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تأثیر التقنین الغذائي في معامل ھضم المركبات الغذائیة والنمو وبعض صفات الذبیحة في األغنام 
  .العواسیة

معالم سائل  في معامل ھضم المركبات الغذائیة وبعض المتناولة تاثیر تقنین المادة الجافة والطاقة. ١
  .حیویةصفات الدم البایوكیموالكرش و

  علي عبد الغني الطالب  د طیبمثنى احمد محم  صباح عبدو شمعون
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات/ قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة                                                 
كغ缀缀م وزع缀缀ت عش缀缀وائیا إل缀缀ى  ٤١.٥حم缀缀ال عواس缀缀یا مع缀缀دل أوزانھ缀缀ا  ١٥اس缀缀تخدم ف缀缀ي ھ缀缀ذه التجرب缀缀ة 

اس缀缀ة ت缀缀أثیر تقن缀缀ین الم缀缀ادة الجاف缀缀ة أو الم缀缀ادة الجاف缀缀ة والطاق缀缀ة لدر حم缀缀الن ٣خمس缀缀ة مج缀缀امیع ض缀缀مت ك缀缀ل منھ缀缀ا 
من المتناول الح缀ر ف缀ي معام缀ل ھض缀م المركب缀ات الغذائی缀ة وبع缀ض مع缀الم س缀ائل الك缀رش % ٢٠و١٠بمقدار 

  .وصفات الدم
تقن缀ین الغ缀ذائي للم缀ادة الوك缀ذلك ) T3, T2(للمادة الجافة المتناول缀ة أوضحت النتائج التقنین الغذائي 

ي تحس缀ین معام缀ل ھض缀م الم缀ادة ف缀)  ٠.٠١<أ (كان لھ缀م ت缀اثیر معن缀وي ) T5, T4(ة المتناولة الجافة والطاق
و  ٧١.٤٥) T1(مقارن缀缀缀ة بالمجموع缀缀缀ة  %٨٤.٥٠ – ٧٨.٨٦ والعض缀缀缀ویة \%٨٢.٦٨ – ٧٦.٤٠الجاف缀缀缀ة
في معامل ھض缀م الب缀روتین ومس缀تخلص ) ٠.٠٥< أ (على التوالي كذلك لوحظ تحسن معنوي  %٧٢.٩٥

缀缀اف الغس缀缀ر والی缀缀ادلا لاالیث缀缀ي والمتع缀缀أثیر . لحامض缀缀ھ ت缀缀ن ل缀缀م یك缀缀ذائي ل缀缀ین الغ缀缀ن التقن缀缀ة م缀缀تویات المختلف缀缀المس
ف缀ي ) ٠.٠٥< أ (لوحظ ارتف缀ا熬 معن缀وي انھ اال . لسائل الكرش قبل وبعد التغذیة pHمعنوي في درجة الـ 

عند المقارنة بین قبل وبعد التغذیة ضمن كل مستوى من مستویات التقنین، كذلك ل缀م یالح缀ظ  pHقیمة الـ 
< أ (أي تاثیر معنوي للتقنین الغذائي في تركیز االمونیا في س缀ائل الك缀رش، ب缀ل ك缀ان ھن缀اك ف缀رق معن缀وي 

. عند المقارنة ب缀ین تركی缀ز االمونی缀ا قب缀ل وبع缀د التغذی缀ة وض缀من ك缀ل مس缀توى م缀ن مس缀تویات التقن缀ین) ٠.٠٥
ری缀缀ا والب缀缀روتین تحالی缀缀ل ال缀缀دم الكیموحیوی缀缀ة اظھ缀缀رت ع缀缀دم وج缀缀ود أي ت缀缀اثیر معن缀缀وي لتراكی缀缀ز الكلوك缀缀وز والیو

    .  الكلي وااللبومین والكلوبیولین والكلیسیریدات الثالثیة
  

  المقدمة
قب缀ل الحی缀وان بمس缀توى اق缀ل  یقصد بالتقنین الغذائي بشكل مطلق تحدید كمیة العلف المستھلك م缀ن

وبن缀اء عل缀ى ھ缀ذا المفھ缀وم س缀وف یتن缀اول الحی缀وان ) ad-libtum(مما یستھلكھ عند تقدیم العلف بشكل ح缀ر 
ان زیادة المتناول من المادة الجافة غالباً م缀ا یك缀ون  ).الطاقة والبروتین(یات اقل من المركبات الغذائیة كم

ل缀缀ھ ت缀缀أثیر س缀缀لبي ف缀缀ي معام缀缀ل ھض缀缀م المركب缀缀ات الغذائی缀缀ة كنتیج缀缀ة لزی缀缀ادة س缀缀رعة م缀缀رور الم缀缀ادة الغذائی缀缀ة م缀缀ن 
واخ缀缀رون  Merchen( الك缀缀رش، وم缀缀ن ث缀缀م تقلی缀缀ل الم缀缀دة الت缀缀ي یتع缀缀رض لھ缀缀ا الغ缀缀ذاء لفع缀缀ل االحی缀缀اء المجھری缀缀ة

عل缀缀ى العك缀缀س م缀缀ن ذل缀缀ك ف缀缀إن تحدی缀缀د اس缀缀تھالك الم缀缀ادة الجاف缀缀ة ف缀缀ي ح缀缀دود معین缀缀ة یك缀缀ون ل缀缀ھ ت缀缀أثیرات ). ١٩٨٦
كذلك فأن انخف缀اض المس缀تھلك م缀ن الطاق缀ة والب缀روتین ربم缀ا یك缀ون ل缀ھ . ایجابیة لمعامل االستفادة من الغذاء

م缀缀ن الطاق缀缀ة والب缀缀روتین ض缀缀روري لنش缀缀اط  ت缀缀أثیراً س缀缀لبیا عل缀缀ى االداء االنت缀缀اجي، اذ ان ت缀缀وافر كمی缀缀ات مناس缀缀بة
ل مراجع缀缀ة وم缀缀ن خ缀缀ال. االحی缀缀اء المجھری缀缀ة الت缀缀ي تلع缀缀ب دورا مھم缀缀ا ف缀缀ي ھض缀缀م المركب缀缀ات الغذائی缀缀ة المختلف缀缀ة

الدراس缀ات المختلف缀ة الت缀ي تناول缀ت ت缀أثیر التقن缀ین الغ缀ذائي ف缀ي ھض缀م المركب缀ات الغذائی缀ة، نلح缀ظ ان الب缀缀احثین 
دة الجاف缀ة المتناول缀ة وتبع缀ا ل缀ذلك تحدی缀د كمی缀ة الطاق缀ة والب缀روتین تدارسوا اشكال من التقنین منھا تحدید الم缀ا

