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أجريت ىذه الدراسة لتحديد تأثير مستويات مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش (واطئ – متوسط  -عالي) مع إحالل نسبتين من مخمفات

المخابز(صفر و  )%52محل الشعير بأستخدام تجربة عاممية  3×2في كمية المتناول اليومي من العمف ومعدل الزيادة الوزنية اليومية ومعامل التحويل
الغذائي والتغيرات في تخمرات الكرش وبعض قياسات الدم في الحمالن العواسي ,أستخدم في ىذه الدراسة  52حمالً عواسياً وبمتوسط وزن أبتدائي

 0.45±22.76كغم وبعمر  6–2أشير ,قسمت الحمالن عشوائياً الى ست مجاميع متساوية في حضائر مفردة ,تم تقديم العمف المركز مرة واحدة في

ال عن تقديم تبن الشعير المجروش بشكل حر .أستمرت تجربة النمو لمدة  8أسابيع سبقتيا مرحمة تمييدية
اليوم وبنسب ًة  %3.5من وزن الجسم فض ً
 14يومآ .أشارت النتائج إلى أن أستخدام مخمفات المخابز وبنسبة  %52في عميقة الحمالن محل الشعير لم تؤِد الى حصول تأثيرات سمبية في أداء
الحيوان ,اما استخدام مستويات عالية من البروتين غير المتحمل في الكرش مع أحالل مخمفات المخابز محل الشعير فقد أدى الى تحسن معنوي

( )P<0.05في معدل الزيادة الوزنية اليومية ,ومع امل ىضم البروتين وبعض تخمرات الكرش ,إذ أظيرت النتائج أن أعمى زيادة وزنية يومية وكمية
ومعامل تحويل غذائي كانت في مجموعة الحمالن المغذاة عمى بروتين غير متحمل في الكرش عالي مع نسبة مخمفات مخابز  ,%52ولم يكن ىناك
تأثير معنوي لمستويات البروتين غير المتحمل في ال كرش ونسب مخمفات المخابز والتداخل بينيما في كمية المتناول اليومي من المادة الجافة الكمية
ومعدل تركيز األحماض الدىنية الطيارة في سائل الكرش وتركيز كل من الكموكوز ,اليوريا ,البروتين الكمي و فعاليو االنزيم الناقل لمحامض االميني

االلنين واالسبارتيت في مصل الدم .إن المستويات العالية من البروتين غير المتحمل في الكرش أدت الى أنخفاض معنوي في معامل ىضم االلياف الخام
ومستخمص االلياف المتعادل والحامضي ,وكذلك أنخفاض في مستوى نتروجين االمونيا في سائل الكرش .يمكن االستنتاج أن إحالل مخمفات المخابز
محل الشعير بنسب قد تصل الى  % 52مع المستويات المختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش كان ليا تأثير إيجابي عمى أداء الحمالن.
الكممات المفتاحية :معامل اليضم ,مخمفات المخابز ,البروتين غير المتحمل.
*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني.
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ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effect of low, medium and high levels rumen undegradable protein
(RUDP) with 0 and 25% bakery byproducts (BB) instead of barley on daily intake, live weight gain, digestion
coefficients, feed conversion ratio, rumen characteristics and some blood parameters. Twenty four Awassi male
lambs were used in 3x2 Factorial Completely Randomized Design. They were weighing 22.76 ± 0.45 kg and 5-6
months of age. The lambs were divided into six equal groups The lambs were individually house. The quantity of
concentrate diets offered for each lambs 3.5% to the live body weight (LBW) as well as barley straw crushed
freely. Recording of daily intake and live-weight gain was maintained for 8 weeks throughout the feeding trial
preceded by 14 days adaptation period. Results indicated no negative effects of substitution 25% BB instead of
barley in lambs ration. High levels of RUDP with bakery byproducts increased (P<0.05) live weight gain,
digestion coefficients and some rumen characteristics. No effects for the levels of RUDP and BB or the
interaction between it on daily feed intake, rumen volatile fatty acids, urea and blood glucose or others
parameters of serum. High levels of RUDP decreased (P<0.05) digestion coefficients of crude fiber, acid and
neutral detergent fiber, rumen ammonia-N. In Conclusion, the substitution of 25% BB instead of barley ration
with different levels of RUDP had positiv effects on lamb’s performance.
Key words: digestability , bakery byproduct , Undegradable protein.
*Part of M.Sc.thesis of the second author.

1076

انعطار ٔخهيفت

يجهت انعهٕو انشراعيت انعزاقيت – 2015/ 1090 -1076 :)6(46

مصادر النتروجين وسرعة تحمميا داخل الكرش .أذ أشارت

المقدمة

نتائج بعض الدراسات إلى أن أضافة المصادر البروتينية

تعد األعالف المركزة جزءاً ميم ًا في تغذية الحيوانات المجترة،

المرتفعة في محتواىا من البروتين غير المتحمل في الكرش

ويعاني العراق من نقص كبير في زراعة المحاصيل العمفية

والحفاظ عمى تحسين وادامو المراعي الطبيعية ،من جية

إلى مكونات العالئق أدت إلى تحسن في مستوى االنتاج

اخرى فإن االعتماد عمى تغذية الحيوانات المجترة عمى

( .)3وأعزي ذلك إلى زيادة االستفادة من األحماض االمينية
والطاقة والسيما عند وجود كمية كافية من البروتين ألمتحمل

الحبوب مثل الشعير والذرة وغيرىا من الحبوب وبشكل مكثف

في الكرش لتوفير وسد حاجة األحياء المجيرية ،في المقابل

تكون عممية مكمفة لممربي بسبب زيادة الطمب عمى الحبوب

ان استجابة الحمالن إلى اضافة البروتين الواصل إلى

وأرتفاع أسعارىا ( .)14وألن التغذية تشكل تقريباً  %70من

االمعاء الدقيقة ( بروتين غير المتحمل في الكرش) ليا عالقة

تكاليف االنتاج لذا فقد حاولت الكثير من الدراسات تسميط

مع كمية الطاقة المتاحة او المتوفرة في االمعاء .ان انتاج

الضوء وتكثيف البحوث أليجاد مصادر بديمة لمطاقة والبروتين

الكموكوز من النشاء الميضوم في االمعاء الدقيقة سيكون

لتطوير وزيادة االنتاج في لحوم الماشية ،ومن ىذه البدائل

ذافائدة اكثر كمصدر طاقة لمحيوان بدآل من تخمره في الكرش

ىي األعالف منخفضة التكمفة التي توفر جزءاً من العناصر

وانتاج األحماض الدىنية الطيارة ( .)35إن حماية

الغذائية المطموبة ( ،)10فضالً عن عدد من المخمفات

الكاربوىيدرات من اليضم الميكروبي في الكرش سيحسن من

الزراعية والصناعية ( ،)7ومخمفات اغذية االنسان والتي

استجابة الحمالن الضافة البروتين غير المتحمل في الكرش

باالمكان ادخاليا إلى األعالف لسد حاجة الحيوانات المجترة

عند ثبات او توفر كمية النتروجين المتحمل في الكرش

من التغذية ( .)29تعد مخمفات المخابز من األعالف البديمة

والطاقة ( .)5وعميو فإن ىدف ىذه الدراسة ىو تقدير

غيرالقابمة لؤلستيالك البشري ،المتوفرة طيمة أيام السنة

تأثيراضافة مستويات مختمفة من البروتين غير المتحمل في

ورخيصة الثمن إذ ينخفض سعرىا إلى أقل من  %40مقارنة

الكرش مع أحالل نسبتين من مخمفات المخابز محل الشعير

مع الشعير كما أنيا جافة يمكن ان تستخدم بسيولة وكفاءة

في أداء الحمالن العواسي.

