوى الكتوز الحلیب)٠.٠٥ <p( حصول الكتوز م

نة مع عندیوم /غم٦٠الحلیب قار م
.الیوریا

:)٤(ال
.ةالمضرب

الخطأ القیاسي± المتوسط الحسابي 
المعامالت التغذویة

قیمة یوریا+TBیوریا+SBM+UBSBM+TBUBالصفات
LSD

٠.٣٩١.٠٥٩±٠.٤٣٨.٧٥±٠.٤٢٩.٣١±٠.٢١٩.٧٩±٩.٦٢)یوم/كغم(

الدھن% 

)یوم/غم(

٠.٠٢٨+أ٣.٧٥
٧.٥٦+أ٣٥٩.٩٦

٠.٠١٠+ب٣.٦٠
٣٥٢.٣٥

١٥.٣٧+أ

٠.٠٢+ج٣.٥٢
٣٢٧.٥

١٤.٨٣١+أب

٠.٠٤٠+د٣.٤٠
٢٩٧.٠

١٣.٢٨٢+ب

٠.٠٨٦
٣٦.٨٦

البروتین% 
كمیة البروتین 

)یوم/غم(

٠.٠٦+ب٣.٦٧
٧.٩٣+أ٣٥٦.٨٢

٠.٠٤٧+أ ٤.٠
٣٩٠.٧٨

١٧.٧٣+أ

٠.٠٨٥+د ٣.٢١
١٥.٠٦+د ٢٩٨.٢٥

٠.٠٩٥+ ج ٣.٧٦
١٤.٠٥+ب٣٠٣.١٧

٠.١٩٩٥
٣٩.٦٨

الالكتوز% 
كمیة الالكتوز 

)یوم/غم(

٠.٠٤٧+٤.٦٧٥
١١.١+أب٤٣٣.٢١

٠.٠٧٥+٤.٧٧٥
٤٦٥.٧٥

١٩.١١+أ

٠.٠٤٧+٤.٧٢
١٩.٨١+أب٤٣٨.٩٣

٠.٠٤٧+ ٤.٦٧٥
١٦.٨٦+ب٤٠٥.٥٧

٠.١٧٢٣
٤٧.٨٤

 %
٠.١٢٠٠.٠٩٣+ب٠.١٠٧١٢.٢٧+أب٠.١٢١١٢.٣٩+أ٠.٠٩٢١٢.٦٥+أ١٢.٦٢٠یةالصلبة الكل

)یوم/غم(
٠.٢١٣.٤+ب ٠.١١٠٧.٢+أب ٠.٣١١٥.١+أ ٠.٠١١٢٣.٢+أ ١٢١.١

)p> ٠.٠٥(تختلف معنویاً األحرف المختلفة أفقیاً 
) p> ٠.٠٥(معنویة تقافروم وجود عد) ٥(جدول الیوضح :حیائیةإصفات الدم الكیمو

. الدمفي تركیز سكراألربعةالتغذویة 
UDP)،٢٠٠٩،;٢٠٠٧ (

)٢٠٠٧،يدوسك;٢٠٠٩،صالح(الحلوب 
ادة جافة/غم١٠٧–١٠٥(انخفاض محتوى البروتین الخام في العالئق األربعة  )كغم م

كلي 
).٢٠٠٩،حسن;٢٠٠٧،عارف(

لم یختلف تركیز كل من ألبومین، 
)SBM+TB(

)٢٠٠٩ (
UDP
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،RussellوKarsli;NRC١٩٩٦(و
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. )Jones١٩٩٨: ١٩٧٦،Baldwinو NPN)Maengـ
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لسمك  آخرون Kassemا امل key UDP quality factors) ١٩٨٧(و لعو
)Emanuele وPutnam،
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ABSTRACT
This study has been achieved in the field of the agricultural college in Salah-

Aldeen University, to investigate the effect of using barley treated with
formaldehyde (9 liter/ ton) with Soya bean meal or urea in feeding hybrid dairy
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cows (fresian x karadi) with barley straw ad libtum on milk production and
composition . 4 cows were used with 4 experimental rations and 4 periods (3 weeks
each) using (4 × 4) latin square design. The 1st ration contained untreated barley
with Soya bean meal (UB + SBM), the 2nd formaldehyde treated barley with Soya
bean meal (TB+SBM), the 3rd ration (UB + urea) and the 4th ration (TB + urea).
Cows consumed similar quantities of dry matter. There were no significant
differences in average daily milk production which was 9.62, 9.79, 9.31, 8.76
kg/day for the 4 treatments respectively. There was a significant decrease in milk fat
content when treated barley was fed with either Soya bean meal or urea as
compared with untreated barley (3.75, 3.60, 3.52, and 3.40% respectively). There
was a significant decrease in milk fat % in the treatments that contained urea
compared with those containing soya bean meal, also significant increase in the
average milk fat yield 14% with the both treatments that contained soya bean meal
compared with those containing urea. Treating barley with formaldehyde resulted in
a significant increase in milk protein % with either soya bean meal or urea 4.00 &
3.46% respectively. Also milk protein % significantly increased with rations
containing Soya bean meal as compared with rations containing urea. As a result
there was a significant increase in daily milk protein yield 24% in treatments
containing soya bean meal compared with those containing urea. Finally a
significant increase in lactose yield was registered with the treatment (TB + SBM)
compared with the treatment (TB + Urea).

المصادر
تاجي ء اإلن). ٢٠٠٧(دو
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.جامعة الموصل
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)١٩٧٨ .(
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