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 الخالصة

 كغتتتم 58,81معتتتدل أوزانهتتتا  ،ةومحليتتت ة ركيتتت  ليطتتتة نعجتتتة عواستتتية 28أجريتتتت الدراستتتة باستتت  دام 
عشتوائيا   بعتا معمارهتا وأوزانهتا وجن اجهتا متن الحليت   ستنوات، وزعتت النعتا  5-3 راوحت أعمارها بين و

عالئتق  كونتت متن  الشتعير ون التة الحنطتة  أربععلى  امربعة مجاميعغذيت النعا  في ال ،جلى اربعة مجاميع
الستيطرة ال تي  كونتت متن الشتعير ون التة  المجموعتة امولتى غتذيت علتى علي تة ،وكسبة فتول الصتويا وال تبن

المجموعة الثانية غذيت على نفس علي ة السيطرة متع اضتافة  (،1المعاملة )الصويا وال بن  الحنطة وكسبة فول
 ست  دامما  تم ابين (،2)المعاملة  غم / يوم / نعجة من مادة بيكاربونات الصوديوم الى العلف الم ناول يوميا 33

امتا المجموعتة  (،3المعاملتة ) % من مكونات العلي ة ال ي غذيت للمجموعة الثالثة9بذور زهرة الشمس بنسبة 
فغتذيت علتى نفتس العلي تة الثالثتة متع اضتافة بيكاربونتات الصتوديوم التى العلتف الم نتاول ( 4المعاملة )الرابعة 

 حديتد كميتة العلتف الم تدم للنعتا   امربعتةوقد  م في المعامالت  بنفس الكمية ال ي اضيفت الى المعاملة الثانية.
. اشتتارت الن تتائى التتى ان اضتتافة بيكاربونتتات الصتتوديوم التتى العلي تتة فتتة/ نعجتتةكغتتم متتادة جا 1.5يوميتتا بمعتتدل 

 غتتم 738فتتي ان تتا  الحليتت  اليتتومي ( 3.35أ > )المح ويتتة لبتتذور زهتترة الشتتمس ادت التتى ان فتتا  معنتتو  
 بال غذية على نفس العلي ة بدون اضتافة البيكاربونتات اذ كتان ان تا  الحليت  اليتوميكغم م ارنة  31.87والكلي 
كغتتم، اا ان اان فتتا  لتتم يصتتل التتى مستت ون المعنويتتة عنتتد اضتتافة بيكاربونتتات  45.65غتتم والكلتتي  1314

نستت  مكونتتات الحليتت  لتتم   تتاثر معنويتتا بالمعتتامالت ال غذويتتة باستت ثناء نستتبة  .الصتتوديوم التتى علي تتة الستتيطرة
 .%6.38بالمعاملتتة ااولتتى % م ارنتتة 5.69فتتي المعاملتتة الثالثتتة ( 3.35أ > )الالك تتوز اذ ان فضتتت معنويتتا 

متتل  133ملغتتم/  123.65( 3.35أ > )معنويتتا  ركيتتز الكولستت يرول ع اار فتتن تتائى قياستتات التتدم اشتتارت التتى 
مل باضافة بذور زهرة الشمس فتي المعاملتة  133ملغم/  55.13( 3.35أ > )معنويا  ركيز اليوريا   اوان ف

متل. ن تائى  133ملغتم/  77.85و  73.63كولست يرول واليوريتا الثالثة م ارنة بالمعاملة ااولى اذ كان  ركيز ال
 6.67في  ركيز اامونيا فتي المعاملتة الرابعتة ( 3.35أ > )قياسات سائل الكرش اشارت الى ان فا  معنو  

   مل.  133مليمول/  8.78مل م ارنة بالمعاملة الثانية  133مليمول/ 

  النعا . ،ان ا  الحلي  ،الصوديومبيكاربونات  ،بذور زهرة الشمس: الكلمات الدالة
 

 .21/5/2312 :وقبوله 17/1/2312 : اريخ  سلم البحث
 

 المقدمة

ان اع ماد ال غذية على ااعالف المركتزة ل لبيتة م طلبتات الحيوانتات متن المركبتات الغذائيتة وان فتا  
ى  وفيرهتا ل ل هتا او ار فتاع لعدم قدرة المربين علمح ون العالئق من مصادر ااعالف ال شنة الجيدة النوعية 

كبيترة فتي بيئتة الكترش ونتوا ى ال  مترات فيته وال تي يمكتن ان  ت ثر بشتكل  تاسعارها يمكتن ان يستب   غيترا
ل تد اوضتحت الدراستات الحديثتة وجتود معامتل ار بتاط ضتعيف بتين  .واضح في ان ا  الحليت  ونست  مكونا ته

وان  ثبتيط  ي  عند ال غذية على ااعالف المركتزةدرجة حموضة سائل الكرش واان فا  في نسبة دهن الحل
ن يجتتة لعتتدم اك متتال  transالبك ريتتا ذات العالقتتة بالهدرجتتة الحيويتتة وزيتتادة ان تتا  الحتتوام  الدهنيتتة بصتتيغة 

 ،trans10 ،cis12- C18:2  فتي الكترش وعلتى وجته ال صتو  الهدرجة للحتوام  الدهنيتة غيتر المشتبعة

