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  الخالصة

تقـدیر معـامالت هضـم لغرض تجارب هضم غیر مباشر ةت أربعة أكباش عواسیة بعمر سنة في ثالثإستخدم

  .المركبات الغذائیة في سیقان البطاطا وسعف النخیل عند تقدیمها مع مجروش حبوب الشعیر

والبــروتین الخــام والــدهن الخــام وااللیــاف الخــام الت هضــم المــادة الجافــة أن معــدالت معــامأوضــحت النتــائج بــ

والمـــادة العضـــویة ومجمـــوع المركبـــات الغذائیـــة المهضـــومة  كانـــت أعلـــى معنویـــا عنـــد مســـتوىالكاربوهیـــدرات الذائبـــة 

74.8،79.6حیـث كانـت المعامـل والغیـر معامـل في سیقان البطاطا عما هو علیه في سـعف النخیـل % 5أحتمال

ســـعف النخیـــل المعامـــل النتـــائج أوضـــحت بـــأن كمـــا ان . علـــى التـــوالي %62.6و70.3،77.4،76.9، 86.1، 

عـــن الســـعف %  5أحتمـــالعلـــى عنـــد مســـتوىأبالیوریـــا اظهـــر معـــدالت معـــامالت هضـــم لهـــذة المركبـــات الغذائیـــة

37،1.5،57.8،44مقابـل % 48و53.3،50، 59.5، 54، 48،20.5غیرالمعامل حیث كانـت هـذه القـیم 

  .لى التواليع% 35.3و   42،35,5، 

عالئــق یســتنتج مــن هــذه الدراســة امكانیــة اســتخدام ســیقان البطاطــا وســعف النخیــل كمصــدر للعلــف الخشــن فــي

كبـات ر اي تـأثیر سـلبي حیـث ان معـامالت هضـم المهـا دون ان یكون لالحیوانات المجترة مخلوطًا مع حبوب الشعیر

  . ة فیها مقبولة الغذائی

  

Digestibility Value of Potato Steam and Date Palm Leaves treated or 
without treated by urea  fed to Awassi Rams
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Abstract
Four yearling Awassi rams where used in three indirect digestion trials to determine 

the nutrients digestion coefficient in potato steams and date palm leaves, they were 
mixed with grinded barley grains.

Potato steams were higher (P<0.05) than date palm leaves in digestibility 
coefficient of dry matter, crude protein , crude fat , crude fiber , nutrient free extract,  
organic matter and total digestibility nutrients and they were 74.8, 79.6 , 86.1 , 70.3 , 
77.4 , 76.9 and 62.6% respectively.

However urea treated date palm leaves showed higher (p<0.05) means in above 
criteria than untreated and they were 48 , 20.5 , 54 , 59.5 , 53.3 , 50 and 48% versus 37, 
1.5 , 57.8 , 44 , 42 , 35.5 and  39.3 % respectively.
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It was concluded from this study the possibility of using these by-products plants as 
roughage in ruminant rations without having adverse effects when used with barley 
grain, because they have an accepted nutrients digestibility coefficient.

  

  المقدمة

یتــوفر وبكمیــات كبیــرة ســنویًا فــي البســاتین والحقــول الزراعیــة العدیــد مــن المنتجــات العرضــیة إال انهــا ال تســتغل 

بصورة صحیحة واقتصادیة في تغذیة المجترات لعدم اهتمام او معرفة مربوا الحیوانـات الزراعیـة بقیمهـا الغذائیـة ومـن 

االشجار عند موسم التلقیح وموسم جني الثمار، حیث یتوفر في القطـر هذه المواد سعف النخیل الذي ینتج بعد تقلیم

قسـم مـن تغل منتشـرة فـي المنـاطق الجنوبیـة والوسـطى، یسـ) 1986وزارة التخطـیط (ملیون نخلة16العراقي حوالي 

لى وكما یستخدم الغض منه وع) 1(مثل عمل الحصران والسالل والحبال المحلیة هذا السعف في بعض الصناعات 

  .نطاق ضیق في تغذیة األبقار والجاموس 

وكما ینتج فـي الحقـول التـي تـزرع فیهـا البطاطـا وعلـى مـدار السـنة العـروة الربیعیـة والعـروة الصـیفیة كمیـات كبیـرة 

