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الخالصة
أجريت الدراسة في قسم بحوث الثروة الحيوانية في الرشيدية التابعة لوزارة الزراعةة العراقيةة باسةتخدام  16معةزة
(شةةامي ق قبرصةةي) فةةي الشةةهرين ايخيةةرين مةةن الحمةةل .معةةدل اوزانهةةا بل ة  61.25كغةةم ،وتراوحةةت أعمار ةةا بةةين 5-3
سةةنوات ،قسةةمت الحيوانةةات تبعةةا يوزانهةةا وكةةكلا انتاجهةةا مةةن الحليةةب خةةالل الموسةةم السةةابق إل ة مجمةةوعتين وقةةد كانةةت
الحيوانات متقاربة في موعد الوالدة المتوقع .غكيت الحيوانات في المجموعة االول عل عليقة احتوت عل الشةعير بةدون
معاملة بينما تم معاملة الشعير بمحلول الفورمالديهايد الحامضي ( 6لتةر فورمالديهايةد  3لتةر حةامخ خليةا) فةي العليقةة
التي غكيت للمجموعة الثانية .وقد تم تحديد استهالا النعاج من العلف بمعدل  1.25كغةم لكةل معةزة يوميةا .اشةارت النتةائ
ال ان التغكيةة علة الشةعير المعامةل ادت الة تحسةن غيةر معنةوي فةي انتةاج اللبةا  135غةم /سةاعة مقارنةة بالتغكيةة علة
الشةةعير غيةةر المعامةةل  109غةةم /سةةاعة ،اال ان نسةةبة البةةروتين  % 3.88والالكتةةوز  % 5.55ازدادت معنويةةا (آ<)0.05
مقارنة بالتغكية عل الشعير غير المعامةل اك بلغةت النسةب  % 3.49و  % 5.15علة التةوالي .أدت التغكيةة علة الشةعير
المعامل الة ارتفةام معنةوي (أ< )0.05فةي انتةاج الحليةب  1185غةم /يةوم ومحتةوا مةن الةد ن  % 5.20والمةواد الصةلبة
الالد نية  % 8.94وقيمة الطاقة بالحليب  841كيلو سعرة /كغم مقارنةة بالشةعير غيةر المعامةل اك كةان انتةاج الحليةب 959
غةةم /يةةةوم ونسةةب مكوناتةةة  3.94و  %8.68و  728كيلةةو سةةةعرة /كغةةةم علةة التةةةوالي .وبةةالرغم مةةةن معنويةةةة (أ<)0.05
االختالف في اوزان الجداء عند الوالدة لصالح مجموعة الشعير المعامل  3.29و  4.58كغم ،اال ان معةدل الزيةادة اليوميةة
بالوزن لم تختلف معنويا بين المعاملتين .قياسات الدم كانت متقاربةة بةين المعةاملتين فيمةا عةدا تركيةز البةروتين الكلةي الةكي
انخفخ معنويا مع الشعير المعامل  5.98غم 100 /مل مقارنة بالشعير غير المعامل  7.03غم 100 /مل.
الكلمات الدالة :الشعير ،فورمالديهايد ،انتاج اللبأ والحليب ،الماعز.
تاريخ تسلم البحث ، 2013/10/2 :وقبول .2013/12/30 :

