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على انتاج الحلیب وتركیبه الكیمیاوي وبعض في العلیقةبیكاربونات الصودیومإضافةتأثیر 

المغذاة على العلف المركز لحد اإلشباع مع كمیة محدودة من الشاميالدم في الماعز محتویات

  العلف الخشن
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  العراق- بغداد–الهیأة العامة للبحوث الزراعیة

  

  الخالصة

معـــزة حلـــوب لدراســـة تـــأثیر اضـــافة بیكاربونـــات الصـــودیوم الـــى العلـــف المركـــز علـــى انتـــاج 16اســـتخدمت 

الحلیــب وتركیبــه الكیمیــاوي وعلــى بعــض صــفات الــدم للمــاعز الشــامي ، حیــث قســمت الحیوانــات الــى اربعــة مجــامیع 

، 0.75وهـي صـفر، NaHco3انـاث تأخـذ احـد المسـتویات األربعـة مـن  4كـل مجموعـة تضـم متقاربة في االنتاج

مـن %) 020(كغم علف مركز الذي اعطي لحد االشباع مـع كمیـة محـدودة 100/ كغم بیكاربونات 1.75و 1.25

  .دریس الجت كعلف خشن 

ى زیـــادة معنویـــة فـــي انتـــاج كغـــم ادى الـــ1.25اظهـــرت النتـــائج ان اضـــافة بیكاربونـــات الصـــودیوم بمســـتوى 

مقارنــًة بمجموعــة المقارنــة ، كــذلك فــان نســبة الــدهن قــد ازدادت فــي % 4الحلیــب والحلیــب المعــدل الــى نســبة الــدهن 

فلـــم تتـــأثر باضــــافة PHالمجموعـــة الثالثـــة ، امـــا البــــروتین والالكتـــوز والمـــواد الصـــلبة الالدهنیــــة واألس الهـــدروجیني

یـات الـدم مـن آیونـات الصـودیوم والالكتـوز والـدهن باالضـافة الـى األس الهـدروجیني محتو وكـذلك فـانالبیكاربونات ، 

)PH ( لم تتأثر وكانت ضمن الحدود الطبیعیة لمكونات الدم.  
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Abstract
Sixteen Damascus does were used to study the effect of supplementation sodium

bicarbonate on milk yield and composition and some blood parameters of Damascus 
goats. The does were divided into four equal groups (4does for each group), to receive 
one of four levels of NaHco3 namely 0, 0.75, 1.25 and 1.75 kg /100kg of concentrate 
which followed ad libitum to all does and hay were restricted about 20% of concentrate. 
The experimental period was divided to tow stages, The first 3 weeks was adaptation 
period and the last tow weeks as experimental period. Rough and concentrate intake and 
daily milk were recorded daily and milk samples for each does were taken 7 times 
throughout the experimental stage for chemical analysis.

Blood samples were taken in the last day of the experiment. The results 
indicated significant increases in milk production and fat corrected milk (FCM) with the 
1.25 kg of bicarbonates' level. The fat percent was increase with the increasing of 
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bicarbonate to 1.25 kg level. But the solid not fat (SNF) and blood parameters did not 
affect by bicarbonate addition.

  المقدمة

على ني مربي الحیوانات في بعض فصول السنة من شحة في العلف الخشن مما یضطر الى االعتماد یعا

هضـمیة للحیـوان تـؤدي الـى اضـطراباتالـىهـذه الحالـةقـد تـؤديو % 90العلف المركز بنسبة عالیة قد تصل الـى 

لبًا علــــى األحیــــاء وهــــذه الحالــــة تــــؤثر ســــ) 5.2-5.6(فــــي ســــائل الكــــرش PHانخفــــاض الارتفــــاع الحموضــــة اي

.االسهال المتقطع ومـن ثـم اصـابة الحیـوان بالجفـاف وانخفـاض الشـهیةحصول حاالتالمجهریة في الكرش وبالتالي 

أن االضـطرابات الهضـمیة الناتجـة عـن ارتفـاع .)2(,)1(لحموضة قد یؤدي الى المـوت المفـاجئ كذلك فان ارتفاع ا

الكربوهدرات سریعة التخمـر والتـي تـؤدي الـى تـراكم األحمـاض الدهنیـةنتیجة تناول كمیات كبیرة من تكونالحموضة