مــن ســیقان البطاطــا الجــزء الخضــري وذلــك بعــد حصــاد درنــات البطاطــا، حیــث تــزرع البطاطــا علــى نطــاق واســع فــي 

دونــم ویعتمــد عــدد الســیقان 132260بــأن المســاحة المزروعــة بهــا هــي 1997حصــائیات لعــام االتأشــار وقــدالقطــر 

، یستغل قسم منها لرعي الحیوانات المجترة علیها بعد الحصاد ) 2(في الجزء الخضري على طریقة االرواء والتسمید 

بعـد الحراثـة  للزراعـة المقبلـة، مباشرة إال ان القسم االكبـر یبقـى فـي الحقـول لیتحـول الـى سـماد عضـوي یمـزج بالتربـة

  .والیستفاد منه في عمل الدریس او السایلج

سعف النخیل كمصدر للعلف الخشن یضاف الى العلیقـة المركـزة البقـار الحلیـب المحلیـة ولـم یالحـظ إستخدملقد 

وغیـر " میاویـاسـعف النخیـل المجـروش والمعامـل ةكیإسـتخدم، وكمـا)3(اي تاثیر سلبي على انتاج الحلیب ومكوناتـه 

شــارت بعــض الدراســات الــى اســتخدام ســیقان البطاطــا ،وأ) 5، 4( المعامــل فــي عالئــق تســمین الحمــالن العواســیة 

قـد ذكـرت جـداول عـن ) 8(ومحلیـة ) 7(ة یـ، وبـالرغم  مـن وجـود مصـادر اجنب)6(كعلف خشن في عالئق المجترات 

لعدیـد مـن المـواد الغذائیـة واالعـالف الخشـنة والمـواد المنتجـة میاویة ومعامالت هضم المركبات الغذائیة لیالتراكیب الك

اال انها لم تذكر أیة بیانات عن سیقان البطاطـا أو سـعف النخیـل ، في الحقول ومعامل الصناعات الغذائیة عرضیا 

ضـم فـي دراسـته المختبریـة الـى قـیم معـامالت ه) 9(وكمـا أشـار اوي لسـعف النخیـلیـذكر التركیب الكیم) 3(غیر أن 

تحــت ظــروف رطوبــه وحــرارة " النتروجینــي لســعف النخیــل المعامــل كیمیاویــاوالمحتــوى المــادة الجافــه والمــادة العضــویة 

-2.7ن بــیبــأن معــدل النتــروجین فــي الجــزء الخضــري لســیقان البطاطــا یتــراوح ) 2(ذكــر "أیضــاومــدد خــزن مختلفــة، و 

3.4 . %  

فــي المختلفــة میــاوي ومعــامالت هضــم المركبــات الغذائیــة یالدراســة لغــرض معرفــة التركیــب الكههــذلــذلك أجریــت 

عند تقــدیمها مخلوطــة مــع حبــوب الشــعیر فــي عالئــق االغنــام ســیقان البطاطــا وتــبن ســعف النخیــل ومقارنتهــا ببعضــها

  . ةمجتر الالحیوانات للوقوف على مدى امكانیة استخدامها في عالئق العواسیة وذلك

  

  المواد وطرائق العمل

علـى كمیـات كافیـة مـن سـعف النخیـل والمتكونـة مـن الورقـة المركبـة الریشـیة الشـكل مـع السـویق مـن تم الحصـول 

، وكمـا تـم 2002البساتین المنتشرة حول مدینة بغداد عند تشـذیب االشـجار بعـد موسـم جنـي الثمـار فـي نهایـة صـیف 

اقعــة علــى ضــفاف نهــر دجلــة فــي الو و 2002جمــع نباتــات البطاطــا مــن حقــول زراعــة البطاطــا  العــروة الربیعیــة لعــام 

الموصــل والتــي لــم تعامــل بایــة معاملــة كیمیاویــة او مبیــدات حشــریة ، وضــعت هــذة المــواد علــى ارضــیة مــن الســمنت 
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سـم بواســطة ماكنــة 3-2نظیفـة لتمــام الجفـاف تحــت اشـعة الشــمس ، بعـدها قطعــت الــى اجـزاء صــغیرة یتـراوح طولهــا 

