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ومعامل في بعض الصفات االنتاجية  (biochar)من الفحم الحيوي  استخدام نسب مختلفةثيرأت

 العواسيةالحمالن  فيالغذائية  عناصرهضم ال
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 قسم اإلنتاج الحيواني -كلية الزراعة  - جامعة تكريت

    2020/  2 /17وقبوله       2019 /4 /2تاريخ استالم البحث 

 البحث مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث ااالول . 

 الخالصة                                                                         

جامعة تكريت للمدة  –الزراعة  أجريت هذه الدراسة في حقل األغنام التابع لقسم علوم الثروة الحيوانية في كلية

 5-4تراوحت أعمارها ما بين ,  اا عواستتتتي حملا  16. واستتتتتفدم في هذه الت ربة  2018/2/21ولغاية 7/12/6201من 

شهر وبم وغذيت تغذية فردية , تغذوية م اميع  أربعة إلىعشوائياا كغم , وزعت الحملن  0.14 ± 23.38وزن  عدلأ

 (0%مع أربعة علئق متقاربة في محتواها من البروتين الفام والطاقة االيضتتية ولكن ألتل ت في نستتبة ال حم الحيو  

( في   P< 0.05ظهور زيادة معنوية ) إلىنتائج التحليل اإلحصتتائي أشتتار  يوم .  77ولمدة  %3)   ,   ,%2  ,%1

حين في لصتتالا المعاملة الثانية مقارنةا بالمعاملة الرابعة , ومعدل أستتتهلا العلا المركز والكلي الوزن النهائي معدل 

معدل الزيادة الوزنية اليومية والكلية وك اءة كل من على المعاملتين الثالثة والرابعة في ت وقت المعاملة الثانية معنوياا 

 .ص الفالي من النتروجين الفامهضم المادة ال افة والبروتين الفام واأللياف الفام والمستفلالتحويل الغذائي ومعامل 

 . : الفحم الحيوي , معامل هضم العناصر الغذائية , الحمالن العواسيةالكلمات المفتاحية 

Tikrit University – College of Agriculture – Animals Production Dept. 

 Date of research received 2 / 4 /2019 and accepted 17 / 2 /   2020 

 Part of PhD. Dissertation for the first author.  

Abstract 

This study was conducted in the field of sheep at the college of Agriculture-

University of Tikrit from 6/12/2017 until 21/2/2018 . 16 Awassi Lambs were used in this 

experiment, aged 4-5 months and average weight of 23.38± 0.14 Kg . These lambs were 

divided in to four groups with approximately same weights , then distributed the randomly 

into 4 treatments . 

In this experiment individual feeding system was used which included four rations 

with different levels of biochar (0% , 1% , 2% , 3% ) .Statistical analysis results showed 

that there was a significant increase (P<0.05) in the final weight  and feed concentration 

intake and total fee intake  (concentrate + hay) for the T2 comparison with T4 and a 

significant increase (P<0.05) for T2 in the average daily gain and total body gain and feed 

conversation ratio and in dry matter digestibility , organic matter digestibility , crude 

protein digestibility , crude fiber digestibility , nitrogen-free extract digestibility  in 

comparison to T3 and T4 .  
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 المقدمة

تشتتتتتتكل الثروة الحيوانية أحد األقستتتتتتام الهامة للقطا  الزراعي في العرام والتي لها مكانتها الفا تتتتتتة في 

سية إلنتاج اللحوم باعتباره  االقتصاد الوطني . تعد األغنام أحد أهم الحيوانا  الزراعية في القطر وأحد المصادر الرئي

ي وزيادة الوعي التغذو  المصتتدر الرئيستتي للبروتين الحيواني الذ  يزداد الطلي عليع ب عل ارت ا  المستتتوا المعاشتت

زيادة . لذا فقد كان من الضتتتترور  التركيز على  (1992 , ) الصتتتتائل والق الزيادة في أعداد الستتتتكان  للمستتتتتهل  و

وقد ُعنَي الباحثون منذ ستتتنين طويلة بدراستتتة المشتتتاكل  .من أجل اإلستتتهام في دفع ع لة التقدم في هذا القطا   أعدادها

التغذية حيث يتطلي وضع  يغة تلئم احتياجا  الحيوان مشاكل التي تؤثر على أداء الحيوانا  وإنتاجها وأهمها هي 

ان استتتتتفدام بعض اإلضتتتتافا  الغذائية  . (ARC ,1984 )الهضتتتتمي  جهازهارعة النمو وزيادة اإلنتاج وطبيعة لستتتت

Nutritives additives  والغير الغذائيةNon-nutritives additives   تحستتتتتتين النمو وتزيد من ك اءة  إلىتؤد