م نتاول متن الحتوام  الدهنيتة غيتر لاالحلي  بالغدة اللبنية ح تى وان كتان ن دهالسب  الرئيس ان فا  ان ا  
اذ  عمتل علتى  ثبتيط اانزيمتات ال تي  تد ل فتي  كتوين  (،Garrett، 2337) المشبعة لتيس بالضترورة مر فعتا

كمتا ان ان تا  هتذ   (،2332، وآ ترون Baumgradو  Girrinari 2331و  Bauman)الدهن بالغتدة اللبنيتة 
 ،وآ تتترون Choiو  2333 ،وآ تتترون Beam)   ستتتائل الكتتترش pHالدهنيتتتة يتتتزداد بان فتتتا   الحتتتوام 

دات الحموضتة التى امعتبعت  سائل الكترش فانته يت م عتادة اضتافة  pHلذلك ول  ليل اان فا  في  (.2335
أمتترا شتتائعا  تتالل امربعتتين ستتنة وال تتي اصتتبح استت  دمها ( NaHCO3) بيكاربونتتات الصتتوديومالعالئتتق مثتتل 

اضتتية كدحتتد ااضتتافات الغذائيتتة ل  ليتتل اان فتتا  فتتي درجتتة حموضتتة ستتائل الكتترش عنتتد ال غذيتتة علتتى الم
زيتادة است هالك العلتف وان تا  الحليت  ومح توا  متن التدهن امعالف المركزة بعد ان ثبت دورها اايجابي فتي 
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و  1997، وآ ترون Kalscheur)ة المثبطة ان ا  دهن الحليت  ام  الدهنيو عمل على  ف  ان ا  الح كما
Kennelly و  1999، وآ رونApper-Bossard من جانت   (. 2311، وآ رونو طي   2336، وآ رون

ان اس  دام الدهون فتي مكونتات العالئتق المركتزة يستاعد فتي ( 1992)   وآ رون Huffmanف د احظ  آ ر

 متنهضتم النشتا  موقتع رعن طريق  غليف جزيئات الحبتو  و غييت حموضة سائل الكرش ار فاع  ليل مشاكل 
ان است  دام زيتت زهترة الشتمس فتي مكونتات العالئتق ( 2333) وآ ترون Ivanكما ذكتر  الى اامعاء الكرش

و شتمعون ( 2311) وآ ترونذلك ف د احظ المتالح فضال عن  ،يزيد البرو ين الميكروبي الم دفق الى اامعاء
و  8الى  حسن ان ا  الحليت  فتي النعتا  بنستبة ان اضافة زيت او بذور زهرة الشمس ادت ( 2311والزيدان )

ل د  م  صميم هذ  الدراسة للبحث في  اثير اضافة بيكاربونات الصتوديوم  وبتذور زهترة  % على ال والي. 12

       .  في النعا الشمس الى عالئق النعا  في ان ا  الحلي  ونس  مكونا ه 
 

 وطرائقه البحثمواد 
وث الثتروة الحيوانيتة فتي الرشتيدية ال ابعتة لتوزارة الزراعتة العراقيتة أجريت هتذ  الدراستة فتي قستم بحت

بتين  أعمارهتا راوحتت  ،كغم 58.81بمعدل وزن بعد الفطام  ليطة  ركية ومحلية  ة عواسيةعجن 28س  دام اب
علتتى الحليتت . غتتذيت الحيوانتتات  جن تتا  بعتتا اوزانهتتا واعمارهتتا ومجتتاميع  أربعتتةلتتى جستتنوات، قستتمت  3-5

علتى يومتا  45ال غذية على العالئتق ال جريبيتة لمتدة  واس مرت يامأ 13كمرحلة  مهيدية لمدة ال جريبية العالئق 

امتا المجموعتة الثانيتة فغتذيت علتى نفتس  ،ة ااولتى علتى علي تة الستيطرةعتومجمالغتذيت  .ثالث وجبات يوميا
التى العلتف الم نتاول ( NaHCO3) غتم/ نعجتة متن متادة بيكاربونتات الصتوديوم 33علي ة السيطرة مع اضافة 

المجمتوع ين الثالثتة الم دمتة علي تة ال% التى 9بينما  تم اضتافة بتذور زهترة الشتمس عتالي الزيتت بنستبة  ،يوميا
وقتد  .ف الم نتاول فتي المجموعتة الرابعتةلمن بيكاربونات الصوديوم الى الع / نعجةغم 33والرابعة مع اضافة 

 وال ي قدمت على ثالث كغم مادة جافة  1.5ال جريبية بحدود  م  حديد كمية العلف الم ناول في المجاميع 

 
 .ال جريبيةلعالئق ل الكيميائيوال ركي  مكونات ال :(1) الجدول

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

C = Control , SS = Sunflower seed, • Estimated according to Al-khawaja et al  (1978). 
 *Determined on dry matter base according to (Anonymous 2002) )  

 
% كتل  مستة عشترة أيتام 23 م  سجيل ان ا  النعا  من الحلي  وا ذ عينات من الحلي  بنستبة يوميا. وجبات 

كما أ تذت عينتات متن  ،اموروبي المنشد( Milk Analyzer Milkoscope)وقياس مكونات الحلي  بجهاز 

التدم باست  دام جهتاز  و تم فصتل مصتل بعد ساع ين متن   تديم وجبتة العلتف الصتباحية يالدم من الوريد الوداج

