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  الخالصة

 كغم ومعدل اعمارھا ٦.٧٥±٥٥نعجة عواسیة معدل أوزانھا  ٢٤قامت ھذه التجربة على استخدام 
نعاج بعد فطام حمالنھا   ٨سنوات، قسمت الحیوانات عشوائیاً إلى ثالث مجامیع ضمت كل مجموعة  ٤

عالئق النعاج العواسیة المركزة على انتاج الحلیب  لدراسة تاثیر استخدام بیكاربونات الصودیوم في
یوما  غذیت النعاج خاللھا  على  ٥٠استمرت التجربة مدة . ومكوناتھ وبعض الصفات الحیویة للدم

) السیطرة(العلیقة االولى  .ثالث  عالئق تجریبیة تكونت من الشعیر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصویا 
فیما احتوت العلیقتین الثانیة والثالثة في مكوناتھا  .كاربونات الصودیوم كانت خالیة في محتواھا من بی

و كانت العالئق متساویة في محتواھا من  .بیكاربونات الصودیوم على التوالي %  ٣و  ١.٥على 
وأوضحت النتائج عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت في معدل انتاج الحلیب . الطاقة والبروتین

في النسبة ) ٠.٠٥< أ (في حین لوحظ وجود تحسن معنوي .مؤیة لالكتوز وبروتین الحلیب والنسبة ال
%   ٧.١٠و  ٦.٣٠و  ٦.١٨المؤیة لدھن الحلیب مع زیادة نسبة البیكاربونات في العالئق إذ بلغت 

في الكمیات ) ٠.٠٥< أ (كما اشارت النتائج الى وجود تحسن معنوي .للمعامالت الثالثة على التوالي 
یوم ودھن الحلیب   / غم    ٣٠.١١و  ٢٦.٧٧و  ٢١.٧٤المنتجة یومیا من الكتوزالحلیب  

یوم للمعامالت /غم ٢٠.٤١و ١٨.١٩و ١٥.٨یوم وبروتین الحلیب   / غم   ٣٤.٥٦و  ٢٧.٤٥و٢٣.٤٩
) pH(لم تشر النتائج الى وجود فروقات معنویة لالس الھیدروجیني لسائل الكرش .الثالثة على التوالي 

لصالح المجموعة الثالثة في تركیز ) ٠.٠٥< أ (في حین لوحظ وجود تحسن معنوي .ل التغذیة قب
و  ٥.٩٣و  ٦.٠٨بیكاربونات صودیوم اذ بلغت % ٣االمونیا في سائل الكرش  والتي احتوت على 

كما لوحظ وجود زیادة  .مول من سائل الكرش للمعامالت الثالثة على التوالي ١٠٠/ ملي مول    ٨.٢٣
مع ارتفاع نسبة بیكاربونات الصودیوم في مكونات العالئق  في االس )  ٠.٠٥< أ ( عنویة م

وكذلك تركیز امونیا سائل  ٦.٣٤و  ٥.٧٧و  ٥.١٨لسائل الكرش بعد التغذیة ) pH(الھیدروجیني 
مول من سائل الكرش للمعامالت الثالثة  ١٠٠/ملي مول ٨.٩١و ٨.٨٥و  ٦.٦٨الكرش بعد التغذیة 

في حین لم یالحظ وجود ایة فروقات معنویة لبعض صفات الدم والتي اشتملت البروتین  .والي على الت
  . الكلي والكلیسیریدات الثالثیة والكولیسترول والیوریا 

  
  المقدمة

-٦٥تشكل التغذیة نسبة عالیة من تكالیف مشاریع االنتاج الحیواني بصورة عامة اذ تقدر بـ 
ك فان نجاح أي مشروع في ھذا المجال یعتمد على مدى االستفادة من من الكلفة الكلیة ، لذل% ٧٥

تعتبر الحبوب من . الغذاء المقدم للحیوانات وعلى قابلیة الحیوانات في تحویل ھذه االعالف الى انتاج 
المكونات االساسیة في تكوین العالئق ، منھا الحنطة والشعیر والذرة الصفراء وغیرھا من المواد التي 

ي مكونات العالئق المركزة وھي تحتوي على نسب عالیة من النشأ والتي سرعان ما تتخمر تدخل ف
لتكون بدورھا االحماض الدھنیة الطیارة ، اذ یزداد تركیزھا مع زیادة سرعة استھالك العلف وبالتالي 

