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المركبات الغذائية وبعض صفات  هضم علىفي عالئق النعاج العواسية  صوديومبيكاربونات ال إضافة تأثير
 سائل الكرش والدم

 احمد محمد طٌب مثنى
 الثروة الحٌوانٌة قسم

 الزراعة والغابات/جامعة الموصل كلٌة

                 

 الخالصة
 5 – 4 كغم ومعدل أعمارها 5429±59440 عواسٌة معدل أوزانها  نعاج 9استخدام  ب أجرٌت الدراسة

لدراسة تأثٌر استخدام   نعاج   3 سنوات، قسمت الحٌوانات عشوائٌاً إلى ثالث مجامٌع ضمت كل مجموعة 
الئق النعاج العواسٌة المركزة على هضم المركبات الغذائٌة وبعض خواص بٌكاربونات الصودٌوم فً ع

عالئق تجرٌبٌة تكونت من  على ثالث غذٌت النعاجلبالزما الدم4  حٌوٌةكٌمولصفات الوبعض اسائل الكرش 
العلٌقة االولى )السٌطرة ( كانت خالٌة فً محتواها من  4الشعٌر ونخالة الحنطة وكسبة فول الصوٌا 

اربونات % بٌك 3و  045فٌما احتوت العلٌقتٌن الثانٌة والثالثة فً مكوناتها على  4بٌكاربونات الصودٌوم 
 لبروتٌن4 أشارت النتائج إلىو كانت العالئق متساوٌة فً محتواها من الطاقة وا 4الصودٌوم على التوالً 

( فً معامل هضم البروتٌن الخام مع زٌادة إضافة بٌكاربونات الصودٌوم  4445وجود تحسن معنوي ) أ > 
 54440و  52463ام حٌث كانت %4 وكذلك معامل هضم األلٌاف الخ 26464و  23442و  69456إذ بلغت 

4فً حٌن لم تكن الفروقات معنوٌة فً معامل هضم المادة للمعامالت الثالثة على التوالً %  62435و 
  لم تشر النتائج الى وجود فروقات معنوٌة لالس الهٌدروجٌنً كما 4الجافة والمادة العضوٌة ومستخلص اإلٌثر

 (pH وكذاك تركٌز األ )فً حٌن 4عداد البكترٌا والبروتوزوا قبل التغذٌة فً سائل الكرشنٌا  ولوغارٌتم أمو 

( مع ارتفاع نسبة بٌكاربونات الصودٌوم فً مكونات العالئق  فً  4445لوحظ وجود زٌادة معنوٌة ) أ > 
للمعامالت الثالثة على  6432 و 5443 و 5402 ( لسائل الكرش بعد التغذٌة   pHاالس الهٌدروجٌنً ) 

كذلك لوحظ زٌادة فً لوغارٌتم أعداد البكترٌا فً سائل الكرش لصالح المعاملة الثالثة مقارنة  التوالً
4ومن  للمعامالت الثالثة على التوالً 00424و  00442و  00434بالمعاملتٌن األولى والثانٌة حٌث بلغت 

فً حٌن لم  4امالت الثالثةنٌا  وأعداد البروتوزوا للمعموجهة أخرى لم تكن الفرو قات معنوٌة فً تركٌز األ
   ALTو ASTوانزٌم  ٌالحظ وجود اٌة فروقات معنوٌة لبعض صفات الدم والتً اشتملت البروتٌن الكلً

فً تركٌز (  4445) أ > 4بٌنما أشارت النتائج إلى وجود زٌادة معنوٌة والكلٌسٌرٌدات الثالثٌة والٌورٌا
 002443لثة مقارنة بالمجموعة األولى )السٌطرة (حٌث بلغت كولٌسترول الدم لصالح المعاملتٌن الثانٌة والثا

 4 معامالت الثالثة على التوالً لل مل دم 044ملغ / 026462و  026433و 
                                        

 المقدمة
بنظر االعتبار4 إن االهتمام بالجانب التغذوي للحٌوانات الزراعٌة من األمور المهمة التً ٌجب أخذها       

كون التغذٌة تشكل الجزء األكبر من تكالٌف اإلنتاج وان استغاللها بشكل امثل سٌؤدي بمردودات اٌجابٌة على 
الحٌوان من جهة الذي سوف ٌنعكس غلى األداء اإلنتاجً مما ٌزٌد الفرصة لزٌادة واردات المرب4ً إن 