ان .)3(وكــذلك غــاز ثــاني اوكســید الكربــون والمیثــان فــي الكــرشPropionic acidخصوصــًا حــامض البروبیونــك

ن لغیــر حامــل والتــي تســتمرللفترة مــعملیـة انتقــال الحیــوان مــن حالــة الحیــوان الحامــل الغیــر حلـوب الــى حالــة الحلــوب ا

ثالثة اسابیع قبل الوالدة الـى ثالثـة اسـابیع بعـد الـوالدة والتـي ینتقـل الحیـوان فیهـا مـن علـف عـالي بااللیـاف ومـنخفض 

قد تؤدي ة دبالمركزات الى علف عالي بالمركزات ومنخفض بااللیاف ونتیجة لعدم تعوید الحیوانات على العلیقة الجدی

  )PH )5.8–5.2()4حدوث انخفاض الالى

اعطــاء الحیوانــات محلـــول بالمختصــون قــامغــرض معالجــة هــذه الحالــة وتخفیــف الحموضــة فـــي الكــرش ول

ان اضـــافة بیكاربونـــات . قاعـــدي لمعادلـــة الحموضـــة فـــي الكـــرشبیكاربونـــات الصـــودیوم لمـــا لهـــذه المـــادة مـــن تـــأثیر

لیــب الــذي عــادَة مــا محتــوى الــدهن فــي الحو فــي محتویــات الكــرش  PHمــن انخفــاض التقلــلالصــودیوم الــى الغــذاء 

  )5(العلف المركز وكمیة محدودة من العلف الخشنبیكون مرتبط مع التغذیة العالیة 

قبـــل وصـــولها الـــى القنـــاة وذلـــك ألنهـــا ســـریعة الـــذوبان ان امـــالح الصـــودیوم غالبـــًا مـــا تســـتعمل فـــي العلیقـــة

عتبـــر الصـــودیوم مـــن المكونـــات ، حیـــث یالهضـــمیة وغالبـــًا مـــا یســـتعمل علـــى شـــكل كلوریـــد وبیكاربونـــات الصـــودیوم 

  )6(الرئیسیة لألمالح في اللعاب الذي یلعب دورًا مهمًا في عملیة التخمر في الكرش 

المقدمــة الــى العلیقــة المركــزةالمضــافة الصــودیوم دراســة تــأثیر بیكاربونــاتهــذا البحــث هــو ان الهــدف مــن 

اج الحلیــب وتركیبــه الكیمیــاوي وعلــى بعــض مــع كمیــة محــدودة مــن العلــف الخشــن علــى انتــلحــد االشــباعو للحیــوان 

  .قي الدم(PH)دار األس الهیدروجیني قالدهن وم،الكلوكوز ،الدم وهي تركیز آیون الصودیوم محتویات

  

  المواد وطرائق العمل

-25/5(ة مـنر للفتـاجري البحث في محطة ابحاث األغنام والماعز التابعة للهیأة العامة للبحـوث الزراعیـة

لهـا لدراسـة تـأثیر اربعـة الثالـثفـي منتصـف الموسـم االنتـاجيمعزة شامیة حلـوب16م استخدحیث)2009/ 30/6

كغــم مــن العلــف 100كغــم اضــیفت الــى 1.75و 1.25، 0.75مسـتویات مــن بیكاربونــات الصــودیوم وهــي صــفر ، 

، 7.6عنـد بـدء التجربـة قسـمت الحیوانـات الـى اربعـة مجـامیع متقاربـة مـن حیـث االنتـاج حیـث كـان انتاجهـا.المركز

علـى اربعـة كـل مجموعـةاشـتملتلثة والرابعـة علـى التـوالي و اكغم للمجموعات األولى والثانیة والث7.8و7.7، 7.65

%20جـروش ، مشـعیر % 67حیوانات تم تقدیم العلف المركز لها لحد االشباع وكانت مكونات العلف المركـز هـي 

بـروتین خـام% 14.85حجـر الكلـس وتحـوي علـى % 1ملـح طعـام و % 2كسـبة فـول الصـویا ،%10نخالة حنطـة ،

ویحتـوي علـى كمـا)7(حیث تم حسابها من خالل استخدام جداول التركیب الكیمیـاوي والقیمـة الغذائیـة لمـواد العلـف  

