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تأثیر النسب المختلفة من البروتین غیر المتحلل في معامل ھضم المركبات الغذائیة وطبیعة تخمرات 
  ١العواسیة لحمالنفي اوبعض الصفات الكیموحیویة الكرش 

  المالحمحمد عمر ضیاء     صباح عبدو شمعون
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم الثروة الحیوانیة

  
  الخالصة

شoھراً ومعoدل  ١٢-١٠حمالن عواسیة تراوحت أعمارھoا بoین  ٩ه الدراسة باستخدام أجریت ھذ
كغooم، وزعooت الحمooالن إلooى ثooالث مجooامیع حیooث غooذیت علooى ثooالث عالئooق احتooوت ٤٨.٢٥أوزانھooا 

مooن نسooبة البooروتین فooي العالئooق لدراسooة % ٦٠و٤٠و٢٠مسooتویات مختلفooة مooن البooروتین غیooر المتحلooل 
أشoارت النتoائج إلoى . ركبات الغذائیة وتخمرات الكرش وبعoض قیاسoات الoدمتأثیرھا في معامل ھضم الم

عدم وجود تأثیر معنوي للمستویات المختلفة من البoروتین غیoر المتحلoل فoي معامoل ھضoم المoادة الجافoة 
معامooل ھضooم مسooتخلص اإلیثooر عنooد ) ٠.٠١<أ(ارتفooع معنویooاً فooي حooین . والعضooویة والبooروتین الخooام

% ٢٠ ةبooروتین غیooر متحلooل مقارنooة بالعلیقooة المحتویoo% ٦٠و ٤٠یقتooین المحتooویتین التغذیooة علooى العل
أمooا معامooل ھضooم ألیooاف الغسooل المتعooادل %. ٨٢.٢٨-٦٠.٣٩بooروتین غیooر متحلooل حیooث تooراوح بooین 

بooروتین غیooر %٤٠عنooد التغذیooة علooى العلیقooة المحتویooة ) ٠.٠١<أ(والحامضooي فكooان مرتفعooاً معنویooاً 
 – ٣٦.٦٨و  %٦٣.٠٣ –٥٢.٢٦، وقoooooد تراوحoooooت بoooooین %٦٠و  ٢٠لیقتین المتحلoooooل مقارنoooooة بoooooالع

قیمooة درجooة حموضooة سooائل الكooرش كانooت متقاربooة قبooل التغذیooة وانخفضooت . علooى التooوالي %٤٩.٥٢
و  ٥.٨٢بoروتین غیoر متحلoل % ٤٠و ٢٠بعد التغذیoة بoأربع سoاعات فoي المعoاملتین ) ٠.٠١<أ(معنویاً 
، وعلى خالف ذلك تركیoز األمونیoا فoي سoائل ٦.١٤غیر متحلل  بروتین% ٦٠مقارنة بالمعاملة   ٥.٨٣

 ٤.٢٩بoooروتین غیoooر متحلoooل % ٦٠قبoooل التغذیoooة فoooي المعاملoooة ) ٠.٠١<أ(الكoooرش انخفoooض معنویoooاً 
أمoا بعoد التغذیoة بoأربع  ،)مoل١٠٠/ملغoم ٨.٤٣و  ٩.٢٤% (٤٠و  ٢٠مل مقارنة بالمعاملتین ١٠٠/ملغم

البooروتین المیكروبooي المتكooون فooي الكooرش . عooامالت الooثالثسooاعات فكانooت التراكیooز متقاربooة بooین الم
عنoد تغذیoة الحمoالن ) ٠.٠١<أ(المحسوب على أسoاس المoادة العضoویة المھضoومة كoان مرتفعoاً معنویoاً 

% ٦٠و  ٢٠یooوم مقارنooة بooالعلیقتین / غooم١٢٨.١٦بooروتین غیooر متحلooل % ٤٠علooى العلیقooة المحتویooة 
نتائج قیاسات الoدم أشoارت إلoى عoدم وجoود . وم على التواليی/غم١٠٩.٣و ١٠٩.٤٥بروتین غیر متحلل 

ث رغoم وجoود فروقoات حسoابیة واضoحة بینھoا خاصoة فoي تركیoز الاختالفات معنویة بین المعامالت الoث
  .الكلیسیریدات الثالثیة والكلوبیولین

  
  المقدمة

ین تحصoooل المجتoooرات علoooى احتیاجاتھoooا مoooن البoooروتین مoooن مصoooدرین، األول یتمثoooل بoooالبروت  
oooن احتیاجoooراً مoooزءاً كبیoooي جoooرش ویلبoooي الكoooون فoooذي یتكoooي الoooروتین  اتالمیكروبoooن البoooات مoooالحیوان