تــم تقــدیر نســبة المــادة الجافــة فــي تــبن ســعف النخیــل اعتمــادا علــى . لهــا تقطیــع التــبن حتــى یســهل علــى االغنــام تناو 

لتـر مـن محلـول 15كغـم منـه فرشـت علـى االرض ثـم رشـت بمقـدار 105علیه اخـذ مقـدار % 95.2وكانت) 10(

مـع التقلیـب المسـتمر لتمـام الترطیـب ، ثـم غطیـت )یوریـا % 15تركیـز ( كغم من حبیبـات الیوریـا1.5یحتوي على 

، وبعـد انتهـاء المـدة رفـع النـایلون وتركـت ) 9(یوم لتمـام التشـبع بالیوریـا 15قطعة من النایلون النظیف وتركت لمدة ب

علـى اســاس المـادة الجافــة % 1.5لتجـف تمامـا تحــت اشـعة الشــمس حیـث اصــبح تركیـز الیوریــا فـي تــبن السـعف هــو 

  " تماما

45بحـدود ( واوزانهـا ) بحدود سـنة واحـدة ( في اعمارها كباش عواسیة متقاربة ألتجارب الهضم اربعة تستخدمأ

للـتخلص  BENDAZOLوبحالة صحیة جیدة ، وبعـد أتخـاذ اآلجـراءات الوقائیـة مـن التجریـع بمـادة ) كغم   48–

للــتخلص مــن الطفیلیــات الخارجیــة ، وضــعت  DIZAINONمــن الدیــدان والطفیلیــات المعدیــة والتغطــیس بمحلــول 

ظلعهـا واحـد انـج فیهـا ارضـیة یقـف علیهـا طـول ص للهضـم مصـنوعة مـن انابیـب حدیدیـة مربعـة هذة الكباش في أقفا

الكبش مصنوعة من مشبك حدیدي تنزل منها الفضالت الى طبقة اسفل منها مصنوعة من التیـل تحتهـا طبقـة اخـرى 

فـــي الشـــكل معدنیـــة وكمـــا ثبـــت فـــي القفـــص امـــام الكـــبش جـــردالن احـــدهما للمـــاء والثـــاني للعلـــف وكمـــا هـــو موضـــح

  .)11(المعروض من قبل 

  :تجارب الهضم

الكبــاش علــى مجــروش حبــوب هــذه بتغذیة  15/1/2003تجربــة الهضــم االولــى فــي تأبتــدا:األولــىتجربــة الهضــم 

،)12(غــم یومیــا وســیقان البطاطــا بصــورة حــرة وعلــى وجبتــین لســد احتیاجــات االدامــة فقــط 250الشــعیر وبمقــدار 

ثم ابتـدات فتـرة . كفترة تمهیدیة في نهایتها تم تحدید الكمیة المتناولة یومیا من سیقان البطاطایوما15واستمرت لمدة 

غــم مجــروش حبـوب الشــعیر مضــافا الیــه 250التجربـة الفعلیــة بتقــدیم مخلـوط العلــف التجریبــي الیــومي والمتكـون مــن 

من "ایام وابتداءا10واستمرت لمدة عصرا 3صباحا والساعة 8غم من سیقان البطاطا وعلى وجبتین الساعة 750

الیوم الثالث من هذة الفترة تم جمع الفضالت المنتجة یومیا وحساب مقدارها ثـم مزجهـا جیـدا واخـذ نمـوذج منهـا یمثـل 

ســاعة لتقــدیر نســبة 16ْم ولمــدة 70-60مــن الكمیــة المنتجــة للمختبــر حیــث یــتم تجفیفهــا علــى درجــة حــرارة % 10

ثــم طحنهــا وحفظهــا فــي زجاجــات داخــل الثالجــة لحــین اجــراء التحلیــل الكیمیــاوي ) 10(وحســب فیهــا الرطوبــة االولیــة 

  .علیها 

فیها مجروش حبوب الشعیرمع تبن  سـعف النخیـل والمقـدم إستخدم15/2/2003في تأبتدا:تجربة الهضم الثانیة

  .ة الهضم االولى غم لكل كبش یومیا واعتمدت جمیع االجراءات والقیاسات كما في تجرب750بمقدار 

فیهــا مجــروش حبــوب الشــعیر مــع تــبن ســعف إســتخدمفقــد 15/3/2003فــي ابتــدأتوالتــي :تجربــة الهضــم الثالثــة

