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الخالصة
أجريتته هتتلد الدرااتتة اماتتالندار دم ت ن يراديتتةا اتتليه الديمااتتمه فتتع ي ت المجتتممي عل ت علي ت مادتتد
اليماه من الشعير مانملة الداطة ماليمريم مالان الداطة .اليه ديماامه المجممعتة األملت (الاتيطر ) اتدمن
أية إضمفةا فيمم الر إضمفة  10ار /دمت /يمر نميتر الناتز الجمفتة لعلي تة المجممعتة ال مايتةا فتع دتين أضتي
لعلي المجممعة ال مل ة 20ار/رأس/يمر ااالماميه ,أمم ديماامه المجممعة الرااعتة ف تد التر إضتمفة نلتيط اليتمن
متن 10اتتر نميتر الناتتز الجمفتتة م 20اتر متتن الااالماميه/دمت يمميتم .ال تته معتتد ه الزيتمد اليمميتتة اتتملمزن
(280,260ا 268,319اار /رأس  /يمر) للمعمم ه األراعة عل الالمالع إل أشمره الاالمئج إل مجتمد الداتن
معامي ( )p< 0.05فتع معتد ألزيتمد اليمميتة اتملمزن لاتملا المعمملتة ال مايتة (10اتر نميتر /رأس  /يتمر)
م مراة اامقع المعمم ه يللك الفمقه المعتمملالين أل مل تة مالرااعتة معاميتم علت معمملتة األملت (الاتيطر ) .لتر
الشتتر الاالتتمئج إل ت فرمقتتمه معامي تة فتتع معتتد ه أمزان التتلامئا الاتتمرد مااتتاة الالاتتمفع .أشتتمره الاالتتمئج إل ت
داتتم فرمقتتمه معاميتتة ()p< 0.05فتتع قيمتتة  pHاتتمئ اليتترل قا ت الال ليتتة إل ال تته  6.7م  6.4م 6.3
م 5.97مقد اانفضه المعد ه فع المعمملة الرااعة معاميم عن المعمملالين األمل مال ماع .يمم أشتمره الاالتمئج
إل مجمد اانفمض معامي( )p< 0.05فع الرييز األممايم فع امئ اليرل قا الال لية فع المعتمم ه ال مايتة
مال مل تتة مالرااعتتة م مراتتة املمعمملتتة األمل ت (الاتتيطر ) دي ت ال تته  9.183م  2.817م  4.977م 5.437
مل تتتر 100/متتت  ,أمتتتم اعتتتد الال ليتتتة ااتتتمعالين ف تتتد ال تتته  8.283 11.53م 8.157م 5.303مل تتتر100 /متتت
مامانفتمض معاتتمي ( )p< 0.05لمعتد ه المعمملتتة الرااعتتة م مراتتة اتتمألمل (الاتيطر ) ,فتتع دتتين لتتر الناللت
المعمملالين ال ماية مال مل ة م المعمملالين األمل مالرااعة ,يمم لتمد مجتمد فرمقتمه معاميتة ( )p< 0.05فتع
أعداد الايالريم قا الال ليتة إل التل لماتمريالر أعتدادهم  9.233م  9.416م  9.54م  / 9.413مت اتمئ اليترل
الامقيتة ,فتع دتين الفمقته
عل الالمالع ,إل الفمقته المعمملتة ال مل تة معاميتم ( )p< 0.05علت المعتمم ه الت
المعمملالين ال ماية مالرااعة معاميم( )p< 0.05عل المعمملة األملت  ,مقتد ااتالمر هتلا الالفتمج للمجممعتة ال مل تة
اأعتتداد الايالريتتم اعتتد الال ليتتة ااتتمعالين إل التتل لماتتمريالر أعتتدادهم 11.30م  11.35م  11.60م  / 11.53م ت
اتتمئ اليتترل عل ت الالتتمالع .أشتتمره الاالتتمئج إل ت مجتتمد فرمقتتمه معاميتتة ( )p< 0.05فتتع لماتتمريالر أعتتداد
الارمالتتمزما اعتتد الال ليتتة ااتتمعالين إل ال تته  6.656م  6.861م  6.846م/ 6.836م ت اتتمئ اليتترل عل ت
الالمالع ماانفمض المعمملة األمل معاميم ( )p< 0.05عن المعمم ه ال ماية مال مل ة مالرااعة .لر ال هر االتمئج
الالدلي اإلدامئع أية انال فمه معامية فع اعض افمه منماص الدر.
يلممه دالة :نمير الناز الجمفة ,الااالماميه ,اليمريم ,الامين الدم ن
المريخ الالر الاد

2014/2/10ا مقامل 2017/12/17

المقدمة
اده الزيمد الايماية مارالفمع الماالمى ألمعمشع لدى الفترد علت زيتمد الطلتم الماالجتمه الديماايتة م ت
اللدتتمر مالدليتتم مالاتتيض مايرهتتم ,لهتتلا المج ت ا هالمتتمر ادتتم زيتتمد إاالمجيتتة الديمااتتمه فتتع شتتال المجتتم ه,
المماد العلفية للدام علت إاالتما ام ت إي زيتمد يفتمس ا اتالفمد متن العلت
مأيده الدراامه عل ااال
المالامم منماة المجالراه إل العالار من الديماامه الالع لهم ال مالية علت ا اتالفمد متن المتماد ال لائيتة الالتع
يمين الديماامه األنرى لاه المعد الااتيطة ا اتالفمد ماهتم .الدالتما الديمااتمه المجالتر إلت يميتة يمفيتة متن
الارمالين المالدل دان اليرل لاللاية اداليمجمه األديمس المجهرية متن الاالترمجين لاليتمين الاترمالين المييرماتع
ماللي ياهر إل جمام الارمالين اطعس الالدلت مالتلي اتيعار إلت األمعتمس الدقي تة لاتد اداليمجتمه الديتمان متن
الارمالين( .)2006 Galinالعالار اليمريم مادرا ً ايالرمجيايتم ً اتري الالدلت ميميتن اإلفتمد متن الطمقتة المالدللتة
لااتتمس الاتترمالين المييرماتتع ليماهتتم رنياتتة ال ت من م مراتتة املياتتم مالماتتمدر الاالرمجيايتتة األنتترى .لليمريتتم
الأ يراه الاية يمين أن يراف هتم عاتد إضتمفالهم للع ئته ,أهمهتم ااطت ج يميتمه يايتر متن األممايتم فتع اليترل
مال لي رامم يؤدي إل الامر الديماامه ممن ر الافمج مت الماتالميمه المرالفعتة ماهتم فتع الع ئته (Shiriyan
مآنرمن  ,)2011امإلضمفة إل دام هدر اتملاالرمجين ماملالتملع داتم اانفتمض فتع يفتمس ا اتالفمد متن
الاالرمجين ماألداس اإلاالمجع .العالار الدامم من الميمامه األاماية فع اليتمين الع ئتها ماهتم الداطتة مالشتعير

17

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )46العدد (2018 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (46) No. (3) 2018

