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تأثير إضافة بيكاربونات الصوديوم إلى عالئق أبقار الفريزيان المحلية في الكفاءة اإلنتاجية
واالقتصادية للحليب
قصي زكي شمس الدين ،عصام عبد الواحد جرجيس ،حسين احمد سليمان و يونس إسماعيل حمد
الكلية التقنية الزراعية ،الموصل ،ھيئة التعليم التقني ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
)اإلستالم  ١٥كانون الثاني ٢٠١٤؛ القبول  ٢٧شباط (٢٠١٤
الخالصة
استخدمت في ھذه الدراسة ثالثة أبقار فريزيان محلية حلوبة غير حامل،في حقل األبقار التابع للكلية التقنية الزراعية /الموصل ،بحيث
كانت متقاربة في أوزانھا وفي موسمھا اإلنتاجي الثالث وفي شھرھا االول بعد الوالدة،قسمت االبقار الى ثالثة معامالت وغذيت تغذية
فردية وعلى ثالثة عالئق متماثلة في محتواھا من البروتين الخام والطاقة الممثلة وخالل ثالث فترات تجريبية ) ٢٨يوم /فترة( في تصميم
المربع الالتيني ) ،(٣×٣أذ تم إضافة بيكاربونات الصوديوم مع العلف المركز يوميا إلى العليقه القياسية بمعدل  ١٠٠أو ٢٠٠غم /بقرة
/اليوم للمعاملتين الثانية والثالثة على التوالي،في حين غذيت المعاملة االولى على العليقه القياسية فقط،وسجلت خاللھا كميات الحليب
المنتجة وحللت عينات الحليب كيمياويا .أشارت النتائج إلى أن الكميات المتناولة من العلف وأنتاج الحليب االعتيادي والحليب المعدل ونسبة
الدھن بالحليب ،والكميات الناتجة )غم/اليوم( من الدھن والبروتين والالكتوز ومعدل كفاءة أنتاج واحد كيلوغرام من الحليب االعتيادي أو
الحليب المعدل ارتفعت معنويا )أ≥ (٠,٠٥في معاملة االبقار الثالثة مقارنة بمعاملة االبقار األولى.تبين من النتائج إن استخدام  ٢٠٠غم
بيكاربونات الصوديوم /بقرة /اليوم قد حسن من أنتاج الحليب ونسبة الدھن فيه وقد خفض من تكاليف أنتاج الحليب.

Effect of added sodium bicarbonate to local Friesian cows rations on productive and
economic efficiency of milk
Q.Z. Shams Al-dain, E.A. Jarjeis, H.A. Sulman and Y.I. Hamad
Technical Agricultural College, Mosul, Foundation of Technical Education
Abstract
Three non pregnant local Friesian dairy cows were used in this study at cow farm of Technical Agricultural College, cows
were at same live weights, third production season and during first month of calving, they were divided into three groups.
Second and third group were reared on standard ration supplemented with 100 or 200 g. of sodium bicarbonate /cow /day,
respectively, while the first group reared on standard ration only. Cows were fed individually on basal ration according to
developing of body weight and milk production during three periods (28 days/period). The experiment was a 3x3 Latin square
design. Milk samples were collected and examined to measure some of milk components after measured milk yield. The
results indicated that feed intake, normal and adjusted milk yield, fat%, value of ration /kg for normal milk and milk adjusted
were increased significantly (P≤0.05) in 3rd group as compared to those in the 1st group. It is concluded that using 200 g of
sodium bicarbonate per cow per day had improved milk production and fat percentage of milk and reduced milk cost.
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs

المقدمة
يعتبر استخدام األعالف المركزة من األمور المھمة في تغذية
األبقار المنتجة للحليب وذلك لزيادة احتياجاتھا الغذائية من