 المكونات %
Ingredients % 

 (  SS)بذور زهرة الشمس  (  C)السيطرة 

- NaHCO3 + NaHCO3 - NaHCO3 + NaHCO3 

 53 53 44 44 (  Barley)شعير 

 31.25 31.25 31.5 31.5 (  Wheat bran)ن الة حنطة

 9 9 ---- ---- (  SS)بذور زهرة الشمس  

 5 5 5 5 (  SBM)كسبة فول صويا 

 9 9 9 9 ( Straw wheat) حنطة بن 

 3.75 3.75 3.5 3.5 ( Urea )يوريا 

 3.5 3.5 3.5 3.5 (  Salt)ملح 

 3.5 3.5 3.5 3.5 (  Limestone)حجر كلس 

 (  Chemical analysis% )ئي % ال حليل الكيميا

 93.39 94.27 *(  DM)مادة الجافة 

 94.68 93.73 *(  OM)مادة العضوية

 4.31 7.15 *(  EE )مس  ل  اايثر 

 15.32 15.38 *(  CP)البرو ين ال ام 

 13.28 11.38 •( CF)االياف ال ام 

• الطاقتتة اايضتتية ميكتتا ستتعرة/ كغتتم
Metabolic energy Mcal/ kg 

2.395 2.535 
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 تم  ،لحتين ال حليتل ( م˚23-) لمدة عشرة دقائق واح فظ به  حت ال جميد ( دورة/دقي ة 4333الطرد المركز  )

  دير  ركيز الكلوكوز والبرو ين الكلي والكلسيريدات الثالثيتة والكولست يرول  باست  دام عتدة ال حليتل الجتاهزة 
وباست  دام ( Biomerueباست  دام عتدة ال حليتل املمانيتة ) يتا ف تدراما  ركيتز اليور( Biolabo)لفرنسية نوع 

كتذلك  تم ستح  عينتات متن ستائل  اانكليتز  المنشتد.( Spectrophotometer)جهاز قياس الطيف الضتوئي 
جذ  تم قيتاس درجتة الحموضتة مباشترة  ،Suction Pumpالكرش قبل ال غذية وبعدها بساع ين باست  دام جهتاز

متل متن  1أضتيف جليته ثتم مل  23ا ذ منه وثم رشح السائل بواسطة شاش طبي  ،pH meterباس  دام جهاز 
اذ  تم   تدير  ركيتز (، 2335، وآ ترون Legleiter)عيتار  وحست  متا ورد عتن  6حام  الهيتدروكلوريك 

قتتدر . (Kang ،1983و  Broderick)اامونيتتا فتتي ستتائل الكتترش حستت  طري تتة العمتتل ال تتي وردت عتتن 
حسا  ان ا  الحلي  المعدل علتى  م ، وFlame Photometerالصوديوم باس  دام جهاز مح ون العالئق من 
نستتبة ×  3.397+  3.37% وف تتا للمعادلتتة ت ان تتا  الحليتت  المعتتدل ح ان تتا  الحليتت  )6.5استتاس نستتبة التتدهن 

نتات لبيا م اجراء ال حليتل ااحصتائي ل (،.2335وآ رون،  Pulinaالدهن في الحلي ( [ وحس  ما ورد عن )

 الحاستتتتو  االك رونتتتتي ب طبيتتتتق البرنتتتتامى ااحصتتتتائيبواستتتتطة  العشتتتتوائي الكامتتتتل صتتتتميم ال  دامباستتتت 
(Anonymous ،2333 ) النموذ  الرياضي اآل ي: وحس 

Yij= M + ti + ij 

Yij(k.قيمت المشاهذة للصفت المذروست =  ) 

M .قيمت المخوسط العام = 

ti  حأثير العليقت =i. 

ij(kقيمت الخ =  ).طأ الخجريبي للوحذة الخجريبيت 

(  لخ ذيتذ الفروقتاث Duncan ،1955وحمج المقاروت بيه المخوسطاث باستخخذام اتخبتار دو ته المخعتذد ال تذود )

 المعىويت بيه المخوسطاث. 

 
 النتائج والمناقشة

المعتامل ين كغم في  1.543كغم للمعامل ين ااولى والثانية و 1.533المادة الجافة  من معدل الم ناولبلغ 
يتتوم  ميكتتا ستتعرة/ 3.664والطاقتتة  غتتم/ يتتوم235 البتترو ينالثالثتتة والرابعتتة و بعتتا لتتذلك ف تتد كتتان الم نتتاول متتن 

للمعتامل ين الثالثتة  طاقة ايضية ميكا سعرة/ يوم 3.883ويوم  برو ين لكل غم 238للمعامل ين ااولى والثانية و
ميكتا ستعرة/  3.973ت النعا  والم تدرة ام اربة اح ياجكانت  ان كمية الطاقة الم ناولة ،والرابعة على ال والي

وحست  متا ورد غتم/ يتوم  177والم تدرة  عتن ااح ياجتات% 25بنستبة البرو ين الم ناول فكان يزيد  أما ،يوم
التى وجتود  تاثير معنتو  للعالئتق ال جريبيتة فتي ( 2).  شير الن ائى فتي الجتدول (Anonymous، 1985)في 