عند تغذيتيا لمحيوان المجتر وليا تركيز عالي بالكاربوىيدرات

ونسبة قميمة من االلياف والتي يمكن ادخاليا كمصدر غني

المواد والطرائق

بالطاقة ( .)9ذكر )32( Millerأن مخمفات المخابز تصنف

أجريت ىذه الدراسة في الحقل الحيواني التابع لقسم الثروة

كغذاء غني بالطاقة والبروتين .مع ذلك فقد اشارت عدة

الحيوانية  -كمية الزراعة -جامعة بغداد في منطقة أبي غريب

دراسات إلى وجود اختالفات كبيرة في التركيب الكيميائي

– بغداد وأستمرت التجربة لمدة  56يوماً فضالً عن المرحمة

 .)13وبذلك فإن استخدام مخمفات المخابز محل الشعير ىو

 2013/11/5أستخدم في ىذه التجربة أربعة وعشرون حمالً

التمييدية لمدة  14يوماً لمفترة من  2013/8/27حتى

لمخمفات المخابز والتي قد تعود إلى اختالف مكوناتيا (،9

بديل مناسب وليا اىمية اقتصادية كبيرة في خفض تكاليف
االنتاج الحيواني والمساىمة في الحد من االثار البيئية (.)20

عواسياً ذك اًر من الحقل الحيواني التابع لكمية الزراعة/جامعة

بغداد .معدل أعمارىا  6-5أشير وبمتوسط وزن ±22.76

وجد  )30( Hindiyehان احالل مخمفات المخابز في

 0.45كغم .قسمت الحمالن عشوائياً إلى  6مجاميع متساوية

عالئق الحمالن العواسية ادى إلى انخفاض كمية المتناول

بواقع  4حمالن لكل مجموعة ،لدراسة تأثير ثالثة مستويات

بينما انخفضت تكمفة الوحدة الواحدة من الزيادة الوزنية عند

من البروتين غير المتحمل في الكرش ( واطئ – متوسط –

التغذية عمى عميقة احتوت عمى  %30مخمفات مخابز في

عالي) مع نسبتين من مخمفات المخابز ( صفر او )% 25

المادة الجافة لمعميقة .تشير معظم الدراسات السابقة إلى وجود

في تجربة عاممية  .3×2وزعت الحمالن في حظائر مفردة

تباين كبير في درجة االستجابة عند أحالل مخمفات المخابز

وبمساحة ( 2×2م .)2تمت تغذية الحيوانات عمى عالئق

في عالئق الحيوانات المجترة وىذه االختالفات قد تعود إلى

التجربة الستة حسب المعامالت الموضحة في جدول ( )1إذ

استخدام نسب مختمفة من مخمفات المخابز او إلى اختالف

أستخدمت كسبة فول الصويا غير المعاممة بالفورمالدييايد
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كمصدر لمنيتروجين المتحمل في الكرش وكسبة فول الصويا

بوساطة حامض الييدروكموريك ثم تم الكشف عن النشاء

المعاممة بالفورمالدييايد كمصدر لمنيتروجين غير المتحمل في

بتفاعل الفينول وحامض الكبريتيك وحسب طريقة Joslyn

الكرش ،كما تم احالل مخمفات المخابز محل حبوب الشعير

( )31تم خالل األسبوع الخامس من تجربة النمو أستخدام

وبنسبة صفر و  % 25في العالئق مع بقاء جميع مكونات

 12حمالً عواسياً عشوائياً من حمالن ىذه التجربة وبمعدل 2

عند الساعة السابعو صباحاً وبكمية محدودة  %3.5من وزن

وكذلك تم تقدير كمية المتناول من العمف المركز والتبن

العالئق االخرى ثابتو .قدمت العميقة المركزة مرة واحدة يومياً

حمل من كل معاممة لتقدير معامل ىضم العالئق الستة

الجسم .كما تم تعديل كميات العمف المركز المقدمة عمى

صباحاً وطيمة مدة التجربة .تم جمع البراز لمدة  7أيام

باستخدام أكياس خاصة لجمع البراز صباحا من كل حيوان

أساس وزن الجسم الجديد لكل حمل أسبوعياً .قدم تبن الشعير

المجروش بشكل حر ومنفصل عن العمف المركز في أواني

قبل تقديم العمف ومن ثم وزنو بميزان الكتروني  ،ثم أخذت

المتبقي من العمف المركز والتبن صباح كل يوم وقبل تقديم

بالتبريد ،وتكرر العممية في اليوم الثاني وىكذا .تم أجراء

العمف لغرض حساب كمية العمف المتناول اليومي .تم تمقيح

التحاليل الكيميائية لمعالئق التجريبية ومكوناتيا وتبن الشعير

الحمالن ضد الطفيميات الداخمية والخارجية في بداية المدة

والروث وحسب الطرائق المتبعة في  )4( A.O.A.Cفي

التمييدية كما تم تجريع الحيوانات ضد الديدان الكبدية

مختبر التغذية الرئيس التابع لقسم الثروه الحيوانيو في كميو

جمع مخمفات المخابز من ثالثة افران لبيع الخبز تستخدم
طحين تركي نوع (النحمة) وكانوا يجمعون الخبز المتبقي من

اخذ نمإذج من سائل الكرش من  12حيواناً (حمل) وبمعدل

 2حيوان من كل معاممة وىي الحيوانات نفسيا التي

اليوم السابق والتالف والخبز المحترق في اكياس خاصو ،تم

أستخدمت في تجربة اليضم إذ تم جمع سائل الكرش بواسطة

المتعفن والمحروق تماماً ثم تم جرشيا عمى مرتين بحجم (5

الطول المناسب لكي تصل إلى أنسب نقطة داخل الكرش ليتم

عينة  %10منو ووضعيا في أكياس نايمون لغرض حفظو

بالستيكية مثبتة عمى أرضية الحظائر .تم جمع العمف

الزراعة جامعة بغداد .في األسبوع الثامن من تجربة النمو تم

والشريطية مع أستمرار الرقابة البيطرية طوال مدة التجربة .تم

أنبوبة مطاطية عن طريق فم الحيوان طوليا (1م) تقريباً وىو

تنظيف وتصفية مخمفات المخابز من المواد الغريبة والخبز

ممم) .تم اخذ نمإذج عشوائية من مخمفات المخابز لغرض

سحب سائل الكرش بأستخدام سرنجة ذات حجم  500مل .تم

اجراء بعض التحاليل الكيميائية وتقدير المزوجة ونشاط انزيم

سحب نمإذج من سائل الكرش خالل ثالثة أوقات مختمفة ىي

استخدم في صناعة الخبز أذ تم استخدام جياز االميموكراف

يتم تقديم العمف المركز والعمف الخشن وبعد مرور  3ساعة

(( )Amylographالتابع لمشركة العامة لصناعة الحبوب)

و  6ساعة من التغذية الصباحية مبتدئين من الحيوان نفسو

لتقدير المزوجة ونشاط انزيم االمميز في مخمفات المخابز وفي

الذي بدأنا بو الجمع ومنتيين بالحيوان نفسو إلزالة الفوارق

الطحين المستعمل في صناعة الخبز والذي تم الحصول عمى

التي قد تنشأ بين أوقات الجمع .بعدىا تم ترشيح سائل الكرش

وقت (صفر) أي قبل التغذية الصباحية وبعد السحبو االولى

االمميز وكمية النشا في ىذه المخمفات وفي الطحين الذي

مخمفاتو في ىذه الدراسة تم تقدير النشا في مخمفات المخباز

بقطعو من قماش المممل لمتخمص من الجزيئات الصمبة ،ثم

وأنموذج الطحين المستعمل في صناعة الخبز الذي تم

أخذ 10مل لكل حمل عند كل وقت من سائل الكرش

استعمال مخمفاتو في ىذه الدراسو وذلك من خالل اليضم

ووضعيا

ومعقمة.

وأضيف إلييا  200مايكروليتر من حامض اليايدروكموريك

لسائل الكرش بجياز  pH meterيدوي الكتروني .تم قياس

المايكروبي ومنع تطاير نتروجين األمونيا  ،ومن ثم حفظت

( .)4تم تقدير األحماض الدىنية الطيارة في سائل الكرش

تمك العينات بالتجميد لحين التحميل .بعد جمع سائل الكرش

باستخدام جياز  Markahamاستناداً إلى طريقة Warner

 HCLعيارية( )1موالري المركز لغرض ايقاف النشاط

في

حافظات

بالستيكية

نظيفة

نسبة نتروجين األمونيا ) )NH3–Nحسب طريقو A.O.A.C

(.)38

مباشرة وقبل ترشيحو تم قياس األس الهيدروجيني ()pH
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جدول  .1نسب المواد االولية الداخمة في تكوين العالئق المركزة ( )%والتحميل الكيميائي ليا.
يستٕٖ انبزٔتيٍ غيز انًتحهم في انكزش
َسبت يخهفاث انًخابش%
انًكَٕاث %
انشعيز
يخهفاث انًخابش
َخانت انحُطت
انذرِ انصفزاء
كسبت فٕل انصٕيا غيز انًعايهت
بانفٕريانذيٓايذ
كسبت فٕل انصٕيا انًعايهت بانفٕريانذيٓايذ
يشيج انًعادٌ ٔانفيتاييُاث
انًجًٕع
انًادة انجافت
انبزٔتيٍ انخاو
انبزٔتيٍ انًتحهم داخم انكزش
انبزٔتيٍ غيز انًتحهم داخم انكزش
يستخهص االيثز
االنياف انخاو
انزياد
انكزبْٕيذراث انذائبت
يستخهص االنياف انًتعادل
يستخهص االنياف انحايضي
انهكُيٍ
انُتزٔجيٍ انًتحهم داخم انكزش
(غى/ييكاجٕل طاقت يتايضت)
انطاقت انًتأيضّ (ييكاجٕل \ كغى)*

