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تأثير تغذية نبات الحميض في أداء الحمالن العرابية

سما حسين عمي العبيدي

عبدالحسن حمدان عبداهلل

سعدي شعالن خمف

قسم الثروة الحيوانية – كمية الزراعة – جامعة االنبار
قسم الثروة الحيوانية – كمية الزراعة – جامعة المثنى

المستخمص
أجريت ىذه الدراسة في الحقل الحيواني /كمية الزراعة جامعة المثنى .أستمرت لمدة  99يوم لمفترة من 9 \77
\ 2172الى  .2172/77/5استعمل فييا 29حمل عرابي ذكري بمتوسط وزن جسم  29كغم  /حمل بعمر( ( 5 -9
اشير .تم توزيع الحمالن عشوائيا إلى أربعة عالئق تجريبية.وبمعدل  6حمالن لكل عميقة قدم نبات الحميض لمحمالن
بشكل حر مع أضافة حبوب الشعير بكمية (  ) 751 ,711 , 51 , 1غم  /حمل  /يوم لمعالئق االولى والثانية والثالثة
والرابعة عمى التوالي .تم تقسيم الحمالن إلى ثالثة مجاميع مكونة من حممين وضعت في قفص وغذيت العالئق
التجريبية .وفي األسبوع األيير من كل تجربة تم اجراء تجربة اليضم وايجاد معامل اليضم .أظير التحميل الكيميائي
لنبات الحميض أنيفاض لمبروتين اليام ( )%9.77وأرتفاع في كل من األلياف اليام وااللياف الحامضية والمتعادلة
والرماد  .أمتاز الحميض بأنيفاض واضح في ىضم المادة الجافة ( ) %77.91والعضوية ( )%78.87ومعظم
مكوناتيما السيما معامل ىضم البروتين اليام والبالغ ( .% )79.72
الكممات المفتاحية  :نباتات صحراوية  ,عمف متناول  ,معامل هضم  ,أغنام.
 -البحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث االول .
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المقدمة
تحتل المراعي الطبيعية مساحات شاسعة في العراق وتكمن أىمية المراعي الطبيعية في مساىمتيا في توفير
المواد العمفية لمقطعان الرعوية من ضأن وماعز وأبل وتعتبر مصدر عيش ألعداد كبيرة من المربين الذين يعتمدون
عمييا كميا أو جزئيا في تغذية ماشيتيم .لذلك تزايد االىتمام بقابمية االستفادة من النباتات الصحراوية في الزراعة لتوفير
مصادر وأعالف لتغذية المجترات باعتبارىا أحد الحمول المناسبة لمشكمة نقص ىذه االعالف في المناطق الجافة وشبو
الجافة .وقد جرى نشر أنواع من النباتات الصحراوية كالرغل ) (Atriplexفي كل من أستراليا وأمريكا وبمدان أيرى
لتغذية أالغنام يالل الفترة التي يحصل فييا نقص في تجييز االغذية التقميدية (  Rileyو 1993 ,Abdal؛ EI
 Shareو  1994 , Gihad؛  Glennوآيرون .)1994 ,أن نبات الحميض  Sueada Vermiculataمن
النباتات المنتشرة بكثرة وياصة في البادية وقرب البساتين ويعتبر من النباتات جيدة األستساغة حيث ترعاه االغنام في
كل فصول السنة (التكريتي وآيرون  .)7987 ,تستيدم النباتات الصحراوية في عالئق وأعالف الحيوانات بعد تحسين
قيمتيا الغذائية من يالل أضافة االعالف المركزة ومعاممتيا بالمواد الكيميائية (السام ارئي 2001 ,؛ حسن .)2004,
ونظ ار لمؤلىمية األقتصادية الكبيرة لمنباتات الصحراوية المنتشرة في ترب صحراء العراق الجنوبية لتوفير
األعالف الالزمة لتغذية الحيوانات ولعدم وجود دراسات عراقية معمقة في ىذا المجال أجريت الدراسة الحالية بأستيدام
نبات الحميض والتي تيدف الى بيان أىمية ىذه النباتات من حيث تركيبيا الكيمياوي وقيمتيا الغذائية وتقدير معامالت
ىضم مركباتيا الغذائية ودراسة أمكانية أستيداميا في تغذية وتسمين الحمالن ومدى أستساغتيا ليا بشكميا اليام.