، او تحدید استھالك المادة الجاف缀ة م缀ع )2001وآخرون  Wertz، 2000وآخرون  Shahjalal(المتناول 
رفع مستوى البروتین أو الطاقة في العالئق المقدمة للحیوانات الخاضعة لنظام التقن缀ین لض缀مان حص缀ولھا 

ان الھ缀缀دف م缀缀ن ھ缀缀ذه الدراس缀缀ة ). ١٩٩٤وآخ缀缀رون  Murphy(س缀缀بة م缀缀ن ھ缀缀ذه المكون缀缀ات عل缀缀ى الكمی缀缀ات المنا
ك المادة الجافة أو المادة الجافة والطاق缀ة ف缀ي معام缀ل ھض缀م معرفة تأثیر المستویات المختلفة لتقنین استھال

  .  المركبات الغذائیة وبعض معالم الدم في االغنام العواسیة
  

  البحث و طرائقھمواد 
كغم وزع缀ت عش缀وائیاً   ال缀ى خمس缀ة  ٤١.٥حمال عواسیا معدل اوزانھا  ١٥ي ھذه التجربة استخدم ف      

ومجھ缀زة  ٢م ١.٥×١.٥وضعت الحم缀الن ف缀ي اقف缀اص فردی缀ة ابعادھ缀ا . حمالن ٣مجامیع ضمت كل منھا 
استخدم في ھذه التجربة خمسة عالئق المب缀ین نس缀ب مكوناتھ缀ا وتركیبھ缀ا الكیمی缀ائي . بمعلف ومشرب للماء

   ).١(ول جدالفي 
  

  مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاني
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  مكونات العالئق التجریبیة وتركیبھا الكیمیائي : )١(الجدول 

  تم تقدیرھا مختبریاً * 
  )١٩٨٥( Anonymousكغم مادة جافة حسابیاً حسب ما جاء /تم تقدیر الطاقة األیضیة كیلو سعرة** 
 T1 : ، السیطرةT2 :تقنین المادة الجافة، % ١٠T3 :تقنین المادة الجافة% ٢٠ ،T4 : مادة جافة وطاقة،% ١٠تقنین  
T5 :تقنین مادة جافة وطاقة% ٢٠  
  

) T1(غ缀ذیت المجموع缀ة األول缀ى . ت العالئق من الشعیر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصویاتكون
و ) T2% (١٠، فیما ت缀م تقن缀ین المتن缀اول م缀ن الم缀ادة الجاف缀ة بنس缀بة )adlibtum(بصورة حرة ولحد الشبع 

٢٠) %T3 (اتین ال缀ي ھ缀ین في المجموعتین الثانیة والثالثة وعلیھ فقد زیدت نسبة البروتین والطاقة ف缀علیقت
كم缀ا تق缀نن المتن缀اول ). T1(بغرض ضمان المتناول من الطاقة والبروتین وبما یع缀ادل لمجموع缀ة الس缀یطرة 

للمجم缀وعتین الرابع缀ة والخامس缀ة، اذ زی缀دت ) T5% (٢٠و ) T4% (١٠من المادة الجاف缀ة والطاق缀ة بنس缀بة 
، ھ缀ذا وق缀د وع缀ة الس缀یطرةنسبة البروتین في ھذه العالئ缀ق لض缀مان تناولھ缀ا نف缀س الكمی缀ة م缀ن الب缀روتین لمجم

ولغ缀رض تحدی缀د كمی缀ة العل缀ف المتن缀اول لح缀د  .ی缀وم بیكاربون缀ات الص缀ودیوم/غ缀م٥٠اعطیت جمی缀ع الحم缀الن 
الشبع كان یق缀دم كمی缀ات مح缀ددة م缀ن العل缀ف عل缀ى وجبت缀ین الس缀اعة الثامن缀ة ص缀باحاً والرابع缀ة عص缀راً ولم缀دة 

 ىوقبل تقدیم الوجبة الصباحیة وعل缀 خمسة أیام متتالیة، حیث كان یوزن العلف المتبقي من العلف صباحاً 
غ缀ذیت مج缀امیع .T5و  T4و  T3و  T2المتناول من المادة الجافة والطاقة في العالئق ھذا االساس تم تقنین 

ایام كفق缀رة تمھیدی缀ة بص缀ورة فردی缀ة، ث缀م نقل缀ت ف缀ي الی缀وم الح缀ادي  ١٠على العالئق التجریبیة لمدة  نالحمال
لم缀دة ثالث缀ة أی缀ام متتالی缀ة، اذ كان缀ت كمی缀ة ال缀روث ت缀وزن یومی缀اً  عشر الى اقفاص الھضم حیث جمع ال缀روث

وف缀ي الی缀وم الثال缀ث ی缀تم .  °م٤من الوزن الكلي ویحف缀ظ م缀ع درج缀ة ح缀رارة % ٢٥ویؤخذ منھا نموذج یمثل 
من ال缀وزن الكل缀ي ویجف缀ف عل缀ى % ٢٥خلط عینات الروث لالیام الثالثة خلطاً جیداً ثم یؤخذ نموذج یمثل 

ف缀ي الی缀وم . الوزن، ث缀م یحف缀ظ ف缀ي اكی缀اس ن缀ایلون لح缀ین اج缀راء التحلی缀ل الكیمی缀ائي ولحد ثبات °م ٦٠درجة 
ت缀م س缀حبھا ع缀ن طری缀ق الم缀رئ باس缀تخدام مفرغ缀ة ) مل ٢٠٠(عینات من سائل الكرش أخذت الرابع عشر 

لسائل الك缀رش مباش缀رة  PHاذ كانت تقاس درجة الـ. ساعات ٤الھواء صباحاً قبل التغذیة ثم بعد التغذیة بـ
ولغ缀رض . ث缀م یص缀فى س缀ائل الك缀رش باس缀تخدام الش缀اش الطب缀ي) portable pH meter(م جھ缀از باس缀تخدا

م缀缀缀ل م缀缀缀ن ح缀缀缀امض التنكس缀缀缀تیك  ٤٥م缀缀缀ل م缀缀缀ن س缀缀缀ائل الك缀缀رش ویض缀缀缀اف الی缀缀缀ھ  ٥تق缀缀دیر االمونی缀缀缀ا ك缀缀缀ان یؤخ缀缀缀ذ 
)Tangastic acid ( ا缀缀ا اوردھ缀缀وكمShamoon )١٩٨٣ .(缀缀ن الوری缀缀حبھا م缀缀م س缀缀دم ت缀缀ن ال缀缀ات م缀缀دعین 

