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 الخالصة

كؽةم  11.7نعةا  بمتوسةط وزن  6أجريت هذه الدراسة في محطة الرشيدية لتربيةة الحيةوان باسةتمدام 

رت كةل مث ث فتةرات اسةتبة، وزعت النعا  عشوائيا الة  ثة ث مجةاميع بتصةميم العبةور مع مواليدها الفردية 
( علةة  اادا  MP:MEالطاقةةة الممثلةةة فةةي الؽةةذا  )الةة   فةةة تةة ثير نسةةبة البةةروتين الممثةةللمعريومةةا  47فتةةرة 

. استمدمت في تؽذية النعا  ث ث ع ئةق ، العليةةة الولة  تكونةت بشةكل اساسةي مةن الشةعير  ي للنعا نتاجاإل
 معاملةة محتةو   تةم(، بينمةا  R1والذرة الصفرا  وكسبة فول الصويا ونمالة الحنطةة وعةدت عليةةة السةيطرة ) 

( كسةبة فةول الصةويا اةةافة الة  R3  وفةي العليةةة الثالثةة )الشةعير ونمالةة الحنطةة من (  R2)   العليةة الثانية
وكانةت الع ئةق الةث ث متةاربةة فةي  ،لتةر/ طةن(  9الحامةةي ) الفورمالديهايدالشعير ونمالة الحنطة بمحلول 

 و  6664فةي نسةبة البةروتين الممثةل الة  الطاقةة الممثلةة اذ كانةت محتواها من الطاقة والبروتين ال انها تمتلؾ 
ان تؽذية النعا  عل  الع ئق الثانيةة ) أظهرت النتائج ؼم بروتين ممثل/ ميكاجول طاقة ممثلة.  9698و  8687

R2 ( والثالثة ) R3 ) ونسةبة الةدهن64في انتا  الحليب اليةومي بنسةبة  (0600) أ > ادت ال  زيادة معنوية % 
.  فةةي الحليةةب ن وال كتةةوزي(، بينمةةا لةةم تتةةاثر نسةةبتي البةةروت R1) % مةارنةةة بعليةةةة السةةيطرة  13فةةي الحليةةب 

% علةة  التةةوالي 99و  78بنسةةبة  R3و  R2فةةي المعةةاملتين ( 0600 > أ )الطاقةةة فةةي الحليةةب ارتفعةةت معنويةةا 
فةي تركيةز الكلوكةوز والبةروتين الكلةي . المعام ت التجريبيةة لةم يكةن لهةا تةاثير معنةو    R1مةارنة بالمعاملة 

زيةادة مةع ( 0600) أ > واللبومين والكلسيريدات الث ثية في الدم فيما عدا تركيز اليوريا الذ  انمفض معنويا 
( مةع زيةادة نسةبة 0600) أ >  تفوقةت النعةا  فةي معةدل الزيةادة الوزنيةة الكليةة معنويةاالعليةة. في  RUP نسبة

RUP  و  30في معدل الزيةادة الكليةة للمواليةد  (0600) أ >  معنويا% ، كذلك كان التفوق 00في الؽذا  بنسبة
 عل  التوالي قياسا بمعاملة السيطرة .R3و  R2% في المعاملتين 68

 الكلمات الدالة: نسبة البروتين الممثل إل  الطاقة الممثلة ، اادا  اإلنتاجي للنعا .
____________________________________________________________ 

 . 1041 /1/4 وقبوله  6/1044/ 41تاريخ تسلم البحث 

 
 المقدمة

لندرة المراعي الطبيعية في أؼلب فصول السنة ف ن التؽذية عل  العلؾ المركز تعد مةن أفةةل السةبل 
ايير المهمةة فةي تحديةد كميةة الحليةب المنةتج أحةد المعة دن وسةوريا. تعةدااؼنام فةي العةراق واار إنتا لتكثيؾ 

 إنتةةا ن أعلةة  إ، (1007، مةةرونآو Morganفةةة ع عةةن أهميتةةه فةةي نمةةو والمواليةةد )، كفةةا ة النعةةا  التناسةةلية
عمليةات التممةر تشةكل  .(4999السةامرائي، بعةد الةولدة ) 6، 1، 1عنةد ااسةابيع  ةللحليب من النعا  العواسةي

التةوازن، ويعتمةد إنتةا  الحليةب أقةرب إلة  النتروجين فةي  ستمداماالمستمر في الكرش للؽذا  عةبات في جعل 
بروتين الحليب في النعا  عل  نوعية وكمية ااحماض اامينيةة التةي تؽةادر  نتا ستمدام ااحماض اامينية إلا

 إنتةةا سةةتجابة اوردت أدلةةة علةة   .(1009، مةةرونآو  Sandrockمتصاصةةها فةةي اامعةةا  )االكةةرش ودرجةةة 
 نتةا % في ؼذا  النعا  في وسط موسةم الحليةب حيةث أسةتةر اإل14-41لبروتين المام من الحليب لرفع نسبة ا

آمةةرون، و Cannas% بؽةةض النظةةر عةةن مسةةتو  الطاقةةة فةةي الؽةةذا  )4868عنةةد المسةةتو  البروتينةةي  ا  يبنسةة
حتوا  الؽةذا  افي ؼةذا  النعةا  الحلةوب فةةد أوردت التوصةيات بة RUPيوجد تمصيص محدد من  . ل(4998
ن رفةةع كميةةة البةةروتين إ(. Anonymous، 1007 كنسةةبة % مةةن البةةروتين المةةام ) RUP% 60-10علةة  
ليةه فةةط مةن مة ل تجهيةز الؽةذا  بةالبروتين ؼيةر المتحلةل إطاقة مت يةة يمكن الوصول  MJ/ؼم MPالممثل 