ٔاطيء
صفز
T1
45
صفز
30
8

25
T2
20
25
30
8

يتٕسظ
صفز
T3
45
صفز
30
8

25
T4
20
25
30
8

عاني
صفز
T5
45
صفز
30
8

25
T6
20
25
30
8

15

15

7.5

7.5

-

-

2

2

7.5
2

7.5
2

15
2

15
2

100

100

100

100

100

100

90.88
13.07
9.3
3.7
2.99
6.36
5.89
71.7
32.76
9.01
1.8

91.0
13.27
9.1
4.1
2.39
6.65
5.73
69.0
33.76
8.66
1.79

91.31
13.18
8.7
4.4
2.88
6.92
5.84
69.1
33.39
8.97
1.69

91.29
14.18
8.7
5.4
2.71
5.86
5.63
70.6
26.55
7.53
1.57

92.33
14.26
8.3
5.8
2.61
6.31
5.11
70.5
27.21
7.31
1.55

92.62
14.44
8.1
6.3
3.01
6.77
5.66
68.6
27.54
8.21
1.41

1.17

1.18

1.12

1.09

1.04

1.02

12.8

12.3

12.4

12.7

12.7

12.6

*الطاقة المتأيضو (.ميكاجول/كغم من المادة كماىية )=  ×0.012البروتين الخام  ×0.031 +مستخمص االيثر  ×0.005 +االلياف

الخام  ×0.01 2+مستخمص الخالي من النتروجين ).Maff.(41

تم جمع عينات الدم قبل اربعة ايام من نياية التجربة من 12

حيواناً (حمل) وبمعدل  2حيوان من كل معاممة وىي

 Henryو  .)28( Stobleوتم قياس يوريا مصل الدم

بوساطة عدة جيزتيا شركة  Randoxالبريطانية .ﺍستخﺩمﺕ

الحيوانات نفسيا التي أستخدمت في تجربة اليضم  ،إذ تم

عﺩﺓ ﺍلتحميل ﺍلجاىﺯﺓ مـﻥ شـﺭﻜة  Syrbioﺍلفﺭنـسية فـي

سحب ( 4-3مل) تقريباً من الدم وعن طريق الوريد الوداجي

قيـاﺱ فعاليـة اإلنزيم الناقل لمجموعة األمين من االسبارتيت
 ASTوفعـ ـ ـالية اإلنزيم النأقل لمجموعة األمين من االالن ـ ـ ـين

( )Jugular veinووضعت في أنابيب معقمة ومفرغة من

اليواء ( )Vacutainer tubesخاليو من الييبارين وبواقع

 ALTأستنادآ إلى طﺭيقة  Reitmanو .)36( Frankel

ثالث عينات لكل حيوان في األوقات (صفر 6 ,3 ,ساعة)

تم تحميل بيانات التجربة باستعمال تجربة عاممية ( )2×3عمى

بعد التغذية الصباحية مبتدئين من الحيوان نفسو الذي بدأنا بو

وفق التصميم العشوائي الكامل ( )CRDوقورنت الفوارق

الجمع إلزالة الفوارق التي قد تنشأ في أوقات الجمع ثم بعد

المعنوية بين المتوسطات بأختبار دنكن المتعدد الحدود

دورة/دقيقة ولمدة خمس وعشرون دقيقة) وتم حفظ العينات

في التحميل عمى وفق األنموذج الرياضي اآلتي :
Yijk = µ + pi + Rj + PR (ij) + eijk
إذ ان  = Yijk:قيمة المشاىدة  = µالمتوسط العام لمصفة

 )5511)Duncanوأستعمل البرنامج األحصائي )5( SAS

ذلك تم فصل بالزما الدم بجياز الطرد المركزي (1000

بدرجة ح اررة 20-م ºولحين إجراء التحاليل المختبرية قدر
تركيز الكموكوز في مصل الدم باستخدام عدة جيزتيا شركة
( )Spin reactالفرنسية اعتماداً عمى طريقة
()15

تم

أستخدام

جياز

الطيف

المدروسة  = Piتأثير مستوى البروتين غير المتحمل في

Cooper

الكرش  = Rjتأثير نسبة مخمفات المخابز) = PR(ijتأثير

الضوئي

التداخل بين مستوى البروتين غيرالمتحمل في الكرش ونسبة

 Spectrophotometerلحساب تركيز البروتين الكمي

خمفات المخابز  = eijk.الخطأ العشوائي الذي يتوزع طبيعي ًا

والمنتج من شركة  Biomerieuxالفرنسية وحسب طريقة
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بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره σ2

انعطار ٔخهيفت
( 408و 731وحدة برابندر) ممايدل عمى ان الح اررة ليا
تأثير واضح في تغيير تركيب النشاء وىذا بدوره سوف يعمل

النتائج والمناقشة

عمى تقميل الفقدان الحاصل نتيجة عمميات التخمر داخل

بعد انتياء مدة التجربة كانت جميع الحيوانات بحالة صحية

جيدة ولمتحصل حصول اية اضطرابات ىضمية في جميع

كرش الحيوان(غاز الميثان والح اررة ) بسبب زيادة مقاومتو

الحيوانات .أظيرت النتائج أن ىناك تأثي اًر معنوياً ()p<.0.5

ضد الفعالية االنزيمية المحممة لمكاربوىيدرات في الكرش مما

ينتج عنو زيادة كمية الكاربوىيدرات الواصمة لالمعاء الدقيقة

في أنخفاض فعالية أنزيم االميميز إذ أن الح اررة التي تعرضت

لمحيوان وىذا يعمل عمى زيادة كفاءة االستفادة منو عن طريق

ليا مخمفات المخابز عند التصنيع ادت إلى انخفاض الفعالية

اليضم االنزيمي.

االنزيمية النزيم االمميز وانخفاض المزوجو (130و 434وحدة

برابندر) عمى التوالي مقارنة مع الطحين المصنع منو الخبز
جدول  . 5تأثير مستويات مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش مع إحالل نسبتين من مخمفات المخابز محل الشعير في
المتناول اليومي الكمي (عميقة مركزة  +تبن الشعير) من العناصر الغذائية المختمفة (غم /يوم ±متوسط الخطأ القياسي)

انعُاصز انغذائيت
غى/يٕو
يستٕٖ
انبزٔتيٍ غيز
انًتحهم في انكزش
ٔاطئ
يتٕسظ
عاني
يعُٕيت انتأثيز
0
25
يعُٕيت انتأثيز
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ+
يخهفاث يخابش)T1( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ +
يخهفاث يخابش )T2( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ
+يخهفاث يخابش0
()T3
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ
+يخهفاث يخابش)T4( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني +
يخهفاث يخابش )T5( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني +
يخهفاث يخابش )T6( 25
يعُٕيت انتاثيز

انًادة
انجافت

انًادة
انعضٕيت

انبزٔتيٍ
انخاو

األنياف
انخاو

انكزبْٕيذرا
ث انذائبت

انبزٔتيٍ
انًتحهم
في
انكزش
±80.52
3.83
±80.25
2.30
±78
0.95
N.S

انبزٔتيٍ
غيز
انًتحهم
في انكزش
a

42.25
2.71±
±47.75
b
3.69
51.25 c
3.37±
*

طاقت
يتأيضت
(ييكاجٕل)
#
±12.89
0.30
±13.13
0.36
±13.07
0.09
N.S

±713.26
±119.38 123.46 ±983.35 1064.3
17.97
6.98
4.72±
29.42
34.8±8
±734.25
±119.04 129.17 ±1015.4 1095.1
22.40
2.64
4088±
28.17
1.13±3
±721.45
±118.02 129.82
1004.85 ±1085.
5.73
2.79
2.34±
6.91±
8.9450
N.S
N.S
N.S
N.S
N.S
تأثيز َسبت يخهفاث انًخابش%
±38.96b ±82.46
±716.09
±120.85 122.12 ±994.73
±1076
1.22
2.36
13.78
4.73
3.23±b
21.48
25.20
55.2a
±76.7
±729.88
±116.78 132.84 ±1007.6 1086.9
1.75±
1.40
13.37
1.96
2.77±a
16.79
16.9±1
**
N.S
N.S
N.S
*
N.S
N.S
تأثيز انتذاخم بيٍ يستٕياث انبزٔتيٍ غيز انًتحهم في انكزش َٔسبت يخهفاث انًخابش %
35.8
±85.7
±713.40
±120.23 122.23
±987.9
1067.5
2.39±c
6.02
25.49
14.53
8.39±ab
52.38
61.6±0
48.4
±75.3
±713.11
±118.53 124.70
±978.8
1061.2
2.17±b
3.49
29.29
3.99
5.71±ab
36.02
37.9±5