70.15%TDNوMcal2.7حیث تم حساب الطاقة الممثلة حسب المعادلة التالیةطاقة ممثلة:  
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MEF (MJ) = 0.012CP + 0.031EE + 0.005CF + 0.014NFE     (8)

  :حیث ان 

MEF =                               الطاقة المتأیضة في العلف

CP     =         البروتین الخام                                

EE     =       مستخلص اإلیثر                                 

CF     =  أللیاف الخام          ا                               

NFE  =  الكربوهدرات الذائبه( ) المستخلص الخالي من النایتروجین

  :على اساس المعادلة التالیة Mcalالى MJوقد تم تحویل قیم 

1Mcal = 4.184 MJ

ــــــة جیــــــدة اقــــــة ممثلــــــة یحتــــــوي علــــــى طامــــــا العلــــــف الخشــــــن فكــــــان عبــــــارة عــــــن دریــــــس الجــــــت ذو نوعی

وقـد تـم حسـاب الطاقـة الممثلـة فـي الـدریس مـن العلـف المركـز المقـدم للحیوانـات% 20وبكمیـة  1.67Mcalمقـدارها

  .) TDN (x35.6 )Mc Donald) (9( وذلك بضرب كمیة ال 

  :النسبة المئویة لكفاءة التحویل الغذائي باستخدام المعادلة التالیةتم حساب 

  =% كفاءة التحویل الغذائي
  كمیةالطاقة الخارجة في الحلیب

 ×100  
  كمیة الطاقة الممثلة المتناولة

مــرة یقـدم الـدریسالسادسـة مسـاءًا و عنـد لسـابعة صـباحًا و عة ااالســعنـدفـي الیـومالحیوانـات مـرتینتـم حلـب 

عظم الدریس وعلـى وعندما یتم تناول معة اواحدة فقط یومیًا بعد الحلبة الصباحیة ثم یقدم العلف المركز بعد مرور س

حیـث یـتم وزن المتبقـي تـاليوجبتین صباحیة ومسائیة بحیث یكـون العلـف المركـز متـوفر امـام الحیوانـات الـى الیـوم ال

یــة الغــرض منهــا األســابیع الثالثــة األولــى كانــت فتــرة تمهیدمنها،اســتمرت التجربــة لمــدة خمســة اســابیعواســتبعادة وقــد

یومیًاصـباحًا ومسـاءا مـع أخـذ سبوعین األخیرین فترة تجریبیة تـم فیهـا وزن الحلیـب ى العلیقة ، واالتعوید الحیوانات عل

وهــي نســبة والمكونــات األساســیة للحلیــب) PH(س الهــدروجیني درجــة األُ نمــاذج مــن الحلیــب لغــرض التحلیــل لقیــاس 

ي الیــوم األخیــر مــن أخــذ عینــات الــدم فــوقــد تــمركــزة والخشــنة موزن األعــالف ال، كــذلكالــدهن والبــروتین والالكتــوز

  .PH)(س الهیدروجینيالصودیوم واألُ آیوناتلدهن ، الكلوكوز ،كل من االتجربة لغرض التحلیل المختبري ل

تغذیة جمیع الحیوانات على علیقة موحدة لمدة اسبوع قبل المباشرة في التجربة لغرض الوصول الى كانت

تحلیــل عینــات الحلیــب اجــري. وانــات علــى المجــامیع المختلفــةیالحاالنتــاج الطبیعــي لكــل حیــوان ومــن ثــم تــم تقســیم

عینـات الـدم امـا.Milk Analyzer Julie Z7بأسـتخدام جهـازالـدمPHوكـذلك لمعرفـة نسـب المكونـات األساسـیة

وذلــك لعــدم تــوفر األجهــزة الالزمــة فــي لفحــص مكونــات الــدم الكیمیائیــةفقــد تــم تحلیلهــا فــي احــد المختبــرات األهلیــة

باســـتخدام البرنـــامج اســـتخدم اختبـــار دانكـــن لمقارنـــة المتوســـطاتفقـــد التحلیـــل االحصـــائي ، امـــاالمحطـــةت مختبـــرا

   SPSS ver-12 ((10)(اإلحصائي

  