التى ان فتا  حستابي فتي ( 2معاملتة )بيكاربونات الصوديوم التى علي تة الستيطرة  ادت اضافة ان ا  الحلي  اذ
غتم/ يتوم وان تا  الحليت   766% اذ كتان 6.5غم/ يتوم والحليت  المعتدل علتى نستبة التدهن  727ان ا  الحلي  

غتتم/ يتتوم  832اذ بلتتغ ان تتا  الحليتت  ( 1معاملتتة )كغتتم م ارنتتة بعلي تتة الستتيطرة بتتدون اضتتافة  32.74الكلتتي 
بينمتتا ادت اضتتافة بيكاربونتتات الصتتوديوم التتى  ،كغتتم .37.4غتتم/ يتتوم واان تتا  الكلتتي  853والحليتت  المعتتدل 

 738فتي ان تا  الحليت   ( 3.35أ > )التى ان فتا  معنتو  ( 4معاملتة )العلي ة المح وية لبذور زهرة الشتمس 
المح ويتة لبتذور زهترة الشتمس  ةالعلي تبكغتم م ارنتة  31.87غتم/ يتوم والكلتي  733المعتدل الحليت  غم/ يوم و

. كغتم/ يتوم 45.65غتم/ يتوم والكلتي  1318غتم/ يتوم والمعتدل  1314بدون اضافة اذ بلغ معدل ان تا  الحليت  

بلغتت  ادت الى  حسن حسابي في ان تا  الحليت في المعاملة الثالثة كذلك يالحظ ان اضافة بذور زهرة الشمس 
من الدهن والبترو ين والمتواد الصتلبة  نس  مكونات الحلي  (.1معاملة ) م ارنة بالعلي ة السيطرة %21نسب ه 

% و 4.37 – 3.88% و 7.35 – 6.38الكليتتة لتتم    لتتف معنويتتا بتتين المعتتامالت ال جريبيتتة و راوحتتت بتتين 
عنتتد اضتتافة ( 3.35أ > )باستت ثناء نستتبة الالك تتوز ال تتي ان فضتتت معنويتتا % علتتى ال تتوالي. 11.37 – 13.51

قيمتة  ،%6.38( المعاملتة ااولتى)% م ارنتة بمعاملتة الستيطرة 5.69لشمس فتي المعاملتة الثالثتة بذور زهرة ا
 ان .كيلتتو ستتعرة/ كغتتم حليتت  1332 – 969الطاقتتة بالحليتت  كانتتت م  اربتتة بتتين المعتتامالت و راوحتتت بتتين 

ن فا  ان ا  الحليت  والرابعة ادت الى ا الثانية  ينفي المعاملاضافة بيكاربونات الصوديوم الى عالئق النعا  
من الدراستات ال تي اشتارت التى عتدم  تاثير  م ارنة بالمعامل ين ااولى والثالثة وهذا ربما ا ي فق ون ائى العديد

و  2339 ،وآ تتترون Liو Hadjipanayiotou 1982)اضتتتافة بيكاربونتتتات الصتتتوديوم فتتتي ان تتتا  الحليتتت  
Caltiz، 2339 ) في ان ا  الحلي   ا اثير ايجابالاو(Xu و 1994 ،وا رونKennelly  و  1999 ،وا ترون
 متن الصتوديوم عتن ااح يتا  زيتادة الم نتاولوربما يكون السب  في هذا اان فا   (. 2311 ،وآ رونطي  

و  3.21ف د بلغ مح ون العلي  ين ااولى والثالثة من الصتوديوم  ،عند اضافة بيكاربونات الصوديوم الى العلي ة



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric     مـــجــلت زراعـــت الــرافـــذيه             

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العذد )41المجلذ )

 

166 

 

فتتي العلي تتة  %8..3 - 3.39بتتين يتتة اح يتتا  الحيوانتتات متتن الصتتوديوم والم تتدرة % وهتتي كافيتتة ل لب 3.22
(Anonymous 1985،)  غتتم / يتتتوم  7.24و  3.339و  7.22و  3.321وقتتد بلتتغ الم نتتاول متتن الصتتوديوم

اضتتتافة بيكاربونتتتات  ن زيتتتادة الم نتتتاول متتتن الصتتتوديوم عنتتتد اذ ربمتتتا اد ،للمعتتتامالت ااربعتتتة علتتتى ال تتتوالي
الم دف تة ى زيادة الضغط اازموز  في الكرش وان فا  ال  مرات وكميتة البترو ين الميكروبتي ال الصوديوم
، حيث يلع  الصوديوم اضافة الى البو اسيوم والكلور الدور ااساس في  نظيم الضتغط اازمتوز  من الكرش

 Beedeو   Sanchezو Komisarczuk 1988و  Durand)وال تتوازن الحامضتتي ال اعتتد  فتتي الكتترش 
ان ضتتخ الصتتوديوم فتتي الكتترش ادن التتى ( Allen  ،2333و (Obaوحتتول هتتذا الموضتتوع ذكتتر  (،1991

ان فا  معنو  في ان ا  الحلي  ن يجة لزيادة اس هالك الطاقة للمحافظة على الضغط اازمتوز  للتدم و بتادل 
ة ا ترن يالحتظ متن متن ناحيت .ان فا  ان ا  الحلي  فتي الدراستة الحاليتةفي السب  ذلك اايونات وربما كان 