)Kempton  ،رش )١٩٧٦وآخرونoد الكoا بعoى مoر إلoذي یعبoأما المصدر الثاني فھو بروتین الغذاء ال ،
جoزء ، إذ تبرز أھمیة ھذا ال)Rumen undegradable protein(ى بالبروتین غیر المتحلل موالذي یس

من البروتین بشكل واضح فoي الحیوانoات مرتفعoة اإلنتoاج عنoدما یكoون البoروتین المیكروبoي غیoر كoافي 
ونظoراً ). ٢٠٠٤، prestonو  ١٩٧٦ ،وآخرون Kempton(حیوانات الھذه لتلبیة االحتیاجات الغذائیة ل

اینoاً كبیoراً فیمoا یصoل إلoى للتباین الكبیر في درجة تحلoل البoروتین فoي المoواد العلفیoة المختلفoة لoذا نجoد تب
من بoروتین الغoذاء فقoد  في الكرش وبھدف زیادة الجزء غیر المتحلل. یر المتحللغاألمعاء من البروتین 

تمooت معاملooة المooواد العلفیooة بالعدیooد مooن المعooامالت الفیزیاویooة والكیمیاویooة التooي تooؤدي إلooى تغیooرات فooي 
 Gupta و  Gupta(تقلیooل درجooة تحللooھ فooي الكooرش 岸بیعooة التooراب岸 بooین جزیئooات البooروتین وبالتooالي 

تoم  يأن تأثیر اسoتخدام البoروتین غیoر المتحلoل فoي األداء اإلنتoاج). ١٩٩٦ ،وآخرون Subuhو  ١٩٨٥
فoي دراسoات عoدة وجoاءت نتoائج ھoذه الدراسoات متباینoة، حیoث أشoارت بعضoھا إلoى وجoود  إلیھالت岸رق 

 اإلنتاجیooةل فooي العالئooق المسooتخدمة فooي تغذیooة الحیوانooات ن غیooر المتحلooیتooأثیر إیجooابي السooتخدام البooروت
وقد تبین أن سبب عoدم االسoتجابة السoتخدام . المختلفة، بینما لم یظھر مثل ھذا التأثیر في دراسات أخرى

                                           
  .بحث مستل من ا岸روحة الدكتوراه للباحث الثاني ١
     ١٨/٢/٢٠٠٩و قبولھ في   ١٣/١١/٢٠٠٨تاریخ استالم البحث    



 ٢٠٠٩ )٣(العدد ) ٣٧(المجلد          )X 316 - 1815 ISSN(                   مجلة زراعة الرافدین

وتركیبoھ مoن حیoث البروتین غیoر المتحلoل یرجoع إلoى عوامoل عoدة منھoا مصoدر البoروتین غیoر المتحلoل 
نیة ودرجة ھضمھ في األمعاء ونسبة البروتین غیر المتحلل من نسبة بoروتین األحماض األمی من محتواه

رش تoؤثر سoلباً فoي كمیoة ال岸اقoة المتoوفرة لألحیoاء كoالعلیقة حیث أن نقص بعض نواتج التخمoرات فoي ال
لقooد تooم تصooمیم ھooذا البحooث  ).١٩٩٩، Volden(ون كooن المیكروبooي المتیالمجھریooة فooي الكooرش والبooروت

النسب المختلفة من البروتین غیر المتحلل في الكرش فoي معامoل ھضoم المركبoات الغذائیoة تأثیر لدراسة 
  .العواسیة الحمالنوتخمرات الكرش وبعض قیاسات الدم في 

  
  حث وطرائقھبالمواد 

شooھراً، ومعooدل  ١٢ -١٠حمooالن عواسooیة تراوحooت أعمارھooا بooین  ٩اسooتخدم فooي ھooذه الدراسooة   
ثooالث حمooالن فooي كooل (وانooات تبعooاً ألوزانھooا إلooى ثooالث مجooامیع كغooم، قسooمت الحی ٤٨.٢٥أوزانھooا 
غذیت الحمالن علoى ثoالث عالئoق تكونoت مoن الشoعیر ونخالoة الحنo岸ة وكسoبة فoول الصoویا ). مجموعة

مoن البoروتین غیoر المتحلoل مoن نسoبة بoروتین العلیقoة % ٢٠والیوریا والتبن، احتوت العلیقة األولى على
بooروتین غیooر متحلooل مooن % ٦٠و  ٤٠ا العلیقتooان الثانیooة والثالثooة فاحتوتooا ة، أمooسooی岸رواعتبooرت علیقooة ال

