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تمت دراسة تأثير إضافة كموتين الذرة (صفر و )%9إلى سعف نخيل التمر وكوالح الذرة والقصب وتبن الشعير المعامل باليوريا بنسبة%5عمى أساس المادة الجافة وتمت

المعاممة بدرجة حرارة الغرفة (° 37-30م) ولمدة حضن  20 ،0و 30يوم وبواقع مكررين لكل معاممة لغرض تحسين القيمة الغذائية ،دلت نتائج معاممة سعف النخيل
بمزيج من اليوريا وكموتين الذرة عمى وجود زيادة عالية المعنوية ( )P<0.01في كمية النتروجين الكمي ،السميموز ،معامل الهضم المختبري لممادة الجافة ،معامل الهضم
المختبري لممادة العضوية والطاقة المتايضة ،ووجود انخفاض عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية المادة الجافة ،المادة العضوية ،مستخمص األلياف المتعادل
والهميسميموز فضال عن المكنين واالس الهيدروجيني في سعف النخيل المعامل بمزيج من اليوريا والكموتين مقارنة بسعف النخيل غير المعامل ،وبينت نتائج معاممة

كوالح الذرةإلى زيادة عالية المعنوية ( )P<0.01في كمية النتروجين الكمي ،معامل الهضم المختبري لممادة الجافة ،معامل الهضم المختبري لممادة العضوية ،مجموع

العناصر الغذائية المهضومة والطاقة المتايضة عند معاممة كوالح الذرة باليوريا وكموتين الذرة ،وكان هناك انخفاض عالي المعنوية ()P<0.01في كمية المادة الجافة،
المادة العضوية ،مس تخمص األلياف المتعادل فضال عن مستخمص األلياف ألحامضي والسميموز واالس الهيدروجيني ،أما تأثير معاممة القصب فقد كان هناك زيادة عالية

المعنوية ( )P<0.01في كمية النتروجين الكمي ،الهمسميموز ،معامل الهضم المختبري لممادة الجافة ومعامل الهضم المختبري لممادة العضوية فضال عن مجموع العناصر
الغذائية المهضومة والطاقة المتايضة في القصب المعامل بمزيج من اليوريا والكموتين مقارنة مع غير المعامل ،في حين سجمت المعاممة وجود انخفاض عالي المعنوية
( )P<0.01في كمية مستخمص األلياف المتعادل والسيميموز ومستخمص األلياف ألحامضي ،أدت معاممة تبن الشعير إلى ارتفاع عالي المعنوية (  )P<0.01في كمية

النتروجين الكمي ،معامل الهضم المختبري لممادة العضوية ،معامل الهضم المختبري لممادة الجافة ،الطاقة المتايضة ومجموع العناصر الغذائية المهضومة ،ووجود

انخفاض عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية المادة العضوية .كما تشير النتائج إلى إن فترتي الحضن  20و 30يوم هي األفضل بالنسبة إلى تحسن القيمة الغذائية
لممخمفات الزراعية المعاممة باليوريا واضافة كموتين الذرة .نستنتج من هذا الدراسة انه باإلمكان رفع القيمة الغذائية لالعالف رديئة النوعية عن طريق معاممتها باليوريا
واضافة كموتين الذرة.
نكهًاث انًفتاحيت :كموتين الذرة ،اليوريا ،تبن الشعير ،القصب ،كوالح الذرة ،سعف النخيل.
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ABSTRACT
This study was conducted to determine the effect of corn gluten (0 and 9%) supplementation to low quality
roughages (date palm frond, reeds, corn cobs and barley straw) treated with 5% urea on chemical composition
and in vitro digestibility,The treatments were incubated for 0,20 and 30 days at ambient temperature (30-37
C°).The results showed that nitrogen content, cellulose, metabolizable energy(ME) dry matter InVitro
digestibility (IDMD) and Organic matter InVitro digestibility (IOMD)were increased significantly (P<0.01).The
dry matter (DM),organic matter(OM) ,neutral detergent fiber (NDF),hemicelluloses, Lignin and pH were
significant decrease (P<0.01) in date palm frond by treated with urea and corn gluten.Nitrogen content, total
digestible nutrients (TDN), ME, IDMD and IOMD had more(P<0.05) for corn cops treated with urea and corn
gluten than un treated. The DM, OM,NDF, acid detergent fiber (ADF), cellulose and pH in corn cobs by treated
with urea and corn gluten were Significant decreased (P<0.01). On the other hand, treated reeds resulted in
increasing (P<0.01) in nitrogen content, hemecellulose, IDMD, IOMD, TDN and ME, and decreasing (P<0.01) in
NDF, cellulose and ADF content. The result indicated that total nitrogen, IDMD, IOMD, ME and TDN improved
significantly(P<0.01) by treated barley straw while OM content was decreased(P<0.01(.Furthermore the best
incubation time which gave better improve nutrient value was associated with 20 and 30 days incubation time.
We conclude from this study that it is possible to improve the nutritive value of low quality roughages by treated
with urea and supplemented with corn gluten.
Key word: corn gluten, urea, date palm frond, Reeds, corn cobs, barley straw