ن ائى الدراسة الحالية ان اضتافة بتذور زهترة الشتمس التى مكونتات العلي تة فتي المعاملتة الثالثتة ادن التى زيتادة 
% م ارنتتة بعلي تتة الستتيطرة فتتي المعاملتتة ااولتتى وهتتذا ربمتتا نتتا ى عتتن  حستتن كفتتاءة 21ان تتا  الحليتت  بنستتبة 
-Herrera)اذ اشتتار ا وان تتا  الميثتتان فتتي الكتترش متتن  تتالل  فتت  اعتتداد البرو تتوزوااستت فادة متتن الغتتذاء 

Camacho و  2336 ،وآ تترونBeauchemin و  2339 ،وآ تترونVaraDyova ان ( 2313 ،وآ تترون

اضتتافة مصتتادر التتدهون غيتتر المشتتبعة ي فتت  اعتتداد البرو تتوزوا فتتي الكتترش ويزيتتد متتن متتن كميتتة البتترو ين 
 monteny و   2334 ،وآ ترون Boadi)وضتح كتذلك ا ،%33 – 23الميكروبي الم كون في الكرش بنسبة 

ان مصادر الدهن غير المحمية من ال حلل في الكترش ( 2339 ،وآ رون Beaucheminو  2336 ،وآ رون

ان ن تتائى اضتتافة بتتذور زهتترة الشتتمس فتتي  .الكتترشستت را يجيات المهمتتة ل فتت  ان تتا  الميثتتان فتي  عتد احتتد اا
اذ لتم ( 2311) و شتمعون والزيتدان( 2336) وآ ترون Zhangالدراسة الحالية كانتت م ف تة ومتا  وصتل اليته 

 في  يشيروا الى وجود  اثير معنو  اضافة بذور زهرة الشمس الى العالئق في ان ا  الحلي  ونس  مكونا ه
 

 .مكونا هالحلي  ونسبة  ان ا  دثير العالئق ال جريبية في  :(2الجدول )
Table (2): Effect of experimental rations in milk yield and composition.  

 الصفات
Parameters 

 (  SS)بذور زهرة الشمس  (  C)السيطرة 

- NaHCO3 + NaHCO3 - NaHCO3 + NaHCO3 
 غم/ يوم  ان ا  الحلي 

 Milk production g/ 

day 
832 ± 41.23  ab 727 ± 92.28 b 1314 ± 91.83a 738 ± 73.23 b 

غتم/  ان ا  الحليت  المعتدل
 يوم

g/ day Corrected 

milk 

853 ± 53.49 ab 766 ± 122.7 ab 1318 ± 71.69a 733 ± 133.5 b 

 ان ا  الحلي  الكلي. كغم
Total milk 

production. Kg 
37.42 ± 1.85 ab 32.74 ± 4.15 b 45.65 ± 4.13a 31.87 ± 3.16 b 

 نسبة الدهن%
Fat percent 

 
6.76 ± 3.33 

 
7.35 ± 3.45 

 
6.54 ± 3.33 

 
6.38 ± 3.43 

 نسبة البرو ين %
Protein percent 

 
4.37 ± 3.35 

 
3.94 ± 3.11 

 
3.91 ± 3.35 

 
3.88 ± 3.34 

 الك وز %لنسبة ا
Lactose percent 

6.38 ± 3.38 a 5.84 ± 3.18 ab 5.69 ± 3.11 b 5.77 ± 3.37 ab 

 نسبة المواد الصلبة الكلية
Total solid percent 

11.37 ± 3.15 13.64 ± 3.32 13.61 ± 3.11 13.51 ± 3.12 

الطاقة بالحلي  كيلو سعرة 
 / كغم

Milk energy Kcal/ 

kg 

 
1311 ± 33.31 

 
1332 ± 43.35 

 
985 ± 26.17 

 
969 ± 39.95 

 (.3.35أ > ) شير الحروف الم  لفة اف يا الى فروقات معنوية 

 
الى فروقات معنويتة فتي ان تا   كذلك لم   د  اضافة بذور زهرة الشمس ،النعا  باس ثناء نسبة اك وز الحلي 

   (.2339 ،وآترون Ngongoniو  2334وآترون،  Petit) الحلي  في دراسات مشابهة اجريت على ااب ار



 .ISSN:2224-9796(Online)                    Mesopotamia J. of Agric     مـــجــلت زراعـــت الــرافـــذيه             

 ISSN: 1815-316x (Print)                        Vol. (41) No. (4) 2013                    2013(4( العذد )41المجلذ )

 

167 

 

 .كمية مكونات الحلي :  دثير العالئق ال جريبية في (3الجدول )
Table (3): Effect of experimental rations in milk components yield.  

 الصفات
Parameters 

 (  SS)بذور زهرة الشمس  (  C)السيطرة 

- NaHCO3 + NaHCO3 - NaHCO3 + NaHCO3 
 كمية الدهن غم/ يوم

Milk yield g/ day 
56.42 ± 4.14  51.25 ± 9.25  66.32 ± 4.24  45.17 ± 7.74  

 كمية البرو ين غم/ يوم
Protein yield g/ 

day 

33.85 ± 1.54 ab 28.65 ± 4.39 b 39.64 ± 3.95 a 27.47 ± 2.89 b 

 كمية الالك وز غم/ يوم
Lactose yield g/ 

day 

53.58 ± 2.31 ab 42.46 ± 6.13 ab 57.73 ± 4.13 a 43.85 ± 4.33 b 

كمية الطاقة كيلو سعرة/ 
 يوم

Milk energy Kcal/ 

day 

842 ± 51.31 ab 753 ± 123.75 ab 998 ± 72.66 a 686 ± 112.13 b 

كفتتتتتاءة ااستتتتت فادة متتتتتن 
 %الن روجين 
Nitrogen 

efficiency % 

14.34 12.37 18.28 11.49 

 (.3.35أ > ) شير الحروف الم  لفة اف يا الى فروقات معنوية 
Nitrogen Efficiency calculated according to Mikolayunas-Sandrock et al (2009 ).  = 100 × (milk N 

g/d ÷ N intake g/d ).  