والذي ینتج ) ٢٠٠٩واخرون  Fuentes(ربما یؤدي الى انخفاض االس الھیدروجیني لسائل الكرش 
نھ انخفاض المتناول من العلف من جھة وانخفاض في معامل ھضم المركبات والعناصر الغذائیة من ع

 ٦وذلك الن انخفاض االس الھیدروجیني الى اقل من  .)٢٠٠٨وآخرون  Marden (جھة اخرى 
) ١٩٩٧وآخرون  Sanchez-Cerrato(سیؤدي الى انخفاض نشاط االحیاء المجھریة داخل الكرش 

سینتج عنھ انخفاض في معامل الھضم ومن ثم انخفاض في كفاءة االستفادة من العلف والذي بدوره 
التي تعتبر مصدرا ھاما النتاج ) ٢٠٠٤ Tripathiو  ١٩٩٣ Chowو  (Russell وخاصة االلیاف

اشارت بعض ) . ٢٠٠٤واخرون  Cottee(حامض االستیك الضروري في تكوین دھن الحلیب 
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  االنخفاض باالس الھیدروجینيحدید الدراسات الى امكانیة ت
  

  ٢١/٢/٢٠١١وقبولھ  ١٢/١٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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لسائل الكرش باستخدام مواد عدیدة منھا بیكاربونات الصودیوم وصودیوم بینتونایت واوكسید 
لذلك ارتأینا الى إجراء ھذه الدراسة محاولة ) . ٢٠٠١والمالح ١٩٩٨ Dunlapو Kohan(المغنیسیوم 

تفادة من المركبات الغذائیة من خالل المحافظة على االس الھیدروجیني من االنخفاض لتحسین االس
اذ ان زیادة ھضم المركبات الغذائیة وخاصة االلیاف لھ مساھمة كبیرة انتاج  . الطول فترة ممكنة

 .الحلیب ومكوناتھ 
  

  مواد البحث وطرائقھ
انیة ـ قسم بحوث نینوى ـ الھیئة العامة اجریت ھذه التجربة في حقول التابعة لشعبة الثروة الحیو

اسبوع  ١٢نعجة عواسیة في الموسم الثالث النتاج الحلیب وبعد ) ٢٤(استخدم فیھا  .للبحوث الزراعیة
كغم   ،كما روعي ان یكون  ٥٥قسمت الحیوانات الى ثالثة مجموعات معدل اوزانھا  .من الوالدة 

تم إجراء التحلیل  .غم لكل نعجة یومیا ٤٠٠ثالثة وبحدود معدل انتاج الحلیب متقاربا في المجموعات ال
اإلحصائي ألوزان الحیوانات االبتدائیة ومعدل انتاج الحلیب للتأكد من عدم وجود فروقات معنویة ما 

تم وضع الحمالن داخل قاعة كبیرة نصف مكشوفة وأرضیة مبلطة باالسمنت ومقسمة . بین المعامالت
متر و مجھزة بمعلف كبیر وحوض لشرب الماء والقاعة مرتبطة  ٦×٤إلى ثالثة حظائر أبعادھا 

. متر یستخدم لترییض الحیوانات و تعریضھا  ألشعة الشمس١٢×١٢بمسرح خارجي مكشوف ابعاده 
غذیت حیوانات المجموعات على ثالثة عالئق مكونة اساسا من الشعیر ونخالة الحنطة وكسبة فول 

 ٣و  ١.٥ب مختلفة من بیكاربونات الصودیوم   صفر و الصویا وتبن الحنطة وتحتوي على نس
حیث تم  )١(والثانیة والثالثة  على التوالي وكما موضح في الجدول  )السیطرة(للمعامالت االولى 

حساب النسبة المئویة للمادة الجافة والعضویة  والبروتین الخام ومستخلص االیثر والرماد مختبریا 
حیوان / غم  ١٦٥٠حددت كمیات العلف المتناول وبمقدار )  ٢٠٠٢،  Anonymous(حسبما جاء في 

وكاالغذاء یقدم بصورة ) ١٩٨٥،  Anonymous(یوم وضمن المقررات الغذائیة حسبما جاء في / 
مساءاُ مع تواجد الماء النظیف  ٣صباحا واالخرى في الساعة  ٨جماعیة وبوجبتین االولى في الساعة 