المقذمة
يحدث  %70من النمو الجنيني و  %98من تطور الغدة اللبنية خالل ايسابيع الستة ايخيرة من الحمةل فةي النعةاج
يرافق كلا زيادة في االحتياجات من المركبات الغكائية التي تدعم كا التطور في حالة الجسةم ،إن قصةور التغكيةة فةي ةك
المرحلة ل تأثير سلبي في أوزان المواليد وصحتها وإنتاج الحليب في مرحلة بعد الوالدة ،بالمقابل تحسين تغكية النعاج كما
ونوعا في ك المرحلة يمكن ان ينعكس في زيادة أوزان المواليد وإنتاج اللبأ الكي يعد العامل ايكثر تأثيرا في زيادة قابليةة
المواليد عل البقاء بعد الوالدة كون مصدر مهم للطاقة وايجسام المناعية والمركبات الغكائية ايخرى التةي يحتاجهةا جسةم
المولةةةود فةةةي ةةةك المرحلةةةة الحرجةةةة ( Rangrazو  2011 Yansariو  Rezaiوآخةةةرون ،)2012 ،إن اال تمةةةام بنةةةوم
المركبات الغكائية التةي يمكةن أن تمةتن مةن القنةاة الهضةمية للمجتةرات مةن خةالل التحةويرات او المعةامالت الكثيةرة التةي
تستخدم عل المواد العلفية اخك جزءا كبيرا من جهد العاملين في المجال التغكوي خالل السنين ايخيرة لدراسة تأثير ا فةي
ايداء اإلنتاجي للحيوانات وفي كا المجال فقد تبين ان توفير كمية كافية من البروتين المتايخ يعد أكثر أ ميةة مةن الطاقةة
في إنتاج اللبأ في ايسبوم ايول بعد الوالدة وإنتاج الحليةب فيمةا بعةد (قاسةم 2010 ،و  Rezaiوآخةرون ،)2012 ،كمةا أن
ضخ النشأ او التغكية عل نسب مرتفعة من حبوب الكرة الصفراء خالل ايسابيع الستة ايخيرة من الحمل فةي النعةاج كةان
ل ة تةةأثير معنةةوي فةةي زيةةادة حجةةم الضةةرم وإنتةةاج اللبةةأ ( Barryو  1985 Manleyو  Bancheroوآخةةرون.)2004 ،
ونظرا لعدم توفر مصادر للبر وتين غير المتحلل بالكرش واقتصار تغكية الحيوانةات المجتةرة علة الشةعير ونخالةة الحنطةة
وكسبة فول الصويا بشكل أساسي كعلف مركز عل المستوى المحلي فان استخدام المعاملة بالفورمالديهايد يمكن أن يعطةي
نتيجة ايجابية في خفخ تحلل المواد العلفية بالكرش للوصةول إلة الحالةة المطلوبةة مةن درجةة تحلةل البةروتين والمركبةات
ايخرى في المواد المعاملة لموازنة العليقة كلا أن ك الطريقة سهلة التطبيق وكات فعالية عالية في خفةخ درجةة التحلةل
( Kassemوآخرون 1987 ،و  McAllisterوآخرون 1990 ،و  Ortega-Cerellaوآخرون )1999 ،كما ان لةيس لهةا
تأثير سلبي عل صحة الحيوان او المستهلا للمنتجات الحيوانية وحسب ما ورد في تقرير منظمة الغكاء والزراعة العالمية
( Gargو  )2011 Sherasiaبعد إجراء تحليل لنماكج مةن أنسةجة ومنتجةات حيوانيةة فةي مختبةرات التحليةل النسةيجي فةي
امريكا لحيوانات غكيت علة ايعةالف المعاملةة .لقةد أوضةحت العديةد مةن الدراسةات التةي اعتمةدت ةك الطريقةة حصةول
استجابة كبيرة ومعنوية في انتاج الحليب ومكونات في النعاج عند التغكية بالعالئق المعاملة بالفورمالديهايةد كنتيجةة لتحسةين
كفةةاءة االسةةتفادة مةةن الغةةكاء (صةةالح 2009 ،و الةةدبا  2010 ،و  Doskyآخةةرون .)2011 ،وبنةةاءا عل ة مةةا ورد فقةةد تةةم
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تصةةميم ةةك الدراسةةة للبحةةث فةةي تةةاثير التغكيةةة عل ة الشةةعير المةةنخفخ التحلةةل فةةي الكةةرش باسةةتخدام طريقةةة المعاملةةة
بالفورمالديهايد في إنتاج اللبأ والحليب وأوزان المواليد في الماعز.