المركبات الغذائية والعناصر التي تدعم ھذا اإلنتاج ) ،(١اال ان
استخدام األعالف المركزة في تغذية أبقار الحليب يزداد الطلب
عليھا في بعض فصول السنة في القطر نتيجة لقلة او شحة في
توفر األعالف الخشنة وخاصة خالل الفصول القليلة اإلمطار مما
١٠٧
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يؤدى ھذا الى االعتماد تقريبا بصورة كليه على األعالف المركزة
بدال من األعالف الخشنه ) ،(٢أو تحدث ھذه الحالة عندما تنتقل
حالة األبقار الحوامل غير الحلوبة خالل فترة التجفيف الى األبقار
الحلوبة غير الحوامل خالل فترة الرضاعة والتي تستمر لمدة -٣
 ٤أسابيع قبل الوالدة إلى  ٤-٣أسابيع بعد الوالدة ،وخالل ھذه
الفترة تنتقل تغذية أبقار الحليب من التغذية على األعالف المركزة
)قليلة األلياف( الى التغذية على األعالف الخشنة )عالية األلياف(،
مما تؤدى ھذه العملية إلى حدوث انخفاض في األس الھيدروجيني
لسائل الكرش إلى  ،(٣) ٥,٢-٥,٨وربما يعزى ھذا الى زيادة
وتراكم في تركيز الحامض الدھني الطيار البروبيونيك نتيجة
الحتواء العالئق المركزة على نسبة عالية من الكاربوھيدرات
سريعة التخمر والتي ينتج عنھا تكوين ھذا الحامض) ،(٤وان ھذا
االنخفاض في االس الھيدروجيني لسائل الكرش يؤثر بصورة
سلبية في ھضم المركبات والعناصر الغذائية من خالل تاثيرھا
على فعالية االحياء المجھرية المتعايشة في داخل الكرش وقد
تودى بالنھاية الى ارتفاع الحموضة أي انخفاض االس
الھيدروجيني لسائل الكرش ) ،(٥والمسبب للموت المفاجى
للحيوان ) .(٦ولغرض معالجة ھذه الحالة قام الباحثون باستخدام
العديد من المواد القاعدية لمعادلة الحموضة والتقليل من ارتفاع
االس الھيدروجيني اى زيادة الحموضة في الكرش ومنھا
بيكاربونات الصوديوم ) ،(٧كلوريد الصوديوم أو كلوريد
البوتاسيوم ) ،(٨كاربونات البوتاسيوم ) ،(٩اوكسيد المنعنيز
) ،(١٠وكاربونات الكالسيوم-المنغنسيوم ) ،(١١ومن اكثر المواد
المستخدمة االن في حقول ابقار الحليب ھي بيكاربونات
الصوديوم ،النھا موادسريعة الذوبان خالل العمليات التى تجرى
في القناة الھضمية باالضافة الى ان الصوديوم ھو احد مكونات
اللعاب ) (١٢وتحافظ على استقرار االس الھيدروجينى في
الكرش) ،(١٣باالضافة الى اضافتھا الى عالئق ابقار الحليب قد
حسن من حالة الحيوان االنتاجية ) (٧وسبب زيادة المادة الجافة
المتناولة)(١٣والذي انعكس على زيادة في انتاج الحليب )(١٤
ونسبة الدھن ) ،(١٥ولھذا فقد اجريت ھذه الدراسة حول تاثير
اضافة بيكاربونات الصوديوم الى عالئق االبقار المحلية على
انتاج الحليب وتركيبه الكيمياوي.
المواد وطرائق العمل
تم اختيار ثالثة أبقار فريزيان محلية حلوبة غير حامل من
حقل االبقار العائد لقسم تقنيات االنتاج الحيواني ،الكلية التقنية
الزراعية /الموصل ،متقاربة في اوزانھا ،وفي موسمھا اإلنتاجي
الثالث وفي شھرھا االول بعد الوالدة ،وضعت كل بقرة في
حظيرة انفرادية يتوفر فيھا مسرح لحركة البقرة يسمح فيه
تعرضھا الشعة الشمس ،غذيت االبقار بصورة فردية ولمدة
اربعة عشر يوما كفترة تمھيدية على العليقة التجريبية )الجدول