1067

Received:7/3/2016
Accepted:3/1/2017

يجهت انعهىو انشراعيت انعزاقيت – 2017/ 48)4(: 1074 -1067
المقدمة

حسن و يحًذ
المواد وطرائق العمل

تعد األعالف الخشنة رديئة النوعية مثل المخمفات الصناعية

تم معاممة كل من الكوالح المجروشة ،القصب المقطع ،تبن

والزراعية والتي باإلمكان ان تستعمل كعمف حيواني ذو نسبة

الشعير المقطع وسعف النخيل المقطع (بطول  2ممم) بمحمول

باألعالف التقميدية ،كموتين الذرة ناتج عرضي من عممية

تم إضافة كموتين الذرة بنسبة صفر و %9عمى أساس المادة

الطحن الرطب لمذرة لغرض الحصول عمى سكر الفركتوز

الجافة بعد خمط العينات باليوريا و الكموتين حفظت العينات

وممكن استخداميا في تغذية المجترات النخفاض أسعارىا

في أكياس بالستيكية مزدوجة ومفرغة من اليواء لمدة

كموتين الذرة عن باقي المخمفات الصناعية كونو مادة بروتينية

أيمول .ثم أخذت عينة من كل معاممة بمقدار 5غم /معاممة

فقط مقارنة بالمخمفات الزراعية والصناعية األخرى التي تكون

لغرض إجراء التحميل الكيميائي ،بعد انتياء فترة المعاممة

غنية بمصادر الكاربوىيدرات واأللياف( ،)1إن التوسع في

فتحت األكياس وتم تقميب العينات بدرجة ح اررة الغرفة لحين

كمواد عمف حيواني ( ،)16يمتاز كموتين الذرة باحتوائو عمى

التحميل الكيميائي.

نسبة عالية من البروتينات غير المتحممة في الكرش (%30

التحميل الكيميائي

اليوريا وبنسبة( 5:50:100مادة جافة :ماء حنفية :يوريا) ,ثم

ألياف مرتفعة إضافة إلى االنخفاض العالي ألسعارىا مقارنة

 30,20,0يوم في درجة ح اررة الغرفة )° 37-30م) في شير

( )14خصوصا ألبقار المحم وأبقار الحميب ( 5و ،)6يختمف

الجفاف ،تم جرش العينات وحفظت في المجمدة لحين إجراء

صناعة طحين الذرة أدى إلى زيادة إنتاج المنتجات الثانوية

من البروتين الكمي) والمثيونين والطاقة ،يحتوي كموتين الذرة

تم قياس االس الييدروجيني مباشرة ،تم إجراء التحميل

عمى  ٪18بروتين خام مما يقمل الحاجة إلى إضافة مصادر

تقدير المادة الجافة ،المادة

الكيميائي لمعينات حيث تم

البروتين إلى العميقة وبالتالي يخفض تكاليف العمف باإلضافة

العضوية ،البروتين الخام ،األلياف الخام ،الرماد ،مستخمص

إلى إن كموتين الذرة يساعد عمى تحمل األلياف القابمة لمتحمل
ويقمل من اآلثار السمبية لمحموضة عند استخدامو مع العمف

األيثر ونتروجين االمونيا حسب.)4(A. O. A. C

ومستخمص

المركز مما يؤدي إلى زيادة المتناول والزيادة الوزنية وكفاءة

والييمسميموز والمكنين ( ،)11وقدر معامل اليضم المختبري

التحويل الغذائي ( 1661269و )21لكنو منخفض بنسبة

األلياف

المتعادل

وألحامضي

والسميموز

لممادة الجافة والمادة العضوية حسب طريقة Tilley

الكالسيوم وعالي بالفسفور .يحتوي الكموتين عمى مستويات
منخفضة من النشا والدىون ومستويات عالية من األلياف