ماللر الافراس مايرهم من المماد الالع التدن فتع ميماتمه الع ئته المريتز مهتع الدالتمي علت ااتم عمليتة
من الاشم مالالع ارعمن مم الالنمر لاليمن ادمرهم األدممض الدهاية الطيمر ماملالملع رامتم يتؤدي الت اانفتمض
األس الهيدرمجياع لامئ اليرل ( owensمآنترمن  )1998مالتلي ياتالج عات اانفتمض المالاتمم متن العلت
متتتن جهتتتة ماانفتتتمض فتتتع معممتتت هضتتتر المرياتتتمه مالعاماتتتر ال لائيتتتة متتتن جهتتتة أنتتترى أشتتتمر (Kucuk
مآنتترمن )2004إل ت أن اانفتتمض األس الهيتتدرمجياع إل ت اق ت متتن  6اتتيؤدي إل ت اانفتتمض اشتتمط األديتتمس
المجهريتتتة دانتتت اليتتترل ( Russellم  .)1993 Chowهاملتتتك عتتتد مدتتتمم ه أجريتتته لال ليتتت الهتتتدر فتتتع
الاالرمجين اري الالدل مزيمد يفمس ا االفمد ما  ,ماهم إضمفة نميتر الناتز الجمفتة ديت العمت علت زيتمد
يفمس ا االفمد من الاالرمجين اري الالدل لامم النمير امإلضمفة إل الدفيز األديتمس المجهريتة الامفعتة دانت
اليرل عل الامم إل العم النمير يمعززاه ديمية ماملالتملع العمت علت اتدم األممايتم ماانفتمض ماتالماهم
دانت اليتترل( Mousaمآنتترمن  .)2012متتن جهتتة أنتترى أشتتمره الدرااتتمه إلت إن للااالماميتته قتتدر علت
زيمد دجم إل  20مر عاد العرض إل الرطماة ماملالملع زيمد الماتمدة الاتطدية مالالتع ال تمر اممداتمص
ايمامه األممايمر الامالجة من الدل الاالرمجين اري الالدل منماة اليمريم ماملالملع العم عل الا تير إط قهتم
دام الرييز األممايم دان اليترل مؤديتة إلت الداتن ماملالتملع زيتمد ااتالفمد األديتمس المجهريتة فتع اليترل,
مفع دراامه عديد الر فيهم ااالندار ممد الااالماميه فع ال لية ا اامر الزراعية أشتمره إلت لهتلد المتمد قماليتة
عل المدمف ة عل قيمة األس الهيدرمجياع لامئ اليترل ضتمن دتدمد طايعيتة ماملالتملع زيتمد فتع ا اتالفمد
من المماد ال لائية المالامملة) Haddadم.)2004 Goussous
ل تتد التتر إجتتراس هتتلد الدرااتتة للم مراتتة اتتين التتأ ير إضتتمفة النميتتر م الااالماميتته عاتتد الال ليتتة عل ت ااتتاة
مرالفعتتة اتتملاالرمجين اتتري الالدلت (اليمريتتم) فتتع ع ئتته الاتتمين الدمت ن اليراديتتة مااعيتتمس للتتك علت األداس
اإلاالمجع ماعض افمه اللايدة.
مواد البحث وطرائقه
أجريتته هتتلد الدرااتتة اماتتالندار  28دمتت يتترادي ا أعممرهتتم الرامدتته اتتين 4-6أشتتهر ممعتتد أمزااهتتم
28.799ي را قامه الديماامه الاعم ً ألمزااهم عشتمائيم إلت أراعتة مجتممي ضتمه يت مجممعتة ( )7دمت ن.
اتتليه الديمااتتمه فتتع يت المجتتممي عل ت علي ت مادتتد اليماتته متتن الشتتعير مانملتتة الداطتتة مالالتتان ماليمريتتم
(جدم  .)1اليه ديماامه المجممعة األمل (الايطر ) ادمن أية إضمفة ا فيمتم التر إضتمفة 10اتر /دمت /يمر
من نمير الناز الجمفة لعلي ة المجممعة ال مايةا فع دين أضي لعلي المجممعة ال مل ة 20ار/دمت /يمر متن
الراتة الااالماميه,أمتتم ديمااتتمه المجممعتة الرااعتتة ف تتد التتر إضتمفة نلتتيط اليتتمن متتن 10اتر نميتتر الناتتز الجمفتتة
م20ار من الااالماميه/دم يمميم ميماه الال لية در مفع اليمر الالملع الر مزن العلت المالا تع لداتمم العلت
المالامم  .ااالمره الدرااة لمد  90يممم اعد فالر المهيديتة ال ته  15يممتم اتليه فيهتم الديمااتمه علت علي تة
الايطر  ,مفع اليمر األنير التر قطت ال تلاس مالمتمس عتن الديمااتمه لمتد  12اتمعة ,ماعتدهم مزاته الديمااتمه
معد هلا المزن هم المزن الاهمئع للديماامه اعدهم التر لاتا الديمااتمه .ماعتد لادهتم التر الاتجي أمزان اللايدتة
الدمر ماعض منلفمه اللاا الالع هع :الرأسا ماألقتدارا مالجلتدا يمتم التر الاتجي أمزان الياتد ماليليالتين مدهتن
األدشمس .اعدهم مضتعه التلامئا فتع ارفتة ماترد لمتد  12اتمعة مف تم ً لمتم جتمس فتع درااتة  Sentsمآنترمن
( ,)1982مفتتع اليتتمر الالتتملع التتر الاتتجي مزن اللايدتتة الاتتمرد ممتتن تتر التتر فات دهتتن اإلليتتة ماليليتتة مت دهاهتتم
مالنايالين ل يمس أمزااهم ,يمم الر قط اللامئا إل اافين مالامميين مفا ماط ة األضت ع الالمات مالعمشتر
مالدتمدي عشتتر متتن الجهـتتـةاليارى ل ترض إجتتراس الجتترد الفيزيتتمئع مالالدليت الييميتمئع يمتتم التتر فات ماط تتة
الضتتتتل ال تتتتماع عشتتتتر متتتتن افتتتتس الجهتتتتة ل تتتترض قيتتتتمس ماتتتتمدة العضتتتتلة الطميلتتتتة ال هريتتتتة العيايتتتتة
) )Eye longissimus dorsi muscleاماالندار المرج الشفم مالمرج الايماع.
يمتتم التتر قيتتمس اتتمك التتدهن الدتته الجلتتد اماتتالندار الماتتطر فتتع افتتس الضتتل  Everitts( .م 1966 Jurry
م Sentsمآنترمن  .)1982التر داتمم الااتاة المئميتة للمتمد الجمفتة مالعضتمية مالاترمالين النتمر مماتالنلص
اإلي ر ماألليم النمر للعلي ة الالجرياية مللك االدليلهم منالاريتم داتامم جتمس فتع  ,)2002( Anonymousيمتم
أنتتله عياتتمه التتدر متتن المريتتد التتم داج تع مالتتر فا ت ما ت التتدر اماتتالندار جهتتمز الطتترد المريتتزي (4000
دمر /دقي ة) لمد عشر دقمئه مادالف اهم الدته الالجميتد (˚-20ر) لدتين الالدليت ا يتللك التر اتدم عياتمه متن
اتتمئ اليتترل قات الال ليتتة ماعتتدهم ااتتمعالين اماتتالندار جهتتمز  Suction Pumpمللتتك نت ماالات ايتتمر
الدرااةا إل الر ادم  200م من ي ديمان مقيتمس درجتة الدممضتة مامشتر اماتالندار جهتمز pH meterا
ر رشا الامئ امااطة شتمل طاتع تر انتل مات  20مت مأضتي إليت  1مت متن دتممض الهيتدرميلمريك 6
عيمري مدام مم مرد عن  Legleiterمآنرمن ( )2005إل الر ال دير الرييز األممايم فع امئ اليرل داتم
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طري تتة العم ت الالتتع مرده عتتن  Broderickم  .)1980( Kangقتتدره أعتتداد الايالريتتم الارمالتتمزما اطري تتة
 Breedمف تم ً لمتتم جتتمس فتتع درااتتة  Atlasمآنتترمن ( )1995ميماتته األرقتتمر الشتتير إلتت لماتتمريالر أعتتداد
أعتدادهم .يمتتم التتر الدليت عياتتمه التتدر مقيتمس الرييتتز اليلميتتمز اليملاتالرم م اليلاتتيريداه ال يتتة مالاتترمالين
اليلع ماليمريم اماالندار عد الالدلي الجمهز األلمماية اتمع  Biomerueمالفرااتية اتمع  Biolaboاماتالندار
جهتمز قيتمس الطيت الضتمئع .التتر الدليت الاالتمئج إداتمئيم امااتطة الدماتتاة ا ليالرمايتة االطايته ا تمر الالدليت
اإلداتتتتتمئع ( )2000 Anonymousاماتتتتتالندار الالاتتتتتمير العشتتتتتمائع اليممتتتتت ()CRDداتتتتتم المعمدلتتتتتة
 Yij=U+Ti+eijإل أن  yijالم قيمة المشمهد  jمتن المعمملتة (iقيمتة أي مشتمهد )ا  Uالم ت المالماتط العتمر
للالجراتةا  Tiالم ت التتأ ير المعمملتة iالنماتتة اهتتلد المشتمهد  eij ,الم ت م تتدار النطتأ الالجرياتتع للمشتتمهد  jمتتن
معمملة  .iيمم الر اجراس انالامر داين ل يمس معامية الفرمقمه مماين المالماطمه(.)1955 Duncan
الجدم ( )1ميمامه العلي ة الالجرياية مالريياهم الييمممي
Table (1) Ingredients and chemical composition of the experimental diets.
الميمامه components