المـــــواد وطــرائق العمـــل
أجري ت تتت ى ت تتذه الد ارس ت تتة ف ت تتي الحق ت تتل الحيت ت تواني الت ت تتابع لكمي ت تتة الز ارع ت تتة  /جامع ت تتة المثن ت تتى باس ت تتتعمال 24حم ت تتل
ع اربت ت تتي ذكت ت تتر بعمت ت تتر  5-4أشت ت تتير ومتوست ت تتط وزن 24كغت ت تتم وقست ت تتمت الحمت ت تتالن حست ت تتب أوزانيت ت تتا عش ت ت توائيا الت ت تتى أربعت ت تتة
مجت تتاميع تغذويت تتة بحيت تتث شت تتممت كت تتل مجموعت تتة ست تتتة حمت تتالن وزعت تتت عمت تتى المكت تتررات بصت تتورة عش ت توائية ووضت تتع كت تتل
حمم ت تتين ف ت تتي قف ت تتص ليص ت تتبح  7مك ت تتررات لك ت تتل معامم ت تتة و ت ت تتم أي ت تتذ أوزان الحيوان ت تتات أس ت تتبوعيا.غذيت الحم ت تتالن بص ت تتورة
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حت ت ترة عم ت تتى نب ت تتات الحم ت تتيض  SuaedaVermeiculataم ت تتع اض ت تتافة  51غ ت تتم ش ت تتعير  /رأس ف ت تتي المجموع ت تتة الثاني ت تتة
و711غت ت ت تتم/راس فت ت ت تتي المجموعت ت ت تتة الثالثت ت ت تتة و751غت ت ت تتم/راس فت ت ت تتي المجموعت ت ت تتة الرابعت ت ت تتة وعت ت ت تتدم اضت ت ت تتافة الشت ت ت تتعير الت ت ت تتى
المجموعت ت تتة االولت ت تتى (المقارنت ت تتة) .جمت ت تتع نبت ت تتات الحمت ت تتيض مت ت تتن منت ت تتاطق انتشت ت تتاره فت ت تتي محافظت ت تتة المثنت ت تتى وأزيمت ت تتت منت ت تتو
األغص تتان الغميظ تتة التت تتي التس تتتطيع الحمت تتالن تناوليتتتا وأعطتتتي لمحي ت توان بصتتتورة مباش ت ترة بع تتد القطتتتع وتت تتم تقت تتديم العمت تتف
عمت تتى وجبتت تتين فت تتي الست تتاعة الثامنةصت تتباحا والرابعت تتة عصرا.باإلض ت تتافة ال ت تتى تق ت تتديم المت تتاء ال ت تتى المجت تتاميع بصت تتورة حت ت ترة.
وبت تتدأت التجربت تتة بفت ت ترة تمييديت تتة  Pretrialولمت تتدة  75يت تتوم ثت تتم بعت تتد ذلت تتك أست تتتمرت التجربت تتة لمت تتدة ست تتتة أست تتابيع حيت تتث
ج تترى يالليت تتا أيت تتذ القياس تتات الياصت تتة بالتجربت تتة .كانت تتت جمي تتع الحيوانت تتات الدايمت تتة فت تتي التجرب تتة بحالت تتة صت تتحية جيت تتدة
ويالي ت تتة م ت تتن األمت ت تراض وق ت تتد يض ت تتعت جميعي ت تتا إل ت تتى البت ت ترام المقاحي ت تتة ف ت تتي الحق ت تتل .وتح ت تتت أشت ت تراف طبي ت تتب بيط ت تتري
متيصص لمراقبة الحالة الصحية لمحيوانات طيمة فترة التجربة.

تجــــربة الهضم
أجريت تجربة اليضم في االسبوع االيير من التجربة .وتم أستيدام اكياس جمع الروث عمى ىذه الحيوانات,
حيث أحتجز كل منيا باقفاص تسمح بتقدير الكميات المتناولة من العمف لكل حيوان عمى حده وكذلك جمع الفضالت
بصورة منفصمة بأكياس الجمع  .وتم وزن الفضالت بأستيدام الميزان االلكتروني وتؤيذ عينة ممثمة من الروث المطروح
وبحدود ( ):21لالحتفاظ بيا بأكياس نايمون تحت ح اررة ( 21-درجة مئوية) كمرحمة أولى ,بعدىا جمعت العينات
المأيوذة ويمطت وأيذت منيا عينة تم تجفيفيا وطحنيا واالحتفاظ بيا في أكياس نايمون ألجراء التحميل الكيماوي
وحساب كميات العناصر الغذائية الميضومة بأستيدام معامل اليضم الظاىري ( Maynardو آيرون .)7979,

