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  اإلهداء
  

  .شهداء فلسطينلى إ

  .أمي ........من في الكونأغلى إلى 

  . أبي........لى صاحب الزنود السمراءإ

 تايـ ضحينـتالل "النا وآية" ابنتي العزيزتينقلب اللى مهجة إزوجتي الغالية ، وإلى 

  .تمام هذا الجهدإ مع والدهم من أجل ما ولهوهمالحظات فرحهمل ـجأب

  .  محمديمان ،إفاطمة ، . جميعاً وأخصخوتي وأخواتي األحباءإإلى 

  .  الكرام األساتذة.....المعرفةإلى من أضاءوا لي طريق 

  

  : أهديإليهم جميعاً

  

هذا العمل المتواضع والذي اهللا أسأل جل في عاله أن ينفع به كل من أراد العلم 

  .والمعرفة 

  

  فتحي تيسير يوسف داوود

18/7/2007  
 
 



 
  

  

  

  

  

  

  

  إقرار
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحـاثي الخاصـة                 

باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا                    

  .ألي جامعة أو معهد
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  2007 / 7 /18 :خالتاري
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  شكر وتقدير
  

  صدق اهللا العظيم" لئن شكرتم ألزيدنكم  : "قال تعالى 

  

ستاذ الدكتور جمال أبو عمر الذي تابع اجراء هذه التجربة ، وذلل خ األبداية أتقدم بالشكر الجزيل لأل

  . لي الصعاب في كثير من المواقف 

  

 األستاذ الدكتور عايد محمد  الموقرةء لجنة المناقشةكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األخوة أعضا

  .والدكتور راتب عارف على ما بذلوه من جهود في سبيل إثراء هذا البحث

  

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى األخ الدكتور حسان أبو قاعود لما بذل من جهود في إجراء التحاليل 

  اإلحصائية

  

لة بكلية الزراعة، وموظفيها، على الفرصة التي أتاحوها كما أشكر تجاوب جامعة النجاح الوطنية ممث

  .لي إلجراء التحاليل الالزمة

 

 والعاملين فيه وعلى دارته ،إبرئيس مجلس لبان الصفا ممثالً أكما ال يسعني إال أن أشكر مصنع 

  .جراء التحاليل المخبريةإاألخص األخوة في المختبر على ما بذلوه من جهود في 

  

" البيت الثاني" العاملين في محطة بيت قاد الزراعية  واألخوات أن أشكر جميع األخوةوال يفوتني إال

  .تمام هذه التجربةإ جهداً  في سبيل اوعلى األخص العمال الذين لم يألو

  

  .نجاح هذا الجهد المتواضع إوفي الختام أشكر  كل من مد لي يد العون والمساعدة في سبيل 

  

  فتحي تيسير يوسف داوود                                                          

  جامعة القدس                                                          

                                                          2007  

ب  



  ملخص

  
ة مابين شهر شباط و تموز من       في محطة بيت قاد الزراعية خالل الفترة الواقع       أجريت هذه التجربة    

نظراً العواسي ،   ألغنام  لمعرفة أثر إضافة نبات القطف على بعض الصفات اإلنتاجية           ،   2006عام  

، واالنخفاض في إنتاجية األغنام ، وكذلك تناقص المساحات الرعويـة           لالرتفاع في أسعار األعالف     

  .وسوء حالتها وانخفاض إنتاجيتها

  

  ± 82.6 (وزن معـدل  سـنة ، و ) 5 ± 2(عجة عواسـي علـى عمـر     ن27التجربة استخدم في 

  . البدء بالتجربة قبل  عشوائياً أعطت والدة واحدة على األقل التيالنعاجاختيار تم  و.كغم1.97)

  

 أسابيع قبل موعد الوالدة المتوقع وحتى نهاية                   3غذيت النعاج في التجربة بغذاء المعامالت لمدة                    

 وهي    المجموعة األولى       عليقه كانت   تم دراسة ثالثة عالئق حيث          يوماً ،      141التجربة التي استمرت        

 المجموعة    عليقة أما   ،   كغم من العلف المركز       3باإلضافة إلى      )   التبن  (  كغم من قش الشعير      3  الشاهد   

ن    3  باإلضافة إلى     )   التبن  (  كغم من قش الشعير      1.5كغم من القطف و      1.5 كانت   فقد  الثانية     م م  آغ

نكغم من القطف باإلضافة إلى          3 المجموعة الثالثة فكانت         عليقة  أما     العلف المركز ،       م م  3  آغ

لتباين األحادي                         . العلف المركز        باستعمال  ANOVAتم تحليل البيانات عن طريق اختبار فرق ا

   SPSSرزمة برنامج التحليل اإلحصائي 

  

 حيث أن  ادة الجافة ،       على معدل استهالك النعاج للم         ) (P<0.05   تأثير معنوي    أظهرت النتائج وجود         

ازداد استهالكها من المادة الجافة بشكل معنوي                  )   القطف  ( النعاج التي تم تغذيتها على عالئق محتوية              

  ) التبن ( مقارنة باستهالك مجموعة أغنام الشاهد والتي تم تغذيتها على العلف المركز وقش الشعير 

  

خالل المراحل       لى استهالك المادة الجافة          ع )   (P<0.05وتبين أيضاً أن إضافة القطف قد أثر معنوياً                

  ،الفسيولوجية المختلفة ، وهي الفترة األخيرة من الحمل ، فترة الرضاعة وفترة ما بعد الفطام                                    

الوزن بين      معدل الفرق في         ،  الغذائية لم تؤثر معنوياً على وزن الجسم النهائي للنعاج                      المعامالت    