مىاد البحث وطزائقه
أجريت ك الدراسة في قسم بحوث الثروة الحيوانيةة فةي الرشةيدية التابعةة لةوزارة الزراعةة العراقيةة باسةتخدام 16
معزة (شامي قبرصي) في الشهرين ايخيةرين مةن الحمةل .معةدل اوزانهةا بلة  61.25كغةم ،وتراوحةت أعمار ةا بةين 5-3
سنوات ،قسةمت الحيوانةات تبعةا يوزانهةا وكةكلا انتاجهةا مةن الحليةب خةالل الموسةم السةابق إلة مجمةوعتين كةل مجموعةة
ضمت  8معزات وقد كانت الحيوانةات متقاربةة فةي موعةد الةوالدة المتوقةع .اسةتخدم فةي تغكيةة الحيوانةات فةي المجمةوعتين
عليقة تكونت بشكل اساسي من الشعير اضافة ال نخالةة الحنطةة وكسةبة فةول الصةويا واليوريةا والتةبن ،المجموعةة االولة
غكيت عل العليقة بدون معاملة بينمةا تةم معاملةة الشةعير بمحلةول الفورمالديهايةد الحامضةي ( 6لتةر فورمالديهايةد  3لتةر
حةةامخ خليةةا) فةةي العليقةةة التةةي غةةكيت للمجموعةةة الثانيةةة وكمةةا مبةةين فةةي الجةةدول (.)1تةةم تغكيةةة الحيوانةةات علة العالئةةق
التجريبية لمدة  10ايام كفترة تمهيدية وبدأت التغكية الفعلية عل العالئق التجريبية بمعدل  1.25كغم علف لكل معزة يوميةا
عل ثالث وجبات قبل  6اسابيع من موعد الوالدة المتوقع واستمرت ال مةا بعةد الةوالدة لمةدة  6اسةابيع ايضةا والتةي تمثةل
المرحلة االول من موسم ادرار الحليب ،عند الوالدة تم وزن المعزات ومواليد ا لتثبيت الةوزن عنةد المةيالد كمةا تةم قيةاس
انتاج اللبأ خالل االيام الثالثة االول وكلا بعزل المواليد عن امهاتها وتفرية الضةرم بشةكل كامةل ثةم اعةادة عمليةة الحلةب
بعد ساعة واحدة .بعد كلا تم قياس انتاج الماعز من الحليب كل اسبوعين وليومين متتةالين عةن طريةق عةزل المواليةد لمةدة
 12ساعة وإجراء عملية الحلب واعتمد معدل اليومين اك تةم ضةرب النةات ×  2لحسةاب االنتةاج خةالل  24سةاعة ،وقةد تةم
اخك عينات مةن اللبةأ والحليةب لغةرخ تقةدير مكوناتة مةن البةروتين والةد ن والمةواد الصةلبة الال نيةة والالكتةوز والتةي تةم
تقدير ا باستخدام جهاز ( )Eko-Milk nalyzerاالوروبي المنشا ،ايضةا تةم خةالل فتةرة انتةاج الحليةب سةحب عينةات مةن
الدم من الوريد الوداجي بعد ساعتين من تقديم وجبة العلف الصباحية وتم فصل مصل الدم بجهاز الطرد المركزي (4000
دورة/دقيقة) لمدة عشرة دقائق واحةتفظ بة تحةت التجميةد (˚20-م) لحةين التحليةل ،اك تةم تقةدير تركيةز الكلوكةوز والبةروتين
الكلي وااللبومين والكلسيريدات الثالثية واليوريا باستخدام عدة التحليل الجا زة الفرنسةية نةوم ( )Biolaboبواسةطة جهةاز
قيةةاس الطيةةف الضةةوئي ( )Spectrophotometerاالنكليةةزي المنشةةأ .وفةةي نهايةةة االسةةبوم السةةادس بعةةد الةةوالدة تةةم وزن
الماعز والجداء لمتابعة التغير بالوزن خالل فتةرة الدراسةة بعةد الةوالدة .تةم حسةاب محتةوى العالئةق مةن البةروتين المتحلةل
وغير المتحلل وفقا لمحتوى بروتين مكونات العليقة منهما وحسب ما ورد عن ( Kassemوآخرون 1987،و  Stantonو
 .)2010 LeValleyتم إجراء التحليل اإلحصةائي للبيانةات باسةتخدام التصةميم العشةوائي الكامةل لتجربةة بسةيطة باسةتخدام
الحاسةةوب االلكترونةةي بتطبيةةق البرنةةام اإلحصةةائي ( )2000 ،Anonymousوحسةةب النمةةوكج الرياضةةي ا تةةي ،وتمةةت
المقارنةةةة بةةةين المتوسةةةطات باسةةةتخدام اختبةةةار دنكةةةن المتعةةةدد الحةةةدود ( )1955 ،Duncanلتحديةةةد الفةةةروق المعنويةةةة بةةةين
المتوسطات.
Yij= μ + Ti + + eij
 = Yijقيمة المشا دة للصفة المدروسة.
 = μقيمة المتوسط العام.
 = Tiتأثير العالئق التجريبية.
 = eijقيمة الخطأ التجريبي للوحدة التجريبية.

النتائج والمناقشة
يبين الجدول ( )2عدم حصول اختالفات معنوية في معدل كمية اللبأ المنت خةالل االيةام الثالثةة االولة بعةد الةوالدة
بين مجموعتي الماعز المغكاة عل العليقةة غيةر المعاملةة والمعامةل فيهةا الشةعير بالفورمالديهايةد اك بلة  109و  135غةم /
سةةاعة علة الةةرغم مةةن تحسةةن االنتةةاج لصةةلح مجموعةةة الشةةعير المعامةةل بنسةةبة  ،% 23.85كةةكلا كانةةت االختالفةةات غيةةر
معنويةةة فةةي نسةةبة الةةد ن فةةي اللبةةا اك كانةةت  5.45و  % 6.36و والمةةواد الصةةلبة غيةةر الد نيةةة  9.89و  % 10.51وقيمةةة
الطاقة  872و  964كيلو سعرة  /كغم .اال ان نسبة الالكتوز والبروتين جاءت مرتفعة معنويا (أ<  )0.05عند التغكية علة
العليقةةة المعاملةةة اك بلغةةت  5.55و  % 3.88مقارنةةة بالعليقةةة غيةةر المعاملةةة اك بلغةةت  5.15و  % 3.49عل ة التةةوالي .ان
توفير الكلوكوز وايحماخ االمينية من الشعير المعامل بكمية اكبةر لالمتصةان فةي االمعةاء الدقيقةة نتيجةة لخفةخ تحللهةا
بالكرش بالمعاملة بالفورمالديهايد ( Van Ramshorstو  1988 Thomasو  McAllisterوآخةرون 1992 ،و Michalet-
 Doreauوآخرون 1997 ،و  Ortega-Cerellaوآخرون )1999 ،ربمةا ادت الة تجهيةز كميةة اكبةر مةن المةواد االوليةة
الالزمةةة لتصةةنيع الالكتةةوز والبةةروتين فةةي اللبةةا فةةي الغةةدة اللبنيةةة ( Nocekو  1991 Tammingaو  Mishraوآخةةرون،
 .)2006ايضا يتضح ان نسبة البروتين في اللبا ربما تكون منخفضة و كا قد يعود ال اعتماد عينة القياس فةي نهايةة اليةوم
االول واليومين الثاني والثالث بعد الوالدة اك من المعةروف ان نسةبة البةروتين تةنخفخ بشةكل كبيةر خةالل سةاعات معةدودة
بعد الوالدة ( Bancheroوآخرون 2004 ،و  Rezaiوآخرون.)2012 ،
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الجدول ( :)1المكونات والتركيب الكيميائي للعالئق التجريبية.
Table (1): Ingredients and chemical composition of experimental rations.
المكونات %
Ingredients %