ُ ٥٠تجربة مدة استمرت ال. طوال فترة التجربة  سجلت خاللھا كمیات الحلیب المنتج من كل نعجة  .یوما
یومیا وتم اخذ نماذج من الحلیب المنتج كل عشرة ایام خالل فترة التجربة واجري لھا التحلیل باستخدام 

االوربي المنشا لتقدیر النسبة المئویة لالكتوز ) Milk Analyzer  , Julie Z 7(جھاز االیكوملك 
بروتین المواد الصلبة الكلیة في الحلیب في منتصف ایام التجربة تم سحب عینات الدم بعد والدھن وال

من منطقة الورید الوداجي وفقاً لما  ٣سم١٠تقدیم العلف بثالث ساعات وباستخدام حقنة  طبیة بسعة 
 pHباستخدام جھاز) (pHحیث تم قیاس االس الھیدروجیني للدم ) ١٩٨٧(وآخرون  Jainجاء في 
meter  .  ثم فصل سیرم الدم مباشرة باستخدام  ٣سم١٢ثم وضعت العینات في أنبوبة اختبار بسعة ،

دقائق حیث تم بعدھا فصل الراشح وحفظھ  ١٠دقیقة لمدة / دورة  ٤٠٠٠جھازالطرد المركزي بسرعة 
حین مئویة  ل ٢٠- ثم غلقھا بشكل محكم وحفظت في المجمدة بدرجة ٣سم١٠في أنابیب بالستیكیة  سعة 

إجراء تحالیل الدم اذ تم تقدیر تركیز البروتین الكلي والكلوكوز الكولیسترول والكلیسیریدات الثالثیة 
  والیوریا في سیرم الدم باستخدام عدة التحلیل الجاھز المصنعة

 اذ تمت قراءة نماذج العینات باستخدام جھاز الطیف الضوئي) Merieux( من قبل شركة
)Spectrophotometer .(م جمع سائل الكرش قبل التغذیة صباحاً وبعد التغذیة بأربع ساعات ت

مل سائل الكرش إذ كان یقاس األس ٢٠٠وبحجم ) Suction Pumb(باستخدام جھاز السحب الھوائي 
ثم رشح السائل بواسطة شاش ) pH meter(لسائل الكرش مباشرة باستخدام جھاز ) pH(الھیدروجیني 

عیاري وحسب ما ورد عن ٦مل من حامض الھیدروكلوریك  ١الیھ  مل واضیف ٢٠طبي ثم اخذ منھ 
Legleiter  اذ تم تقدیر تركیز االمونیا في سائل الكرش حسب طرقة العمل التي ) ٢٠٠٥(واخرون
  ).١٩٨٠( Kangو  Broderickوردت عن 

لتباین تم إجراء التحلیل اإلحصائي لبیانات التجربة باستخدام التصمیم العشوائي الكامل لتحلیل ا
وذلك باستخدام النموذج الریاضي وعلى وفق ما جاء في داود وإلیاس ) C.R.D(بین المعامالت 

)١٩٩٠   (Yij = U + Ti + eij   إذ أنyij  تمثل قیمة المشاھدةj  من المعاملةI  ) قیمة أي مشاھدة
( ،U  ،تمثل المتوسط العام للتجربةTi  تمثل تأثیر المعاملةiدة الخاصة بھذه المشاھ. ei j  تمثل مقدار

كما تم استخدام اختبار دنكن المتعدد المدى الختبار معنویة .iمن معاملة  jالخطأ التجریبي للمشاھدة 
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تم تنفیذ التحلیل اإلحصائي والمقارنة بین المتوسطات باستخدام الحاسوب . الفروقات بین المتوسطات 
  ) .٢٠٠٠، SAS )Anonymousااللكتروني بتطبیق برنامج 

  
  یوضح مكونات العالئق التجریبیة وتركیبھا الكیمیائي: ) ١(الجدول 

  )   ١٩٧٨( اساس المادة الجافة حسبما جاء في الخواجة واخرون  حسبت على*
  

  النتائج والمناقشة
الى عدم ظھور فروقات معنویة بین المعامالت الثالثة في ) ٢(تشیرالنتائج الموضحة في الجدول 