الحليةةب مةة ل  إنتةةا  سةةتجابالةةةد  (.Kassem ،1040 ؛1009، مةةرونآو Sandrock ) RUPفةةي الكةةرش 
  النعةةا  فةةي بدايةةة موسةةم الحليةةب ؼةةذا الةة ( FMمسةةحوق السةةمك ) عةةدم اةةةافةأو  اةةةافةة أيةةام مةةن ث ثةة
(Robinson لذا أجريت هذه الدراسة ب4979، مرونآو .)م تصةميم العبةور لمعرفةة تة ثير زيةادة كميةة اسةتمدا
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الفورمالديهايةةد مةةن مةة ل معاملةةة بعةةض أو كةةل المكونةةات العلفيةةة ب التجريبيةةةبةةروتين الممثةةل فةةي الع ئةةق ال
ل الفتةرة ااولة  مةن ي للنعةا  ومواليةدها مة نتةاجاإل الحامةي ومةارنتها مع العليةة ؼير المعاملة علة  اادا 

 موسم الحليب.
 

 وطرائقه البحثمواد 
أجريت هذه الدراسة في قسم بحوث الثةروة الحيوانيةة فةي الرشةيدية التابعةة لةوزارة الزراعةة العراقيةة 

مةةن الةةولدة فةةي تجربةةة  سةةبوا الرابةةعفرديةةة بعةةد ااال مةةع مواليةةدهاكؽةةم  1167بمعةةدل وزن عةةا  ن 6سةةتمدام اب
بةين  أعمارهةايوم( بتصميم العبور، تراوحةت  47عاملية ذات عاملين، ث ثة معام ت وث ثة فترات )كل فترة 

عتبةار عنةد مةذ بنظةر الأمةن نعجتةين مةع مواليةدها و منهةا كةل لة  ث ثةة مجةاميع تتكةونإسنوات، قسةمت  1-6

، ووةةعت النعةا  مةع مواليةدها فةي اإلمكةانالمواليد وجنسها قةدر  وأوزانالحليب  إنتا توزيع الوزن، العمر، 
. ؼةذيت جميةع الحيوانةات كمرحلةة متر 0×  0 بإبعاديرة نصؾ مفتوحة مةسمة من الدامل بةواطع حديدية ظح

 49/1/1007الحيوانةات للتجربةة الفعليةة بتةاريخ  وأدملةتيام للتعود علة  الع ئةق التجريبيةة أ 40تمهيدية لمدة 
يةةوم. ؼةةذيت مجةةاميع النعةةا  مةةع مواليةةدها بصةةورة حةةرة علةة  وجبتةةين الثامنةةة  04لمةةدة  44/1/1007ولؽايةةة 

 إحةد  مةن ااولة فةي الفتةرة  نعجةة/ يةوم مةع مولودهةا/ DMكؽةم  469تناولت  ، حيثصباحا والرابعة عصرا  

 المجةروش وكسةبة فةول الصةويا ونمالةة الحنطةة والةذرة المجروشةةن الشةعير مكونةة مة ااول الع ئق التالية )
مةن المةةواد العلفيةة فةةي نفسةةها اليوريةا وملةةل الطعةام وحجةةر الكلةا، والثانيةةة المحتويةة علةة  النسةب فةة   عةةن 

ا وحسب مة (لتر/طن 9) الفورمالديهايد الحامةي مع معاملة الشعير المجروش والنمالة بمحلول ااول العليةة 
مع معاملة كسةبة فةول الصةويا نفسها عل  مكونات العليةة الثانية ( والثالثة احتوت Kassem ،1040جا  في )

بعةدها تةم تبةديل  (.4جةدول العن الشعير والنمالة وكمةا موةةل فةي ) فة   ، بمحلول الفورمالديهايد الحامةي
/يةوم وفةي الفتةرة الثالثةة تناولةت DMكؽةم  1,1الع ئق فيما بينها في الفترة الثانية حيةث تناولةت كةل مجموعةة 

/ يوم بحيث تناولت كل مجموعة في نهاية التجربة الع ئةق التجريبيةة الث ثةة، DMكؽم  160النعا  ومواليدها 

للمواليد م ل يومي الحجز عند أمذ قياسات الحليب من أمهاتها واعتمادا  علة   ةكمية العلؾ المستهلك تحسبو
يات المستهلكة من قبل المواليةد إلة  كميةات العلةؾ المسةتهلك ل مهةات فةي اايةام ؼيةر هذا الةياا أةيفت الكم

الماةعة للحجز. وزنت النعا  ومواليدها قبةل البةد  بالتجربةة الفعليةة وفةي نهايةة كةل فتةرة تجريبيةة قبةل تةةديم 
التجربةة ونهايةة كةل  العلؾ صباحا  وليومين متتاليين بميزان ممصص ل ؼنام، تم قياا كمية الحليب في بدايةة

فترة تجريبية وليومين متتالين )السادا عشر والسابع عشر( حيث عزلت المواليد عن أمهاتهةا مسةا ا  قبةل يةوم 
الةياا، إذ تم بعد ذلك تفريػ ةرا النعا  يدويا الساعة المامسةة مسةا ا  وفةي التاسةعة مةن صةبام اليةوم التةالي 

ي المامسة مسا ا  أيةا وأعيةدت العمليةة نفسةها فةي اليةوم التةالي مةع حلبت النعا  يدويا  وتكرر الحلب اليدو  ف
أمذ نموذ  ممثل من الحليب للتحليةل الممتبةر  حيةث مثلةت كميةة الحليةب اليةومي المنةتج معةدل كميةة الحليةب 

لتةةةدير نسةةبة  Ekomilkاليةةدو  الصةةباحي والمسةةائي فةةي اليةةومين المتتةةالين، تةةم تحليةةل نمةةاذ  الحليةةب بجهةةاز 
( للحليةةب اليةةومي اعتمةةادا  علةة  معادلةةة NE. تةةم تةةةدير محتةةو  الطاقةةة الصةةافية )والبةةروتين وال كتةةوزالةةدهن 

Tyrell وReid (4960.) 
 