 
ادت التتى ( 2معاملتتة )اضتتافة بيكاربونتتات الصتتوديوم التتى علي تتة الستتيطرة  ان( 3) بتتين الن تتائى فتتي الجتتدول 

و  28.65و  51.25ان فتتا  حستتابي فتتي كميتتة مكونتتات الحليتت  متتن التتدهن والبتترو ين والالك تتوز اذ بلغتتت 
كيلو سعرة/ يوم م ارنة بال غذية على علي ة السيطرة بدون اضافة البيكاربونتات  753غم/ يوم والطاقة  42.46
ا اا انته يالحتظ ان فاضت .كيلو سعرة/ يوم على ال والي 842غم/ يوم  و  53.58و  33.85و  56.42نت اذ كا
غتم/  43.85غتم/ يتوم والالك توز  27.47بكميتة البترو ين ( 3.35 أ >)و معنويتا  45.17كميتة التدهن ب حسابيا

 المح وية لبذور زهرة  كيلو سعرة/ يوم عند اضافة بيكاربونات الصوديوم الى العلي ة 686يوم والطاقة 
 

 درجة الحموضة و ركيز اامونيا في سائل الكرش. :  دثير العالئق ال جريبية في(4الجدول )
Table (4): Effect of experimental rations in rumen pH and ammonia concentration.  

 الصفات
Parameters 

 (  SS)بذور زهرة الشمس  (  C)السيطرة 

- NaHCO3 + NaHCO3 - NaHCO3 + NaHCO3 
 درجة الحموضة قبل ال غذية

pH after feeding  
6.76± 3.38  6.81 ± 3.16  6.87 ± 3.16  6.99 ± 3.31  

 درجة الحموضة بعد ال غذية 
pH after feeding 2hr.  

5.95 ± 3.37  6.37 ± 3.38  6.12 ± 3.31  6.11 ± 3.13  

 ركيتتتتز اامونيتتتتا قبتتتتل ال غذيتتتتة 
 مل 133مليمول/ 

NH3 mmol/dl before  
6.85 ± 3.46  6.31 ± 3.26  6.35 ± 3.52  5.86 ± 3.42  

 ركيتتتتز اامونيتتتتا بعتتتتد ال غذيتتتتة 
 مل  133مليمول/ 

NH3 mmol/dl after 2hr. 

7.43 ± 3.44 ab 8.76 ± 3.35 a 7.43 ± 3.66 ab 6.67 ± 3.83 b 

 (.3.35أ > ) شير الحروف الم  لفة اف يا الى فروقات معنوية 

 
 66.32اذ كانتت كميتة التدهن ( 3معاملتة )م ارنة بال غذية علتى نفتس العلي تة بتدون اضتافة ( 4معاملة )الشمس 

كيلو سعرة/ يوم. ان ال باين بتين  998غم/ يوم والطاقة  57.73غم/ يوم والالك وز  39.64غم/ يوم والبرو ين 

ن تا  الحليت  ونست  مكونا ته. المعامالت في كمية مكونات الحلي   عزن التى اا ت الف بتين المعتامالت فتي ا
التى افضتل كفتاءة ادت ال غذية على العلي ة المح وية لبتذور زهترة الشتمس فتي المعاملتة الثالثتة  يالحظ انكذلك 
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%  م ارنتتة بال غذيتتة علتتى علي تتة الستتيطرة فتتي المعاملتتة 18.82استت فادة متتن الن تتروجين ان تتا  الحليتت  بلغتتت 
بيكاربونتتات الصتتوديوم فتتي المعتتامل ين الثانيتتة والرابتتع اذ كانتتت % او  لتتك ال تتي اضتتيف اليهتتا 14.34ااولتتى 
عتتتدم وجتتتود  تتتاثير معنتتتو  اضتتتافة بيكاربونتتتات ( 4)يظهتتتر الجتتتدول  % علتتتى ال تتتوالي. 11.49و  12.37

 – 6.76قبل ال غذيتة اذ  راوحتت بتين ( pH)الصوديوم وبذور زهرة الشمس في درجة حموضة سائل الكرش 
 ركيتز امونيتا ستائل الكترش لم ي  لف معنويتا وعلى نحو مشابه  ،6.12 – 5.95ن و بعد ال غذية بساع ي 6.99

(NH3 ) امتتا بعتتد ستتاع ين متتن  ،متتل 133مليمتتول/  6.85 – 5.86قبتتل ال غذيتتة بتتين المعتتامالت اذ  تتراوح بتتين
يطرة عند  غذيتة النعتا  علتى علي تة الست( 3.35أ > )معنويا  مر فعا  ركيز امونيا سائل الكرشكان   دفال غذية 