ٌوانات الزراعٌة وخاصة ذات اإلنتاج العالً إذ استهالك األعالف المركزة له أهمٌة كبٌرة فً تغذٌة الح
تحتاج إلى نسبة عالٌة من العناصر والمركبات الغذائٌة التً تدعم هذا اإلنتاج4 على الرغم من أهمٌة العالئق 

( لسائل (pH المركزة فً تغذٌة الحٌوان إال أن االستهالك العالً  له أثراً فً إنخفاض األس الهٌدروجٌنً

ما ٌؤثر سلبا فً هضم المركبات والعناصر الغذائٌة من خالل تأثٌرها على األحٌاء المجهرٌة الكرش والذي رب
 (4 إن سبب هذا االنخفاض باألس الهٌدروجٌن2444ًوآخرون  Bernard) المتعاٌشة فً داخل الكرش 

pH)المركزة  ( لسائل الكرش هو زٌادة تركٌز الحامض ألدهنً الطٌار البروبٌونٌك نتٌجة الحتواء العالئق
 (Fuentesعلى نسبة عالٌة من الكربوهٌدرات سرٌعة التخمر والتً ٌنتج عنها تكوٌن هذا الحامض ألدهنً  

 (4 وان اللعاب الذي ٌفرزه الحٌوان غٌر كافً للتغلب على هذا2449 وآخرون
 

 2400/ 9/  02وقبوله فً  2400/ 5/  02تارٌخ تسلم البحث 

( إذ ٌعتبر اللعاب  أحد الوسائل المستخدمة من قبل الحٌوان  للمحافظة (pHاالنخفاض فً األس الهٌدروجٌنً 
(  والذي ٌعجز فً كثٌر من Chow 0993و  (Russellمن االنخفاض ( (pHعلى األس الهٌدروجٌنً 

االحٌان من المحافظة على األس الهٌدروجٌنً من اإلنخفاض4 ونتٌجة لذلك فقد تم استخدام معدالت الحموضة 
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لسائل الكرش مثل بٌكاربونات الصودٌوم وبنتوناٌت الصودٌوم وبٌكاربونات البوتاسٌوم  وغٌرها إما بإذابتها 
أو بإضافتها مع العلف  (Allen 2443و  (Oba( أو بالتجرٌع 2444واخرون   Cotteeبماء الشرب )

(Sanchez  و  0992واخرونMandebvu  وGalbraith 0999  وCalsamiglia  و  2442واخرون
Fuentes  و 2449واخرونKhuttab  والتً ٌمكن ان ٌكون لها دور اٌجابً فً تحسٌن  2449واخرون )

زٌادة كفاءة االستفادة من األعالف المركزة وانعكاس ذلك على  هضم المركبات والعناصر الغذائٌة وبالتالً
اإلنتاج4 إستناداً لما ذكرفقد اقترح تنفٌذ هذه الدراسة للبحث فً تاثٌر إضافة بٌكاربونات الصودٌوم فً هضم 

 المركبات والعناصر الغذائٌة وبعض خواص سائل الكرش والدم فً النعاج العواسٌة 4                

 
 البحث وطرائقهمواد 

بحةوث نٌنةوى ا الهٌئةة العامةة للبحةوث قسةم  –أجرٌت هذه الدراسةة فةً شةعبة بحةوث الثةروة الحٌوانٌةة 

الةى ثالثةة مجموعةات معةدل  قسةمت الحٌوانةات سنوات4 5 - 4ٌة بعمر عواس ( نعاج9الزراعٌة استخدم فٌها )

 ود فروقةات معنوٌةة مةا بةٌن المعةامالتتم إجراء التحلٌل اإلحصائً  للتأكد مةن عةدم وجةكغم4 و59435اوزانها

 (9)داخةل قاعةة كبٌةرة نصةف مكشةوفة وأرضةٌة مبلطةة باالسةمنت ومقسةمة إلةى  تم وضع النعةاج4 (2)جدول 

وحةوض لشةرب المةاء وضةعت كةل نعجةة بصةورة  متةر و مجهةزة بمعلةف  045×045أبعادهةا  أقفاص أرضٌة

وكسةبة فةول أساسةا مةن الشةعٌر ونخالةة الحنطةة  غذٌت حٌوانات المجموعات على ثالثة عالئق مكونة مفردة 4

للمعةامالت    3  و 045 و صةفر وتبن الحنطة وتحتوي على نسب مختلفة من بٌكاربونات الصودٌوم  الصوٌا 

