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  عالئق العجول المحلية النامية في  للبروتين النباتيكبديل كسبة الحبة السوداء ستخدامإ
  

  ١نادر يوسف عبو و ٢نورالدين محمود عبدهللا، ١ن خضر ناصراعدن
 

 الھيئة العامة للبحوث الزراعية، قسم البحوث الزراعية في نينوى،  ١
  معة الموصل، الموصل، العراقطرية، كلية الطب البيطري، جايفرع الصحة العامة الب ٢

  
  )٢٠١٠ كانون األول ٩ ؛ القبول٢٠٠٩ حزيران ٢٩ اإلستالم(

  

  
  الخالصة

  
ًإجريت الدراسة على خمسة عشر عجال محليا  ً شھرا، وذلك لمعرفة تأثير ١٢- ١٠واعمارھا من   كغم٢٠٠ – ١٥٠ بين اوزانھاًناميا ً

 .%١٠٠ و ٦٠ليقتھا المركزة ببروتين مصدره كسبة الحبة السوداء وبنسبة استبدال البروتين الذي مصدره كسبة فول الصويا في ع
متقاربة  تم تكوين ثالث انواع من العالئق المركزة. قسمت العجول الى ثالثة مجاميع متساوية العدد ومتقاربة في معدالت اوزانھا الحية

مع تبن الحنطة مخلوطة % ٢,٥  بمقدارحيث قدمت )كغم/  ميكاكالوري٢,٧(والطاقة الممثلة %) ١٥(في محتواھا من البروتين الخام 
البروتين الكلي، معرفة تركيز لغرض  خذت نماذج للدم من جميع العجولأفي نھاية التجربة .  يوم١٠٥من الوزن الحي ولمدة % ١

تم دراسة  و،ل من كل مجموعةجريت بعد ذلك تجربة ھضم على ثالثة عجوأوااللبومين، الكلوبيولين، الترايكليسيرادات والكوليستيرول، 
بل مجاميع ق أظھرت النتائج تحسن في الكميات المتناولة من العلف المركز والعلف الخشن من .امالت الثالثةعللمالناحية االقتصادية 

، على %١٤ و ١٣ القياسية وبنسبة ةللعليقالعجول المتناولة للعالئق المحتوية على كسبة الحبة السوداء مقارنة مع العجول المتناولة 
بين المجاميع الثالثة معدالت قياسات الدم و وجود فروقات معنوية في معدل الزيادة الوزنية الكلية اإلحصائيةلم تظھر النتائج . التوالي
 كغم واحد كلفة انتاجكانت . عن بقية المجاميع% ١٢كانت كفاءة التحويل الغذائي افضل للعجول المتناولة للعليقة القياسية بنسبة  .للعجول

معامالت ھضم كل من االلياف الخام، مستخلص االيثر في  تحسن معنويأظھرت النتائج  كما. زيادة وزنية متقاربة بين المجاميع الثالثة
  تعويض البروتينأنه يمكنستنتج ن. ةي لمجاميع العجول المتناولة لكسبة الحبة السوداء مقارنة مع العجول المتناولة للعليقة القياسTDNو

في العالئق المركزة المقدمة للعجول المحلية النامية  % ١٠٠الذي مصدره كسبة فول الصويا ببروتين كسبة الحبة السوداء وبنسبة النباتي 
  .للعالئق معامالت ھضم المركبات الغذائية بعض الوزنية وكما يحسن ةزيادعلى الدون تاثير
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Abstract 

 
The present study was carried out on 15 growing local bull calves of about 150-200 kg, live body weight and 10-12 months 