 (١التي تم اعدادھا وبنسبة  %٢,٥من وزن البقرة الحي ،وتم
تقديم العلف لكل بقرة في معلف الحظيرة كما وضعت مكعبات
األمالح المعدنية في كل حظيرة مع توفير الماء امام الحيوانات،
وزنت جميع االبقار ولييومين متتالين قبل تقديم العليقة الصباحية
وحسبت كميات الحليب المنتجة يوميا من كل بقره خالل تلك
الفترة ،حيث كان معدل اوزان االبقار للمعامالت  ٢٥± ٣٨٥كغم
ومعدل انتاج الحليب اليومي١,٥±٩كغم .عند ذلك قسمت االبقار
بصورة عشوائية الى ثالثة معامالت ،وغذيت على ثالثة عالئق
وكاألتي ،المعاملة االولى:عليقة السيطرة )العليقة القياسية فقط(،
المعاملة الثانية:عليقة السيطرة ١٠٠+غم بيكاربونات الصوديوم
/بقرة /اليوم والمعاملة الثالثة :عليقة السيطرة ٢٠٠+غم
بيكاربونات الصوديوم /بقرة /اليوم ،أذ تم اضافة بيكاربونات
الصوديوم بخلطھا مع العلف المركز المقدم يوميا لالبقار
للمعاملتين الثانية والثالثة ،وخالل ثالث فترات تجريبية ) ٢٨يوم
لكل فترة تجريبية ١٤ ،يوم فترة تمھيدية و ١٤يوم فترة جمع
عينات( ،وللتأكد من ان العلف المتناول كان يغطي احتياجات
البقرة خالل كل فترة تجريبية فقد تم االعتماد على إنتاج الحليب
اليومي لكل بقرة مع األخذ بنظر االعتبار وزن األبقار ،بحيث
توفر للبقرة احتياجاتھا اليومية من البروتين الخام والطاقة
المتناولة لالدامة وانتاج الحليب معا كما جاء في ) ،(١كذلك تم
تقديم تبن الحنطة بنسبة  %١,٢٥من الوزن الحي للبقرة يوميا
كمادة علفية مالئة ،وزنت األبقار اسبوعيا وحتى نھاية كل فترة
تجريبية بأستخدام ميزان الكتروني.
تم حلب األبقار مرتين يوميا ً في الساعة التاسعة صباحا ً
والساعة الرابعة مساءا وسجل اإلنتاج اليومي لكل بقرة طيلة فترة
التجربة البالغة اسبوعين ،وقد تم اخذ عينة مزدوجة لكل بقرة في
نھاية كل اسبوع تجريبي وذلك بواقع  ٪١٠من اإلنتاج اليومي)من
الحلبة الصباحية والحلبة المسائية( ،ثم مزجت العينتين جيدا
للحصول على عينة ممثلة ،وذلك للتغلب على مشكلة اختالف
نسب مكونات الحليب بين الحلبة الصباحية والمسائية ،وبعد
االنتھاء من الحلب مباشرة نقلت عينات الحليب المأخوذة الى
المختبر لغرض قياس االس الھيدروجيني ) (pHللحليب باستخدام
جھاز ،pH meterواجراء التحاليل الكيميائية عليھا وذلك باستخدام
جھاز  EKO Milkلتقدير نسب الدھن والبروتين والالكتوز في
الحليب ،وتم تقدير نسبتي المواد الصلبة الكلية والمواد الصلبة
الالدھنية باستخدام معادلة ) ،(١٧ھذا وتم تعديل أنتاج الحليب
على نسبة دھن  ٪ ٤باستخدام معادلة ) (٢وھى ،كمية الحليب
المعدل الى نسبة دھن =٪ ٤كمية الحليب ×)١٥+٠,٤كمية
الحليب×نسبة الدھن الفعلية( .تم تحليل البيانات إحصائيا باستخدام
الحاسوب االلكتروني بتطبيق البرنامج اإلحصائي )،(١٨
باستخدام تصميم المربع الالتيني ) ،(١٩) (٣×٣وتمت المقارنة
بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن المتعدد المدى ).(٢٠