و )27(Terryوحساب الطاقة المتأيضة باستخدام المعادلة

التالية :الطاقة المتايضة (ميكاجول/كغم مادة جافة)= معامل

الميضومة ( 5و .)10إضافة نقيع الذرة أو الموالس إلى التبن

اليضم ألمختبري لممادة العضوية  0.15٪وحساب مجموع

المعامل باليوريا يؤدي إلى تحسن تثبيت النتروجين وتغيرات

العناصر الغذائية الميضومة باستخدام المعادلة التالية:

فيزيائية ايجابية ( 22و )23بسبب احتواء نقيع الذرة عمى

مجموع العناصر الغذائية المهضومة )- 85.7 = (TDN

(0.756مستخمص األلياف ألحامضي.)17( )٪

الكاربوىيدرات سريعة التخمر التي تحسن من ظروف التخمر

التحميل اإلحصائي

والصفة الحامضية التي تساعد عمى تثبيت االمونيا في العمف

تم إجراء تحميل البيانات إحصائيا باستخدام التصميم العشوائي

المعامل ( ،)02كما ان إضافتو إلى العميقة بنسبة  %50ليس

واالعتماد عمى النظام الجاىز )24( SASوتم اختبار

لو تأثير سمبي عمى الزيادة الوزنية لمماشية ( ،)15معاممة

الفروقات المعنوية بين المعامالت باستعمال اختبار

األعالف الخشنة رديئة النوعية مثل سعف نخيل التمر وكوالح
الذرة

.)8(Duncan

باليوريا يحسن القيمة الغذائية والمتناول لألغنام

النتائج والمناقشة

خصوصا في المناطق الجافة ( 13،2و .)18اليدف من ىذه

التأثير الرئيسي لمعاممة سعف النخيل باليوريا والكموتين :

الدراسة ىو تحسين القيمة الغذائية لبعض األعالف الخشنة

يتبين النتائج في الجدول  1وجود زيادة عالية المعنوية ( < P

رديئة النوعية عن طريق معاممتيا باليوريا واضافة كموتين

 )0.01في كمية النتروجين الكمي ،السميموز ،معامل اليضم

الذرة الستخداميا كعمف لممجترات.
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المختبري لممادة الجافة ،معامل اليضم المختبري لممادة

( )P<0.01في كمية النتروجين الكمي ،اليمسميموز ،معامل

العضوية والطاقة المتايضة في سعف النخيل المعامل بمزيج

اليضم المختبري لممادة الجافة ومعامل اليضم المختبري

من اليوريا والكموتين مقارنة بسعف النخيل غير المعامل،

لممادة العضوية فضال عن مجموع العناصر الغذائية

ووجود انخفاض عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية المادة

الميضومة والطاقة المتايضة في القصب المعامل بمزيج من

الجافة ،المادة العضوية ،مستخمص األلياف المتعادل

اليوريا والكموتين مقارنة مع غير المعامل ،في حين سجمت

يالحظ من النتائج عدم وجود تأثير معنوي في كمية الرماد،

مستخمص األلياف المتعادل والسيميموز ومستخمص األلياف

مستخمص األلياف ألحامضي ،ومجموع العناصر الغذائية

ألحامضي ،ولم يكن ىناك تأثير معنوي لممعاممة في كمية

الميضومة في السعف المعامل مقارنة بغير المعامل .يعتبر

المكنين والمادة الجافة ،المادة العضوية إضافة إلى الرماد

المعاممة الالىوائية الجيدة ( ،)19واضافة كموتين الذرة إلى

المتعادل بسبب تيدم الييميسميموز بفعل االمونيا ( ،)28فضال

السايمج يؤدي إلى تحسن التخمر الالىوائي ( ،)7وأيضا كان

عن ذلك ان االمونيا المتحررة من اليوريا تؤدي إلى انتفاخ

المعاممة وجود انخفاض عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية

واليميسميموز فضال عن المكنين واالس الييدروجيني ،كما

واالس الييدروجيني ،انخفاض كمية مستخمص األلياف

انخفاض االس الييدروجيني نتيجة المعاممة دليل عمى

الخاليا النباتية وتيدميا ثم تكسر اآلصرة بين المكنين وكل من

انخفاض االس الييدروجيني لممعاممة بسبب كموتين الذرة التي

تحتوي عمى كاربوىيدرات سريعة التخمر ،وىذا االنخفاض في

السميموز واليميسميموز (.)14

االس الييدروجيني من المحتمل أن يغير االمونيا الحرة إلى

التأثير الرئيسي لمعاممة تبن الشعير باليوريا والكموتين:

الشكل االيوني لالمونيا ( )NH4+األكثر فعالية في االرتباط

ارتفعت كمية النتروجين الكمي ،معامل اليضم المختبري

التأثير الرئيسي لمعاممة كوالح الذرة باليوريا والكموتين :

الطاقة المتايضة ومجموع العناصر الغذائية الميضومة

لممادة العضوية ،معامل اليضم المختبري لممادة الجافة،

مع األلياف.

ارتفاعا عالي المعنوية ( )P<0.01لدى تبن الشعير المعامل

اظير الجدول  2وجود زيادة عالية المعنوية ( )P<0.01في

مقارنة مع غير المعامل ،كما أظيرت النتائج وجود انخفاض

كمية النتروجين الكمي ،معامل اليضم المختبري لممادة الجافة،

عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية المادة العضوية ،مع

معامل اليضم المختبري لممادة العضوية ،مجموع العناصر

عدم وجود فروق معنوية في كمية المادة الجافة ،الرماد،

الغذائية الميضومة والطاقة المتايضة عند معاممة كوالح الذرة

باليوريا وكموتين الذرة ،وكان ىناك انخفاض عالي المعنوية

مستخمص األلياف المتعادل ،اليمسميموز فضال عن

( )P<0.01في كمية المادة الجافة ،المادة العضوية،

مستخمص األلياف ألحامضي ،السميموز ،المكنين واالس

مستخمص األلياف المتعادل فضال عن مستخمص األلياف

الييدروجيني في التبن المعامل مقارنة مع غير المعامل

(جدول  .)4المعاممة باليوريا تؤدي إلى تحرر االمونيا مما

ألحامضي والسميموز واالس الييدروجيني ،ومن جانب أخر لم

تؤدي إلى تفاعميا مع المركبات المكنوسميموزية وتحسن من

يكن ىناك أي تأثير معنوي ما بين المعاممتين لنسبة الرماد

معامل اليضم ( ،)25وتؤدي كذلك إلى تيدم جدار الخمية

واليميسميموز والمكنين (جدول  .)2ان مكونات جدار الخمية

وبالتالي إلى انخفاض مكوناتيا ،إن عممية الصوبنة لألواصر

النباتية (السميموز ،الييميسميموز والمكنين) تنخفض بصورة

االسترية بين حامض االستيك وحامض الفينولك والسكريات

معنوية عند المعاممة باليوريا واضافة الكموتين بسبب تأثير

المتعددة والمكنين فضال عن األواصر بين بقايا حامض

اليوريا في انتفاخ الخمية النباتية وتمزقيا ( ،)13والمعاممة

بالقاعدة تؤدي إلى تشقق المكنين وتكوين روابط أخرى بين

اليورونك لمزايمين في الييميسميموز والمكنين من المتوقع ان

وحدات الفنيل بروبان والفينوالت الحرة وذوبان المكنين في

تحدث خالل معاممة االتبان بالقاعدة (.)26

محمول اليوريا.

تأثير فترات الحضن عند معاممة سعف النخيل المعامل

التأثير الرئيسي لمعاممة القصب باليوريا والكموتين :يتضح

باليوريا وكموتين الذرة  :يتبين من جدول  5وجود ارتفاع
عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية النتروجين الكمي

من النتائج إن المعاممة أدت إلى وجود زيادة عالية المعنوية
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ومعامل اليضم المختبري لممادة الجافة ومعامل اليضم