Milk NE (kcal/lb) = 41.63 (%Fat) + 22.29 (%Protein) + 21.60(%Lactose) – 11.72 
 

 بالميكاجول لكل كؽم حليب. NEحيث تم التعبير عن الطاقة الصافية 
نتةروجين الؽةذا (، ÷ )نتةروجين الحليةب  400ساب الكفا ة الكلية للنتةروجين باسةتمدام المعادلةة: تم ح

، ونتةةروجين الؽةةذا  ي البةةروتين المةةام 6638÷ حيةةث إن نتةةروجين الحليةةب ي بةةروتين الحليةةب ؼم/يوم/نعجةةة 
ة تجريبيةة إلجةرا  تم سحب عينات الةدم مةن الوريةد الةوداجي فةي نهايةة كةل فتةر .6610÷ للؽذا  ؼم/يوم/نعجة 

دورة/دقيةةة( لمةدة  1000الفحوصات الممتبرية حيث تةم فصةل مصةل الةدم باسةتمدام جهةاز الطةرد المركةز  )
م لحةةين إجةةرا  التحليةةل عليهةةا. تةةم قيةةاا مكونةةات مصةةل الةةدم 10-عشةةرة دقةةائق ووةةةعت فةةي درجةةة تجميةةد 

 0والكلوكةةوز 1يسةةريدات الةةدم الث ثيةةة، كل3، اللبةةومين1، البةةروتين الكلةةي4الكيموحيويةةة لكةةل مةةن يوريةةا الةةدم
وتمةت قةرا ة النمةاذ  باسةتمدام جهةاز الطيةؾ  الفرنسةية Biolabo( لشركة kitباستمدام عدة التحليل الجاهز )

نةةانوميتر لكةةةل  000و 000و 630و 000و 080( علةة  الطةةةول المةةوجي Spectrophotometerالةةةوئي )
مةل مةن 400سةكر بوحةدة ملؽةم/الا، الكليسةريدات الث ثيةة، ومكون عل  التوالي، وتم التعبير عةن تركيةز اليورية

 .مل 400مصل الدم. أما البروتين الكلي واالبومين والكلوبيولين تم التعبير عنها بوحدة ؼرام/
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 .مكونات الع ئق وتركيبها الكيميائي، المحتو  البروتيني الممثل المةدر :(4) الجدول
Table (1): Ration component and chemical composition, calculated metabolizable    

protein content ( MP ).                                                                           

 ؼم / كؽم المحتويات  
 الع ئق

R1 R2 R3 

 700 700 T 700 T ( Barley)  شعير

 70 70   T  70   T ( Wheat bran)  نمالة

 400 400 400 T ( SBM) ٍ كسبة فول الصويا

 1660 1660 1660 ( Yellow corn)  ذرة صفرا 

 4360 4360 4360 ( Urea)  يوريا

 40 40 40 ( NaCl)  ملل الطعام

 40 40 40 ( CaCO3)  كاربونات الكالسيوم

Dry Mater* 94768 94768 94768 

Organic Mater* 87167 87167 87167 

Crud Protein* 47768 47768 47768 

Ether Extract* 4967 4967 4967 

Crud Fiber** 6867 6867 6867 

RDP% 79644 00673 11613 

RUP% 10690 11617 00677 

ME (MJ/Kg DM)** 44673 44673 44673 

RDP (g/MJ ME) intake 44699 8610 6670 

MP (g/Kg DM) 77600 40160 447609 

MP/MJ ME*** 6664 8687 9698 

جة ا** تم حسابها من جداول المو .( Anonymous ،4980 )عل  أساا المادة الجافة وحسب ما جا  في  تبريا  مم رتقد *
 معامل بالفورمالديهايد T .ةل عل  الطاقة المت يةة المتناولبةسمة كمية البروتين الممث ها*** تم حساب (.4978مرون )آو

 
لجميةةع  MEلمتنةةاول مةةن حاصةةل جمةةع الطاقةةة الممثلةةة تةةم تةةةدير الطاقةةة الممثلةةة فةةي العلةةؾ المركةةز ا

مةن حاصةل جمةع  DMؼم/ كؽةم  MPكمية البروتين الممثل  توقدر (.4المفردات الؽذائية المتناولة )الجدول 

ليه البروتين الؽذائي الذ  يهرب مةن التحلةل دامةل إالبروتين المكروبي الحةيةي المصنع دامل الكرش مةاؾ 
ن كةل ميكةاجول طاقةة ممثلةة إبةافتراض  MTPالبةروتين الميكروبةي الحةيةةي . حيث تم حسةاب RUPالكرش 

مةةع افتةةراض ان الطاقةةة الممثلةةة ل تتؽيةةر مةةع الع ئةةق  ؼةةرام بةةروتين ميكروبةةي 966 إنتةةا لةة  إمتناولةةة تةة د  
ن معامةةل هةةةم البةةروتين إبةةروتين حةيةةةي و 0670، وبةةافتراض احتةةوا  البةةروتين المكروبةةي علةة  المعاملةةة
(. تةةةم حسةةةاب Anonymous ،4998) 0680معةةةا  الدقيةةةةة فةةةي اا والبةةةروتين الؽةةةذائي ي الحةيةةةةيالميكروبةةة