old to investigate the effect of substituting soyabean meal as concentrate feed mixture protein by Nigella sativa meal (NSM) at 
0 , 60 and 100%. Animals were divided into 3 groups of 5 calves each, according to their live body weight for performing 
feeding trials. All groups of animals were fed iso-nitrogen (15% CP) and iso-caloric (2.7 Mcal/kg. ME) diets. Experimental 
rations were offered at 2.5% of live body weight with 1% of wheat straw. At the end of the feeding trial, which lasted for 105 
days, blood samples were collected from all calves to estimate the total protein, albumin, globulin, triglyceride and cholesterol. 
Digestibility trial was carried out on three animals of each group to investigate the nutritional value of rations. Economical 
study was also carried out on experimental animals. Results indicated that there was an improvement in feed intake by 13 and 
14% for groups fed a ration containing NSM compared with the group fed the control one. No significant differences were 
between groups of calves in total body weight gain and blood parameters. The feed conversion ratio improved by 12% for the 
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group of calves fed control ration as compared with other groups. The same cost of producing 1 kg live body weight gain was 
found. Substituting soybean meal protein at 60 and 100% by NSM protein significantly improved crude fiber, ether extract, 
EE, and the values of digestion coefficient. It was concluded that NSM could be substituted instead of soyabean meal for 
growing local calves with out adverse effects on their performance. 

  
Available online at http://www.vetmedmosul.org/ijvs 

  
  المقدمة

  
ھو  اقتصاديةعالية وغذائية ذات قيمة مركزة ان عمل عالئق 

سي يسعى اليه جميع مربوا الحيوانات المزرعية حيث يھدف رئ
 الدراسات أشارت .انھا تؤدي الى انتاج حيواني صحي ومربح

بان تكلفة التغذية لمشاريع اإلنتاج الحيواني   العامةاالقتصادية
تعتمد ھذا و). ١(من اجمالي تكلفة المشروع % ٦٠ تشكل فقط

مور عديدة منھا أ العليقة المركزة المقدمة للحيوان على نوعية
واھم ). ٢(نوع الحيوان وعمره ووزنه والحالة االنتاجية 

العناصر الغذائية التي يجب ان توفرھا العليقة وبالقدر الكافي ھو 
تاثير مباشر على نمو ا من ملما لھم والطاقة البروتين الخا

 تعتبر كسبة فول الصويا ).٣(الحيوان وانتاجه وحالته الصحية 
من المصادر المھمة للبروتين النباتي ذو القيمة الغذائية العالية في 

، )١(منھا % ٢٥تصل الى عالئق الحيوانات وقد تضاف بنسبة 
 بل يعتمد على قعرا الكسبة ال تنتج في الًوعموما فأن ھذه

استيرادھا من الخارج عليه فقد اصبحت اثمانھا مرتفعة مما ادى 
، الى ارتفاع كلفة العليقة التي تدخل ھذه الكسبة ضمن مكوناتھا

 ستخدام من قبل العديد من الباحيثين الدراساتلذلك كانت ھناك 
كسبة فول اقل كلفة لتحل محل ب بديلة متوفرة وبروتينية مصادر
كناتج متوفرة بكميات ال باس بھا  ن كسبة الحبة السوداءأ. الصويا

ص  بعض المعامل االھلية في القطر التي تستخللدىعرضي 
بطريقة العصر لالستخدامات الطبية الزيت من بذور ھذه الحبة 

 ،NSM( Nigella sativa Meal ( والتي يطلق عليھا،والعالجية
 جيدة من البروتين اثبت التحليل الكيماوي لھا احتوائھا على نسبة

وكذلك نسبة عالية من الدھون % ٣٤- ٣٠ بين تراوحالخام ت
 منھا وتحتوي على العناصر المعدنية المھمة )%٢٦ -١٦(

تم إجراء دراسات . )٥، ٤(كالكاليسيوم والبوتاسيوم والفسفور 
استخدام في القطر وخارجه لمعرفة تاثير من قبل الباحثين  ديدةع

 عالئق الحيوانات المزرعية وبنسب كسبة الحبة السوداء في
 كمصدر وصالحيتھاصفاتھا االنتاجية   على عموممختلفة

حيث ) ٦( فقد استخدمھا بروتيني بديل عن كسبة فول الصويا،
في عالئق النعاج الحوامل والحظ  %١٤ و٧اضافھا بنسبة 
 خصوبة ونمو النعاج واوزان مواليدھا  فيتحسن معنوي

امكانية استخدامھا بنسبة ) ٥( ذكر  كما.ونشاطھا حتى الفطام
ق االبقار المحلية دون أي تاثير سلبي على كمية ئفي عال% ٥

 تحسن من معامالت ھضم وأنھانتج ومكوناته مالحليب ال
وكما استخدمت كسبة الحبة  .المركبات الغذائية لھذه العالئق