الحضن من معاممة القصب باليوريا والكموتين مقارنة مع

المختبري لممادة العضوية والطاقة المتايضة عند فترات

فترتي صفر و 20يوم من الحضن ،كما يبين جدول  7وجود

الحضن  20و 30يوما مقارنة مع عدم الحضن ،وانخفاض

انخفاض عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية مستخمص

عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية المادة الجافة،

األلياف المتعادل مع تقدم فترة الحضن ،وفي مستخمص

مستخمص األلياف المتعادل ،اليمسميموز ،السميموز واالس

األلياف ألحامضي ومجموع العناصر الغذائية الميضومة عند

نفسو ىناك انخفاض عالي المعنوية ( )P<0.01في كمية

معنوية لممعاممة في كمية المادة الجافة

والمادة العضوية

المادة العضوية ،مستخمص األلياف ألحامضي ،المكنين

والرماد والمكنين واالس الييدروجيني ما بين فترات الحضن

ومجموع العناصر الغذائية الميضومة مع تقدم فترة الحضن،

المختمفة (جدول .)7

فترتي الحضن  20و 30يوم ،ولم يكن ىناك أي

الييدروجيني عند فترة الحضن  20و 30يوم وفي السياق

ولم تظير النتائج أي فروق معنوية في كمية الرماد ما بين

فروق

تأثير فترات الحضن عند معاممة تبن الشعير باليوريا

فترات الحضن المختمفة (جدول  .)5إن معاممة األنواع

وكموتين الذرة :يبين جدول  8تأثير فترات الحضن (20 ،0

النتروجين وكانت الزيادة معنوية مع زيادة فترة الخزن ،ان

نالحظ ارتفاع عالي المعنوية ( )P<0.01في النتروجين

المختمفة من المخمفات الز ارعية باليوريا أدت إلى زيادة محتوى

و 30يوم) لتبن الشعير المعامل باليوريا وكموتين الذرة ،حيث

ارتفاع محتوى النتروجين في المعامالت المختمفة نتيجة تحرر

الكمي والييميسميموز ومعامل اليضم المختبري لممادة الجافة

االمونيا المحتجزة بسبب استخدام الكاربوىيدرات المتخمرة

ومعامل اليضم المختبري لممادة العضوية والطاقة المتايضة

المتمثمة بكموتبن الذرةز

ومجموع العناصر الغذائية الميضومة مع زيادة فترة الحضن

تأثير فترات الحضن عند معاممة كوالح الذرة باليوريا

إلى  30يوم مقارنة مع عدم الحضن .كما يشير جدول 8
إلى وجود انخفاض عالي المعنوية (  )P<0.01في

وكموتين الذرة :يظير من جدول  6وجود ارتفاع عالي

المعنوية ( )P<0.01في كمية النتروجين الكمي ،معامل

مستخمص األلياف

اليضم المختبري لممادة الجافة و معامل اليضم المختبري

الحضن إلى  30يوم ،كما نالحظ من جدول  8عدم وجود

لممادة العضوية والطاقة المتايضة مع تقدم فترة الحضن عند

فروق معنوية في كمية المادة الجافة ،الرماد ،المادة العضوية،

معاممة كوالح الذرة باليوريا وكموتين الذرة ،انخفضت كمية

مستخمص األلياف المتعادل ،المكنين واالس الييدروجيني .ان

مستخمص األلياف ألحامضي ،السميموز ومجموع العناصر

وبالتالي تحرر أجزاء من الكاربوىيدرات البنائية .تشير ىذه

الغذائية الميضومة عند فترتي الحضن  20و 30يوم وفي

النتائج إلى تحسن في القيمة الغذائية عند المعاممة باليوريا

كمية اليمسميموز عند فترة حضن  30يوم .ان فترة الحضن

والكموتين متمثال في ارتفاع محتوى النتروجين وتحسن في

تحسن من المعاممة وذلك بالسماح لمقاعدة ان تمزق جدار

معامل اليضم المختبري لممادة الجافة ومعامل اليضم

تأثير فترات الحضن عند معاممة القصب باليوريا وكموتين

تكون مصدر لمنتروجين ،إن تحسن معامل اليضم المختبري

المادة الجافة ،المادة العضوية ،مستخمص األلياف المتعادل،

ألحامضي ،السميموز مع زيادة فترة

زيادة فترات الحضن تسبب انتفاخ الخاليا وتمزق جدرانيا

المختبري لممادة العضوية والطاقة المتايضة وذلك الن اليوريا

الخمية النباتيةز

لممادة الجافة ومعامل اليضم المختبري لممادة العضوية فضال

الذرة :يتبين من الجدول  7ان ىناك زيادة عالية المعنوية

عن زيادة في كمية النتروجين الكمي الذي يجيز أحياء الكرش

( )P<0.01في كمية النتروجين الكمي ومعامل اليضم

المجيرية بالنتروجين الالزم لمنمو والتكاثر (.)3

المختبري لممادة الجافة ومعامل اليضم المختبري لممادة

العضوية مع زيادة فترة الحضن عند معاممة القصب باليوريا
والكموتين ،وارتفعت معنويا( )P<0.01نسبة الييميسميموز عند
فترتي حضن  20و 30يوم مقارنة مع عدم الحضن ،ومن