التحميل الكيميائي لعينات العمف المركز والخشن
أجري التحميل الكيميائي لممواد العمفية المستيدمة في التجربةاستنادا إلى الطرق المتبعة في
 )1975(A.O.A.C.حيث تم وزن العينات وتجفيفيا في الت ( )Ovenقبل بدء التحميل عمى درجة ح اررة  °105م ولمدة
 24ساعة وطحنيا بمطحنة قطر فتحات منيميا  1ممم.

Volume3, Issue 1, 2014

Muthanna Journal of Agricultural Science

مجلة المثنى للعلوم الزراعية  .....................العدد 1

المجلد 3

لسنة 4112

تقدير مستخمص األلياف المتعادل والحامضي والمكنين
قدرت ألياف المستيمص المتعادل  )NDF( Neutral Detergent Fiberوألياف المستيمص
الحامضي  )ADF( Acid Detergent Fiberلمعينات اعتماداً عمى طريقة  Goeringو . )1970( Van Soest
والستيراج قيم اليميسميموز والسميموز تحسب كما يمي :
الهميسميموز = ADF-NDF
السمــــيــــموز = ADL –ADF
* حسبت االلياف الخام من جداول . )1989( NRC
** حسبت الطاقة المتأيضة وفقا لممعادلة االتية

ME(MJ/Kg DM)=0. 012 CP+0.0 31 EE+0. 005 CF+0. 014 NFE
). ( 1975 MAFF
التحميل االحصائيStatistical Analysis :
استيدم تحميل التباين في تجارب عشوائية كاممة ولعامل واحد وباستيدام البرنام اإلحصائي الجاىز SPSS
(.)2010
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النتـــــائج والمناقشــــــــة

االتحميل الكيمياوي لممواد االعمفية
يوضح الجدول ( )7التحميل الكيمياوي لنبات الحميض وحبوب الشعير التي استيدمت في ىذه الدراسة.احتوى
الحميض عمى نسبة  %77.9من المادة الجافةوانعكس ىذا عمى المادة العضوية .ومن الناحية االيرى كان مستوى
البروتين اليام في الحميض الى .%9.77وبمغت نسبة االلياف اليام فيو .% 28.82اما مكونات جدار اليمية السيما
ADF, NDFفقد اظير الحميض محتوى عالي من الت  ADFبمغ  .% 34.63وكانت قيم الييميسميموز20.77
.%وكانت نسبة  .% 55.91 NDFاظير الحميض محتوى عالي جدا من الرماد .% 77.17وعند حساب الطاقة
الممثمة فقد بمغت  2.83ميغا جول /كغم مادة جافة .جاءت ىذه النتائ والياصة لممادة الجافة متفقة مع دراسات سابقة
شممت كل من الطرطير و العاقول والقصب ودريس الجت والحمفة ) حن تتا وآيرون  .)2171 ,يعد محتوى النباتات
الممحية من الرماد المحدد في أستيداماتو في التغذية فأذا تجاوزت كمية الرماد  211غم  /كغم يسبب مشاكل لمحيوانات
المستيمكة ليذه النباتات .لذا يمكن أستيدام طرق ميتمفة لمتيمص من االمالح منيا عمميات الغسل لمنباتات (كتيباني ,
 ,)7998وقد تجاوز الحميض ىذه النسبة.
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الجدول ( )1التحميل الكيمياوي لممواد العمفية المستخدمة في الدراسة(.)%
عمى أساس المادة الجافة ((DM Basis
التحميل

المادة العمفية
الشعير

الحميض

المادة الجافة

88.00

71.90

المادة العضوية

79.99

38.87

البروتين الخام

10.47

4.71

مستخمص االيثر

1.67

0.87

االلياف الخام

4.40

28.82

ADF

33.00

34.63

NDF

44.00

55.40

الرماد

8.01

33.03

NFE

63.45

4.47

السميموز

33.00

24.2

الهيميسميموز

11.00

20.77

المجنين

0.00

10.43

طاقة ممثمة (ميجا جول/كغم مادة جافة)

10.87

2.83
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Total and Daily Feed Intake

يوضح الجدول ( )2أستيالك العمف الكمي واليومي لكل حيوان لنبات الحميض.حيث ارتفع استيالك العمف
الكمي واليومي لنبات الحميض معنويآ ( )P<0.05عند أضافة الشعير بمقدار 711غم أو 751غم لكل حيوان .

