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الحمالن الكرادیةأو دریس الجت في عالئقبالیوریا التبن المعاملأستخدام تأثیر 
الشیروانيعثماندلیرعليسالم عمر رؤوف      

أربیل–جامعة صالح الدین –كلیة الزراعة –ة الحیوانیة وقسم الثر

الخالصة
كلیة -تابع لقسم الثروة الحیوانیة الطردةرةشةحمالَ كرادیاَ في حقل)١٢(اسةفي ھذه الدراستخدم

استمرت .أشھر٦–٥.٥راعمباكغم و ٢٩.١٢معدل أوزانھاربیل أ–جامعة صالح الدین –الزراعة
بواقع مجموعاتوزعت الحیوانات عشوائیاَ الى ثالث ،٢٠٠٨/ ٧/ ١لغایة ٢٠٠٨/ ٤/ ٢٢منالدراسة

المجموعةو بالیوریاغیر معاملتبن+ غم شعیر ٢٥٠: الولىاةالمجموعغذیتمجموعةعة حمالن لكل ارب
معامل بالیوریاغیر تبن+ غم شعیر ٢٥٠: الثالثةالمجموعةو تبن معامل بالیوریا+ غم شعیر ٢٥٠: الثانیة

بھدف معرفة تاثیر استخدام وذلك ،كان بشكل حر لحمالن التجربةوان تناول التبنالجتغم دریس٢٠٠+ 
٦٥٠و٦١٥كمیة المادة الجافة المستھلكة تبلغو.لحمالناعالئقفيالجتأو دریسبالیوریاالتبن المعامل

في الثالثة وبینت النتائج تفوق المعاملتین الثانیة .الثالثة على التواليللمعاملة األولى والثانیة ویوم/غم٦٤٥و
یوم على متوسط الزیادة الوزنیة /غم١٣٣و١٣٩التي بلغت و)٠.٠٥<أ(لیومیةمتوسط الزیادة الوزنیة ا

د اشارت فقاما بالنسبة لمعامل الھضم الظاھري .یوم/غم١١٠لمعاملة األولى والتي بلغت االیومیة لحمالن
لى للمادة الجافةاالوالمعاملةعلى )٠.٠٥<أ(اً الثانیة والثالثة معنویالمعاملتیننتائج ھذه الدراسة الى تفوق

ھضم في حین لم یكن ھناك فروقات معنویة في معامل.البروتین الخام وااللیاف الخاموالمادة العضویةو
ق عالئفيأوأضافة الدریس بالیوریاالتبنمعاملة اي ان ،الثالثةالثانیة والمعاملتینالعناصر الغذائیة بین 

.افة الصفات المدروسةفي ك)٠.٠٥<أ(التجربة قد أدى الى تفوق معنوي

المقدمة
،دیع

اذ. 
.المادة الخشنة المالئة االساسیة المستخدمة للحیوانات في العراق)االتبان والقش(الحنطة والشعیر 

المستعملة لتحسین الطرقمن المعاملة بالیوریاتعد 
ستعمل ،

Kritzinger)وCloette،١٩٨٤(
یو

لساعدي( و.)٢٠٠٤، ا
مخلفمما یؤدي الى انخفاض معامل الھضم وقلة كفاءة االستفادة من ھذه ،نسبة االلیاف فیھا ل في واتا

.١٩٩٦،رؤوف(تغذیة االغنام  (
،دوالتبن من الموا

عملیة حصاد الحنطة والشعیر و
،محدودبشكلواستخدامھ للحیوانات،في فترات الجفافغذاء مساعدا ومھما 

،وآخرون(Jungلل
١٩٩٣. وذلك الن األموتبن المعامل بالیوریا الیمكن اعتبار )

وتحلل
.)٢٠٠٣،وآخرون(Celikالتبن 

تھدف الدراسة الحالیة معرفة تاثیر التغذیة بالتبن المعامل
المتناولة

.في الحمالن الكرادیةالمتناولة
______________________________

٨/٢/٢٠١٠وقبولھ ١٧/٢/٢٠٠٩تأریخ تسلم البحث  
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مواد البحث وطرائقھ
كلیة -التابع لقسم الثروة الحیوانیةطردةرةشةفي حقل )ور فقطذك(حمالَ كرادیاَ ١٢نفذ البحث على 

أشھر ومعدل اوزانھا ٦-٥.٥أربیل كانت الحمالن في بدایة التجربة بعمر -جامعة صالح الدین-الزراعة
. ١/٧/٢٠٠٨لغایة ٢٢/٤/٢٠٠٨من التجربة و أستمرتإذ تم شراؤھا من االسواق المحلیة ،كغم٢٩.١٢