الاااة المئمية لميمامه العلي ة
%of ration components
65
26.5
6
1.5
1

شعيرbarley
انملة داطةwheat bran
الان الداطة wheat straw
يمريمurea
ملا طعمر+دجر يلس
lime stone + salt
الالرييم الييمممي للعلي ة chemical structure of ration %
92.33
الممد الجمفة dry matter
93.54
الممد العضمية organic matter
6.52
األليم النمر crud fibers
2.86
ماالنلص اإلي ر either extractor
15.38
ارمالين نمر crud protein
10.2
طمقةايضيةمييمجم /ي ر* ME m j/kg
12.36
ارمالين مالدل **%
degradable Protein %
2.81
ارمالين اير مالدل **%
Non degradable protein %
12.11
ارمالين مالدل /طمقة أيضية ار/مييمجم
Degradable protein /ME gm/mj
* الر الالدلي الييميممي لعيامه العلي ة منالاريم
** دااه عل أامس الممد الجمفة داامم جمس فع النماجة مآنرمن (.)1978
** دااه عل أامس الممد الجمفة داامم جمس فع .)1985( Anonymous

النتائج والمناقشة
يمضا الجدم ()2عدر مجمد فرمقم معامية فع األمزان ا االدائية للدم ن إل ااداتره اتين (-28.39
 )29.54ي ر ,فع دين ال ه معد ه الزيمد اليلية اتملمزن ( 23.43م  28.75م  25.41م25.75ي تر/رأس)
ممعتد ه الزيتمد اليمميتة ( 260م  319م  282م  286اتر /رأس  /يمر)للمعتمم ه األراعتة علت الالتمالع,
الشتتير الاالتتمئج إلت أن إضتتمفة نميتتر الناتتز الجمفتتة مالااالماميتته إلت العلي تتة األاتتمس المدالميتتة عل ت ماتتالميمه
مرالفعة من الارمالين اري الالدلت (اليمريتم) ,أده إلت الداتن معاتمي ( )p< 0.05فتع معتد ألزيتمد اليمميتة
لاتتملا المعمملتتة ال مايتتة ( 10نميتتر /رأس  /يتتمر) م مراتتة امعمملتتة الاتتيطر يتتللك الفمقتته المعتتمملالين أل مل تتة
مالرااعتتة ايتتر معاميتتم عل ت المعمملتتة األمل ت (الاتتيطر ) الالتتع اتتجله أق ت زيتتمد يمميتتة اتتملمزن فيمتتم لتتر اليتتن
الفرمقمه معامية اتين المعتمملالين أل مل تة مالرااعتة .ماالف ته هتلد الاالتمئج مت متم المات إليت يت متن Haddad
م )2004(Goussousم Mousaمآنتترمن ()2012عاتتد ااتتالندامهر ااتتم مناللفتتة متتن نميتتر الناتتز الجمفتتة,
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فيمتم لتتر الالفته مت االتمئج  Macedoمآنتترمن( )2006م لتر يجتتدما فرمقتمه معاميتتة اخضتمفة نميتتر الناتز إلت
الع ئته ,مرامتم يرجت الاتام فتع هتتلا الالداتن إلت أن إضتمفة نميتر الناتتز إلت العلي تة أده إلت الداتن فتتع
اتتفمه المتتمد ال لائيتتة دان ت اليتترل اماتتال لهم للعاماتتر مالمرياتتمه ال لائيتتة مالدملهتتم إل ت مرياتتمه أاتته
هضتتمم مامالاماتتم دانت ال اتتم الهضتتمية مالالتتع رامتتم ااعياتته إيجمايتتم علت معتتد ه الزيتتمد اليمميتتة ماليليتتة
املمزن ,من جهة أنرى فخن إضتمفة الااالماميته إلت المعتمملالين أل مل تة مالرااعتة ادى الت الداتن معاتمي ( <p
 )0.05فع معد ه الزيمد اليممية ماليليتة اتملمزن مالتلي رامتم يتمن ااتام متم يمالليت الااالماميته متن نماتية
ا دمامص الالع العم عل الا ير إط ج ايمامه األممايمر دان اليرل دام الرييزد مالتلي رامتم أدى إلت
زيمد يفمس ا اتالفمد متن الاالترمجين منماتة اتري الالدلت دانت اليترل ماملالتملع الداتن متن معممت هضتر
المالامم من الممد ال لائية ,مهلد الاالتمئج االف ته مت متم المات إليت داتن ( )2002م  Leeمآنترمن()2010
ماللين د ما مجمد الدان معاتمي ( )p< 0.05فتع معتد الزيتمد اليمميتة ماليليتة اتملمزن ,أمتم Khadem
مآنرمن( )2007م  Ivanمآنرمن( )2009ف تد مجتدما داتم اانفتمض فتع معتد الزيتمد اليمميتة ماليليتة
اتتملمزن اخضتتمفة الااالماميتته اااتتاة  % 0.5إل ت علي تتة األااتتمر .ليتتمن الال ليتتة جممعيتتة لتتر يتتالر إجتتراس الالدلي ت
اإلدامئع للمالامم من الممد الجمفة ميفمس الالدمي ال لائع ,ممتن الجتدم ( )2يالاتين زيتمد المالاتمم اليتممع
من المتمد الجمفتة اااتاة  %22لاتملا المعمملتة ال مايتة م مراتة املاتيطر مدتمالع  %20م مراتة املمعتمملالين
أل مل ة مالرااعة ماللالتمن أ هرالتم زيتمد فتع المالاتمم اليتممع متن المتمد الجمفتة اااتاة الات متم ي تمرم % 2.8
عل ت معمملتتة الاتتيطر مالالتتع أ هتتره أق ت يميتتة متتن المالاتتمم اليتتممع متتن المتتمد الجمفتتة مال تته المعتتد ه
للمعمم ه ( 1.58م  1.93م 1.61م 1.63ي ر ممد جمفة  /رأس  /يمر) عل الالمالع ,مرامتم ي هتر هتلا دمر
النمير يمعزز ديتمي العمت علت ال اتيط اشتمط الايالريتم الممجاتة فتع اليترل مالالتع الهتدر يميتمه متن الطمقتة
