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 ١٣٥

بالفورمالدھاید في معامل الھضم وبعض تأثیر إضافة بذور زھرة الشمس المعاملة وغیر المعاملة 
   صفات الكرش والدم في األغنام العواسیة 

  

  أسامة عبد الغني الزیدان
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

  
  الخالصة

 األولwىغwذیت المجموعwة ، ثالثة مجامیع إلىقسمت ، متجانسةكباش عواسیة  ٩استخدم في ھذه الدراسة ١
على علیقة مكونة من الشعیر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصویا فwي حwین غwذیت المجموعwة ) السیطرة(

فیمwا غwذیت الثالثwة علwى نفwس مكونwات % ١٠الثانیة على علیقة تحتوي على بذور زھرة الشwمس بنسwبة 
یwوم واعتبwرت الwـ  ١٥غwذیت الكبwاش لمwدة . ور زھرة الشwمس بالفورمالدھایwدالعلیقة الثانیة مع معاملة بذ

أیام األخیرة وأخذت عینات سwائل الكwرش والwدم  ٥ثم جمع الروث في الـ . أیام األولى كفترة تمھیدیة ١٠
ر یwأوضحت النتائج عدم وجود تأثیر معنوي إلضافة بwذور زھwرة الشwمس المعاملwة وغ .في الیوم األخیر

wwة المعاملwwات الغذائیwwم المركبwwل ھضwwي معامwwد فwwة (ة بالفورمالدھایwwادة الجافwwویة ، المwwروتین ، العضwwالب ،
بwwین  (P<0.05)كمwwا أظھwwرت نتwwائج التحلیwwل اإلحصwwائي فروقwwات معنویwwة ). مسwwتخلص االیثwwر واأللیwwاف

 ٦.٥٨ة وبارتفwاع معنwوي لصwالح المعاملwة الثانیw قبwل التغذیwة لسائل الكرش pHالمعامالت في درجة الـ 
لسwwائل الكwwرش بعwwد  pHكمwwا لwwوحظ انخفwwاض قیمwwة الwwـ . للمعاملwwة األولwwى والثالثwwة ٦.٢٨و  ٦.٢٥مقابwwل 

و  ٢.١٧بلwwغ تركیwwز االمونیwwا لسwwائل الكwwرش قبwwل التغذیwwة للمجwwامیع الثالثwwة . التغذیwwة لجمیwwع المعwwامالت 
في تركیز االمونیwا  (P<0.05)في حین لوحظ ارتفاع معنوي. مل على التوالي١٠٠/ملغم ٣.٠٦و ٢.٦٠

 ٨.٨٢والثانیة مقارنwة بالمجموعwة الثالثwة حیwث كانwت التراكیwز  األولىبعد التغذیة مترافقا مع المجموعة 
تشwwیر النتwwائج أیضwwاً إلwwى عwwدم وجwwود تwwأثیر معنwwوي . مwwل علwwى التwwوالي١٠٠/ملغwwم  ٤.٠٤و ، ٧.٦٢و

والبwروتین والبwومین الwدم فwي حwین كwان  للمعامالت في تراكیز الكلیسریدات الثالثیة والیوریا والكلوكwوز
 ٢.٨٣بین المجموعة الثانیة والثالثة في كلوبیwولین الwدم حیwث كانwت القwیم  (P<0.05) ھناك فرق معنوي

  .مل للمجموعات الثالثة على التوالي ١٠٠/ملغم  ٢.٣٣و  ٣.١٦و 
  

  المقدمة
واإلنتwاج مwن الغwذاء المتنwاول تحصل الحیوانات الزراعیة على احتیاجاتھا الغذائیة لغرض اإلدامwة 

ویعتبwر قیwاس . الذي تختلف قیمتھ الغذائیة تبعا لعوامل كثیwرة لعwل أھمھwا ھwو نwوع الحیwوان ونwوع الغwذاء
ھwذا . معامل ھضم المادة الغذائیة من المؤشرات المھمwة لتحدیwد قیمwة الغwذاء ومwدى اسwتفادة الحیwوان منwھ

المادة الغذائیة یتأثر بمجموعة من العوامل منھwا مصwدر وقد أشارت دراسات عدیدة إلى أن معامل ھضم 
ونظwرا . الطاقة والبروتین والحالة الفیزیاویة للغذاء وكذلك نوع المواد العلفیة الداخلة في مكونات العلیقwة

  لطبیعwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwة
الجھاز الھضمي في الحیوانات المجترة ووجود المعدة المركبة التي تحتوي على األحیاء المجھریwة التwي 