أي اتبع نظام حظائر منفردةالحمالن فيتوضعثممتساویةثالث مجموعاتالى عشوائیاَ وزعت الحمالن
Individual)التغذیة الفردیة pens)،جیدة وادخلت في برامج الوقایة كانت جمیع الحمالن تتمتع بصحةو

عات الثالثة غذیت المجمووقائي المتبع في الحقلالصحي والبرنامج الوفق والرعایة الصحیة والبیطریة
تجربة یوماً ألجراء ١٤لمدة الى اقفاص الھظمالحمالن یوماً بعدھا نقلت٥٦و لمدة حسب المعامالت التالیة

.الھظم
بشكل حربالیوریاغیر معاملتبن+ غم شعیر ٢٥٠: المعاملة االولى
تبن معامل بالیوریا بشكل حر+ غم شعیر ٢٥٠: المعاملة الثانیة

الجتغم دریس٢٠٠+ بشكل حر الیوریابمعامل غیرتبن+ غم شعیر ٢٥٠: ثةالمعاملة الثال
تم اجراء التحالیل الكیمیائیة للمواد العلفیة المستخدمة في التجربة في مختبر التغذیة التابع لقسم الثروة 

الجافة والمادة والتي اشتملت على تحدید المادةأربیل-جامعة صالح الدین-كلیة الزراعة –الحیوانیة 
التحلیل الكیمیائي لمواد )١(یوضح الجدول . )٢٠٠٠،(AOACوااللیاف الخام والبروتین الخامالعضویة

.في التجربةالعلف المستخدمة
كغم تبن وتم ١٠٠لتر ماء ثم رشت ھذه الكمیة على٥٠كغم یوریا في٢اذابةتم :االتبن بالیوریمعاملة

یوم بعد ذلك كشف الغطاء عنھا وتمت تھویتھا مع التقلیب ٢٠مغلقة لمدة تیكیةبالسوضعھا في اكیاس 
.المستمر قبل تقدیمھا للحیوانات

ثم تم نقلھا الى واحدتم تجفیف الجت في الحقل في صفوف ذات كثافة قلیلة لمدة یوم:تحضیر الدریس
. ند ثنیھا وال تتقصف االوراقبحیث ال تتقصف سیقان الدریس عالجفاف الجیدحوامل من الخشب حتى 

وذلك باختیار حملین من الدراسةمدةھضم خالل االسبوعین االخیرین من التم اجراء تجربة :تجربة الھضم
ھیدیة واالسبوع االسبوع االول مرحلة تمدكل مجموعة بصورة عشوائیة ثم وضعت في أقفاص الھضم وأع

قدمت العلیقة الیومیة على .ممثلة لغرض التحلیل الكیمیائيیومیاَ مع أخذ عینةالثاني مرحلة جمع الروث
عصراَ وقدم التبن النصفالرابعة وصباحاَ والثانیة عند الساعة النصفالسابعة ودفعتین االولى عند الساعة 

كما وفر الماء أمام الحمالن بشكل حر وقد وزن العلف حمل/ یوم/غم٢٥٠بمقدار وغیر المعامل المعامل
وحسبت كمیات االعالف المأكولة كما تم وزن الحمالن في بدایة التجربة وفي نھایتھا وتكرر اسبوعیاَ المتبقي 

.لغایة انتھاء التجربة
معدل كمیة العلف المتناولة من قبل الحمالن و،)یوم/غم(معدل الزیادة الوزنیة الیومیة :الصفات المدروسة

ومعامل زیادة وزنیةغم /مادة جافة كمیة العلف المستھلك غم= كفاءة التحویل الغذائي ، )ةمادة جاف/غم(
.االلیاف الخام والبروتین الخام، المادة العضویة، ھضم  المادة الجافة
وحسبما جاء في (CRD)تصمیم العشوائي الكامل التم تحلیل البیانات إحصائیاَ باعتماد :التحلیل اإلحصائي
وتم تنفیذ )١٩٥٥(Duncanمت المقارنة بین المتوسطات باستخدام اختبار كما ت)١٩٨٠(الراوي وخلف هللا 

المتوسطات باستخدام الحاسوب االلكتروني بتطبیق البرنامج االحصائي التحلیل االحصائي والمقارنة بین
:الریاضي اآلتياألنموذجوفق Statistical Analysis System)٢٠٠١(SASالجاھز

Yij=μ+Ti+Eij

Yij =قیمة الصفة المدروسة للمشاھدة.
μ =قیمة المتوسط العام.

Ti = تأثیر المعامالت حیث انi =٣و ٢و ١
Eij =قیمة الخطأ العشوائي.