متل م ارنتة بال غذيتة علتى العلي تة المح ويتة  133يمتول/ لم 8.76( المعاملتة الثانيتة) مع بيكاربونات الصتوديوم
 ركيز اامونيا في  كانوقد  ،مل 133مليمول/  6.67( المعاملة الرابعة)لبذور زهرة الشمس مع البيكاربونات 

 7.4و  7.4 ( المعاملتتة الثالثتتة) زهتترة الشتتمس و لتتك المح ويتتة لبتتذور( المعاملتتة ااولتتى)معتتامل ي الستتيطرة 
ان العديتتتد متتن الدراستتات  شتتير التتتى التتدور او ال تتاثير اايجتتابي اضتتتافة متتل علتتى ال تتوالي.  133مليمتتول/ 

و طيت   2338، وآ ترون Gonzalezو  Paton، 2335)ستائل الكترش  pHبيكاربونات الصوديوم في رفع 
ة الحاليتتة ان اضتتافة بيكاربونتتات الصتتوديوم لتتم يكتتن لهتتا  تتاثير اا انتته يالحتتظ فتتي الدراستت (،2311، وآ تترون

 تالل ف ترات م  لفتة بعتد واضح في درجة حموضة سائل الكرش وربما لو  م ا تذ عينتات متن ستائل الكترش 
ان ن ائى هذ  الدراستة كانتت اكثر وضوحا. ايضا كاربونات ياضافة البربما كان ال اثير ساعات  6او  4 ال غذية

و  2338، وآ ترون Gonzalezو  Philip ،1983و  Hadjipanayotou، 1982) وصل اليه م ف ة مع ما 
 Liاذ لم يحصلوا على ا  الفات معنوية في  ركيز امونيا سائل الكرش باضافة بيكاربونات ( 2339، وآ رون

 (2311) وآ تترونطيتت   و( 1999) وآ تترون Kennelly هتتا لتتم   فتتق ون تتائىالصتتوديوم التتى العالئتتق. اا ان
 % التتى عالئتتق3اشتتاروا التتى زيتتادة  ركيتتز اامونيتتا معنويتتا عنتتد اضتتافة بيكاربونتتات الصتتوديوم بنستتبة التتذين 
ان اضافة بتذور زهترة الشتمس ( 2333) وآ رون Ivan. من جان  ا ر ف د ذكر على ال والي النعا و ااب ار

معنتو  فتي  ركيتز اامونيتا  لتم  ت ثر معنويتا فتي درجتة الحموضتة لكنهتا ادت التى ان فتا النعا  الى عالئق 
 الذين اشاروا ( 2339) وآ رون Beaucheminبينما لم   فق ون ائى  ،الدراسة الحالية وهذا ي فق مع الن ائى

 
 .بع  قياسات الدم:  دثير العالئق ال جريبية في (5الجدول )

Table (5): Effect of experimental rations in some blood metabolites.  
 الصفات

Parameters 
 (  SS)بذور زهرة الشمس  (  C)السيطرة 

- NaHCO3 + NaHCO3 - NaHCO3 + NaHCO3 
 133الكلوكتتوز ملغتتم/ 

 مل 
Glucose mg/dl 

68.93 ± 9.33 54.95 ± 7.18 63.35 ± 5.34 58.35 ± 3.66 

كلستتتتتتيريدات ثالثيتتتتتتة 
 مل 133ملغم/ 

Triglyceride mg/ 

dl 

36.38 ± 6.15 33.34 ± 3.37 29... ± 3.69 28.48 ± 7.14 

البتتترو ين الكلتتتي غتتتم/ 
 مل 133

Total protein 

gm/ dl 

6.27 ± 3.39b 6.82 ± 3.27ab 7.25 ± 3.61ab 7.61 ± 3.31a 

الكولستتتت يرول ملغتتتتم/ 
 مل 133

Cholesterol mg/ 

dl 

73.63 ± 12.64b 72.35 ± 13.21b 123.65±18.43a 136.63 ± 8.86ab 

 133اليوريتتتتا ملغتتتتتم/ 

 مل
Urea mg/ dl 

77.85 ± 4.72a 65.36± 13.23ab 55.13 ± 2.65b 61.36 ± 4.37ab 

 (.3.35أ > ) شير الحروف الم  لفة اف يا الى فروقات معنوية 

 

الى حصول زيادة معنوية ب ركيز اامونيا في سائل الكرش عند  غذية اب تار الحليت  علتى علي تة  ح تو  بتذور 
 شتير التى عتدم وجتود  تاثير معنتو  اضتتافة ( 5) الن تائى فتي الجتتدول زهترة الشتمس م ارنتة بعلي تة الستيطرة.