النسةبة المئوٌةة  تقةدٌر(حٌةث تةم 0والثانٌة والثالثة  على التوالً وكما موضةح فةً الجةدول ) األولى )السٌطرة (

)   Anonymousثةر والرمةاد مختبرٌةا حسةبما جةاء فةً ومسةتخلص االٌ والبةروتٌن  الجافةة والعضةوٌةللمادة 

4 كمةا ( 0990)آخةرون و van soestبطرٌقة الخام للعالئق الثالث مختبرٌا لٌاف األتقدٌر  4 وتم أٌضا(2442

الةى قدم العلةف (Anonymous   0945 4)النعاج من المركبات الغذائٌةتسد احتٌاجات روعً فً العالئق أن 

 3صةباحا واألخةرى فةً السةاعة  4 وجبتةٌن األولةى فةً السةاعة ن الغةذاء ٌقةدم وكةا (ad-libitumحد الشةبع )

سةجلت خاللهةا كمٌةات  ٌومةا 05رة التجربةة 4 اسةتمرت التغذٌةة مةدة مساءاُ مةع تواجةد المةاء النظٌةف طةوال فتة

ت الحمالن فً أقفاص الهضم حٌةث األولى كفترة تمهٌدٌة بعدها وضع  02  حٌث عدت األٌامالعلف المتناول4 

تم سحب عٌنات الةدم بعةد تقةدٌم الخامس عشر  فً األٌام الثالثة األخٌرة وفً الٌوم  (الروثالفضالت ) تم جمع

 Jain ء فةًمن منطقة الورٌد الوداجً وفقةاً لمةا جةا 3سم04العلف بثالث ساعات وباستخدام حقنة  طبٌة بسعة 

ثةم وضةعت  pH meter  4( باسةتخدام جهةاز (pHالهٌدروجٌنً للةدم ( حٌث تم قٌاس االس  0942) وآخرون

م فصةل سةٌرم الةدم مباشةرة باسةتخدام جهةازالطرد المركةزي من ثم ت،  3سم02العٌنات فً أنبوبة اختبار بسعة 

سةعة  دقائق حٌث تم بعدها فصل الراشةح وحفظةه فةً أنابٌةب بالسةتٌكٌة  04دورة / دقٌقة لمدة  4444بسرعة 

مئوٌةةة  لحةةٌن إجةةراء تحالٌةةل الةةدم اذ تةةم تقةةدٌر تركٌةةز البةةروتٌن الكلةةً  24- درجةةةتحةةت  وحفظةةت 3سةةم04

 Aspartate (AST) قٌةةاس فعالٌةةة اإلنةةزٌمٌنووالكلوكةةوز الكولٌسةةترول والكلٌسةةٌرٌدات الثالثٌةةة والٌورٌةةا 

amino trans ferase (ALT) – Alanine amino trans ferase فً سٌرم الةدم باسةتخدام عةدة التحلٌةل 

باسةةتخدام جهةةاز الطٌةةف  الفرنسةةٌة  (Biolaboاأللمانٌةةة و) (Biomerueالجةةاهز المصةةنعة مةةن قبةةل شةةركة ) 

(4 تم جمع سةائل الكةرش قبةل التغذٌةة صةباحاً وبعةد التغذٌةة بةأربع سةاعات  Spectrophotometerالضوئً )

مةةل سةةائل الكةةرش إذ كةةان ٌقةةاس األس 244( وبحجةةم  Suction Pumbباسةةتخدام جهةةاز السةةحب الهةةوائً ) 

( ثم ٌصفى باستخدام الشةاش الطبةً  pH meter( لسائل الكرش مباشرة باستخدام جهاز )  pHالهٌدروجٌنً )

 24تم اخةذ وأخذت منه عٌنات تم حفظها فً قنانً خاصة ولحٌن إجراء التحالٌل 4 لتقدٌر امونٌا سائل الكرش  

واخرون   Legleiterعٌاري وحسب ماورد عن  6من حامض  الهٌدروكلورٌك   مل 0مل منه وأضٌف إلٌه 

 Broderick( اذ تةةم تقةةدٌر تركٌةةز االمونٌةةا فةةً سةةائل الكةةرش حسةةب طرٌقةةة العمةةل التةةً وردت عةةن 2445)

  Atlasفةةً دراسةةة مةةا جةةاء ل وفقةةاً   Breedبطرٌقةةة  د البكترٌةةا والبروتةةوزوااقةةدرت أعةةد Kang (09444)و