وقد تم الحصول على ھاتین النسبتین مoن البoروتین غیoر المتحلoل مoن خoالل . نسبة البروتین على التوالي
ثالثoة العلیقoة الثانیoة وكلیoاً فoي العلیقoة الفoي الفورمالدیھایoد جزئیoاً بلة مإضافة الشعیر ونخالة الحن岸ة المعا

 ٣لتoر فورمالدیھایoد و  ٦وقد تمت المعاملة بإضoافة . ونخالة الحن岸ة في علیقة السی岸رة بدیالً عن الشعیر
لتر مoاء ثoم أضoیف ھoذا المحلoول إلoى o岸ن واحoد مoن الشoعیر ونخالoة الحنo岸ة  ٤٥لتر حامض خلیك إلى 

)Kassem، الفیتامینات )١٩٨٦ 岸وتم إضافة خلی ،AD3E  ةoق بكمیoى العالئo١إلoن/ مكغo岸 . تoد كانoوق
غoذیت  ).١(العالئق التجریبیoة متسoاویة فoي محتواھoا مoن البoروتین وال岸اقoة وكمoا ھoو مبoین فoي الجoدول

یومooاً كفتooرة تمھیدیooة ولتحدیooد العلooف  ١٥الحمooالن علooى العالئooق التجریبیooة فردیooاً وبصooورة حooرة لمooدة 
م أخذ عینات من الروث كما تoم فoي المتناول بعدھا نقلت إلى أقفاص الھضم لمدة ثالث أیام أخرى حیث ت

ئل الكooرش قبooل التغذیoooة وبعooدھا بooأربع سoooاعات باسooتخدام جھoooاز الیooوم الثالooث سoooحب عینooات مooن سoooا
)Suction pump ( إذ تم قیاس درجة الحموضة مباشرة باستخدام جھاز)pH meter( ائلoح سoثم رش ،

مoل مoن  ٤٥وأضoیف إلیھoا  مoل مoن سoائل الكoرش ٥الكرش من خالل أربع 岸بقoات مoن الشoاش ثoم أخoذ 
 عینoات مoن الoدم لتقدیر األمونیا، كذلك أخoذت) م˚٢٠-(حامض التنكستیك وتم االحتفاظ بھا تحت التجمید 

لمoدة ) دقیقoة/دورة ٣٠٠٠(باسoتخدام جھoاز الo岸رد المركoزي  مصoل الoدمي  وتم فصoل جادمن الورید الو
  ).١٩٨٦، Jain(لحین التحلیل ) م˚٢٠-(عشر دقائق واحتفظ بھ تحت التجمید 

مoا كتم تحلیل عینات العلف والروث لتقدیر المادة الجافة والعضoویة والبoروتین الخoام ومسoتخلص اإلیثoر 
) Neutral detergent fiber(أمooا ألیooاف الغسooل المتعooادل ). ٢٠٠٢و  ١٩٨٠( AOACورد فooي 

 Van sosetعooن مooا ورد  حسooبفقooدرت ) Acid detergent fiber(وألیooاف الغسooل الحامضooي 
. ١٩٨٣، Shamoonأمونیا سoائل الكoرش قoدرت وفقoاً ل岸ریقoة العمoل المoأخوذة مoن . ١٩٩١، وآخرون

الفرنسoیة ) Syrbio(المصنعة فoي شoركة ) Kit(كما تم تحلیل عینات الدم باستخدام عدة التحلیل الجاھزة 
وغیooر تooم حسooاب البooروتین المتحلooل  ).Spectrophotometer(وتooم قooراءة النمooاذج باسooتخدام جھooاز 

كoooذلك تoooم  .١٩٩٩ ،Stantonو  ١٩٨٧ ،وآخoooرون Kassemالمتحلoooل حسoooب القoooیم التoooي وردت عoooن 
حساب البروتین المیكروبي على أساس المادة العضoویة المھضoومة وفقoاً للمعادلoة التالیoة وكمoا ورد عoن 

Chen   وGomes )١٩٩٢:(  
DOMR= Feed intake×DM content×OM content×OM digestibility×0.65 
MN= 32 × DOMR 
MCP= MN × 6.25 

  :حیث أن
DM =المادة الجافة  

DOMR =مادة عضویة جافة متخمرة.  
MN=النیتروجین المیكروبي.  

MCP =المیكروبي الخام البروتین .  
OM =المادة العضویة  
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  Powersو  Van Hornكمooا تooم حسooاب البooروتین الممooتص وفقooاً للمعادلooة اآلتیooة وكمooا وردت عooن 

)١٩٩٢.(  
Absorbed protein= (UIP × 0.80)+(BCP × 0.80)× 0.80. 

  : حیث أن
UIP =البروتین غیر متحلل متناول.  