±12.89
0.45
±12.7
0.46

1059.7
53.35

±979.5
45.02

120.21
6.49±b

±117.43
4.92

±703.33
35.88

±81.1
4.36

38.4
1.96±cd

±12.55
0.57

1130.5
29.4±0
1101.2
6.32±5
1069.2
12.9±5
N.S

±1051.3
25.57
±1016.8
5.48
±992.9
12.45
N.S

138.13
3.96±a
123.93
0.50±ab
135.71
1.49±ab
*

±120.66
2.60
±124.88
1.34
±111.15
1.82
N.S

±765.17
20.41
±731.54
3.87
±711.37
8.39
N.S

±79.4
2.29
±80.6
0.30
±75.4
0.79
N.S

57.1
1.60±a
42.7
0.15±c
59.8
0.61±a
*

±13.75
0.32
±13.13
0.06
±13.02
0.13
N.S

±12.85
0.23
±13.16
0.20
N.S

انُتزٔجيٍ
انًتحهم في
انكزش
(غى/ييكاجٕل
طاقت يتأيضت)
0.02±1.45 a
0.02±1.42 a
0.01±1.38 b
*
0.01±1.47 a
0.00±1.36 b
**
0.03± 1.50a
0.00±1. 40b
0.00±1.50 a
0.00±1.35c
0.00±1.42b
0.00±1.33c
*

 = N.S.غيرمعنوي مستوى معنوية ( )P<0.05األحرف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية

( # )P<0.05حسبت الطاقة المتأيضة وفقاً.(41)MAFF
أما محتويات مخمفات المخابز من الكاربوىيدرات فقد بمغت

 %71.3مقارنو مع الطحين الذي صنع منو الخبز والذي بمغ

 %84.05وىذا يشير وبشكل واضح الى أن تأثير الح اررة قد
أدى الى أنخفاض مستوى الكاربوىيدرات في أنموذج مخمفات

1080
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المخابز بما يقارب  .%15.1بينت نتائج الجدول ( )2عدم

و Hetheringtonو  .)29( Krebsمع ذلك فقد اشارت

وجود تأثير معنوي لممستويات المختمفة من البروتين غير

النتائج إلى وجود تفوق معنوي ( )P<0.05في كمية البروتين

المتحمل في الكرش في كمية المتناول اليومي من العناصر

الخام المتناول غم/يوم في الحمالن المغذاة عمى %25

الغذائية المختمفة من المادة الجافة،المادة العضوية ،البروتين

مخمفات مخابز مقارنة مع صفر .%اما كمية المتناول اليومي

الخام ،األلياف الخام ،الكاربوىيدرات الذائبة ،البروتين المتحمل

من البروتين غير المتحمل في الكرش والنتروجين المتحمل في

غم/يوم .وتتفق ىذه النتائج مع ما وجده  Hassanو

وجود فروق عالية المعنوية ( )p<0.01بين المعامالت وىذا

 )26( Mohamedعند تغذية الحمالن الكرادية عمى عميقو

يعود إلى االختالفات الموجودة في درجة تحمل البروتين في

مركزة وتبن الشعير مع مستويين من النيتروجين غير المتحمل

عالئق االساس المستخدمة في التجربة إذ ان ىذه االختالفات

تتفق ىذه النتائج مع نتائج  )19( Haddadالذين الحظوا

مخمفات المخابز مقارنة بدرجة تحمل بروتينات الشعير نتيجة

وجود ارتفاع معنوي ( )p<0.05في كمية المادة الجافة

تعرض بروتينات مخمفات المخابز إلى الح اررة العالية وبذلك

المستيمكة .مع ذلك فقد أظيرت النتائج حصول اختالفات

انخفضت درجة تحمميا داخل الكرش ومن ثم انخفاض نسبة

معنوية ( )p<0.05في مستوى المتناول اليومي من البروتين

البروتين المتحمل في الكرش إلى نسبة  %40وىذا سيؤدي

اساس غم/ميكاجول طاقة متايضة وان ىذه االختالفات

االمعاء .ويتضح من الجدول ( )2عدم وجود تداخل معنوي

بالتاكيد تعود إلى مستوى االختالفات الموجودة في تركيبة

بين مستوى البروتين غير المتحمل في الكرش ونسبة مخمفات

عالئق االساس .إذ اشارت النتائج إلى ان كمية المتناول

المخابز في العناصر الغذائية المختمفة المتناولة من المادة

وبشكل تدريجي ومعنوي ( )p<0.05في المستوى الواطيء

والبروتين المتحمل في الكرش والطاقة المتأيضة .باستثناء

والمتوسط والعالي .اما تأثير احالل نسب مختمفة من مخمفات

وجود تداخل معنوي ( )p<.0.1في كمية المتناول اليومي من

المخابز محل الشعير فقد تبين من النتائج (جدول  )2عدم

البروتين الخام محسوبة عمى اساس غم /يوم  .كذلك يتبين

الكرش (غم/ميكاجول طاقة متايضة) فقد أظيرت النتائج

في الكرش والطاقة المتأيضة والتي حسبت عمى أساس

تعود إلى االختالفات الموجودة في درجة تحمل بروتين

في الكرش ،واتفقت مع ما وجده ( 12و .)23في حين لم

إلى زيادة كمية البروتين غير المتحمل في الكرش الواصل إلى

غير المتحمل والنتروجين المتحمل في الكرش محسوب عمى

الجافة والمادة العضوية واأللياف الخام والكاربوىيدرات الذائبة

اليومي من البروتين غير المتحمل في الكرش قد ارتفعت

وجود تأثير معنوي في كمية المتناول من العناصر الغذائية

من النتائج وجود تداخل معنوي ( )p<.0.1بين مستوى

المختمفة والمحسوبة عمى أساس)غم /يوم( في كمية المتناول

البروتين غير المتحمل في الكرش ونسبة مخمفات المخابز في

من المادة الجافة والمادة العضوية واأللياف الخام

كمية المتناول اليومي من النتروجين المتحمل والبروتين

والكاربوىيدرات الذائبة والبروتين المتحمل في الكرش والطاقة

غيرالمتحمل في الكرش عند حسابيا عمى اساس غم /يوم.

المتأيضة .تتفق ىذه النتائج مع ما أكده ( )34إذ لم يجدوا

بينت نتائج الجدول ( )3وجود تأثير معنوي في الزيادة الوزنية
لمحمالن في تأثير مستويات البروتين غير المتحمل في الكرش

فروقاً معنوية في كيمة العمف المتناول اليومي من العمف

لصالح المستوى العالي واتفقت ىذه النتائج مع ماوجده

الكمي عند احالل مخمفات المخابز محل الشعير وبنسب

 %20,15,10,0في العميقة المركزة لمنعاج العواسية .وتتفق

 .)23( Hassanأن حصول الزيادة الوزنية الكبيرة التي

ىذه النتائج أيضآ مع ماوجده  ،)6( Afzalzadehفي حين

حصمت خالل األسابيع األولى من التجربة قد تعود إلى

لم تتفق ىذه النتائج مع ماجاء بو  (30) Hindiyehإذ الحظ

التغذية السابقة لمحمالن قبل بدء التجربة عمى مستويات

وجود انخفاض معنوي وبحدود  %15في كمية المتناول من
المادة الجافة الكمية عند احالل مخمفات المخابز وبنسب

منخفضة من الطاقة والبروتين وحصول نمو تعويضي فضالً
عن وجود احتمالية لتأثير امتالء الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعدة ( )Gut fill

 %30,20,10,0محل الشعير .كذلك لم تتفق ىذه النتائج

(.)25

مع

ما

اشار

اليو

Haddad

وErifeje

()20
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جدول .3تأثير مستويات مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش مع إحالل نسبتين من مخمفات المخابز محل الشعير
والتداخل بينيما في معدل الوزن االبتدائي ومعدل الزيادة الوزنية اليومية وكفاءة التحويل الغذائي (متوسط  ±الخطأ القياسي).
الصفات
البروتين
غير المتحلل
في الكرش
واطئ
متوسط
عالي
معنوية التأثير

الوزن االبتدائي
)كغم)

الزيادة الوزنية
اليومية

معدل الزيادة
الوزنية الكلية
(كغم)

كفاءة التحويل
الغذائي غم مادة
جافة  /غم زيادة
وزنية
0.47±7.70
0.73±6.80
0.50±6.20
N.S