تةةم إجةةراء التحلٌةةل اإلحصةةائً وكانةةت األرقةةام تشةةٌر إلةةى لوغةةارٌتم األعةةداد الحقٌقٌةةة لهةةا4 ( 0995وآخةةرون )

( وذلةةةك باسةةةتخدام النمةةةوذج C.R.Dباسةةةتخدام التصةةةمٌم العشةةةوائً الكامةةةل لتحلٌةةةل التبةةةاٌن بةةةٌن المعةةةامالت )

قٌمةة تمثةل  yijإذ أن   Yij = U + Ti + eij  ( 0994الرٌاضةً و علةى وفةق مةا جةاء فةً داود وإلٌةاس )
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تمثةةل تةةأثٌر المعاملةةة  Tiتمثةةل المتوسةةط العةةام للتجربةةة،  U) قٌمةةة أي مشةةاهدة (، iمةةن المعاملةةة  jالمشةةاهدة 

i 4الخاصة بهةذه المشةاهدة eij  تمثةل مقةدار الخطةأ التجرٌبةً للمشةاهدةj  مةن معاملةةi 4كمةا تةم اسةتخدام اختبةار

4 تةةةم تنفٌةةةذ التحلٌةةةل (Duncan 0955 ) تدنكةةةن المتعةةةدد المةةةدى الختبةةةار معنوٌةةةة الفروقةةةات بةةةٌن المتوسةةةطا

 Anonymousاإلحصةةةائً والمقارنةةةة بةةةٌن المتوسةةةطات باسةةةتخدام الحاسةةةوب االلكترونةةةً بتطبٌةةةق برنةةةامج 

(24444) 

 
 مكونات العالئق التجرٌبٌة وتركٌبها الكٌمٌائً( : 0الجدول )

Anonymous (2442  4)على أساس المادة الجافة وحسبما ورد فً   تم تقدٌر التركٌب الكٌمٌائً للعالئق التجرٌبٌة مختبرٌاً 

   4( 0924حسبما جاء فً الخواجة وآخرون ) * قدرت 
 

 النتائج والمناقشة
( فً معدالت العلف الٌومً المستهلك  4445) أ > أشارت النتائج الى حصول زٌاد ة معنوٌة 

و  04200و  04543(كغم/ٌوم4 وكذلك الحال بالنسبة للمادة الجافة المتناولة )04935و  04422و  04234)
(كغم/ٌوم إذ تفوقت المعاملة الثالثة معنوٌا على األولى التً لم بكن االنخفاض معنوٌا عن المعاملة 04404

( إلى أن إضافة بٌكاربونات الصودٌوم 0994وآخرون ) Xu( و 0993) Chowو Russellالثانٌة4لقد أشار 

ٌودي الى زٌادة فً استهالك الماء والذي بدوره سٌعمل على زٌادة سرعة تدفق السوائل من الكرش إلى 
األمعاء الدقٌقة وخاصة الكربوهٌدرات سهلة الهضم وبالتالً انخفاض األس الهٌدروجٌنً لسائل الكرش  

كوٌن حامض البروبٌونٌك مما ٌسرع فً هضم المركبات الغذائٌة وخاصة االلٌاف وبدوره ٌزٌد بسبب تحدٌد ت
( إلى عدم ظهور فروقات معنوٌة بٌن المعامالت الثالثة فً معدالت 3الجدول ) من إستهالك العلف4 ٌشٌر

لغت % والمادة العضوٌة وقد ب 26463و  25403و  23443معامل هضم كل من المادة الجافة وكانت 
% للمعامالت التً  2424و  64444و  66449% ومستخلص اإلٌثر إذ كانت  22434و  25432و 24436

أشارت النتائج إلى ظهور فً حٌن 4 الً% بٌكاربونات الصودٌوم على التو 3و 045و تحتوي على صفر
% وكذلك 26464و  23442و  69456( فً معامل هضم البروتٌن الخام فقد بلغ  4445تحسن معنوي ) أ > 

وكان  4للمعامالت الثالثة على التوالً%   63435و  54440و  52463معامل هضم األلٌاف الخام إذ كان 
هذا التحسن متزامنا مع زٌادة مستوى البٌكاربونات فً العالئق التجرٌبٌة حٌث نالحظ تفوق المعاملة الثالثة 

ربما  4تفوقت بدورها معنوٌا على المعاملة األولى والثانٌة والتً األولى( على المعاملتٌن  4445معنوٌا ) أ > 