السوداء في عالئق الحمالن والعجول النامية من قبل الباحثين في 
بان اضافة كسبة ) ٧(، فقد الحظ  مجاورةار عربية اخرىاقط

الى دريس مخلفات اسواق الخضر والفاكھة سوداء حبة الال
يقلل من كلفة التغذية ويكون مصدر علف الغنام لالمقدمة 

الى امكانية استخدام ) ٨(اشار ، اقتصادي بديل في فصل الصيف
 المركز من بروتين العلف% ٥٠كسبة الحبة السوداء لتحل محل 

نھا تحسن النمو اليومي بمقدار افي عالئق الحمالن النامية حيث 
 ١٩٠,٥ مقابل ٢١١,٧(مقارنة مع العليقة القياسية % ١١
من بروتين % ٤٠بان احالل ) ٩(، بينما اوضح )يوم/راس/غم

كسبة فول الصويا ببروتين مصدره كسبة الحبة السوداء في 
في معامالت الھضم تحسن   ادى الىيانعالئق الكباش الرحم

جميع المركبات الغذائية والقيمة الغذائية بصورة طاقة مھضومة و
ھذا وقد ذكر  .ومعامل نشا وبروتين مھضوم ،TDN ،المھضومة

بروتين كسبة بذور القطن ببروتين % ١٠٠بأن إحالل ) ١٠(
 هالفريزيان الخليطعجول  في عالئق سوداءحبة الالمصدره كسبة 
 اشھر ١٠ كغم واعمارھا بحدود ٢١٨بحدود كانت والتي اوزانھا 

الى تحسين معامالت ھضم  يوم ادى ١٢٠وتغذيتھا عليھا لمدة 
والبروتين المھضوم وحسن  ،TDN ،ةجميع المركبات الغذائي

  الحظومن الكلفة الكلية، % ١١,٧العائد االقتصادي بمعدل 
من بروتين % ٦٠بدال عن حبة السوداء الكسبة بان اضافة ) ١١(

ة فول الصويا في عالئق العجول النامية حسن النمو وخفض كسب
  . ة العليقةفمن كل
بروتين % ١٠٠ و ٦٠استبدال لغرض جريت ھذه الدراسة أ

ة ي الشراب المحليةفي عالئق العجولالمضاف كسبة فول الصويا 
 تأثير ذلكودراسة النامية ببروتين مصدره كسبة الحبة السوداء 

 لتلكعامالت ھضم المركبات الغذائية على صفاتھا االنتاجية وم
  .العالئق

   
  المواد وطرائق العمل

  
ًتم أختيار خمسة عشر عجآل شرابيا بحالة صحية جيدة من 

الھيئة العامة في التطبيقية الحقل التابع لقسم البحوث الزراعية 
 كغم ٢٠٠ – ١٥٠نينوى اوزانھا تراوحت بين /للزراعة

ت الى ثالثة مجامبع  قسمً. شھرا١٢ – ١٠واعمارھا بين 
بحدود حي عدل وزن موب عجول ٥تضم كل منھا متساوية العدد 

ائر نصفھا مظلل والنصف االخر ظ كغم، وضعت في ح١٨٠
ائر على معلف ظ الحتحتووامفتوح كمسرح لحركة العجول فيه 

 تم تجھيز مخاليط العالئق المركزة الثالثة .لماءلكبير وجابية 
من المواد العلفية المتوفرة في  الدراسة  ھذهالمستخدمة في

 جھزت العليقة ).١٢( ةكيبھا الكيماويااالسواق المحلية والتي تر
 control(السيطرة والتي اعتبرت عليقة ) R1(المركزة االولى 
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ration ( القياسية من خلط كل من حبوب الشعير وحبوب الذرة
الصفراء ونخالة الحنطة وكسبة فول الصويا وحجر الكلس وملح 

، بحيث )١جدول ال(لطعام ومخلوط امالح معدنية وفيتامينات ا
وكمية من % ١٥احتوت على نسبة من البروتين الخام بحدود 

 ميكاكالوري لتغطي احتياجات العجول ٢,٥الطاقة الممثلة بحدود 
من خلط ) R3(والثالثة ) R2(العالئق الثانية  تكونت. )١٣(النامية 

