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الجزئي للشعیر ونخالة الحنطة المعاملتین بالفورمالدیھاید ومستوى البروتین في ھضم اإلحاللتأثیر 
الحمالن العواسیةوأداءتخمرات الكرش خصائصالمركبات الغذائیة وبعض 

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

الخالصة
٩

٥٠.٩٢شھراً ومعدل أوزانھا ١٢-١٠تراوحت أعمارھا بین 

% ١٤,٥ونخالة الحنطة وكسبة فول الصویا واحتوت 
. % ٧٥% ١٦و ١٤.٥

٦-١٥٥
جربة ٢٦.٥٥

لتي استمرت  . ٧٠ا
غسل المعامل ھضم ألیفیما عدا المركبات الغذائیة، ل مضياف ا ا املة )٠.٠٥< أ( إذح لمع في ا

) ٠.٠١< أ(،%٣٦.٤٤%  ٥٠.٩٦
% . ٥٤.٩٧مقارنة بمعاملة السیطرة % ٨٣.٩٠و ٨٣.٩٧المعاملتین الثانیة والثالثة 

بل ق) pH( للعالئق التجریبیة في درجة حموضة سائل الكرش تأثیر معنوي
و

) ٠.٠١< أ( فقد ،
لغم٢٠.٢٨مل مقارنة مع المعاملة األولى ١٠٠/ملغم ٣٢.٧٣و ٢٩.٥٢ . مل ١٠٠/م

لغت ) ٠.٠٥< أ( ة البروتین في اللحم ارتفعت معنویاً الغذائي ونسبة التصافي، لكن نسب إذ ب ثة  لة الثال ام لمع في ا
% .١٥.٠٤و ١٥.٣٩مقارنة بالمعاملتین األولى والثانیة إذ كانت % ١٧.٠٦

المقدمة

مناطق العالم وخا
٩٠-٨٠% ٥٧ % )Nocek وTamminga،

% ٣٠-٢٠% ١٢-١٠) ١٩٩٧، Huntingtonو١٩٩١
،) NRC١٩٩٦( الكرش 

pH )Russellو
Wilson،و ١٩٩٦Broderick ،٢٠٠٦ .(

عندما یشكل ا
آخرون، (الصودیوم إلى العلیقة  ) ١٩٩٣قاسم و

أن . ء اإلنتاجي)  ٢٠٠٩، و صالح٢٠٠٤المولى، ( الكرش 

)McAllister   ،آخرون ) ب١٩٩٠و
Colkesenآخرون أشاروا ) ٢٠٠٥( ،و عندما 

١١.٧٠ %
نطة  لح ا

 )Van Ramshorst وThomas،و ١٩٨٧Schmidt ،٢٠٠٦وآخرون (

روحة الدكتوراه للباحث الثاني مستل من أط
٢٠١٠/ ٣/٥وقبوله في ٧/٢/٢٠١٠تاریخ استالم البحث 
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 .
) ( في اإلنتاج 

ا. )٢٠٠٧٢٠٠٩( 
عن فضال بالفورمالدیھاید للشعیر ونخالة الحنطة 

. اإلنتاجي للحمالن العواسیة 

حث وطرائقھبالمواد 
:اشتملت الدراسة على تجربتین 

 :
١٢٥٠.٩٢-١٠حمالن عواسیة تراوحت أعمارھا بین ٩باستخدام 

) ( العلیقة األولى ). ١(الجدول 
ا% ١٤.٥الصویا واحتوت 

، )٢٥+ معامل ٧٥(% ٧٥
٦. % ١٦و ١٤.٥

٣Kassemو % ٣٧محلول الفومالدیھاید تركیز 
.غكإلى العالئق AD3Eت كما تم إضافة خلیط الفیتامینا).١٩٨٦(

جمع عینات من الروث وفي الیوم الثالث تم سحب عینات من سائل الكرش 
، ثم )Suction pump ()pH meter(دام جھاز باستخ

مل ٥٤٥
) م˚٢٠-(

) /دورة٣٠٠٠(
.لحین إجراء التحلیل الكیمیائي ) م˚٢٠-(دقائق واحتفظ بھ تحت التجمید 

عض صفات : التجربة الثانیة وب
كغم، ٦٢٦.٧٣-٥أعمارھا بین تراوحت حمال عواسیا ١٥باستخدام أجریتالذبیحة، 

١.٢٥× ١.٢٥

١٢یوما تم تصویم الحمالن لمدة ٧٠ة التجریبیة التي استمرت یومیاً، وفي نھایة الفتر

 .