حد أ( biochar)ويعتبر ال حم الحيو   , Hassan) , (2009استتتتتتتغلل المواد العل ية وتحستتتتتتن من لوا  الذبيحة 

مصطلا  (biochar) وال حم الحيو  , (  2013وألرون ,  (Gerlachاإلضافا  الغير غذائية في اعلف الم ترا  

ويعتبر قشتتتور المركبا  الكربونية التي يتم  تحضتتتيرها من بقايا بعض النباتا  وبعض المفل ا  الحيوانية  إلىيشتتتير 

ومن للل عمليتين االولى هي عملية الكربنة .) 2013وألرون ,   chuمن أهم تل  المواد ) جوز الهند و قش االرز

بمعزل عن االوكستتتت ين ( م°1100 – 800ويتم من لللها تستتتتفين المواد العضتتتتوية تحت درجا  الحرارة العالية )

تنشتتتتتتيا المواد المكربنة من ( , أما الفطوة الثانية يتم 2002وألرون ,  Yalcinللحيلولة دون حدوث احترام كامل )

أو بفار الماء وغيرها مما يساعد على حرم المواد CO2 للل تعريضها لعوامل مؤكسدة مثل ثاني اوكسيد الكربون 

النات ة من عملية الكربنة والتي تسد المساما  البينية وهذا يساعد على زيادة المساحة السطحية لهذه المركبا  لعملية 

 ( . 2002وألرون ,  Girgis) تعتبر من أهم لوا  ال حم الحيو  ( والتيAdsorptionاالمتزاز )

الغازا   (Adsorption) انا  الم ترة بسبي قابليتها على أمتصا في تغذية الحيو اا حالي ويستفدم ال حم الحيو 

ال حم الحيو  لعلئق  إضافةأّن و( .  2013وألرون ,  (Gerlachوتوفير البيئة الملئمة للحياء الم هرية في الكرش  

ويرا ( .  Leng  ,2012كااالبقار يقلل من إنبعاث غاز الميثان ويحسن من ك اءة التحويل الغذائي ) الحيوانا  الم ترة

ويكون التاثير  ضافةأعلف الماشية تظهر بعد اربعة اسابيع من اإل إلى( biochar) ضافةالباحثون بأنَّ التاثير الواضا إل

( 2013وألرون ,  Gerlachدل االسهال ,  وتعزيز  حة الحيوانا  , وتحسين انتاج الحليي )واضحا في ل ض مع

وتزيد من ك اءة النمو المايكروبي في الكرش  اء الم هربة في الكرش في األغنام. ويؤثر ال حم الحيو  على تكاثر األحي

تبر ال حم الحيو  اليوم من االضافا  ويع( . 2012وألرون ,  Leng)  ATPمن للل زيادة ك اءة انتاج واستفدام 

من للل القضاء على السموم والشوائي في ال هاز الهضمي  الغذائية لعلئق الحيوانا  لتحسين وظائا االمعاءالغير

 (2002وألرون ,  Villalbaو  1997وألرون ,  Strahsakerولزيادة استهلا العلا وتحسين نمو الحيوان ) 

كاضافا  غير غذائية لعلئق الحملن العواسية لدراسة في هذه الدراسة استفدم ال حم الحيو  لقد ونظراا لما سبق  

 . ومعامل هضم المركبا  الغذائية  تاثيره على األداء اإلنتاجي

 

 مواد وطرائق العمل

 

تكريت للمدة جامعة  –أجريت هذه الدراستتة في حقل األغنام التابع لقستتم علوم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة

تراوحت أعمارها ما بين  اا محلي اا عواسي ( حملا 16استفدم في هذه الت ربة )و.    2018/2/21ولغاية 201 7/12/6من

 . كغم تم شراء الحملن من األسوام المحلية في محافظة  لح الدين  0.36± 23.38أشهر وبمتوسا وزن   4-5

 23.72,  23.02,  23.8)( متقاربة بالوزن األبتدائي 1جدول )م اميع  تغذوية  أربعة  إلىعشوائياا وزعت الحملن 

, وغذيت على أربعة علئق متقاربة في محتواها من الرابعة على التوالي إلى, كغم( للمعامل  من االولى  23.0, 

على التوالي وغذيت  %(  3,  2,  1,  0الطاقة األيضية والبروتين الفام ولكن ألتل ت في في نسبة ال حم الحيو  )

ثم رقام بلستيكية أب, وتم ترقيم الحملن يوم  / حيوان /غم تبن  350 إلى ضافةمن الوزن الحي باإل 4 %العلئق بنسبة 
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في حظيرة نصا مغلقة وجهز كل ق ص بأواني بلستيكية  (2م 1×2) وضعت الحملن في أق ا  مساحة كل منها

( ومنهل لماء الشرب ووضعت مكعبا  األملح المعدنية أمام الحملن الحنطةللعلا المركز وألرا للعلا الفشن )تبن ا

 طوال مدة الت ربة .