١٠٨
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الجدول  :١مكونات العليقة القياسية التجريبية والتركيب الكيمياوي لھا )(%
التركيب الكيمياوي للعليقة القياسية )(%
مكونات العليقة القياسية
العليقة القياسية
المركب الغذائي
%
المادة الغذائية
٩٢,٨٨
المادة الجافة*
٤٢
شعير اسود
١٦,٢١
البروتين الخام*
٤٢
نخالة الحنطة
٢,٧٢
الدھن الخام*
٧
الذرة الصفراء
٦,٥٤
األلياف الخام**
٧
كسبة فول الصويا
٥,٦٩
الرماد*
١
حجر الكلس
٢٧٥٤
الطاقة االيضية )كيلوسعرة /كغم(*
١
ملح الطعام
* مقدرة مختبريا ** ،محسوبة من جداول التحليل الكيميائي للمواد العلفية العراقية ).(١٦
النتائج
بلغت الكميات المتناولة من العليقة المركزة  ٧,٩٧و٩,٣٢
و ١٠,١١كغم ومن التبن  ٢,٩٨و ٣,٨٦و ٣,٩٢كغم و
بيكاربونات الصوديوم صفر و ١٠٠و ٢٠٠غم ،ومجموع
المتناول الكلي  ١٠,٩٥و ١٣,٢٨و  ١٤,٢٣كغم  /بقرة  /اليوم،
للمعامالت الثالثة على التوالى )الجدول  ،(٢كما تشير النتائج
المعروضة في الجدول  ٢إلى أن الكميات المستھلكة يوميا لكل
بقرة من العليقة المركزة والتبن والمتناول الكلي من العلف قد
ارتفعت معدالت قيمھا حسابيا في المعاملة الثانية )عليقة السيطرة
١٠٠+غم بيكاربونات الصوديوم /اليوم /بقرة( ،في حين ارتفعت
معدالت قيمھا معنويا )أ≥ (٠,٠٥في المعاملة الثالثة )عليقة
السيطرة٢٠٠+غم بيكاربونات الصوديوم/اليوم/بقرة( مقارنة
بالمعاملة االولى )عليقة السيطرة فقط( ،وبلغت الزيادة في
استھالك العلف للمعاملتين الثانية والثالثة بحدود  ٢,٢٣و ٣,٠٨
كغم ،أي زيادة بمقدار  ٢٠,٣٧و  %٢٨,١٨على التوالى مقارنة
بالمعاملة االولى ،وقد انعكس تفوق المعاملة الثالثة في كميات
العلف المتناول على تفوقھا معنويا )أ≥ (٠,٠٥في الكميات
المتناولة الكلية من البروتين والطاقة االيضية مقارنة بالمعاملة
االولى ،في حين لم تظھر فروقات معنوية بين المعاملتين الثانية
والثالثة في معدالت قيم كميات العلف الكلي والعلف المركز
والتبن والبروتين الكلي والطاقة االيضية .كما تشير نتائج التحليل
االحصائي في الجدول  ٢إلى وجود تاثير معنوي )أ≥(٠,٠٥
الضافة بيكاربونات الصوديوم في انتاج الحليب المنتج والحليب
المعدل على نسبة دھن ،٪٤حيث نالحظ إن المعاملة الثانية )عليقة
السيطرة١٠٠+غم بيكاربونات الصوديوم/اليوم/بقرة( قد تفوقت
حسابيا في انتاجھا اليومي من الحليب المنتج والمعدل على
المعاملة االولى )عليقة السيطرة فقط( ،حيث يالحظ إن اضافة
١٠٠غم بيكاربونات الصوديوم الى عليقة السيطرة/اليوم/بقرة
)المعاملة الثانية( قد أدى إلى زيادة حسابية في متوسط إنتاج
الحليب اليومي بمقدار ٢,٣١كغم أي سببت زيادة بنسبة ٢٨,٠٧