غم لكل كبش یومیا هـذا واعتمـدت كـذالك جمیـع االجـراءات والقیاسـات 1000النخیل المعامل بالیوریا والمقدم بمقدار 

  .كما في تجربة الهضم االولى 

لكیمیــــاوي المختبــــري لمجــــروش حبــــوب الشــــعیر واالعــــالف الخشــــنة التجریبیــــة الثالثــــة ونمــــاذج أجــــري التحلیــــل ا

  ) .10(الفضالت المنتجة من الكباش في تجارب الهضم الثالثة وحسب 

تــم حســاب معــامالت هضــم المــادة الجافــة والمركبــات الغذائیــة المختلفــة فــي االعــالف التجریبــة باســتخدام طریقــة 

  .) 13، 11، 6(ها كل من كما أشار الیو المباشرة الهضم غیر

تحلیــل التبــاین للنتــائج المتحصــل علیهــا وحســب التصــمیم العشــوائي الكامــل وتــم مقارنــة المعــدالت حســب أجــري 

  ) .14(وكما جاء في ) Revised L.S.D.Test( المعدل   .L.S.Dاختبار 



154

  النتائج

لحبـــوب الشـــعیر وســـیقان البطاطـــا والســـعف غیـــر النتـــائج المتعلقـــة بالتحالیـــل الكیمیاویـــة) 1(جـــدول رقـــم یوضـــح 

المعامل والمعامل بالیوریا والتي قدمت للكباش في تجارب الهضم الثالثة محسوبة على اساس المـادة الجافـة ، ومنهـا 

و %  9.7، 20.7،7الخشـنة الثالثـة هـياألعالفهیمكن مالحظة ان نسبة البروتین الخام وااللیاف الخام في هذ

على التـوالي ، ممـا یشـیر الـى كـون نسـبة البـروتین الخـام فـي سـیقان البطاطـا مرتفعـة كمـا % 31.7،33.1، 21.7

السـعف، وكمـا یوضـح الجـدول ایضـا بـان معاملـة أتبـاننسبة االلیـاف الخـام فیهـا لیسـت عالیـة واقـل ممـا هـي فـي ان

  فاصـبحت بعـد المعاملـة% 7یث كانت ح% 39تبن سعف النخیل بالیوریا ترفع من نسبة البروتین الخام فیه بمقدار 

9.7. %  

  

  :یضم التراكیب الكیمیاویة للمواد العلفیة التجریبیة ) : 1(جدول رقم 

المادة الجافة   المادة العلفیة

%  

البروتین 

  %الخام 

الدهن الخام 

%  

االلیاف 

  %الخام 

NFE   %   المادة   %الرماد

  %العضویة

  97.0  3.0  75.1  6.2  2.0  13.7  91.9  حبوب الشعیر

100  14.9  2.2  6.7  72.9  3.3  96.7  

  79.2  20.8  35.4  21.0  2.8  20.04  96.7  سیقان البطاطا

100  20.7  2.9  21.7  33.2  21.5  78.5  

تبن السعف غیر 

  المعامل

95.2  6.7  2.4  30.2  46.1  9.8  90.2  

100  7.0  2.5  31.7  48.5  10.3  98.7  

  90.8  9.2  47.5  31.5  2.6  9.2  95.3  تبن السعف المعامل

100  9.7  2.7  33.1  44.8  9.7  90.3  

معامالت هضم 

  % *الشعیر

90  79  80  56  92      

  barley (common)تحت اسم ) 7(حسب ما ذكرها * 

  

من حبوب الشعیر واالعالف التجریبیة في تجارب الهضم "ة یومیاتناولممعدالت الكمیات ال) 2(یضم جدول رقم 

العلیقـة المحتویـة الجافة تماما حیث یتضح منها بان اكبر كمیة متناولة كانت مـن الثالثة محسوبة على اساس المادة

كـبش تلتهـا الكمیـة المتناولـة مـن العلیقـة المحتویـة علـى / غـم1183المعامـل بالیوریـا حیـث بلغـتسعف النخیلعلى 

  التواليعلى كبش/غم944و 955سعف النخیل غیرالمعامل حیث كانتالعلیقة المحتویة على ثم سیقان البطاطا 