في التجربةالتحلیل الكیمیائي لمواد العلف المستخدمة: )١(الجدول 
ممثلةالالطاقةالخامااللیافالخامالبروتینالمادة العضویةالمادة الجافةالمادة العلفیة
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**كغم/سعرة*%*%*%*%
٩٢.٩٤٨٩.٥٨١١.٠٢٦.٣٣٢٧٥٠الشعیر

٩٣.٩٩٨٣.٩٦٢.٨٢٣٥.٠٢١٣٢٠المعاملغیرالتبن
٩٣.٢٠٨١.٧٠٣.٢٦٣٤.٧٨١٣٤٠لیوریاباالمعامل التبن

٨٦.٢٤٧٦.٥٥١٤.٨٦٢٢.٠١١٧٠٠دریس الجت
.١٩٧٨بت حسابیاً حسب الخواجة و أخرون حس** تم تقدیرھا مختبریاً * 

النتائج والمناقشة
)٢دول (

)٠.٠٥<أ(عندالمستخدمة في التجربة في حین 
اذفي كفاءة

/ / غم٦٤٥و٦٥٠و٦١٥
)٠.٠٥<أ(. التوالي

بالیوریاو التبن غیر المعاملالشعیروالحمالن المغذاة على)ةالمعاملة الثانی(كغم٣٦.٨١بالیوریا مع الشعیر 
نة مع)المعاملة الثالثة(كغم٣٦.٥٣الجتأضافة الى دریس قار لكغم ٣٥.٤١م

)المعاملة األولى(بالیوریاغیر المعاملوالتبن
توسط ال)٢(و یالحظ من الجدول ،والثالثة / غم١٣٣و١٣٩و١١٠ان م

،
.المعاملة األولىالمعاملتین وھاتینبین )٠.٠٥<أ(فروقات معنویةو لكن كانت ھناك الثالثةو

ةالى التاثیرات االیجابی)٢٠٠٣(وآخرون Hueاشاركما
ویمكن تفسیر ذلك با.تبن المعامل بالیوریا مع الموالسالب

اضافة )( و
ممابصورة افضل)المعاملة الثالثة(الدریس كعلف مالىء غني بالبروتین 

أخرون و)١٩٩٧(و)١٩٩٦(رؤوف الیھوھذا ما أشار لساعدي و)١٩٩٨(حسن و  اذ)٢٠٠٤(ا
أبینوا 

َ ما اللل،نوعا
الوالدریس كما ان 

ھذااالمونیا والمادة العضویة و
نتیجة لفعلوالزیادة الوزنیة ینعكس إیجابیاَ على معدل

NH3 كركوتلي على
،موالس%٢٠%١)٢٠٠٧(وآخرون
.یا الماعز الشاميالتسمین جدمن العلیقة المركزة الالزمة % ٤٠مقبول 

الوزنیة الیومیة الذي حصلت علیھ الحمالن التي غوأن التحسن في مقدار الزیادة 
لجتإوأالثالثة مقارنة بالعلیقة األولى یعود بالدرجة الرئیسة الىو والذي ا

معدل ي علىاذ
لغكما.الزیادة الوزنیة الیومیة غرام/ تب

، واختلفت٤.٨٤و٤.٤٧و٥.٥٩
.)٢لجدول ا(مع المعاملة األولى)٠.٠٥<أ(والثالثة معنویاً 

)١٩٩٨(الغذائيمباشرة أدت الى تحسین معدل التحویل 
)٠.٠٥<أ(

لعالئق ووالمعامل )٣(.ا
في )٠.٠٥<أ(اذو

وق معنوي،  ف امل ول ت لمع
.%٦٠.٣مقارنة مع المعاملة االولى%٦٧.٦و ٦٨.٧ھضم المادة العضویة في المعاملتین الثانیة والثالثة 

)٠.٠١<أ(
بالیو

–
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.)٢٠٠٤،توفیق(ة للتبن المعامل بالیوریا دت الى زیادة معنویة في معامل ھضم المادة العضویا

وفي: )٢(الجدول
.التحویل الغذائيكفاءة و

المعامالتالصفات
الثالثةالثانیةولىاال

٤٤٤عدد الحیوانات 
٥٦٥٦٥٦)یوم(التجربة مدة 

٢٩.٢٥٢٩.٠٠٢٩.١٠كغم/ الجسم األبتدائيمتوسط وزن 
٠.٤٢±٣٦.٥٣أ ٠٣٤± ٣٦.٨١أ ٠١٣± ٣٥.٤١بكغم/ الجسم النھائيمتوسط وزن 

٠.١٧± ٧.٤٣أ ٠.١٢± ٧.٨١أ ٠.٠٩±٦.١٦ب كغم/ الزیادة الوزنیة الكلیة
١.٩٧± ١٣٣أ ١.٩٨± ١٣٩أ ٢.١٧± ١١٠ب یوم/ الزیادة الوزنیة الیومیة غم

٦١٥٦٥٠٦٤٥یوم/ كمیة المادة الجافة المستھلكة غم
غم /التحویل الغذائي غم مادة جافةكفاءة

زیادة وزنیة 
٠.٠٩± ٤.٨٤أ ٠.٠٨± ٤.٤٧أ ٠.١٠± ٥.٥٩ب 

) .٠.٠٥<أ (متوسطات تدل على وجود فروقات معنویةالضمن الصف الواحد بین الحروف المختلفة

ى)٢٠٠٦(
دة 

% ١٠و٧و٤/ غم٢٠٠و ٢٥٠و ٢٠٠
كما . 