و  63.35و  54.95و  68.93بيكاربونات الصوديوم وبذور زهرة الشتمس فتي  ركيتز الكلوكتوز بالتدم اذ بلتغ 
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ل متتتت 133ملغتتتتم/  28.48و  29.13و  33.34و  36.38متتتتل والكلستتتتيريدات الثالثيتتتتة  133ملغتتتتم/  58.35
 133غتم/  7.61و  7.25و 6.82 و 6.27بلتغ  ركيز البرو ين الكلي في الدم ال والي.  للمعامالت ااربعة على

يالحظ ان اضافة بذور زهرة الشمس ادت التى زيتادة  ركيتز البترو ين اذ  ،للمعامالت ااربعة على ال والي مل
كتذلك  .عاملتة ااولتىفتي المعاملتة الرابعتة م ارنتة بالم( 3.35أ> )الكلي في الدم وقد كانت هذ  الزيادة معنويتة 

 136.63 الرابعتةحستابيا فتي المعاملتة   ركيز الكولس يرول فتي التدماضافة بذور زهرة الشمس الى زيادة  ادت
متل م ارنتة بالمعتامل ين ااولتى  133ملغم/  123.65 الثالثةفي المعاملة ا( 3.35أ > )مل ومعنويا  133ملغم/ 
أ )ان ف  معنويتا الدم بليوريا ا ركيز على  الف ذلك . واليمل على ال 133ملغم/  72.35و  73.63والثانية 

متل م ارنتة بالمعاملتة  133ملغم/  55.13باضافة بذور زهرة الشمس الى العلي ة في المعاملة الثالثة ( 3.35> 
وقتد بلتغ  ركيتز يوريتا التدم فتي المعتتامل ين  ،متتل 133ملغتم/  77.85ااولتى ال تي غتذيت علتى علي تة الستيطرة 

ان ان فتا  يوريتا التدم فتي المعاملتة الثالثتة  .متل علتى ال توالي 133ملغتم/  61.36و  65.36والرابعتة الثانية 

ربما كان نا جا عن زيادة است غالل البترو ين فتي بنتاء البترو ين الميكروبتي فتي الكترش وقتد ي كتد ذلتك  حستن 
بونتات الصتوديوم لتم يكتن لهتا عمومتا يالحتظ ان اضتافة بيكار (.3)كفاءة ااس فادة من الني روجين في الجدول 

ادت الى زيادة حسابية في  ركيز البرو ين الكلي وهذا كان م ف ا والن تائى  اثير معنو  في قياسات الدم اا انها 
في حين ادت اضتافة بتذور زهترة الشتمس التى ار فتاع معنتو  فتي  (،2311) وآ رونال ي  وصل اليها طي  

وهتذ  الن يجتة يوريا التدم  كيزيريدات الثالثية حسابيا ومعنويا في  ر ركيز الكلس  ركيز الكولس يرول وان فا 
   (.2311، شمعون والزيدان) و( 2336، وآ رون Zhang) و( 2334، وآ رون Petit(كانت م ف ة ون ائى 
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ABSTRACT 

This study was conducted in Al-Rashidiya animal breeding station, using 28 

Awassi ewes (3-5 years old) with average body weight of 58.81. The ewes were 

paired randomly after weaning into 4 groups, the first fed on control ration which 

consist mainly of barley, soybean meal, wheat bran and wheat straw (T1). The 

second group fed on control ration supplemented with 30g/ ewe of sodium 

bicarbonate (T2 ) , while  third (T3) and fourth (T4) groups fed on rations contain 9% 

sunflower seed with supplement 30g / ewe of sodium bicarbonate to the intake of 

fourth group.  Feed intake in all treatments restricted by 1.5 kg dry matter/ ewe. 

Results showed that feeding ewes with sodium bicarbonate supplement in T2 and T4 

led to decreased daily and total milk production , significantly (p<0.05)  in T4 which 

were 705g/ day and 31.87 kg compared with T3 1014 g/ day and 45.65 kg 

respectively. Milk component percentages unaffected significantly by treatments 

with exception milk lactose which was significantly (p<0.05) decreased in T3  

5.69% as compared with T1 6.08%.Results of blood metabolites was indicated that 

cholesterol concentration 120.65 mg/ dl, increased and urea concentration 55.10 

mg/ dl decreased (p<0.05)  in T3 compared with T1 which were 73.60 and 77.85 mg/ 

dl respectively. Results of rumen liquor was indicated significant (p<0.05)  

decreased in ammonia concentration after 2hr of feeding in T4 6.67 mmol/ dl as 

compared with T2 8.78 mmol/dl. 

Key words: sunflower seed, sodium bicarbonate, milk yield, ewes.  
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 المصادر
 تاثير  غذيتة بتذور دوار الشتمس المعامتل وغيتر                         (.2311و استامة عبتد الغنتي الزيتدان ) وشمعون، صباح عبتد

 كريتت للعلتوم  جامعتة مجلتةة. المعامل بالفورمالديهايد في ان ا  الحلي  ومكونا ه في النعا  العواستي
 .334-326: (2) 11 .الزراعية

 تتاثير  (.2311غتتاز   زعتتل  طتتا  و غستتان ابتتراهيم عبتتدهللا و ستتمير عبتتد علتتي ) ،مثنتتى احمتتد دمحم ،طيتت 

 اس  دام نس  م  لفة من بيكاربونات الصوديوم فتي عالئتق النعتا  العواستية علتى مكونتات الحليت .
 .123-116 :(4) 39 مجلة زراعة الرافدين.

دراستة  تاثير  (.2311نتادر يوستف عبتو ودمحم نجتم عبتدهللا و غستان ابتراهيم عبتدهللا ) ،المالح، عمر ضياء دمحم
الى العالئق في ان ا  الحليت  ومكونا ته وبعت  قياستات التدم  Eاضافة زيت زهرة الشمس وفي امين 

 .166-159: (4) 39مجلة زراعة الرافدين. في النعا  العواسية. 
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