حیوان، وكذلك مكوناتھ والتي /یوم /غم  ٤٨١و  ٤٢٨و  ٣٨٦معدالت انتاج الحلیب الیومي اذ بلغت 
و  ٤.٢٤و ٤.١٢و بروتین الحلیب   %   ٦.٢٥و ٦.٢٣و ٦.٢٧النسبة المئویة لالكتوز الحلیب  شملت 
و  ١٩.٠٨وإنتاج الحلیب الكلي %  ١١.٢٩و  ١١.٠١و  ١١.١٢والمواد الصلبة الكلیة  %   ٤.٢٣
%  ٣و ١.٥یوم  للمعامالت والتي تحتوي على صفر  و ٥٠حیوان خالل /كغم    ٢٤.٠٦و  ٢٢.٥

بالرغم من عدم ظھور فروقات معنویة  االانھ لوحظ تحسن . الصودیوم على التوالي بیكاربونات 
للمعاملتین الثانیة والثالثة على التوالي وربما  ٢٤.٦١و ١٠.٨حسابي في انتاج الحلیب الیومي وبمعدل 

وھذا .لم تكن  الفروقات معنویة بسبب ارتفاع الخطا التجریبي بین المشاھدات في المعامالت المختلفة 
حیث تحسن االنتاج بنسبة .یوم  ٥٠ماتم مالحظتھ في كمیة الحلیب المنتج خالل الفترة الكلیة البالغة 

للمعاملتین الثانیة والثالثة على التوالي مقارنة بالمعاملة االولى التي التحتوي على %  ٢٦و ١٨
في )  ٠.٠٥< أ (  من جھة اخرى  اشارت النتائج الى ظھور تحسن معنوي. بیكاربونات الصودیوم 

النسبة المئویة لدھن الحلیب وكان ھذا التحسن متزامنا مع زیادة مستوى البیكاربونات في العالئق 
للعالئق التجریبة على التوالي حیث نالحظ تفوق %   ٧.١٢و  ٦.٣٨و  ٦.١٨التجریبیة اذ بلغت   
م تكن الفروقات بینھا والمعاملة الثانیة على المعاملة االولى التي ل)  ٠.٠٥< أ ( المعاملة الثالثة معنویا 

ان اضافة بیكاربونات الصودیوم قد ادى الى المحافظة على قیم االس الھیدروجیني لسائل .معنویة 
و  ٥.٧٧و  ٥.١٨إذ بلغت ) ٣(من االنخفاض وكما ھو موضح من النتائج في جدول  )pH(الكرش
فقد افاد  .أعلى مستوى عند المعاملة الثالثة حیث أشار إلى .للمعامالت الثالثة على التوالي  ٦.٣٤

Russell   وChow )یؤدي الى  ٥.٧الى ان االنخفاض في األس الھیدروجیني إلى مادون ) ١٩٩٣
حیث ان ھذا االنخفاض سیؤدي إلى نشاط األحیاء المجھریة .انخفاض انتاج الحلیب ونسبة الدھن فیھ 

من جھة . ر في انخفاض إنتاج الحلیب ونسبة الدھن فیھ المنتجة لحامض البروبیونیك والذي لھ دور كبی
إلى أن بقاء األس الھیدروجیني لسائل ) ١٩٩٧(وآخرون  Sanchez- Cerratoأخرى فقد أشار 

أدى إلى تحسن في ھضم األلیاف مما نتج عنھ زیادة في إنتاج حامض ألخلیك  ٦.٤عند ) pH(الكرش 

 المكونات% 
)١(  

بیكاربونا%صفر
 ت الصودیوم

)٢(  
بیكاربونات %١.٥

 الصودیوم

)٣(  
بیكاربونات  %٣

 الصودیوم
 ٧٠ ٦٦ ٦٥ شعیر

 ١٦ ٢٢ ٢٤ نخالة حنطة
 ٥ ٥ ٥ كسبة فول الصویا

 ٤.٤ ٤.٥ ٥ تبن الحنطة
 ٣.٠ ١.٥ --- ومبیكاربونات الصودی

 ٠.٦ ٠.٥ ٠.٥ یوریا
 ٠.٥ ٠.٥ ٠.٥ ملح طعام
 ٩١.٤٣ ٩١.٢٤ ٩١.١٠ %مادة جافة 

 ٩٤.٨٩ ٩٥.٣٣ ٩٥.٣٨ %مادة عضویة 
 ١٦.٢٩ ١٦.٧٠ ١٦.٧٣ %بروتین خام 
 ٦.١٥ ٥.٩٧ ٦.٣٩ %دھن خام 