لكسبة فول الصةويا والةذرة الصةفرا   RUPمن حاصل جمع  RUPالبروتين الؽذائي ؼير المتحلل في الكرش 
وأن (Kassem 1040علة  ) للشعير والنمالةة اعتمةادا   RUP( و4990وآمرون  Ensmingerاعتمادا عل  )

باسةةةتعمال  احصةةةائيا البيانةةةات تحللةةة .( Anonymous  ،4980) 0670كفةةةا ة أسةةةتمدام ااحمةةةاض اامينيةةةة 
 تي:آل( واستمدم النموذ  الرياةي ا4980تصميم العبور البسيط وحسب ما جا  في الراو  وملؾ هللا )

Yij(k) = M + Pi + Yj + tk + ij(k) 
Yij(k) .ي قيمة المشاهدة للصفة المدروسة 

M  قيمة المتوسط العام.ي 
Pi  )ي قيمة الت ثير الحةيةي لصؾ )الفتراتi. 
Yi  )ي قيمة الت ثير الحةيةي لعمود )الفتراتj. 
tk  ي قيمة الت ثير الحةيةي للمعام تk. 

ij(k) .ي الةيمة الحةيةية للمط  التجريبي 

عنويةةةةة بةةةةين ( لتحديةةةةد الفروقةةةةات المDuncan ،4900اسةةةةتمدم امتبةةةةار دنكةةةةن المتعةةةةدد الحةةةةدود )

حصائي والمةارنة بين المتوسطات باستمدام الحاسةوب اللكترونةي بتطبيةق جر  التحليل اإلأالمتوسطات، وقد 
 (. Anonymous ،1000 )حصائيالبرنامج اإل
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 التنتائج والمتناقشة
 .ؼةرام مةادة جافة/يوم/نعجةة 4700للع ئق التجريبية الث ثةة المحسوب  من العلؾ معدل المتناولبلػ 

دو أن النعا  كانت تحت الت ثير الفسيولوجي في تنظةيم المتنةاول مةن الؽةذا  لرتفةاا محتةو  الطاقةة للع ئةق يب
المعام ت لعدم وجةود أ  تة ثير سةلبي لحجةم بين مت ؾ في العلؾ المتناول افمن ؼير المتوقع حصول أ   الذ

MJ/Kg 1.15 ) ةلةالمحتةو  مةةن الطاقةة اايةةية المتناو االكةرش عنةد هةذه ااوزان مةع هةذ
 والبةةروتين( 0.75

 ؛Forbes ،4971و Baile؛ Peterson ،4974و Baumgardt) كؽةةم/ كؽةةم فةةي الع ئةةق التجريبيةةة 06478
Kassem بينما امتلفت قيم البةروتين المةةدر تحللةه دامةل الكةرش (1007 ،مرونآو . RDP د  أوالةذ  ربمةا

امتلفةت المعةام ت فيمةا بينهةا فةي كميةة  لكذكةبةال زم  ل  المت ؾ في حالة الكرش للبةروتين المتحلةل قياسةاإ
فةي كميةات البةروتين المت فةات أد  فةي النهايةة إلة  والةذ  ربمةا  RUPفةي الكةرش البةروتين ؼيةر المتحلةل 

لة  التؽيةر فةي كميةة البةروتين الممثةل المةةدر إد  أالدقيةةة ممةا  ل معةا الواصل  المام )الؽذائي + الميكروبي(
 تناول للمعام ت.طاقة مت يةة في الم MJين الممثل/ ونسبة البروت

 
 . مكوناتهالحليب ونسبة وكمية  انتا ت ثير الع ئق التجريبية في  :(1الجدول )

Table (2): Effect of experimental rations on milk yield, composition and yield of 

milk constituent.                                                                                     

 الصفات
 الع ئق

R1 R2 R3 

 Milk yield كؽةم/ يةوم كمية الحليةب
kg\ d 

  b0.63  ±0.031   
 

  a0.98  ±0.000   
 

  a4.003  ±0.076  
 

  نسبة الدهن
Fat %  

 b1.19  ±0.0188   
 

  a0.06  ±0.431   
 

  a0.97  ±0.407    
 

  / يومؼم ة الدهنكمي
 Fat g\ d  

 c16.09  ±1.070   
 

  b01.07  ±1.816   
 

  a61.90  ±1.871   
 

  نسبة البروتين
 Protein % 

  a0.10  ±0.477   
 

  a0.13  ±0.400    
 

  a0.10  ±0.098    
 

 \Protein g  / يةومؼةم كمية البروتين
d 

 b33.17  ±1.011  
 

  a01.81  ±1.381   
 

  a07.10  ±3.990   
 

   كتوزلنسبة ا
 Lactose % 

  a1.17  ±0.010   
 

  a1.00  ±0.010    
 

  a1.04  ±0.011   
 

 \Lactose g ؼةم/ يةوم  كتوزلكمية ا
d 

 b18.09  ±4.070   
 

  a13.90  ±1.103   
 

  a16.99  ±3.483   
 

  كؽم حليب/ميكاجولالطاقة 
Milk energy MJ\ kg 

  b3671  ±06409     a1619  ±06063     a1616  ±06010   

 Milk energy يوم /ميكاجولالطاقة 
MJ\d   

1636 1610 1670 

 .N% النتةةةةروجينم داكفةةةةا ة اسةةةةتم

efficiency %  
40680 47641 48601 

 (.0600أ >  تشير الحروؾ الممتلفة أفةيا  إل  فروقات معنوية )

