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 الممخص

عجة عواسية هحسنة ن 11باستخدام التابعة لوزارة الزراعة لحيوانية / الرشيدية  في شعبة بحوث الثروة ا ىذه الدراسة أجريت       
وانتاجيا هن الحميب  ألوزانياسنوات، قسهت النعاج تبعا  0-3كغم وتراوحت اعهارىا بين  8.11±  00.11 أوزانياهعدل ، وراثيا

تكونت بشكل اساسي هن الشعير غير الهعاهل  رة غذيت عمى عميقةعدت هعاهمة السيط األولى. الهجهوعة الى هجهوعتين
اها  .الهادة الجافة أساسعمى  %3.77والبروتين غير الهتحمل  % 2.02بالفورهالدييايد واحتوت عمى البروتين الهتحمل بنسبة 

ايد واحتوت عمى البروتين الهتحمل هعاهمة الشعير بالفورهالدييفييا السيطرة لكن تم غذيت عمى نفس عميقة فقد  الهجهوعة الثانية
ا هن الطاقة هن هتقاربتين في هحتواىا% عمى اساس الهادة الجافة وكانت العميقت0.37% والبروتين غير الهتحمل 2.03بنسبة 

غم/ ك 1.388عند تغذية النعاج عمى الشعير الهعاهل اذ بمغ ( 1.10) آ> االيضية. اشارت النتائج الى زيادة انتاج الحميب هعنويا
مم تختمف هعنويا بين الهعاهمتين لكن كهية فنسب هكونات الحميب  . اهاغم/ يومك 1.182يوم هقارنة بهعاهمة الشعير غير الهعاهل 

روقات هعنوية بين لم يالحظ وجود ف. باألولى( في الهعاهمة الثانية هقارنة 1.10الالكتوز والدىن والبروتين ازدادت هعنويا )آ>
x 11 08.11العدد الكمي لمبكتريا وبكتريا القولون في الهعاهمة الثانية اذ كانت  لكن انخفضب المبن، الهعاهمتين في تركي

 1.10و  3
x11

x 11 00.00هقارنة بالهعاهمة االولى اذ بمغت  1
x11 0.33و  3

 عمى التوالي. 1
 

  حميب، فحوصات هيكروبية. إنتاجشعير، فورهالدييايد،  :ةدالال الكممات
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ABSTRACT 
  This study was conducted in research department of animal resource/ Al-Rashidiya, at ministry 

of agriculture by using 14 of genetically improved awassi ewes, average body weight 56.00 ± 2.10 

kg and age ranged between 3-5 years. Ewes were allocated according to their weight and milk 

production into two groups. The first was control (T1), fed on ration consist mainly of untreated 

barley and contain 9.69% of degradable protein and 3.77% of undegradable protein as dry matter. 

The second group (T2) was fed on same control ration but barley grain were treated with 

formaldehyde and contain 9.63% degradable protein and 6.37% of undegradable protein as dry 
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matter, the two rations are nearest in its content of metabolizable energy. Results are indicated to a 

significant increase (p > 0.05) in milk production in T2 which were 1.322 kg/day as compared to T1 

which were 1.128 kg/day, milk components did not differ significantly between the two groups, but 

the quantity of lactose, fat and protein increased significantly (p > 0.05) in T2 as compared to T1. 

No significant differences were noted in yogurt composition, but the total number of bacteria and 

colonic bacteria decreased in T2 (52.10 x 10
3
and 4.16 x 10

1
) compared to T1 (55.66 x 10

3
 and 5.33 

x 10
1
) respectively. 