جانب أخر ارتفعت كمية الطاقة المتايضة بعد اليوم  30من
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جدول .1تأثير إضافة كموتين الذرة في التركيب الكيميائي ( )%ومعامل الهضم المختبري( )%لسعف النخيل المعامل باليوريا
انصفاث انًذروست%
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
يستخهص األنياف أنحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
االص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت(ييكاجىل/كغى يادة جافت●●)

انسعف انًعايم
0.61±94.10 b
0.63±12.86
0.07±81.23b
0.05±4.20 a
0.49±68.80b
2.12±11.48b
2.59±57.32
4.60±47.18a
2.02±10.14 b
2.99±45.18a
2.40±45.72a
1.96±42.36
1.15±6.10b
0.36±6.86a

انسعف غيز انًعايم
1.02±97.52 a
0.45±13.35
0.19±84.93a
0.04±2.06b
0.83±77.33a
0.06±20.13a
0.82±57.20
1.05±45.61b
0.40±11.59 a
0.08±31.06b
0.52±37.61b
0.65±42.45
0.03±7.04a
0.08±5.64b

انًعنىيت
**
غ.و
**
**
**
**
غ.و
**
**
**
**
غ.و
**
**

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي

● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي )17( )%

●● قدرت باستخدام المعادلة  :الطاقة المتايضة =  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا()17

جدول  .2تأثير إضافة كموتين الذرة في التركيب الكيميائي في التركيب الكيميائي ()%
ومعامل الهضم المختبري ( )%لكوالح الذرة المعامل باليوريا

انصفاث انًذروست%
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
يستخهص األنياف نحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
االص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت (ييكاجىل/كغى يادة جافت●●)

كىانح انذرة غيز انًعايهت
0.49±97.39a
0.18±8.19
0.13±89.20a
0.00±4.10b
0.53 ±80.58a
1.42±25.57
0.89±55.01a
0.79±49.02a
0.09±5.98
0.50±24.70b
0.44±31.23b
0.67±44.11b
0.05±7.06a
0.07±4.68b

كىانح انذرة انًعايهت
0.22±89.86b
0.93±8.12
0.77±81.74b
0.14±5.17a
0.25±71.82b
1.39±25.16
1.22±46.66b
1.59±40.87b
3.61±5.78
0.61±37.08a
1.41±39.10a
0.74±50.42a
1.32±5.40b
0.21±5.86a

انًعنىيت
**
غ .و
**
**
**
غ .و
**
**
غ .و
**
**
**
**
**

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي

● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي )17( )%
●● قدرت باستخدام المعادلة :الطاقة المتايضة =  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا ()17

جدول .3تأثير إضافة كموتين الذرة في التركيب الكيميائي( )%ومعامل الهضم المختبري()%لمقصب المعامل باليوريا
انصفاث انًذروست
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
يستخهص األنياف أنحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
االص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت(ييكا جىل/كغى يادة جافت●●)

انقصب انغيز يعايم
0.52±96.32
0.01±14.68
0.54±81.64
0.15±1.25 b
0.95±75.45 a
0.54±21.64 b
0.41±53.81a
0.41±39.61a
0.90±14.20
0.47±43.07b
0.45±49.56b
0.31±45.01b
0.05±7.05
0.06±7.43b

انقصب انًعايم
0.60±96.62
0.80±14.58
1.29±83.04
0.18±4.17 a
1.02±71.15 b
0.68±25.92 a
0.48±45.22b
3.22±31.36b
0.27±13.86
1.24±47.31a
1.24±53.17a
0.36±51.50a
0.02±7.02
0.23±7.95a

انًعنىيت
غ.و
غو
غو
**
**
**
**
**
غ.و
**
**
**
غ.و
**

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي
● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي )17( )%