 

نفالة الم روشتتة ووالذرة الصتت راء  الصتتويا فول الفشتتن وكستتبة للعلا كمصتتدر الم روش الحنطةا تبن تم استتتفدام

  , وملا الطعام المعادن وال يتامينا  لليا إلى إضافة,  ة للبروتين والطاقةرئيسي رادكمص والشعيرالم روش الحنطة 

(  3,  2,  1,  0( وهي ) biocharوأستتتفدم في هذه الت ربة أربعة علئق تا  مستتتويا  مفتل ة من ال حم الحيو  )

وغذيت الحملن على العلئق  ( .1الرابعة على التوالي كما موضتتتتتتا في )جدول رقم  إلىللمعامل  من االولى  %

قبل البدء بالت ربة ثم وزنت لمدة يوميين متتاليين في الستتاعة الثامنة  تتباحا  الت ريبية لمدة ثلثة استتابيع ك ترة تمهيدية

ستتتتتتمر  عملية الوزن بشتتتتتكل دور  ستتتتتاعة وتل  لغري تثبيت الوزن االبتدائي , وا 12بعد قطع العلا عنها لمدة 

أسبوعياا قبل تقديم العلا  باحاا باستفدام ميزان حتى نهاية الت ربة لحساب معدل الزيادة الوزنية اليومية والكلية وتم 

وكانت الحيوانا  بحالة  تتتحية جيدة ات لم .  تعديل كمية العلا المقدمة للحيوانا  حستتتي الوزن ال ديد لكل أستتتبو  , 

ال حم  مصتتدر على الحصتتول لغريوحاال  مرضتتية او اضتتطرابا  هضتتمية حتى نهاية مدة الت ربة.  يلحظ عليها

من احدا الشتتركا  الفا تتة المستتتوردة لمواد البحوث العلمية في  ( وبموا تت ا  جيدة  تم شتترائهاbiocharالحيو  )

كغم  20احكام سعة الكي  الواحد العا مة بغداد )باب المعظم( وكانت سويدية المنشأ معبئة في أكياس لا ة مغلقة ب

  ., وحسي المعلوما  المثبتة على الكي  أن مصدر ال حم الحيو  هي نبا  الصنوبر 

 

 تجربة هضم

 

عشرة أيام األليرة من الت ربة  للل)اثنان من كل معاملة( لغري إجراء ت ربة الهضم حيوانا   8ألتير         

 أشهر . 8-7وكان عمر الحيوانا  

تم جمع الروث المطروح يومياا قبل تقديم وجبة العلا الصباحية بواسطة حيث كانت العليقة المقدمة توزن بدقة , كما  

ت عل جميع  وحيوان  وبشكل يمنع التلط البول مع الروث ال تم تثبيتها على من القماشمصنوعة يدويا  هضمأكياس 

حيث كانت توزن وتؤلذ عينة ممثلة من الروث   باحاا  8يومياا الساعة  وكانت ت رغال ضل  مح وزة في الكي  

 .ى درجة مئوية( كمرحلة أول 20-تحت حرارة )في الم مدة للحت اظ بها بأكياس نايلون  %(20المطروح وبحدود )

من غرفة  بعد إكمال جمع النماتج المألوتة لمدة عشرة أيام  للطت ال ضل  المألوتة من كل حيوان بعد الراجها

الت ميد  ألذ منها نموتج لل حص و التحليل بشكل عشوائي إت تم فرشها على اري  لبة ثم الذ  منها لم  عينا  

من كل زاوية ومن الوسا وللطت مع بعضها وطحنت لغري إكمال عملية التحليل التقريبي لحساب معامل هضم 

لعضوية والبروتين الفام والدهن الفام واأللياف الفام بحسي العنا ر الغذائية المفتل ة  . تم تقدير المادة ال افة وا

A.O.A.C   (2002) ( أما تقدير المستفلص الفالي من النتروجين ,Nitrogen Free Extract   فقد كان بطريقة )

 ال رم على اساس المادة ال افة 

 .( التركيي الكيمياو  للمواد العل ية المستفدمة في الت ربة األولى 1يوضا جدول رقم )
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 ( نسب و مكونات العالئق المستخدمة في التجربة )%(.1جدول رقم )                       

 

 التحليل اإلحصائي

     

لدراسة تأثير المعامل  في الص ا  ( CRDباستفدام التصميم العشوائي الكامل )أحصائياا تم تحليل البيانا          

(  Duncan   ,1955المدروسة , وقورنت ال روم المعنوية بين المتوسطا  باستفدام التبار دنكن متعدد الحدود     )

 ( وفق النموتج الرياضي األتي :  2001)   SASالبرنامج اإلحصائي تل  بأستفدام , و

Yij= µ+Ti+&eij 

 إت أن :

Yij  قيمة المشاهدة =j  العائدة للمعاملةi 

µ المتوسا العام للص ة المدروسة = 

Ti  تأثير المعاملة =i  إت أنi = (  3,   2,  1,   0تمثل نسبة ال حم الحيو  )%  

ije&  الفطأ العشوائي الذ  يتوز  توزيعا طبيعيا ومستقل بمتوسا يساو    را وتباين متساو قدره =e2 . 