اف تتدااهم عتتن طريتته اتتمز المي تتمن ماملالتتملع الاتتالفيد األديتتمس األنتترى متتن هتتلد الطمقتتة الفمئضتتة للامتتم مالاليتتم ر
ماملالملع زيمد معمم هضتر المتماد ال لائيتة فتع اليترل ممتم يعيتس ااتمر إيجمايتة علت زيتمد المالاتمم متن
الممد ال لائية مالشمرك النمير المضمفة افاهم ألمجالم أألديمئع فع اليرل فع الداين افمه المتمد ال لائيتة
مقمامهم دان ال ام الهضمية مااعيمس للك إيجمام علت هضتر المتماد ال لائيتة ,مإن زيتمد المالاتمم متن ال تلاس
أدى إل الدان فع معد ه الزيمد اليممية ماليلية املمزن الدع ,يمم ا د من الجدم ( )2يميتمه الاترمالين
اري الالدل دان اليترل المالاتمم مالتلي قتد التل  194.79م  230.55م  198.99م200.85اتر  /ديتمان/
يمر ,مالاترمالين ايتر المالدلت المالاتمم يتمن قتد التل  44.28م  54.23م  45.24م  46.42اتر /ديتمان /يتمر
عل الالمالع ,مي د أن المالامم من الممد الجمفة فع المجممعة ال ماية قد الفمج عل اتمقع المعتمم ه مرامتم
يمن ااام رئيام فع دام الالدان فع افمه الامم ,من جهة أنترى أشتمر الاتمد من إلت أن إضتمفة النميتر
فع ع ئته المجالتراه ه لت التأ ير ايجتماع متن نت الدفيتز ا اتالفمد متن دتممض ال ياليتك مالتلي امانفتمض
الرييزد يرف من قيمة األس الهيدرمجياع دان اليرل ,يمتم أن للنميتر دمر مهتر فتع إزالتة األمياتجين متن
دان اليترل مدفتزا اتللك امتم األديتمس المجهريتة همائيتم ممتم يزيتد متن الرييتز األدمتمض الدهايتة الطيتمر
دان اليرل ماتافس المقته التدفه يميتمه اياتر متن الايالريتم إلت األمعتمس الدقي تة لالهضتر أازيميتم هاتمك ,مهتلد
العمام امجملهم يمين أن العم عل زيمد المالامم متن المتمد الجمفتة ماملالتملع زيتمد فتع اإلاالتما (Wallace
 1994م  Dawsonمآنتترمن 1995م  Roaمآنتترمن  .)1997اناللفتته االتتمئج هتتلد الدرااتتة مت الاالتتمئج الالتتع
دا عليهم Doukhiم  Abdelrahman,2007إل لر ي د م مجمد أية فرمقمه املمالامم من المتمد الجمفتة
م إضمفة نمير الناز الجمفة إل ع ئه الدم ن .أمم يفمس الالدمي ال لائع ف د الداتاه هتع األنترى أيضتم
فع معمملالع اإلضمفة الرااعة (النمير مالاالماميه) مال مل تة(الااالماميه) اااتاة دتمالع  %6.5م مراتة امعمملتة
الايطر أمم المعمملة ال ماية (النمير ) فخن الالدان فيهم قد ال ه  %1.8م مراة املايطر مقتد ال ته معتد ه
يفمس الالدمي ال لائع للمعمم ه جميعم ( 6.05م 6.04م  5.70م  5.67ي ر ممد جمفة  /ي ر زيتمد اتملمزن
الدتتع) علت الالتتمالع ,الشتتماهه هتتلد الاالتتمئج مت متتم الما ت إليت  Haddadم )2004( GoussoمMacedo
مآنرمن( )2006م Doukhiم)  )Abdelrahman 2007مالير مالمى ( )2011ديت مجتدما اتأن إضتمفة
نمير الناز إل ع ئه الدم ن قد دااه من يفمس الالدمي ال لائع.
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الجدم ( )2الأ ير إضمفة النمير مالااالماميه إل العلي ة فع اعض افمه الامم فع الدم ن.
Table(2) Effect of yeast and bentonite supplementation on growth characteristics in
lambs.
الافة *characteristic
المزن ا االدائع ي ر
Initial weight kg
المزن الاهمئع ي ر
kg Final weight
الزيمد اليلية املمزن ي ر
Total gain
weight kg
الزيمد اليممية املمزن ي ر
Daily gain
weight kg
الارمالين المالدل المالامم
ار/يمر
Degradable protein
consumption
gm/day
الارمالين اير المالدل
المالامم ار/يمر
Nondegradable
protein consumption
gm/day
المالامم اليممع
ي ر ممد جمفة
Daily dry matter
consumption kg
يفمس الالدمي ال لائع ي ر
ممد جمفة/ي ر زيمد املمزن
Feed
conversion kg DM/
kg live weight

المعمملة األمل
T1
1.57 ± 28.61

المعمملة ال ماية
T2
0.84± 29.54

المعمملة ال مل ة
T3
1.19 ± 28.39

المعمملة الرااعة
T4
1.53± 28.66

2.53 ±52.04 b

1.95 ± 58.29 a

1.42 ± 53.81 ab

2.43± 54.41 ab

1.81± 23.43 b

1.92±28.75 a

1.73± 25.42 ab

1.36± 25.75 ab

0.02± 0.26 b

0.02± 0.32 a

0.02± 0.28 ab

0.015± 0.29 ab

194.79

230.55

198.99

200.85

44.29

54.23

45.24

46.42

1.57

1.93

1.61

1.625

6.05

6.04

5.70

5.68

الشير الدرم المناللفة أف يم إل فرمج معامية (.)p< 0.05
*=T1الاتتيطر =T2 ,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز= T3,إضتتمفة  20ااالماميتته=T4,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز م ت 20اتتر
ااالماميه/رأس يمميم.
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.