0.50±8.24
0.00±147 b
1.44±23.67
0.82±9.25
0.01±165 b
1.19±22.82
0.66±10.06
0.01±179 a
0.81±22.31
N.S
*
N.S
تأثيز َسبت يخهفاث انًخابش%
0
0.47±6.85
0.57±9.12
0.01±162
0.98±22.78
25
0.47±7.04
0.53±9.25
0.00±165
0.89±22.75
معنوية التأثير
N.S
N.S
N.S
N.S
تأثيز انتذاخم بيٍ يستٕٖ انبزٔتيٍ غيز انًتحهم في انكزش َٔسبت يخهفاث انًخابش %
بروتين غير متحلل واطئ +
0.89±7.30
0.55±8.37
0.00±149 d 2.74±23.37
مخلفات مخابز )T1( 0
بروتين غير متحلل واطئ +
1.14±8.13
1.08±8.12
0.01 ±145 d 2.49±22.75
مخلفات مخابز )T2( 25
بروتين غير متحلل متوسط +
0.36±6.51
0.87±9.25
0.01 ±165 c 1.43±22.37
مخلفات مخابز )T3( 0
بروتين غير متحلل متوسط +
0.85±7.17
1.19±9.25
0.02±165 c 1.57±23.37
مخلفات مخابز )T4( 25
بروتين غير متحلل عالي +
0.94±6.67
1.25±9.75
0.00±174 b 0.64±22.50
مخلفات مخابز )T5( 0
بروتين غير متحلل عالي +
0.38±5.84
0.62±10.37
0.01±185 a
0.62±22.25
مخلفات مخابز )T6( 25
معنوية التأثير
N.S
N.S
*
N.S

غم بروتين  /غم
زيادة وزنية
0.05±0. 87
0.09±0.83
0.05±0.74
N.S
0.05±0.77
0.05±0.84
N.S
0.11±0.83
0.15±0.91
0.03±0.73
0.10±0.87
0.10±0.75
0.04±0.74
N.S

 =N.Sغير معنوي *األحرف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بمستوى ()P<0.05

ونسبة مخمفات المخابز في معدل الزيادة الوزنية اليومية

إن إحالل مخمفات المخابز محل الشعير لم يظير تأثي اًر

لمحمالن إذ تفوقت المجموعة التي غذيت عمى بروتين غير

معنوياً في معدل الزيادة الوزنية اليومية والكمية وىذه النتائج

تتفق مع ما ذكره  )34( Obeidatعند استبداليم مخمفات

متحمل في الكرش عالي مع  %25مخمفات المخابز عمى بقية

المخابز وبنسب  %20 ،15 ،10 ،0بدالً من الشعير في

مجاميع الدراسة إذ بمغت ( 185غم/يوم ( مع عدم وجود

العميقة المركزة المقدمة لمنعاج العواسية إذ لم يالحظوافروقاً

فروق معنوية في معدل الزيادة الوزنية الكمية .من النتائج في

) .)29 ،6في حين ال تتفق ىذه النتائج مع ماذكره ) (30عند

بصورة خطية مع زيادة البروتين غير المتحمل في الكرش

احالل مخمفات المخابز بنسب  0و 10و 20و %30محل

بوجود مخمفات المخابز إذ بمغ أعمى زيادة وزنية يومية في

الشعير في العميقة المركزة لمحمالن العواسي إذ الحظ وجود

مجموعة الحمالن المغذاة عمى مستوى عالي من البروتين

تتفق مع ما ذكره الزبيدي ( )2في دراستو عمى قطيع من

مجموعة الحمالن التي غذيت عمى مستوى واطئ من

األغنام العواسي إذ استعمل مخمفات المخابز بنسب

البروتين غير المتحمل في الكرش و صفر %مخمفات مخابز،

 %18,14,10عمى التوالي محل الشعير بوجود ارتفاع

وىذا ما اكده ( )24بوجود إستجابة خطية لنمو الحمالن مع

ىذا الجدول نالحظ أن معدل الزيادة الوزنية اليومية ازدادت

معنوية في معدل الزيادة الوزنية اليومية ،وتتفق مع ماوجده

غير المتحمل في الكرش ونسبة مخمفات مخابز  %25عمى

انخفاض معنوي ( )P<0.05في معدل النمو اليومي كذلك ال

معنوي ( )P<0.05في المجموعة التي استخدم فييا مخمفات

زيادة مستوى النيتروجين غير المتحمل في الكرش لمجاميع

مخابز بنسبة  %18في معدل الزيادة الوزنية اليومية والكمی .

الحيوانات التي تناولت الذرة الصفراء المعاممة بالح اررة .وقد

كما بينت نتائج الجدول ( )3وجود تأثير معنوي ()P<0.05

يعود سبب ىذا االرتفاع او التحسن إلى حصول استجابة

لمتداخل بين مستويات البروتين الغير المتحمل في الكرش

الستبدال مخمفات المخابز بدل من الشعير في عالئق
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الحمالن ومن ثم ارتفاع كمية الكموكوز واألحماض االمينية

المتحمل في الكرش مع نسبة  %25من مخمفات المخابز

الواصمة إلى منطقة ما بعد الكرش والمجيزة لؤلمعاء الدقيقة

 8.13غم مادة جافة/غم زيادة وزنية .أن التحسن في معامل

والتي تعمل عمى زيادة كمية الطاقة الممثمة واألحماض

التحويل الغذائي قد يعود إلى زيادة كفاءة االستفادة من

االمينية وحصول تزامن جيد بين الطاقة واألحماض االمينية

البروتين الخام الكمي والبروتين غير المتحمل في الكرش

ومن ثم زيادة كفاءة االستفادة منيا وتوفير حاجة الحمالن

مقارنة مع بقية المعامالت ،وقد يعود السبب إلى حصول

ألفضل نمو .بينت نتائج الجدول ( )3عدم وجود تأثير معنوي

حالة توازن في ىذه العميقة من خالل توفير حاجة األحياء

لمستويات البروتين غير المتحمل في الكرش في معدل معامل

المجيرية في الكرش من البروتين المتحمل وتوفير حاجة

التحويل الغذائي والمحسوبة عمى أساس غم مادة جافة /غم

مضيف الحيوان من األحماض االمينية في األمعاء ،كما أن

زيادة وزنية (  7.7و  6.8و 6.2غم مادة جافة /غم زيادة

تزامن وفرة مصادر الطاقة ومصادر النيتروجين داخل الكرش

 0.80و  0.74غم بروتين متناول/غم زيادة وزنية ) وتتفق

المصدرين والحصول عمى االنتاج األمثل من البروتين

ىذه النتائج مع مإذكره ( )23إذ لم يجدوا فروقاً معنوية في

الميكروبي إذ يزداد بمقدار 1.22غم\100غم زيادة في المادة

تمكن األحياء المجيرية من الحصول عمى أعمى استفادة من

وزنية ) أو غم بروتين متناول/غم زيادة وزنية ( 0.87و

معامل التحويل الغذائي عند تغذية الحمالن الكرادية عمى

العضوية المتخمرة مع عدم مالحظة أي تأثير واضح لكمية

مستويين من البروتين غير المتحمل في الكرش .والتتفق مع

العمف المتناول أو سرعة المرور في استيالك الطاقة لغرض

معنوي في معدل معامل التحويل الغذائي والمحسوبة عمى

نتائج تجربة اليضم في ىذه الدراسة ولمعالئق نفسيا(جدول

اساس غم مادة جافة/غم زيادة وزنية ( 6.8و  7.0غم مادة

 )4الى أن افضل معامل ىضم لمبروتين قد تحقق في العميقة

جافة /غم زيادة وزنية ) أوغم بروتين متناول/غم زيادة وزنية

نفسيا ( بروتين غير متحمل عالي مع  %25مخمفات مخابز)

ىذه النتائج مع ما أشار إليو ) (29إلى عدم وجود أي فروق

لالحياء المجيرية لتصنع أكبر كمية من البروتينات

معنوية في معامل التحويل الغذائي ألغنام المارينو عمى

المايكروبيو .كذلك إن دراسة طبيعة تخمرات الكرش في ىذه

عالئق ادخل فييا مخمفات المخابز بنسبة ،%50,25,0

الدراسة قد اشارت ىي االخرى إلى حصول تزامن جيد بين

تصنيع البروتين المايكروبي ) .) 39،33كذلك فقد أشارت

( .)8وباالتجاه نفسو لم تكن لنسبة مخمفات المخابز أي تأثير

مقارنة مع بقية العالئق وىذا بدوره سيوفر ظروفاً بيئية أفضل

( 0.77و  0.82غم بروتين متناول/غم زيادة وزنية) واتفقت

والتتفق مع ما وجده ( )30بارتفاع معنوي في معامل التحويل

سرعة وانتاج األحماض

الغذائي عند أحالل مخمفات المخابز بنسب %30,20,10,0

االمونيا داخل كرش الحيوان (جدول  )5مما أعطى فرصة

محل الشعير في العميقة المركزة لمحمالن العواسي .إن

أفضل لؤلحياء المجيرية لتمثيل جميع العناصر الغذائية

التداخل بين مستويات البروتين غير المتحمل في الكرش

وبشكل أفضل مع احتمالية وصول كميات اكبر من

ونسبة مخمفات المخابز لم يسجل أي فروق معنوي في معدل

األحماض االمينية في األمعاء لسد حاجة مضيف الحيوان

جافة/غم زيادة وزنية أوغم بروتين متناول/غم زيادة وزنية.