العليقة غير المعاملة
UT. Ration

العليقة المعاملة
F.T. Ration

شعير غير معامل ()Untreated barley
شعير معامل ()Treated barley
نخالة حنطة()Wheat bran
كسبة فول صويا ()SBM
تبن حنطة ()wheat Straw
يوريا ()Urea
ملح ()Salt
حجر كلس ()Limestone
التحليل الكيميائي )Chemical analysis %( %
مادة الجافة (*)DM
مادة العضوية(*)OM
مستخلن االيثر (*)EE
البروتين الخام (*)CP
البروتين المتحلل  %من المادة الجافة ()RDP
البروتين غير المتحلل  %من المادة الجافة ()RUP
الطاقة االيضية ميكا جول /كغم°
Metabolic energy MJ/ Kg
بروتين متحلل غم /ميكاجول RDP g/ MJ
بروتين غير متحلل غم /ميكاجول RUP g/ MJ

55
--29
5
9
1
0.5
0.5

--55
29
5
9
1
0.5
0.5

90.07
94.15
2.81
16.6
13.02
3.58

90.07
94.15
2.81
16.6
10.31
6.29

10.03

10.03

12.99
3.57

10.28
6.27

° Calculated according to Al-khawaja et al (1978). *Determined as dry matter base according to (Anonymous
2002).

الجدول ( :)2تأثير العالئق التجريبية في انتاج اللبأ ونسب مكونات .
Table (2): Effect of experimental rations in colostrums yield and composition.
العليقة المعاملة
العليقة غير المعاملة
القياسات
F.T. Ration
UT. Ration
Parameters
16.63 ± 135
11.06 ± 109
Colostrum yield /hr
انتاج اللبأ غم /ساعة
0.51 ± 6.36
0.28 ± 5.45
Fat percent
نسبة الد ن%
0.10 ± 5.55 a
0.13 ± 5.15 b
Lactose percent
نسبة الالكتوز %
0.09 ± 3.88 a
0.10 ± 3.49 b
Protein percent
نسبة البروتين %
نسبة المواد الصلبة غير الد نية
0.25 ± 10.51
0.21 ± 9.89
Solid not fat percent
الطاقة باللبا كيلو سعرة /كغم
48.80 ± 964
29.27 ± 872
Milk energy Kcal/ kg
* تشير الحروف المختلفة افقيا ال فروقات معنوية (أ < .)0.05