ميللك االف ه م االمئج دان ( )2002مللك اماالندامهر الااالماميته فتع الع ئته ديت الداتاه يفتمس الالدميت
ال لائع فع معمم ه اإلضمفة .الشير الاالمئج فع الجدم ( )3إل عدر مام الالدان إلت درجتة المعاميتة فتع
معتتد ه أمزان التتلامئا الدتتمر إل ال تته  26.567م  29.433م  28.583م  27.554ي تتر ممعتتد ه أمزان
اللامئا الامرد  26.383م  29.217م 28.4م  27.45ي ر عل الالمالع ماالفمج اير معامي لمعد ه المعمملتة
ال ماية مال مل ة عل معد ه امقع المعمم ه .يشتير الجتدم ( )3إلت معتد ه أمزان ال طت الرئياتة مال ماميتة
مالالتتع ااداتتره اتتين ( )9.07 – 8.17ي تتر م( )2.97– 2.53ي تتر عل ت الالتتمالع ,ممعتتد ه اا تاة الالاتتمفع
عل أامس المزن الدمر ( % )53.76 -51.57ماااة الالامفع عل أامس التمزن الاتمرد (53.42 -51.067
) %مماتتمدة العضتتلة العيايتتة ااداتتره اتتين ( )16.73 – 14.55اتتر 2ملتتر الشتتر الاالتتمئج إل ت أيتتة فرمقتتمه
معامية اين المعمم ه ,ف د لير  Khahم  )1975( Moghaddamمجمد معمم ارالامط ممجتم اتين التمزن
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الدع ماااة الالامفع ام دار ( )0.682فع الدم ن ا مااليجة م مراة دات عليهتم المهتدامي 2002 ,إل مجتد
أن معمم ا رالامط اين المزن الدع مااتاة الالاتمفع م تدارد  0.661ممتم اتين التمزن الفتمرس مااتاة الالاتمفع
التتل  0.638للدمتت ن العمااتتية .الشتتماهه االتتمئج هتتلد الدرااتتة متت االتتمئج  Rihaniمانتترمن ( )1993م م
 )2010(Karabulutعاتتد ااتتالندامهر ااتتم مناللفتتة متتن نميتتر الناتتز الجمفتتة ,ايامتتم اناللفتته عتتن االتتمئج
 )2007(Khademم  )2010( Leeاماالندامهر الااالماميه فع ع ئه الامين الدم ن.
الجدم ( )3الأ ير إضمفة النمير مالااالماميه إل العلي ة فع اعتض ناتمئص مأمزان قطت اللايدتة(ي ر) فتع
الدم ن.
Table (3) Effect of yeast and bentonite supplementation on some characteristics and
weights of carcass parts in lambs. Kg
الافمه
*Characteristics
مزن اللايدة الدمر
Hot Carcass weight
مزن اللايدة الامرد
Cold Carcass weight
مزن ال ط الرئياة
Main cuts weight
مزن ال ط ال مامية
Secondary cuts
weight
%لل ط الرئياة
Main cuts %
%لل ط ال مامية
Secondary cuts %
%اااةالالامفع عل
اامس المزن الدمر
% Hot carcass
weihgt dressing
%اااة الالامفع من
المزن الامرد cold
carcass weight
dressing %
مامدةالعضلة العياية
ار2
Eye muscle area
cm2

المعمملة األمل
T1
0.36±26.57

المعمملة ال ماية
T2
2.28 ± 29.43

المعمملة ال مل ة
T3
2.06±28.58

المعمملة الرااعة
T4
1.84 ±27.55

0.42 ± 26.38

2.7 ±29.22

2.01±28.4

1.85±27.45

0.10±8.17

0.56 ±9.07

0.54 ±8.48

0.86 ± 8.18

0.07± 2.53

0.11± 2.97

0.27±2.77

0.16 ± 2.62

0.251±76.33

0.421± 80.33

0.354±76.29

0.358±76.48

0.85±23.67

0.25±19.67

0.41±23.71

0.2 ±23.52

1.04±52.01

1.92± 51.64

0.61± 53.76

0.88± 51.57

0.92 ±51.64

1.87±51.07

0.55 ±53.42

0.87±51.35

0.58±14.55

1.32±16.73

0.99 ± 16.39

1.17±16.14

*=T1الاتتيطر =T2 ,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز= T3,إضتتمفة  20ااالماميتته=T4,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز م ت 20اتتر
ااالماميه/رأس يمميم.
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.

إن من أهر الم مييس الماالندمة فع افمه اللايدة هم مزن اللايدة اللي يعالار همالامالج األهر فع الدديد متدى
ا االفمد من عملية الالامين ,امإلضمفة إلت أمزان ال طت الرئياتة مالالتع الاليتمن أجزاسهتم متن ماط تة األيالتم
مالادر مال طن ماألفنمل( )Shoulder, Rack, Loin and Legمالعالار لاه أهميتة اقالاتمدية ااتام رااتة
الماالهلك فع شراس هلد ال ط يالامزهم ااااة عملية من العض  ,أمم ال ط ال مامية مالالع الشم أاتف الاتدر
مالاطن ( )Flank and Breastالعد لاه أهمية مامية املااتاة للماتالهلك ( .)1987 Al-Dahalممتن الامديتة
ا قالامدية ف د أشمر  Carpenterمآنرمن ( )1965إل أن ال ط الرئياة امللايدة يجم أن الم ت % 70متن
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مزن اللايدة اليلع .إن اااة ال ط الرئياة يمم فع الافمه األنرى يمين أن الالأ ر املعديد من العمامت ملعت
أهمهم الال لية مالالع الشم العل ممدى ادالمائت علت المرياتمه ال لائيتة الالتع يميتن أن ياتالفمد ماهتم الديتمان,
ممن الجدم ا د إن قط اللايدة الرئياة قد ال ه ماااهم المؤية من مزن الاا األيار متن اللايدتة التل
 76.33م  80.33م  76.29م  ,% 76.48مالاااة المؤية ل ط اللايدة ال مامية متن مزن الاات األياتر فتد
ال تته  23.67م  19.67م  23.7م  23.53علتت الالتتتمالع ,متت أن الفرمقتتمه ايتتتر معاميتتة إ ان الفرمقتتتمه
ماضدة ملاملا المعمملة ال ماية م مراة امعمملة الايطر  .أشمره الاالمئج فع الجدم ( )4إلت عتدر مجتمد أيتة
فرمقمه معامية اين المعمم ه فتع اتمك التدهن الدته الجلتد إل ااداتره متم اتين ( )4-5ملتر ممعتد ه مزن
اإلليتة ( )5.58 -4.43ي تر ممعتد ه مزن دهتن األدشتمس ( )0.45–0.2ي تر مدهتن اليليالتين ()0.37–0.15
ي ر مالدهن اليلتع امللايدتة ( )6.27–5.08ي ترا مااتاة التدهن اليلتع (دهتن اإلليتة ماألدشتمس ماليليالتين) إلت
مزن اللايدة الامرد اادار اين ( .%)22.5-17.2االتمئج مشتماهة دات عليهتم  Gomesمآنترمن (.)2009
فتتع دتتين اناللفتته االتتمئج هتتلد الدرااتتة مت االتتمئج  Khademمآنتترمن ( )2007م  Leeمآنتترمن( )2010إل
د ما مجمد اانفمض معامي فع اتمك التدهن الدته الجلتد عاتد ااتالندامهر الااالماميته اااتم مناللفتة مالتلين
ليرما أن هلا ا انفتمض رامتم يتمن ااتام الااتم المرالفعتة متن الااالماميته قتد أده إلت المدمف تة علت األس
الهيتتدرمجياع دان ت اليتترل متتن ا انفتتمض ماملالتتملع الدتتد متتن اليتتمين دتتممض الارمايمايتتك مالتتلي ل ت التتدمر
األاماع فع الرايم الدهن فع الجار.
الجدم ( )4الأ ير إضمفة النمير م الااالماميه إل العلي ة فع الرايم الدهن فع الدم ن.
Table (4) Effect of yeast and bentonite supplementation on fat precipitation in
Karadi lambs.
الافمه
Characteristics
امك الدهن الده الجلد ملر
Subcutaneous fat
thickness mm
دهن اإللية ي ر
Tail fat kg
دهن األدشمس ي ر
Intestines fat kg
دهن اليليالين ي ر
Kidneys round fat kg
الدهن اليلع ي ر
Total fat kg
 %الدهن اليلع من مزن
اللايدة الامرد
% Total fat / cold
carcass weight

المعمملة األمل
T1
0.06 ± 5

المعمملة ال ماية
T2
0.03 ± 4

المعمملة ال مل ة
T3
0.02 ± 5

المعمملة الرااعة
T4
0.04 ± 4

0.55 ±4.58

1.53 ± 4.43

1± 5.57

0.42±5.48

0.06 ± 0.37

0.12 ± 0.45

1.17 ± 0.4

0.05 ±0.2

0.087 ±0.15

0.1 ± 0.2

0.1 ± 0.2

0.33± 0.37

0.23 ±5.1

0.821 ±5.08

0.817 ± 6.27

0.32±6.13

0.23±19.27

0.02± 17.2

0.01±21.53

0.02±22.5

*=T1الاتتيطر =T2 ,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز= T3,إضتتمفة  20ااالماميتته=T4,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز م ت 20اتتر
ااالماميه/رأس يمميم.
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.

