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 الخالصة

كلٌممة الزراعممة والغابممات / جامعممة الموصممل باسممت دام  الحٌوانممات فممً  ه الدراسممة فممً ح ممل تممم تنذٌمم   مم
 3.393فً الشهر االول من مرحلة ادرار الحلٌب ، معدل اوزانهما متعددة الوالدة  ةمضربثالثة اب ار فرٌزٌان 

بممثال   ( 3×  3) بشممكل دوري فممً تجربممة مربممب التٌنممً ، تممم وضممب االب ممار فممً حيمماغر فردٌممة و مم ٌت  كغممم
، كغمم تمبن ٌومٌما 7كغمم اضمافة المى  597بكمٌمة على ثال  عالغم  تجرٌبٌمة ٌوما  34ستمرت فترات كل فترة ا

، العلٌ مة تكونمت ممن الشمعٌر ون المة الحن مة والم رة وكسمبة فمول الصموٌاالعلٌ ة االولى كانمت علٌ مة السمٌ رة 
من كسبة فول الصوٌا بالذورمالدٌهاٌد بهدف زٌمادة  لكن تم معاملة محتوا ا السٌ رةالثانٌة كانت مشابهة لعلٌ ة 

محتوى العلٌ ة من البروتٌن  ٌر المتحلل ، العلٌ ة الثالثمة احتموت كسمبة فمول الصموٌا المعاملمة بالذورمالدٌهاٌمد 
عممدم وجممود  كٌلممو سممعرة / كغممم ت اوضممحت النتمماغ  487بم ممدار بالعلٌ ممة الصممافٌة اٌضمما مممب رفممب قٌمممة ال اقممة 

للمعامالت االولمى  كغم/ ٌوم ، 8884و  59.4و  8975ا  بلغ الت فً انتاج الحلٌب مٌة بٌن المعاا تالفات معنو
% م ارنمة 44935و  97.ر م ان ذاض اإلنتاج حسابٌا فً المعاملة الثانٌة بنسمبة  والثانٌة والثالثة على التوالً،

روتٌن والالكتمموز والمممواد الصمملبة بمملمممن الممد ن وا، كمم لن نسممب مكونممات الحلٌممب بالمعمماملتٌن االولممى والثالثممة 
 %48و  3397لكن ٌالحي زٌادة نسمبة المد ن بنسمبة التغ وٌة ، لم ت تلف معنوٌا بٌن المعامالت الكلٌة وال اقة 

 اٌضما عند معاملة كسبة فمول الصموٌا بالذورمالدٌهاٌمد فمً المعماملتٌن الثانٌمة والثالثمة م ارنمة بالمعاملمة االولمىت
 ٌن العامالت فً نتاغ  قٌاسات الدم اال ان   ه اال تالفات لم تكن بمستوى المعنوٌة تٌالحي وجود ا تالفات ب

 ، انتاج الحلٌب فً االب ار تنسبة ال اقة الى البروتٌن كلمات دالة: البروتٌن  ٌر المتحلل ، 
 

 .        1/3143/ 31وقبوله  41/41/3144تاريخ تسلم البحث 

 
 المقدمة

البمروتٌن المٌكروبمً المتكمون فمً الكمر    مالل من البرتٌن المتاٌض ممن تراتالمج احتٌاج ٌتم تلبٌة 
بممروتٌن الغمم اء  ٌممر اضممافة الممى ،  األ ممرىبوجممود ال اقممة وب ٌممة العناصممر وباالسممتذادة مممن البممروتٌن المتحلممل 

عمادة  وٌمتم ( 3117 وآخروو  Kalscheur)  األمعاء إلىالمتحلل ال ي ٌستذاد منه الحٌوان مباشرة بعد عبوره 

الحلٌمب بغٌمة تموفٌر نسمب  أب ماراست دام مصادر متنوعة ونسب م تلذة من البروتٌن  ٌر المتحلمل فمً عالغم  
ت لٌمل لممن جهمة و  اإلنتماجومسمتوى  اإلنتاجٌمةوالحالمة  وافم  ٌر المتحلمل تت إلىمتوازنة من البروتٌن المتحلل 

فممً  غضمة عمن حاجممة االحٌماء المجهرٌمةاوالذ تٌنالذ مد بال اقمة نتٌجممة لتحوٌمل االمونٌما الناتجممة عمن تحلمل البممرو
 Anonymousو  7..4 وآخروو  Lobley)  اإلدرارٌورٌا فمً الكبمد لت مرح  مارج الجسمم ممب  إلىالكر  