) أ > كؽةم معنويةا   46003و 0698إنتا  الحليةب اليةومي   ( ارتفاا معدل1: يتةل من الجدول ) اتنتاج الحليب
ع بمحلةول الفورمالديهايةد الحامةةي مةارنةة  R3و R2( مع الع ئق 0600 ع أو كليةا التي عومل فيهةا العلةؾ جزئيةا

ولكةةن لةةم  R2مةارنةةة بالعليةةةة  R3% مةةع العليةةة 761كؽةةم وقةةد أرتفةع إنتةةا  الحليةةب  0663اذ كةةان  R1بالعليةةة 

فاا إل  حد المعنوية، وقد يعز  التحسن في إنتا  الحليةب اليةومي إلة  ارتفةاا نسةبة البةروتين ؼيةر يصل الرت
(. والةذ  ربمةا 1009وآمةرون،  Sandrock؛ Anonymous ،1007فةي ااؼذيةة المعاملةة ) RUPالمتحلل 

 (.4أد  إل  رفع نسبة البروتين الممثل إل  الطاقة المت يةة المتناولة )الجدول 
 مكوتنات الحليب ميةكو تنسبة

 جزئيا  أو كليا   المعاملة R3و R2دهن الحليب مع العليةتين  نسبة( 0000أ> ) معنويا   تارتفع :دهن الحليب
 ئق الحليب بين العفي   كتوزالبروتين وال نسبةمتلؾ تولم  R1بالفورمالديهايد الحامةي مةارنة بالعليةة 

وربما (  1جدول ال، بروتين ولكتوز الحليب )كل من دهن كمية( .0.0>  أ ) معنويا   تالتجريبية وقد أرتفع
، مرونآو Sandrock؛ R3 (Anonymous ،1007و R2في العليةتين  RUPكان ذلك نتيجة رفع مستو  

 RUPلم يتؽير مع زيادة في الحليب البروتين وال كتوز و الدهن نسبةنذكر ب ن  (. ومن المفيد هنا أن1009
( في هذه الدراسة محتو  0.00أ >  )(، بينما أرتفع 1009مرون )آو Sandrockفي الع ئق في دراسة 
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رتفاا معنو  في محصول الدهن مع هاتين ال  إوالذ  أد   R1مقارنة بالعليقة  R3و R2الدهن مع العليةتين 

الديهايد ل  أن ت ثير المعاملة بالفورمإ، ربما يعود السبب عاملتين بالفورمالديهايد الحامةيالعليةتين الم
عل  مفض تحلل البروتين الؽذائي في الع ئق المحتوية عل  الشعير المعامل بل  يكون مةتصرا   الحامةي ل

 pHوالذ  قد يرفع من قيمة  (4987، وآمرون Kassem) مفض معدل سرعة تحلل النشا أيةا  ل  إأد  

 ثر في بعض نواتج وي (1001، وآمرون pH = 6( )Kassem)الحرجة على من النقطة ألى إالكرش 
ذات محتو   عند تؽذية النعا  عل  عليةةKassem (1040 ) . اتفةت هذه النتيجة معالتممرات في الكرش

بالع ئق مةارنة  الحامةي عومل فيها الشعير والنمالة بالفورمالديهايد (% بروتين46) بروتيني مرتفع
 (0600) أ >  دهن الحليب معنويا   كميةارتفاا ل  إد  أ R3و R2رتفاا نسبة الدهن في الع ئق ان إمر . اا
حيث دهن الحليب  كميةفي  R2عل  العليةة  معنويا   R3، كذلك تفوقت العليةة R1بالعليةة  قياسا  الع ئق  لهذه
ؼم/يوم/نعجة عل  التوالي مما يظهر استجابة زيادة كمية  61690و 01607 و 16609للع ئق الث ثة  تبلؽ

نتيجة زيادة مكونات العلؾ المعاملة بالفورمالديهايد حيث بلؽت  RUPمع زيادة كمية دهن الحليب المفرز 
مر  أؼم/يوم/نعجة عل  التوالي مرة  468674و 433696و  61619 المحسوبة للع ئق الث ثة RUPكمية 

يادة والذ  يزداد بزوالبروتين في الكرش   ل  مفض سرعة تحلل مكونات العلؾ من النشإربما يعود السبب 
دهن  كميةفي ( 0600) أ > . وقد يعز  التفوق المعنو  R3 في العليةةالمكونات المعاملة بالفورمالديهايد 

ل  ارتفاا إ R1قياسا بالعليةة  R2وكذلك التفوق المعنو  للعليةة  R1و R2قياسا بالعليةة  R3الحليب للعليةة 
الحليب  إنتا المترافةة مع الرتفاا المعنو  في  R3و R2 مع العليةتين (0600) أ >  دهن الحليب معنويا   نسبة

، (  1و  4ين جدولال) R1قياسا بالعليةة  RDPمع توفر كمية مناسبة من  RUPلهاتين العليةتين نتيجة لزيادة 
( عند تؽذية النعا  الكرادية 1040) Kassem ،(1009)مرون آو Kassemاتفةت هذه النتيجة مع دراسات 

 ذية المركزة المعاملة بالفورمالديهايد ذات المستو  البروتيني العالي.والعواسية عل  الؼ
( عدم وجةود امةت ؾ معنةو  فةي نسةبة بةروتين الحليةب بةين النعةا  التةي 1يوةل الجدول ):  بروتين الحليب

% علة  التةوالي بينمةا كةان هنةاك فروقةات 0610و 0613و 0610تناولت الع ئق التجريبية الث ثةة حيةث بلؽةت 
 المعةةاملتين بالفورمالديهايةةد معنويةةا   R2 ،R3حيةةث تفوقةةت العليةتةةين المفةةرز يوميةةا ويةةة فةةي كميةةة البةةروتين معن