الشتتير الاالتتمئج فتتع الجتتدم ( )5عتتدر مجتتمد فرمقتتمه معاميتتة لاالتتمئج الجتترد الفيزيتتمئع لماط تتة األضت ع ال تتة
 9-10-11إل ااداره اااة العض ( %)53.309-49.616مالتدهن اتين ( % )30.022 -25.272مالع تر
( .%)21.441-20.258هتتتلد الاالتتتمئج الالفتتته متتت متتتم الماتتت إليهتتتم  Khademمآنتتترمن( )2007مMousa
مآنرمن( )2012اعدر مجمد فرمقمه معاميتة فتع ميماتمه لاتمئا الدمت ن عاتد ااتالندامهر نميتر الناتز فتع
الع ئه .يمم الالفته االتمئج هتلد الدرااتة مت االتمئج  Walzمآنترمن ( )1998م  Khademمآنترمن ()2007
اعدر الأ ر ميمامه أجزاس اللايدة اخضمفة الااالماميه إل العلي تة ,م الالفته مت االتمئج داتن( )2002ألتلي مجتد
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فرمقمه معامية فع مزن العض للامئا الدم ن مللك اخضمفة الااالماميه اااتاة  2م % 4إلت ع ئته الاتمين
الدم ن العمااية.
يمتم أشتمره االتتمئج الالدليت الييميتمئع لعياتتمه اللدتر المتأنمل متتن ماط تة األضت ع ال تتة  9-10-11يمتم هتتم
ممضا فع الجدم ( )6إل عتدر مجتمد فرمقتمه معاميتة فتع ااتاة الرطماتة إل ال ته  51.293م  50.677م
 51.17م  % 52.93عل الالتمالع ,يتللك لتر يلدت فرمقتمه معاميتة فتع ااتاة الاترمالين المئميتة مالالتع يماته
 18.723م  19.52م  19.167م  %18.853مفتتتع ااتتتاة التتتدهن إل ال تتته  30.117م  29.8م  29.387م
 % 27.957دي ت لتتمد مجتتمد اانفتتمض داتتماع لااتتاة التتدهن ميتتمن هتتلا الالاتتمقص مااتتجمم م ت اإلضتتمفمه
ال لائية .يمم الشير الاالمئج إل عتدر مجتمد التأ ير معاتمي للمعتمم ه فتع ااتاة الرمتمد إل الرامدته اتين –0.74
 .% 0.81يمضا الجدم ( )7أمزان األعضمس الدانلية مالالتع الشتم الياتد ديت التل  0.92م  1.17م 0.83
م 0.97ي تر ماليليالتتين الالتتع ال تته  0.12م 0.15م 0.13م  0.15ي تتر للمعتمم ه ا رات علت الالتتمالع إل لتتر
يلد ت مجتتمد ايتتة فرمقتتمه معاميتتة متتماين المعتتمم ه ,يمتتم لتتر يلد ت أيتتة فرمقتتمه معاميتتة فتتع أمزان ال لتتم إل
ااداتره معتد ه أمزاات اتين ( )0.32–0.25ي تر مالترئالين ( )0.73–0.63ي تر مالطدتتم ()0.14–0.11
ي تتر مالناتتيالين ( )0.35–0.25ي تتر .هتتلد الاالتتمئج التتأالع مالماف تتة م ت الاالتتمئج الالتتع دا ت عليهتتم Khadem
مآنرمن( ) 2007مللك عادمم أشمرا إلت عتدر مجتمد انال فتمه معاميتة فتع أمزان األعضتمس الدانليتة اخضتمفة
نمير الناز إل علي ة الدم ن.
يمتم االف تته االتتمئج هتتلد الدرااتتة مت االتتمئج يت متتن  Walzمآنتترمن ( )1998م  Khademمآنتترمن()2007
اللين لر يجدما انال فمه معامية فع أمزان األعضمس المأيملة ماير المأيملة للدمت ن اخضتمفة الااالماميته إلت
ع ئه الاتمين الدمت ن .ال هتر االتمئج الجتدم ( )8قتير  pHاتمئ اليترل قات الال ليتة إل ال ته  6.7م  6,4م
 6.3م 5.97علت الالتتمالع ,مقتد أشتتمره الاالتمئج إلت داتتم فرمقتمه معاميتتة ()p<0.05فتع قيمتتة  pHاتتمئ
اليرل قا الال لية إل اانفضه المعد ه فع المعمملة الرااعة معاميم عن المعمملالين األمل مال مايتة فتع دتين
لر الين الفر مقمه معامية للمعمم ه م مراة املمعمملة ال مل ة ,ماملرار من هلد الفرمقتمه فتمن المعتد ه يماته
فتتع
رامتتم يتتمن ااتتام ا نتتال
ضتتمن الماتتالمى الطايعتتع ل ت س الهيتتدرمجياع الطايعتتع مان هتتلا ا نتتال
المالامم من الممد الجمفة ماعد الال لية افالر امعالين ي د فع الجدم ( )8أن قيمة  pHامئ اليرل ال ته
 6.13م  6.1م  6.03م  6.1ملر الا الفرم قمه إل دد المعامية.
ة (9

الجدم ( )5الأ ير إضمفة النمير مالااالماميه إل العلي ة فع الجرد الفيزيمئع للدر لماط ة األض ع ال
م  10م  ) 11فع الدم ن.
Table (5) Effect of yeast and bentonite supplementation on physical inventory for
meat samples in Karadi lambs.
المعمملة الرااعة
المعمملة ال مل ة
المعمملة ال ماية
المعمملة األمل
الافمه*
T4
T3
T2
T1
Characteristics
العض %
Muscle %
ألدهن %
Fat %
ألع ر %
Bones %

4.57 ± 49.97

3.45±49.62

5.96 ±49.72

4.93 ±53.31

7.3±28.59

2.73 ± 29.3

7.14±30.02

5.53 ±25.27

3.86 ± 21.44

1.24 ± 20.93

1.62±20.26

5.61±21.42

*=T1الاتتيطر =T2 ,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز= T3,إضتتمفة  20ااالماميتته=T4,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز م ت 20اتتر
ااالماميه/رأس يمميم.
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.
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الجدم ( )6الأ ير إضمفة النمير مالااالماميه إل العلي ة فع الالدلي الييميمئع لعيامه اللدر فع الدم ن.
Table (6) Effect of yeast and bentonite supplementation on chemical analyses or
meat samples in lambs.
الافمه*
Characteristics
الرطماة %
Moisture %
الدهن %
Fat %
الارمالين %
Protein %
الرممد %
Ash %

المعمملة األمل
T1
0.58±51.29

المعمملة ال ماية
T2
1.32±50.68

المعمملة ال مل ة
T3
0.99 ±51.17

المعمملة الرااعة
T4
1.17±52.93

0.06±30.12

0.03 ±29.8

0.01 ±29.39

0.04±27.96

0.01 ±18.72

0.02 ±19.52

0.01 ±19.17

0.02±18.85

0.23 ±0.76

0.82±0.81

0.82± 0.74

0.32± 0.79

*=T1الاتتيطر =T2 ,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز= T3,إضتتمفة  20ااالماميتته=T4,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز م ت 20اتتر
ااالماميه/رأس يمميم.
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.