فـي تجـارب الهضـم الثالثـة " الجافـة تمامـامعـدالت الكمیـات المطروحـة یومیـا مـن الفضـالت ) 2(كما یضم جدول 

كــبش ، بینمــا كانــت اعلــى مــن هــذا/غــم198حیــث كانــت اقلهــا للكبــاش التــي تناولــت ســیقان البطاطــا حیــث بلغــت 

500و   490سعف النخیل المعامل وغیرالمعامل حیـث بلغـت أتبانش التي تناولت ابكثیر ومتقاربة مع بعضها للكب

  .یوم /كبش/غم 

  

  

  

  

  :الماكولة والفضالت المطروحة في تجارب الهضمالجافة معدالت الكمیات : )2(جدول رقم 

الفضالت   یوم/كبش /الكمیات الماكولة غم تجربة 
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غیر السعف  سیقان البطاطا  حبوب الشعیر  الهضم

  المعامل

السعف 

  المعامل

المادة الجافة 

  المتناولة

المطروحة غم 

  یوم/كبش/

  198  955  -----   -----   725  230  االولى

  500  944  -----   714  ----   230  التانیة

  490  1183  953  -----   ----   230  الثالثة

  

المتناولة النتائج المتعلقة بمعامالت هضم المركبات الغذائیة التي أظهرتها الكباش االربعة) 3(یوضح جدول رقم 

في تجارب الهضم الثالثة ومنها یمكن مالحظة أرتفاع معدالت معامالت هضـم المركبـات الغذائیـة الخشنة لالعالف 

للكبــاش المتناولــة لســیقان البطاطــا عــن تلــك التــي تناولــت أتبــان % 5أحتمــالجمیعهــا وبصــورة معنویــة عنــد مســتوى

ة والبـــــروتین الخـــــام والـــــدهن الخـــــام وااللیـــــاف الخـــــام الســـــعف حیـــــث كانـــــت معـــــدالت معـــــامالت هضـــــم المـــــادة الجافـــــ

، 86.1، 79.6، 74.8والكاربوهــدرات الذائبــة والمــادة العضــوبة ومجمــوع المركبــات الغذائیــة المهضــومة فیهــا هــي 

  .على التوالي % 62.6و 76.9، 77.4، 70.3

  

  :معامالت هضم المركبات الغذائیة لالعالف التجریبیة) : 3(جدول رقم 

جربة ت

  الهضم

  T.D.N  %معامالت الهضم   الحیوان

المادة 

  الجافة

البروتین 

  الخام

الدهن 

  الخام

االلیاف 

  الخام

الكاربوهیدرات 

  الذائبة

المادة 

  العضویة

االولى 

سیقان 

  البطاطا

  

  63.2  76.8  77.4  72  89  80  75.2  1كبش 

  59.3  74.2  71.9  63.6  92.3  77.5  71.2  2كبش 

  60.1  73.5  75.3  68  81  75  71.9  3كبش 

  67.7  83.1  84.9  77.7  81.9  85.9  81  4كبش 

  أ62.6  أ76.9  أ77.4  أ70.3  أ86.1  أ79.6  أ74.8  *المعدل

الثانیة تبن 

سعف ال

  غیر معامل

  21.2  21.2  23  34  46.7  0.0  19.4  1كبش 

  40.2  40.2  43  43  72.2  2.0  37.4  2كبش 

  39.2  39.2  42  41  77.8  0.0  34.7  3كبش 

  41.4  41.4  42  49  33.3  4.0  39.4  4كبش 

  ج35.3  ج35.5  ج42  ج44  ب57.8  ج1.5  ج37  المعدل

الثالثة تبن 

سعف ال

المعامل 

  یوریاالب

  

  47.7  49.3  46  60  52  14  46.1  1كبش 

  52  55.5  61  61  56  27  53  2كبش 

  47  47.7  55  58  40  3.5  46.1  3كبش 

  46  47.2  48  59  68  0.0  45.3  4كبش 

  ب48  ب50  ب53.3  ب59.5  ب54  ب20.5  ب48  عدلالم

5عند مستوى " المعدالت التي تحمل حروف مختلفة تختلف فیما بینها معنویا. %  

  