يشير الجدول ( )3ال حصول زيادة معنوية (أ<  )0.05في انتاج الحليب عند تغكيةة المةاعز علة الشةعير المعامةل
اك بل  1185غم  /يوم مقارنة بالتغكيةة علة الشةعير غيةر المعامةل  959غةم  /يةوم ،رافةق كلةا زيةادة عاليةة المعنويةة (أ<
 )0.01في نسبة الد ن في الحليب  % 5.20مع الشعير المعامل بينمةا لةم تتةاثر نسةبتي الالكتةوز والبةروتين  4.90و 3.26
 %عل التةوالي بالمقارنةة مةع نسةب مكونةات الحليةب مةن الةد ن  % 3.94والالكتةوز  % 4.89والبةروتين  % 3.26مةع
الشعير غير المعامل .ان الزيادة المعنوية في نسبة الد ن سببت ارتفام عةالي المعنويةة فةي قيمةة الطاقةة بالحليةب  841كيلةو
سعرة  /كغم مقارنة بقيمة الطاقة في الحليب من الماعز المغكى عل الشعير غير المعامل اك كانت  728كيلو سعرة  /كغم.
ارتفعت معنويا (أ<  )0.05نسبة المواد الصلبة غير الد نية عند التغكية عل العليقة المعاملة اك بلغت  % 8.94مقارنة مع
 % 8.68عند التغكية عل العليقة غير المعاملة .ككلا ونظرا للتحسن في انتاج الحليب عنةد التغكيةة علة الشةعير المعامةل
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فان حاصل مكونات الحليب (غم  /يوم) من الد ن  61.66والالكتوز  58.16والبروتين  38.71والطاقة  977كيلو سعرة/
يوم ،جاء مرتفعا معنويا (أ<  )0.05بالمقارنة مع حاصل مكونات الحليب غةم  /يةوم مةن الةد ن  38.41والالكتةوز 46.95
و البةةروتين  31.19والطاقةةة  703كيلةةو سةةعرة  /يةةوم فةةي حالةةة التغكيةةة عل ة الشةةعير غيةةر المعامةةل .لقةةد اوضةةحت بعةةخ
الدراسةةات التةةي اجريةةت عل ة المةةاعز ( leeوآخةةرون )2001 ،ان زيةةادة البةةروتين غيةةر المتحلةةل فةةي العليقةةة مةةن  32ال ة
 %38.5من نسبة بروتين العليقة أدى ال زيادة انتاج الحليب والبروتين معنويا بينما انخفضت نسبة الد ن في الحليب ولةم
تتةةاثر نسةةبة المةةواد الصةةلبة الالد نيةةة Dosky .وآخةةرون ( )2011ككةةروا ان معاملةةة الشةةعير بالفورمالديهايةةد فةةي العليقةةة
المحتويةةة للتةةبن المعامةةل باليوريةةا سةةببت انخفةةاخ انتةةاج المةةاعز مةةن الحليةةب معنويةةا ،بينمةةا ارتفعةةت معنويةةا نسةبة البةةروتين
وحسابيا نسبة الد ن .وفي دراسة اخرى للباحث  Doskyوآخرون ( )2012الحظوا ان زيادة محتوى العليقة من البروتين
غير المتحلل من  29.4ال  % 43.7مةن نسةبة البةروتين فةي العليقةة رفةع معنويةا انتةاج الحليةب ونسةب وحاصةل مكونةات
الحليةةةب مةةةن الةةةد ن والبةةةروتين والطاقةةةة .كةةةكلا فةةةي دراسةةةات اجريةةةت علةةة النعةةةاج (صةةةالح 2009 ،و الةةةدبا 2010 ،
و قاسةةم 2010 ،و قاسةةم وصةةالح  )2013لةةوحظ زيةةادة معنويةةة فةةي انتةةاج الحليةةب والةةد ن لكةةن لةةيس فةةي نسةةبة البةةروتين
والالكتةةوز والطاقةةة بالحليةةب عنةةد التغكيةةة عل ة العالئةةق المحتويةةة للشةةعير المعامةةل بالفورمالديهايةةد مقارنةةة بةةالعالئق غيةةر
المعاملة.
الجدول ( :)3تأثير العالئق التجريبية في انتاج الحليب ونسب مكونات .
Table (3): Effect of experimental rations in milk yield and composition.
العليقة المعاملة
العليقة غير المعاملة
القياسات
F.T. Ration
UT. Ration
Parameters
انتاج الحايب غم /يوم *
81.47 ± 1185a
58.50 ± 959b
Milk yield /day
نسبة الد ن** %
0.26 ± 5.20a
0.21 ± 3.94b
Fat percent
كمية الد ن غم  /يوم **
4.78 ± 61.55a
4.26 ± 38.41b
Fat yield g/day
نسبة البروتين %
0.02 ± 3.26
0.04 ± 3.26
Protein percent
كمية البروتين غم /يوم *
4.06 ± 38.71a
1.71 ± 31.19b
Protein yield g/day
نسبة الالكتوز %
0.04 ± 4.90
0.05 ± 4.89
Lactose percent
كمية الالكتوز غم  /يوم **
4.06 ± 58.16a
2.96 ± 46.95 b
Lactose yield g / day
نسبة المواد الصلبة الالد نية *
0.03 ± 8.94a
0.10 ± 8.68 b
Solid not fat percent
الطاقة بالحليب كيلو سعرة /كغم **
24.25 ± 841a
18.32 ± 728 b
Milk energy Kcal/ kg
تشير الحروف المختلفة افقيا ال فروقات معنوية *(أ <  )0.05و ** (أ < .)0.01