حی缀ث ) ١٩٨٧(وآخ缀رون  Jainد تقدیم العلف بساعتین وفقا لما ج缀اء ف缀ي حمل بع/مل ١٠الوداجي بمعدل 
عش缀ر دقیق缀ة، ث缀缀م  ١٥لم缀دة ) دقیق缀ة/دورة ٤٠٠٠(ت缀م فص缀ل مص缀ل ال缀دم باس缀تخدام جھ缀از  الط缀رد المرك缀زي 

ت缀缀م تحلی缀缀ل عین缀缀ات العل缀缀ف وال缀缀روث لتق缀缀دیر  .لح缀缀ین اج缀缀راء التحلی缀缀ل الكیمی缀缀ائي °م ٢٠-حف缀缀ظ المص缀缀ل بدرج缀缀ة 
 Anonymousونس缀缀缀بة الب缀缀缀روتین ومس缀缀缀تخلص االیث缀缀缀ر وحس缀缀缀ب م缀缀缀ا ج缀缀缀اء ف缀缀缀ي  الم缀缀缀ادة الجاف缀缀缀ة والعض缀缀缀ویة

وحس缀缀ب ) NDF(المتع缀缀ادل  الغس缀缀لوالی缀缀اف ) ADF(الحامض缀缀ي  الغس缀缀لكم缀缀ا ت缀缀م تق缀缀دیر الی缀缀اف ). ٢٠٠٢(

  المعامالت          
  المادة العلفیة

T1  T2 T3 T4 T5 

  ٤٥.٠٠  ٤٥.٠٠  ٤٨.٠٠  ٤٨.٠٠  ٤٨.٠٠  الشعیر
  ٣٦.٠٠  ٣٥.٦٠  ٢٩.٠٠  ٣٢.٠٠  ٣٥.٠٠  نخالة حنطة

  ٩.٥٠  ٩.٠٠  ٧.٥  ٧.٥  ٧.٥  كسبة فول الصویا
  ١.٠٠  ٠.٤٠  ١.٣٠  ٠.٧٠  -  الیوریا

  ٨.٠٠  ٩.٠٠  ٨.٠٠  ٨.٣٠  ٩.٠٠  تبن الحنطة
  -  -  ٦.٠٠  ٣.٠٠  -  زیت الطعام
  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ملح الطعام

  التحلیل الكیمیائي
 ٩٣.٣٠ ٩٣.١٠ ٩٣.٩٦ ٩٣.٤٩ ٩٤.٧٠  *المادة الجافة

 ١٥.٨٥ ١٣.٩٧ ١٥.٣٩ ١٣.٣٨ ١٢.٤٣  *ن الخامالبروتی
 ٣.٣٢ ٣.١٠ ١٠.٠٩ ٨.٧٩ ٣.٨١  *مستخلص االثیر

 ١٢.٤١ ١٢.٢٩ ١٠.٥٨ ١١.١٥ ١٢.٤٣  *الیاف الغسل الحامضیة
 ٣٧.٦٠ ٣٢.٢٠ ٢٨.٦٣ ٣٤.٦٧ ٤٢.٠٣  *الیاف الغسل المتعادلة

 ٢٣٩٩ ٢٤.٠٣ ٢٧٩٦ ٢٥١٠ ٢٤١٧  **كیلوعلف/ الطاقة األیضیة كیلو سعرة
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Van Soest رون缀缀ومین  ).١٩٩١(وآخ缀缀ي، االلب缀缀روتین الكل缀缀وز، الب缀缀دیر الكلوك缀缀دم لتق缀缀ات ال缀缀ل عین缀缀م تحلی缀缀ت
 Syrbioوالمجھ缀缀زة م缀缀ن ش缀缀ركة ) Kits(ی缀缀ة باس缀缀تخدام الكت缀缀ات الج缀缀اھزة والكلوبی缀缀ولین والكلیس缀缀یریدات الثالث

التحلی缀缀ل االحص缀缀ائي للبیان缀缀ات باس缀缀تخدام ت缀缀م اج缀缀راء  .الفرنس缀缀یة وحس缀缀ب طریق缀缀ة العم缀缀ل المرفق缀缀ة م缀缀ع الكت缀缀ات
  :وفقا للنموذج الریاضي التالي) .C.R.D(التصمیم العشوائي الكامل 

eijTyij ++= 1m                  
Yij ل قیمة المشاھدة تمث)j ( للمعاملة)i(،m ة缀ام للتجرب缀تمثل المتوسط الع. Ti  ة缀اثیر المعامل缀ل ت缀تمث)i (

كم缀缀ا ت缀缀م اس缀缀تخدام اختب缀缀ار دنك缀缀ن المتع缀缀دد  .تمث缀缀ل مق缀缀دار الخط缀缀أ التجریب缀缀ي للمش缀缀اھدة eij .الخاص缀缀ة بالمش缀缀اھدة
ت缀缀م تنفی缀缀ذ التحلی缀缀ل االحص缀缀ائي ). ١٩٥٥ Duncan(الم缀缀دى الختب缀缀ار معنوی缀缀ة الفروق缀缀ات ب缀缀ین المتوس缀缀طات  

  ).Anonymous, 1996(باستخدام نظام التحلیل االحصائي 
  

  :النتائج والمناقشة
ف缀ي معام缀ل ھض缀م الم缀ادة ) ٠.٠١< أ (الى وجود تحسن معن缀وي ) ٢رقم(تشیر النتائج في جدول 

. أو م缀ن الم缀ادة الجاف缀ة والطاق缀ةالجافة والعضویة مع زیادة نسبة التقنین الغذائي للمتناول من المادة الجافة 
ف缀ي معام缀ل ) ٠.٠١< أ (ل缀وحظ تحس缀ن معن缀وي  T4و  T2وعند المقارنة بین نسبة التقن缀ین ف缀ي المع缀املتین 

مقاب缀ل  ٧٨.٨٦على التوالي ومعامل ھضم المادة العض缀ویة % ٧٨.٢٤مقابل  ٧٦.٤٠ھضم المادة الجافة 
ف缀ي معام缀ل ھض缀م الم缀ادة الجاف缀ة عن缀د ) ٠.٠١< أ (على التوالي، كذلك لوحظ تحس缀ن معن缀وي  % ٨٠.٤٧

عل缀缀缀ى  %٨٤.٥٠مقاب缀缀缀ل  ٨٢.٥٨والم缀缀缀ادة العض缀缀缀ویة % ٨٢.٦٨مقاب缀缀缀ل  ٨٠.٢٤ T5و  T3مقارن缀缀缀ة ب缀缀缀ین 
ان التحسن الحاصل في معامل ھضم المادة الجافة والعضویة ربما یعود ال缀ى انخف缀اض المتن缀اول  .التوالي