التبن
ــــ
٢,٩٤
٠,٦٤
٣٨,٣٨
٩,٩
١٣٧٥

 ،%في حين أن اضافة  ٢٠٠غم بيكاربونات الى عليقة السيطرة
/اليوم/بقرة )المعاملة الثالثة( قد أدى إلى زيادة معنوية )أ≥(٠,٠٥
في إنتاج الحليب اليومي بمقدار ٣,٦٦كغم أي سببت زيادة بنسبة
 ،% ٤٤,٤٧مقارنة بانتاج االبقار المتناولة للعليقة االولى ،كما إنه
تفوقت االبقار التي تناولت العليقة الثالثة حسابيا على تلك التي
تناولت العليقة الثانية )عليقة السيطرة ١٠٠+غم بيكاربونات
الصوديوم/اليوم/بقرة( في انتاج الحليب اليومي بمقدار  ١,٣٥كغم
أي سببت زيادة بنسبة ،% ١٢,٨١وقد انعكس تفوق المعاملة
الثالثة في أنتاجھا اليومي من الحليب االعتيادي والمعدل على
تفوقھا معنويا )أ≥ (٠,٠٥في كفاءة التحويل الغذائي النتاج واحد
كغم من الحليب المنتج أو الحليب المعدل على المعاملة االولى
)عليقة السيطرة(.
تبين من جدول تحليل التباين للنتائج الخاصة بالتركيب
الكيمياوي للحليب )الجدول  ،(٣الى وجود تاثير معنوي الستخدام
٢٠٠غم بيكاربونات الصوديوم /بقرة/اليوم الى المعاملة الثالثة في
نسبة الدھن فقط ،حيث ارتفعت نسبة الدھن حسابيا في المعاملة
الثانية ،في حين ارتفعت نسبة الدھن معنويا )أ≥ (٠,٠٥باضافة
٢٠٠غم بيكاربونات الصوديوم /بقرة/اليوم الى المعاملة الثالثة،
في حين لم يكن الضافة بيكاربونات الصوديوم الى العليقة تاثير
معنوي في االس الھيدروجيني للحليب ونسب البروتين والالكتوز
والرماد و المواد الصلبة الكلية و المواد الصلبة الالدھنية.كما
ارتفعت معنويا )أ≥ (٠.٠٥الكميات الناتجة )غم/اليوم( من الدھن
والبروتين والالكتوز باضافة ٢٠٠غم بيكاربونات الصوديوم
/بقرة/اليوم الى المعاملة الثالثة ،مقارنة بتلك االبقار في المعاملة
االولى .في حين لم تظھر فروقات معنوية بين اضافة  ١٠٠او
٢٠٠غم بيكاربونات الصوديوم /بقرة/اليوم الى المعاملتين الثانية
والثالثة على التوالى في االس الھيدروجيني للحليب ونسب الدھن
والبروتين والالكتوز والرماد و المواد الصلبة الكلية و المواد
الصلبة الالدھنية والكميات الناتجة الصلبة الكلية و المواد الصلبة
الالدھنية والكميات الناتجة )غم  /اليوم( من الدھن والبروتين
والالكتوز.
١٠٩
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الجدول  :٢تأثير إضافة بيكاربونات الصوديوم في بعض الصفات االنتاجية لالبقار
الصفة المدروسة
١
١,٤١ ± ٧,٩٧ب
العليقة المركزة
معدل المتناول
 ٠,٣٣±٢,٩٨ب
التبن
)كغم/بقرة/اليوم(
ـــ
بيكاربونات الصوديوم
 ١,٦٤±١٠,٩٥ب
العلف
مجموع المتناول الكلي
 ٠,١٢±١,٢٤٨ب
البروتين
)كغم/بقرة/اليوم(
)( ١
 ٠,٢٨± ٢,٣٨ب
الطاقة
 ١,٨٦± ٨,٢٣ب
الحليب المنتج
معدل أنتاج الحليب
)كغم/بقرة/اليوم(
 ١,٦٧± ٧,٥٣ب
الحليب المعدل
)( ٢
 ٠,٣± ١,٣٣ب
الحليب المنتج
كفاءة التحويل الغذائي
 ٠,٦± ١,٤٥أ
الحليب المعدل
)كغم علف/كغم حليب(
* تشير الحروف المختلقة في السطر الواحد الى فروقات معنوية )أ≥،(٠,٠٥
) (١ميكاسعرة/بقرة/اليوم (٢) ،حسبت بالمعادلة التي ذكرھا ).(٢١

العالئق
٢
 ١,٩٢±٩,٣٢أب
 ٠,٤٧±٣,٨٦أب
٠,١٠٠
٢,١٩±١٣,١٨أب
٠,١٦±١,٣٦٦أب
٠,٣٥±٢,٦٢أب
٢,٦١±١٠,٥٤أب
٢,٤٦±١٠,٣٧أب
٠,٢± ١,٢٦أب
 ٠,٤±١,٢٨أب

٣
٢,١٢ ±١٠,١١أ
٠,٥٣±٣,٩٢أ
٠,٢٠٠
٢,٤٥±١٤,٠٣أ
٠,١٩±١,٥٣١أ
 ٠,٤١ ± ٢,٩٢أ
 ٢,٩٥ ±١١,٨٩أ
 ٣,١٣±١٢,٢١أ
 ٠,٢±١,٢٠أ
 ٠,٢±١,١٧أ

الجدول :٣تأثير إضافة بيكاربونات الصوديوم في نسب ) (%وكميات )غم( مكونات للحليب
الصفة المدروسة