يتضح من نتائ الدراسة الحالية ان التغكية علة الشةعير المعامةل ادى الة زيةادة انتةاج الحليةب بنسةبة .% 23.56
نةةاا عةةدة افتراضةةات اقترحةةت لتفسةةير التحسةةن الحاصةةل فةةي انتةةاج الحليةةب فقةةد اشةةار ( McAllisterوآخةةرون  1992و
 Huntingtonو  )2005 Richardsان خفةخ ضةم نشةةا الشةعير فةةي الكةرش وزيةادة الجةةزء العةابر الة االمعةاء يسةةبب
تحسن كفاءة االستفادة من الطاقة المتناولة بنسبة تتراوح بين  % 50 – 20عن طريق زيادة كمية االستيت المتوفر لاليخ
في انسجة الجسم ،ومما تجةدر االشةارة الية ان وجةود البةروتين الة جانةب النشةا العةابرين الة االمعةاء يعةزز ضةم النشةا
وتجهيةةز الحيةةوان بةةالكلوكوز فقةةد اوضةةح ( Mendozaوآخةةرون )1993 ،وجةةود عالقةةة ارتبةةاط خطيةةة بةةين ضةةخ الكةةازين
باالثني عشر و ضم النشا في االمعاء .كما ان التوازن بين محتوى بروتين العليقة من الجزء المتحلةل وغيةر المتحلةل يزيةد
تجهيز الحيةوان باالحمةاخ االمينيةة الالزمةة لةدعم االنتةاج ( Broderickوآخةرون 2002 ،و  Mikolaynuasوآخةرون،
 .)2009وفةةي كات الموضةةوم فقةةد ككةةر ( Bugaliaو  )2010 Chaudharyان تجهيةةز احتياجةةات الحيوانةةات مةةن الطاقةةة
االيضية وايحماخ االمينية عل المستوى الخلوي يمكن ان يةددي الة زيةادة انتةاج الحليةب .مةن جانةب اخةر فةان التغكيةة
عل الن شا منخفخ التحلل في الكرش يرتبط بتغيرات رمونية تتمثل بزيادة نسبة رمون النمو ال االنسولين و ةكا يعتبةر
مناسب بشكل اكبر النتاج الحليب ( Prosserوآخرون.)1990 ،
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يالحظ من النتائ ايضةا ان نسةبة الةد ن قةد تحسةنت عنةد معاملةة الشةعير بالفورمالديهايةد بنسةبة  % 31.98وربمةا
سبب كلا يعود ال احد او تفاعل اكثر من عامل ،فقد وجدت دالئل تشير ال إمكانيةة اسةتخدام الكربةون مةن الكلوكةوز فةي
انتاج د ن الحليب بعد تحول ال بايروفيت ومن ثم ال استيت بنسبة تصل ال  %30في الغةدة اللبنيةة فةي االرانةب والتةي
تسلا من الناحيةة الفسةلجية سةلوكا مشةابها لتكةوين الةد ن فةي الغةدة اللبنيةة للمةاعز ( Popjakوآخةرون )1952 ،كمةا اشةار
( Mellenbergerوآخةةرون 1973 ،و  1991 ،Orskovو  Guinard-Flamentوآخةةرون )2006 ،ان الكلوكةةوز الةةكي
يصل ال الغدة اللبنية يستغل  %70 – 55من في انتاج الالكتوز و  %40 – 30المتبقية تسةتخدم فةي انتةاج الطاقةة بشةكل
( )ATPايضا يمكن ان يستخدم في انتاج د ن الحليب من خالل تكوين الكلسيرول والمرافق االنزيمةي ( )NADPHالةكي
يعةةد اساسةةيا الطالةةة سلسةةلة الحةةوامخ الد نيةةة فةةي الحليةةب عةةن طريةةق المسةةلا االيضةةي (  Pentose Phosphateو
 )isocitrate dehydrogenaseوبالتالي يمكن القول ان الكلوكوز ليس محددا النتةاج الالكتةوز فقةط بةل وحتة االحمةاخ
الد نية في الغدة اللبنية .فضال عن كلا ربما يمكن استغالل حةامخ الخليةا المضةاف الة العلةف خةالل المعاملةة كمصةدر
لالستيت في انتاج د ن الحليب.
يوضح الجدول ( )4عدم وجود اختالفات معنوية في معدل اوزان الماعز بداية التجربة اك كانةت  62.66و 59.83
كغم والوزن عند الوالدة  60.50و  57.00كغم والوزن نهاية التجربة بعد  45يوم مةن بعةد الةوالدة  55.16و  51.83كغةم
للمعاملتين عل التوالي .معدل اوزان الجداء عند الوالدة ارتفع معنويا (أ<  )0.05فةي المجموعةة التةي غةكيت فيهةا المةاعز
عل الشعير المعامل  4.58كغم مقارنة بغير المعامل اك بل  3.29كغم ،بينما جاء التفوق حسابيا فةي معةدل الزيةادة اليوميةة
لصالح الجداء في المجموعة التي تناولت العليقةة المعاملةة فقةد بلغةت  182غةم  /يةوم مقارنةة مةع غيةر المعاملةة  164غةم /
يوم .ان زيةا دة الةوزن عنةد المةيالد لة تةاثير ايجةابي علة نمةو المواليةد الحقةا فقةد اشةار (عبةد الةرحمن وآخةرون 2011 ،و
الجواري )2011 ،ال ارتفام قيم االرتباط الوراثي لوزن الميالد مع االوزان الالحقة  8 – 4اشهر بمعامل ارتباط يتراوح