وبلؽةت كميةة بةروتين  R2 ،R3 روق معنوية بين العليةتةينؼير المعاملة وبدون ف R1 عل  العليةة( 0600) أ > 
ؼةةم علةة  التةةوالي. ويعةةود التفةةوق المعنةةو  لكميةةة  07610و 01681 و 33617للع ئةةق الث ثةةة الحليةةب اليةةومي 

 لةوحظ مةع إنتةا علة  أن إالحليةب فةي نسةبة البةروتين، و إنتةا حاصل ةرب  هين هذه الكمية أل  إالبروتين 
عةن  فةة   معةا  الدقيةةة الة  اإالواصةل  RUPزيةادة  مةن مة ل R1مةارنةة بالعليةةة  R2 ،R3 تناول العليةتين

 )           بروتينةةةات الحليةةةب إنتةةةا علةةة   يجابةةةا  إالمنةةةتج فةةةي الكةةةرش الةةةذ  انعكةةةا البةةةروتين المكروبةةةي 
Anonymous، 4981 .)ة مةن الحةوامض المينيةة التةي تصةلفي الؽدة اللبنية الحليب بروتينيصنع معظم ذ إ 

 (.Peaker ،1000و  Shennanمن مجر  الدم ) اليها
ات معنوية في نسبة لكتوز الحليب بين النعا  التي تناولت ( عدم وجود امت ف1يوةل الجدول ):  الكتوز الحليب

% عل  التوالي بينما لوحظ فروقات معنوية في كمية 1.04و 1600و 1617الع ئق التجريبية الث ثة حيث بلؽت 
ة عل  العلية( 0600) أ >  معنويا   R3و R2ال كتوز المنتج في الحليب، حيث تفوقت النعا  التي تناولت العليةتين 

R1 وبدون فروق معنوية بين العليةتين R2 وR3 13690و 18609الع ئق الث ثة ) ال كتوز مع وبلؽت كمية 
ل  الطاقة إممثل البروتين من العل  نسبة أل  إعل  كل حال يمكن الوصول  ؼم/يوم/نعجة عل  التوالي(. 16699و

والذ  ( 4991، وآمرون Hofe) RUPلكرش فةط من م ل تجهيز الؽذا  بالبروتين ؼير المتحلل في ا الممثلة
حت  مع المستو  المنمفض من الطاقة في البروتين وال كتوز  كميةاد  ال  زيادة انتا  الحليب وبالتالي بدوره 

 R3و R2المةدرة بالعليةتين  RUPن زيادة كمية إ( 4977، وآمرون Qrskov) ول  من موسم الحليبالمرحلة اا
ؼم/يوم/ نعجة( انعكست  63619ؼير المعاملة ) R1/ نعجة( عند مةارنتها بالعليةة ؼم/ يوم 468674و 433696)

مةارنة  9698و R3 8687و R2عل  رفع النسبة المةدرة للبروتين الممثل/الطاقة المت يةة حيث بلؽت للع ئق 
ل  الموازنة إ ل  وأربما يعز   R3و R2 عليةتينن عدم وجود فارق معنو  بين الإ(. 4)الجدول  R1 6664بالعليةة 

ؼم/ ميكاجول من الطاقة  7684 ـب %( قياسا  41-) R3مع العليةة  RDP الناتجة عن النمفاض البسيط في نسبة
بالرؼم  (R3) للعليةة ل  ةعؾ في كفا ة تممرات الكرشإد  أ( والذ  ربما Anonymous  ،4980)المتايةة 

كان الحليب لهذه الحيوانات  إنتا ن إو ربما ألة الثانية ؼم/يوم قياسا بالمعام 30ـب RUPفي كمية  الزيادة من 
محتو  الع ئق ن رفع إ ، ( 1040و الدباغ ،  1009مرتبطا بنسبة البروتين المتحلل وهذا ما اشار اليه ) صالل ، 

% من 61ل  إرفع كفا ة استمدام النتروجين اد  ال  عند نفا المستو  البروتيني في الؽذا   RUPمن 
 (1009)وآمرون  Mikolayunas–Sandrockشار أ. عل  كل حال فةد R1بالعليةة  قياسا   R3و R2 نالمعاملتي

بةار أؼنام الحليب بينما تراوحت هذه الكفا ة في أ% في 40-41ن كفا ة استمدام النتروجين الكلية تتراوم بين  ب
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ل  انمفاض كفا ة تحويل إؼنام في اا ةعز  السبب في انمفاض هذه الكفا أ% وقد 3368–1661الحليب من 
 ،Anonymous) 0667بةار الحليب  مةارنة ب 0608ؼنام ل  بروتين الحليب في ااإ( MPالبروتين الممثل )

1007). 

 
 .الع ئق التجريبية عل  بعض قياسات مصل الدم ت ثير  :(3الجدول )

Table (3): Effect of experimental ration on some blood mesuriments.  