  النتائج والمناقشة 

ان اضافة بیكاربونات الصودیوم الى العلیقة ) 1(لقد أظهرت نتائج التحلیل االحصائي كما في الجدول رقم 

ة مـع األولـى فـي المجموعـات الثانیـة والثالثـة والرابعـة بالمقارنـفـي انتـاج الحلیـبP<0.01جداً یةادت الى زیادة معنو 

بیكاربونات الصودیوم الى العلیقة ادت الـى زیـادة فـي انتـاج إضافةإنمن  Erdman (11)    به وهذا یؤید ما جاء
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ان افضـــل )1(رقــمالجـــدولیبــین ات الثانیـــة والثالثــة والرابعـــة و هنــاك فـــروق معنویــة بـــین المجموعــلــم تكـــنالحلیــب و 

  .كغم 1.25مستوى للبیكاربونات كان 

  

  ومكوناتة األساسیة والطاقة الناتجةالیوميمتوسطات انتاج الحلیب)1(جدول 

  مستوى المعنویة  المجموعة الرابعة  المجموعة الثالثة  المجموعة الثانیة  المجموعةاألولى  الصفة

ج انتا

  )كغم(الحلیب
7.200b8.00   a8.150   a7.750 a*

3.210  %الدهن  a3.07 a3.71 a2.60 b*  

غیرمعنوي  4.43  4.35  4.42  4.57  %االكتوز 

غیرمعنوي  2.97  2.92  3.062.96  %البروتین 

مواد صلبة 

  %الدهنیة 
  غیرمعنوي  8.06  7.92  8.05  8.32

انتاج الحلیب 

  )كغم(المعدل
6.39 b7.15 a7.70 a6.40 b*  

الطاقة الناتجة في 

 Mcalالحلیب 

  یوم\

4.63 b4.96 b5.62 a4.56 b*  

كفاءة التحویل 

  %الغذائي 
19.07 b20.44 b23.19 a18.79 b*

P<0.01*

  

فـروق معنویـة بـین المعـامالت عـدم وجـودفیمایخص نسبة الدهن فقد اظهرت نتائج التحلیـل االحصـائي اام

تمنـع االنخفـاض فـي نسـبة الـدهن NaHco3مـن ان اضـافة Emery ((12)(وهذا یتفـق مـع مـاذكره ألولىالثالثة ا

اما فیمـا یخـص المجموعـة الرابعـة فكـان هنـاك انخفـاض معنـوي بالمقارنـة مـع بقیـة المجـامیع وقـد یكـون . في الحلیب 

یط داخــل الكــرش وبالتــالي أثــر علــى الســبب هــو ان زیــادة بیكاربونــات الصــودیوم عــن المســتوى الثالــث أثــر علــى المحــ

  .مما ادى الى انخفاض نسبة الدهنفي الكرشتوازن األحماض الدهنیة

الصلبة الالدهنیـة وهـذا لم تكن هناك فروق معنویة بین المعمالت لكل من نسب البروتین والالكتوز والمواد 

فهنـاك عالقـة كـذلك بة الالدهنیـةالتـؤثر علـى المـواد الصـل NaHco3مـن ان Hadjipayiotou((13)(یتفق مع 

كمــا ان اضــافة بیكاربونــات الصــودیوم لــم المــواد الصــلبة الالدهنیــة والبــروتینمــن نســبةة الــدهن وكــل بطردیـة بــین نســ

  ) . PH( التؤثر على حموضة الحلیب

)P<0.01(فقد اظهرت النتائج هناك زیادة معنویـة % 4لحلیب المعدل الى نسبة الدهن اما بالنسبة لكمیة ا

في انتاج الحلیب المعدل بین المعاملة الثالثة وكل من المعامالت األولى والرابعة اال انه لم تكـن الفـروق معنویـة بـین

  الثانیة والثالثةالمعاملة

ثالثـة (التغذیة لفترة طویلـة هر لنا مشاكل هضمیة في كافة المجموعات وخصوصًا األولى بالرغم منتظم ل  

العلـف الخشـن كمـا لـف المركـز ومنخفضـة مـنالععالیة منكمیةعلى) فترة تجریبیةة واسبوعین اسابیع كفترة تمهیدی