یمك缀缀ن ان یك缀缀ون ل缀缀ھ ت缀缀أثیر المتناول缀缀ة لجاف缀缀ة م缀缀ن العل缀缀ف، اذ تش缀缀یر الدراس缀缀ات ال缀缀ى ان انخف缀缀اض كمی缀缀ة الم缀缀ادة ا
ایجابي في تحسین معامل ھضم المركبات الغذائیة كنتیجة الى انخفاض سرعة مرور الم缀ادة الغذائی缀ة م缀ن 

داخلھ بما یسبب زیادة فرصة تعرضھا لفعل االحی缀اء المجھری缀ة وبالت缀الي  الكرش ومن ثم اطالة مدة بقائھا
) ١٩٨٦(وآخ缀رون  Merchenالم缀ادة ، فف缀ي ھ缀ذا المج缀ال اش缀ار  یؤدي ذلك الى زیادة المھض缀وم م缀ن ھ缀ذه

م缀ن ح缀د الش缀بع وج缀ود انخف缀اض ف缀ي س缀رعة % ٦٥و % ١٠٠عند استخدامھم مستویین من تغذیة الكب缀اش 
 ١٢.٦مقاب缀ل  ١٩.٦القناة الھضمیة مع انخفاض مستوى لتغذی缀ة اذ بلغت缀ت مرور المادة الغذائیة من داخل 

بع缀ة مس缀تویات م缀ن عن缀د اس缀تخدامھم ار) ١٩٩٤(وآخ缀رون  Murphy نتائج مماثلة حص缀ل علیھ缀ا. یوم/لتر
م缀缀ن ح缀د الش缀缀بع ال缀缀ى وج缀ود تحس缀缀ن معن缀缀وي ف缀ي معام缀缀ل ھض缀缀م  %٧٠، و ٨٠، ٩٠، ١٠٠التغذی缀ة الحم缀缀الن 

ان تأثیر التقنین الغذائي في معامل ھضم البروتین ك缀ان اق缀ل مقارن缀ة بت缀أثیره ف缀ي  .المادة الجافة والعضویة
ب缀缀缀ین ) ٠.٠٥< أ (لعض缀缀缀ویة عل缀缀缀ى ال缀缀缀رغم م缀缀缀ن وج缀缀缀ود فروق缀缀缀ات معنوی缀缀缀ة معام缀缀缀ل ھض缀缀缀م الم缀缀缀ادة الجاف缀缀缀ة وا

 %٧٩.٢٤) T5(اذ ل缀缀وحظ ھن缀缀اك تحس缀缀ن معن缀缀وي ف缀缀ي معام缀缀ل ھض缀缀م الب缀缀روتین ف缀缀ي المعامل缀缀ة . تالمع缀缀امال
من جھة اخ缀رى ل缀وحظ ان تقن缀ین التغذی缀ة بنس缀بة  .%٧٢.٨٣) T2(و  %٧٠.٨٨ )T1(مقارنة بالمعاملتین 

١٠) %T2  وT4 (و缀أثیر معن缀ة لم یكن لھا ت缀ة بالمعامل缀روتین مقارن缀م الب缀ل ھض缀ي معام缀ي ف)T1( ى缀وعل ،
ادى ال缀缀ى تحس缀缀ن معن缀缀وي مقارن缀缀ة ) T5و  T3% (٢٠العك缀缀س م缀缀ن ذل缀缀ك ف缀缀إن زی缀缀ادة مس缀缀توى التقن缀缀ین ال缀缀ى 

ان زی缀ادة الفت缀رة الزمنی缀ة لبق缀اء ب缀روتین الغ缀ذاء داخ缀ل الك缀رش ربم缀ا ك缀ان اح缀د ). ٢الجدول) (T1(بالمعاملة 
ب缀缀روتین عن缀缀د التقن缀缀ین الغ缀缀ذائي اذ یعط缀缀ي ذل缀缀ك فرص缀缀ة اكب缀缀ر لالحی缀缀اء االس缀缀باب ال缀缀ى تحس缀缀ن معام缀缀ل ھض缀缀م ال

وب缀ذلك یك缀ون المجھریة لتحلیل البروتین ومن ثم اعادة تخلیق االحم缀اض االمینی缀ة الالزم缀ة لبن缀اء اجس缀امھا 
ھنالك نمو اكب缀ر لالحی缀اء المجھری缀ة وبالت缀الي زی缀ادة ف缀ي كمی缀ة الب缀روتین المیكروب缀ي الواص缀ل ال缀ى االمع缀اء 

)Kucuk ٢٠٠١ن وآخرو ( ى缀ل ال缀ة تص缀اءة عالی缀م بكف缀ذي یھض缀٨٥وال) %Anonymous  ،١٩٩٨ .(
ال缀缀ى ) ١٩٧٧( وآخ缀缀رون Swansonو ) ١٩٧٥(وآخ缀缀رون  Stapllcupم缀缀ن جھ缀缀ة اخ缀缀رى اش缀缀ار ك缀缀ل م缀缀ن 

ف缀ي دراس缀تنا  .وجود عالقة طردیة بین كمیة المادة الجاف缀ة المتناول缀ة والمط缀روح م缀ن الب缀روتین بالفض缀الت
و  ٢٣.٢٦و  ٤٦.١٦و  ٧٢.٦٩لب缀روتین المط缀روح م缀ع الفض缀الت اذ بل缀غ ھذه لوحظ انخفاض ف缀ي كمی缀ة ا

وھ缀缀ذا یعن缀缀ي زی缀缀ادة المحتج缀缀ز منھ缀缀ا ب缀缀البروتین داخ缀缀ل  .عل缀缀ى الت缀缀والي للمج缀缀امیع الخمس缀缀ة ٣٢.٤٤و  ٤٣.٦٢
   .الجسم

ف缀ي  كان ل缀ھ اث缀ر ایج缀ابي) T5و  T3(ان زیادة تقنین مستوى الطاقة ایضاً في ھذه الدراسة لوحظ 
) اآللی缀اف(بروتین اذ ربما یعكس ذلك الى زیادة في ھض缀م الكربوھی缀درات المعق缀دة تحسین معامل ھضم ال