 لصفاتا
 الع ئق

R1 R2 R3 

  مل400اليوريا ملؽم/
Urea mg\dl 

  a13609  ±16741    b14633  ±16034    c38681  ±16111   

 Total مل400البروتين الكلي ؼم/

protein g\dl 

  a6661  ±06494   
 

 a6617  ±46439   
 

 a6604  ±06431   

 

 Albumin مةل400لبومين ؼةم/اا

g\ dl 

  a3691  ± 06117 

 

 a3668  ±06446   

 

 a1601   ±06407   

 
 مل400 ملؽم/ الكليسيريدات الث ثية

 (T. G. mg\ dl ) 
  a63669  ±46370   

 
 a60633  ±06788   

 
 a61634  ±46138   

 

 Glucose مل400الكلوكوز ملؽم/

mg\ dl 
  a67603  ±36131   

 

 a68611 ± 16196  

 

 a60611  ±16488  
 

 (.0600) أ > ل  فروقات معنوية إ فةيا  أوؾ الممتلفة تشير الحر

فةي الع ئةق لةم ية ثر علة  تراكيةز كةل مةن البةروتين  RUP( ب ن رفع مستو  3يتةل من الجدول )

 أنمفةض تركيةز يوريةا مصةل الةدم معنويةا  الكليسيريدات الث ثية وكلوكوز مصل الدم بينما  و االبومين و الكلي
كمةةا انمفةةض تركيةةز  R1قياسةةا  بالعليةةةة  RUPنتيجةةة لرتفةةاا مسةةتو   R3و R2ن ( مةةع العليةتةةي0600) أ > 

التةةي عومةةل فيهةةا الشةةعير والنمالةةة فةةةط  R2قياسةةا بالعليةةةة  R3( للعليةةةة 0600يوريةةا مصةةل الةةدم معنويةةا  ) أ > 
ل علةة  مةة 400ملؽةةم/ 38681و 14633و 13609الث ثةةة  معةةام تبالفورمالديهايةةد، إذ بلةةػ تركيةةز يوريةةا الةةدم لل

 التوالي.
( عةةدم وجةةود فروقةةات معنويةةة فةةي معةةدل الةةوزن النهةةائي للنعةةا  التةةي تناولةةت 1الجةةدول ) ي حةظ مةةن
   كؽم عل  التوالي. 17683و 17670و 16667وزان النعا  أحيث كان معدل  R3و R2و R1الع ئق التجريبية 

 .ت ثير الع ئق التجريبية في ااوزان النهائية والزيادة الوزنية الكلية واليومية للنعا  والمواليد :(1الجدول )
Table (4): Effect of experimental rations on final weight , total and daily gain for ewes and 

lambs.                                                                                    

 الصفات
 الع ئق

R1 R2 R3 

  الوزن البتدائي للنعا  )كؽم(
Initial w. (ewes). kg 

 a13.83  ±3.360  
 

 a11.33  ±3.914  
 

 a11.00 ± 3.709  

 

 Final الوزن النهةائي للنعةا )كؽم(

w.( ewes). kg 

 a16.67 ± 3.144  

 

 a17.70  ±3.086  

 

 a17.83 ± 3.807  

 

 )كؽةةةةةم(بةةةةةالوزن الزيةةةةةادة الكليةةةةةة  
Total gain. kg 

 b1.83  ±0.104  

 

 a0.11  ±0.190  

 

 a0.83  ±0.307  

 

 )ؼم/ يةةةوم(بةةةالوزنالزيةةةادة اليوميةةةة 
Daily gain. kg 

 b466  ±13.019   

 

 a348  ±11.707   

 

 a313 ± 47.904   

 

 )كؽم(الةةةوزن البتةةةدائي للمواليةةةد
Initial w. (Lambs). kg  

 a46.91  ±1.906   

 

 a46.70  ±1.107   

 

 a40.70  ±4.106  
 

 الةةةوزن النهةةةائي للمواليةةةد )كؽةةةم( 
Final w.( Lambs). kg 

 a10.00  ±1.786   
 

 a10.91  ±1.184   
 

 a10.91  ±4.067   
 

 Total )كؽم(بالوزن الزيادة الكلية 

gain. kg 

 c3.08  ±0.146   

 

 b1.47  ±0.333   

 

 a0.47  ±0.703   

 

 )ؼم/يةةةوم(بةةةالوزن الزيةةةادة اليوميةةةة 
Daily gain. kg 

 c484  ±11.106   

 

 b110  ±49.683   

 

 a301  ±14.343   

 

 (.0600) أ >   فروقات معنوية ة أفةيا  إلتشير الحروؾ الممتلف
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لكليةة واليوميةة للنعةا  نتيجةة لتنةاول ( فةي معةدل الزيةادة الوزنيةة ا0600بينما كان هنةاك ارتفةاا معنةو  ) أ > 
، إذ كةةان معةةدلت الزيةةادات الوزنيةةة الكليةةة R1مةارنةةة بةةـ RUPذات المسةةتو  المرتفةةع فةةي  R3و R2الع ئةةق 
علةة   R3و R2و R1ؼم/يوم/نعجةةة للع ئةةق  313و 343و 466كؽةةم، واليوميةةة  0683و 0611و 1683للنعةةا   

 10691و 10691و  10600ن النهائي للمواليد مع الع ئةق الث ثةة لم تمتلؾ معدلت الوز (.3التوالي الجدول )
 110و 484كؽةم، واليوميةة  0647و 1647و 3608( معدل الزيادة الوزنيةة الكليةة 0600كؽم بينما امتلؾ ) أ > 

 R1مةارنةة بمعةدلت  R3و R2( معةدلت 0600ؼم نتيجة لمت ؾ الع ئق حيةث تفوقةت معنويةا  ) أ >  301و
 R2في الع ئةق  RUPفي هاتين الصفتين نتيجة لرتفاا مستو   R2مةارنة بالعليةة  R3قت العليةة وكذلك تفو

 .عل  التوالي R3و

 
( عةدم وجةود تةاثير معنةو  للفتةرات التجريبيةة معنويةا  فةي متوسةطات ااوزان النهائيةة والزيةادة  0يبين الجةدول ) 

كؽةةم ومعةةدل الزيةةادة  01608و 17633و  11683الوزنيةةة الكليةةة واليوميةةة للنعةةا ، إذ كةةان معةةدل الةةوزن النهةةائي 
ؼم/يوم/نعجة عل  التةوالي للفتةرات  17868و  16163و 18367كؽم واليومية  1670و 1600و 1683الوزنية الكلية 