في )٠.٠١<أ(عنوالى وجود زیادة عالیة الم)٢٠٠٤(و الساعدي )١٩٩٨(اشارت نتائج العاني وأخرون 

واصر –اال
المجھریة وادى انتفاخ الخالیا النباتیة بفعل اال

كما . النباتیة
)١.١)٢٠٠٤ %

من)٠.٠١<أ(
.%٦٠.٤٤و ٤٥.١١

٦٥و٧٠)١٩٩٧(وأخرونHadjipanyiotouبین و
/غم٦٤و٧٢العضویة كغم مادة جافة للمعامل وغیر المعامل ومعامل ھضم المادة/غم

.وغیر المعامل على التوالي
تبن المعامل بالیوریا معالوان
خمر الطاقة والب

)٠.٠٥<أ(الذي انعكس بصورة ایجابیة على التفوق المعنوي وھضم نسبة عالیة من االلیاف و
ولكن عند مقارنة تاثیر معاملة التبن با)١٩٨٢،(Qrskovمعامل ھضم العناصر الغذائیة 

مادة الجافة وـالفي العلیقة الثانیة مع العلیقة الثالثة لم تالحظ فروقات معنویة في معامل ھضم

 .Hadjipanayiotou)١٩٩٧(
. المعامل بالیوریا یمكن أن یحل بنجاح محل دریس الشعیر في تغذیة االغنام

للعناصر الغذائیة للعالئق المستخدمة فيالخطاء القیاسي± )%(ھضم الظاھريالمعامل :)٣(الجدول 
.التجربة 

العالئق)المعامالت(العناصر الغذائیة
الثالثةالثانیةاالولى

٠.٦٥± ٦٤.٦أ٠.٧٠± ٦٥.٤أ٠.٦١± ٥٦.٦بالمادة الجافة
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٠.٦٨± ٦٧.٦أ٠.٧٨± ٦٨.٧أ٠.٩١± ٦٠.٣بالمادة العضویة
٠.٤٠± ٦٢.٠أ٠.٤٤± ٦٣.٢أ٠.٣١± ٥٤.٣بالبروتین الخام
٠.٩٠± ٥٧.٩أ٠.٨١± ٥٨.٥أ٠.٦٥± ٤٦.٤بااللیاف الخام

)٠.٠٥<أ(الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد بین متوسطات تدل على وجود فروقات معنویة

التبننستنتج من ھذه الدراسة بان معاملة 
لجوالذي ینعكس ىساویتتا

. التبن المعامل بالیوریا

EFFECT OF USING UREA TREATED STRAW OR ALFALFA HAY IN
KARADI LAMB DIET

Salm  Omar  Raaof              Dlear  Ali Othman Alsherwany
Ani. Res. Dept., Agricultural College , University of Salahaddin , Erbil.

ABSTRACT
This experiment was carried out in Grdarasha Farm , College of Agriculture,

University of Salahaddin, Erbil, during 22/4/2008 to 2/7/2008. A total of 12 Karadi
lambs of 5.5 – 6 months old weighting 29.12 kg were used in this investigation. The
lambs were divided randomly into three groups (G1, G2 and G3) of 4 lambs each.
All groups were fed a basal diet of 250 gm barley and ad libitum of either untreated
straw (G1), treated straw with urea (G2) or untreated straw plus 200 gm of alfalfa
hay (G3) to investigate the influence of these diets on lamb's growth. The result
revealed that daily dry matter consumed by G1, G2 and G3 were 615, 650 and 645
gm, respectively. Lambs in groups 2 and 3 exceeded group 1(P<0.05) in average
daily weight gains. The respective averages daily weight gains were 110, 139 and
133 gm . The results also indicated that groups fed hay and urea treated straw (G2
and G3) surpassed (P<0.05) the digestion coefficient of dry matter, organic matter,
and crude protein and crude fiber of the group fed untreated straw (G1). Whereas,
there was no significant differences in digestion coefficients of feed elements
between G2 and G3. It was concluded that treated straw or adding alfalfa hay will
improve lambs feeding efficiency compared to feeding untreated straw.
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