دورا مھمwwا فwwي عملیwwة الھضwwم إذ تقwwوم ھwwذه األحیwwاء بتجزئwwة المwwواد العلفیwwة وتمثیلھwwا لینwwتج عنھwwا  تلعwwب
أحماض دھنیة طیارة تؤمن جزء كبیر من احتیاجات الطاقة للحیوان كمwا إن البwروتین المیكروبwي یعتبwر 

 ). ١٩٩٨وtخwرون  Linington، ١٩٨١العطwار (مصدرا رئیسیا لسد احتیاجات الحیوان من البwروتین 
تعتبر معاملة األعالف أو المصادر البروتینیة بالفورمالدھاید واحدة من الطرق التي یمكن ان تwؤدي إلwى 
تحسین كفاءة االستفادة من المركبات الغذائیة الموجودة في الغذاء أما عwن طریwق تحسwین معامwل الھضwم 

متحلwل داخwل الكwرش والwذي یھضwم زیادة العابر من المركبwات الغذائیwة وخاصwة بwروتین الغwذاء غیwر الو
فwي . الحقا في الجزء الخلفي من القناة الھضمیة وبذلك تزداد كمیة البروتین الممتص من القنwاة الھضwمیة

ھwwذا المجwwال أشwwارت نتwwائج الدراسwwات التwwي أسwwتخدم فیھwwا مwwواد علفیwwة معاملwwة باالفورمالدھایwwد إلwwى نتwwائج 
انwwھ عنwwد معاملwwة ) ١٩٩٩(وtخwwرون  Ortega-Cerrilla و)٢٠٠١(متباینwwة فقwwد أوضwwح حسwwن وtخwwرون 

فwي حwین ، الشعیر أو كسبة فول الصویا بالفورمالدھاید أدى إلى انخفاض في معامwل ھضwم المwادة الجافwة
عنwد تغذیwة األغنwام علwى كسwبة فwول الصwویا المعاملwة بالفورمالدھایwد أدى  )١٩٩٣(وtخwرون   Liuأشار

                                  
  ٢٠١١/ ٤/  ١١وقبولھ     ٦/٢/٢٠١١تاریخ تسلیم البحث 
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 ١٣٦

 )٢٠٠٠(وtخwwرون  Khanنتwائج مماثلwة حصwل علیھwا . ن إلwى تحسwن معنwوي فwي معامwل ھضwwم البwروتی
تحسwwنا معنویwwا فwwي معامwwل الھضwwم للبwwروتین عنwwد اسwwتخدامھم كسwwبة بwwذور القطwwن المعاملwwة  االwwذین الحظwwو

فwwي حwwین أوضwwحت دراسwwات مماثلwwة ان معاملwwة مصwwادر البwwروتین أو مكونwwات العلیقwwة . بالفورمالدھایwwد 
، ١٩٧٥وtخwwwwwwرون   Dinius(ضwwwwwwم البwwwwwwروتین بالفورمالدھایwwwwwwد أدى إلwwwwwwى خفwwwwwwض معامwwwwwwل ھ

Ranjhan,Bhargava ١٩٧٤.(  
ان الھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة مدى تأثیر معاملة بذور زھرة الشwمس بالفورمالدھایwد فwي معامwل  

  .ھضم المركبات الغذائیة وبعض خصائص سائل الكرش وصفات الدم
  

  مواد البحث وطرائقھ
كبwاش  ٩اسwتخدم  حیwث. جامعة الموصل / الزراعة والغابات أجریت ھذه الدراسة في حقول كلیة 

غwwذیت المجموعwwة األولwwى علwwى علیقwwة السwwیطرة ، قسwwمت إلwwى ثالثwwة مجwwامیع، كغwwم)٤٨(متوسwwط أوزانھwwا 
المكونة من الشwعیر ونخالwة الحنطwة وكسwبة فwول الصwویا فwي حwین غwذیت المجموعwة الثانیwة علwى علیقwة 

العلیقwة  مكونwات أمwا المجموعwة الثالثwة فقwد غwذیت علwى نفwس .بwذور زھwرة الشwمس%  ١٠تحتوي على 
% ٣٧بتركیwز )  HCHO(لتر فورمwالین  ٦الثانیة بعد معاملة بذور زھرة الشمس بالفورمالدھاید بواقع 

 Kassem(لكل طن مwن بwذور زھwرة الشwمس المجروشwة ) CH3COOH(لتر من حامض الخلیك  ٣و 
  ).١(جدول الة وتحلیلھا الكیمیائي موضحة في مكونات العالئق التجریبی) ١٩٨٧وtخرون 