من بروتين % ١٠٠ و ٦٠استبدال نفس المواد العلفية اال انه تم 
كسبة فول الصويا فيھا ببروتين مصدره كسبة الحبة السوداء 

الى ھذه العالئق، % ١١ و ٧حيث أضيفت ھذه الكسبة بنسبة 
نسب المواد العلفية االخرى الداخلة فيھا تم تعديل . على التوالي

بحيث اصبحت العالئق الثالثة المركزة متقاربة في محتواھا من 
 Iso-nitrogenous and Iso-caloric  الممثلةوتين الخام والطاقةالبر

حسبت كلفة الكيلوغرام الواحد من العالئق المركزة  ).١جدول ال(
الثالثة بمعرفة اسعار المواد الغذائية الداخلة فيھا من االسواق 

 دينار عراقي، على التوالي ٣٦٨ و ٣٧٩ ،٤٢٦ كانتالمحلية و
   . دينار٣٠٠احد من تبن الحنطة ھو  كلفة الكيلوغرام الووأن

 وذلك بتقديم ١/١١/٢٠٠٨ابتدات فترة التجربة الفعلية في 
العالئق المركزة الثالثة الى مجاميع العجول، على التوالي بمقدار 

ًمن اوزانھا الحية على وجبتين يوميا في الصباح % ٢,٥يمثل 
ف كعل وقدم معھا تبن الحنطة ٥ وفي المساء الساعة ٨الساعة 

من الوزن الحي، تم توفير الماء النظيف % ١بمقدار يمثل خشن 
ومكعبات االمالح المعدنية امام العجول باستمرار، وكان العلف 
المتبقي يوزن صباح اليوم التالي وقبل تقديم الوجبة الصباحية 
وذلك لحساب الكميات المتناولة من االعالف لكل مجموعة من 

 كل خمسة ثمي بداية التجربة  تم وزن جميع العجول ف.العجول
على اساسھا كانت تعدل كمية العليقة المركزة حيث ًعشر يوما 

والعلف الخشن المقدمة لكل مجموعة وھكذا حتى نھاية التجربة 
 في اخر يوم من التجربة وقبل . يوم١٠٥التي استمرت لمدة 

ًتقديم العليقة وزنت جميع العجول صباحا واخذت منھا عينات من 
جي في الرقبة وارسلت الى احدود عشرة مل من الوريد الودالدم ب

المختبر مباشرة الجراء قياسات تقدير البروتين الكلي وااللبومين 
والكلوبيولين والترايكليسيرادات والكوليستيرول وحسب الطرق 

  ةـائر انفراديـظفي حالعجول وضعت  ثم). ١٤(المعتمدة 
لغذائية للعالئق، حيث لدراسة معامالت ھضم المركبات ا منفصلة

أدخلت العجول في فترة تغذية تمھيدية لسبعة ايام قدمت لھا 
االعالف المركزة فقط خالل فترة التجربة الرئيسية وبمقدار يمثل 

من وزنھا الحي وذلك لتغطية إحتياجاتھا من االدامة فقط % ٢
بعدھا بدات فترة جمع عينات الروث لمدة خمسة ايام وذلك ) ١٣(

، اخذت عينات )١(اس جلدية في مؤخرة الحيوان بربط اكي
الروث وعينات من االعالف المركزة الثالثة الجراء التحليل 
الكيماوي عليھا ولتقدير نسب كل من المادة الجافة والبروتين 
الخام والدھن الخام وااللياف الخام والرماد حسب الطرق 

ريقة  وحسبت نسبة الكاربوھيدرات الذائبة بط،)١٥(المعتمدة 
  ).١(الفرق 
  

مركزة الثالثة وتركيبھا الكيماوي مخاليط العالئق ال): ١(جدول 
  .المحسوب

  
المركزة مكونات العالئق 

  الثالثةالتجريبية 
  

  %المادة العلفية
العليقة 
  االولى

)R1(  

العليقة 
  الثانية

)R2(  

العليقة 
  الثالثة

)R3(  
  ٤٥  ٤٥  ٤٥  حبوب الشعير
  ٩  ٨  ١٠  الذرة الصفراء

  ٣٢  ٣٥  ٣٥  لة الحنطةنخا
  -  ٢  ٧  كسبة فول الصويا
  ١١  ٧  -  كسبة الحبة السوداء