 ٥.١١ ٤.٦٧ ٤.٦٢ %رماد 
 ٢.٤٤٤ ٢.٤٨٦ ٢.٤٩٥ كغم/طاقة ایضیة میكاكاالري*
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وبالنتیجة فإن زیادة إنتاج ) .٢٠٠٨وآخرون  Bernard(الذي یعتبر أساسیا لتكوین دھن الحلیب  
: حامض ألخلیك مع انخفاض إنتاج حامض البروبیونیك سیؤدي الى زیادة في نسبة حامض ألخلیك 

 ١٩٩٩ Galbraithو  Mandebvu(حامض البروبیونیك وانعكاس ذلك إیجاباً في إنتاج الحلیب ودھنھ 
اضافة الى ذلك فقد اشار كال من  ) .٢٠٠٩ن واخرو Fuentesو  ٢٠٠٢واخرون  Calsamigliaو 

Bernard  و٢٠٠٨وآخرونFuentes  بان اضافة بیكاربونات الصودیوم او بعض  ٢٠٠٩واخرون
-transفي سائل الكرش أدى الى إنخفاض تصنیع الحامض الدھني )pH(محددات االس الھیدروجیني 

10 C18:1   حیث ان لھذا الحامض دور  .عاء الدقیقةداخل الكرش وبالتالي تقلیل نسبة مروره الى االم
< أ (ظھور تحسن معنوي ) ٢(كما یالحظ من الجدول .مھم في خفض انتاج الحلیب ونسبة الدھن فیھ 

یوم وكمیة الدھن /غم  ٣٠.١١و ٢٦.٧٧و ٢١.٧٤في كمیة االكتوز المنتج یومیاً  حیث بلغت ) ٠.٠٥
یوم /غم    ٢٠.٤١و ١٨.١٩و ١٥.٨تج  یوم وكمیة البروتین المن/غم   ٣٤.٥٦و ٢٧.٤٥و ٢٣.٤٩

ان ھذا التحسن في مكونات الحلیب جاء نتیجة للزیادة الحاصلة في .للمعامالت الثالثة على التوالي 
مع إضافة ) ٠.٠٥< أ (معدل االنتاج الكلي للحلیب وخاصة في دھن الحلیب الذي كانت الزیادة معنویة 

  Cotteeو )٢٠٠٣( Allenو  Obaائج متفقة مع ماوجده وجاءت ھذه النت. البیكاربونات الى العالئق 
  Allenو  Moonyو )٢٠٠٥(واخرون   Chanو )٢٠٠٤(واخرون  Qiuو )٢٠٠٤(واخرون 

 )١٩٨٢(واخرون   Erdmanفي حین الحظ كال من .فیما عدا نسبة الدھن في الحلیب  )٢٠٠٧(
 )١٩٩٤(واخرون   Xuو )١٩٨٩(واخرون  Solorzanoو )١٩٨٨(واخرون  Hadjipanayiotouو

  .وجود تفوق معنوي في انتاج الحلیب ونسبة الدھن فیھ مع إضافة بیكاربونات الصودیوم 
  
تاثیر استخدام بیكاربونات الصودیوم في معcدل انتcاج الحلیcب الیcومي ومكوناتcھ االساسcیة  : )٢(الجدول 

  .النعاج العواسیة في

 وفق اختبار دنكن للمتوسطات% ٥المتوسطات التي تحمل حروفاً متشابھة غیر مختلفة معنویا عند مستوى احتمال *
  

د للمعامالت الثالثة قبل التغذیة ق) pH(أن االس الھیدروجیني ) ٣(كما تبین النتائج في الجدول 
أ ( في حین كانت الفروقات معنویة  .على التوالي وبدون فروقات معنویة  ٦.٧١و ٦.٨١و ٦.٧٦بلغت 

إذ ارتفعت المعاملة الثالثة عن الثانیة والتي  ٦.٣٤و ٥.٧٧و ٥.١٨بعد التغذیة حیث كانت ) ٠.٠٥< 
للمعامالت ) pH(ان سبب تحدید االنخفاض الكبیر في االس الھیدروجیني .تفوقت على المعاملة االولى

الثالثة ومن ثم الثانیة ربما یعود بسبب استخدام بیكاربونات الصودیوم التي تنتج عند تحللھا ایونات 
الذي یاتي من  +Hوالتي لھا القابلیة على االتحاد مع ایونات الھیدروجین  -HCO3البیكاربونات 

لسائل الكرش ) pH(جیني الحوامض الموجودة في الكرش والتي تسبب االنخفاض في االس الھیدرو
ومن ثم تتحول ایونات البیكاربونات الى حامض الكربونیك الضعیف الذي سرعان مایتحول مائیاً الى .