كـان متوقـع وقـد یكـون السـبب فـي ذلــك یعـود الـى طریقـة تقـدیم العلـف الخشــن الـذي كـان یقـدم للحیوانـات صـباحًا قبــل 
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القنــاة الهضــمیة وبالتــالي والــذي ادى الــى حجــز العلــف المركــز فــي الكــرش وتقلیــل ســرعة مــروره فــيالعلــف المركــز 

حیث ان المرور السریع للمواد العلفیه داخل القناة الهضمیة یـؤدي الـى انخفـاض تعرضه لفترة اطول لعملیات الهضم

مـــن األعـــالف المركـــزة والخشـــنة كانـــت ةكمیـــات المســـتهلكاللـــذلك فـــان الكفـــاءة الهضـــمیة وحـــدوث مایشـــبه اإلســـهال،

كغــم مــن الــدریس 1.6كغــم و8.0ث كــان المســتهلك مــن األعــالف المركــزة هــو حیــمتســاویة فــي المجموعــات األربعــة

ادت الـى المحافظـة علـى محتـوى ثابـت مـن Erdman()(11(كما بینكذلك فان هذه الطریقة. یومیًا ولكل مجموعة

اكل هضـمیة والتي ادت الى منع الزیادة في استهالك العلـف المركـز وبالتـالي منـع حـدوث مشـیومیاُ األلیاف المتناولة

وبالتــالي تســاوي الطاقــة الممثلــة المتناولــة للمجــامیع األربعــة المختلفــةلتســاوي كمیــة المســتهلك مــن األعــالفاً ونظــر .

واخـــتالف انتـــاج الحلیـــب والحلیـــب المعـــدل فـــي المعـــامالت یومیـــًا لكـــل مجموعـــة میغـــا كـــالوري24,27والتـــي كانـــت 

ان المجموعـة ) 1(أوضـح الجـدول رقـمحیـث ات المختلفـةبـین المجموعـالمختلفة فقد اختلفـت كفـاءة التحویـل الغـذائي 

.)(P<0.01على مستوىمن المجامیع االخرى وبفرق معنويالثالثة كانت اكثر كفاءة 

الـدم فقـد وجـد مـن خـالل التحلیـل المختبـري لعینـات الـدم للمجـامیع المختلفـة انـه لـم مكونـاتاما فیما یخص 

فـي الـدم وقـد وآیـون الصـودیومالدهن،كمیة الكلوكوز ،)(PHس الهدروجینياألعلىیحصل اي تأثیر للبیكاربونات

مـن ان اضـافة بیكاربونـات الصـودیوم التـؤثر علـى Emery()(5(بقیـت ضـمن المسـتویات الطبیعیـة وهـذا یتفـق مـع

المسـتویات الطبیعیـة مقارنـة مـعلعینات الـدمیبین نتائج الفحص المختبري) 2(والجدول رقم .الدم المدروسةمكونات

.  

  

  صفات الدملالتحلیل المختبري)2(جدول 

  الصفة
المستوى *

  الطبیعي

المجموعة 

  األولى

المجموعة 

  الثانیة

المجموعة 

  الثالثة

المجموعة 

  الرابعة

مستوى 

  المعنویة

آیون 

الصودیوم 

mol./lit .

غیرمعنوي  144  145  142.5  143.5  139-152

الكلوكوز **

mg/dl  
غیرمعنوي  68  68.5  66.5  68.5  35-60

األس 

  الهدروجیني
7.32-7.35b7.34  A7.34  A7.76  a7.73  0.01

غیرمعنوي  mg/dl-  153.5  158.5  155.5  156.5الدهن

*(14) Blood et al. 1979 
** dl = 100 ml

  

تقـدیم كغـم مـن العلـف المركـز مـع 100بیكاربونـات الصـودیوم الـى مـنكغـم1.25من هـذا یتبـین ان اضـافة 

یـؤدي الـى المحافظـة علـى االنتـاج وتجنـب تعـرض مـن العلـف المركـز%20العلف الخشن بكمیة محـدودة التتجـاوز 

األسـواق متوفرة في ) صودا الخبز(بیكاربونات الصودیوم والمعروفة تجاریًا علمًا ان.الحیوانات الى مشاكل هضمیة 

  .اسعارمناسبة بالمحلیة وبنقاوة عالیة و 
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