  
  المكونات والتحلیل الكیمیائي للعالئق التجریبیة): ١(الجدول 

  %العلیقة الثالثة   %العلیقة الثانیة   %العلیقة األولى  المكونات
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  شعیر

  ٢٧.٥  ٢٧.٥  ٣٢.٥  نخالة حنطة
  ٣.٥  ٣.٥  ٤  كسبة فول صویا

  ---  ١٠  ---  بذور زھرة الشمس غیر معاملة
  ١٠  ---  ---  بذور زھرة الشمس معاملة

  ---  ---  ٤  دھن جاف
  ٨  ٨  ٨  تبن

  ٠.٥  ٠.٥  ١  یوریا
  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ملح طعام

        *التركیب الكیمیائي
  ٩٠.٧  ٩٠.٦  ٩٠.٢  المادة الجافة

  ٨٣.٩  ٨٥.٥  ٨٤.٩  المادة العضویة
  ١٦.٢  ١٦.٦  ١٥.٨  البروتین الخام

  ٥.٧  ٥.٤  ٥.٦  مستخلص االیثر
  ٨.١  ٧.٨  ٧.٩  األلیاف
  ٦.٨  ٥.١  ٥.٣  الرماد

  ٢.٥٧٠  ٢.٥٧٠  ٢.٥٩٨  **كغم علف/الطاقة االیضیة میكا كالوري
  جامعة الموصل/اجري التحلیل الكیمیائي في مختبر كلیة الطب البیطري* 

  ).١٩٧٨(تم حسابھا من جداول التحلیل الكیمیائي لمواد العلف العراقیة للخواجة وtخرون ** 
  

أیwام كفتwرة تمھیدیwة ونقلwت بعwدھا  ١٠جامیع الكباش بصورة فردیة على العالئق التجریبیwة لمwدة غذیت م
صwباح كwل یwوم  الwروثوزن یw إذ كwان، متتالیwة أیwاملمدة خمسwة  الروثالھضم حیث تم جمع  أقفاصإلى 

فwي  نwایلون ویحفwظ أكیwاسیوضwع فwي ، من الwوزن الكلwي % ٢٥وقبل تقدیم العلف ثم یؤخذ نموذج یمثل 
تwم تجفیفھwا علwى درجwة % ٢٥عینwة تمثwل  وأخwذتوفي الیوم الخامس جمعت النمwاذج وخلطwت . الثالجة

٦٠ºائيالتحلی إجراءنایلون وحفظت لحین  أكیاسوضعت في . م لحین ثبات الوزنwا  .ل الكیمیwذتكمwأخ 
) Suction pump(باسwتخدام مفرغwة الھwواء  عینات من سائل الكرش قبل التغذیة وبعد التغذیة بساعتین
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سم ومثقبwة إلwى الكwرش  ٨من النحاس بطول  أنبوبةبالستیكي مثبت في نھایتھ  أنبوب إدخالوعن طریق 
ثwم رشwح سwائل الكwرش مwن  ). pH meter(حیث تم قیاس درجة الحموضة مباشرة باسwتخدام جھwاز الwـ 

امض مwwل مwwن ح٤٥wwمwwل مwwن الراشwwح وأضwwیف إلیwwھ ٥ثwwم اخwwذ ، خwwالل عwwدة طبقwwات مwwن الشwwاش الطبwwي
  درجwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwة عنwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwدالتنكسwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwتیك وحفwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwظ 

كما أخذت عینات من الدم من الورید الوداجي وتم فصل مصل الwدم باسwتخدام ، لتقدیر االمونیا) م°٢٠-( 
لحwین إجwراء ، )م°٢٠-(لمدة عشرة دقائق وحفظ عند درجة ) دقیقة/دورة ٣٠٠٠(جھاز الطرد المركزي 

لwwف والwwروث لتقwwدیر المwwادة الجافwwة والعضwwویة تwwم تحلیwwل عینwwات الع) ١٩٨٦ Jain(التحلیwwل الكیمیwwائي 
كمwwا تwwم تحلیwwل عینwwات الwwدم ، )٢٠٠٢( Anonymousین ومسwwتخلص االیثwwر واأللیwwاف حسwwب والبwwروت