 

 

 المواد العلفية
 المجاميع )العالئق(

 الرابعة% الثالثة% الثانية%      %األولى

 30 30 30 30 شعير أسود مجروش

 10 10 10 10 كسبة فول الصويا

 30 30 30 30 الذرة الصفراء

 28 82 82 28 نخالة الحنطة

 2 2 2 2 الفيتامينات واالمالح

 0 1 2 3 (biocharالفحم الحيوي )

  غم/كغم مادة جافة التركيب الكيميائي

                150   152                        153 155  البروتين الخام

           24.0        24.32     24.48   24.8 النتروجين الكلي

           99.0        92.0     92.8 93.6   الرطوبة

           853.4   849.2     847        834 (OMالمادة العضوية)

           20.0   20.0     20.0        16.0 (EEمستخلص االيثر)

           96.0                                                      94.0                        92.2        85.0   (CFااللياف الخام)
           53.0   58        61.0        67.0 (Ashالرماد)

المستخلص الخالي من 
 (*NFEالنتروجين)

582.4   582.2     583        583           

 **الطاقة المتأيضة 
 ميكاجول/ كغم مادة جافة

11.11  11.07     11.0        10.88           

 *NFE=OM-(CP+CF+EE) 

 MAAf 1975**حسبت الطاقة األيضية حسب

ME(MJ\KgDM)=0.012*CP+0.031*EE+0.005*CF+0.014*NFE 
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 ناقشةمالنتائج وال

 الفحم الحيوي في كمية العلف المستهلك وكفاءة التحويل الغذائي إضافةتأثير 

( في كمية العلا اليومي المستهل  الكلي P < 0.05ت وم المعاملة الثالثة معنوياا ) إلى( 2تشير النتائج في ال دول )

أظهر  نتائج يوم( . كما  /غم  1392.92يوم( مقارنةا بالمعاملة الرابعة ) /غم  1440.95)المركز+ التبن( ات بلغت )

( في كمية العلا المركز المستهل  لصالا المعاملة الثالثة P < 0.05( ت وقاا معنوياا )2التحليل االحصائي جدول )

يوم( . كما. أما في معدل ك اءة التحويل الغذائي يلحظ  /غم  1042.92يوم( مقارنةا بالمعاملة الرابعة ) /غم  1090.96)

( واضا في ك اءة التحويل الغذائي على أساس العلا المركز لصالا المعاملة P < 0.05( تحسن معنو  )2من ال دول )

غم( على التوالي . كما أشار  النتائج في ال دول  5.77,  5.87والرابعة )غم( مقارنةا بالمعامل  الثالثة  5.02الثانية )

( في ك اءة التحويل الغذائي على أساس العلا الكلي P < 0.05غم( معنويا ) 6.66ت وم المعاملة الثانية ) إلى( 2)

معاملة الثانية مقارنة في حين كانت ال روقا  حسابية لصالا ال  غم( 7.76)المركز+ التبن( على المعاملة الرابعة )

انف اي استهلا العلا وزيادة معدل  إلىبالمعامل  االولى والثالثة . و يعود سبي التحسن في ك اءة التحويل الغذائي 

 Saroeun( و 2018وألرون )  Vongkhamch. وأت قت نتائج هذه الدراسة مع لصالا المعاملة الثانيةالزيادة الوزنية 

زيادة معنوية في كمية المادة ال افة المستهلكة  إلى واالذين أشار( 2016وألرون ) Sengsoulyو (2018)وألرون 

وألرون  Silivong( و2018) Hang thuyو عليقة األبقار إلىال حم الحيو   إضافةوك اءة التحويل الغذائي عند 

عليقة الماعز في  إلىال حم الحيو   إضافة( حيث وجدوا زيادة معنوية في كمية المادة ال افة المستهلكة عند 2016)

 ا( الذين أشارو2013وألرون ) Phongpanith( و 2019والرون )  Phuongحين جاء  هذه النتائج مفتل ة مع

 كمية المادة ال افة المستهلكة . عليقة الماعز في إلىال حم الحيو   إضافةعدم تأثير  إلى