بين .0.77 – 0.61
الجدول ( :)4تأثير العالئق التجريبية في التغير بوزن الجسم للماعز والجداء.
Table (4): Effect of experimental rations in body weight change of goat and kids.
العليقة المعاملة
العليقة غير المعاملة
القياسات
F.T. Ration
UT. Ration
Parameters
الوزن االبتدائي .كغم
2.52 ± 59.83
4.85 ± 62.66
initial weight. kg
وزن الجسم عند الوالدة .كغم
2.38 ± 57.00
3.30 ± 60.50
Body weight at birth. kg
وزن الجسم بعد  45يوم من الوالدة .كغم
1.22 ± 51.83
3.41 ± 55.16
Body weight at 45 day of birth. Kg
وزن الجداء عند الميالد .كغم *
0.38 ± 4.58a
0.28 ± 3.29b
Kids weight at birth. Kg
الزيادة اليومية بالوزن للجداء غم  /يوم
19.33 ± 182.0
19.68 ± 163.5
Average daily gain for kids g/ day
تشير الحروف المختلفة افقيا ال فروقات معنوية *(أ < )0.05
ان كمية الطاقة المتناولة بلغت  2.699ميكا سعرة  /يوم و ي أدن من االحتياجات الالزمة لإلدامةة وإنتةاج الحليةب
بنسةبة  %23.75بالنسةةبة للمجموعةةة التةةي تناولةت العليقةةة غيةةر المعاملةةة و  %31.72للعليقةة المعاملةةة ،امةةا كميةةة البةةروتين
المتناول فكانت  0.186كغةم  /يةوم بزيةادة نسةبتها  %22.37عةن االحتيةاج فةي حالةة التغكيةة علة العليقةة غيةر المعاملةة و
 % 7.24مع العليقة المعاملة و كا ربما يفسر انخفةاخ وزن الجسةم للمةاعز فةي المعةاملتين بمعةدل بلة  5.34و  5.17كغةم
لمجموعتي العليقة غيةر المعاملةة والمعاملةة علة التةوالي خةالل فتةرة بعةد الةوالدة .و نةا يمكةن االشةارة انة بةالرغم مةن ان
الطاقةةة المتناولةةة كانةةت اقةةل مةةن االحتاجةةات اال ان انخفةةاخ وزن الجسةةم فةةي مجموعةةة العليقةةة المعاملةةة كةةان مقاربةةا مةةع
االنخفاخ المسجل في مجموعة العليقة غير المعاملة و كا يشير ال حصول تحسن في كفاءة االستفادة من الطاقة المتناولة
عند معاملة الشعير بالفورمالديهايد وقد استغلت باتجا إنتاج الحليب في ك المرحلة مةن االدرار .نتةائ اوزان المةاعز فةي
الدراسةة الحاليةة كانةت متفقةة مةع مةا توصةل الية ( Leeوآخةرون 2001 ،و صةالح 2009 ،و  Mikolaynuasوآخةةرون،
 2009و الةةةدبا  )2010 ،اك الحظةةةوا عةةةدم معنويةةةة االخةةةتالف فةةةي اوزان النعةةةاج عنةةةد التغكيةةةة علةةة الشةةةعير المعامةةةل
بالفورمالديهايد او مصادر البروتين غير المتحلل ،اال انها لم تتفق ونتائ ( Rezaiوآخرون  )2012الكين اشاروا ال عةدم
وجود تاثير معنوي لمحتوى العليقة من البروتين غير المتحلل في اوزان المواليد عند الوالدة.
تبين نتائ قياسات الدم في الجدول ( )5عدم معنوية الفروقات بين مجموعتي الماعز التي غةكيت علة العليقةة غيةر
المعاملة او المعاملة بالفورمالديهايةد فةي تركيةز الكلوكةوز اك بلة  50.35و  53.24ملغةم 100 /مةل والكلسةيريدات الثالثيةة
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 47.59و  47.59ملغةم 100 /مةةل واليوريةةا  32.75و  37.25ملغةةم 100 /مةل وااللبةةومين  3.60و  3.77غةةم 100 /مةةل،
تركيز البروتين الكلي انخفخ معنويا (أ<  )0.05مع خفخ تحلل الشعير اك بل  5.98غم 100 /مل مقارنة بالشةعير غيةر
المعامل اك كان تركيز البروتين الكلي  7.03غم 100 /مل وبالرغم من كا االنخفاخ اال ان قيم البروتين الكلي كانت تقةع
ضةمن المعةدل الطبيعةةي  8 – 6غةم 100 /مةل .وربمةةا يرجةع السةةبب فةي انخفةاخ البةةروتين الكلةي لمصةل الةةدم الة زيةةادة
االنتاج والحاجة لتلبية متطلبات االنتاج.
الجدول ( :)5تأثير العالئق التجريبية في بعخ قياسات الدم.
Table (5): Effect of experimental rations in some blood parameters.
العليقة المعاملة
العليقة غير المعاملة
القياسات
F.T. Ration
UT. Ration
Parameters
الكلوكوز ملغم 100 /مل
3.22 ± 53.24
3.40 ± 50.30
Glucose mg/dl
الكلسيريدات ثالثية ملغم 100 /مل
5.05 ± 47.59
2.49 ± 47.91
Triglyceride mg/ dl