●● قدرت باستخدام المعادلة :الطاقة المتايضة=  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا ()17
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جدول  .4تأثير إضافة كموتين الذرة في التركيب الكيميائي في التركيب الكيميائي ()%
ومعامل الهضم المختبري( )%لتبن الشعير المعامل باليوريا
انصفاث انًذروست
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
انًستخهص األنياف أنحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
ا الص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت(ييكا جىل/كغى يادة جافت●●)

تبن انشعيز انغيز يعايم
0.08±98.22
0.72±8.85
0.63±89.37a
0.15±3.45b
4.57±85.40
1.31±23.33
3.35±55.48
2.72±46.35
0.63±9.13
0.24±39.84 b
0.57±40.58b
0.53±43.75b
0.05±7.05
0.11±6.05b

تبن انشعيز انًعايم
0.67±96.66
0.39±9.53
0.45±87.18b
0.10±4.10a
0.45±87.18
0.76±23.29
1.85±50.30
1.88±41.85
0.42±8.44
1.09±47.80 a
0.87±49.47a
1.40±47.66a
0.02±7.03
0.11±7.43a

انًعنىيت
غ .و
غ .و
**
**
غ.و
غ.و
غ.و
غ.و
غ.و
**
**
**
غ.و
**

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي
● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي )17()%
●● قدرت باستخدام المعادلة :الطاقة المتايضة =  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا (.)17

جدول  . 5تأثير فترات الحضن ( 20 ،0و 30يوم) في التركيب الكيميائي( )%ومعامل الهضم المختبري

انصفاث انًذروست %
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
يستخهص االنياف انحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
االص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت (ييكا جىل/كغى يادة جافت●●)

فتزاث انحضن  /بانيىو
30
20
0.11±95.14b
0.33 ±94.07 b
0.28±13.22
0.38±11.81
0.17±81.22c
0.05±81.25b
0.10±4.20a
0.10±4.20a
0.38±67.62b
0.02± 68.98 b
0.18± 14.81 b
0.28±13.17b
0.20± 52.81 c
0.30± 55.83 b
0.06± 44.93 b
0.92± 44.02 b
0.26± 7.88 c
0.61± 11.81 b
1.17±50.29a
0.04±40.06b
0.63±49.83a
0.63± 41.61 b
0.15±39.97c
0.23±42.20 b
0.00± 4.10 b
0.00± 4.10 b
0.09±7.47a
0.09±6.24b

0
1.02±97.52a
0.45±13.35
0.19±84.93a
0.04±2.06b
0.83±77.33a
0.06±16.33a
0.82± 61.20 a
1.05±46.06a
0.40± 14.59 a
0.08±31.06c
0.52±37.61c
0.65± 46.27 a
0.03± 7.04 a
0.08±5.64c

انًعنىيت
**
غ.و
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي
● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي )17( )%
●● قدرت باستخدام المعادلة :الطاقة المتايضة=  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا ()17

جدول  .6تأثير فترات الحضن ( 20 ،0و 30يوم) في التركيب الكيميائي ( )%ومعامل الهضم المختبري()%
لكوالح الذرة المعاممة باليوريا و كموتين الذرة

انصفاث انًذروست%
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
يستخهص االنياف انحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
االص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت(ييكا جىل/كغى يادة جافت●●)

0
0.49±97.39a
0.18±8.39
0.13±89.20a
0.00±4.10c
0.53± 80.58a
1.42±25.57a
0.89±55.01a
0.79±49.02a
0.09±5.98a
0.50±24.70c
0.44±31.23c
0.67±47.11a
0.05±7.16a
0.07±4.68bc

فتزاث انحضن  /بانيىو
30
20
0.46±93.64 b
0.04±94.09b
0.55±8.56
0.32±9.17
0.09±85.07b
0.28± 84.42 b
0.25±5.35a
0.00±4.60b
0.46±71.58 b
0.23±72.07 b
0.74±22.81 b
0.17±24.52a
0.27±48.78b
0.05±47.54 b
0.24±43.63b
0.28±41.12 b
0.02±5.14b
0.22±6.42a
3.48±42.81a
0.81±31.36b
1.20±39.34a
0.74±34.86b
0.53±41.80 b
0.04±40.74 b
0.00±3.1 b
0.10±7.00 a
0.18±5.90a
0.11±5.29b