فصلت اإللیة والكلیتین ودھن الكلیتین وسجلت أوزانھا بعدھا تم تقسیم الذبیحة إلى نصفین متساویین إذ فصلت 
) ١١–١٠-٩(قطعة األضالع الثالث 

) ١٩٨٦(،آخرون
Abdullah وAwawdeh )

٢٠٠٤ (
اء عن  ا ج ). ١٩٦٦( Everitz and Turryوكم

AOAC )أما ). ٢٠٠٢
) Neutral detergent fiber ()Acid detergent fiber(ألیاف الغسل المتعادل

). ١٩٩١(،وآخرونVan sosetفقدرت حسب ما ورد عن 
ة من  أخوذ م ) Kit(). ١٩٨٣( Shamoonال



٢٠١١)١(العدد ) ٣٩(المجلد (ISSN 1815-316X)مجلة زراعة الرافدین                  

١٠٦

تم ). Syrbio ()Spectrophotometer(في شركة المصنعة 
CRD

SAS)٢٠٠٠ . (                          :
Yij = µ + ti + eij

:حیث إن
Yij = قیمة المشاھدة التي یؤثر فیھا المستوىi من العالئق والموجودة في المكررj.

µ =المتوسط العام الذي أخذت منھ عینة البحث.
Ti = تأثیر المستوىjمن العالئق.
eij = قیمة الخطأ التجریبي للوحدة التجریبیة التي یؤثر فیھا المستوىi من العالئق في المكررj.

.المكونات والتحلیل الكیمیائي للعالئق التجریبیة) : ١(الجدول 
المعاملة الثالثةالمعاملة الثانیةالمعاملة األولىالمكونات

٣٧.٥٠٣٧.٥٠ـــشعیر معامل بالفورمالدیھاید
٥٠.٠٠١٢.٥٠١٢.٥٠شعیر غیر معامل

٢٤.٣٨٢٤.٢٦ـــنخالة حنطة معاملة بالفورمالدیھاید
٣٢.٥٠٨.١٢٨.٠٩نخالة حنطة غیر معاملة

٧.٧٥٧.٧٥٩.٠٠كسبة فول الصویا
٠.٧٥٠.٧٥١.١٥یوریا

٨.٥٠٨.٥٠٧.٠٠تبن الحنطة
٠.٥٠٠.٥٠٠.٥٠ملح طعام

التحلیل الكیمیائي للعالئق
٩٢.٠١٩٢.٠١٩١.٨١المادة الجافة

٩٤.٩٩٩٤.٩٩٩٤.٦٥المادة العضویة
١٤.٦٩١٤.٦٩١٦.٢٧البروتین الخام

٤.٧٢٤.٧٢٤.٧٤مستخلص االیثر
٣١.٥٣٣١.٥٣٣١.٢٣ألیاف الغسل المتعادل
١١.٥٤١١.٥٤١٣.٧٦ألیاف الغسل الحامضي

٢.٤٠٧٢.٤٠٧٢.٤١٣•كغم علف / ري الطاقة االیضیة میكا كاال
) ١٩٧٨(،نو•  

.األخرى فتم تقدیرھا مختبریاً 

النتائج والمناقشة
) ٢(:التجربة األولى

) ٠.٠٥< أ(
ارنة %  ٤٧.٠٤%  ٥٠.٩٦معامل ھضم ألیاف الغسل ألحامضي في المعاملة الثالثة  مق

) ٠.٠١< أ(د ارتفع معنویاً فقأما معامل ھضم مستخلص االیثر% . ٣٦.٤٤باألولى  
ارنة بال% ٨٣.٩٠و ٨٣.٩٧والثالثة إذ كان  األولى ممق لة  % . ٥٤.٩٧) (عام

Colkesen(في ھذه الدراسة ربما یعزى
) ٦(pH) ٢٠٠٥،وآخرون

 )Russell وWilson،١٩٩٦ . (
Luddenو ١٩٩٧،(بع

) ٢٠٠٢،وآخرون
آخرونLathamالبروتین  ) ١٩٧٢(،و
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وقد كانت . 
).٢٠٠٨(،وآخرونBugaliaالنتیجة في ھذه الدراسة متفقة والنتائج التي حصل علیھا و 