واالستفادة منھا كمصدر للطاقة من قبل االحیاء المجھریة، وما یؤید ذلك ھ缀و التحس缀ن المعن缀وي الحاص缀ل 
نت缀缀ائج مماثل缀缀ة حص缀缀ل علیھ缀缀ا ك缀缀ل م缀缀ن ). ٢الج缀缀دول(الحامض缀缀ي والمتع缀缀ادل  غس缀缀لف缀缀ي معام缀缀ل ھض缀缀م الی缀缀اف ال
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Sultan ١٩٩٢(خرون وآ ( وMurphy  وآخرون)ع ). ١٩٩٤缀ة م缀ذه الدراس缀ائج ھ缀ق نت缀م تتف缀ین ل缀ي ح缀ف
اذ الحظ缀وا عن缀د اس缀تخدامھم ث缀الث مس缀تویات مختلف缀ة م缀ن ) ٢٠٠١(وآخ缀رون  Karimالنتائج التي حصل 

الطاقة ف缀ي عالئ缀ق الحم缀الن ع缀دم وج缀ود ل缀ـ فروق缀ات معنوی缀ة ف缀ي معام缀ل ھض缀م الب缀روتین، ف缀ي ح缀ین اش缀ار 
Hemanalini ١٩٩٩(ون وآخر ( وKarim وآخرون)ي ) ٢٠٠٣缀ة ف缀ة المتناول缀الى زیادة مستوى الطاق

تش缀یر ال缀ى تحس缀ن ) ٢( ج缀دولالالنت缀ائج ف缀ي  .عالئق الحم缀الن ادى ال缀ى تحس缀ن ف缀ي معام缀ل ھض缀م الب缀روتین
م缀ع زی缀ادة نس缀بة التقن缀ین الغ缀ذائي للم缀ادة الجاف缀ة أو  االیثرفي معامل ھضم مستخلص ) ٠.٠١< أ (معنوي 

كم缀ا یالح缀ظ ع缀دم وج缀ود فروق缀ات ). T1(المتناولة بالمقارن缀ة م缀ع مجموع缀ة الس缀یطرة  ةة والطاقالمادة الجاف
و  ٦٢.٥٥اذ كان معامل الھض缀م ) T4و  T2(معنویة في معامل ھضم مستخلص االیثر عند المقارنة بین 

ان التحس缀ن  .عل缀ى الت缀والي% ٧٠.٠٩و  ٦٩.٧٥اذ كان معامل الھضم ) T5و  T3(كذلك بین % ٦٣.٩٥
缀缀املتین الحاص缀缀ي المع缀缀ر ف缀缀تخلص االیثی缀缀م مس缀缀ل ھض缀缀ي معام缀缀ل ف)T2  وT3 ( ذه缀缀واء ھ缀缀ى احت缀缀ود ال缀缀ا یع缀缀ربم

، ان ھذا النو熬 من الدھون یك缀ون س缀ھل الھض缀م )١جدول رقم (زیت الطعام % ٦و  ٣العالئق على نسبة 
وآخ缀رون  Kucuk(یؤدي الى ھذا التحسن وھذا ما لوحظ من نتائج العدید من الدراسات یمكن ان وبذلك 
عن缀缀د اس缀缀تخدام مس缀缀تویات مختلف缀缀ة م缀缀ن زی缀缀ت الطع缀缀ام ف缀缀ي مكون缀缀ات ) ٢٠٠٤وآخ缀缀رون  Kucukو  ٢٠٠١

  .العالئق المقدمة للحمالن، الحظوا تحسن في معامل ھضم مستخلص االثیر
  
 الخطأ القیاسي± تأثیر التقنین الغذائي في معامل ھضم المركبات الغذائیة : ) ٢(جدول ال

  وجود اختالفات معنویة بین المعامبالت الحروف المختلفة تشیر الى
  )٠.٠١< أ (فروقات معنویة )   ** ٠.٠٥< أ (فروقات معنویة * 
  

ربما جاء كنتیج缀ة لل缀نقص الحاص缀ل ف缀ي مس缀توى ) T5و  T4(اما التحسن الحاصل في المعاملتین 
ت الغذائی缀ة الغنی缀ة الطاقة المتناول في ھاتین المعاملتین مما زاد من التحس缀ن لكف缀اءة االس缀تفادة م缀ن المركب缀ا

وآخ缀缀رون  Karimنت缀缀ائج مماثل缀缀ة حص缀缀ل علیھ缀缀ا  ).١٩٩٧وآخ缀缀رون  Bhavani(بالطاق缀缀ة ومنھ缀缀ا ال缀缀دھون 
. انخف缀اض مس缀توى الطاق缀ة المتن缀اول حیث وجدوا تحسن معنوي في معامل مستخلص االیثر مع) ٢٠٠٣(

ك الحال لمعامل ھض缀م الحامضي كان ایجابیا وكذل غسلان تأثیر التقنین الغذائي في معامل ھضم الیاف ال
كم缀ا یالح缀ظ ). ٢ولج缀دال(ب缀ین المع缀امالت ) ٠.٠٥< أ (المتع缀ادل اذ ل缀وحظ فروق缀ات معنوی缀ة  الغسلالیاف 

اذ ك缀ان )  T3و  T2(الحامض缀ي ق缀د تحس缀ن معنوی缀اً عن缀د المقارن缀ة ب缀ین  الغسلأیضاً ان معامل ھضم الیاف 
 %.٥٨.٢٤و  ٤٩.٣٧اذ ك缀ان ) T5و  T4(على التوالي وكذلك عن缀د المقارن缀ة ب缀ین % ٥٠.٥٦و  ٤٥.٩٠

اذ بل缀غ ) T5(الحامضي قد تحسن عند خف缀ض مس缀توى الطاق缀ة المتن缀اول  الغسلكما ان معامل ھضم الیاف 
التي تناولت مستوى اعلى من الطاقة اما معام缀ل ھض缀م الی缀اف )  T3(للمعاملة % ٥٠.٥٦مقابل   ٥٨.٢٤
و  ٧٠.٥٦و  ٧٠.٤٥و  ٦٦.٩٥و  ٦٤.٦٤ل ت缀缀أثیراً ب缀缀التقنین الغ缀缀ذائي حی缀缀ث بل缀缀غ ك缀缀ان اق缀缀 المتع缀缀ادل الغس缀缀ل

 ،)T2و  T1(و ) T5(وكانت الفروقات معنویة بین المعاملة .على التوالي للمعامالت الخمسة % ٧٥.٠٢
ان العوام缀缀ل الم缀缀ؤثرة ف缀缀ي  ).T4 و  T3و  T2(ل缀缀م تك缀缀ن الفروق缀缀ات معنوی缀缀ة ب缀缀ین المع缀缀امالت  اخ缀缀رى م缀缀ن جھ缀缀ة