 الفحم الحيوي في األداء األنتاجي للحمالن العواسية إضافةتأثير 

كغم( في معدل الوزن النهائي  39.70( لصالا المعاملة الثانية )P < 0.05ت وقاا معنوياا ) (2يوضا ال دول )     

عدل كغم( في م16.68( المعاملة الثانية )P < 0.05كغم( , كذل  ت وقت معنوياا ) 36.92مقارنةا بالمعاملة الرابعة )

كغم( وأيضاا في معدال  الزيادة الوزنية  13.92,  14.35الزيادة الوزنية الكلية على المعامل  الثالثة و الرابعة )

 185.75يوم( على المعامل  الثالثة و الرابعة ) /غم  P < 0.05( )216.0اليومية فقد ت وقت المعاملة الثانية معنوياا )

ي في الت وم المعنو  في معدل الوزن النهائي ومعدلي الزيادة الوزنية اليومية يوم( . قد يعود السب /غم  180.50, 

فحم  3 %فحم حيو  والرابعة  2 %مقارنةا بالمعاملة الثالثة  1 %والكلية في المعاملة الثانية تا  نسبة ال حم الحيو  

قد أدا  1 %سبة ال حم الحيو  حيو  وعدم وجود فرم معنو  مع المعاملة االولى )السيطرة( قد يكون السبي بأن ن

نتي ة لتواجد المساما  وال حم الحيو   وأنزيادة أنتاج البروتين البكتير  .  إلىرت ا  النشاط البكتير  مما أدا ا إلى

( , وما يؤيد تل  هو 2012وألرون ,   Leng) Biofilmتكون مستعمرا  عديدة والتي تسمى  إلىالبينية قد أدا 

زيادة معامل هضم المادة ال افة والعضوية واأللياف الفام في المعاملة الثانية نتي ة لزيادة نشاط األحياء الم هرية من 

زيادة ك اءة األست ادة من العليقة وانعك  أي اباا على األداء األنتاجي . وأن ما ظهر  إلىللل تل  المستعمرا  مما أدا 

عنو  في المعاملة الثالثة والرابعة قد يكون السبي بأنع عند أرت ا  نسبة ال حم الحيو  يؤثر على فعالية من أنف اي م

األحياء الم هرية والتصام اليوريا أو النتروجين في المساما  البينية لل حم الحيو  وعدم تيسر هذه المواد كأحماي 

حيوانا  أكثر فائدة من معاملة السيطرة وينصا مفتصي أمينية للحيوان وأنما يفرج مع الروث وي عل روث تل  ال

لكونها غنية المحا يل الحقلية والفضر وال واكع بألتيار روث الحيوانا  المقدم لها ال حم الحيو  لزيادة األنتاجية 

من تحسن  بالرغم 0 %فحم حيو  والسيطرة  1 %لتلف المعنو  بين المعاملة الثانية وأما عدم االبالعنا ر الغذائية , 

ألذ الحملن أحتياجاتها الغذائية  إلىفي معدل الزيادة الوزنية اليومية فقد يعود السبي في عدم األلتلف  9 %بمقدار 

على مستوا أعلف الحيوانا  الم ترة يتوقا نتائ ها  إلىال حم الحيو   إضافة. وجدير بالذكر أن  من الطاقة والبروتين
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من وجاء  هذه النتائج مت قة مع دراسا  قام بها كل  . ( 2013وألرون ,   Chuيقة )العل إلىال حم الحيو  المضاف 

Vongkhamch ( و2018وألرون )Kahoa  ( و 2018وألرون )Saroeun ( و  2018وألرون )Silivong 

حصول زيادة معنوية في  إلى ا( أت أشارو2006وألرون ) Van ( و2012والرون ) Leng( و 2015وألرون )

 عليقة األبقار والماعز . إلىال حم الحيو   إضافةمعدال  النمو عند 

( في الصفات اإلنتاجية للحمالن العواسية  biochar) ( تأثير استخدام نسب مختلفة من الفحم الحيوي2جدول )

 الخطأ القياسي(.± المتوسط)

 

( P<0.05االحروف المختلفة عموديا ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فرق معنوي تحت مستوى احتمالية ) *

. T1=  + مكونات العليقةZero biochar , T2 = + 1 مكونات العليقة% biochar ,= T3   مكونات العليقة

+  biochar))  2% , T4  =3 ) + مكونات العليقة% biochar . ( يو77عدد أيام التجربة ) م. 