الفرضيات بحصول زيادة أوتحسن في تمثيل العناصر الغذائية

ولكن مايالحظ في نتائج التداخل وجود ارتفاع واضح وغير

والذي أنعكس عمى الزيادة الوزنية اليومية في ىذه المجموعة

معنوي في معامل التحويل الغذائي لممجموعة التي غذيت

من الحمالن ( بروتين غير متحمل عالي مع  %25مخمفات

نسبة  %25من مخمفات المخابز إذ بمغت 5.84غم مادة

الدم (جدول  )6مقارنة مع بقية المعامالت الذي يعكس

جافة/غم زيادة وزنية متفوقة بمقدار  %39.2مقارنة مع

التحسن الكبير الذي حصل في تمثيل االمونيا داخل كرش

المجموعة التي غذيت عمى مستوى واطئ من البروتين غير

الحيوان مع تزامن توفر مصدر الطاقة.

معامل التحويل الغذائي والمحسوبة عمى أساس غم مادة

الدىنية الطيارة وسرعة تحرر

مع توفير مصدر طاقة جيد  .والذي يؤكد صحة ىذه

مخابز) ىو االنخفاض في تركيز يوريا الدم تجربة قياسات

عمى مستوى عالي من البروتين غير المتحمل في الكرش مع
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جدول  .2تأثير مستويات مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش مع إحالل نسبتين من مخمفات المخابز محل الشعير
والتداخل بينيما في معامل اليضم لمعناصر الغذائية المختمفة ( %متوسط  ±الخطأ القياسي).
انعُاصز انغذائيت
%
يستٕٖ انبزٔتيٍ
غيز انًتحهم في انكزش
ٔاطئ
يتٕسظ
عاني
يعُٕيت انتأثيز

انبزٔتيٍ انخاو

يستخهص االيثز

األنياف انخاو

انًادة انجافت

انًادة انعضٕيت

3.83±69.58
2.24±83.25
4.22±64.96
2.4±66.78
0.14±85.57
0.9±64.47
4.16±68.56
2.5±83.1
1.59±61.82
N.S
N.S
N.S
تأثيز َسبت يخهفاث انًخابش%

0.03±79.9
0.02±79.91
0.0±79.89
N.S

7.51±41.24 a
1.73±37.14 a
1.6±30.46 b
*

0.02±79.9
2.76±64.16 b
1.66±82.43
2.8±62.24
0
0.01±79.91
1.17±72.45 a
1.17±85.51
0.7±65.26
25
N.S
*
N.S
N.S
يعُٕيت انتأثيز
تأثيز انتذاخم بيٍ انبزٔتيٍ غيز انًتحهم في انكزش َٔسبت يخهفاث انًخابش %
68.10
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ +
0.04±79.85
4.81±81.35
10.06±63.22
9.14±b
يخهفاث يخابش )T1( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ +
0.0±79.96
0.52±71.05 a
0.07±85.14
0.12±66.7
يخهفاث يخابش )T2( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ +
0.0±79.96
1.02±62.84 b
0.28±85.58
0.62±63.9
يخهفاث يخابش )T3( 0
70.72
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ +
0.0±79.87
0.22±85.55
1.96±65.03
11.64±a
يخهفاث يخابش )T4( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني +
0.0±79.88
2.37±61.53 b
1.67±80.36
2.33±59.61
يخهفاث يخابش )T5( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني +
0±79.91
0±75.58 a
4.5±85.84
0±64.04
يخهفاث يخابش )T6( 25
N.S
*
N.S
N.S
يعُٕيت انتاثيز

4.48±34.03
3.25±38.52
N.S
15.57±34.39 ab
1.52±48.09 a
0.48±38.7 ab
3.5±35.57 ab
3.42±29.01 b
0±31.91 b
*

 N.Sغير معنوي *األحرف الصغيرة المختمفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية إحصائياً بمستوى )P<0.05
وأشارت عدة دراسات الى أن أنخفاض يوريا الدم أو الحميب

ترافق مع زيادة مستوى البروتين غير المتحمل في الكرش ،مع

ىو مقياس جيد لتحديد كفاءة االستفادة من العناصر الغذائية

ذلك فإن مستوى النتروجين المتحمل في الكرش إلى كمية

إلى أن باالمكان أستخدام تركيز يوريا الدم كاشارت حمراء

اشارت الدراسات إلى ان حاجة األحياء المجيرية لمحصول

لتحديد درجة االستفادة من االمونيا داخل كرش الحيوان وقد

عمى افضل نمو مايكروبي ىو بحدود 1.34غم نيتروجين

وجد أن تركيز يوريا الدم أكثر من  20 – 11ممغم100/مل

متحمل في الكرش/ميكا جول طاقة متأيضة ( .)5وتتفق مع

اليو ( )27تبين نتائج الجدول ( )4إن إحالل مستويات

من البروتين في تغذية األغنام العواسية

ليس ليا تأثير

مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش لم يؤثر معنويا

معنوي عمى معامل ىضم المادة العضوية والبروتين الخام

في معامل ىضم المادة الجافة والمادة العضوية والبروتين

ومستخمص االلياف المتعادل .كما ان مصدر البروتين

الخام ومستخمص االيثر ،في حين بينت النتائج وجود تأثير

المتحمل في الكرش في العميقة ىو االخر قد يؤدي دو اًر ميماً

انخفض معامل اليضم معنوي ًا في الحمالن المغذاة عمى

درجة وسرعة التحمل لمبروتين داخل كرش الحيوان وعالقتيا

الطاقة المتناولة ىي اكثر من حاجة األحياء المجيرية ،وقد

المختمفة والسيما البروتين والطاقة إذ أشار )22( Hansen

مابينو ( )37أن المعاممة بالفورمالدييايد وضمن نسب مختمفة

يعد كفاءة تمثيل غير جيدة ،وتتفق ىذه النتائج مع ما أشار

في زيادة او انخفاض معامل ىضم العناصر الغذائية ،إذ ان

معنوي ( )P>0.05في معامل ىضم األلياف الخام .إذ

بسرعة تخمرات الكرش ىي االخرى قد تؤدي دو ار ميماً في

مستوى عالي من البروتين غير المتحمل في الكرش مقارنة مع
المستوى المتوسط و الواطئ من البروتين غير المتحمل في

عممية اليضم في الكرش ،كما ان مستوى وسرعة تحرر

يـ ـ ـعوداوال إلى زيادة كسبة فول الصويا المعاممة بالفورمالدييايد

الطاقة وشكل التزامن بين االثنين ىو العامل الرئيس لتحديد

مع زيادة مستوى البروتين غير المتحمل في الكرش والذي

نمو وفعالية األحياء المجيرية داخل كرش الحيوان لمقيام

االمونيا داخل كرش الحيوان نتيجة تحمل البروتين وتحرر

الكرش ،إن سبب ىذا االنخفاض في معامل اليضم قد
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بعممية اليضم ،كما ان انخفاض معامالت ىضم االلياف

بالفورمالدىايد .وأظيرت النتائج في (الجدول  )4عدم وجود

الخام مع زيادة مستوى النتروجين غير المتحمل في الكرش قد

تأثير معنوي إلحالل مخمفات المخابز محل الشعير في

يعود إلى زيادة سرعة المرور عبر القناة اليضمية بسبب

معامل ىضم العناصر الغذائية المختمفة باستثناء معامل

محتوى

العالئق

من

كسبة

فول

الصويا

ىضم البروتين الخام.