متعددة ومتداخلة، فسرعة مرور االلیاف م缀ن الك缀رش وت缀وفیر البیئ缀ة الالزم缀ة لنم缀و االحی缀اء  ھضم االلیاف
وتوفیر العناص缀ر ) ١٩٨٦وآخرون  Merchen(لسائل الكرش  PHالمجھریة المحللة لآللیاف كدرجة الـ

، كم缀ا الغذائیة االخرى لنمو ھذه االحیاء المجھریة تعتبر من العوامل الرئیسة الم缀ؤثرة ف缀ي ھض缀م اآللی缀اف
ان انخفاض تن缀اول اح缀د المركب缀ات الغذائی缀ة یمك缀ن ان ی缀ؤدي ال缀ى زی缀ادة كف缀اءة االس缀تفادة م缀ن ھ缀ذا المرك缀ب 

)Tyrrell  وMoe اض  ).١٩٧٥缀الي انخف缀ة وبالت缀في دراستنا ھذه كان ھنالك انخفاض في مستوى التغذی
انخف缀اض س缀رعة م缀رور الم缀ادة في تناول اآللیاف كنتیجة لعملیة التقنین اذ ربما یؤدي التقنین الغ缀ذائي ال缀ى 

  المعامالت
  %ذائیةمعامل ھضم المركبات الغ

  الیاف الغسل المتعادل  الیاف الغسل الحامضي  مستخلص االیثر  البروتین الخام  المادة العضویة  المادة الجافة
  السیطرة

  )تغذیة حرة(
)T1(  

±٧٠.٨٨ج    ٣.٤٨ **  ٠.٥٩ ± ٧٢.٩٥ھـ  **ھـ ٧١.٤٥ ± ٠.٣٨ ٠.٦٠ ± ٦٤.٦٤ج  * ٠.٨٤ ±٣٦.٩٦د  *    ٥٩.٧٢± ٠.٧٣ج  *   * 

  %١٠تقنین 
±٧٦.٤٠   ٠.٢٩  )T2(ة جافة ماد ± ٧٨.٨٦ ٠.٠٩ د  ±٧٢.٨٣ب ج  ٠.٤٦ د   ٦٢.٥٥  ٠.٥٣± ١.٠٢ ± ٥٤.٩٠ج ب  ±٦٦.٩٥ج ب   ١.٢٥   

  %٢٠تقنین 
  )T3(مادة جافة 

٨٠.٢٤   ٠.٧٠± ±٧٧.٤٣   ٠.٨٧ ب  ٨٢.٥٨ ±  ٠.٦٩ ب  ±٦٩.٧٥      ٠.٧٨ أب   أب   ١.٢٧ ± ٧٠.٤٥ ب ٥٠.٥٦ ±     ٠.٨٥ أ 

  %١٠تقنین 
ة وطاقة مادة جاف
)T4(  

٠.٤٠ ± ٧٨.٢٤ ٠.٤٤ ± ٨٠.٤٧ج  ج  ٠.٩٨ ± ٦٣.٩٥ أ ب ج  ٠.٩٠ ± ٧٥.١٠  ٠.٥٦ ± ٤٩.٣٧ ب  ٠.٦٧ ± ٧٠.٥٦ ب   أب 

  %٢٠تقنین 
مادة جافة وطاقة 

)T5(  
٠.٦٠ ± ٨٢.٦٨ ٠.٦٤ ± ٨٤.٥٠ أ  ٠.٥٦ ± ٧٩.٢٢ أ  ٠.٨٠ ± ٧٠.٠٩ أ  ٠.٥٠ ± ٥٨.٢٤ أ  ٢.٥٢ ± ٧٥.٠٢ أ   أ 
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الغذائیة من الكرش وبذلك یعطي فرصة أكبر لتعرض اآللیاف لفعل األحیاء المجھریة، من جھة أخ缀رى، 
وھ缀ي تمث缀ل درج缀ة الحموض缀ة ) ٣ج缀دول ال( ٦.٥ – ٦فإن توفر درجة حموضة في سائل الكرش تقع بین 
تمث缀缀ل ع缀缀امالً اض缀缀افیا ). Ropet١٩٦٦ و  Hungat(المثل缀缀ى لنش缀缀اط اآلحی缀缀اء المجھری缀缀ة المحلل缀缀ة لآللی缀缀اف 

 Hemanaliniو ) ١٩٩٤(وآخ缀缀缀رون  Murphyنت缀缀缀ائج مماثل缀缀缀ة حص缀缀缀ل علیھ缀缀缀ا . لتحس缀缀缀ن ھض缀缀缀م االلی缀缀缀اف
  ).١٩٩٩(وآخرون 

لس缀缀ائل الك缀缀رش قب缀缀ل  PHان ت缀缀أثیر التقن缀缀ین الغ缀缀ذائي ف缀缀ي درج缀缀ة ال缀缀ـ) ٣(ج缀缀دول التش缀缀یر النت缀缀ائج ف缀缀ي 
تق缀ع ب缀ین  PHمالت الخمس缀ة اذ كان缀ت درج缀ة ال缀ـمعنویة عند المقارن缀ة ب缀ین المع缀الھ تأثیرات التغذیة لم تكن 

أ (ولكن كانت الفروقات معنوی缀ة . ٦.٠٥ – ٥.٩١وكذلك بعد التغذیة اذ كانت تقع بین  )٦.٦٣ – ٦.١٦(
م缀ن  .قبل وبعد التغذیة وضمن المس缀تویات المختلف缀ة م缀ن التقن缀ین pHعند المقارنة بین درجة الـ) ٠.٠٥< 

مك缀缀ن ان ت缀缀نخفض ع缀缀ن مع缀缀دالتھا الطبیعی缀缀ة عن缀缀د التغذی缀缀ة عل缀缀ى لس缀缀ائل الك缀缀رش ی pHالمع缀缀روف ان قیم缀缀ة ال缀缀ـ
في ھذه الدراس缀ة وب缀الرغم م缀ن . االعالف المركزة بسبب سرعة التخمر وانتاج االحماض الدھنیة الطیارة

بعد التغذیة اال انھ نالحظ ل缀م یك缀ن ھن缀اك انخف缀اض واض缀ح ع缀ن المع缀دالت الطبیعی缀ة  pHانخفاض درجة الـ
اض缀افة بیكاربون缀ات الص缀ودیوم ال缀ى العالئ缀ق التجریبی缀ة حی缀ث تعم缀ل ھ缀ذه  ربما یك缀ون بس缀بب pHلدرجة الـ