% .تأثیر العالئق التجریبیة في معامل ھضم المركبات الغذائیة ) : ٢( الجدول 

الخطأ ± المتوسط المعاملة الثالثةالمعاملة الثانیةالمعاملة األولىالصفات
القیاسي

٠.٨٥± ٧٦.٦٣٧٩.١٣٧٦.٧٨٧٧.٥١المادة الجافة
٠.٥١± ٧٧.٣١٧٨.٠٨٧٨.٨٠٧٨.٠٦المادة العضویة
١.٥٤± ٧٠.٠٤٧٥.٣٧٧٤.٧٦٧٣.٣٩البروتین الخام

١.٦١± ٥٤.٧٥٦٢.٦٩٦٠.١٥٥٩.٨٢ألیاف الغسل المتعادل
٢.٦٦± ٤٤.٧٢أ٥٠.٩٦أب٤٧.٠٤ب٣٦.٤٤•ألیاف الغسل الحامضي

٤.٨٩± ٧٤.٢٢أ٨٣.٩٠أ٨٣.٩٧ب٥٤.٩٧••مستخلص االیثر
)٠.٠١< أ(•• و ) ٠.٠٥< أ( • وف المختلفة افقیاً الى فروقات معنویة رتشیر الح

: ثة %) ١٤.٥( غ م ٢٥+ م ٧٥: بروتین ، المعاملة الثانیة % ١٤.٥علیقة السیطرة : المعاملة االولى
.  بروتین % ) ١٦( غ م ٢٥+ م ٧٥

 )٦.٣٥-٦.٢٠) ٣
٥.٨٤-٥.٧٧

pHفي ) ٠.٠٥< أ ( انخفاض معنوي 

)٢٠٠٧،Walker( الكرش pHالكرش إلى انخفاض 
١٠٠/ملغم١٠.٩٧-٩.٢٣

احة لمت ا

Emanuele وPutnam
١٠٠/ملغم٥أن التركیز ) ٢٠٠٦(

١٠٠/ملغم١٠-٨التركیز المطلوب والذي یجب أن یتراوح بین 
اسات  در ئج  ( أخرىنتا
Colmenero وBroderick،٢٠٠٧،و المالح٢٠٠٣  . (

 )٤ (

إلى

)Faichneyوwhite،( إذ) ١٩٧٧Close،١٩٨٠ .(
) ٠.٠١< أ( ادة معنویة كما تشیر النتائج إلى زی

لغم١٠٠٢٠.٢٨/ملغم٣٢.٧٣و ٢٩.٥٢إذ بلغ  ١٠٠/م

) ٢٠٠٨( ) ٢٠٠٧( ). ٢ال( 
في عالئق .معنویة في تركیز الكلسیریدات الثالثیة  في الدم عند معاملة الشعیر ونخالة الحنطة بالفورمالدیھاید

. تحتوي مستویات مختلفة من البروتین

.تأثیر العالئق التجریبیة في بعض قیاسات الكرش ) : ٣(الجدول 
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المعاملة الصفات
األولى

المعاملة 
الثانیة

المعاملة 
الثالثة

± المتوسط 
الخطأ القیاسي

Aدرجة الحموضة قبل التغذیة
٦.٣٥

A
٦.٢٠

A
٦.٣٥

٠.٠٥± ٦.٣٠

درجة الحموضة بعد التغذیة 
بأربع ساعات

B
٥.٧٧

B
٥.٧٩

B
٥.٨٤

٠.٠٣± ٥.٨٠

تركیز االمونیا قبل التغذیة 
مل١٠٠/ملغم

A
٩.٢٣

A
٩.٣١

A
١٠.٩٧

٠.٥١± ٩.٨٣

تركیز االمونیا بعد التغذیة 
مل١٠٠/ملغمبأربع ساعات 

A
١١.٥٧

A
١٢.٣٥

A
١٣.٩٦

١٢.٦٢ ±
٠.٦٩

)٠.٠٥< أ ( تشیر الحروف باللغة االنكلیزیة المختلفة عمودیا إلى فروقات معنویة 

.تأثیر العالئق التجریبیة في بعض قیاسات الدم ) : ٤(الجدول 

المعاملة الصفات
األولى

المعاملة
الثانیة

المعاملة
الثالثة

الخطأ ± المتوسط 
القیاسي

٢.١٤± ٥٢.٨٣٦٣.٠٨٦٢.٩٦٥٩.٦٢مل١٠٠/الكلوكوز ملغم
١.٥٧± ٤٨.٥١٥٢.١٧٥٥.٣٨٥٢.٠٢مل١٠٠/الیوریا ملغم