BCP =البكتیري ( البروتین المیكروبي( .  
بواس岸ة الحاسوب اآللoي ) CRD(تم تحلیل النتائج إحصائیاً باستخدام التصمیم العشوائي الكامل   

  .)٢٠٠٠( SASوباستخدام برنامج 
  
  .ي للعالئق التجریبیةئنسب المكونات والتحلیل الكیمیا : )١(جدول ال

  المكونات
  )٣(علیقة   )٢(علیقة   )١(علیقة 

20% RUP 40% RUP 60% RUP 

  ـ  ١٢.٥٠  ٥٠.٠٠  شعیر مجروش غیر معامل
  ٥٠.٠٠  ٣٧.٥٠  ـ  شعیر مجروش معامل

  ـ  ٨.٣٠  ٣٣.٢٥  نخالة حن岸ة غیر معاملة 
  ٣٣.٢٥  ٢٤.٩٥  ـ  نخالة حن岸ة معاملة
  ٧.٢٥  ٧.٢٥  ٧.٢٥  كسبة فول الصویا

  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٠  یوریا
  ٨.٥٠  ٨.٥٠  ٨.٥٠  تبن حن岸ة
  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ملح 岸عام

  التحلیل الكیمیائي للعالئق التجریبیة
  ٩١.٨٥  ٩١.٨٥  ٩١.٨٥  مادة جافة% 
  ٩٤.٧٥  ٩٤.٧٥  ٩٤.٧٥  مادة عضویة% 
  ١٣.٨٣  ١٣.٨٣  ١٣.٨٣  بروتین خام% 
  ٤.٧٥  ٤.٧٥  ٤.٧٥  مستخلص إیثر% 
  ٣٣.١١  ٣٣.١١  ٣٣.١١  ألیاف الغسل المتعادل% 
  ١٢.٣٦  ١٢.٣٦  ١٢.٣٦  ألیاف الغسل الحامضي% 

  ٢.٤١٢  ٢.٤١٢  ٢.٤١٢  كغم علف/ 岸اقة أیضیة میكاكالوري
  ٥٨.٠٠  ٤٣.١٥  ٢٤.٠٠  للبروتین غیر المتحلل% 
  ٤٢.٠٠  ٥٦.٨٥  ٧٦.٠٠  للبروتین المتحلل% 

أما ال岸اقoة األیضoیة فoتم . على أساس المادة الجافة الكیمیائيالتحلیل تم تقدیر مكونات العالئق عن 岸ریق 
  ).١٩٧٨ ،الخواجة وآخرون(مواد العلف العراقیة لي ئالتحلیل الكیمیا لواحسابھا من جد

  
  النتائج والمناقشة

إلooى عooدم وجooود اختالفooات معنویooة بooین مجooامیع الحمooالن التooي ) ٢(تشooیر النتooائج فooي الجooدول   
ئق الثالث في معامل ھضم المادة الجافة والعضویة والبروتین الخام وقoد اتفقoت ھoذه النتیجoة تناولت العال

بینمoا لoم تتفoق )  ٢٠٠٦( ،وآخoرون Biricikو  )١٩٩٩( Stern و  Alex Bach  ومoا توصoل إلیoھ
عنoد ) ٠.٠١ <أ(تحسoن معنویoاً معامل ھضم مسoتخلص االیثoر  .)٢٠٠٠( ،وآخرون Swansonونتائج 

على التoوالي مقارنoة % ٧٣.٩٠و  ٨٢.٢٨إذ بلغ % ٦٠و  ٤٠وى البروتین غیر المتحلل إلى زیادة مست
معامoل ) ٠.٠١<أ(، كoذلك ارتفoع معنویoاً %٦٠.٣٩إذ كان ) بروتین غیر متحلل% ٢٠(السی岸رة  بعلیقھ

بروتین غیoر متحلoل إذ % ٤٠ھضم ألیاف الغسل المتعادل والحامضي عند التغذیة على العلیقة المحتویة 
وتلoك  %٣٦.٦٨و  ٥٣.٦٣على التوالي مقارنة بالتغذیة على علیقة السی岸رة % ٤٩.٥٢و  ٦٣.٠٣كان 

مoا مoع وقoد اتفقoت ھoذه النتیجoة . على التoوالي %٣٩.٥٢و  ٥٢.٢٦بروتین غیر متحلل % ٦٠ المحتویة
 .فیما یتعلق بمعامل ھضoم مسoتخلص اإلیثoر) ٢٠٠١( Kalbande و   Wankhedeتوصل إلیھ كل من
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 Bricikو ) ٢٠٠٠( ،وآخoرون Swansonو  )١٩٩٩( Stern و   Alex Bachین أشار كل منفي ح
إلى عدم وجود تأثیر معنوي للزیادة في مستوى البروتین غیر المتحلoل فoي مكونoات ) ٢٠٠٦( ،وآخرون
  . في معامل ھضم ألیاف الغسل المتعادل والحامضي العالئق