الجتتتدم ( )7التتتأ ير ااتتتالندار النميتتتر مالااالماميتتته فتتتع أمزان الرئتتتة مالياتتتد مال لتتتم مالطدتتتم مالناتتتيالين
ماليليالين(ي ر) فع الدم ن.
Table (7) Effect of yeast and bentonite supplementation on weights of lunchs, liver,
heart, spleen, tests and kidneys (kg) in lambs.
الافمه
characteristics
مزن الياد
Liver weight
مزن اليليالين
Kidneys weight
مزن ال لم
heart weight
مزن الرئالين
lungs weight
مزن الطدم
Spleen weight
مزن النايالين
Tests weight

المعمملة األمل
T1
0.09 ± 0.92

المعمملة ال ماية
T2
0.13±1.17

المعمملة ال مل ة
T3
0.12 ± 0.83

المعمملة الرااعة
T4
0.04± 0.97

0.62±0.117

0.88±0.15

0.02 ±0.13

0.41± 0.15

0.02± 0.28

0.02± 0.32

0.02± 0.27

0.05± 0.25

0.04 ±0.67

0.07±0.72

0.03±0.63

0.03± 0.73

0.02±0.13

0.03± 0.13

0.017±0.12

0.02± 0.12

0.05± 0.25

2.27 ±0.32

0.06± 0.35

0.03±0.25

*=T1الاتتيطر =T2 ,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز= T3,إضتتمفة  20ااالماميتته=T4,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز م ت 20اتتر
ااالماميه/رأس يمميم.
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.

يشير الجدم ( )9إل مجمد اانفمض معامي( )p<0.05فع الرييز األممايم فتع اتمئ اليترل قات الال ليتة فتع
المعمم ه ال ماية مال مل ة مالرااعة م مراة املمعمملتة األملت (الاتيطر ) ديت ال ته  9.18م  2.82م  4.98م
 5.44مل تتر 100/م ت  ,أمتتم اعتتد الال ليتتة ااتتمعالين ف تتد ال تته  11.53م 8.28م 8.16م  5.30مل تتر100 /م ت
مامانفتتمض معاتتمي ( )p<0.05لمعتتد ه المعمملتتة الرااعتتة م مراتتة اتتمألمل (الاتتيطر ) ,فتتع دتتين لتتر النالل ت
المعمملالين ال ماية مال مل ة م المعمملالين األمل مالرااعة ,رامم يعمد اتام هتلا الالاتمين فتع الرييتز األممايتم إلت
أن إضتتمفة النميتتر مالااالماميتته إل ت زيتتمد يفتتمس ا اتتالفمد متتن الاالتترمجين منماتتة المالدتترر متتن المرياتتمه
اتتريعة الالدل ت إل العم ت النميتتر عل ت ااتتال ل لزيتتمد اشتتمطهم ماا اتتممهم ,فتتع دتتين يعم ت الااالماميتته عل ت
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ادماتتمص المرياتتمه الاالرمجيايتتة يميماتتمه األممايتتمر ماليمريتتم ماألدمتتمض ا ميايتتة الدتتر ممتتم ي لتت متتن
ااتتالازا الاالتترمجين مالنفتتيض الدملت إل ت األممايتتم مالالتتع يمتتالص مع مهتتم متتن اليتترل عاتتر التتدر ادتتم الياتتد
لالالدم إل اليمريم مالطرح نمرا الجار ,يمتم لتمد مجتمد فرمقتمه معاميتة ( ) p<0.05فتع أعتداد الايالريتم
قا ت الال ليتتة إل التتل لماتتمريالر أعتتدادهم  9.23م  9.42م  9.54م  / 9.42م ت اتتمئ اليتترل عل ت الالتتمالع ,إل
الامقيتة ,فتع دتين الفمقته المعتمملالين ال مايتة
الفمقه المعمملة ال مل تة معاميتم ( )p<0.05علت المعتمم ه الت
مالرااعة معاميم ( ) p<0.05عل المعمملتة األملت  ,مقتد ااتالمر هتلا الالفتمج للمجممعتة ال مل تة اأعتداد الايالريتم
اعد الال لية اامعالين إل الل لماتمريالر أعتدادهم  11.30م  1135م  11.60م  / 11.53مت اتمئ اليترل علت
الالمالع ,إن هلد ا نال فمه جمسه مالممشتية مت الرييتز األممايتم دانت اليترل مالتلي رامتم يؤيتد الالداتن فتع
رم اليرل م مجمد األس الهيدرمجياع الم ئر لاشمط األديمس المجهرية ماملالملع ااعيمس للك إيجمام فع
أعداد الايالريم ( Mardenمآنرمن  2008م Fuentesمآنرمن  .)2009لر الشر الاالمئج إلت فرمقتمه معاميتة
فتتع أعتتداد الارمالتتمزما قا ت الال ليتتة ف تتد التتل لماتتمريالر أعتتدادهم  6.21م  6.24م  6.24م  / 6.23م ت اتتمئ
اليرل عل الالمالع ,ايامم يماه الفرمقمه معامية( ) p<0.05فع لمامريالر أعتداد الارمالتمزما إل ال ته 6.66
م  6.86م  6.85م  / 6.84م امئ اليرل عل الالمالع ماانفمض المعمملة األملت معاميتم ( )p<0.05عتن
المرياتمه مالعاماتر
المعمم ه ال ماية مال مل تة مالرااعة,مهتلا رامتم هتم ادتد المؤشتراه علت زيتمد ااتال
ال تلاس ايفتمس عمليتة ممتن تر
ال لائية لامم األديمس المجهرية دان اليترل مالالتع اتدمرهم التؤدي الت ااتال
الزيتتمد فتتع األداس اإلاالتتمجع .مهتتلد الاالتتمئج مالماف تتة م ت االتتمئج ي ت متتن  Newboldمآنتترمن( )1995مDing
مآنتترمن( )2008م  Mousaمآنتترمن ( )2012م  Dolezalمآنتترمن ( )2011عاتتد إضتتمفة نميتتر الناتتز
الجمفة فع ع ئه الامين الدم ن .لر ال هر االمئج الالدلي اإلدامئع فع الجدم ( )9أية انال فمه معامية اتين
المعمم ه األراعة قيد الدرااة فع معد الرييز اليلميمز فع ا زمتم التدر إل الترامح اتين 118.33 –100.33
مل ر 100 /م مالرييز اليلايريداه ال ية 59 – 51مل ر 100 /مت ماليملاتالرم  71.33–63.67مل تر /
 100م مالارمالين اليلتع  6.5–5.7اتر 100 /مت ماليمريتم  26 – 20.67مل تر 100 /مت ميمتم لتر ي دت
فرمقمه معاميتة فتع األس الهيتدرمجياع للتدر إل التل  8.33م  7.67م 8م  8للمعتمم ه األرات علت الالتمالع,
ميماه معد ه افمه منماص الدر ضمن المديمه الطايعية ل اامر ( Stanislawم.)2012 Sobiech
هلد الاالمئج الالفه م مم الما إلي  Khademمآنرمن( )2007التلي لتر يجتد فرمقتمه معاميتة فتع ناتمئص
التتدر اماتتالندار نميتتر الناتتز امعتتد  2اتتر /رأس /يتتمر ,م  Dingمجممعالتت ( )2008الالتتع لتتر يداتت علتت
فرمقتتتمه اماتتتالندار  0.5اتتتر نميتتتر /رأس /يمر.يمتتتم الشتتتماهه االتتتمئج هتتتلد الدرااتتتة متتت االتتتمئج Stanislaw
م )2009( Sobiechإل لر يلد ما انال فمه معامية فع نامئص الدر مللتك عاتد ااتالندار نميتر الناتز فتع
ع ئتته الاعتتما .م الالفتته م ت االتتمئج ي ت متتن Mousaمآنتترمن ( )2012ف تتد داتتلما عل ت فرمقتتمه معاميتتة
( ) 0<0.05لاتملا معتمملالع اإلضتمفة م مراتتة املاتيطر فتع يت متتن يلميتمز ماليملاتالرم مالاترمالين اليلتتع
اليلميمز ماليمريم لاملا معمملالع اإلضمفة م مراة املايطر مللك عاد ااتالندام ماتالميين متن نميتر الناتز
 5م  7.5ار /رأس /يمر.