المعاممة

جدول  .2تأثير مستويات مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش مع إحالل نسبتين من مخمفات المخابز محل الشعير
والتداخل ببينيما في معدل تخمرات الكرش (متوسط  ±الخطأ القياسي).
انًكَٕاث
يستٕٖ
انبزٔتيٍ غيز
انًتحهم في انكزش
ٔاطئ
يتٕسظ
عاني
يعُٕيت انتأثيز

 pHانكزش

يعذل انتزكيش انكهي نألحًاض
انذُْيت انطيارة (يهغى 100 /
يم)

َتزٔجيٍ االيَٕيا
(يهغى  100 /يم)

0.16±65.0
0.15±70.8
0.36±70.8
N.S

01.5±44.11 a
0.41±44.17 a
0.16±34.99 b
*

0.06±6.37
0.08±6.35
0.20±6.35
N.S
تأثيز َسبت يخهفاث انًخابش%
0.28±70.0
0.09±6.20 b
0
0.14±67.7
0.05±6.52 a
25
N.S
*
يعُٕيت انتأثيز
تأثيز انتذاخم بيٍ انبزٔتيٍ غيز انًتحهم في انكزش َٔسبت يخهفاث انًخابش %
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ  +يخهفاث
0.33±63.3
0.1±6.30
يخابش )T1( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ  +يخهفاث
0±66.6
0.05±6.45
يخابش )T2( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ  +يخهفاث
0±73.3
0.1±6.23
يخابش )T3( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ  +يخهفاث
0.16±68.3
0.08±6.48
يخابش )T4( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني  +يخهفاث
0.66±73.3
0.31±6.08
يخابش )T5( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني  +يخهفاث
0.50±68.3
0.1±6.63
يخابش )T6( 25
N.S
N.S
يعُٕيت انتأثيز

0.25±40.55
0.2±41.66
N.S
0.16.±41.66 ab
0.1±46.66 a
0.33±43.33 ab
0.50±45.01 a
0.33±36.66 ab
0.0±33.33 b
*

 N.Sغير معنوي *األحرف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بمستوى ()P<0.05
إذ حققت مجموعة الحمالن المغذاة عمى مستوى مخمفات

ىضميا في الكرش ووصوليا إلى امعاء الحيوان .أظيرت

مخابز  %25ارتفاعآ معنويآ ( )P>0.05في معامل ىضم

نتائج الجدول ( )5عدم وجود تأثيرات معنوية لمستويات

مثيمتيا المغذاة عمى مستوى

البروتين غير المتحمل في الكرش في األس الييدروجيني

البروتين الخام مقارنة مع

مخمفات مخابز  %0بحدود  .%8.3ان تأثير التداخل بين

لسائل الكرش بين المجاميع المختمفة  ،وتشير ىذه النتيجة

مستويات البروتين غير المتحمل ونسبة مخمفات المخابز لم

إلى إن مستوى التغير في كمية البروتين غير المتحمل في

معنوياً في معامل ىضم المادة الجافة ،والمادة

الكرش المتناول لم يؤثر بشكل واضح في األس الييدروجيني

يكن

العضوية ،ومستخمص االيثر مع وجود تأثير معنوي

وقد يعود ذلك إلى إن المتناول من النتروجين المتحمل في

( )P<0.05في معامل ىضم البروتين وااللياف في العميقة إذ

الكرش في جميع المعامالت لم يقل عن المستوى 1.34غم

انخفض معامل اليضم في العميقة المحتوية عمى مستوى

نتروجين متحمل في الكرش/ميكا جول طاقة متايضة والذي

عالي من البروتين غير المتحمل في الكرش مع اومن دون

يمثل الحاجات القصوى لؤلحياء المجيرية داخل كرش الحيوان

مخمفات المخابز ،ان ىذا االنخفاض قد يعود إلى ان معامل

( .)5والتتفق ىذه النتائج مع ما ذكره ( )37أن معاممة

التحميص والتي تؤدي الي حماية الكاربوىيدرات وتقميل معامل

( )p>0.01في درجة األس الهايدروجين  pHلسائل الكرش.

المصدر البروتيني بالفورمالدييايد ليا تأثير عالي المعنوية

ىضم مخمفات المخابز في الكرش قد انخفض بفعل عممية
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وأشارت كل ىذه الدراسات إلى إن المعاممة بالفورمالدييايد

نتائج الجدول ( )5وجود تفوق معنوي ) (P<0.05في معدل

قممت من البروتين المتحمل في الكرش وبذلك انخفض تركيز

تركيز نتروجين االمونيا لممجاميع التي غذيت عمى مستويات

نيتروجين اآلمونيا واألس الييدروجيني .في حين لم يحصل

مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش إذتفوقت

ىذا االنخفاض في ىذه الدراسة الن مستوى البروتين المتحمل

المجموعتان التي غذيت عمى مستوى واطئ ومتوسط من

في الكرش الكمي لممعامالت لم يقل عن1.34غم نتروجين

البروتين غير المتحمل في الكرش عمى المجموعة التي غذيت

متحمل في الكرش/ميكا جول طاقة متايضة .وتبين من النتائج

عمى مستوى عالي إذ بمغت ( 34.99 ، 44.11 ، 44.17

إن إحالل مخمفات المخابز محل الشعير أدى إلى زيادة

ممغم\ 100مل) عمى التوالي ،إن انخفاض تركيز االمونيا

معنوية ) (P<0.05بمقدار  0.3في األس الييدروجيني والذي

داخل الكرش في الحمالن المغذاة عمى عمى مستوى عالي

قد يعود إلى انخفاض وقمة تخمرات مخمفات المخابز مقارنةً

من البروتين غير المتحمل في الكرش مقارنةً مع بقية

عندما قام باحالل مخمفات المخابز محل الذرة الصفراء بنسب

كرش الحيوان في ىذه المعاممة ىو اقل من المعامالت

 %100,75,50,25,0إذ لم يالحظ وجود تغير معنوي في

األخرى وبذلك فإن تركز االمونيا داخل كرش الحيوان سيكون

تركيز األس اليايدروجيني لسائل الكرش .يتضح من نتائج

اقل مقارنةً مع بقية المعامالت وان العامل المحدد ىنا ىو

الجدول ( )5عدم وجود تأثير معنوي لمستويات البروتين غير

درجة تحمل البروتين في المادة العمفية .وتتفق ىذه النتائج مع

الطيارة الكمي في سائل الكرش .وتتفق ىذه النتائج مع ما

عميقة حاوية عمى كسبة فول الصويا المعاممة بالفورمالدييايد

اشار اليو ) (21في دراستو أن تركيز األحماض الدىنية

أظيرت انخفاضاً معنوياً بالنسبة لتركيز آمونيا الكرش .كما

بالشعير .مع ذلك لم تتفق ىذه النتائج مع ما ذكره ()18

المتحمل في الكرش في معدل تركيز األحماض

المعامالت يعود إلى إن مستوى وسرعة تحمل البروتين داخل

اشار اليو ( )17الذي أكد أن الحيوانات التي غذيت عمى

الدىنية

الطيارة الكمي في سائل الكرش لم تتأثر باستخدام مستويات

يتبين من نتائج الجدول ( )5عدم وجود أي تأثير معنوي

عدم وجود تأثير معنوي لنسبة مخمفات المخابز عمى معدل

الكرش واظيرت النتائج وجود فروق معنوية لمتداخل بين

تركيز األحماض الدىنية الطيارة في سائل الكرش ،وتتفق

مستوى البروتين غير المتحمل في الكرش ونسبة مخمفات

النتائج مع ما أشار إليو  .18كما لم يظير من التداخل بين

المخابز إذ تفوقت معنوياً كآل من المجموعة التي غذيت عمى

لنسبة مخمفات المخابز عمى تركيز نتروجين االمونيا في سائل

مختمفة من الصويا المعاممة بالفورمالدييايد .ويتبين من النتائج

البروتين غير المتحمل في الكرش ونسبة مخمفات المخابز أي

بروتين غير متحمل في الكرش واطئ ومخمفات مخابز %25

تأثير معنوي بين المعامالت عمى معدل تركيز األحماض

والمجموعة التي غذيت عمى بروتين غير متحمل في الكرش

الدىنية الطيارة في سائل الكرش .إن عدم وجود تأثير معنوي

متوسط ومخمفات مخابز 45.01 ، 46.66 ( %25

الستخدام مستويات مختمفة من النيتروجين غير المتحمل في

ممغم\100مل ) عمى التوالي عمى المجموعة التي غذيت عمى

الكرش ونسبة إحالل  %25من مخمفات المخابز محل

بروتين غير متحمل في الكرش عالي ومخمفات مخابز %25

كرش الحيوان بفعل األحياء المجيرية والتي لم تتأثر بمستوى
التغير في البروتين غير المتحمل في الكرش ونسبة اإلحالل

حسابياً عمى بقية المجاميع األخرى .إن اقل مستوى لتركيز
االمونيا داخل كرش الحيوان قد حصل في مجموعة الحمالن

 %25مخمفات مخابز وقد يعود ذلك إلى إن مستوى البروتين

المغذاة عمى مستوى عالي من البروتين غير المتحمل في

من حاجة األحياء المجيرية داخل كرش الحيوان والذي يعد

مقارنة مع بقية المعامالت ،وىذا يؤكد حقيقة المستوى

ىو العامل المحدد لنمو وتكاثر األحياء المجيرية إذ كان

المتحصل لمبروتين المتحمل في الكرش في العميقة مع وجود

مستوى البروتين المتحمل في الكرش المتناول في جميع

مخمفات المخابز الحاوية عمى اقل درجة تحمل داخل كرش

المعامالت (جدول  )6اليقل عن توصيات ) (5يتضح من

الحيوان بحدود ( )%40مقارنة بالشعير ( .)%80يتضح من

إذ بمغت  33.33ممغم\100مل .فيما تفوقت كال المجموعتين

الشعير يشير إلى طبيعة وسرعة التخمرات التي حصمت داخل

الكرش مع  %25مخمفات مخابز ( 33.33ممغم\100مل)

المتحمل في الكرش المتناول في جميع المعامالت كان أكثر
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نتائج الجدول ( )6عدم وجود تأثير معنوي لمستويات البروتين

وضمن نسب مختمفة من البروتين في تغذية األغنام العواسية

غير المتحمل في الكرش في نسبة الكموكوز في مصل الدم،

ليس ليا تأثير معنوي في تركيز الكموكوز في مصل الدم.