 

Keywords: barley, formaldehyde, milk production, microbial tests.   
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 المقدمة

الغذاء بهعزل عن البروتين الهيكروبي الهتكون في  بروتين عمىنظرًا لعدم توفر هعموهات هفصمة عن االستجابة لمتغذية         
( عمى هدى العديد هن السنين في اعداد عالئق الحيوانات الهجترة Crud Proteinالكرش لذا فقد استخدم نظام البروتين الخام )

الهجيرية في (، ان ىذا النظام ال يعطي تفاصيل عن احتياجات االحياء ,Varga 8117وهن بينيا عالئق حيوانات الحميب )
الكرش والحيوانات بشكل دقيق لذلك فان اعتهاد ىذا النظام قد ينتج عنو نقص في تمبية احتياج الحيوان لذا فقد بذل عمهاء التغذية 
جيود كبيرة في دراسة الطرق التي يهكن اعتهادىا لخفض الفقد وزيادة كفاءة االستفادة هن النيتروجين الهتناول ونتج عن ىذه 

( الذي يقسم بروتين الغذاء الى قسهين، البروتين Metabolisable Proteinا يسهى بنظام البروتين الهتأيض )الدراسات ه
( والذي يجب ان يتوفر في العميقة بكهية كافية تمبي حاجة االحياء الهجيرية في الكرش Degradable Proteinالهتحمل )

       هجتراتان عالئق ال (,NRC 1222) في تقرير وقد اقترح ،لهيكروبيلالستفادة هن الكربوىيدرات الهتيسرة لبناء البروتين ا
لتمبية احتياجات االحياء  (et al., 2008 Javaid% هن الهادة الجافة )2.0يجب ان تحتوي عمى البروتين الهتحمل بنسبة 

كهية تتناسب والحالة ( الذي يجب ان يتوفر بUndegradable Proteinالبروتين غير الهتحمل )و  ،الهجيرية في الكرش
  جية واالنتاجية لمحيوانات. ان التقميد الهتبع في اعداد عالئق الحيوانات الهحمية يعتهد عمى الهواد االولية الهتوفرة فيو ليو الفس

      السوق الهحمية وخاصة الشعير ونخالة الحنطة والتبن واليوريا وىذه العالئق يهكن ان توفر حاجة الحيوانات هن الطاقة
والبروتين الى حد ها لكنيا ال تأخذ بنظر االعتبار االحتياجات الفعمية هن البروتين الهتحمل وغير الهتحمل وىذا يسبب ىدر في 

ية او كيهياوية عمى بعض و البروتين والطاقة الهتناول، ولهعالجة ىذه الحالة فقد اقترحت بعض الدراسات اجراء هعاهالت فيزيا
  أشار إذرجة تحمميا إلعداد عالئق هتزنة في هحتواىا هن البروتين الهتحمل وغير الهتحمل. هكونات العميقة بيدف خفض د

( 8112الهالح وآخرون،  ؛8113قاسم وصالح،  ؛ 8111et al.,  Dosky ؛ 8111قاسم،  ؛ 8111الدباغ،  ؛ 8112صالح، )
 أوضحبالفورهالدييايد، كها هعاهمة هكوناتيا الى زيادة انتاج الحميب وبعض هكوناتو عند تغذية الحيوانات عمى عالئق بعض 

في النعاج. لقد  انتاج الحميب فيايجابي  تأثير( ان هعاهمة كسبة فول الصويا بالحرارة لو 8110قاسم وآخرون،  ؛8118الحهداني )
 الكيهيائية الصفاتالحميب وهكوناتو وبعض  إنتاجهعاهمة الشعير بالفورهالدييايد في  تأثيرتم اقتراح ىذه الدراسة لمبحث في 

 .في المبن الهيكروبية 
 المواد وطرائق العمل

نعجة عواسية هحسنة  11ىذه الدراسة في شعبة بحوث الثروة الحيوانية/ قسم بحوث نينوى/ وزارة الزراعة باستخدام  أجريت      
هن وحسب خطة العهل الهتبعة في شعبة بحوث وراثيا في االسبوع الثاهن بعد الوالدة، اذ تم فطام الحهالن هبكرا نياية االسبوع الثا

كغم. قسهت النعاج تبعا ألوزانيا وانتاجيا  8.11±  00.11سنوات وهعدل اوزانيا  0-3النعاج بين  أعهارالثروة الحيوانية، تراوحت 
ها وتركيبيها غذيت النعاج جهاعيا وبصورة حرة عمى العميقتين التجريبيتين الهبين نسب هكوناتي هن الحميب الى هجهوعتين.