٠.١٩± ٧.٠٤٧.٥٩٦.٩٩٧.٢١مل١٠٠/الكلي غمالبروتین
٠.٢٤± ١.٠٧١.٧٣١.٨١١.٥٤الكلوبیولین/ نسبة االلبومین

٢.٠٩± ٢٧.٥١أ٣٢.٧٣أ٢٩.٥٢ب٢٠.٢٨••مل١٠٠/الكلسیریدات الثالثیة ملغم
). ٠.٠١< أ(•• الى فروقات معنویة  أفقیاوف المختلفة رتشیر الح

: %) ١٤.٥( غ م ٢٥+ م ٧٥: بروتین ، المعاملة الثانیة % ١٤.٥ة السیطرة علیق: المعاملة األولى
.  بروتین % ) ١٦( غ م ٢٥+ م ٧٥

) ٥( أظھرت نتائج تجربة التسمین في الجدول :التجربة الثانیة
الجافة و البروتین والطا

) ١٩٨٥( NRCیوم حسب ما ورد في /كغم٠.١٥٦حاجة الجسم والمقدرة بحدود 
. /میكاكاالري٣.٤٦المتناولة كانت دون االحتیاج 

. یادة الیومیة بالوزن وكفاءة التحویل الغذائيبین المعامالت في معدل الوزن النھائي ومعدل الز
) ٦( الحظ من نتائج التحلیل اإلحصائي في الجدول ی

وسمك الدھن تحت الجلد ونسبة الدھن

.  یطرة الس
) ٧( ١١-١٠-٩ئ

) .  ٢٠٠٨( وصالح ) ٢٠٠٧( وكانت ھذه النتیجة متفقة مع النتائج التي حصل علیھا دوسكي 

. تأثیر العالئق التجریبیة في استھالك العلف وبعض الصفات اإلنتاجیة ) : ٥( الجدول 

المعاملةالصفات
األولى

المعاملة
الثانیة

المعاملة
الثالثة

الخطأ ± المتوسط 
القیاسي

٠.٢٨± ٢٦.٩٠٢٦.٥٠٢٦.٢٥٢٦.٥٥كغم. معدل الوزن االبتدائي
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٠.٠٢± ١.٣٣٠١.٢٩٤١.٢٧٠١.٢٩٨یوم/لة كغممادة جافة متناو
٠.٠١±  ٠.١٩٧٠.١٩٠٠.٢٠٦٠.١٩٨یوم/كمیة البروتین المتناول كغم

٠.١٨± ٣.٢٠٠٣.١١٥٣.٠٦٥٣.١٢٧یوم/كاالريكمیة الطاقة المتناولة میكا
٠.٥٤± ٣٩.٨٥٤٠.٩٠٣٩.٤٠٤٠.٠٥كغم. معدل الوزن النھائي
٠.٠١± ٠.١٨٥٠.٢٠٦٠.١٨٨٠.١٩٣كغم. زنمعدل الزیادة الیومیة بالو

كغم /كفاء التحویل الغذائي كغم علف
٠.٢٧± ٧.١٨٩٦.٢٨٢٦.٧٥٥٦.٧٤٢الحيزیادة بالوزن

. تأثیر العالئق التجریبیة في صفات الذبیحة ) : ٦( الجدول 

المعاملةالصفات
األولى

المعاملة
الثانیة

المعاملة
الثالثة

± المتوسط 
القیاسيالخطأ 

٠.٣٢± ٢٠.٨٠٢٠.٧٠٢١.٢٠٢٠.٩٠وزن الذبیحة الحار كغم
٠.٣٣± ١٩.٩٥١٩.٩٥٢٠.٣٥٢٠.٠٨وزن الذبیحة البارد كغم

٠.٤٨± ٥٤.٤٩٥٣.٩٢٥٥.١٠٥٤.٥٠للتصافي على أساس الوزن الفارغ% 
٠.٤٧± ٢١٢.٠٧١٠.٧٨١١.٤٠١١.٤٢مساحة العضلة العینیة سم

٠.١٧± ٥.٦٧.٠٥.٨٦.١٣لد ملمسمك الدھن تحت الج
٠.٥٢± ١٦.٨٢١٨.٢٥١٦.٥٦١٧.٢١للدھن الكلي من وزن الذبیحة% 

. ١١-١٠-٩تأثیر العالئق التجریبیة في الجرد الفیزیاوي لقطع األضالع ) : ٧( الجدول 
الخطأ القیاسي± المتوسط الثالثةالمعاملةالثانیةالمعاملةاألولىالمعاملةالصفات