  
  .تحلل في معامل ھضم المركبات الغذائیةتأثیر مستوى البروتین غیر الم): ٢(جدول ال

  الصفات
الخ岸أ ± المعدل العام  % نسبة البروتین غیر المتحلل

  ٦٠  ٤٠  )السی岸رة(٢٠  القیاسي
  ١.٠٥ ± ٧٥.٦٩  ٧٤.١١  ٧٨.١١  ٧٤.٨٥  %المادة الجافة 

  ٠.٩٨ ± ٧٦.٤٦  ٧٥.١٦  ٧٨.٦٣  ٧٥.٦٠  %المادة العضویة 
  ١.٦٨ ±٧٠.٤٠   ٧٢.٠٦  ٧٠.٥٩  ٦٨.٥٥  %البروتین الخام 

  ٣.٠٧ ± ٧٢.٤٠   أ ٧٣.٩٠  أ ٨٢.٢٨  ب ٦٠.٣٩  **% مستخلص اإلیثر    

 ٥٢.٢٦  أ ٦٣.٠٣  ب ٥٣.٦٣  *   %ألیاف الغسل المتعادل 
  ب

 ١.٩٥ ± ٥٦.٣١  

% ألیoooاف الغسoooل الحامضoooي 
  أ ٤٩.٥٢  ب ٣٦.٦٨  **

٣٩.٥٢ 
   ١.٧٥ ± ٤١.٧٣   ب

  .)٠.٠١<أ(**و ) ٠.٠٥<أ(تشیر الحروف المختلفة أفقیاً إلى فروقات معنویة  *
  

حصooول تحسooن واضooح فooي معامooل ھضooم ) ٢(بشooكل عooام یالحooظ مooن النتooائج فooي الجooدول 
وبشoكل واضoح فooي  المركبoات الغذائیoة عنoد زیoادة مسoتوى البoروتین غیooر المتحلoل فoي مكونoات العالئoق

سoل وھذا التحسن وصل إلى مسoتوى المعنویoة لكoل مoن مسoتخلص اإلیثoر وألیoاف الغ ،%  ٤٠المستوى 
بمooooا یكooooون سooooببھ المعاملooooة رفالتحسooooن الحاصooooل فooooي معامooooل ھضooooم الooooدھن . المتعooooادل والحامضooooي

تoؤدي إلoى حمایooة الoدھن مoن التحلooل فoي الكoرش وبالتooالي زیoادة مoا یعبooر  أنبالفورمالدیھایoد التoي یمكooن 
أن حمایooة  )١٩٩٣( ،وآخooرون Bayourtheویھضooم منooھ فooي األمعooاء، وحooول ھooذا الموضooو熬 أوضooح 

لخفoض تحللoھ فoي الكoرش أدى إلoى زیoادة معنویoة ) مسحوق الدم مع المعاملة بالحرارة(بالبروتین الدھن 
من جانب آخر فoإن التoوازن فoي تحلoل ال岸اقoة والبoروتین فoي الكoرش . في معامل ھضم مستخلص اإلیثر

ئیooة یلعooب دوراً مھمooاً فooي نشooا岸 األحیooاء المجھریooة وبالتooالي یمكooن أن تooؤثر فooي ھضooم المركبooات الغذا
Hoover  وStokes )١٩٩١(  وStokes وآخرون، )ة  .)١٩٩١oة الثانیoي المعاملoة وفoذه الدراسoي ھoف

تم استبدال جزء من الشعیر ونخالة الحن岸ة غیر المعاملة بجزء من المعامoل بالفورمالدیھایoد مoا أدى إلoى 
ھضooم ألیooاف حصoول األحیooاء المجھریooة علooى ظooروف غذائیooة أفضooل أدت بالنتیجooة إلooى تحسooن معامooل ال

  .الغسل المتعادل والحامضي
عooدم وجooود اختالفooات معنویooة فooي درجooة ) ٣(تظھooر نتooائج التحلیooل اإلحصooائي فooي الجooدول 

حموضة سائل الكرش قبل التغذیة إذ كانت متقاربة في المعامالت الثالث، أما بعد التغذیة بoأربع سoاعات 
حموضooة فooي مجمooوعتي الحمooالن التooي فooي قیمooة درجooة ال) ٠.٠١<أ(فooیالحظ انخفooاض عooالي المعنویooة 

% ٦٠مقارنooة بالعلیقooة  ٥.٨٣و  ٥.٨٢بooروتین غیooر متحلooل % ٤٠و % ٢٠تناولooت العلیقتooین السooی岸رة 
و  )١٩٩٣( ،وآخoرون Christensenوقد اتفقت ھذه النتیجة وما توصل إلیھ  ٦.١٤بروتین غیر متحلل 