 الفحم الحيوي في كمية العناصر الغذائية المستهلكة والمهضومة للحمالن العواسية إضافةتأثير 

للل مدة ت ربة الهضم ات ت وقت وجود فروقا  معنوية في المادة ال افة المستهلكة  (3يوضا ال دول )     

 /غم  1436.0,  1462.0(  على المعامل  األولى والرابعة )P < 0.05معنوياا ) يوم( /غم 1546.0المعاملة الثانية )

 1171.0( في كمية المادة ال افة المهضومة ات بلغت )P < 0.05كذل  ت وقت المعاملة الثانية معنوياا)  .يوم( على التوالي

يوم( على التوالي . في حين  /غم  1021.0,  1075.0,  1052.0( على المعامل  االولى والثالثة والرابعة )يوم /غم 

 1180.69أظهر  النتائج عدم وجود فروقا  معنوية في كمية المادة العضوية المستهلكة . فيما ت وقت المعاملة الثانية )

,  978.16ية المهضومة على المعامل  األولى والرابعة )( في كمية المادة العضوP < 0.05يوم( معنوياا ) /غم 

( في كمية P < 0.05يوم( معنوياا ) /غم  260.73يوم( على التوالي . كما ت وقت المعاملة الثانية ) /غم  925.77

ت وقت يوم( على التوالي . كذل   /غم  237.48,  247.74البروتين الفام المستهل  على المعامل  الثالثة والرابعة )

( في كمية البروتين الفام المهضوم على المعامل  األولى P < 0.05يوم( معنوياا ) /غم  232.95المعاملة الثانية )

( ت وقاا معنوياا 3نلحظ من ال دول ) أيضاا يوم( على التوالي .  /غم  200.9,  213.56,  209.74والثالثة والرابعة )

                

             

 صفات      

 

 

 المعامالت

 

معدل الوزن 

االبتدائي    

 )كغم(

 

معدل الوزن 

 النهائي

 )كغم(

 

معدل الزيادة 

الوزنية الكلية             

 )كغم(

 

معدل الزيادة 

الوزنية اليومية              

 )غم(

 

معدل استهالك العلف 

 المركز

 )غم(

 

معدل أستهالك العلف 

 الكلي

 )التبن+المركز(

 )غم(

 

كفاءة التحويل 

الغذائي على 

أساس العلف 

الكلي غم مادة 

جافة/غم زيادة 

 وزنية

T1 

 

23.8 ±0.19 

 

 

39.0±0.54 

ab 

15.20±0.51 

ab 

197.00±6.69 

ab 

1104.70±16.37 

a 

1454.7±14.73 

a 

7.39±0.18 

ab 

T2 

 

23.02±0.29 

 

 

39.70±0.90 

a 

16.68±0.67 

a 

216.00±8.67 

a 

1086.38±22.41 

ab 

1436.37±20.17 

ab 

6.66±0.18 

b 

T3 

 

23.72±0.16 

 

 

38.07±0.63 

ab 

14.35±0.61 

b 

185.75±7.92 

b 

1090.96±12.28 

a 

1440.95±11.05 

a 

7.53±0.40 

ab 

T4 

 

23.0±0.29 

 

36.92±0.41 

b 

13.92±0.65 

b 

180.50±8.50 

b 

1042.92±12.14 

b 

1392.92±10.93 

b 

7.76±0.36 

a 

 

المتوسط 

الخطأ ± العام

 القياسي

 

 

23.38±0.14 38.42±0.39 15.04±0.38 194.81±5.01 1081.24±9.87 
1431.23±8.88 

 

7.34±0.17 
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(P < 0.05 في كمية االلياف الفام )( على المعامل  الثالثة  /غم 160.18المستهلكة لصالا المعاملة الثانية )يوم

 . يوم( على التوالي /غم  134.56, 150.27والرابعة )

( في كمية االلياف الفام المهضومة P < 0.05( ت وم المعاملة الثانية وبصورة معنوية )3كذل  يظهر من ال دول )

يوم( على  /غم  62.27,  77.01,  88.99معامل  االولى والثالثة والرابعة )يوم ( على ال /غم  107.57ات بلغت )

( في كمية مستفلص االيثر المستهلكة ات بلغت P < 0.05ت وم المعاملة الثانية معنوياا ) أيضاا . كما نلحظ   التوالي

.   يوم( على التوالي /غم  25.32,  32.58,  32.24يوم( على المعامل  األولى والثالثة والرابعة ) /غم  34.07)

( في كمية مستفلص األيثر المهضوم لصالا المعاملة االولى والثانية والثالثة P < 0.05وتشير النتائج ارت اعاا معنوياا )

. كما نلحظ من   يوم ( /غم  18.64مقارنة بالمعاملة الرابعة ) يوم( على التوالي /غم  27.20,  27.17,  26.05)

( في كمية مستفلص الفالي من النتروجين المستهل  P < 0.05ت وم المعاملة الثانية وبصورة معنوية )( 3ال دول )