 المكونات %   
 

(0) 
صفر%بٌكاربونات 

 الصودٌوم

(2) 
%بٌكاربونات 045

 الصودٌوم

(3) 
%بٌكاربونات 3

 الصودٌوم

 24 66 65 شعٌر

 06 22 24 نخالة حنطة

 5 5 5 كسبة فول الصوٌا

 444 445 5 تبن الحنطة

 344 045 --- بٌكاربونات الصودٌوم

 446 445 445 ٌورٌا

 445 445 445 ملح طعام

 التركٌب الكٌمٌائً للعالئق %

 90406 90440 94444 مادة جافة %

 94430 95404 95444 مادة عضوٌة %

 06442 06469 06454 بروتٌن خام %

 5464 5440 5426 دهن خام %

 02440 00493 02409 ألٌاف خام %

 4499  4420 4449 رماد %

 24444 24446 24495 *طاقة اٌضٌة مٌكاكاالري / كغم
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من  (pHإلى المحافظة على قٌم األس الهٌدروجٌنً لسائل الكرش) بٌكاربونات الصودٌوم إضافة أدى

 6432 و 5443 و 5402بلغت  ( إذ4وكما هو موضح من النتائج فً جدول ) ألطول فترة ممكنة االنخفاض
الى ان االنخفاض فً األس  Chow (0993)و   Russellد أفاد فق للمعامالت الثالثة على التوال4ً

مما  نشاط األحٌاء المجهرٌة المنتجة لحامض البروبٌونٌك زٌادة فً سٌؤدي إلى 542الهٌدروجٌنً إلى مادون 
بالتالً تحدٌد نشاط األحٌاء المجهرٌة  و ٌساعد فً زٌادة سرعة انخفاض األس الهٌدروجٌنً لسائل الكرش 

 4Sanchez- Cerrato من جهة أخرى فقد أشار الهاضمة لأللٌاف مما ٌؤثر فً معامل هضمه 
وألطول فترة  644–644عند(pH)المحافظة على األس الهٌدروجٌنً لسائل الكرشإلى أن (2442وآخرون)

مل هضم البروتٌن الخام بسب توفٌر الوسط ى إلى تحسن فً هضم األلٌاف فضال عن تحسن فً معاأدممكنة 
المالئم لنمو الحٌاء المجهرٌة وبالتالً زٌادة كفاءة اإلستفادة من البروتٌن والمركبات الناتروجٌنٌة الالبروتٌنٌة 

(4 من جهة  2442واخرون  Calsamigliaو   2444وآخرون  Bernardلبناء البروتٌن الماٌكروبً  )
( أن االنخفاض فً األس 2444واخرون ) Tripathi( و 2443)وآخرون  Keunenاخرى أفاد 

سٌؤدي الى زٌاد الضغط االزموزي أي زٌادة فً الشد السطحً  542الهٌدروجٌنً إلى مستوٌات اقل من 
والذي بدوره سٌعمل على تحدٌد نشاط األحٌاء المجهرٌة من خالل تقلٌل أعدادها وكذلك تقلٌل فعالٌتها فً 

 غذائٌة وبالتالً انخفاض تٌسر الطاقة الالزمة لنشاطها ووتكاثرها 4الوصول الى المادة ال
 

 4للنعاج العواسٌة: األوزان اإلبتدائٌة وكمٌات العلف والمادة الجافة المتناولة  (2)الجدول 

 ( و2444واخرون ) Tripathiو  (0949واخرون ) Solorzano وجاءت هذه النتائج متفقة مع ماوجده  

Sanchez- Cerrato (2442وآخرون )وMoony  وAllen  (2442 ًإذ أشاروا على وجود تحسن ف )

فً حٌن لم تتفق نتائج هذه الدراسة مع  4معامل هضم البروتٌن واأللٌاف باستخدام بٌكاربونات الصودٌوم
م ٌالحظوا فروقات معنوٌة فً معامل هضم البروتٌن الخام إذ ل 2444واخرون  Qiuماحصل علٌه 

( pHاألس الهٌدروجٌنً ) ( الى عدم وجود فروقات معنوٌة ف4ًالجدول ) وااللٌاف4 تشٌرالنتائج فً

) معنوٌة فً حٌن كانت الفرو قات على التوال4ً 2402و 6440و 6426 فقد بلغللمعامالت الثالثة قبل التغذٌة 
المعاملة الثالثة عن الثانٌة والتً  وقد ارتفع عند 6432و 5443و 5402 التغذٌة إذ بلغت( بعد 4445أ > 