                         غذيت عمى عميقة السيطرة التي احتوت عمى البروتين  األولى( الهجهوعة 1الجدول )الكيهياوي في 
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الهجهوعة الثانية  فغذيت عمى عميقة تحتوي نسبة  أها ،% هن الهادة الجافة3.77% والبروتين غير الهتحمل 2.02الهتحمل بنسبة 
هن الهادة الجافة،  %0.37% بينها تم رفع نسبة البروتين غير الهتحمل الى 2.03 هقاربة لعميقة السيطرة هن البروتين الهتحمل

وكانت العميقتين هتقاربة في هحتواىا هن الطاقة االيضية. تم رفع نسبة البروتين غير الهتحمل في العميقة الثانية عن طريق هعاهمة 
لتر هن حاهض  3لتر هن هحمول الفورهالدييايد و 0ييايد بإضافة هعاهمة الشعير بالفورهالد وقد تهت حبوب الشعير بالفورهالدييايد.

لترهن الهاء ثم اضيفت كل الكهية الى طن هن الشعير الهجروش، وبعد الخمط الجيد تم تغميف الشعير بطبقة هن  10الخميك الى 
ا لهدة اسبوع ثم استخدم في اعداد العميقة ، بعدىا تم فرش الشعير عمى االرض وتقميبو يوهيأيامالنايمون )البولي ايثيمين( لهدة ثالثة 

يوها قياس انتاج الحميب عمى يوهين  10تم خالل هدة الدراسة التي استهرت . (et al., kassem 1227)وحسب ها ورد عن 
عاج تبقية هن حميب النهن الحميب الخاص بكل نعجة هن الحميب لغرض التحميل اها الكهية الهعينة هتتاليين كل اسبوعين واخذت 

 1220)وحسب ها ورد عن كغم لغرض تصنيع المبن  1 ىاار دهق كهية افي وعاء واخذت هني افقد تم تجهيعي لكل هجهوعة
Tamime, لهدة نصف ساعة ثم برد الحميب الى  ˚ن 21( اذ تم تصفية الحميب بقطعة هن الشاش ثم عوهل بالحرارة عمى درجة

حيث اضيف البادئ  1:1بنسبة  Streptococcus thermophillusو  Lactobacillus bulgaricusولقح بالبادئ  ˚ن 10
عمى درجة حرارة ( Heraeusونقمت الى الحاضنة نوع ) بالستيكية  مب% هن وزن الحميب وهزج جيدا ثم تم تعبئتو في ع3بنسبة 

 .ت الكيهياويةالتحميال إجراءحين ل ˚ن 0هئوية لحين التخثر ثم نقمت الى الثالجة لتبريدىا عمى درجة حرارة  18
 

 : المكونات والتركيب الكيميائي لمعالئق التجريبية1لجدول ا  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 et al., kassem Stanton and 1227)تم حساب البروتين الهتحمل وغير الهتحمل وفقا لهحتوى بروتين هكونات العميقة هنيها وحسب ها ورد عن**

Levalley, 2010 ;) .*سب قدرت فعميا ح(AOAC, 2002.) 
 

 شعير معامل بالفورمالديهايد شعير غير معامل المكونات %
 ---- 01 شعير غير هعاهل

 01 ---- شعير هعاهل
 0 7 كسبة فول صويا

 8.0 8.70 ذرة صفراء
 81 81 نخالة حنطة

 7.8 7.11 تبن
 1.3 1.80 يوريا

 1 1 زيت زىرة الشهس
 1.0 1.0 حجر كمس
 1.0 1.0 همح طعام

 التحميل الكيهيائي %

 22.10 21.32 الهادة الجافة  *
 21.13 21.18 الهادة العضوية  *
 1.83 1.88 هستخمص االيثر  *
 2.11 2.11 االلياف الخام  *
 10.11 13.10 البروتين الخام  *
 2.03 2.02 °البروتين الهتحمل 