  ١,٥  ١,٥  ١,٥  حجر الكلس
  ١,٠  ١,٠  ١,٠  ملح الطعام

  ٠,٥  ٠,٥  ٠,٥  امالح معدنية وفيتامينات
  )*%DM(التركيب الكيماوي للعالئق التجريبية المركزة فقط 

العليقة   %المركب الغذائي
  االولى

)R1(  

العليقة 
  انيةالث
)R2(  

العليقة 
  الثالثة

)R3(  

كسبة 
الحبة 
  السوداء

  ٩٥,٧  ٨٩,٣  ٨٨,١  ٨٨,٧  المادة الجافة
  ٩٤,٦  ٩٢,٦  ٩٢,٥  ٩٢,٥  المادة العضوية
  ٣٤,٠  ١٥,٢  ١٥,٣  ١٥,٦  البروتين الخام
  ٩,٤  ٨,٢  ٨,٣  ٨,٠  االلياف الخام

  ٢٦,٢  ٥,٤  ٤,٥  ٢,٩  مستخلص االيثر
N.F.E.  ٢٥,٠  ٦٣,٨  ٦٤,٤  ٦٦,٠  
  ٥,٤  ٧,٤  ٧,٥  ٧,٥ الرماد

 الطاقة الممثلة
  كغم/يكاكالوريم

٢,٩  ٢,٨٤  ٢,٧٩  ٢,٧٥**   

، عدا كسبة الحبة السوداء تم )١٢(ًمحسوبة اعتمادا على  *
محسوبة على اساس تمثل  ** .)١٥(ً مختبريا حسب ھاتقدير
  ).١(من الطاقة الكلية حسب % ٦٠

  
اجري  و،)CRD( أستخدم نظام التصميم العشوائي الكامل

ًحليل النتائج احصائيا إعتمادا على النموذج الرياضي التاليت ً:  
 
Yij = µ + ti + eij  

  
  :حيث أن

Yij  = قيمة المشاھدة)j( للمعاملة  التابعة)i (لكل صفة مدروسة. 
µ =  المتوسط العام لجميع مشاھدات التجربة الخاصة بالمعاملة
)i(. Ti =  التاثير الثابت للمعاملة)i.( Eij = أ العشوائي الخط

  . ومستقآل" طبيعيا" الذي يفترض أن يتوزع توزيعا
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 ١٩٩٨  لسنةSASوباستخدام البرنامج االحصائي المسمى 
تم أختبار معنوية الفروقات بين معدالت الصفات ). ١٦(

  ).١٧(المدروسة باستخدام طريقة دنكن المذكورة في 
  

  النتائج
  

والمتعلقة بالكميات ) ٢(المعروضة في جدول  أشارت النتائج
المتناولة من االعالف التجريبية من قبل العجول في المجاميع 

 بأن العجول في المجموعتين الثانية والثالثة والمتناولة الثالثة
قد تناولت خالل فترة التجربة كميات  NSMللغذاء المحتوي على 

% ١٤ و ١٣اكبر من العليقة المركزة والعلف الخشن وبمقدار 
 القياسية، المجموعةاولتھا عجول تن عن الكمية التي ،تواليعلى ال

 اكبر من اتمما جعل عجول ھاتين المجموعتين تحصل على كمي
، NFE ،الدھن الخامة، البروتين الخام، االلياف الخام، المادة الجاف

في غذائھا اليومي عن عجول المجموعة  MEالمادة العضوية و 
  ).٢جدول ( االولى

 االحصائية المتعلقة بمعدالت االوزان النھائية أظھرت النتائج
والزيادة الوزنية الكلية والزيادة الوزنية اليومية عدم وجود 
فروقات معنوية بين مجاميع العجول الثالثة المتناولة للعالئق 

، وكما ان النتائج )٣جدول (التجريبية وكانت قيمھا متقاربة 
حسوبة على أساس أشارت الى أن كفاءة التحويل الغذائي والم

للعجول التي تناولت العليقة  ًالمادة الجافة تماما كانت أفضل
عن مجموعتي العجول التي تناولت % ١٣القياسية وبمقدار 