وتتفق ىذه النتائج مع وجده  37أن المعاممة بالفورمالدييايد
جدول .6تأثير مستويات مختمفة من البروتين غير المتحمل في الكرش مع أوبدون إحالل مخمفات المخابز محل الشعير في
بعض معايير الدم المختمفة (متوسط  ±الخطأ القياسي).

يعاييز انذو
يستٕٖ انبزٔتيٍ
غيز انًتحهم في انكزش
ٔاطئ
يتٕسظ
عاني
يعُٕيت انتأثيز

ALT

AST

ٔحذة دٔنيّ\نتز

ٔحذة دٔنيّ\نتز

0.16±20.62
0.16±20.91
0.12±21.02
N.S

560.29±88.
0.19±89.20
0.17±88.20
N.S

0.12±20.79

0.24±88.73

0.17±20.91

0.24±88.73

N.S

N.S

0.03±65.90

2.50±38.50

0.37±6.52

0.26±20.81

0.21±89.01

9.90±65.90

0.33±38.00

0.49±6.17

0.16±20.43

0.25±88.11

0.03±65.59

0.83±35.83

0.12±6. 19

0.24±20.65

0.34±89.11

0.21±65.63

2.33±37.00

0.01±6.30

0.15±21.16

0.30±89.29

0.89±65.50

1.83±36.16

0.09±6.71

0.04±20.90

0.19±88.05

0.10±65.61

0.0±34.00

0.03±6.64

0.24±21.13

0.32±88.35

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

كهٕكٕس انذو
(يهغى  100 /يم)
.93±61.004
0.09±65.61
0.37±65.56
N.S

0

0.24±65.66

25

3.2±45

يعُٕيت انتأثيز
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ +
يخهفاث يخابش )T1( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم ٔاطئ +
يخهفاث يخابش )T2( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ +
يخهفاث يخابش )T3( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم يتٕسظ +
يخهفاث يخابش )T4( 25
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني +
يخهفاث يخابش )T5( 0
بزٔتيٍ غيز يتحهم عاني +
يخهفاث يخابش )T6( 25
يعُٕيت انتأثيز

يٕريا انذو

انبزٔتيٍ انكهي

(غى  100 /يم)
(يهغى  100 /يم)
0.27±6.33
1.03±38.25
24±6.520.
1.06±36.41
67±6.060.
0.97±35.08
N.S
N.S
تأثيز َسبت يخهفاث انًخابش%
0.10±6.47
0.98±36.83
0.97±36.33

0.13±6.37

N.S
N.S
N.S
تأثيز انتذاخم بيٍ انبزٔتيٍ غيزانًتحهم في انكزش َٔسبت يخهفاث انًخابش%

 =N.Sغير معنوي.

كذلك بينت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لنسبة مخمفات

يوريا مصل الدم مع زيادة مستوى البروتين غير المتحمل في

وجده ( )40تغذية االغنام عمى حبوب غير معاممة بالح اررة

ممغم100/مل .ويعود ىذا االنخفاض إلى مستوى وسرعة

وحبوب معاممة بالح اررة مع او من دون كسبة فول الصويا

تحمل النتروجين داخل كرش الحيوان والذي يشير إلى

المعاممة ح ارريآ عدم وجود اي فروق معنوية في تركيز

انخفاض االمونيا المتحررة داخل كرش الحيوان مع زيادة

كموكوز الدم .ومن الجدول ( )6يتضح انو لم يكن ىناك تأثير

مستوى البروتين غير المتحمل في الكرش .ان مستوى

الكرش إذ بمغت عمى التوالي 35.08 ،36.41 ،38.25

المخابزعمى تركيز الكموكوز في مصل الدم وىذا يتفق مع ما

معنوي كان مستقرآ وىذا األستقرار قد يعود إلى طبيعة

نتروجين يوريا الدم يمكن ان يستخدم وسيمة لتحميل كفاءة

مكونات المادة العمفية ،او قد يعود إلى عدم تأثير مستوى

االمونيا داخل كرش الحيوان ألن زيادة مستوى يوريا الدم

األحماض الدىنيو الطيارة معنويآ مابين المعامالت والمجاميع

يشير إلى انخفاض كفاءة االستفادة من االمونيا داخل كرش

المختمفة (جدول )5وىذا يؤدي إلى استقرار مستوى األحماض

الحيوان ) .)27واتفقت نتائج الجدول مع ماوجده  37الذي

الدىنية الطيارة بالدم مع بقاء مستوى االنسولين والكموكوز

ذكر بأن التحميل اإلحصائي لعينات الدم لمحمالن العواسية

ثابتة بالدم ممايعمل عمى استق اررية مستوى الكموكوزبالدم.

المغذاة عمى مستويات مختمفة من البروتين المعامل

أظيرت نتائج الجدول ()6عدم وجود تأثير معنوي لمستويات

بالفورمالدييايد لم يكن ليا تأثير معنوي في تركيز اليوريا

البروتين غير المتحمل في الكرش عمى معدل تركيز اليوريا

وحصل  )8( Aliعمى نتائج مماثمو .ويتبين من نتائج الجدول

في مصل الدم .اال ان ىناك انخفاضاً غير معنوي في مستوى

ان نسبة مخمفات المخابز لم يكن ليا تأثير معنوي في معدل
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مستويات البروتين غير المتحمل في الكرش ونسبة مخمفات
المخابز أي تأثير معنوي عمى تركيز يوريا مصل الدم بين
المعامالت .ولكن يتبين من التداخالًت حصول انخفاض غير

معنوي في تركيز اليوريا لمجموعة الحمالن التي غذيت عمى

مستوى عالي من البروتين غير المتحمل في الكرش مع %25

مخمفات مخابز أن ىذا االنخفاض يعود.بدرجة كبيرة الى
حماية البروتين المعامل بالفورمالدييايد ومخمفات المخابز
المعامل بالح اررة .اشار) )23 Hansenإلى ان زيادة تركيز
اليوريا اكثر من ( 20 –11ممغم100/مل) ستؤدي إلى
انخفاض كفاءة االستفادة من النيتروجين ،وىذا يشير إلى مدى
استفادة حيوانات ىذه المجموعة من البروتين المقدم ليا وىذا
واضح من خالل زياده معدل النمو اليومي والزياده الكمية
ومعامل التحويل الغذائي (جدول  )4عمى بقية مجاميع

الدراسة .يظير من نتائج الجدول ( )6عدم وجود تأثير معنوي
لمستويات البروتين غير المتحمل في الكرش عمى نسبة
البروتين الكمي في مصل الدم  ،واتفقت ىذه النتائج مع ما

اشار اليو ( )37أن المعاممة بالفورمالدييايد وضمن نسب

مختمفة من البروتين في تغذية األغنام العواسية ليس لو تأثير
معنوي عمى تركيز البروتين الكمي والكموبين .وكذلك لم يكن
لنسبة مخمفات المخابز تأثير معنوي في معدل تركيز البروتين
الكمي في مصل الدم .وىذا يتفق مع ما وجده ( .)40كما

يتبين من الجدول نفسو أن التداخل بين مستويات البروتين
غير المتحمل في الكرش ونسبة مخمفات المخابز لم يكن ليا
تأثير معنوي بين المعامالت عمى معدل تركيز البروتين الكمي
في مصل الدم .لم تسجل نتائج الجدول ( )6وجود تأثير
معنوي لمستويات البروتين غير المتحمل في الكرش في معدل

فعالية األنزيم الناقل لمحامض االميني االلنين واالسبارتيت في
مصل الدم ،وكذلك لم يكن لنسبة مخمفات المخابز تأثير
معنوي عمى معدل فعالية اإلنزيم الناقل لمحامض االميني
االلنين واالسبارتيت في مصل الدم .إذ بقيت ضمن المستوى

الطبيعي ليذا االنزيم وتتفق مع مااشار اليو ( )40كما لم
يظير التداخل بين البروتين غير المتحمل في الكرش ونسبة
المخمفات المخابز أي تأثير معنوي بين المعامالت عمى

معدل فعالية اإلنزيم الناقل لمحامض االميني من االلنين في
مصل الدم.
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