، على المستوى المحلً نجد أن المواد العلذٌة المتموفرة إلعمداد عالغم  حٌوانمات الحلٌمب محمدودة ممب  ( 3114

( المعاملمة بمالذور مالدٌهاٌمد) ل ، ل ا فمان اسمت دام المعمامالت الكٌماوٌمةلتحندرة توفر مصادر البروتٌن  ٌر الم
 جانمبممن  تلكل أو بعض مكونات العلٌ ة ٌعد احد الحلول الم ترحة لزٌادة المتناول من البروتٌن  ٌمر المتحلمل

 األولممىلمرحلممة ا) دةبعممد المموال اإلنتمماجالحلٌممب لتلبٌممة مت لبممات  ألب ممارفممان تمموفٌر كمٌممة كافٌممة مممن ال اقممة  أ ممر
بسمبب التغٌمرات الذسمٌولوجٌة التمً تحصمل  اإلنتاجٌةالمشاكل التً تواجه العملٌة  أ ملحلٌب ( تعد من ا إلدرار

 األسمابٌبوالتمً تمرثر فمً قمدرة الحٌوانمات علمى اسمتهالن العلمف  مالل  متمثلة بصغر حجمم الكمر للحٌوانات 
المى ا مٌممة العالقممة بممٌن البممروتٌن وال اقممة  ( Anonymous 3114)ت رٌممر    أشمماركممما  تبعممد المموالدة  األولمى

معاملة كسمبة فمول  تأثٌرل د تم اقتراح   ه الدراسة للبح  فً  المتناولة فً التاثٌر فً انتاج الحلٌب ومكوناتت 
 ت ةالمضرب الذرٌزٌان أب ارالحلٌب ومكوناته فً  إنتاجالصوٌا بالذورمالدٌهاٌد مب رفب قٌمة ال اقة بالعلٌ ة فً 

 
 حث وطرائقهبالواد م

         اب مممار  ام  ثالثمممةاسمممت داجرٌمممت الدراسمممة فمممً ح مممل كلٌمممة الزراعمممة والغابمممات / جامعمممة الموصمممل ب 
، وضعت االب مار فمً حيماغر كغم 3ت3.2معدل اوزانها ، ٌزٌان فً الشهر االول من مرحلة ادرار الحلٌب رف

،  وكسمبة فمول الصموٌاون المة الحن مة  راءالصمذ فردٌة و  ٌت على ثال  عالغم  تكونمت ممن الشمعٌر والم رة
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كانت مشابهة للعلٌ ة االولمى لكمن تمم معاملمة محتوا ما ممن العلٌ ة االولى كانت علٌ ة السٌ رة ،  العلٌ ة الثانٌة 
/  من (  لتمر مماء 17+   لتمر حمامض  لٌمن 497 +لتمر فورمالدٌهاٌمد  3كسبة فمول الصموٌا بالذورمالدٌهاٌمد ) 

العلٌ ممة الثالثممة احتممموت كسممبة فمممول الصمموٌا المعاملمممة ن  ٌممر المتحلمممل ، ٌمممن البمممروت لزٌممادة محتمموى العلٌ مممة
زٌمت ز مرة  وإضمافةبالذورمالدٌهاٌد اٌضا مب رفب قٌمة ال اقة بالعلٌ ة عن  رٌ  زٌادة نسمبة الم رة الصمذراء 

 (ت 1الجدول )  وكما مبٌن فً ، وكانت العالغ  الثال  مت اربة فً محتوا ا من البروتٌنفً مكوناتها  الشمس
 
 ً للعالغ  التجرٌبٌةتغالمكونات والتحلٌل الكٌمٌا : (1جدول )ال

Table ( 1 ): Ingredients and chemical composition of experimental rations.         

 (  Ingredients%  ) المكونات

  (Rations العالغ  ) 

 ( T3الثالثة ) T2 )الثانٌة )  (T1 االولى )
 نالتب

Straw 

  1. 1. 11 ( Barley grain) شعٌر 

 8 8 37 ( yellow cornصذراء )   رة

 ---- ---- 41 ( SBM)   ٌر معاملة كسبة فول صوٌا

 41 41 ---- ( FT-SBM)  معاملة كسبة فول صوٌا

 34957 34957 47957 ( Wheat branن الة حن ة ) 

 1937 1937 1957 ( Urea)  ٌورٌا

 397 ---- ---- ( Sunflower oilالشمس )  زٌت ز رة

 197 197 197 ( Saltملح  عام ) 