العالئق المحتوية على كسبة الحبة السوداء ولكنھا لم تكن 
إال ان النتائج المتعلقة بكلفة انتاج كيلوغرام واحد من . معنوية

لعجول كانت متقاربة بين المجاميع الثالثة الزيادة الوزنية ل
 دينار عراقي، على ٣١٦٣ و٣٢٧٦، ٣١٨٤للعجول ووجدت 

  . )٣جدول (التوالي 
  

  .)As fed basis( والمركبات الغذائية األعالفالكميات المتناولة من ): ٢(جدول 
  

  الصفة المدروسة  مجاميع العجول الثالثة
0% NSM  7% NSM 11% NSM 

  ٥,٢٦٠  ٥,٣٠٠  ٤,٧٣٠  يوم/عجل/المركز المتناول، كغممعدل العلف 
  ٢,١٤٠  ٢,١٥٠  ١,٨٧٠  يوم/عجل/معدل العلف الخشن المتناول، كغم
  ٧,٤  ٧,٤٥  ٦,٦  يوم/عجل/معدل العلف الكلي المتناول، كغم

  المعدالت المتناولة من المركبات الغذائية
  ٦,٧٠  ٦,٦٨  ٥,٩٤  يوم/عجل/المادة الجافة، كغم

  ٠,٧٧٠  ٠,٧٧٥  ٠,٧٠١  يوم/عجل/، كغممالبروتين الخا
  ١,١٥٢  ١,١٥١  ١,٠٠٩  يوم/عجل/، كغمااللياف الخام

  ٠,٣٠٥  ٠,٢٢٦  ٠,١٣٨  يوم/عجل/مستخلص االيثر، كغم
N.F.E.،٤,٤٥٠  ٤,٥٠٠  ٤,٠٦٦ يوم/عجل/ كغم  

  ٦,٦٧٧  ٦,٦٥٢  ٥,٩١٤  يوم/عجل/المادة العضوية، كغم
  ١٧,٩  ١٧,٨  ١٥,٧  يوم/عجل/ميكاكالوريالطاقة الممثلة 

  
  .لمجاميع العجول المتناولة للعالئق التجريبيةالصفات االنتاجية ): ٣(جدول 

  
  مجاميع العجول الثالثة

االولى   الصفة المدروسة
0%NSM  7الثانية%NSM   الثالثة

11%NSM 
  ٦٣ ± ١٨٠  ٦٤ ± ١٨٠,٤  ٩٥ ± ١٨٠   *معدل الوزن االبتدائي، كغم
  ٥٤,٥±٢٦٥,٤  ٦٦,٥±٢٦٥,٤  ١١٦ ± ٢٦٥  معدل الوزن النھائي، كغم

  ١٣± ٨٥,٦  ١٩ ± ٨٥  ٢٥ ± ٨٥  عجل/معدل الزيادة الوزنية الكلية، كغم
  ٠,١٣±٠,٨١٥  ٠,١٨±٠,٨١٠  ٢٤ ±٠,٨٠٩  عجل/معدل الزيادة الوزنية اليومية، كغم

  ٩,١٠٠  ٩,٢٥٠  ٨,١٦٠  كغم زيادة وزنية/)خشن+مركز( كاملمعدل كفاءة التحويل الغذائي، كغم علف
  ٨,٢١٠  ٨,٢٥٠  ٧,٣٥٠  كغم زيادة وزنية/ويل الغذائي، كغم مادة جافة معدل كفاءة التح

  ٣١٦٣  ٣٢٧٦  ٣١٨٤ .I.D كلفة انتاج واحد كغم زيادة وزنية
 .)SD(االنحراف القياسي ± المعدل العام لخمسة عجول * 
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كما أشارت النتائج االحصائية المتعلقة بمعامالت ھضم 
 وجود فروقات معنوية المركبات الغذائية للعالئق المركزة بعدم

في كل من معامل ھضم المادة الجافة، المادة العضوية، البروتين 
ً وكانت قيمھا مرتفعة ومتقاربة بين مجاميع NFEالخام، و 

 في )P<0.05(العجول الثالثة، إال انه ظھرت فروقات معنوية 
 بين TDNمعامالت ھضم كل من االلياف الخام، الدھن الخام و 