الفرنسwwیة وثwwم قwwراءة النتwwائج ) Syribio(المصwwنعة مwwن شwwركة ) Kit(باسwwتخدام عwwدة التحالیwwل الجwwاھزة 
ائل الكwwرش فقwwد قwwدرت وفقwwاً لطریقwwة العمwwل أمwwا امونیwwا سSpectropHotometer .(ww(باسwwتخدام جھwwاز 

  ).١٩٨٣ Shamoon(المأخوذة عن 
وباسwwتخدام ) ٢٠٠٠( Anonymousحسwwب  صwwائي بواسwwطة الحاسwwوب االلكترونwwياجwwري التحلیwwل اإلح

  :وفقاً للنموذج الریاضي التالي CRDالتصمیم العشوائي الكامل 
Yij =m+ti+eij  

  حیث أن
 yij =قیمة المشاھدة في العلیقةi    
m =التوسط العام  
 ti = تأثیر المعاملة للعلیقة i  

eij =الخطأ التجریبي للوحدات التجریبیة.  
  ).١٩٥٥ Duncan(وتمت مقارنة المتوسطات باستخدام  اختبار دنكن المتعدد المدى 

  
  النتائج والمناقشة

وحظ عwدم إذ لw، تأثیر العالئق التجریبیة في معامل ھضم المركبات الغذائیwة) ٢(یوضح الجدول 
والمwwادة  %٨١.٣٤و ٧٣.٨٢ و٧٤.٦وجwwود تwwأثیر معنwwوي للمعwwامالت فwwي معامwwل ھضwwم المwwادة الجافwwة 

إال أنwwھ یالحwwظ ھنالwwك . علwwى التwwوالي للعالئwwق التجریبیwwة الwwثالث %٨٣.٩٥و  ٧٦.٩ و٧٨.١٨العضwwویة 
ر زھwرة الشwمس تحسن حسابي في معامل ھضم المادة الجافة والعضویة للعلیقة الثالثة المحتویة على بذو

أن عدم ظھور فروقات معنویة بین المعامالت ربما یعwود لقلwة عwدد ). ٢( المعاملة بالفورمالدیھاید جدول
و  Bhargavaھذه النتwائج كانwت مشwابھة لتلwك التwي حصwل علیھwا . الحیوانات المستخدمة في ھذا البحث

Ranjhan )ل  )١٩٧٤wwي معامwwة فwwات معنویwwة فروقwwا أیwwم یالحظwwذین لwwةواللwwادة الجافwwم المwwادة  ھضwwوالم
نتائج مماثلة حصل علیھwا ، في تغذیة الحمالن عند معاملة كسبة الفول السوداني بالفورمالدیھاید العضویة

اختالفwwwات فwwwي ھضwwwم المwwwادة ) ١٩٨٧(وtخwwwرون  Fiemsلwwwم یجwwwد و ،)١٩٧٨(وtخwwwرون  Yuyuأیضwwwاً 
wwة وغیwwویا المعاملwwول الصwwبة فwwى كسwwول علwwة العجwwدى تغذیwwویة لwwدالعضwwة بالفورمالدھایwwذلك  ،ر المعاملwwك

Petit )ى  )٢٠٠٣wار علwالذي لم یلحظ أي فروقات معنویة في معامل ھضم المادة الجافة عند تغذیة األبق
عالئق احتوت على بذور الكتان أو بذور زھرة الشمس المعاملwة بالفورمالدیھایwد فwي حwین أوضwح حسwن 

المعاملwwة بالفورمالدیھایwwد فwwي تغذیwwة األغنwwام عنwwد اسwwتخدامھم كسwwبة زھwwرة الشwwمس ) ٢٠٠١(وtخwwرون 
أیضwاً إلwى عwدم ) ٢(جwدول التشwیر النتwائج فwي  .والمادة العضویة انخفاضاً معنویاً في ھضم المادة الجافة

 %٨٠.٠٥و  ٧٤.٣٩ و٧٣.٧٨وجwwود تwwwأثیر معنwwwوي للمعwwامالت فwwwي معامwwwل ھضwwم البwwwروتین إذ كwwwان 
ي للعلیقwwة المحتویwwة علwwى بwwذور زھwwرة الشwwمس المعاملwwة للمعwwامالت الwwثالث علwwى التwwوالي وبتحسwwن حسwwاب

أن نتائج الدراسات التwي حصwل علیھwا العدیwد مwن البwاحثین حwول تwأثیر معاملwة المصwدر . بالفورمالدیھاید
عwدم وجwود تwأثیر معنwوي ) ٢٠٠٧(فقد أشwار المwالح ، البروتیني في معامل ھضم البروتین كانت متباینة