 197 197 197 ( limestoneحجر كلس ) 

 ( Chemical analysisالتحلٌل الكٌمٌاغً للعالغ  التجرٌبٌة ) 

 º .1978 .1933 .1958 .7938(  Dry matter)  %  مادة جافة

 º .7945 .1985 .1983 88974(  Organic matter) % مادة عضوٌة

 º 41915 41971 41977 397(   Crud protein)  %  بروتٌن  ام

 49733 49733 49815 1983 ( NEL)  */ كغم سعرة  اقة صافٌة مٌكا

 --- 53971 73 73915 • ( RDP)  % لبروتٌن المتحللا

 --- 35937 35 359.3 • ( RUP)  % المتحلل  ٌر لبروتٌنا

º Determined according to Anonymous (2002),* Calculated according to Anonymous (2001), RDP 

and RUP calculated as percentage of crud protein according to Kassem et al (1987) and Stanton 

(1999).                                                                                                                                              

كغم من  لٌ  العلمف المركمز للعالغم   597االب ار بصورة فردٌة بواقب وجبة واحدة ٌومٌاً بكمٌة  ت  ٌ        
ٌموم عمدت فتمرة  .4( ٌومما، أول  34كغم تبن حن ة وعلى فتمرات ثمال  كمل فتمرة اسمتغرقت )  7التجرٌبٌة و 

نتاجهما ممن الحلٌمب ا  تممت عملٌمة تمهٌدٌة لألقلمة على العلٌ ة وفً الٌومٌن اال ٌرٌن تم حلب االب ار لتسجٌل ا
الحلب صباحا ولمرة واحدة ٌومٌا ، تم ا   عٌنات من الحلٌب لغرض التحلٌل فضمال عمن ا م  عٌنمات ممن المدم 

( األوروبمً  Milk Analyzer Milkoscope) جهمازلت دٌر قٌاسات الدم ت قدرت مكونات الحلٌب باسمت دام 
 مسممة دورة/دقٌ مة( لممدة  3711دام جهماز ال ممرد المركمزي )باسمت  عٌنمات المدم مممن السمٌرمفصمل  ت تممالمنشمأ
باسمت دام عمدة التحلٌمل قٌاسمات المدم م( لحمٌن التحلٌملت إ  تمم ت مدٌر ˚31-واحتذي به تحمت التجمٌمد ) دقٌ ة عشر

نمممو  للكلوكممموز والبمممروتٌن الكلمممً وااللبمممومٌن والكلسمممٌرٌدات الثالثٌمممة و Biolaboنمممو   ( Kit)  الجممما زة
Randox  باست دام جهازللٌورٌا  Spectrophotometer االنكلٌزي المنشأ ت 

(  Anonymous   3111تممم تحلٌممل النتمماغ  إحصمماغٌا بواسمم ة الحاسممبة االلكترونٌممة بت بٌمم  برنممام  )        
 :  ( وبحسب األنمو ج الرٌاضً األتً Latin Squaresباست دام تصمٌم المربب الالتٌنً ) 

Yij(k) = µ + pi + yj + Tk + eij(k)  
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 حٌ  أن: 
 Yij(k)  قٌمة المشا دة ال اصة بالوحدة التجرٌبٌة للمعاملة =k  والتً ت ب فً الصفi  والعمودjت 

µ    المتوس  العام ت = 
pi قٌمة التأثٌر الح ٌ ً للصف ت = 
Yj قٌمة التأثٌر الح ٌ ً للعمودت = 
Tk قٌمة التأثٌر الح ٌ ً للمعاملةت = 

Eij(k)  ًللوحدات التجرٌبٌة ت= ال  أ التجرٌب 
 (ت Duncan  ،4.77وتمت الم ارنة بٌن المتوس ات باست دام ا تبار دنكن المتعدد المدى ) 

 
 النتائج والمناقشة

تمماثٌر معنمموي للعالغمم  التجرٌبٌممة فممً انتمماج الحلٌممب ( إلممى عممدم وجممود 3تشممٌر النتمماغ  فممً الجممدول ) 
كغمم فمً المعاملمة الثانٌمة التمً  571ت1لٌمب بم مدار انتماج الح% د من بمالر م ممن ان ذماض 1والحلٌب المعمدل 

، كمما ادت (  T1م ارنة بالمعاملة االولمى )   ٌت فٌها االب ار على كسبة فول الصوٌا المعاملة بالذورمالدٌهاٌد
ممب الكسمبة المعاملمة بالذورمالدٌهاٌمد المى تعمدٌل انتماج  ( T3) زٌادة كمٌة ال اقمة المتناولمة فمً المعاملمة الثالثمة