بينما أوضحت النتائج . )٤ جدول(ثة للعجول المجاميع الثال
االحصائية المتعلقة بمعدالت قياسات الدم التي اخذت في نھاية 
التجربة بعدم وجود فروقات معنوية بين مجاميع العجول الثالثة 
في جميع قياسات الدم واتي تمثلت في البروتين الكلي، االلبومين، 

  . )٥جدول (رول الكلوبيولين، الترايكليسيرات، والكوليستي

  
  .معامالت ھضم المركبات الغذائية للعالئق المركزة التجريبية): ٤(جدول 

  
  )R3(العليقة الثالثة   )R2(العليقة الثانية   )R1 (القياسيةالعليقة   المركب الغذائي  % *معامالت الھضم 

  ٢,٢ ± ٧٩,٠  ٣,٦ ± ٨٢,٤  ٢,٨ ± ٧٨,١  المادة الجافة
  ٢,٠ ± ٨١,٥  ٢,٩ ± ٨٤,٦  ٢,٣ ± ٨١,٨  المادة العضوية
  ٢,٥ ± ٨٠,٣  ٢,٦ ± ٨٤,٦  ٠,٠ ± ٨٤,٦  البروتين الخام
  **ب ٠,٤ ± ٤٣,٦  أ ٨,٢ ± ٦٣,٠ ب ٣,٩ ± ٣٦,٦  االلياف الخام

   **أ ٧,٣ ± ٧٩,١   أ٠,٩ ± ٩٥,٨   ب١٩,٣ ± ٥٦,٦  مستخلص االيثر
N.F.E. ١,٦ ± ٨٥,١  ٢,٥ ± ٨٦,٢  ١,٠ ± ٨٣,٨  
T.D.N. أ ٢,٣ ± ٨٢,٢  أ ٢,٥  ±٨٤,٣  ب ١,٣ ± ٧٨,٤**   

  ).P<0.05(الحروف المختلفة ضمن السطر الواحد تعني اختالفات معنوية ** ).SD(االنحراف القياسي ±  عجول لثالثةالمعدل العام *
  

  . الشرابية الناميةتأثير التغذية على بعض قياسات دم العجول): ٥(جدول 
  

 NSM %11 الثالثة  NSM %7 الثانية NSM %0 القياسية  *الصفة المدروسة  مجاميع العجول
  ١,١ ± ٨,٦  ١,١ ± ٩,٢  ٠,٥٢ ± ٨,١   مل١٠٠/ غم،معدل البروتين الكلي

  ٠,٦ ± ٥,٣  ٠,٦٦ ± ٥,١٩  ٠,٢ ± ٤,٣   مل١٠٠/، غممعدل االلبومين
  ٠,٦ ± ٣,٥  ٠,٦ ± ٤,٠  ٠,٨ ± ٤,١   مل١٠٠/معدل الكلوبيولين، غم

  ٣,٣ ± ٥٢,٨  ٦,٢ ± ٥٩,٥  ٧,٦ ± ٦٢,٢   مل١٠٠/دات، غمامعدل الترايكليسر
  ٢٢,٦ ±١١١,٦  ١٣,٢ ± ١١١,٨  ١٩,٥ ± ١١٠,١   مل١٠٠/معدل الكوليستيرول، غم

  .)SD(االنحراف القياسي ± المعدل العام لخمسة عجول  *
  

  المناقشة
  

 كسبة الحبة السوداء ضمن مخلوط العليقة إستخدامأن 
دى الى منھا أ% ١١ و ٧المركزة المقدمة للعجول النامية وبنسبة 

 و ١٢خفض كلفة الكيلوغرام الواحد من ھذه العليقة وبمقدار 
عن كلفة العليقة المركزة المحتوية على كسبة فول % ١٥

 ٢٥٠  ھوكغم من كسبة الحبة السوداء ١الصويا، كون سعر 
 ١٢٥٠  كغم من كسبة فول الصويا ھو١دينار عراقي وسعر 

في ت ستخدمعندما ا) ٥( أشار إليه ماوك ھذا دينار عراقي،
عالئق العجول أعطيت الى عندما ) ١٠(عالئق االبقار المحلية و