بسبب استخدام بٌكاربونات الصودٌوم التً تنتج عند تحللها اٌونات  وذلك تفوقت على المعاملة األولى
كرش الحوامض سائل  من المتحررة +Hتحاد مع اٌونات الهٌدروجٌن اإلومن ثم  -HCO3البٌكاربونات 

ومن ثم تتحول اٌونات 4( لسائل الكرش pHاألس الهٌدروجٌنً ) هً من أهم مسببات انخفاض والتً
 H2Oوالماء   CO2الى ثانً اوكسٌد الكاربون  الضعٌف متحلالالبٌكاربونات إلى حامض الكربونٌك 

  (4 2445وآخرون  Chanو 0992واخرون  Sanchez على األس الهٌدروجٌنً من االنخفاض ) اً حافظم

 4العواسٌة النعاج فًكاربونات الصودٌوم فً معامل هضم المركبات الغذائٌة بٌ إضافةتاثٌر :  (3)الجدول 

 % وفق اختبار دنكن للمتوسطات5غٌر مختلفة معنوٌا عند مستوى احتمال افقٌا *المتوسطات التً تحمل حروفاً متشابهة 

   
(0) 

صفر%بٌكاربونات       
 الصودٌوم

(2) 
 %بٌكاربونات 045

 الصودٌوم

       (3) 
%بٌكاربونات     3

 الصودٌوم

 4494±  59452 6424± 59425 3422±  59442  الوزن االبتدائً )كغم( 

   أ 44094 ± 04935 أب   44032 ± 04422    ب 44063 ± 04234 علف متناول )كغم/ٌوم(  

 أ 44026 ± 04404 أب 44024 ± 04200 ب44044  ± 04543 مادةجافةمتناولة )كغم/ٌوم( 

معامل هضم المركب 
% 

(0) 
صفر%بٌكاربونات       

 الصودٌوم

(2) 
 %بٌكاربونات 045

 الصودٌوم

       (3) 
%بٌكاربونات     3

 الصودٌوم

 3453±  26463 2449± 25403 2443±  23443  المادة الجافة

 4445±  22434 3442± 25432 3444±   24436 المادة العضوٌة

 أ 4432±  26464 أب 4433±  23442 ب 4432± 69456 البروتٌن الخام

 0420±  24424 2465±64444 2449± 66449 مستخلص اإلٌثر

 أ4452± 63435 ب4426±54440 ج4432±  52462 األلٌاف الخام
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  للنعاج العواسٌة 4 بٌكاربونات الصودٌوم فً بعض صفات سائل الكرش إضافةتاثٌر: ( 4الجدول)

 % وفق اختبار دنكن للمتوسطات 5غٌر مختلفة معنوٌا عند مستوى احتمال افقبا *المتوسطات التً تحمل حروفاً متشابهة 

 

  Allenو  Mooneyو  2443وآخرون   Keunenو 2442وآخرون   Calsamigliaإلٌه وهذا ماأشار 
 ( الى 4النتائج فً الجدول ) كما لم تظهر 24494وآخرون  Fuentesو  2444وآخرون  Mardenو 2442

 2429و 6445و 46402 إذ كانت قبل التغذٌة التغذٌة وبعد فروقات معنوٌة فً تركٌز أمونٌا سائل الكرش قبل
للمعامالت  مول سائل الكرش044مول/ 9404و  9449و  2495وبعد التغذٌة  مول سائل الكرش044مول/

فً أعداد  (  4445) أ > إلى حصول تحسن معنوي  4 من جهة أخرى أشارت النتائجالثالثة على التوالً
بكترٌا سائل الكرش بعد التغذٌة لصالح المجموعة الثالثة مقارنة المجموعتٌن األولى والثانٌة اللتان لم ٌظهر 

/ مل من سائل الكرش  00424و  00442و  00434بٌنهما إختالف معنوي فقد بلغ لوغارٌتم أعدادها 
4فً حٌن لم تكن الفروقات معنوٌة ألعداد البكترٌا فً سائل الكرش قبل التغذٌة توالًللمعامالت الثالثة على ال

/ مل من سائل الكرش4كما لم ٌالحظ فروقات معنوٌة فً  9462و  9466و  9460إذ كان لوغارٌتم أعدادها 
و  4434و 4425أعداد البروتوزوا فً سائل الكرش قبل وبعد التغذٌة وكان لوغارٌتم أعدادها قبل التغذٌة 