ومن خالل ذلك یحافظ على األس الھیدروجیني من  . H2Oوالماء   CO2ثاني اوكسید الكاربون 
ان )  .٢٠٠٥ن وآخرو  Chanو ١٩٩٧واخرون  Sanchez و١٩٩٣ Chowو Russell(االنخفاض 

 الصفات
)١(  

بیكاربونات       %صفر
 الصودیوم

)٢(  
  بیكاربونات%١.٥

 الصودیوم

)٣(  
بیكاربونات  %٣

 الصودیوم
 ٣٤.٠٥±  ٤٨١ ٢٤.٤± ٤٢٨ ٣٣.٣٤±  ٣٨٦ یوم/انتاج الحلیب غم 
 ٠.٠٦±  ٦.٢٥ ٠.٠٩± ٦.٢ ٠.٠٥±   ٦.٢٧ %الكتوز الحلیب 
 أ ٠.٢±  ٧.١٢ أب ٠.١±  ٦.٣٨ ب ٠.٤١±  ٦.١٨ %دھن الحلیب 

 ٠.٠٣ ± ٤.٢٣ ٠.٠٨±٤.٢٤ ٠.٠٦± ٤.١٢ %بروتین الحلیب 
 ٠.٠٩± ١١.٢٩ ٠.٢±١١.٠١ ٠.١٤±  ١١.١٢ %موادصلبة كلیة 
 أ ٢.٦٧±٣٠.١١ أب ١.٧±٢٦.٧٧ ب  ٣.٤٦± ٢١.٧٤ یوم/كمیة الالكتوز غم
 أ ٢.٦٧±٣٤.٥٦ ب ١.٨±٢٧.٤٥ ب  ٢.١٣± ٢٣.٤٩ یوم/كمیة الدھن غم

 أ  ١.٥٦±٢٠.٤١ ب ١.٠±١٨.١٩ ب ١.٤٩±  ١٥.٨ یوم/كمیة البروتین  غم
لحلیب الكلي معدل انتاج ا

 ١.٧± ٢٤.٠٦ ١.٤٨±٢٢.٥ ١.٦٢±١٩.٠٨ حیوان/یوم كغم ٥٠لفترة 
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  Keunenو )٢٠٠٢(وآخرون   Calsamigliaنتائج ھذه الدراسة جاءت متفقة مع ما توصل إلیھ 
  Fuentesو )٢٠٠٨(وآخرون  Mardenو )٢٠٠٧(  Allenو  Mooneyو  )٢٠٠٣(وآخرون 
الى عدم حصول فروقات معنویة ) ٣(وعلى نحو مشابھ أشارت النتائج في الجدول . )٢٠٠٩(وآخرون 
مول سائل ١٠٠/مول ٦.٢٣و ٥.٩٣و ٦.٠٨یز أمونیا سائل الكرش قبل التغذیة حیث بلغت في ترك
بعد التغذیة للمعاملتین الثانیة والثالثة )  ٠.٠٥< أ ( في حین ارتفع تركیز األمونیا معنویاً  .الكرش 

مول سائل الكرش  وجاءت ھذه  ١٠٠/ملي مول  ١٢.٩١. ١٢.٨٥و ١٠.٦٨( مقارنة بالمعاملة األولى
حیث أشاروا الى أن ارتفاع تركیزاألمونیا ) ٢٠٠٩(وآخرون   Fuentesالنتائج النتائج متفقة مع نتائج 

لسائل الكرش والذي ربما زاد من نشاط األحیاء المجھریة ) pH(كان بسب ارتفاع األس الھیدروجیني 
  المحللة للبروتین وبالتالي انعكس إیجابا على تركیز األمونیا بعد التغذیة 

  
 

  تاثیر استخدام بیكاربونات الصودیوم في بعض صفات سائل الكرش : )٣( الجدول

  وفق اختبار دنكن للمتوسطات % ٥المتوسطات التي تحمل حروفاً متشابھة غیر مختلفة معنویا عند مستوى احتمال *
   

أما بالنسبة لصفات الدم فلم یكن إلضافة بیكاربونات الصودیوم تأثیر معنوي كما ھو موضح في         
وكانت ضمن المعدل الطبیعي   ٧.١٦و ٧.١٢و ٧.١١إذ بلغ األس الھیدروجیني للدم  .) ٤(جدول 