 0.37 3.77 °البروتين غير الهتحمل 
 11.17 11.02 ▪الطاقة االيضية هيكاجول/ كغم  
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( اوربي الهنشأ، اها تركيب المبن هن البروتين فتم تقديره  milk scan analyzerتم تقدير هكونات الحميب باستخدام جياز )       
               ( والرهاد حسب ,1203Lingبطريقة كمداىل والدىن بطريقة كيربر والهواد الصمبة الكمية باستخدام الطريقة الوزنية )

( 8112AOAC,( كها تم تقدير الحهوضة بطريقة التسحيح ، )1271 AOAC, وتقدير االس الييدروجيني باستخدام جياز ،)
pH-meter  نوعpw9421  هن شركةPhilips ايضا تم اجراء بعض الفحوصات الهيكروبية عمى المبن الهصنع، اذ تم حساب .

ساعة  12 لهدة ˚م 37وحضنت االطباق عمى درجة حرارة  Nutrient  Agarالعدد الكمي لمبكتريا باستخدام الوسط الغذائي 
الخهائر واالعفان حسبت باستخدام  أعدادوحسبت اعداد البكتريا بضرب هتوسط عدد الهستعهرات في االطباق بهقموب التصحيح، 

ت االعداد بضرب عدد ايام وحسب 0 لهدة ˚م 80عمى درجة حرارة  قوحضنت االطبا Potato Dextrose Agarالوسط الغذائي 
وحضنت  Macconkey Agarالهستعهرات بهعاهل التخفيف، كذلك تم حساب اعداد بكتريا القولون باستخدام الوسط الغذائي

بضرب عدد الهستعهرات بهقموب  لمبكتريا هيةالهستعهرات الناساعة وحسبت اعداد  12 لهدة ˚م 37االطباق عمى درجة حرارة 
  التخفيف.
ل النتائج احصائيا باستثناء الفحوصات الهيكروبية باستخدام التصهيم العشوائي الكاهل لتجربة بسيطة باستخدام تم تحمي       

 ، وتهت الهقارنة بيناآلتيالرياضي  األنهوذج وحسب( SAS, 2000)الحاسوب االلكتروني بتطبيق البرناهج االحصائي
بين الهتوسطات عند هستوى  حدود لتحديد الفروق الهعنويةالهتعدد ال (Duncan,1955)الهتوسطات باستخدام اختبار

 . ( 1.10آ>)احتهال
 

Yij= μ + Ti + + eij 

Yij .قيهة الهشاىدة لمصفة الهدروسة = 
μ .قيهة الهتوسط العام = 

Ti . تأثير العالئق التجريبية = 
eij .قيهة الخطأ التجريبي لموحدة التجريبية = 

 

 والمناقشة النتائج

       هعنويا  انتاج الحميب اذ ازدادالحميب وهكوناتو،  إنتاجهعاهمة الشعير بالفورهالدييايد في  تأثير( 8الجدول ) يوضح       
هقارنة  غمك 30.28±  1388 بمغ( عند تغذية النعاج عمى الشعير الهعاهل بالفورهالدييايد في الهعاهمة الثانية اذ 1.10)أ> 

وكذلك قيم االس نسب الالكتوز والدىن والبروتين والهواد الصمبة الكمية في الحميب ، غمك 01.11 ± 1182بالهعاهمة االولى 
ين ولم تكن ىناك فروقات هعنوية بينيا. لكن لوحظ تكانت هتقاربة بين الهعاهم (lactic acidالييدروجيني و حهوضة الحميب )

غم /  3.03±  02.70 كهية الدىنو غم / يوم  1.21± 72.82( في الهعاهمة الثانية في كهية الالكتوز  1.10زيادة هعنوية ) آ> 
 13.78و  1.01±  01.03و 8.2 ± 00.70، هقارنة هع الهعاهمة االولى اذ كانت م / يومغ1.80±  01.22وكهية البروتين يوم 
يالحظ هن نتائج ىذه الدراسة ان هعاهمة الشعير بالفورهالدييايد ادت الى زيادة كهية الحميب . عمى التوالي/ يوم  غم ±1.20 