فwي معامwل ھضwم البwروتین فwي حwین اختلفwت نتwائج ھwذه الدراسwة مwع تلwك التwي للمعاملwة بالفورمالدیھایwد 
 Khanو ) ١٩٩٩(وtخwwwwwرون  Ortega-Cerrillaو ) ١٩٩٤(وtخwwwwwرون  Faichenyحصwwwwwل علیھwwwwwا 

أن ھwذا التبwاین فwwي . اللwذین الحظwوا وجwwود تwأثیر معنwوي فwwي معامwل ھضwم البwwروتین) ٢٠٠٠(وtخwرون 
لمجال ربما ترجع إلى الطریقة التي عومل بھا العلف والنسwبة المختلفwة نتائج الدراسات المختلفة في ھذا ا

  .من تراكیز الفورمالدیھاید المستخدم في المعاملة
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 ١٣٨

  
  تأثیر العالئق التجریبیة في معامل ھضم المركبات الغذائیة :)٢(جدول ال

معامل ھضم   المعامالت
  %المادة الجافة 

معامل ھضم 
المادة العضویة 

%  

معامل ھضم 
  %روتین الب

معامل ھضم 
مستخلص 

  %االیثر 

معامل ھضم 
  %األلیاف 

  ٢.٦٢±٤٧.٠٩  ٤.٦٨±٨٣.٧٦  ٣.٤٥±٧٣.٧٨  ١.١٤±٧٨.١٨  ١.٧±٧٤.٦  العلیقة األولى
  ٧.٣٢±٤٤.١  ٦.٧٩±٨٢.٠٩  ٦.٣٨±٧٤.٣٩  ١.٧٨±٧٦.٩  ٦.٧٩±٧٣.٨٢  العلیقة الثانیة
  ٧.٨٥±٦٢.٢٢  ١.٨٩±٩٣.١٤  ١.٣٤±٨٠.٠٥  ٢.٤٤±٨٣.٩٥  ٢.٠٨±٨١.٣٤  العلیقة الثالثة

  
لوحظ من نتائج ھذه الدراسة عدم وجود تأثیر معنوي للمعامالت المختلفة فwي معامwل ھضwم الwدھن الwذي 

إال انwwھ یالحwwظ تحسwwن ، للعالئwwق التجریبیwwة الwwثالث علwwى التwwوالي %٩٣.١٤و ٨٢.٠٩ و ٨٣.٧٦   كwwان 
ھwرة الشwمس المعاملwة لمعامwل ھضwم الwدھن للعلیقwة الثالثwة المضwاف إلیھwا بwذور ز% ١٠حسابي بمقwدار 
 Bahargava علیھwا ھذه النتائج جاءت متفقة مع تلك التي حصwل. مقارنة بالعلیقة األولى بالفورمالدیھاید

إال ، عدم وجود تأثیر للمعاملة بالفورمالدیھاید في معامل ھضم مسwتخلص االیثwرب) ١٩٧٤( Ranjhanو 
) ٢٠٠٧(مwع تلwك التwي حصwل علیھwا المwالح علیھا فwي ھwذه الدراسwة كانwت مختلفwة  المتحصلأن النتائج 

والذي أشار إلى أن معاملwة العلwف بالفورمالدیھایwد أدى إلwى تحسwن معنwوي فwي معامwل ھضwم مسwتخلص 
إال انwwھ لwwم یصwwل إلwwى % ١٠ھwwذه الدراسwwة حصwwل تحسwwن بمقwwدار فwwي وھنwwا البwwد مwwن اإلشwwارة أن . االیثwwر

یwة بلwغ معامwل ھضwم األلیwاف للعالئwق التجریب .مستوى المعنویwة ربمwا یكwون بسwبب قلwة عwدد المشwاھدات
على التوالي وتشیر نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود فwرو قwات  %٦٢.٢٢و  ٤٤.١و ٤٧.٠٩الثالث 

معنویة بین المعامالت على الرغم من وجwود تحسwن واضwح فwي معامwل ھضwم األلیwاف للعلیقwة المحتویwة 
أن عwwدم  .مقارنwwة بالعلیقwwة االولwwى% ١٥بلwwغ حwwوالي  یwwدعلwwى بwwذور زھwwرة الشwwمس المعاملwwة بالفورمالدیھا

وصول ھذا الفرق إلى مستوى المعنویة ربما یعود إلى قلة عدد المشwاھدات مwن جھwة مwع ارتفwاع التبwاین 
من المعروف ھنالك عدة عوامل یمكن أن تwوثر فwي معامwل ھضwم األلیwاف منھwا . ضمن المعاملة الواحدة

