
 

  المستخلص
في تغذیة الحمالن  مسحوق الشرش المجفف استخدام یمیبھدف تق جریت ھذه الدراسةأ

 50،75، 25،  0نتاج وتقدیم خمسة مستویات مختلفة من الشرش المجفف ھي إتم  إذ،  العواسیة

نتاجي داء اإلاألفي ثیره أ% كمصدر بروتیني بدال من كسبة فول الصویا ودراسة ت100و 

معامل ،  الزیادة الوزنیة الیومیة والكلیةتھالك الیومي ، األستم تقدیر معدل . العواسیةللحمالن 

والعدد  الكرشسائل ، متغیرات التخمر في  لغذائيكفاءة التحویل اوالمختبري،  حقليال الھضم

 20 استخدم في التجربة .حساب تكالیف واسعار العلف المركز فضال عن الكلي لبكتریا الكرش 

ً ذكریا عواسی حمالً   رشھ 5-4بین  بعمر یتراوحكغم و 1.52 ± 23.77بمتوسط وزن ابتدائيا

جامعة  إلىفي الحقل الحیواني التابع  فردةنفي حضائر م خمس مجامیع  إلىیا عشوائوزعت 

تجریبیة ال عالئقالعلى  غذیت الحمالن ، بي غریبأموقع  –ة یالزراع علوم الھندسة بغداد / كلیة

كغم علف مركز  /عراقيدینار 407.5و  428.62، 449.75،  470.87، 492وبتكلفة 

% مسحوق شرش T2   25) ،و معاملة السیطرةأ % مسحوق شرش مجففT1 )0للمعامالت 

%  T5 100% مسحوق شرش مجفف و  T4  75% مسحوق شرش مجفف ، T3 50مجفف ،

ن وزن الجسم % م3مركز بنسبة  غذیت الحمالن علفعلى التوالي . مسحوق شرش مجفف 

للعلف الخشن مع وجود  كمصدربشكل حر  الجت الطازجمع تقدیم ساس المادة الجافة أعلى الحي 

ً  60لمدة  تجربةت الستمرا. متبقٍ  شارت أ .اً یوم14بلغت التي تمھیدیة المرحلة ال فضال عنیوما

على باقي المعامالت % مسحوق شرش مجفف)  T4 )75تفوق المعاملة الرابعة  إلىالنتائج 

(P<0.05)  مقارنة غم ك 10 والكلیة غم / یوم   166.66والتي بلغت في الزیادة الوزنیة الیومیة

معنویا  T4  ،T5من المعاملة الرابعة والخامسة  كالً  تخرى تفوقأباقي المعامالت. من ناحیة مع 

للمتناول   6.84، 6.93واللتان بلغتا  (P<0.05)في كفاءة التحویل الغذائي على باقي المعامالت 

عدم وجود فروق  إلىشارت النتائج أوكذلك . على التواليللعلف المركز   4.36، 4.51و الكلي 

الھیدروجیني  األسوفي دراسة . في المتناول الیومي من العلف الكلي معنویة بین المعامالت 

عالئق  إلىضافة مسحوق الشرش إلعدم وجود فروق معنویة ظھرت النتائج ألسائل الكرش 

) ساعة بعد  6،  3، 0( وقات سحب مختلفةأ أثناء لسائل الكرش  الھیدروجیني األسغنام في األ

عند قیاسھ في  ) p<0.05في حین انخفض معنویا ( ،تناول العلف في بدایة ووسط تجربة النمو

% مسحوق الشرش ) مقارنة مع المعاملة 100في المعاملة الخامسة ( 0نھایة التجربة عند الوقت 

بزیادة مرور الوقت بعد التغذیة لمعامالت مسحوق الشرش  )p<0.01وازداد االنخفاض ( االولى

وعند دراسة تركیز نتروجین امونیا سائل الكرش خالل اوقات .  السیطرةمقارنة مع معاملة 

) ساعات من تناول العلف في بدایة التجربة حیث تفوقت المعاملة الرابعة على 6، 3، 0سحب (



 

ساعات من  3مل وبعد  100ملغم / 18.38والتي بلغ عندھا التركیز  T5و  T3 كال من المعاملة

ساعات من تناول  6اما بعد  T5و  T3السحب تفوقت المعاملة االولى على كال من المعاملة 

وفي فترة وسط ونھایة التجربة على باقي المعامالت .  T2وT1العلف تفوقت كال من المعاملتین 

) ساعات من سحب سائل  3،  0ة بین المعامالت في كل من فترة (لم یكن ھناك فروق معنوی

ساعات من  6للمعاملة االولى في فترة السحب  (p<0.01)ووجد تفوقا عالي المعنویة الكرش 

الكلیة الدھنیة الطیارة  األحماضعند دراسة تركیز تناول العلف في وسط التجربة ونھایتھا .اما 

الدھنیة  األحماضتركیز  في (p<0.05)وجود زیادة معنویة ظھرت النتائج أفي سائل الكرش 

، فقد تفوقت المعاملة الثانیة والتي المركز الطیارة الكلیة في فترة بدایة التجربة قبل تناول العلف 

مل 100/ملغم 1.81على المعاملة الخامسة والتي بلغت مل 100/ملغم  3.12بلغ فیھا التركیز  

ساعات من  3بعد  ھاخرى . وكذلك عند قیاسالمعامالت األ بینولم یكن ھنالك فروق معنویة 

وتفوقت المعاملة  (p<0.01)ظھرت نتائج التجربة وجود فروق عالیة المعنویة أ تناول العلف ،

،  2.99 ،3.12التركیز تي بلغ فیھاوالT5 و T3  ،T4 تمل على المعامال100/ملغم 4.06الثانیة 

زیادة عالیة المعنویة وجدت . وفي دراسة العدد الكلي للبكتریا مل  على التوالي  100/ملغم 2.68

 )p<0.01(  مستعمرة / مل على وحدة تكوین  108× 15.20  عددھاللمعاملة الرابعة والتي بلغ

،   108× 7.25،  108× 3.25 عددھاوالذي بلغ  T5و T3,T2,T1جمیع المعامالت الموجودة  

قبل وأساعة  0في وقت مستعمرة / مل  على التوالي وحدة تكوین  108× 11.20و  108×  6.62

 75مسحوق الشرش المجفف بنسبة  ضافةن اأراسة الدھذه من  نستنتجتناول العلف المركز . 

ً من 100و كغم زیادة وزنیة  1نتاج خفض الكلفة االقتصادیة إل إلىدى أ كسبة فول الصویا% بدال

  . الشرش المجفف وزیادة الربح مسحوق% 0وأاستخدام كسبة فول الصویا مقارنة مع 

  

  

  

  

  

  

  