26

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )46العدد (2018 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (46) No. (3) 2018

الجدم ( )8الأ ير إضمفة النمير م الااالماميه إل العلي تة فتع اعتض قيماتمه اتمئ اليترل قات الال ليتة ماعتد
الال لية اامعالين فع الدم ن.
Table(8) Effect of yeast and bentonite supplementation on some rumen parameter in
lambs.
الافمه
*Characteristics
 pHدرجة الدممضة لامئ اليرل قا
الال لية
Rumen liquid pH befor feeding
 pHدرجة الدممضة لامئ اليرل اعد
الال لية
Rumen liquid pH 2hour after
feeding
الرييز ا ممايم قا الال لية مل ر 100 /
م
Ammonia concentration before
feeding mg / 100 ml
الرييز األممايم اعد الال لية مل ر 100 /م
Ammonia concentration 2hour
after feeding mg / 100 ml
لمامريالر أعداد الايالريم قا الال لية  /م
امئ اليرل
Logarithm numbers of bacteria
before feeding / ml rumen
liquid
لمامريالر أعداد الايالريم اعد الال لية  /م
امئ اليرل
Logarithm numbers of bacteria
2hour after feeding / ml rumen
liquid
أعداد الارمالمزما قا الال لية  /م امئ
اليرل
Logarithm numbers of protozoa
before feeding / ml rumen
liquid
أعداد الارمالمزما اعد الال لية  /م امئ
اليرل
Logarithm numbers of protozoa
2hour after feeding / ml rumen
liquid

المعمملة األمل
T1
0.12 ± 6.7 a

المعمملة ال ماية
T2
0.06 ± 6.4 a

المعمملة ال مل ة
T3
0.21 ±6.3 ab

المعمملة الرااعة
T4
0.033±5.97 b

0.133 ± 6.13

0.2±6.1

0.033 ± 6.03

0.057 ±6.1

2.49 ± 9.18 a

1.15± 2.82 b

1.36 ± 4.98 b

1.2±5.44 b

3.6 ±11.53 a

3.6± 8.28ab

1.44± 8.16ab

0.6± 5.30 b

0.1 ±9.23 c

0.1 ± 9.42 b

0.1 ± 9.54 a

0.11± 9.41 b

0.1± 11.30 c

0.1 ±11.35 bc

0.1± 11.60 a

0.1 ±11.53 ab

0.1±6.21

0.12±6.24

0.1 ±6.24

0.11± 6.22

0.11 ± 6.66 b

0.14± 6.86 a

0.14 ± 6.85 a

0.15± 6.84 a

الشير الدرم المناللفة أف يم إل فرمج معامية (.)p< 0.05
*=T1الاتتيطر =T2 ,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز= T3,إضتتمفة  20ااالماميتته=T4,إضتتمفة 10اتتر نميتتر الناتتز م ت 20اتتر
ااالماميه/رأس يمميم.
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.
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.) الأ ير إضمفة النمير م الااالماميه إل العلي ة فع اعض قيمامه الدر فع الدم ن9( الجدم
Table (9) Effect of yeast and bentonite supplementation on some blood parameters
in lambs.
المعمملة الرااعة
T4
25.18±118.33

المعمملة ال مل ة
T3
1.33±107.67

المعمملة ال ماية
T2
2.73±100.33

المعمملة األمل
T1
5.21±10.76

4.36±58

1.53±59

2.52±51

6.39±51.67

6.11±64

4.18±71.33

2.6±63.67

3.52±69

0.35± 6.5

0.15±5.7

0.09±6

0.17±5.98

4.1± 20.67

0.33±20.67

1.16±22

1.53±26

0.29±8

0.29±8

0.17±7.67

0.17 ±8.33

*الافمه
Characteristics
 م100/اليلميمز مل ر
Glucose mg / 100 ml
 م100/اليلايريداه ية مل ر
Triglycerides mg / 100 ml
 م100/اليملاالرم مل ر
Cholesterol mg / 100 ml
 م100/الارمالين يلع ار
Total protein gm/100ml
 م100/اليمريم مل ر
Urea mg / 100 ml
 درجة دممضة الدرpH
Blood pH

اتتر20 اتتر نميتتر الناتتز م ت10 =إضتتمفةT4, ااالماميتته20  =إضتتمفةT3,اتتر نميتتر الناتتز10 =إضتتمفةT2 , =الاتتيطرT1*
.رأس يمميم/ااالماميه
T1= control, T2=10 gm dry yeast, T3=20gm bentonite, T4=20bentonite plus 10 gm dry yeast/ day
/ lamb.
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ABSTRACT
This study was conducted on Karadi lambs. The first group (control) was fed
on standard ration consisted mainly of barley, wheat bran, urea and wheat straw.
The animals second group was supplemented with 10 gm/day/ lamb of dry bread
yeast in addition to the base ration. While the 3rd and 4th groups supplemented with
either 20gm / day/lamb of bentonite or 20bentonite plus 10 gm / day / lamb of
breads yeast respectively. The results showed that the average daily gain of lambs in
each group were 260, 319, 282, 286 gm / each head a day respectively. Significant
improvement (p< 0.05) in 2nd group was noted as compared to control. Results of
rumen fluid parameters showed that pH of rumen fluid before feeding of lambs in
the 4th group(5.97)was significantly(p<0.05) decreased as compared with the
control. Ammonia concentration in rumen liquor was significantly(p<0.05)
decreased before feeding in the 2nd, 3rd and 4thgroup as compared with control, the
values were 9.18, 2,87, 4.98 and 5.44 mg / 100 ml respectively. Although, there was
increases in ammonia concentration after 2hr. of feeding, but significant decrease
was detected in 4th group(5.30) mg /100 ml as compared which the control.The
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logarithm of bacteria number in the rumen liquor was 9.23, 9.41, 9.54 and 9.41 for
the groups respectively, the differences was significant(p<0.05) improvement in
3rd. group on all other groups and 2nd and4th groups significantly improved as
compared with control.After 2hr of feeding significant improvement (p<0.05) in
3rd group was detected as compared with control.The logarithm of protozoa number
in the rumen liquor in 3rd group (6.21) was significant increased (p<0.05) as
compared with control before feeding. Statistical analysis of blood parameters
showed no significant changes.
Key words: Dry Bread Yeast, Bentonite, Urea, Growth Lambs
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