الهالح وآخرون،  ؛8113قاسم وصالح،  ؛8111الدباغ،  ؛8112صالح، % وىذا يتفق هع نتائج الدراسات )17.12الهنتج بنسبة 
كغم/ يوم  8ن ان كهية الهادة الجافة الهتناولة هن قبل النعاج كانت هتقاربة في كمتا الهعاهمتين بحدود (. اذ عمى الرغم ه8112

خالل هدة التجربة بهعنى اخر ان كهية البروتين الخام والبروتين الهتحمل والطاقة االيضية الهتناولة كانت هتقاربة بين الهعاهمتين 
كهية اعمى هن البروتين غير الهتحمل الذي هصدره الشعير الهعاهل بالفورهالدييايد والذي  وان النعاج في الهعاهمة الثانية تناولت

ربها كان السبب في تحسن انتاج الحميب نتيجة لتجييز الجسم بكهية اكبر هن االحهاض االهينية التي تستغل في دعم االنتاج 
( ان تغذية البروتين غير الهتحمل يقمل الفقد  Wali, 2010تقرير هنظهة الغذاء والصحة العالهية )وحول ىذا الهوضوع فقد ذكر 
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تزيد هن تكوين الالكتوز بالغدة المبنية اذ يعهل الالكتوز عمى تنظيم  أنيا إلى إضافة، اإلنتاجفي البروتين والطاقة والتي تستغل في 
ر واضح لمزيادة في انتاج الحميب يد يعطي تفسوىذا قكهية الهاء التي تسحب هن الدم الى الغدة المبنية وزيادة حجم الحميب الهنتج 

عند تغذية النعاج عمى الشعير الهعاهل بالفورهالدييايد. كذلك يتبين هن الجدول ان كهية الالكتوز والدىن والبروتين كانت هرتفعة 
وكانت ىذه النتيجة هتفقة هع  هعنويا في الهعاهمة الثانية هقارنة باألولى وسببيا الزيادة في انتاج الحميب في الهعاهمة الثانية ،

 (.8112الهالح وآخرون، ؛ 8112صالح،  ؛ 8111الدباغ،  ؛ 8117دوسكي، النتائج التي توصل الييا )
( ان نسب هكونات المبن لم تختمف هعنويا بين الهعاهمتين، كها لم تكن الفروقات هعنوية بين 3الجدول )النتائج في يالحظ هن 

 .(Lactic acid) ييدروجيني و الحهوضة التسحيحية الهعاهمتين في درجة االس ال
     

 الحميب ومكوناته إنتاجمعاممة الشعير بالفورمالديهايد في  تأثير :2الجدول  
 المعاممة االولى الصفات

 شعير غير معامل
 المعاممة الثانية
 شعير معامل

الخطأ ± المتوسط 
 القياسي

 8.11±  00.11 8.21±  00.11 3.31±  00.20 كغملمنعاج الوزن االبتدائي 
 11.12±  1880 أ 30.28±  1388 ب 01.11±  1182 انتاج الحميب غم / يوم

 1.13±  0.27 1.10±  0.28 1.13±  0.28 الالكتوز %
 1.13±  1.00 1.81±  1.07 1.12±  1.03 الدىن %

 1.18±  3.21 1.11±  3.23 1.13±  3.27 البروتين %
 1.11±  10.17 1.81±  10.87 1.81±  10.17 الهواد الصمبة الكمية %
 8.11±  78.18 أ 1.21±  72.82 ب 8.21±  00.70 كهية الالكتوز غم / يوم

 8.81±  00.12 أ 3.03±  02.70 ب 1.11±  01.03 كهية الدىن غم / يوم
 1.01±  17.20 أ 1.80±  01.22 ب 1.20±  13.78 كهية البروتين غم / يوم