كانـت مرتفعـة وبصـورة معنویـة عنـد هـذهوكما تشیر النتائج الى كون معدالت معامالت هضـم المركبـات الغذائیـة 

معامــل بالیوریــا مقارنــة مــع تلــك التــي تناولــت الســعف غیــر للكبــاش التــي تناولــت تــبن الســعف ال% 5أحتمــالمســتوى

، 42، 57,8,44، 1.5، 37مقابـل % 48و50، 53.3، 59.5، 54، 20.5، 48المعاملة حیث كانت 

  .على التوالي % 35.3و 35.5
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ة المسـتخدمة فـي االختالفات الفردیة بـین الكبـاش االربعـالى ظهور)3(لنتائج المعروضة في جدول ذلك تشیراوك

التجریبـة الثالثـة الخشـنة تجارب الهضم الثالثة في مدى قابلیتها على هضم المركبات الغذائیة المختلفة في االعالف 

، حیث ظهرت اعلى االختالفات بـین الكبـاش التـي تناولـت تـبن السـعف غیـر المعامـل والمعامـل وخاصـة فـي معامـل 

  .ت سیقان البطاطالالكباش التي تناو هضم البروتین الخام وكانت اقل من ذلك بین

  

  المناقشة

األلیاف الخام في سیقان البطاطا وعلى اساس المادة الجافة و بان نسبة البروتین الخام )1(یالحظ من جدول رقم 

یبـه كحیث انه یعتبر فـي تر مقبولون هذا العلف الخشن كعلى التوالي مما یشیر الى % 21.7و 20.7تماما هي  

مثــل دریــس الجــت ودریــس الــذرة ) 7(افضــل مــن العدیــد مــن االعــالف  الخشــنة التــي تــم ذكرهــا مــن قبــل اوي یــالكیم

علــى التــوالي وایضــا % 10.4,27.4و   26, 17.9المركبــات الغذائیــة فیهــا هــيهــذه البیضــاء حیــث كانــت نســب 

% 28.9، 9.3و 28، 8.0حیــث كانــت )8(والتــي ذكرهــا افضــل مــن دریــس الشــعیر واوراق نباتــات الــذرة الجافــة

فــي دراســته بــأن نســبة البــروتین الخــام فــي ســیقان البطاطــا عنــد مســتویات مختلفــة مــن ) 2(لقــد ذكــر . علــى التــوالي

یمكـن المالحظـة مـن الجـدول وجد فـي هـذه الدراسـة ، و اوهي مقاربة لم% 23.6-18.2االرواء والتسمید تقع بین 

علــى % 9.7و7.0ســعف النخیــل غیــر المعامــل والمعامــل بالیوریــا هــي أتبــانبــان نســبة البــروتین الخــام فــي ) 1(

الحنطــة والشــعیر  ونباتــات الــذرة الصــفراء أتبــانعــن ) 7(التــوالي وهــي افضــل مــن نســب البــروتین الخــام التــي ذكرهــا 

31.7وهـي  السـعف أتبـاننسبة االلیاف الخـام التـي فـيعلى التوالي وكما ان%5.6و 3.0، 2.9حیث  كانت 

% 38.4،34.6،34حیــث كانــت تبــاناألفــي هــذه ) 7(اقــل مــن نســبتها التــي ذكرهــا هــي علــى التــوالي % 33.1،

مقاربــة فــي حیــث أنهــافــي عالئــق المجتــرات مقبولــة كعلــف خشــنتبــاناألهى كــون هــذعلــعلــى التــوالي ، ممــا یــدل 

وهذا ما أشـار ،) 7(الیاف خام % 29.8بروتین خام و % 9.7لدریس الشعیر الذي یحتوي على الكیمیاوي تركیبها 

حیــث انهــا تحســن مــن انتــاجعــن امكانیــة أضــافة هــذه االعــالف الخشــنة الــى علیقــة ابقــار الحلیــب المحلیــة ) 3(الیــه 

  .ترفع نسبة الدهن فیه الحلیب  و 

تحدیـدیهـا فموالمطروحـة والتـي تـوالمتعلقـة بمعـدالت الكمیـات الماكولـة) 2(اما النتائج المعروضة في جدول رقم 

كـبش فـیالحظ  منهـا بـان معاملـة تـبن /غـم230كمیة المادة الجافة المتناولة یومیا من مجروش حبوب الشعیر بمقـدار 