ت  م ه  ( T2)  كغم م ارنة بالمعاملتٌن االولى والثانٌمة 171ت1حلٌب ، كما ازداد انتاج الحلٌب المعدل بم دار ال
لمم  ، ا  ( .311و قاسمم واحممد )  Broderick   (3117 )و  Reynalالنتٌجة جاءت متذ ة وما حصل علٌمه 

 عمارفالبروتٌن المتحلل كما اوضح ٌالحيوا فروقات معنوٌة فً انتاج الحلٌب عند  ذض محتوى العلٌ ة من 
( ان معاملة كسبة فول الصوٌا بالذورمالدٌهاٌد ادت الى ان ذاض معنوي فً انتاج الحلٌب فً االب مار  3115) 

وقممد اعممزى الباحمم  سممبب االن ذمماض الممى قلممة التبمماٌن بممٌن المشمما دات، فممً حممٌن اشممار ت رٌممر منيمممة الغمم اء 
( ان معاملة كسبة فول الصوٌا بالذورمالدٌهاٌد تردي المى زٌمادة  Anonymous  ،3144والزراعة العالمٌة ) 

% ت اٌضمما تبممٌن مممن نتمماغ  بعممض الدراسممات ان زٌممادة كمٌممة ال اقممة  47 – 41اإلنتمماج بنسممبة تتممراوح بممٌن 
  Ruisو  3115 ،وا ممرون Beerdaو  3113 ،وا ممرون Rabeloالمتناولممة ادت الممى زٌممادة انتمماج الحلٌممب ) 

لدراسممة ربممما ٌعممزى الممى ان ان ان ذمماض انتمماج الحلٌممب فممً المعاملممة الثانٌممة فممً  مم ه ا ت ( 3141 ،وا ممرون

البروتٌن المتحلل المتناول كان دون االحتٌاج ما سبب ان ذاض فً النمو المٌكروبمً وكذماءة االسمتذادة ممن ممن 
املتٌن اال مرى ا  % م ارنمة بالمعم.3.97الغ اء وربما ٌركمد  لمن ارتذما  ٌورٌما المدم فمً  م ه المعاملمة بنسمبة 

 8..4 ،وا مرون Jonker)  الغم اء تعتبر الٌورٌا بالدم مرشرا مهما لكذاءة االستذادة من ال اقة والبروتٌن فمً
( اٌضا نسب مكونات الحلٌب  من المد ن والبمروتٌن والالكتموز والممواد الصملبة الكلٌمة لمم  3(ت ٌبٌن الجدول ) 

% و .1ت1 – 35ت1% و 18ت3 – 3.ت3% و 33ت3 – 54ت3ت تلف معنوٌما بمٌن المعمامالت وتراوحمت بمٌن 
كمم لن لممم تكممن الذروقممات معنوٌممة فممً حاصممل مكونممات الحلٌممب مممن الممد ن ا  % علممى التمموالًت 31ت8 – 84ت5

 ممم/ ٌمموم ،  387 – 314 ممم/ ٌمموم والالكتمموز  373 – 333 ممم/ ٌمموم و البممروتٌن  378 – 331تممراوح بممٌن 
% عنمد معاملمة 48و  3397لمد ن فمً الحلٌمب ارتذعمت حسمابٌا بنسمبة ور م عدم معنوٌمة النتماغ  اال ان نسمبة ا

اشارت الدراسمات  كسبة فول الصوٌا بالذورمالدٌهاٌد فً المعاملتٌن الثانٌة والثالثة م ارنة بمعاملة السٌ رةت ل د
الممى نتمماغ  متباٌنممة ف ممد اوضممح  فممً مكونممات الحلٌممب  التممً اجرٌممت للبحمم  فممً تمماثٌر البممروتٌن  ٌممر المتحلممل

Kalscheur  ( و  3117وا ممرون )Rezaii  ( عممدم وجممود تمماثٌر معنمموي ل ذممض تحلممل  3115وا ممرون )
( عممدم تمماثر نسممبتً الممد ن  3115)  عممارفالبممروتٌن فممً نسممب مكونممات الحلٌممب فممً االب ممار ، كمم لن  كممر 

المواد الصملبة  والبروتٌن معنوٌا نتٌجة لمعاملة كسبة فول الصوٌا بالذورمالدٌهاٌد فً حٌن ارتذعت معنوٌا نسبة
( اشممارا الممى ان ذمماض نسممبة وحاصممل الممد ن وارتذمما  نسممبة وحاصممل البممروتٌن  .311الكٌممةت قاسممم و احمممد ) 