٠.٨٧± ٤٤.٣٩٤٣.٠١٤٥.١٢٤٤.١٧لوزن العضل% 
٠.٩٥± ٣٤.٣٠٣٧.٠٤٣٢.٣٠٣٤.٥٥لوزن الدھن% 
٠.٦٦± ٢١.٣٠١٩.٩٨٢٢.٥٥٢١.٢٨لوزن العظام% 

.ي للحم ئتأثیر العالئق التجریبیة في التحلیل الكیمیا) : ٨( الجدول 

الخطأ القیاسي± المتوسط لثالثةاالمعاملةالثانیةالمعاملةاألولىالمعاملةالصفات

٠.٨٧± ٥٠.٨٤٤٧.٩٩٤٩.٩٣٤٩.٥٨للرطوبة% 
١.١٠± ٣٢.٨٦٣٥.٩١٣١.٧٨٣٣.٥٢للدھن% 

٠.٣٦± ١٥.٨٣أ١٧.٠٦ب١٥.٠٤ب١٥.٣٩•للبروتین % 
٠.٠٤± ٠.٨٠أب٠.٧٦ب٠.٧٢أ٠.٩٣•للرماد % 

).٠.٠٥< أ(تشیر الحروف المختلفة افقیا الى فروقات معنویة •
: %) ١٤.٥( غ م ٢٥+ م ٧٥: بروتین ، المعاملة الثانیة % ١٤.٥علیقة السیطرة : المعاملة االولى

.بروتین % ) ١٦( غ م ٢٥+ م ٧٥

أن )  ٨( یشیر الجدول 
لمقارنة مع % ١٧.٠٦) ٠.٠٥< أ(  با

( . على التوالي% ١٥.٠٤و ١٥.٣٩المعاملتین األولى الثانیة 
% .٠.٧٢ثانیة مقارنة بالمعاملة ال% ٠.٩٣في المعاملة األولى إذ بلغت ) ٠.٠٥< أ
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ABSTRACT
This study included tow experiments, The first was digestion trail

conducted by using nine Awassi lambs with average body weight 50.92 kg and 10-
12 months of age were distributed randomly according to there body weight into
three groups .Lambs in each group fed individually and ad lib. on ration consisted
mainly of barley, wheat bran, and soybean meal contained 14.5% crud protein (
control T1) . While the second and third rations ( T2 and T3 ) contained 14.5 and
16% protein respectively after been treated 75% of barley and wheat bran with
formaldehyde. The second experiment was conducted by using 15 Awassi lambs
with average body weight 26.55 kg , 5-6 months of age . The lambs were divided
into three groups each of (5) and fed individually on the three rations under
investigation for 70 days. Results of Expt 1. showed that there were no significant
differences between treatments in nutrient coefficient digestibility, with exception
ADF digestibility was significantly ( P < 0.05 ) increased in T3 50.96% as
compared with T1 36.44% . Also it was noted that there was a significant (P < 0.05)
increase ether extract digestibility in T2 and T3 83.97 and 83.90% respectively as
compared with T1 54.97% . Results indicated that the treatments had no significant
effect on rumen liquor pH and ammonia concentration before and after feeding .
Blood triglyceride concentration was significantly ( P < 0.01 ) increased in T2 and
T3  29.52 and 32. 73 mg/100 ml as compared with T1 20.28 mg/100 ml . Results of
Expt 2. showed that the treatments had no effect in dry matter intake, average daily
gain , feed efficiency and dressing percentage . however , chemical analysis of meat
showed a significant ( P < 0.05 ) increase in meat protein percentage 17.06% in T3
as compared with T1 and T2 15.39 and 15.04%  respectively

المصادر
)١٩٧٨(.

.غذائیة لمواد العلف العراقیة، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، مدیریة الثروة الحیوانیة العامةال
)٢٠٠٧ .(

 .-
.جامعة الموصل

)١٩٩٧ .(
 .

. جامعة الموصل–والغابات 
). ٢٠٠٨( ي صالح، عبدالمنعم مھد

أطروحة. األغناماإلنتاجياألداءفي 
.جامعة الموصل–الزراعة والغابات 

)٢٠٠١ .(
جامعة الموصل–رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات . العواسیة

)٢٠٠٩ .(
جامعة الموصل–الزراعة والغابات دكتوراه، كلیةأطروحة. والتناسلياإلنتاجياألداءوتأثیره على 
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:) ٣( ٢٥. الحمالن العواسیة
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