الجدول ( )2متوسط استهالك العمف الكمي واليومي (كغم) لمحمالن المغذاة نبات االـحميض
المعامالت

العمف المستهمك الكمي

كمية العمف المستهمك اليومي

بدون شعير

5.11±38.88 b

0.10±1.04 b

 55غم شعير

5.96±40.78 b

0.14±1.24 b

 155غم شعير

5.35±63.64 a

0.06±1.48 a

 155غم شعير

5.68±74.96 a

0.05±1.44 a

* المتوسطات التي تحمل حروفا مختمفة في العمود الواحد تختمف معنويا عند مستوى معنوية ))P<0.05

وقد يعزى السبب في تحسن أستيالك العمف لنبات الحميض ىو توفير مصدر تكميمي من البروتين والطاقة (الشعير)
مما ادى الى زيادة استساغة العمف ال سيما وأن التحميل الكيمياوي لنبات الحميض والشعير أظير تباعدىما في كثير
من المكونات الكيمياوية ياصة البروتين والطاقة .اذ أظير التحميل كيمياوي لمحميض أنيفاض محتواه من البروتين
اليام وأرتفاع محتواه من الرماد وبالتالي أنيفاض كمية الطاقة التي يوفرىا.
وقد كانت ىذه النتائ متفقة بصورة عامة مع الدراسات السابقة التي أىتمت بدراسة تغذية النباتات الممحية لالغنام
( Shawketوآيرون  .) 2171,ويعزى السبب في عدم أستيالك كميات كافية من النباتات الممحية الى أحتوائيا عمى
نسبة عالية من االمالح وبالتالي زيادة أستيالك الماء والذي قد يمؤل االكرش وعدم قدرة الحيوان عمى أيذ كفايتو من
االعالف .كما يؤثر عمى تيمر المواد العمفية ووقت بقائيا في الكرش ( Shawketوأيرون .)2119 ,ولذلك يمجأ
مربي الحيوانات المجترة الى أستيدام أضافات غذائية لتصحيح نقص العناصر الغذائية نتيجة أنيفاض االستيالك
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وتحسين أداء الحيوانات (حسن وأيرون  .)2179 ,ويعتمد تأثير أضافات الطاقة (الشعير) في تناول العمف عمى كمية
ونوعية االضافة وذلك ألن أنيفاض العمف المتناول يرتبط بصورة مبدئية عمى شكل ومصدر تجييز الطاقة (العويمر
وآيرون . )2118,أن أضافة المستويات الميتمفة من الطاقة تعمل عمى زيادة االستفادة من االعالف اليشنة ألن زيادة
ىذه المستويات من الطاقة قد تعمل فعآل عكسيآ وتسبب انيفاض في ىضم االلياف نتيجة النيفاض االس الييدروجيني
في الكرش .ومن الواضح في الدراسة الحالية أن المستويات المستيدمة من الشعير أوضح أثرىا اإليجابي في حالة
الحميض  .وتؤكد النتائ بأن العمف المتناول وعممية اليضم في الكرش يرتبطان بتجييز الطاقة (.)2117 , Gurbuz