البروتين الكلي غم 100 /مل *
0.32 ± 5.98b
0.33 ± 7.03a
Total protein gm/ dl
االلبومين غم 100 /مل
0.17 ± 3.77
0.22 ± 3.60
Albumin g/ dl
اليوريا ملغم 100 /مل
0.17 ± 37.25
3.06 ± 32.75
Urea mg/ dl
* تشير ال وجود تاثير معنوي عند مستوى احتمال (أ< .)0.05
لقد اوضحت نتةائ بعةخ الدراسةات التةي اجريةت لمعرفةة تةاثير معاملةة الحبةوب بالفورمالديهايدحصةول زيةادة فةي
تركيز الكلوكوز وانخفاخ تركيز اليوريا بالةدم معنويةا فةي النعةاج التةي غةكيت علة الةكرة المعاملةة بالفورمالديهايةد (Oke
وآخرون ،)1991 ،وفي الماعز الحظ ( Leeوآخرون )2001 ،انخفاخ البروتين الكلةي واليوريةا بالةدم عنةد التغكيةة علة
البروتين غير المتحلل ،اال ان  Doskyوآخرون )2012( ،ان التغكية عل الشعير المعامل لةم تةددي الة اخةتالف معنةوي
في تراكيز البروتين الكلي واليوريا والكلوكوز وااللبومين في الةدم .قاسةم وصةالح ( )2013لةم يجةدا تةاثيرا معنويةا لمعاملةة
الشعير بالفورمالديهايةد فةي عالئةق النعةاج فةي تراكيةز البةروتين الكلةي والكلسةيريدات الثالثيةة وااللبةومين والكلوكةوز بينمةا
انخفخ معنويا تركيز اليويا بالدم.
يتبين من نتائ الدراسة الحالية ان خفخ تحلل الشعير في الكرش يددي ال توظيةف امثةل للطاقةة والبةروتين وبمةا
يتناسب ومرحلة ونوم االنتاج عةن طريةق زيةادة كفةاءة االسةتفادة منهمةا ،و ةكا لة ا ميةة خاصةة عنةدما تكةون نةاا حاجةة
كبيرة للطاقة لتلبية متطلبات نمو االجنة في المرحلة االخيرة للحمل واالنتاج في المرحلة االول الدرار الحليب والتي عادة
ما تكون فيها الحيوانات في حالة توازن طاقة سالبة ،وبالتةالي فةان خفةخ تحلةل الشةعير يناسةب الة حةد كبيةر مةع ظةروف
تغكية الحيوانات عل المستوى المحلة كلةا ان الشةعير يشةكل نسةبة عاليةة مةن مكونةات العليقةة والمصةدر االسةاس للطاقةة
والبروتين.
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ABSTRACT
This study was conducted in Al-Rashidiya animal breeding station, by using 16 (3-5
years old) of Damascus – Cyprus female goats in the last two months of pregnancy with
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average body weight 61.25 kg. Goats were divided according to their body weight and milk
production during the previous season into two groups, the first was fed on ration contained
untreated barley (UTB), while the second group fed on ration contained barley treated with
acidic- formaldehyde solution (FTB). both groups were approximately born in the same
expected period. Daily feed intake was restricted with 1.25 kg /goat through the experimental
period. Results was indicated that feeding FTB led to non-significant improved in colostrums
yield 135 g/ hr as compared UTB 109 g/ hr., but the protein 3.88 % and lactose 5.55%
increased significantly (p<0.05) as compared with UTB 3.49 and 5.15 respectively. Also , it
was noted a significant (p<0.05) increase in milk yield 1185 g/day and its content of fat
5.20%, total solid 8.94% and energy 841kcal/kg in FTB as compared with 959 g milk per day
, total solid 8.68 % and energy 728 kcal/ kg in UTB group. Although, the significant (p<0.05)
increased in birth weight 4.58 kg in the group that fed on FTB as compared with 3.29 kg for
group fed on UTB, but average daily gain was not differ among treatments. Lowered barley
degradability caused a significant (p<0.05) decreased blood total protein 5.98 g/dl as
compared UTB group 7.03 g/ dl.
Keywords: barley , formaldehyde , colostrum and milk production , goats.
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