اقة والبروتین ومدى تأثیرھwا علwى طبیعwة مكونwات الكwرش وtثرھwا علwى نوع المواد العلفیة ومستوى الط
بwین المعwامالت لwم تتwأثر بدرجwة  pHفي ھwذه الدراسwة یالحwظ معwدل درجwة الwـ . نشاط األحیاء المجھریة

إذ أن ھwذه الwدرجات تقwع فwي ). ٣(جwدول الكبیرة على الرغم من وجود فروقات معنویة بwین المعwامالت 
wwدالت الطبیعیwwةالمعwwاء المجھریwwا األحیwwل بھwwن أن تعمwwي یمكwwـ . ة التwwة الwwت درجwwإذ كانpH  ةwwل التغذیwwقب

لصwwالح المعاملwwة  (P<0.05)للمعwwامالت الwwثالث علwwى التwwوالي وبفwwارق معنwwوي  ٦.٢٨و  ٦.٥٨ و٦.٢٥
علwى التwوالي وبفwارق معنwوي  ٥.٩٤و  ٥.٤٩ و٥.٨ كانت  pHالـ ان قیم أما بعد التغذیة فیالحظ. الثانیة

(P<0.05)  ة . لصالح المعاملتین األولى والثالثةwزداد فعالیwة تwد التغذیwع إذ أن بعwأن ھذا االنخفاض متوق
األحیاء المجھریwة وبwذلك تwزداد التخمwرات ممwا یwؤدي إلwى زیwادة فwي تركیwز األحمwاض الدھنیwة الطیwارة 

لتلwك التwي حصwل ھwذه النتwائج كانwت متشwابھة . لسwائل الكwرش pHوالتي تكون سبباً في خفض درجة الwـ 
یالحwظ مwن . التغذیwة بقبwلالتغذیwة مقارنwة  بعwد pHالذي الحwظ انخفwاض قیمwة الwـ  )٢٠٠٧(علیھا المالح 

مwwل ١٠٠/ملغwم ٣.٠٦و ٢.٦ و٢.١٧أن تركیwز االمونیwا فwي سwائل الكwwرش قبwل التغذیwة بلwغ ) ٣(جwدول ال
التwwي حصwل علیھwwا شwwمعون ھwذه النتwwائج جwاءت متفقwwة مwwع تلwك  .وبفروقwات غیwwر معنویwة بwwین المعwwامالت

كمwwا تشwwیر النتwwائج ارتفwwاع تركیwwز االمونیwwا لسwwائل الكwwرش بعwwد التغذیwwة فwwي جمیwwع ). ٢٠١١(والمwwالح 
للمعاملwwة  (P<0.05)مwwل وبانخفwwاض معنwwوي ١٠٠/ملغwwم٤.٠٤و  ٧.٦٢ و ٨.٨٢المعwwامالت حیwwث بلwwغ 

لسwائل الكwرش بعwد التغذیwة متوقwع  أن ارتفwاع تركیwز االمونیwا. الثالثة مقارنة بالمعwاملتین األولwى والثانیwة
المصwدر النتروجینwي فwي العلیقwة وذلك الن فعالیة األحیاء المجھریة عادة تنشط بعد التغذیة ویزداد تحلwل 

  ھwwwwwwwwwwwwwwذه النتwwwwwwwwwwwwwwائج . ممwwwwwwwwwwwwwwا یwwwwwwwwwwwwwwؤدي ذلwwwwwwwwwwwwwwك إلwwwwwwwwwwwwwwى ارتفwwwwwwwwwwwwwwاع تركیwwwwwwwwwwwwwwز االمونیwwwwwwwwwwwwwwا
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 ١٣٩

  
  ونیاسائل الكرش وتركیز االم pHتأثیر العالئق التجریبیة في درجة  :)٣(جدول ال

  مل١٠٠/تركیز االمونیا ملغم  pH  المعامالت
  بعد التغذیة  قبل التغذیة  بعد التغذیة  قبل التغذیة