معنوٌا بزٌادة محتوى العلٌ ة من البروتٌن  ٌر المتحلمل عمن  رٌم  معاملمة الشمعٌر بالذورمالدٌهاٌمد ، بٌنمما لمم 
 Beerdaو  Broderick  (3113 )نممب ا مر ف مد بممٌن ممن جاتتماثر نسمبتً الالكتموز والمممواد الصملبة الكلٌمة ت 

حصول زٌادة معنوٌة فً نسب وحاصمل مكونمات الحلٌمب   ( 3141وا رون )   Ruisو (  3115) وا رون 
فمً  بمٌن المعمامالت معنوٌمةعدم وجود ا تالفمات ( اٌضا  3ت ٌيهر الجدول ) عند زٌادة كمٌة ال اقة المتناولة 

مٌكما جمول/  3911مٌكاجول/ كغم فمً معاملمة السمٌ رة و  3937قٌمة ال اقة بالحلٌب والتً كانت تتراوح بٌن  
مٌكما  4.9.7 – 48935ا  تراوحمت بمٌن  ل اقة المذرزة ٌومٌما بالحلٌمبك لن بالنسبة لكغم فً المعاملة الثانٌة و

 جول/ ٌومت 
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  تج الحلٌب ومكوناتهفً انتاالعالغ  التجرٌبٌة (: تأثٌر 3جدول )ال
Table (2):Effect of experimental rations in milk production and components.  

 ( Characters)  الصذات
 ( Rationsالعالغ  ) 

 ( T3الثالثة )  T2 )الثانٌة )  (T1 االولى )

 انتاج الحلٌب كغم/ ٌوم
Milk yield kg/ day 

 41ت3 ± 841ت8 11ت3 ± 41.ت5 37ت4 ± 751ت8

 % د ن1انتاج الحلٌب المعدل 
Corrected milk yield 4% fat  

 75ت4 ± 111ت5 17ت4 ± 11.ت7 18ت4 ± 1..ت7

   الد ن %نسبة 
Fat percent  

 4947 ± 31ت3 1983 ± 3933 11ت1 ± 54ت3

 / ٌوم مالد ن كمٌة 
Fat yield g/day 

 78978 ± 378 71ت73 ± 315 31ت37 ± 331

 % البروتٌننسبة 
Protein percent 

 1944 ± 3.ت3 1937 ± 18ت3 1943 ± 11ت3

 البروتٌن  م/ ٌومكمٌة 
Protein yield g/ day 

 75ت77 ± 377 47ت35 ± 333 .3ت74 ± 373

 الالكتوز % نسبة 
Lactose percent 

 43ت1 ± 35ت1 13ت1 ± .1ت1 47ت1 ± 11ت1

 الالكتوز  م/ ٌومكمٌة 
Lactose yield g/ day 

 8.ت84،  353 33ت78 ± 314 35ت53 ± 387

 %المواد الصلبة الكلٌة
Total solid percent 

 33ت1 ± 84ت8 73ت1 ± 31ت8 .3ت1 ± 11ت8

 قٌمة ال اقة بالحلٌب مٌكاجول/ كغم
Milk energy value MJ/kg 

 37ت1 ± 35ت3 33ت1 ± 11ت3 1935 ± 37ت3

 ال اقة المذرزة بالحلٌب مٌكاجول/ ٌوم
Energy yield MJ/ day 

 55ت3 ± 7.ت.4 13ت3 ± 35ت48 17ت3 ± 73ت.4

 
( ٌبٌن عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت المثال  فمً قٌاسمات المدم وبمالر م ممن  3الجدول ) 

ممل  411 مم/  3937ممل والكلوبٌمولٌن  411 مم/  5917 لن ٌالحي ارتذاعا حسابٌا فً تركٌز البروتٌن الكلمً 
ممل وان ذاضما حسمابٌا فمً تركٌمز االلبمومٌن  411ملغمم/  .7198والٌورٌما ممل  411ملغم/  5.957والكلوكوز 

ممل  فمً المعاملمة الثانٌمة م ارنمة بالمعماملتٌن  411ملغمم/  38938مل  والكلسٌرٌدات الثالثٌة   411 م/  3911
ل (ان ذماض تركٌمز الٌورٌما معنوٌما فمً المدم عنمد معاملمة كسمبة فمو 3115االولى والثالثة ت ل د اشمار عمارف ) 