كبش وهذة /غم953بلغت كمادة جافة حیث منه متناولة زید من مقدار الكمیة الی% 1.5سعف النخیل بالیوریا بتركیز 

مــن قبــل االبقــار المحلیــة للعلیقــة "یــة المتناولــة مــن المــادة الجافــة یومیــازیــادة الكمعــن) 3(مطابقــة لمــا ذكــره النتیجــة 

ان الكمیـــات المتناولـــة  مـــن  كمـــا و .عـــن غیـــر المعامـــل %2المحتویـــة علـــى ســـعف النخیـــل المعامـــل بالیوریـــا بتركیـــز 

حنطــة والتــي مــن ا تبــان القصــب والةكانــت اعلــى مــن التــي تناولتهــا االغنــام العواســیهــذه ثــة ثالاالعــالف التجریبــة ال

و554،713حیــث كانــت  مــن الــوزن الحــي % 2و 1مســتویین مــن العلــف المركــزإســتخدمعنــدما ) 15(ذكرهــا 

مـن الكمیـة المتناولـة مـن دریـس الشـعیر التـي قـلللمسـتویین علـى التـوالي اال انهـا كانـت ایـوم /كبش/غم597، 508

  .الي على التو یوم /كبش/غم 1100و 1105حیث كانت ) 16(ذكرها

ســتنتاج الفــي تجــارب الهضــم الثالثــة یمكــن ا) 2(الكمیــات المطروحــة كفضــالت جــدول رقــممــن النتــائج المتعلقــة بو 

كبـاش التـي تناولتهـا قـد طرحـت اقـل االالنلسـیقان البطاطـا سـتكون " للمركبات الغذائیة عموماهضمیةقیمعلى بان ا

باش  التـي ككبش یومیا لال/غم490و 500مع ة ارنكبش یومیا مق/غم198كمیة من الفضالت الجافة حیث كانت 

حیـث كانـت ) 3(النتـائج المعروضـة قـي  جـدول ثبتتـه وهـذا مـا ا. تناولت السعف غیر المعامل والمعامل على التـوالي
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الكبــاش التــي تناولــت ســیقان البطاطــا وتفوقــت بصــورة لافضــل معــدالت معــامالت الهضــم ولجمیــع المركبــات الغذائیــة 

  .السعفأتبانعن معدالت معامالت الهضم التي اظهرتها الكباش التي تناولت % 5أحتمالستوىمدنویة عنمع

درات یـالبـروتین الخـام والـدهن الخـام وااللیـاف الخـام والكاربوهلكـل مـن هضـمالمعدالت معامالت قیموعموما فان

، 79.6لیهــا فــي هــذه الدراســة وهــي والتــي حصــلنا عســیقان البطاطــاالغذائیــة المهضــومة لومجمــوع المركبــات ئبــةالذا

فــي كــل مــن دریــس الجــت ودریــس ) 7(مــن القــیم التــي ذكرهــا ل كانــت افضــ% 62.6و 77.4، 70.3، 86.1

، 69، 69، 70، 49و %   7,50، 70، 45، 30، 71نباتـــات البـــاقالء هـــيوتـــبنالصـــفراءنباتـــات الـــذرة 

معـــدالت معـــامالت هضـــم المركبـــات قـــیم وایضـــا فـــان. لتـــواليعلـــى ا% 52.1، 68، 43، 57، 49و% 52

كانـت افضـل مـن ) 3(تـبن سـعف النخیـل المعامـل بالیوریـا  جـدول رقـم لهـرت فـي هـذة الدراسـة ظالتـي أعـاله الغذائیة

، 57، 42، 19و % 40.6، 47، 52، 41، 8الحنطة والشعیر حیث كانت  أتبانعن ) 7(القیم التي ذكرها

وكما ان معدل معامل هضـم المـادة الجافـة لتـبن سـعف النخیـل المعامـل بالیوریـا الـذي على التوالي ،% 42.2، 45

تـبن الشـعیر ودریـس معامل هضم المادة الجافـة لعن ) 16(ذكره لما" امقاربكان % 48ظهر في هذه الدراسة وهو 

  .على التوالي % 50.2و 47.6و52.9و  49.3القصب والقصب االخضر وسایلج القصب حیث كان
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