 وجاءت هذه/ مل من سائل الكرش 4  4464و  4459و  4455/ مل من سائل الكرش وبعد التغذٌة  4424
كان  وا الى أن ارتفاع  أعداد البكترٌا أشارحٌث 2449وآخرون   Fuentesالنتائج متفقة مع نتائج النتائج 

نشاط األحٌاء  ة ادٌزوبالتالً من اإلنخفاض  ( لسائل الكرشpHاألس الهٌدروجٌنً ) المحافظة على بسب

 لم ٌكن إلضافة بٌكاربونات الصودٌوم تأثٌر معنوي لى أعدادها  بعد التغذٌة4انعكس إٌجابا ع والذي المجهرٌة 
  2403و 2400و 2449بلغ األس الهٌدروجٌنً للدم  إذ 4( 5كما هو موضح فً جدول ) فً صفات الدم 

تقوم بروتٌنات البالزما بالمحافظة علٌه من التغٌر  وكانت ضمن المدى الطبٌعً لألس الهٌدروجٌنً للدم إذ
 كل من كٌزاتاثر تركما لم ت ( 4 0942ًٌ الدٌن وولٌد عن طرٌق موازنة االٌونات الحامضٌة والقاعدٌة )مح

و  06425و  05402  (AST)أنزٌم  مل دم  و044غم / 2430و 6442و 6446 البروتٌن الكلً للدم 
الكلوكوز و وحدة دولٌة /لتر دم 04433و  02440و  06433 (ALT)وأنزٌم  وحدة دولٌة /لتر دم 04450

 44405و 45425و 43462 الكلٌسٌرٌدات الثالثٌة ومل دم 044ملغم / 69433و 20462و 25433
 على التوال4ً للمعامالت الثالثةمل دم 044ملغم/ 32462و33440و 30433والٌورٌا فً الدممل دم 044ملغم/

 
 الصفات

(0) 
صفر%بٌكاربونات 

 الصودٌوم

(2) 
%بٌكاربونات 045

 الصودٌوم

(3) 
%بٌكاربونات 3

 الصودٌوم

( لسائل  (pHاألس الهدروجٌنً 

 الكرش قبل التغذٌة
6.76  ±0.07 6.88  ±0.09 7.87  ±0.29 

( لسائل  (pHاألس الهدروجٌنً 

 الكرش بعد التغذٌة
 أ 0.02±  2..6 ب 0.07±  .5.8 ج  ±0.04  5.87

تركٌز آمونٌا سائل الكرش قبل التغذٌة 
 مول044ملً مول/

6.87  ±0.97 6.85  ±8.56 7.29 ±0.94 

تركٌز آمونٌا سائل الكرش بعدالتغذٌة 
 مول044ملً مول/

7.95  ±0.75   9.09  ±8.85  9.88  ±0.75  

سائل  البكترٌا/ملل من لوغارٌتم أعداد
 قبل التغذٌة الكرش

9.68 ± 0.82 9.66 ±  0.07 9.67 ± 0.88 

سائل  البكترٌا/ملل منلوغارٌتم أعداد 
 بعد التغذٌة الكرش

 أ 0.09 ± 88.78 ب 0.09 ± 88.47 ب0.05 4±..88 

 /ملل منالبروتوزوالوغارٌتم أعداد 
 قبل التغذٌة سائل الكرش

 8.25 ± 0.08. 8..0 ± 0.88 8.28 ± 0.82 

 /ملل منلوغارٌتم أعداد البروتوزوا
 بعد التغذٌة سائل الكرش

8.55 ± 0.09 8.59 ± 0.86 8.68 ± 0.85 
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( بإضافة بٌكاربونات  4445) أ > من جهة أخرى لوحظ وجود زٌادة معنوٌة للمعاملتٌن الثانٌة والثالثة 
 026462و 026433و 002443مقارنة بمالجموعة األولى إذ بلغ   تركٌز الكولٌسترول الصودٌوم فً

نوٌة الفروقات نالحظ وجود فروقات حسابٌة لصالح 4على الرغم من عدم معمل دم على التوالً 044ملغم/
ولربما حصلت هذه 4منها تركٌز البروتٌن الكلً للدم  4المعامالت التً تم فٌها إضافة بٌكاربونات الصودٌوم 

الزٌادة بسبب تحسن ظروف الكرش باستخدام البٌكاربونات والذي انعكس إٌجاباً على نمو االحٌاء المجهرٌة 
 وChow 0993و Russellبدورها ستمر الى االمعاء الدقٌقة لٌتم هضمها أنزٌمٌاً )  داخل الكرش والتً