Kalbande   وThomas )٢٠٠١(  وBiricik وآخرون، )ر إذ ). ٢٠٠٦oأدت زیادة نسبة البروتین غی
 ،Voldenالمتحلooل إلooى عooدم انخفooاض قیمooة درجooة حموضooة سooائل الكooرش فooي حooین لooم تتفooق ونتooائج 

% ٦٠إن االرتفا熬 في قیمة درجة حموضة سائل الكoرش عنoد التغذیoة علoى العلیقoة المحتویoة . )١٩٩٩(
مoرات الكoرش كنتیجoة النخفoاض غیر متحلل من نسبة بروتین العلیقة ربما یرجع سoببھ إلoى انخفoاض تخ

  .تحلل ال岸اقة والبروتین
تركیز األمونیoا فoي سoائل الكoرش قبoل التغذیoة انخفoض بزیoادة مسoتوى البoروتین غیoر المتحلoل 

/ ملغoم ٤.٢٩بoروتین غیoر متحلoل % ٦٠عنoد التغذیoة علoى العلیقoة المحتویoة ) ٠.٠١<أ(وبشكل معنوي 
 ٨.٤٣و  ٩.٢٤بooooروتین غیooooر متحلooooل % ٤٠و  مooooل مقارنooooة بالتغذیooooة علooooى علیقتooooي السooooی岸رة١٠٠
نخفاض یعoود سoببھ إلoى قلoة المتoاح مoن البoروتین القابoل للتحلoل فoي وھذا اال ،مل على التوالي١٠٠/ملغم

ھoذه  .أما بعد التغذیة بأربع ساعات فكانoت التراكیoز متقاربoة ولoم تكoن االختالفoات بینھoا معنویoة. الكرش
و   Kalbandeو  )١٩٩٣( ،وآخoooرون Christensenلیھoooا النتیجoooة اتفقoooت والنتoooائج التoooي حصoooل ع
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Thomas )٢٠٠١ ( ائجoق ونتoم تتفoین لoفي حBiricik رونoوآخ، )ى ) ٢٠٠٦oات إلoل الفروقoم تصoإذ ل
  . مستوى المعنویة في تركیز األمونیا عند خفض تحلل البروتین

مھضoومة البروتین المیكروبي المتكون فoي الكoرش والمحسoوب علoى أسoاس المoادة العضoویة ال
بoروتین غیoر متحلoل إذ كoان % ٤٠عنoد تغذیoة الحمoالن علoى العلیقoة المحتویoة ) ٠.٠١<أ(ارتفع معنویاً 

بooروتین غیooر % ٦٠یooوم لعلیقتooي السooی岸رة و/غooم ١٠٩.٠٣و  ١٠٩.٤٥یooوم مقارنooة مooع / غooم ١٢٨.١٦
ألحیoاء المجھریoة بما یلبي حاجة ارإن التوازن أو التزامن في تحلل ال岸اقة والبروتین في الكرش . متحلل
حسoاب البoروتین المتحلoل الoالزم تoوفره فoي الكoرش وكمoا ورد عoن  دالسoبب فoي ھoذه الزیoادة، فعنo فكoان

ARC م ٩٣.٤٩و  ١٠٣.٧٢و  ٩٣.٤٩نجد أنھ یعادل  ١٩٨٤oوالي / غoى التoثالث علoامالت الoوم للمعoی
یoوم علoى التoوالي / غoم٧٠و  ١٠٧و  ١٢٥ان كo الثالثoةوأن المتناول من البروتین المتحلل في المجoامیع 

وبالتالي فإنھ یالحظ أن زیادة أو نقصان كمیة البروتین المتحلل عن حاجoة األحیoاء المجھریoة تoؤثر سoلباً 
) ١٩٩٨( ،وآخoرون Moscardiniوقد اتفقت ھoذه النتیجoة ومoا حصoل علیoھ . في نمو األحیاء المجھریة

الooذین  )١٩٩٩(Sternو  Alex Bachو  )١٩٩٣( ،ونوآخooر Christensenبینمooا لooم تتفooق ونتooائج 
  .أشاروا إلى عدم وجود تأثیر لزیادة البروتین غیر المتحلل في البروتین المیكروبي المتكون

عند رفع مستوى البoروتین غیoر المتحلoل ) ٠.٠١<أ(البروتین الممتص المحسوب ارتفع معنویاً 
مooع علیقooة السooی岸رة یooوم بالمقارنooة / غooم١٤٥و  ١٤٥مooن نسooبة بooروتین العلیقooة إذ بلooغ % ٦٠و  ٤٠ إلooى