استهالك المادة الجافة والبروتين الخام والطاقة الممثمة
Intake of Dry Matter , Crude Protein and Metabolizable Energy
يبين الجدول ( ) 7كمية المادة الجافة والبروتين اليام والطاقة الممثمة التي استيمكتيا الحمالن عند تغذيتيا نبات
الحميض .ويبن الجدول أن أضافة الشعير بكميات من  751-51غم لم يؤثر في تحسين استيالك ىذه المكونات
معنويا ))P<0.05عمى الرغم من وجود زيادة حسابية كمما ازدادت كمية الشعير المضاف .ويبدو من النتائ ان العامل
المحدد في استيدام نبات الحميض ياصة ىو انيفاض البروتين اليام المستيمك أذ استيمكت الحمالن في المجموعة
التي غذيت نبات الحميض فقط فيما معدلو  97غم /رأس/يوم وأرتفع ليصل الى  77غم  /رأس  /يوم عند أضافة
 751غم من الشعير وىذه الكمية التسد حاجة االدامة لمحمالن عند ىذا العمر وبيذا الوزن .أن كمية البروتين اليام
الالزمة لؤلدامة تساوي  85غم  /رأس /يوم )7988, NRC( .وبما أن الطاقة والبروتين المجيز لمحيوان يعمالن عمى
نمو وتكاثر احياء الكرش المجيرية اضافة الى وتحسين كفاءة التيمر فيو ( Krishnamoorthyوآيرون  ) 7997,و
يعود سبب عدم أستيالك كمية كافية من البروتين اليام عند تغذية نبات الحميض الى أنيفاض محتوى نبات الحميض
من البروتين أضافة الى أرتفاع مستوى الرماد والت NDFوعدم توازن العناصر المعدنية في ىذه العالئق االمر الذي يحدد
أستيدامو في عالئق الحيوانات (عايد .)2171 ,
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الجدول ( )3متوسط المادة الجافة والبروتين الخام(كغم/يوم) والطاقة الممثمة (ميجاجول/كغم/يوم) المستهمكة من قبل
الحمالن المغذاة نبات الحميض

المعاممة

المادة الجافة

البروتين الكمي

الطاقة الممثمة

بدون شعير

0.08±0.991

0.001±0.047

1.45±12.737

 55غم شعير

0.12±1.178

0.002±0.058

2.38±15.141

 155غم شعير

0.10±1.403

0.005±0.072

2.87±16.033

 155غم شعير

0.11±1.361

0.006±0.073

2.98±16.496

معامل هضم العناصرالغذائية.
يوضح الجدوالن ( )9و( )5عدم تأثر معامالت ىضم العناصر الغذائية لنبات الحميض بدون شعير او عند اضافة
الشعير بمفدار 751-51غم عمى الرغم من الزيادة الحسابية التي سببتيا اضافة الشعير السيما في معامل ىضم المادة
الجافة .تأثر معامل ىضم السميموز معنويا ( )P<0.05عند أضافة الشعير بالكميات الميتمفة (الجدول .)5 ,كما تأثر
معامل ىضم الييميسميموز معنويا  (P<0.05عند أضافة  711أو  751غم شعير فيما لم يتأثر عند عدم أضافة
الشعير أوعند أضافة 51غم منو فقط .يعود أنيفاض معامل اليضم الى أنيفاض القيمة الغذائية لممادة العمفية (الرغل )
وذ لك لعدم توازن العناصر الغذائية في العميقة السيما وأن المجترات تعتمد في ىضميا عمى االحياء المجيرية في الكرش
والبيئة المناسبة ليا (االس الييدروجيني) وتوفر النيتروجين والطاقة ألنتاج الكتمة الحيوية والبروتين المايكروبي .ويعتقد
أن اليمل في االس الييدرروجيني في الكرش وأنيفاض مصادر وانواع االعالف التي تجيز الطاقة ليما عالقة مباشرة
باليضم والعمف المتناول (.)2117 , Gurbuz
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الجدول ( )4معامل هضم العناصر الغذائية( )%لمعالئق الحاوية عمى الحميض