يوم( على التوالي مقارنةا بالمعاملة األولى  /غم  716.92,  992.17وكمية مستفلص الفالي من النتروجين المهضوم )

وت وم المعاملة   يوم( على التوالي /غم  644.75,  932.55يوم( على التوالي والرابعة ) /غم  653.36,  939.41)

يوم . يلحظ  /غم  668.03في كمية مستفلص الفالي من النتروجين المهضوم على المعاملة الثالثة ) أيضاا الثانية معنوياا 

تهلكة ( ان جميع المواد المستهلكة والمهضومة كانت لصالا المعاملة الثانية ماعدا المادة العضوية المس3من ال دول )

تل  منها  إلىحيث الزيادة كانت حسابية لصالا المعاملة الثانية مقارنة ببقية المعامل  وان هناا أسباب عديدة أد  

 إضافةزيادة المستهل  منها وزيادة معدل سرعة جريانها نتي ة  إلىربما التحسن في هضم المواد الغذائية الذ  سيؤد  

, كذل  تح يز ال حم الحيو  على نمو االحياء الم هرية في الكرش وزيادة  ( 2018وألرون ,  Kahoaال حم الحيو  )

تحسين عمليا  التفمر كما ان لل حم الحيو  الدور في أمتزاز ال ينوال  وان هذه المركبا  لديها  إلىنشاطها مما يؤد  

حيث ان المركبا  ( و 2018وألرون ,  Hang Thuyالقدرة على تكوين مواد سامة كذل  تعرقل عمليا  الهضم )

( Fahey  ,3198و  Jungال ينولية والتي تنتشر في كافة النباتا  , هي تا  طبيعة مثبطة لنمو االحياء الم هرية )

تحسين عمليا  التفمر وزيادة  إلىونستطيع ان نلفص بان ال حم الحيو  قد وفر  ظروف مثالية في الكرش مما أدا 

( . وجاء  هذه النتائج 2ل  على تحسين األداء األنتاجي كما لوحظ في ال دول )نمو ونشاط االحياء الم هرية وأنعك  ت

( ات وجدوا فروقا  معنوية في المادة ال افة 2006وألرون )  Van ( و2018والرون )  Hang thuy مت قة مع

عليقة  إلىال حم الحيو   إضافةالمهضومة والمادة العضوية المهضومة والبروتين الفام المهضومة والمستهلكة عند 

( حيث اشاروا إلى عدم وجود فروقا  معنوية 2018وألرون ) Saleem مع الماعز في حين ألتل ت نتائج هذه الدراسة

  Al kindi في كمية البروتين الفام وااللياف الفام المستهلكة للل ت ربة هضم مفتبر  باستفدام ال حم الحيو  و

عليقة  إلىال حم الحيو   إضافةوية في البروتين الفام واأللياف الفام المستهلكة عند ( ات لم ي د فروقا  معن2015)

 . الماعز

 الفحم الحيوي في معامل هضم المركبات الغذائية للحمالن العواسية إضافةتأثير 

ال حم الحيو  في معامل هضم  ضافةوجود تأثير معنو  إل إلى( 4تشير نتائج التحليل األحصائي في ال دول )

 %( 75.71( في معامل هضم المادة ال افة )P < 0.05المركبا  الغذائية , أت يلحظ ت وم المعاملة الثانية معنوياا )

ت وم  إلى أيضاا وتشير النتائج  على التوالي . % (71.09,  72.62 ,  69.54على المعامل  األولى والثالثة والرابعة )

مقارنةا بالمعامل  األولى والرابعة  %( 81.79( في معامل هضم المادة العضوية )P < 0.05نية معنوياا )المعاملة الثا

( في معامل هضم البروتين الفام لصالا المعاملة P < 0.05على التوالي . كذل  زيادة معنوية ) %(  69.60,  71.06)

في   على التوالي . % (84.25,  86.19 ,  83.89لرابعة )مقارنةا بالمعامل  األولى والثالثة وا %( 89.32الثانية )

( في معامل هضم مستفلص األيثر P < 0.05( ت وم المعاملة الثالثة معنوياا )4حين أظهر  النتائج في ال دول )

كما يلحظ  . على التوالي % (73.62,  79.72 ,  80.80على المعامل  األولى والثانية والرابعة ) %( 83.46)

( لصالا المعاملة الثانية  في كل من معامل هضم األلياف الفام والمستفلص الفالي من P < 0.05اعاا معنوياا )أرت 

 51.23والثالثة ) ( 69.54 , 57.47مقارنةا مع المعامل  االولى )  على التوالي % ( 72.20 ,  67.09النتروجين )