  Tripathiو ) ١٩٩٨(وآخ缀缀رون Owenفق缀缀د اوض缀缀ح ك缀缀ل م缀缀ن  .pHالم缀缀ادة عل缀缀ى درء التغی缀缀ر ف缀缀ي ق缀缀یم ال缀缀ـ
 pHم缀ل عل缀ى مقاوم缀ة التغی缀ر ف缀ي درج缀ة الالى ان اس缀تخدام بیكاربون缀ات الص缀ودیوم یع) ٢٠٠٤(وآخرون 

وآخ缀缀رون  Merchenس缀缀ة ج缀缀اءت متفق缀缀ة م缀缀ع تل缀缀ك الت缀缀ي حص缀缀ل ك缀缀ل م缀缀ن نت缀缀ائج ھ缀缀ذه الدرا. لس缀缀ائل الك缀缀رش
كان缀ت تق缀ع   ان تركیز االمونیا في س缀ائل الك缀رش قب缀ل التغذی缀ة ).١٩٩٣(وآخرون  Hatfieldو ) ١٩٨٦(

م缀ل ول缀م تك缀ن الفروق缀ات  ١٠٠/ملغ缀م ١٨.١٩ – ١٤.٧٧ملم وبعد التغذیة  ١٠٠/ملغم ٩.٦٥ – ٨.٢١بین 
عند المقارنة بین تركیز االمونیا قبل ) ٠.٠٥< أ (وقات كانت معنویة اال ان الفر. معنویة بین المعامالت

ھ缀ذه النتیج缀ة متوقع缀ة اذ بع缀د التغذی缀ة تعم缀ل االحی缀اء المجھری缀ة . وبعد التغذی缀ة وض缀من المع缀امالت الخمس缀ة 
عل缀缀ى تحلی缀缀ل المص缀缀ادر النتروجینی缀缀ة وتحویلھ缀缀ا ال缀缀ى امونی缀缀ا ك缀缀ي یس缀缀تفاد منھ缀缀ا ف缀缀ي بن缀缀اء األحم缀缀اض االمینی缀缀ة 

عن缀缀缀د اس缀缀缀تخدامھم ) ١٩٩٤(وآخ缀缀缀رون  Murphyنت缀缀缀ائج مماثل缀缀缀ة حص缀缀缀ل علیھ缀缀缀ا . بن缀缀缀اء اجس缀缀缀امھاالالزم缀缀缀ة ل
مستویات مختلفة من التغذیة ، حیث أوضحوا ان تركیز االمونیا یبدأ باالرتفا熬 بعد تناول العلف وآن ھ缀ذا 

熬ساعة بعد التغذیة ٣-١یكون في أعاله خالل  االرتفا.  
  
الخط缀缀اء ± وتركی缀缀ز االمونی缀缀ا لس缀缀ائل الك缀缀رش  PHت缀缀أثیر التقن缀缀ین الغ缀缀ذائي ف缀缀ي درج缀缀ة ال缀缀ـ: ) ٣(ج缀缀دول رق缀缀م ال

  القیاسي
  )٠.٠٥< أ (ة فروقات معنوی* الحروف المختلفة تعني وجود اختالفا معنویة بین المعامالت 

  
عدم وجود أي تأثیر معنوي للتقنین الغ缀ذائي ف缀ي تركی缀ز ف缀ي بع缀ض ) ٤( تشیر النتائج في الجدول

مل وھي تقع ضمن  ١٠٠/ملغم ٥٩.٠٠الى  ٥٣.٢٨فقد تراوحت قیم تركیز الكلوكوز بین . مكونات الدم
تغیی缀ر ف缀ي مس缀توى إضافة اال ان مستوى ال). ٢٠٠٠(وآخرون  Swansonالمدیات الطبیعیة التي ذكرھا 

ك缀ذلك . الكلوكوز یكون محدودا بسبب تحكم كل من ھرموني االنسولین والكلوكاكون في تنظیم الكلوك缀وز

وقت اخذ   المعامالت
  العینات

درجة اآلس 
  لھیدروجینيا

تركیز االمونیا في سائل 
  الكرش

 ب  ٠.٦١±  ٩.٦٥*  أ  ٠.٠٦±  ٦.٥١*  قبل التغذیة T1علیق السیطرة 
 أ ١.٧٢±  ١٨.١٩ ب  ٠.٠٥±  ٥.٩١  بعد التغذیة

  ب   ٠.٦١±  ٨.٤٢ أ  ٠.٠٨±  ٦.٥٨  قبل التغذیة T2تقنین مادة جافة % ١٠
 أ ٠.٨٣±  ١٦.٢٨ ب  ٠.٠٧±  ٥.٩٨  بعد التغذیة

 ب   ٠.٣٥±  ٨.٣٥ أ ٠.٠٢±   ٦.٦٣  قبل التغذیة T3تقنین مادة جافة % ٢٠
 أ ٢.١٠±  ١٤.٧٧ ب  ٠.٠١±  ٦.٠٥  بعد التغذیة

 ب ٠.٦١±  ٨.٩٢ أ  ٠.٠٨±  ٦.٥٢  قبل التغذیة T4تقنین مادة جافة وطاقة % ١٠
 أ ٠.٩٣±  ١٥.٧٨ ب  ٠.٠٤±  ٦.١٦  بعد التغذیة

 ب   ٠.٦٤±  ٨.٢١ أ  ٠.٠٥±  ٦.٦٠  قبل التغذیة T5تقنین مادة جافة وطاقة % ١٠
 أ ١.٢٤±  ١٥.٤٣ ب  ٠.٠٥±  ٦.٠٤  بعد التغذیة



  مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X  

  ISSN:2224-9796 (Online)  ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
 

 ١٢٢

ان ھ缀缀ذا التق缀缀ارب ف缀缀ي . م缀缀ل ١٠٠/ملغ缀缀م ٢٨.٧٩إل缀缀ى  ٢٥.٢٠ف缀缀إن تركی缀缀ز الیوری缀缀ا ف缀缀ي ال缀缀دم ك缀缀ان یق缀缀ع ب缀缀ین 
. كمی缀ات متقارب缀ة م缀ن الب缀روتینمستوى الیوریا ربما یكون بسبب تناول الحیوانات في المج缀امیع المختلف缀ة 
و ) ٢٠٠٠(وآخ缀رون  Darlisتراكیز الیوری缀ا ف缀ي ھ缀ذه الدراس缀ة كان缀ت تق缀ع ض缀من التراكی缀ز الت缀ي وج缀دھا 

Swanson  مل ١٠٠/ملغم ٣٩-٨التي كانت تقع بین ) ٢٠٠٠(وآخرون.  
  