المعاممة

المادة الجافة

المادة العضوية

البروتين الخام

مستخمص االيثر

االلياف الخام

NFE

بدون شعير

4.32±33.24

4.55±36.19

3.22±19.32

5.63±44.62

6.75±66.69

2.33±13.94

 55غم

5.66±33.94

5.11±37.97

3.15±21.44

5.19±46.92

7.23±67.73

2,43±16.5

 155غم

5.87±35.88

4.87±38.71

3.46±21.44

5.33±46.92

7.10±68.00

2.54±17.35

 155غم

6.10±36.02

4.65±38.85

3.18±19.32

5.16±45.77

6.89±68.07

2.31±17.41

الجدول ( )5معامل هضم مكونات جدار الخمية ( )%لمعالئق الحاوية عمى الحميض

المعاممة

*ADF

*NDF

السميموز

الهيميسميموز

بدون شعير

a 9.56±80.06

a 4.56±43.41

a 5.67±62.82

a 4.51±44.21

 55غم

a 9.10±80.67

a 4.27±44.94

a 6.12±55.21

a 4.19±42.10

 155غم

a 9.21±80.85

a 4.91±45.43

a 4.32±49.29

b 3.98±33.68

 155غم

a 9.32±80.89

a 4.57±45.54

a 4.11±46.76

b 3.87±32.10

N.S

N.S

N.S

*ِ Acid Detergent Fiber=ADFااللياف الحامضية  Neutral Detergent Fiber=NDF ,االلياف
المتعادلة **.الحروف المختمفة عموديا تعني وجود اختالفات معنوية ( )P<0.05بين المعامالت المختمفة.
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وقد يعود السبب في انيفاض معامالت اليضم عدم كفاية مصادر البروتين والطاقة ألنتاج البروتين المايكروبي ألعمى
مستوى لو في الكرش والذي يحصل نتيجةايتالف المصادر العمفية في نسبة النشأ أو الكربوىيدرات الجاىزة لمتحمل
السريع والتي تقاوم التحمل في الكرش والتي تؤثر عمى جيازية حصول االحياء المجيرية عمى كل من النايتروجين
والطاقة( .) 7991, De Visserوتعتمد جاىزية ىذه العناصر عمى نوع العالقة بين المواد العمفية المكونة لمعميقة فعند
تغذية كل من االعالف اليشنة والحبوب معأ في المجترات يؤديان الى أرتفاع الكمية المستيمكة ومعامل ىضم العناصر
الغذائية مقارنة بتغذية كل منيما لوحده ( Dixonو  . )7999, Stockdaleوتتصف بعض النباتات الممحية بمعدالت
ىضم لمبروتين اليام ومستيمص االيثر والكربوىيدرات الذائبة مقبولة أومنيفضة وأن نقص الكاربوىيدرات والتيمر
السريع لمبروتين اليام في الكرش قد يكون مسؤوال عن االستفادة الفقيرة ليذه النباتات ( Shawketوآيرون.) 2171 ,
وعمى الرغم من وجود تعاون بين العميقة المركزة التي توفر الكربوىيدرات الجاىزة ونايتروجين االمونيا المذان يعمالن عمى
تعظيم االستفادة من نايتروجين العميقة من قبل االحياء المجيرية ( El-Shaerو )7999,Gihadلذلك ينصح بأستيدام
مصدر لمطاقة مثل حبوب الشعير والذرة لمتنشيط واالستفادة من النباتات الممحية المتناولة واالستفادة االفضل لمنيتروجين
من قبل االحيا ء المجيرية لمكرش .غير أن كمية الحبوب المضافة قد التكون كاقية لموصول الى مثل ىذه النتيجة عالوة
الى أرتفاع محتوى الحميض من االمالح التي قد تكون العامل الرئيسي المحدد لكمية العمف المتناول واليضم ( Du
 Toitو أيرون  .)2116,أذ وجد  Shawketوآيرون ( )2171عند استيدام كميات أكبر من الشعير المجروش
أونوى التمر مع الرغتل أدى الى زيادة معنوية في معامل ىضم البروتين وكفاءة االستفادة من الرغتل في تغذية الحمالن
النامية تحت الظروف الجافة وشبة الجافة.
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STUDY OF NUTRITIONAL VALUES OF SUAEDA
VERMEICULATA AND ITS EFFECT ON IRAQI LAMBS
PERFORMANCE
S. H. Ali Alobeida

A. H. Abdallah

S. S. Khalaf

Dept. of Animal Res.
Coll. of Agric. – Univ. of Anbar
Dept. of Animal Res.
Coll. of Agric. – Univ. of Muthanna
Abstract
The present study was conducted at the Animal Farm , College of Agriculture,
University of AL- Muthanna. The study utilized Suaeda vermeiculata plant fed ad.Lip and
lasted 49 days from 17 ⁄ 9 ⁄2012 to 5∕11 ⁄2012. 24 Arabi male lambs weighted an average
24 kg ⁄ and age 4-5 months were randomly assigned to 4 experimental groups with 6 lambs
per group The animals fed experimental plants supplemented with 0, 50, 100 or 150 g ⁄
lamb ⁄ day of barley grain respectively and were subdivided to a group of 2 lambs which
were caged and fed the experimental diets. At the last week of experiment lambs were used
and penned individually for the digestion trial to assess the digestion coefficients. The
results revealed that chemical analysis of Suaeda vermeiculat aplant indicated low level of
crude protein (4.71% ) and high levels of crude fiber, ADF, NDF and Ash. The result also
showed a pronounced reductions in dry and organic matter digestibility and other feed
components especially crude protein (19.32%).
Key words: Desert plants, feed intake, digestible coefficient, sheep
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