بما یعكoس دور البoروتین غیoر المتحلoل روھذا . یوم/غم١٠١بروتین غیر متحلل إذ كان % ٢٠ویة تحلما
  .في تحسین كفاءة االستفادة من بروتین الغذاء

  
  .تأثیر مستوى البروتین غیر المتحلل في تخمرات الكرش : )٣(الجدول 

  الصفات
± المعدل العام   % غیر المتحلل نسبة البروتین

  ٦٠  ٤٠  )السی岸رة( ٢٠  الخ岸أ القیاسي
  ٠.٠٥±٦.٤٥  ٦.٤٦  ٦.٤٦  ٦.٤٢  درجة الحموضة قبل التغذیة

) ٤(درجooة الحموضooة بعooد التغذیooة 
  **ساعات 

  ٠.٠٤± ٥.٩٣  أ ٦.١٤  ب ٥.٨٣  ب ٥.٨٢

تركیooooooز األمونیooooooا قبooooooل التغذیooooooة 
  ٠.٥٩±٧.٣٤  ب ٤.٢٩  أ ٨.٤٣  أ ٩.٢٤  **مل١٠٠/ملغم

) ٤(تركیoooز األمونیoooا بعoooد التغذیoooة 
  ٠.٤٦±١١.٠٩  ١٠.٤١  ١١.٥١  ١١.٣٤  مل١٠٠/ساعات ملغم

البooooooروتین المیكروبooooooي المتكooooooون 
  **یوم /المحسوب غم

  ٢.٦٣±١١٥.٥٥  ب١٠٩.٠٣  أ ١٢٨.١٦  ب ١٠٩.٤٥

  ٠.٠١±٠.١٣١  أ ١٤٥  أ ١٤٥  ب  ١٠١  **یوم / البروتین الممتص غم
  ).٠.٠١<أ(إلى فروقات معنویة تشیر الحروف المختلفة أفقیاً ** 
  

عدم وجود تأثیر معنوي للمستویات المختلفة من البoروتین غیoر المتحلoل ) ٤(تبین من النتائج في الجدول 
مooل والكلیسooیریدات  ١٠٠/ملغooم ٦٣.٣٣ -٥٧.٨٤فooي قیاسooات الooدم حیooث تooراوح تركیooز الكلوكooوز بooین 

مooل والبooروتین الكلooي ١٠٠/ملغooم٥١.٨١ -٤٧.٢١مooل والیوریooا ١٠٠/ ملغooم ٣١.٥٦ -٢١.٤٤الثالثیooة 
/ غooم ٤.١١ -٢.٣٤مooل والكلوبیooولین ١٠٠/ غooم ٤.٠٣ -٣.٣٦مooل واأللبooومین  ١٠٠/غooم ٧.٥١ -٦.٥٤
مل بالرغم مoن وجoود فروقoات حسoابیة واضoحة بoین المعoامالت خاصoة فoي تركیoز الكلیسoیریدات  ١٠٠

و  )٢٠٠٠( ،وآخoرون Swansonیoھ حصoل علمoا ٍ وجاءت ھذه النتیجة متفقoة مoع . الثالثیة والكلوبیولین
Annett رونooوز ) ٢٠٠٥( ،وآخooز الكلوكooي تركیooل فooر المتحلooروتین غیooتوى البooأثیر مسooص تooا یخooفیم

لم تتفق نتائجھم وما تم التوصل إلیھ في ھoذه الدراسoة بالنسoبة لتراكیoز الیوریoا في حین والبروتین الكلي، 
نویooة بooین المعooامالت فooي ھooذه الصooفات عنooد واأللبooومین والكلوبیooولین حیooث أشooاروا إلooى فروقooات مع

  .استخدامھم مستویات مختلفة من البروتین غیر المتحلل في مكونات العالئق
إن نتائج ھذه الدراسة توضح أن زیادة مسoتوى البoروتین غیoر المتحلoل فoي مكونoات العالئoق یحسoن مoن 

ة وبنسooبة مقooدارھا یooعooالي المعنوالبooروتین الممooتص بشooكل  أزدادكفooاءة االسooتفادة مooن بooروتین الغooذاء إذ 
وربمooا یؤكooد ذلooك النتooائج التooي  ) بooروتین غیooر متحلooل% ٢٠(أكثooر مقارنooة مooع معاملooة السooی岸رة % ٤٣
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االسooتفادة مooن الغooذاء عنooدما أشooاروا إلooى تحسooن كفooاءة )  ١٩٩٦( ،وآخooرون Meissnerعلیھooا حصooل 
كمیoة  تساويوعلى الرغم من  آخرمن جانب . عند خفض تحلل البروتین في الكرش% ٤٠ -١٠بمقدار 

ooي المعooروتین فooن البooتص مooوز % ٦٠و ٤٠ملتین االممooز الكلوكooتركی 熬اooد ارتفooل نجooر متحلooروتین غیooب
وھooذا % ٤٠بooروتین غیoر متحلooل مقارنoة بالتغذیooة علoى العلیقooة % ٦٠حسoابیاً عنooد التغذیoة علooى العلیقoة 