النامية كونھا تخفض من كلفة التغذية وتحسن من العائد 
التحليل الكيماوي لكسبة الحبة اظھر%. ١٢االقتصادي بنسبة 

من البروتين الخام ومستخاص عالية السوداء احتوائھا على نسبة 

 امصدرذلك يمكن اعتبارھا وب، حسوبةااليثر والطاقة الممثلة الم
 فقد ادخالھا في عالئق العجول النامية،و للبروتين والطاقة اجيد

نسبة مقاربة للبروتين الخام في كسبة الحبة السوداء ) ١١(ذكر 
ولكنه ذكر نسبة اقل % ٣٧,٤في دراسته وھي  التي استخدمھا

قة من العلي% ١١ان اضافتھا بنسبة  %).٩,٢(لمستخلص االيثر 
 البروتين عوض عنالمقدمة للعجول في ھذه الدراسة المركزة 

 كسبة أن أضافة .كسبة فول الصويا% ٧ الخام الذي مصدره
ادى الى ارتفاع النامية الحبة السوداء في عالئق العجول المحلية 

 يدل مما لة من العلف المركز والعلف الخشن،الكميات المتناو
ل ومستساغ من قبل مقبوان كعلى ان طعم كسبة الحبة السوداء 

ان اضافة كسبة الحبة السوداء الى عالئق حيث العجول 
. )٩،١٠ (المجترات يرفع من الكميات المتناولة من العلف الخشن

في معامالت ھضم معظم  كما انھا ادت الى تحسن معنوي
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 ماعند) ٦( الحظه كما، اصر الغذائية في العليقة المركزةالعن
عندما قدمھا ) ٥(قبل وبعد الوالدة وكذلك للنعاج الحوامل ت قدم

أن الزيادة الوزنية الكلية التي حصلت . البقار الحليب المحلية
ُللعجول في المجاميع الثالثة نھاية التجربة كانت متقاربة جدا 

ًعجل، ونظرا لكون كفاءة التحويل الغذائي /مغ ك٨٥وھي بحدود 
ضل من العجول للعجول التي تناولت العليقة القياسية كانت اف

ًالتي تناولت العليقة المحتوية على كسبة الحبة السوداء تقريبا 
كغم زيادة وزنية فھذا يوضح بان /علف  كغم٩,٢ مقابل ٨,٢

معظم الزيادة الوزنية التي حصلت للعجول في المجموعة الثانية 
والثالثة والمتناولة لكسبة الحبة السوداء في عليقتھا كانت عبارة 

ن في الجسم وليس بناء عضل حيث ان تكوين عن ترسيب دھ
 يجب  من الطاقةأعلىكمية  إلى الدھنية في الجسم يحتاج األنسجة
تناولت كمية من العلف انھا قد  حيث المتناولفي الغذاء توفرھا 

عن المجموعة القياسية، ويوضح ذلك يوم / كغم ١,٢اكثر بمقدار 
ظم المركبات التحسن في معامالت الھضم لمعمن رغم بالًايضا 

للعجول المتناولة للعالئق المحتوية على كسبة الحبة الغذائية 
اال ان الزيادة الوزنية للعجول كانت متقاربة للمجاميع السوداء 
 اإلحصائية النتائج أشارت. )٣-١ً( سابقاھذا لوحظ و الثالثة،

سلبي  تأثير عدم وجود إلىلمعدالت قياسات الدم في العجول 
وكانت ضمن بة السوداء على صفات الدم لتناول كسبة الح
مما يدل على ان تناول كسبة الحبة ) ١٤( المعدالت الطبيعية

من عليقتھا ال يؤئر % ١١ و ٧السوداء من قبل العجول وبنسبة 
الدراسة امكانية احالل بروتين ھذه يستنج من  .على وظائف الكبد

 صوياًبدال عن بروتين كسبة فول ال% ١٠٠كسبة الحبة السوداء 
على سلبي في العالئق المركزة للعجول المحلية النامية دون تاثير 

المركبات بعض معامالت ھضم من حسن يقد صفاتھا االنتاجية و
  .الغذائية فيھا

  
  شكر وتقدير

   
لھيئة العامة التابع لون قسم البحوث التطبيقية ثالباحيشكر
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