  الخطاء القیاسي± تأثیر التقنین الغذائي في بعض صفات الدم  : )٤(جدول ال
  

نتائج تحلیل بروتین缀ات ال缀دم تش缀یر إل缀ى ع缀دم وج缀ود اختالف缀ات معنوی缀ة بس缀بب التقن缀ین الغ缀ذائي فق缀د 

/ ملغ缀م ٤.٧٠ – ٤.٢٤م缀ل وااللب缀ومین  ١٠٠/ لغ缀مم ٨.٤٥إل缀ى  ٨.١٧كانت قیم البروتین الكل缀ي تق缀ع ب缀ین 
م缀ل ان اھ缀م العوام缀ل الم缀ؤثرة ف缀ي تركی缀ز بروتین缀ات  ١٠٠/ملغ缀م ٣.٨٣إل缀ى  ٢.٧٠مل والكلوبیولین  ١٠٠

والم缀الح ) ١٩٩٣(وآخ缀رون  Abdul – Razzaqالدم ھي الحالة التغذویة والفس缀لجیة للحی缀وان فق缀د اش缀ار 
ین العالئ缀缀ق ی缀缀ؤدي ال缀缀ى االخ缀缀تالف ف缀缀ي تراكی缀缀ز بروتین缀缀ات ال缀缀ى ان المس缀缀تویات المختلف缀缀ة م缀缀ن ب缀缀روت) ٢٠٠٧(

ھذا وكانت القیم المتحصل علیھا في ھ缀ذه الدراس缀ة تق缀ع ض缀من الم缀دیات الت缀ي حص缀ل علیھ缀ا ع缀دد م缀ن . الدم
التي كانت تق缀ع ض缀من الم缀دى  ٢٠٠٧و دوسكي  ٢٠٠٧، المالح ١٩٩٣وآخرون  Schloesserالباحثین 

ال缀ى  ٢٥.٢١كلیس缀یریدات الثالثی缀ة ف缀ي ال缀دم كان缀ت تق缀ع ب缀ین ان تركی缀ز ال. م缀ل ١٠٠/ ملغم ٨.٧٢ – ٤.٠٢
وھ缀ي اق缀ل م缀ن تل缀ك الت缀ي وج缀دت م缀ن . مل ولم تكن الفروقات معنویة بین المع缀امالت  ١٠٠/ملغم ٢٨.٢٣

 ٦٠ – ٣٦.٤الت缀缀缀缀ي كان缀缀缀缀ت تنحص缀缀缀缀ر ب缀缀缀缀ین ) ٢٠٠٠(وآخ缀缀缀缀رون  Swansonو ) ١٩٩٨( Aielloقب缀缀缀缀ل 
  .مل ١٠٠/ملغم

 
EFFECTS OF RESTRICTED FEEDING ON NUTRIENT 

DIGESTIBILITY, GROWTH, AND SOME CARCASS 
CHARACTERISTICS IN AWASSI LAMBS 

I. EFFECTS OF DRY MATTER AND ENERGY RESTRICTION ON 
GROWTH AND SOME CARCASS CHARACTERISTICS 

    A.A. Al-Talib  M.A.M. Al-Taib  S.A. Shamoon  
Dept. of Anim. Prod. / College of Agric. & Forestry / Univ. of Mosul  

                         
ABSTRACT 

Fifteen Awassi lambs with average body weight 41.5kg were ditributed 
into 5 groups each of 3 lambs to study the effect of restricte of feeding of dry 
matter or drymatter and energy by 10and 20% of and – libtum feeding on 
national digestiblity, some rumen lupers parameters and blood charactaristics. 

Results indicated that restricted feeding of dry matter (T2 & T3) and dry 
matter and energy (T4 & T5) had a significant (p <0,01) improvement on dry 
matter digestibility (76.40 – 82.68%) and organic matter (78.86 – 84.50%) as 
compared with (T1) (71.45 & 72.95%) respectively. Also, it was noted a 
significant (p < 0,05) improvement in protein, ether extract acid detergent fiber 
and neutral daren't fiber. The different levels of restricted feeding had no 
significant effect on rumen liquor PH before and after feeding, but it was noted 

  المعاملة               
  

  الصفة

  االولى
 T1 السیطرة 

تقنین % ١٠الثانیة 
  T2 مادة جافة 

تقنین % ٢٠الثالثة 
  T3 مادة جافة 

تقنین المادة % ١٠الرابعة 
  T4 الجافة والطاقة 

المادة % ٢٠الخامسة 
  T5 الجافة والطاقة 

٣.٥٨ ±٥٣.٢٨  مل دم ١٠٠/الكلوكوز ملغم  ١.٢٤ ±٥٩.٠٠  ٤.٨٢±٥٧.٢٢  ٣.٨٢±٥٦.٢٣  ٢.٣١±٥٦.٢٠  
١.٠٩±٢٧.٢٢  مل دم ١٠٠/وریا  ملغم  ١.٤٣±٢٥.٢٠  ٣.١٥±٢٧.٣٣  ١.٣٣±٢٨.٧٩  ١.٩٤±٢٦.٦٢  

٠.٢٨±٨.١٧  مل ١٠٠/البروتین الكلي غم  ٠.١٨±٨.٤٥  ٠.١٨±٨.٣٢  ٠.٢٦±٨.٢٣  ٠.٠٨±٨.٣٢  
٠.٢٠±٤.٤٠  االلبومین  ٠.١٣±٤.٧٠  ٠.١٩±٤.٥٠  ٠.٤٨±٤.٢٤  ٠.٢٣±٤.٥٧  
٠.٩٤±٢.٧٠  كلوبیولین  ٠.٠٦± ٣.٧٥  ٠.٠٢±٣.٨٣  ٠.١٥±٣.٦٥  ٠.٣٠±٣.٨٢  

  /الكلیسیریدات الثالثیة  ملغم
١.٥٧±٢٥.٢١  مل دم ١٠٠  ٢.٩٧±٢٧.٠٧  ١.٣٨±٢٦.٥٥  ١.٣٩±٢٦.٦٦  ١.٨٩±٢٨.٢٣  
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a significant (p<0.05) increase in PH values when the comparison was between 
before and after feeding within each level of restrict feeding. However , it was 
noted that restricted feeding had no significant effect on ammonia 
concentration in rumen liquor before and after feeding, while a significant 
(p<0.05) effect when the comparison was between ammonia concentration 
before and after feeding within each level of restricted feeding. The 
biochemical analysis of blood showed that restricted feeding had no significant 
effect on blood glucose, urea, total protein, albomin, gloubulin and the 
triglyceride.   

  
 المصادر
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