Wagner  و 0993واخرونMarden  و 2444واخرونFuentes  4 كذلك الحال  2449واخرون )

ن الثانٌة لوحظ وجود فروقات حسابٌة لصالح المعاملتٌ إذ4فً الدم  كلٌسٌرٌدات الثالثٌةبالنسبة لتركٌز ال
ستخدام البٌكاربونات لتحسن الهضم فً الكرش ومنه هضم االلٌاف الخام بسبب اوالثالثة 4 ولربما جاءنتٌجة 

ٌتضح مما سبق من نتائج هذه الثالثٌة والكولٌسترول فً الدم 4فً تركٌزالكلٌسٌرٌدات  اٌجاباً والذي إنعكس 
إنعكاسا اٌجابٌا فً هضم العناصر  عاج العواسٌة لهالدراسة أن إستخدام بٌكاربونات الصودٌوم فً عالئق الن

 4   المركبات الغذائٌة والسٌما البروتٌن الخام واأللٌاف الخام فً النعاج العواسٌة

 
 للنعاج العواسٌة 4 بٌكاربونات الصودٌوم فً بعض صفات الدم إضافةتاثٌر : ( 5الجدول )

 % وفق اختبار دنكن للمتوسطات5غٌر مختلفة معنوٌا عند مستوى احتمال افقٌا *المتوسطات التً تحمل حروفاً متشابهة 

 

 

 

 
EFFECT OF ADDING SODIU BICARBONAT IN AWASSI EWES  

RATIONS ON NUTRIENT DIGESTIBILITY . SOME RUMEN 

PARAMETERS AND BLOOD  
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College .of Agri & Forstry .Mosul 

 
ABSTRACT 

Nine Awassi ewes with an average body weight of (59.41 ± 5.29 kg)  (4-5) 

year old were divided into 3 groups each of 3 ewes and fed for  15 days on one of 3 

rations to study effect of using different levels of sodium bicarbonate on nutrients 

digestibility and some rumen parameters in 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 the other( 2 and 3)  groups 

were fed on different levels of  sodium bicarbonate  (1.5 and 3%) respectively. All 

 الصفات

       (0) 
صفر%بٌكاربونات 

 الصودٌوم

       (2) 
   %بٌكاربونات045

 الصودٌوم

       (3) 
          %بٌكاربونات3

 الصودٌوم

 4442±  2403 4440±  2400 442±  2449 (  للدم(pHاألس الهدروجٌنً 

 3440±  2430 0464±  6442 3465±  6446 مل دم044غم/البروتٌن الكلً 

 2433 ± 04450 0453 ± 06425 2409± 05402   وحدة/لتر دم  ASTتركٌز انزٌم 

 0453 ± 04433 0405 ± 02440 2496 ± 06433 وحدة/لتر دم  ALTتركٌز انزٌم

 00423±  20462 6452± 69433 00442±  25433 مل دم044ملغ /الكلوكوز

 أ4444±026462 أ3420± 026433 ب 0423±  002443 مل دم 044ملغ / الكولٌسترول 

 3420± 44405 3444± 45425 5452± 43462 مل دم044ملغ/الكلٌسٌرٌدات الثالثٌة  

 4440±  32466 2465±  33440 3444±  30433 مل دم044ملغ / الٌورٌا 
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rations were iso calory and iso nitrogen. During the last three days after the pre 

period which lasted 15 days feces was collected and samples of rumen liquor and 

blood were taken. The results indicated that the different levels of  sodium 

bicarbonate had a significant improvements(P < 0.05) on crude 

protein(69.56.73.42.76.64%) and crude fiber digestibility(52.63.58.41.62.35%) as 

the levels of sodium bicarbonate  increased  respectively. The results indicated that 

the levels of sodium bicarbonate  had no significant effect on dry matter.organic 

matter and ether extract digestibility. Moreover. the results showed that the 

levels(1.5 . 3 % ) of sodium bicarbonate had a significant effect(P < 0.05)on pH 

rumen liquor( 5.17 . 5.83 . 6.32 )and bacteria concentration logarithm 

(11.34.11.47.11.78)/ml of rumen liquor respectively. Blood samples analysis 

showed that treatments had no significant effects on concentration of  total protein. 

AST. ALT.  urea. glucose. triglyceride. But the results showed that levels of sodium 

bicarbonate had a significant effect(P < 0.05)on blood cholesterol( 117.03. 126.33.  

126.67 mg/100ml) respectively.  
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