 0.01  ±1.11 0.00  ±1.18 0.03  ±1.10 ( pH )االس الييدروجيني 
 1.12  ±1.11 1.12  ±1.11 1.12  ±1.11 ( lactic acidالحهوضة ) 
 (. 1.10تشير الحروف الهختمفة افقيا الى فروقات هعنوية ) أ>             

 

 معاممة الشعير بالفورمالديهايد في تركيب المبن تأثير :3الجدول 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 ولىالمعاممة اال  الصفات
 شعير غير معامل

 المعاممة الثانية
 شعير معامل

الخطأ ±المتوسط 
 القياسي

 1.12±  0.13 1.22±  0.10 1.80±  1.21 الدىن في المبن %
 1.11±  0.38 1.11±  0.00 1.12±  0.12 البروتين في المبن %

 1.28±  12.12 1.10±  12.03 1.32±  17.01 الهواد الصمبة الكمية في المبن %
 1.10±  1.01 1.12±  1.00 1.10±  1.07 رهاد في المبن %ال

 1.82  ±1.10 1.31  ±1.17 1.31  ±1.11 ( pHاالس الييدروجيني ) 
 1.31  ±1.10 1.38  ±1.18 1.31  ±1.18 (  lactic acid الحهوضة ) 
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x 11 00.00انخفض هن ( ان العدد الكمي لمبكتريا 1الجدول )يتضح هن نتائج الفحوصات الهيكروبية في        
في عينة المبن  3

x 11 08.11هن حميب النعاج التي غذيت عمى الشعير غير الهعاهل الى 
في عينة المبن هن حميب النعاج التي غذيت عمى  3

x 11 0.33الشعير الهعاهل، اعداد بكتريا القولون في عينات المبن فقد انخفضت ايضا هن 
 x 1.10في الهعاهمة االولى الى  1

11
في الهعاهمة الثانية التي غذيت فييا النعاج عمى الشعير الهعاهل بالفورهالدييايد، وهها تجدر االشارة اليو ان قيم بكتريا القولون  1

الخهائر واالعفان فكانت هتقاربة  أعداد أهاخمية / هل.  11في الهعاهمتين كانت ضهن الحد الهسهوح بو اذ يجب ان ال تزيد عن 
x 11 81.81بمغت بين الهعاهمتين و 

x 11 81.11و  8
عمى التوالي. تبين انخفاض اعداد البكتريا الكمي وبكتريا القولون في 8

عينات المبن الهصنع هن حميب النعاج التي غذيت عمى الشعير الهعاهل بالفورهالدييايد، بينها كانت قيم اعداد الخهائر واالعفان 
النخفاض في اعداد البكتريا الكمي وبكتريا القولون غير واضح، اذ اشارت وان سبب حدوث اكانت هتقاربة بين الهعاهمتين، 

الى عدم وجود فروقات في هستوى الفورهالدييايد في  (,et al., 1972 Mills ;1221 Artwal and Mahadevanالدراسات )
ل عمى ذلك باستخدام الفورهالدييايد الهعمم حميب االبقار التي تناولت االعالف الهعاهمة بالفورهالدييايد وغير الهعاهمة وتم االستدال

وىنا يجب االشارة الى ان نسبة الفورهالدييايد الهستخدهة في هعاهمة العمف في ىذه الدراسة ىي ضهن الحد الهسهوح بو . اشعاعيا
ائج ىذه يتضح هن نت (.et al., Kassem 1227والذي ليس لو تأثير ضار عمى الحيوانات التي تغذى عمى العمف الهعاهل )

الحميب بنسبة  إنتاجالدراسة ان هعاهمة حبوب الشعير التي تعد الهكون االساس لعالئق الهجترات بهحمول الفورهالدييايد يحسن 
 . % كها يؤثر ايجابا في نوع المبن الهصنع هن الحميب الهنتج11

 

 بن المصنعمعاممة الشعير بالفورمالديهايد في بعض الصفات الميكروبية لم تأثير :4الجدول 
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8  
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