١
 ١,٨٦± ٨,٢٣ب

أنتاج الحليب )كغم /ليوم(
نسب التركيب الكيمياوي )(%
 ٠,١٢ ± ٦,٤٦أ
االس الھيدروجيني
٠,٢٧± ٣,٤٣ب
الدھن
 ٠,٠٨±٣,٢٦أ
البروتين
٠,٢٤±٤,٨٤أ
الالكتوز
 ٠,٠٧±٠,٧٣أ
الرماد
٠,٦٦ ±١٢,٢٦أ
المواد الصلبة الكلية
 ٠,٤٨± ٨,٨٣أ
المواد الصلبة الالدھنية
كميات التركيب الكيمياوي )غم/اليوم(
 ٣٦,٧٦± ٢٨٢,٢٩ب
الدھن
 ٢٨,٤٥± ٢٦٨,٣٠ب
البروتين
 ٥٨,٤٥± ٣٩٨,٣٣ب
الالكتوز
* تشير الحروف المختلقة في السطر الواحد الى فروقات معنوية )أ≥(٠,٠٥
تشير النتائج الموضحة في الجدول  ،٤الى عدم وجود تاثير
معنوي من اضافة  ١٠٠او  ٢٠٠غم من بيكاربونات الصوديوم
/بقرة/اليوم طيلة فترة الدراسة في أوزان األبقار المحلية
المستخدمة خالل الفترات التجريبية ،مما يدل ھذا على ان
استخدام العالئق الثالث كان بمستوى احتياجات ابقار التجربة
لالدامة واالنتاج ولم يظھر استخدام بيكاربونات الصوديوم اي اثر
سلبي على وزن جسم االبقار في التجربة .كما يتبين من النتائج
المدرجة في الجدول ٤انخفاض تكاليف وحدة إنتاج الحليب في

العالئق
٢
٢,٦١±١٠,٥٤أب

٣
 ٢,٩٥ ±١١,٨٩أ

٠,١٤± ٦,٥٣أ
٠,٣٨± ٣,٨٩أب
 ٠,١١±٣,٣١أ
٠,٢٠ ±٤,٧٥أ
٠,٠٩ ±٠,٧٤أ
 ٠,٧٤± ١٢,٤٩أ
٠,٤٤± ٨,٨٠أ

 ٠,١٦ ± ٦,٦١أ
 ٠,٤٢±٤,١٨أ
٠,١٤± ٣,٣٩أ
٠,١٨± ٤,٧٣أ
 ٠,١٠±٠,٧٤أ
 ٠,٨٥±١٢,٧٩أ
 ٠,٤٩± ٨,٨٦أ

 ٤٢,٥٣± ٤١٠,٠٠أ ب
 ٣٢,١٨± ٣٤٨,٨٧أ ب
٦٩,٣٩ ± ٥٠٠,٦٥أ ب

 ٥١,٢٧± ٤٩٧,٠٠أ
 ٤٢,٣٤± ٤٠٣,٠٧أ
 ٧٨,٦٠±٥٦٢,٤٠أ

المعاملتين الثانية والثالثة المضاف الى عالئقھا  ١٠٠أو  ٢٠٠غم
بيكاربونات الصوديوم /بقرة/اليوم ،مقارنة بالمعاملة االولى ،وقد
بلغ االنخفاض في تكاليف العلف  ١٠٧١و ١٦٤٥دينار ،على
التوالى ،أي سبب انخفاض بنسبة  ٢٣,٩٠و  %٣٦,٧١في
المعاملتين الثانية والثالثة،على التوالى مقارنة بالمعاملة االولى
)السيطرة( ،مما انعكس ذلك على زيادة األيرادات الناتجة
)الربح(عند التغذية على بيكاربونات الصوديوم ،وقد بلغت الزيادة
في متوسط ربح البقرة باليوم ١٢٣٩و ٢٠١٦دينار ،أي سببت
١١٠
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زيادة بمقدار ٣٣,٠٥و % ٥٣,٧٧في المعاملتين الثانية
والثالثة،على التوالى مقارنة بالمعاملة االولى )السيطرة( ،على

الرغم من ارتفاع سعر بيكاربونات الصوديوم النسبي بالنسبة لبقية
مكونات العليقة مما يشجع ھذا على استخدامھا.