مةارنةة  P3( فةي معةدل الةوزن النهةائي للمواليةد مةع الفتةرة 0600الث ث. كذلك ي حظ وجود ارتفةاا معنةو  ) أ > 
مةن  P1و P2وبةين ة من جهة P3و P2( بين الفترتين 0600ولم يمتلؾ معدل الوزن النهائي معنويا  ) أ >  P1بالفترة 

 P1( لمعدلت الزيادة الوزنية الكليةة واليوميةة للمواليةد فةي الفتةرة 0600جهة أمر  نتيجة الرتفاا المعنو  ) أ > 
 .  ؼم/يوم/حمل 140633و 10060و  343647كؽم و 3608و 3600و 0633إذ كانت 

% والطاقةةة 4768البةةروتين فةةي الع ئةةق ذات المسةةتو  المرتفةةع مةةن  RUPيتةةةل ممةةا تةةةدم بةة ن رفةةع مسةةتو  
ائر ربمةةا أد  إلةة  رفةةع كميةةة البةةروتين ظةة( ومةةن مةة ل التؽذيةةة الحةةرة دامةةل الحDM% ميكةةاجول/كؽم/44673)

الممثل المةدر الذ  أنعكا عل  رفةع كفةا ة اادا  اإلنتةاجي للنعةا  والمواليةد علة  حةد سةوا . لةذا نوصةي بةإجرا  
المتحلةل فةي الكةرش. كمةا  RDPميةة محةدد مةن اليوريةا لرفةع نسةبة المزيد من الدراسات ال حةةة تتنةاول إةةافة ك

نوصي بإجرا  مثل هذه الدراسة مع النعا  قبل الولدة بث ثة أسةابيع وحتة  عمةر الفطةام تحةت أنظمةة ممتلفةة مةن 
 الرةاعة.

 
 .يد لنعا  والموالفي ااوزان النهائية والزيادة الوزنية الكلية واليومية لالفترات التجريبية ت ثير  :(0الجدول )

Table (5): Effect of experimental periods on final weight , total and daily gain for 

ewes and lambs.                                                                                    

 الصفات
 الفترات

P1 P2 P3 

  ()كؽم الوزن البتدائي للنعا 
Initial w. (ewes). kg 

 a38600  ± 3607  
  

 a11683  ±3643  
 

 a17633  ±3640  

 

 Final الوزن النهائي للنعا )كؽم(

w.( ewes). kg 

 a11683  ±3643  
 

 a17633  ±3640  

 

 a01608  ±3609  

 

 Total )كؽم(بالوزن الزيادة الكلية  

gain. kg 
  a1683  ±0690  

 

 a1600  ±0613  

 

 a1670  ±0668  

 

 )ؼم/ يوم(بالوزنالزيادة اليومية 
Daily gain. kg 

 a18366  ±00616  

 

 a16163  ±10640  

 

 a17868  ±39693  

 

 (كؽم)الوزن البتدائي للمواليد
Initial w. (Lambs). Kg•  

 a44670  ±4648  

 

 a47608  ±4678  

 

 a10608  ±4690  

 

  الوزن النهائي للمواليد)كؽم( 
Final w.( Lambs). kg٭ 

 b47608  ±4678  
 

 ab10608  ±4691  
 

 a11647  ±4689  
 

 Total )كؽم(بالوزن الزيادة الكلية 

gain. kg• 
 a0633  ±0663   

 

 b3600  ±0636   

 

 b3608  ±0604   

 

 )ؼم/يوم(بالوزن الزيادة اليومية 
•Daily gain. kg 

 a343647  ±36690  

 

 b100600  ±14619  

 

 b140633  ±19684  

 
 .(0604أ>• ) ( ،  0600٭ ) أ>  ممتلفة أفةيا  إل  فروقات معنويةتشير الحروؾ ال
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ABSTRACT 

This study was conducted in Al-Rashidiya animal breeding station, using 6 ewes 

(2-6 yrs old) with average body weight of 42.7 kg with their single new born lambs, the 

ewes divided into 3 groups just after 4th week of birth. Ewes and their lambs. The ewes 

were paired randomly into three groups in cross over design with three periods each of 

17 days , to investigate the effect of  metabolizable protein: metabolizable energy in the 

rations (gm MP : ME MJ ). Three rations were used , the first consist mainly of barley, 

yellow corn, soybean meal and wheat bran(control R1 ).While the second ration R2 

barley and wheat bran and third ration R3 also soybean meal were treated with acidic 

formaldehyde (9L/ton), the rations were iso calories and iso nitrogen but differ in MP : 

ME ratio which were 6.61 , 8.87 and 9.98 gm MP : MJ ME respectively . Results 

showed that feeding ewes on rations R2 and R3  significant (p<0.05) increased the daily 

milk production (61%), and milk fat percent 34% as compared with control R1, but 

milk protein and lactose percentage  did not affected by treatments. Milk energy was 

significantly (p<0.05) increased 78% & 99% in R2 & R3 rations as compared with R1. 

Treatments had no significant effect on blood glucose, total protein, albumin and 

triglyceride excepted blood urea concentration which was significantly decreased in 

with increasing RUP in the rations. Average ewes total gain were increased 

significantly (p<0.05) by 50%  with increasing RUP level in the diets, also lambs total 

gain was significantly (p<0.05) higher in R2 & R3 by 35 and 68% respectively as 

compared with R1 .   

Key words: Metaboizable protein to Metaboizable Energy Ratio,Ewes Performance.  
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