الصوٌا بالذورمالدٌهاٌد ، فٌما لم تكن اال تالفات معنوٌة فً تركٌز البمروتٌن الكلمً وااللبمومٌن والكلوبٌمولٌن ، 
( لم ٌجدوا فروقات معنوٌمة فمً تركٌمز الكلوكموز والٌورٌما والبمروتٌن الكلمً  3115وا رون )  Rezaiiك لن 

وا مرون  Abadiمتحلل وعلى نحو مشابه لمم ٌجمد فً الدم عند تغ ٌة االب ار على نسب م تلذة من البروتٌن ال
( ا تالفات معنوٌة فً تركٌز الٌورٌما والكلوكموز فمً المدم فمً االب ارالمغم اة علمى نسمب م تلذمة ممن  3144) 

( 3117وا مرون ) Rabelo( و  3114وا مرون )  Rabeloالبروتٌن المتحلل ت من ناحٌة ا رى ف د توصل 
ٌادة محتوى العلٌ ة من ال اقة لمٌس لمه تماثٌر معنموي فمً تركٌمز بعمض ( الى ان ز 3141وا رون )  Ruisو 

 قٌاسات الدم قٌد الدراسة الحالٌةت
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 فً بعض قٌاسات الدمت العالغ  التجرٌبٌة( : تأثٌر 3الجدول )
Table (3):Effect of experimental rations in some blood metabolites.  

 
 الصذات

 Rations ) العالغ  ) 

 ( T3)  الثالثة ( T2)  الثانٌة ( T1)ى االول

 مل411البروتٌن الكلً  م/ 
Total protein g/ dl 

 14ت1±  15ت7 7.ت1±  17ت5 77ت1±  78ت7

 مل411األلبومٌن  م/ 
Albumin g/ dl 

 41ت1±  18ت1  33ت1±  11ت3 45ت1±  77ت1

 مل411الكلوبٌولٌن  م/ 
Globulin g/ dl 

 31ت1±   11ت3 85ت1±  37ت3  74ت1±  14ت3

 مل411الكلوكوز ملغم/
Glucose mg/ dl 

 18ت4±  44ت78 73ت1±  57ت.5 85ت5±  3.ت77

 مل411الكلٌسٌرٌدات الثالثٌة ملغم/
Try glyceride mg/dl  

 17ت.±  74ت13 18ت5±  38ت38 11ت7±  55ت38

 مل411الٌورٌا ملغم/ 
Urea mg/ dl 

 85ت5±  53ت38 13ت41±  .8ت71 17ت1±  83ت.3

 
االسمتجابة السمت دام البمروتٌن  ٌمر المتحلمل فمً العالغم  تتح م  عنمد ٌتبٌن من نتاغ  الدراسة الحالٌمة ان        

توفر كمٌة كافٌة من البروتٌن المتحلل فً الكر  لتلبٌمة احتٌاجمات االحٌماء المجهرٌمة ، كمما ان زٌمادة محتموى 
ٌحسن كذاءة االستذادة من الغ اء وٌنعكس اٌجابما ل عند قصور المتناول من النتروجٌن المتحلالعلٌ ة من ال اقة 

 على اإلنتاجت  
 

EFFECT OF RATIONS CONTENT FROM UNDEGRADABLE PROTEIN 
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ABSTRACT 
This study was conducted in  the animal farm at college of agriculture and 

forestry / Mosul university  by using three multiparous cross breed friesian cows in the 

first month of lactation, average body weight 392.3 kg. The cows was placed in an 

individual pen and fed on three experimental rations  using latin square design    ( 3 × 3 

) with three period each was lasted 21 days. First ration ( T1 ) was the control consist 

mainly of barley, wheat bran, yellow corn and soybean meal, second ration ( T2 ) was 

similar to the control but contained formaldehyde treated soybean meal, while T3 was 

similar to T2 , but increased in energy content. Results showed that the treatment had 

no significant effect in milk production which were 8.67 , 7.91 and 8.81 kg/day for T1 , 

T2, and T3 respectively, although milk production decreased by 9.6 and 11.37 % in T2 

as compared T1 and T3, milk fat , protein , lactose , total solids and energy were not 

affected significantly by dietary treatments, but it was noted that fat percentage 

increased by 22.5 and 18 % in T2 and T3 as compared with T1. Also, blood parameters 

were differed between treatment but not significantly. 

Key words: Rumen undegradable protein, energy to protein ratio, milk production in 

cow.  
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