الجدول  :٤تأثير إضافة بيكاربونات الصوديوم إلى العليقة على أوزان األبقار والجدوى االقتصادية للتجربة
الصفة المدروسة
١
٢٥± ٣٨٥
وزن االبقار في بداية التجربة)كغم(
٢٣± ٣٨٩
وزن االبقار في نھاية التجربة)كغم(
١,٤١ ± ٧,٩٧ب
معدل المتناول من العليقة المركزة )كغم/بقرة/اليوم(
٣٥٨٧
كلفة المتناول من العليقة المركزة ) ٤٥٠دينار/كغم علف(
 ٠,٣٣±٢,٩٨ب
معدل المتناول من التبن) ،كغم/بقرة/اليوم(
٨٩٤
كلفة المتناول من التبن ) ٣٠٠دينار/كغم تبن(
ـــ
معدل المتناول من بيكاربونات الصوديوم)كغم/بقرة/اليوم(
كلفة المتناول من بيكاربونات الصوديوم ) ٢٠٠٠دينار/كغم(
٤٤٨١
كلفة المتناول من العلف الكلي )دينار(
 ١,٨٦± ٨,٢٣ب
معدل انتاج الحليب)كغم/بقرة/اليوم(
٨٢٣٠
متوسط سعر بيع الحليب اليومي ) ١٠٠٠دينار/كغم حليب(
٣٧٤٩
متوسط ربح البقرة )دينار/اليوم(
تشير الحروف المختلقة في السطر الواحد الى فروقات معنوية )أ≥.(٠,٠٥
المناقشة
قد يعزى االرتفاع المعنوي في استھالك العلف في العليقة
الحاوية على  ٢٠٠غم بيكاربونات الصوديوم /بقرة/اليوم مقارنة
بالعليقة الحاوية على عليقة السيطرة فقط ،الى إن اضافة
بيكاربونات الصوديوم يؤدي الى زيادة في استھالك الماء والذي
بدوره سيعمل على زيادة تدفق السوائل من الكرش الى االمعاء
الدقيقة وخاصة الكاربوھيدرات السھلة الھضم ) (٢٢مما يسبب
ارتفاع في االس الھيدروجيني لسائل الكرش بسبب تحديد تكوين
حامض البروبيونيك مما يسرع في ھضم المركبات الغذائية
وخاصة االلياف وبدوره يزيد من استھالك العلف والى ارتفاع في
بيكاربونات الدم) (٢٣والى التوازن الحامضي –القاعدي )،(٢٤
وجاءت النتائج متفقة مع نتائج ) (٢٥الذين الحظوا ارتفاع في
استھالك المادة الجافة باضافة ) (%٠,٩٣بيكاربونات الصوديوم
الى عالئق ابقار الحليب ،ونتائج ) (١١الذين اشاروا الى ارتفاع
معنوي في استھالك المادة الجافة عند تغذية ابقار الھولشتاين على
عليقة تحتوى على  ٨غم بيكاربونات الصوديوم/كغم مادة جافة
مقارنة بمعاملة السيطرة .وان ھذه الزيادة في استھالك العلف
انعكست بزيادة معنوية )أ≥ (٠,٠٥في انتاج الحليب المنتج
والحليب المعدل على نسبة دھن  ٪٤والمنتج من قبل ابقار
المعاملة الثالثة )٢٠٠غم اضافة بيكاربونات الصوديوم /بقرة
/اليوم( مقارنة بابقار المعاملة االولى ،وجاءت النتائج متفقة مع
نتائج ) (٧الذين الحظوا ارتفاع في انتاج الحليب بزيادة نسبة

العالئق
٢
٢٧± ٣٨٨
٢٦± ٣٩١
 ١,٩٢±٩,٣٢أب
٤١٩٤
 ٠,٤٧±٣,٨٦أب
١١٥٨
٠,١٠٠
٢٠٠
٥٥٥٢
٢,٦١±١٠,٥٤أب
١٠٥٤٠
٤٩٨٨

٣
٢٦± ٣٨٣
٢٥± ٣٨٧
٢,١٢ ±١٠,١١أ
٤٥٥٠
٠,٥٣±٣,٩٢أ
١١٧٦
٠,٢٠٠
٤٠٠
٦١٢٦
 ٢,٩٥ ±١١,٨٩أ
١١٨٩٠
٥٧٦٤