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي

● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي )17( )%
●● قدرت باستخدام المعادلة :الطاقة المتايضة=  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا ()17
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جدول .7تأثير فترات الحضن ( 20 ،0و 30يوم) في التركيب الكيميائي ( )%ومعامل الهضم المختبري ()%
لمقصب المعامل باليوريا وكموتين الذرة
انصفاث انًذروست %
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
انًستخهص األنياف أنحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
ا الص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت( ييكا جىل/كغى يادة
جافت●●)

0
0.52±96.32
0.01±14.48
0.54±81.64
0.15±1.25 c
0.95±75.45 a
0.54±21.64c
0.41±53.81a
0.41±39.61a
0.90±14.20
0.47±43.07c
0.45±49.56b
0.31±40.61a
0.05±7.05
0.06±7.43b

فتزاث انحضن  /بانيىو
30
20
0.23±95.67
0.56±97.57
0.07±14.37
0.06±14.19
0.65±81.34
0.50±83.38
0.30±5.50a
0.65±2.85b
1.34±69.68c
0.39±72.61b
1.37±24.25a
0.03±26.60a
0.03±45.43b
0.42±46.01b
6.63±31.83b
0.68±31.86b
0.45±13.57
0.26±14.15
1.58±48.38a
2.11±46.25b
0.47±55.77 a
0.57±50.57 b
0.02±34.34b
0.32±34.78 b
0.00±7.00
0.04±7.04
0.07±8.36a
0.05±7.58 b

انًعنىيت
غ.و
غو
غو
**
**
**
**
**
غ.و
**
**
**
غ.و
**

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي
● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي)17( )%
●● قدرت باستخدام المعادلة :الطاقة المتايضة=  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا ()17

جدول  .8تأثير فترات الحضن ( 20 ،0و 30يوم) في التركيب الكيميائي ( )%ومعامل الهضم المختبري ()%
لمتبن الخشن المعامل باليوريا وكموتين الذرة

انصفاث انًذروست %
انًادة انجافت
انزياد
انًادة انعضىيت
اننتزوجين انكهي
يستخهص األنياف انًتعادل
انهًسهيهىس
انًستخهص األنياف أنحايضي
انسهيهىس
انهكنين
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انجافت
يعايم انهضى انًختبزي نهًادة انعضىيت
يجًىع انعناصز انغذائيت انًهضىيت●
ا الص انهيذروجيني
انطاقت انًتايضت( ييكا جىل/كغى يادة جافت●●)

0
0.08±97.22
0.72±8.95
0.63±88.27
0.15±3.45b
4.57±85.40
1.31±29.92c
3.35±55.48a
2.72±46.35a
0.63±9.13
0.24±39.84c
0.57±40.58c
0.53±43.75c
0.05±7.05
0.11±6.05c

فتزاث انحضن  /بانيىو
30
20
1.58±96.70
0.50±96.61
0.79±9.15
0.06±9.13
0.79±87.55
0.54±87.48
0.20±a4.20
0.00± 4.00 a
0.79±86.78
0.54±87.58
1.51±38.33a
1.09±35.43b
3.15±48.45c
1.97±52.15b
3.80±39.58c
1.89±43.13b
0.65±8.87
0.08±9.02
0.43±49.58a
0.86±46.03b
0.28±50.83a
0.91±48.11b
2.38±49.07a
1.49±46.26b
0.00±7.00
0.04±7.16
0.04±7.62a
0.09±7.25b

انًعنىيت
غ.و
غ.و
غو
**
غ.و
**
**
**
غ.و
**
**
**
غ.و
**

** تعني وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال (،)P<0.01غ.م تعني فرق غير معنوي

● قدرت باستخدام المعادلة :مجموع العناصر الغذائية المهضومة=  0.756x( -85.7مستخمص األلياف ألحامضي )17( )%
●● قدرت باستخدام المعادلة :الطاقة المتايضة =  0.15xمعامل هضم المادة العضوية مختبريا ()17

4. AOAC. 1995. The Official Methods of
Analysis. Association of Official Analytical
chemist, 16th Edn,.washinton D.C., pp: 69-88.
5. Belyea, R.L., B.J. Steevens, R.J. Restrepo
and A.P. Clubb, 1989. Variation in
composition of by-product feeds. J. Dairy Sci.,
72:2339‒2345.
6. Blasi, D . A., M. J. Brouk, J. Drouillard, and
S. P. Montgomery. 2001. Corn gluten
feed,composition and feeding value for beef
and dairy cattle. Kansas State University
.Extension 01‐101‐E.
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