  ب  العلیقة األولى
٠.٠٦٥±٦.٢٥  

  أ
٠.٩١±٢.١٧  ٠.١١٣±٥.٨  

  أ
١.٩٣±٨.٨٢  

  أ  العلیقة الثانیة
٠.٠٢٥±٦.٥٨  

  ب
٠.١٧±٢.٦  ٠.٠٤٦±٥.٤٩  

  أ
١.٧٤±٧.٦٢  

  ب  العلیقة الثالثة
٠.١٠٢±٦.٢٨  

  أ
٠.١٧±٣.٠٦  ٠.٠٢٦±٥.٩٤  

  ب
٠.٢١±٤.٠٤  

  .(P<0.05)تعني وجود فرو قات معنویة عند مستوى احتمال  عمودیاً الحروف المختلفة 
  

  
متفقwwة مwwع نتwwائج العدیwwد مwwن البwwاحثین اللwwذین أشwwاروا إلwwى أن تركیwwز االمونیwwا یwwزداد بعwwد التغذیwwة جwwاءت 

وtخwwwرون  Sindtو ٢٠٠٧المwwwالح ( ثwwwم یبwwwدأ بالتنwwwاقص إلwwwى أن یصwwwل المسwwwتویات الطبیعیwwwة. بسwwwاعات
عدم وجود تاثیر معنوي بین المعامالت فwي تركیwز الكلیسwیریدات ) ٤(تشیر النتائج في الجدول ). ١٩٩٣

 ٤٨.٤و  ٥٨.٤و  ٥١.١مwwwwwل وكwwwwwذلك یوریwwwwwا الwwwwwدم ١٠٠/ملغwwwwwم ٤٩.٦و  ٧٥.٨و  ١٠٢.٩الثالثیwwwwwة 
لنتwائج جwاءت متفقwة مwع تلwك ھwذه ا. مwل١٠٠/ملغwم٦.٥و ٦.٨و  ٦.٦مل وتركیز بروتین الwدم ١٠٠/ملغم

عنwwد مقارنتwwھ بwwین العالئwwق المحتویwwة علwwى الشwwعیر ونخالwwة الحنطwwة ) ٢٠٠٧(التwwي حصwwل علیھwwا المwwالح 
كمwا لwوحظ مwن نتwائج ھwذه الدراسwة عwدم وجwود فروقwات معنویwة  .المعاملة وغیر المعاملة بالفورمالدھاید

 ١١٢.٣٢و  ١٠٨.٣لكلوكwwwwwوز لمسwwwwwتوى الكلوكwwwwwوز فwwwwwي الwwwwwدم بwwwwwین المعwwwwwامالت اذ بلwwwwwغ تركیwwwwwز ا
ھwwذه التراكیwwز كانwwت تقwwع ضwwمن المسwwتویات الطبیعیwwة لمسwwتوى . مwwل علwwى التwwوالي١٠٠/ملغwwم١٠٣.٥٢و

 ٢٠٠٧، صwwwالح، ٢٠٠٠، وtخwwwرون Swanson(الكلوكwwwوز بالwwwدم والتwwwي وجwwwدھا العدیwwwد مwwwن البwwwاحثین 
بیwwولین ركیwwز الكلوفwwي ت (P<0.05)ویالحwwظ مwwن ھwwذه الدراسwwة ھنالwwك زیwwادة معنویwwة ). ٢٠٠٧، والمwwالح

  .مل١٠٠/ملغم٢.٣٣مل للمعاملة الثانیة مقارنة بالمعاملة الثالثة ١٠٠/ملغم٣.١٦
   
  تأثیر العالئق التجریبیة في صفات الدم الكیموحیویة :)٤(جدول ال 

  الكلیسیریدات  المعامالت
  الثالثیة ملغم 

  مل١٠٠/

  یوریا ملغم
  مل١٠٠/

كلوكوز 
  مل١٠٠/ملغم

بروتین 
  مل١٠٠/ملغم

ومین الب
  مل١٠٠/ملغم

كلوبیولین 
  مل١٠٠/ملغم

العلیقة 
  األولى

١٠٢.٩±  
١٧.١  

٥١.١±
٣.٢  

١٠٨.٣٠±
  أب  ٠.١٧±٣.٨  ٠.٢٧±٦.٦  ٨.٢١

٠.١٢±٢.٨٣  
العلیقة 
  الثانیة

٧٥.٨±
١٩.٦  

٥٨.٤±
٣.٣  

١١٢.٣٢±
  أ  ٠.٠٣±٣.٦  ٠.١±٦.٨  ٤.٩

٠.٠٨±٣.١٦  
العلیقة 
  الثالثة

٤٩.٦±
٢٧.٩  

٤٨.٤±
٧.٨  

١٠٣.٥٢±
  ب  ٠.٣٥±٤.٢  ٠.٠٣±٦.٥  ٦.٤٥

٠.٣٧±٢.٣٣  
 (P<0.05)الحروف المختلفة عمودیاً تعني وجود فرو قات معنویة عند مستوى احتمال 