بيكاربونات الصوديوم )صفر و  ٠,٥و ١و (%١,٥في عالئق
جاموس نوع  ،Nili Raviونتائج ) (١٤الذين الحظوا ارتفاع
معنويا في انتاج الحليب بالعالئق المضاف اليھا  %١بيكاربونات
الصوديوم مقارنة بعليقة السيطرة عند تغذيتھا البقار
الھولشتاين.كما إن اضافة مسحوق بيكاربونات الصوديوم بكمية
 ١٠٠أو  ٢٠٠غم/بقرة/اليوم الى عالئق المعاملتين الثانية والثالثة
قد حسن من معامل التحويل الغذائي النتاج واحد كغم حليب
اعتيادي او حليب معدل مقارنة بالمعاملة االولى )معاملة
السيطرة( ،جاءت النتائج متفقة مع نتائج ) (٢٤الذين أشاروا الى
إن تغذية ابقار الھولشتاين على عليقة تحتوى على بيكاربونات
الصوديوم بنسبة  ٪ ٠,٩٣قد حسن من معامل التحويل الغذائي
النتاج واحد كغم حليب اعتيادي اوحليب معدل مقارنة بمعاملة
السيطرة ،وأن االرتفاع المعنوي )أ ≥  (٠,٠٥في نسبة دھن حليب
االبقار المغذاة على ٢٠٠غم بيكاربونات الصوديوم /بقرة  /اليوم،
ربما يعود الى ان اضافة بيكاربونات الصوديوم ادى الى انخفاض
حموضة الدم الذي يعمل على عكس التخمر في صالح انتاج
حامض الخليك على حساب انتاج حامض البروبيونيك ) ،(٢٦أذ
يعتبر حامض الخليك اساسيا لتكوين دھن الحليب ) (٥وھذا يشجع
في زيادة ممر ) denovoھو ممر بديل يستخدم لتصنيع األحماض
الدھنية ،وخاصة عندما يتم تغذية االبقار على كميات كبيرة من
األعالف المركزة وكميات قليلة من االعالف الخشنة ،فيسلك
حامض اللينولينك ممر اخر بديل من الممر االعتيادي لتصنيع
الحامض الدھني ،( trans -10 ,cis- 12CLA ،لتصنيع االحماض
١١١
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 من تكوين الدھن في العائلة%٦٠ الدھنية التي تشكل حوالى
 وبالتالى سوف يؤدي الى زيادة في نسبة انتاج حامض،البقرية
حامض البروبيونيك والذي انعكس ايجابيا على زيادة في:الخليك
( وذلك لوجود عالقة موجبة بين عدد موالت٤) نسبة دھن الحليب
 باالضافة الى اضافة،(٢٧) حامض الخليك ودھن الحليب
بيكاربونات الصوديوم يحفز التاثير الفسيولوجي لتكوين دھن
الحليب بزيادة عمليات تكوين االحماض الدھنية نتيجة النخفاض
(٧)  وجاءت النتائج متفقة مع نتائج،(٤) في حموضة الكرش
%١,٥ الذين الحظوا ارتفاع في نسبة دھن الحليب باضافة
بيكاربونات الصوديوم مقارنة بمعاملة السيطرة في عالئق
( الذين الحظوا ارتفاع في٢٨)  ونتائج،Nili Ravi جاموس نوع
 بيكاربونات الصوديوم مقارنة%٣ نسبة دھن الحليب باضافة
 كما جاءت النتائج.بمعاملة السيطرة في عالئق االغنام العواسية
من حيث عدم وجود تاثير معنوي من اضافة بيكاربونات
الصوديوم الى عالئق ابقار الفريزيان في نسب البروتين
٢٥و١٤و١١) والالكتوز والمواد الصلبة الكلية متفقة مع نتائج
( الذين اشاروا الى عدم وجود تاثير معنوي في نسب٢٩و
البروتين والالكتوز والرماد والمواد الصلبة الكلية والمواد الصلبة
الالدھنية لحليب االبقار المغذاة على نسب مختلفة من بيكاربونات
( الذين اشاروا الى عدم وجود تاثير معنوي٣٠) الصوديوم ونتائج
 من بيكاربونات الصوديوم في عالئق تغذية%٢ من استخدام
ابقار الھولشتاين الفريزيان الحلوبة في االس الھيدروجيني
 في حين جاءت النتائج من حيث وجود تاثير معنوي من،للحليب
 متفقة مع، اليوم/ بقرة/  غم بيكاربونات الصوديوم٢٠٠ اضافة
( الذين اشاروا الى وجود تاثير معنوي في الكميات٣١ و٧) نتائج
اليوم( من الدھن والبروتين والالكتوز من حليب/ الناتجة )غم
.االبقار المغذاة على نسب مختلفة من بيكاربونات الصوديوم
يتبين من النتائج بان إضافة بيكاربونات الصوديوم بكمية
اليوم قد حسن من كمية الحليب المنتج ونسبة الدھن/بقرة/ غم٢٠٠
فيه مما انعكس ذلك على زيادة األيرادات الناتجة )الربح( عند
.إضافة بيكاربونات الصوديوم الى عالئق ابقار الحليب
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