أدى إلooى زیooادة الooة بالفورمالدیھایooد والنخربمooا یشooیر إلooى أن معاملooة كooل محتooوى العلیقooة مooن الشooعیر 
مooن النشooأ مooن األمعooاء وبالتooالي زیooادة مسooتوى الكلوكooوز والكلیسooیریدات الثالثیooة واسooتغالل الممooتص 

البooروتین غیooر المتحلooل بدرجooة أكبooر فooي دعooم البooومین الooدم والooذي یمثooل خooزین لألحمooاض األمینیooة فooي 
  .بروتین غیر المتحللمن ال% ٤٠مقارنة بالمستوى ). ١٩٨٦ Close(الجسم 

  
  .تأثیر مستوى البروتین غیر المتحلل في بعض قیاسات الدم: ) ٤(الجدول 

  الصفات
± المعدل العام   % نسبة البروتین غیر المتحلل

  ٦٠  ٤٠  )السی岸رة( ٢٠  الخ岸أ القیاسي
  ٢.٨١±٦٠.٣٣  ٦٣.٣٣  ٥٩.٨١  ٥٧.٨٤  مل١٠٠/الكلوكوز ملغم

  ٢.٠٨±٢٧.٨٩  ٣١.٥٦  ٣٠.٦٧  ٢١.٤٤  مل١٠٠/الكلیسیریدات الثالثیة ملغم
  ١.١٨±٤٩.٨٥  ٥١.٨١  ٥٠.٥٣  ٤٧.٢١  مل١٠٠/ الیوریا ملغم

  ٠.٢٦±٦.٩٣  ٦.٥٤  ٧.٥١  ٦.٧٤  مل ١٠٠/ البروتین الكلي غم
  ٠.١٣±٣.٦٠  ٤.٠٣  ٣.٤٠  ٣.٣٦  مل١٠٠/ األلبومین غم

  ٠.٣٥±٣.٢٨  ٢.٣٤  ٤.١١  ٣.٣٨  مل١٠٠/ ین غملالكلوبیو
  

EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF UNDEGRADABLE PROTEIN 
ON THE NUTRIENT DIGESTIBILITY , RUMEN FERMENTATION 

AND SOME BIOLOGICAL TRAITS IN AWASSI LAMBS. 
    Sabah A. Shamoon     Omar D.M. Al-Mallah 

Dept. Anim. Prod. , College of Agric. & Forestry , Mosul Univ. , Iraq  
 

ABSTRACT 
This study was carried out by using 9 Awassi Lambs, 10-12 months of 

age with average body weight 48.25kg. The lambs were divided into three 
groups each of three lambs, and fed on one of the three rations which contained 
different levels of undegradable protein (UDP) (20, 40, 60%) of the total 
protein of the rations. Results indicated that there were no significant effect of 
the different levels of UDP on dry and organic matter and crud protein 
digestibility. While, the digestibility coefficient of ether extract was highly (P < 
0.01) increased in group fed on the rations contained 40 or 60% UDP as 
compared with 20% UDP, it was ranged between 60.39 – 82.28%. The 
digestibility coefficient of neutral detergent fiber and acid detergent fiber were 
significantly (P < 0.01) in the ration contained 40% UDP as compared with 20 
and 60% UDP. The average digestibility coefficient were ranged between 
52.26 – 63.3 % and 36.68 – 49.52% respectively. Rumen liquor pH before 
feeding was not affected by UDP levels, but it was significantly (P < 0.01) 
decreased 4hrs after feeding in 20 and 40% UDP (5.82 and 5.83) as compared 
with 60% UDP (6.14). In contrast, ammonia concentration in rumen liquor was 
significantly (P < 0.01) decreased before feeding in ration (60% UDP) 4.29 
mg/100ml. as compared with ration (20 and 40% UDP) 9.24 and 
8.43mg/100ml. While ammonia concentration were similar in the samples 
taken 4hrs after feeding in all rations. The calculated microbial protein 
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synthesis according to the digested organic matter was significantly (P < 0.01) 
higher in the lambs fed on 40% UDP (128.16g/d) as compared with 20 and 
60% UDP (109.45 and 109.03 g/d) respectively, Statistical analysis of blood 
constituents showed no significant difference between the three levels of UDP 
on blood glucose, total protein, albumin globulin and triglyceride 
concentration. 
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