أن التحسن الملحظ في معامل هضم المركبا  الغذائية في   .على التوالي%(  69.13 , 46.27والرابعة ) ( 70.31 ,
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المعاملة الثانية والتي أستفدم فيها أقل نسبة من ال حم الحيو  والتي س لت تحسناا معنوياا في معامل هضم المادة ال افة 

لمادة العضوية والبروتين الفام واأللياف الفام والمستفلص الفالي من النتروجين الفام وحسابياا في معامل هضم ا

 إلىماعدا معامل هضم مستفلص األيثر والتي كانت لصالا المعاملة الثالثة مقارنة ببقية المعامل  ربما يعود السبي 

دور ال حم الحيو  على االرتباط باالحياء الم هرية في الكرش وتحسين نشاط االحياء الم هرية لعملية الهضم , كما 

,   Boetiusو Knittelهرية وبذل  تساعد على حصول التفمر بشكل أفضل )ويقوم بتوفير موطن للحياء الم 

2009).  

حصول  إلى( حيث أشارو  2018وألرون )  Kahoaوات قت نتائج هذه الدراسة مع دراسا  قام بها كل من و

عليقة  إلىالحيو  ال حم  إضافةالعضوية واأللياف الفام عند المادة زيادة معنوية في معامل هضم كل من المادة ال افة و

( أت الحظوا فروقا  معنوية في معامل هضم المادة 2016وألرون ) Silivong ( و2018) Hang Thuy االبقار و

 عليقة الماعز . إلىعلى أساس المادة ال افة   %  0.5بنسبة ال حم الحيو   إضافةال افة والعضوية عند 

( حيث لم ي دوا فروقا  معنوية في معامل 2015) Alkindiوالتل ت نتائج هذه الدراسة مع تل  التي حصل عليها 

عليقة الماعز  إلىال حم الحيو   إضافةهضم كل من المادة ال افة والمادة العضوية والبروتين الفام وااللياف الفام عند 

Van ( 2018وألرون )وLeng  ( 2012والرون )للل ت ربة هضم مفتبر  باستفدام ال حم الحيو  لم يظهر لهم 

 Phuong( و 2015وألرون ) Silivongفروقا  معنوية في معامل هضم كل من المادة ال افة والمادة العضوية و 

عدم وجود فروقا  معنوية في معامل هضم كل  إلى( أت أشاروا 2013وألرون ) Phongpanith( و2019وألرون )

 عليقة الماعز .  إلىحيو  ال حم ال إضافةمن المادة ال افة والمادة العضوية والبروتين الفام ب

 

 ±( في معامل هضم العناصرالغذائية % )المتوسط    biocharالمختلفة من الفحم الحيوي ) نسب( تأثير 4جدول )

 الخطأ القياسي (

 

 األستنتاجات :  

ل ض  إلىتحسن أداء الحملن بينما النسي المرت عة تؤد   إلىتؤد   0.5 %إنَّ النسبة المتدنية من ال حم الحيو   - ١

 أداء الحملن .

 إلىأدا   3 %رفع معامل هضم المركبا  الغذائية في حين أن النسبة  إلىمن ال حم الحيو  تؤد   1 %إنَّ النسبة  - ٢

 ل ض معامل هضم المركبا  الغذائية . 

                  

 الصفات                     

 

 المعامالت   

 

 (D.Mالمادة الجافة )

 

المادة العضوية 

(O.M ) 

 

الخام    البروتين 

(C.P ) 

 

مستخلص االيثر     

(E.E) 

 

 أاللياف الخام

(C.F ) 

 

المستخلص الخالي 

 من النتروجين

(N.F.E) 

T1 
69.54±0.16 

bc 
71.06±0.15 

bc 

83.89±0.08 

c 

80.80±0.10 

b 

57.47±0.22 

b 

69.54±0.16 

b 

T2 75.71±0.71 

a 

81.79±3.24 

a 

89.32±0.31 

a 

79.72±0.60 

c 

67.09±0.96 

a 

72.20±0.81 

a 

T3 72.62±0.14 

b 

79.68±4.93 

ab 

86.19±0.07 

b 

83.46±0.08 

a 

51.23±0.26 

c 

70.31±0.15 

b 

T4 71.09±0.01 

c 

69.60±0.01 

c 

84.25±0.00 

c 

73.62±0.01 

d 

46.27±0.02 

d 

69.13±0.01 

b 

 الخطا القياسي ± المتوسط العام  
72.84±0.54 

 

75.53±2.03 

 

85.91±0.65 

 

79.40±1.09 

 

55.51±2.35 

 

70.29±0.39 

 

 

 

 (P<0.05مستوى احتمالية ) الحروف المختلفة عموديا ضمن الصفة الواحدة تدل على وجود فرق معنوي تحت  *
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