 
EFFECT OF FORMALDEHYDE TREATED AND UNTREATED 

SUNFLOWER SUPPLEMENT ON NUTRIENT DIGESTIBILITY AND 
SOME RUMEN AND BLOOD PARAMETERS IN AWASSI SHEEP 

 

Osama AbdulGani AL-Zeadan 
 

Dep. Of Aim. Prod./College of Agriculture and Forestry/ Mosul University 
 

ABSTRACT 
Nine Awassi rams were used in this study. The rams were divided into 

three groups. The first group (control) was fed on ration consisted mainly of 
barley, wheat bran and soybean meal, while the second and third group fed on 
ration contained 10% of sunflower untreated or treated with formaldehyde 
respectively. All the rams were fed for 15days, the first 10days considered as 
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 ١٤٠

preperiod, then 5days for feces collection. Samples of rumen liquor and blood 
was taken in last day. 

Results indicated that addition of sunflower seeds untreated and 
formaldehyde treated had no significant effect on the coefficient of nutrient 
digestibility (dry and organic matter , Protein , Fat extraction and fiber). Result 
of statistical analysis showed significant difference (P<0.05) between 
treatments in the pH of rumen liguor for the second treatment (6.58) vs. (6.25 
and 6.28) for the first and third treatments. It was noted that the pH value was 
decreased after feeding in all groups. Concentration of ammonia in rumen 
liquor before feeding was 2.17, 2.60 and 3.06 mg/100ml respectively. While a 
significant increases (P<0.05) was noted in ammonia concentration after 
feeding for the first and second group as compared with third group, the values 
were 8.82, 7.62 and 4.04 mg/100ml respectively. Results also indicated that the 
treatments had no significant effect on the concentration of blood triglyceride, 
urea, glucose, protein and albomine, while their was significant (P<0.05) 
differences between the second and third groups on glubulin, their values were 
2.83, 3.16 and 2.33 mgl/100ml respectively. 

  
  المصادر

تحسwwین كفwwاءة ). ٢٠٠١(علwwي عبwwدالغني سwwلطان ومwwاھر محمwwد الشwwیخلي ، شwwاكر عبwwداالمیر ، حسwwن 
دراسwات العلwوم الزراعیwة المجلwد ، ة زھرة الشمس كعلwف للحیوانwات المجتwرةاالستفادة من كسب

  .٤٠-٣٢ص، )٣.٢(العددان ) ٢٨(
التركیب الكیمیائي والقیمwة الغذائیwة لمwواد ). ١٩٧٨(الھام عبدهللا وسمیر عبداالحد ، علي كاظم، الخواجة

انیwwة العامwwة التابعwwة نشwwرة صwwادرة عwwن قسwwم التغذیwwة فwwي مدیریwwة الثwwروة الحیو. العلwwف العراقیwwة
  .جمھوریة العراق، لوزارة الزراعة

تwأثیر اإلحwالل الجزئwي للشwعیر ونخالwة ). ٢٠١١(، وعمر ضیاء محمد المwالح ، صباح عبدو ، شمعون 
الحنطwwة المعwwاملتین بالفورمالدھایwwد ومسwwتوى البwwروتین فwwي ھضwwم المركبwwات الغذائیwwة وبعwwض 

  .١: ٣٩، زراعة الرافدین  مجلة. خصائص تخمرات الكرش وأداء الحمالن
تwأثیر اسwتخدام نسwwب عالیwة مwن البwwروتین المwنخفض تحللwھ داخwwل ). ٢٠٠٧(، عبwدالمنعم مھwwدي ، صwالح 

جامعwwة / كلیwwة الزراعwwة والغابwwات –أطروحwwة دكتwwوراه ، الكwwرش علwwى األداء اإلنتwwاجي لألغنwwام
  .الموصل

 –كلیwة الزراعwة ، الجwزء األول ، رات فسلجة الھضwم وتغذیwة المجتw). ١٩٨١(علي عبدالكریم ، العطار 
  .جامعة بغداد

تwwأثیر نسwwب البwwروتین فwwي العالئwwق المعاملwwة بالفورمالدھایwwد علwwى ). ٢٠٠٧(عمwwر ضwwیاء محمwwد ، المwwالح 
كلیwwة الزراعwwة  –أطروحwwة دكتwwوراه ، معامwwل الھضwwم واألداء اإلنتwwاجي فwwي الحمwwالن العواسwwیة 
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