لالس الھیدروجیني للدم إذ تقوم بروتینات البالزما بالمحافظة علیھ من التغیر عن طریق موازنة 
كما لم یتاثر تركیز البروتین الكلي للدم  ) .  ١٩٨٧محیي الدین وولید (االیونات الحامضیة والقاعدیة 

ملغم  ٦٨.٢٥و ٦٧.٧٥و ٦٧.٣٣  مل دم   و تركیز الكلوكوز١٠٠/غم  ٧.٥٨و ٦.٩٢و ٦.٧٧
مل دم وتركیز ١٠٠/ملغم ١٢١.٧٥و ١٢٥.٧٥و ١١٨.٣٣مل دم   و تركیز الكولیسترول ١٠٠/

 ٣٣.٠٠مل دم   تركیزالیوریا في الدم  ١٠٠/ملغم ٩٠.١٥و ٨٠.٢٥و ٧٩.٦٧الكلیسیریدات الثالثیة  
رغم من عدم معنویة على ال.مل دم   للمعامالت الثالثة على التوالي ١٠٠/ملغم ٣١.٢٥و ٣٣.٥و

 .الفروقات نالحظ وجود فروقات حسابیة لصالح المعامالت التي تم فیھا إضافة بیكاربونات الصودیوم 
ولربما حصلت ھذه الزیادة بسبب تحسن ظروف الكرش باستخدام .منھا تركیز البروتین الكلي للدم 

ل الكرش والتي بدورھا ستمر الى البیكاربونات والذي انعكس إیجاباً على نمو االحیاء المجھریة داخ
 ١٩٩٣واخرون  Wagner و١٩٩٣ Chowو Russell( االمعاء الدقیقة لیتم ھضمھا أنزیمیاً 

كذلك الحال بالنسبة لتركیز الكلیسیریدات ) .  ٢٠٠٩واخرون  Fuentesو ٢٠٠٨واخرون  Mardenو
 .لمعاملتین الثانیة والثالثة إذ لوحظ وجود فروقات حسابیة لصالح ا.الثالثیة والكولیسترول في الدم 

ولربما جاء إنعكاساً لتحسن الھضم في الكرش ومنھ ھضم االلیاف الخام بسبب استخدام البیكاربونات 
یتضح مما سبق من نتائج .والذي إنعكس   ایجاباً في تركیزالكلیسیریدات الثالثیة والكولیسترول في الدم 

م في عالئق النعاج العواسیة لھ اثر واضح في انتاج ھذه الدراسة أن إستخدام بیكاربونات الصودیو
الحلیب ومكوناتھ وخاصة نسبة الدھن المؤیة وكمیة الالكتوز و الدھن والبروتین  المنتجھ یومیاً من 

  .   النعاج العواسیة
 

  تاثیر استخدام بیكاربونات الصودیوم في بعض صفات الدم: ) ٤(الجدول 

 لصفاتا
)١(  

بیكاربونات %صفر
 الصودیوم

)٢(  
بیكاربونات %١.٥

 الصودیوم

)٣(  
بیكاربونات %٣

 الصودیوم
لسائل )  (pHاألس الھدروجیني 

 الكرش قبل التغذیة
٠.١٧±  ٦.٧١ ٠.٠٤±  ٦.٨١ ٠.٠٤±  ٦.٧٦ 

لسائل )  (pHاألس الھدروجیني 
 الكرش بعد التغذیة

 أ ٠.٠١±  ٦.٣٤ ب ٠.٠٦±  ٥.٧٧ ج  ٠.٠٢±  ٥.١٨

تركیز آمونیا سائل الكرش قبل 
 ٠.٥١±  ٦.٢٣ ٠.٦١±  ٥.٩٣ ٠.٣٩±  ٦.٠٨ مول١٠٠/التغذیة ملي مول

تركیز آمونیا سائل الكرش بعد 
 مول١٠٠/التغذیة ملي مول

٠.٣٧± ١٠.٦٨ 
 أ٠.٤١± ١٢.٩١ أ٠.٤٧±  ١٢.٨٥ ب
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 وفق اختبار دنكن للمتوسطات% ٥المتوسطات التي تحمل حروفاً متشابھة غیر مختلفة معنویا عند مستوى احتمال *
 

EFFECT OF USING DIFFERENT RATIONS OF SODIUM 
BICARBONAT ON MILK COMPOSITION IN AWASSI EWES 
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Anim. Res. Dept., College of 
Agric. & Forestry, Mosul 
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ABSTRACT 

 Twenty four  Awassi ewes  with an average body weight of (55 kg)  (4) 
year old were divided into 3 groups each of 8 ewes and fed for 50 days on one 
of 3 rations to study effect of sodium bicarbonate on milk secretion and 
composition in lactating Awassi ewes. All groups were fed rations consisted 
mainly of barley. wheat bran and soybean meal. The first group (control) was 
fed without sodium bicarbonate. while groups (2 and 3) were fed with different 
levels of sodium bicarbonate (1.5 and 3) respectively. Levels of protein and 
energy were similar in the 3 rations. The results revealed no significant 
differences in average daily milk production. milk lactos and milk protein. 
There was a significant increase (P < 0.05)  in milk fat content when use 
sodium bicarbonate (6.18, 6.30, 7.10 %) .milk lactos yield (21.74, 26.77, 30.11 
%) . milk fat yield (23.49, 27.45, 34.56 %) and milk protein yield (15.80, 
18.19, 20.41%) for the three treatments respectively. Moreover. the results 
showed that levels (1.5, 3) of sodium bicarbonate had a significant effect 
(P<0.05) on rumen liquor samples pH (5.18, 5.77, 6.34). ammonia nitrogen 
concentration (6.68 . 8.85 . 8.91 mmol \100mol of rumen liquor for three 
treatment respectively .Blood samples analysis showed that treatments had no 
significant effects on concentration of total protein,  urea, glucose, triglyceride 
and cholesterol.  
 

  المصادر
التركیccب الكیمیccاوي  )١٩٧٨(سccمیر عبccد االحccد متccي و الھccام عبccد هللا البیccاتي و علccي كccاظم ، الخواجccة

وزارة .مدیریccة الثccروة الحیوانیccة العامccة .قسccم التغذیccة .والقیمccة الغذائیccة لمccواد العلccف العراقیccة 
  .الجمھوریة العراقیة.صالح الزراعي الزراعة واال

 الصفات
)١(  

 بیكاربونات %صفر
 دیومالصو

)٢(  
بیكاربونات  %١.٥

 الصودیوم

)٣(  
بیكاربونات  %٣

 الصودیوم
 ٠.٠٢±  ٧.١٦ ٠.٠١±  ٧.١٢ ٠.٢±  ٧.١١ للدم)  (pHاألس الھدروجیني 
 ٣.٠١±  ٧.٥٨ ٣.٦٨±  ٦.٩٢ ٤.٢٦±  ٦.٧٧ مل دم١٠٠/البروتین الكلي غم

 ٨.٦٣±  ٦٨.٢٥ ٤.٩١± ٦٧.٧٥ ٣.٣٢±  ٦٧.٣٣ مل دم١٠٠/الكلوكوزملغ 
 ٢.٤٩±١٢١.٧٥ ٣٣.٣± ١٢٥.٧٥ ٢.٩٦±  ١١٨.٣٣ مل دم ١٠٠/سترول ملغ الكولی

الكلیسیریدات الثالثیة                                                                                                        
 ٧.٠٣± ٩٠.١٥ ١.٣١± ٨٠.٢٥ ٠.٨٨± ٧٩.٦٧ مل دم١٠٠/ملغ

 ٣.٦٨±  ٣١.٢٥ ٢.٧٨±  ٣٣.٥ ٤±  ٣٣.٠ مل دم١٠٠/الیوریا ملغ 
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الطccرق اإلحصccائیة لألبحccاث الزراعیccة، دارالكتccب ) . ١٩٩٠(داؤود ، خالccد محمccد وزكccي عبccد الیccاس 
  .للطباعة والنشر، جامعة الموصل، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جمھوریة العراق

فسcلجة البیطریcة ، وزارة التعلcیم العcالي علcم ال) . ١٩٨٧(محیي الدین ، خیر الدین وولیcد حمیcد یوسcف 
  .والبحث العلمي ، جامعة الموصل 

اسcتخدام نسcبة مختلفcة مخلفcات صcناعة السcكر مcن البنجcر  –) ٢٠٠١(المالح ، عمر ضیاء محمد علي 
رسccالة ماجسccتیر ، كلیccة الزراعccة والغابccات ،  جامعccة . فccي عالئccق تسccمین الحمccالن العواسccیة 
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