  .بداية ونهاية التجربة 

  

 الحليب ونسبة الدهن والمواد الصلبة               إنتاج   وبينت الدراسة أنه ال يوجد تأثيرات معنوية للقطف على                    

  . بالتغذية على القطف)  (P<0.05 إال أن مستوى البروتين في الحليب قد تأثر معنوياًالكلية ، 

ج  



 تأثيرات معنوية       لها كان   كما لم يكن للمعامالت الغذائية تأثيرات معنوية على الوزن عند الوالدة بينما                             

  . على الوزن عند الفطام ومعدل الزيادة الوزنية اليومية 

   

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أهمية استخدام نبات القطف في عالئق األغنام ، وهذا يعكس ضـرورة                 

والتي تعاني مـن تـدهور الغطـاء النبـاتي          زراعة القطف بمساحات واسعة في المراعي الطبيعية        

في فلسطين تتناسب وظـروف      بيئة هذه المراعي     كذلك،  اتها وتآكل وانجراف التربة     وانحسار مساح 

وتكمن أهمية القطف في أنه مصدر دخل لمربي األغنام باسـتبدالهم التـبن               النمو واإلنبات للقطف ،   

 0.034 بأغصان القطف في عالئق حيواناتهم والتي سوف تقلل تكلفة مكونات األعالف المالئة بـ 

يوم ، إضافة إلى عدم وجود أي تأثيرات سلبية على صحة الحيوانات خـالل تنفيـذ                / أس  ر/ دوالر

  .التجربة ، إال أن هناك حاجة لمزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د  



Using (Atriplex spp.) as a roughage source to improve some 
productive characteristics in Awassi Ewes 

  
Abstract 

  
This experiment was conducted at Beit Quad Experimental Station – Beit Quad-Jenin 
district, during the period from February to July, 2006, this study was conducted to 
investigate the effect of feeding two levels of (Atriplex spp.) (leaves and stems) on some 
parameters of breeding Awassi sheep, due to high prices of feed , low sheep productivity , 
decrease in Rangeland areas and low rangeland productivity. This was an attempt to reduce 
feed costs as possible. 
 
 A total of 27 ewes at age of (5 ± 2) and body weight of (82.6 ± 1.97) were taken and 
utilized in the study and were randomly divided into three groups with 9 ewes in each. 
Ewes in the control group were fed 3 kg of a commercial concentrate and 3 kg of barley 
hay. Ewes in second group were fed 3 kg concentrate plus 1.5 kg barely hay and 1.5 kg 
Atriplex. For the third experimental group, barely hay was replaced totally by Atriplex 
leaves and fed same amount of the commercial concentrate. Data were analyzed for 
ANOVA utilizing SPSS statistical packages  

  
Results showed that feeding atriplex has variable effect on parameters measured. Feeding 
atriplex increased (p < 0.05) dry matter intake (DMI) in ewes consumed atriplex in their 
diets during various physiological stages (late gestation, suckling and after weaning)  
 
Atriplex in diets increased milk protein (p < 0.05) content, lambs weaning weight and daily 
weight gain. However , incorporation of atriplex in ewes ration had no effect on final ewes 
weight , change in ewes weight ( initial vs. final weight ) , milk yield , milk fat , milk total 
solids , and lambs birth weight. 
 
The study showed the potentional importance of using atriplex as roughage in small 
ruminant's rations. It was estimated that about 0.034 $, can be saved per head per day 
through using atriplex as shown by this experiment. Lack of any kind of health hazards to 
ewes and lamb, adds to the advantage of this roughage, however more research is needed in 
this area to confirm these result  
 

  

ه  



 
  

  

  

  

  

  الفصل األول
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خلفية البحث
  

  المقدمة1.1 

  

الفلسطيني ركيزة من ركائز االقتصاد الفلسطيني ، فقد تبين أن قيمة اإلنتاج                           يمثل القطاع الزراعي         

األهم في القطاع        مليون دوالر، وتشكل الثروة الحيوانية الجزء                      940 بلغت  2004الزراعي للعام        

، %   42 مليون دوالر أي ما نسبته           399الزراعي الفلسطينـي حيث بلغت قيمة اإلنتاج الحيواني                    

 ،  %   29.4 ،  %   55.9 :   والذي يتضمن كل من انتاج اللحوم والحليب والبيض ، بالنسب التالية                          

الجهاز المركزي       (   ،على التوالـي من إجمالـي اإلنتاج الحيواني في األراضي الفلسطينيـة                        % 9.2

   ) .2005لإلحصاء الفلسطيني ، 

  

 مليون دوالر ، حيث بلغت مساهمة            555في حين بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع الزراعي حوالي                      

لناتج المحلي                    الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،              %   (   25.8اإلنتاج الحيواني من إجمالي ا

ية في األهمية س                )   2005 غا لمساهمة  ه ا لى                    ، وهذ لحيواني إ ا ما يضيفه اإلنتاج  واء من ناحية 

االقتصاد أو حجم القوى العاملة أو رأس المال المستثمر فيه والذي ينعكس بالتالي على مستوى                                     

وكما هو معروف فإن مستوى الغنى والفقر بين شعوب األرض يرتبط                        .   الوطن واالقتصاد القومي            

أن قدراً كبيراً من رفاهية البشر يعتمد على هذه                  بـمدى استهالكها من المنتـجات الحيوانية ، إذ                 

ئية                                          ا لغذ لقيمة ا لحيواني ذات ا لبروتين ا لذي يمد جسم اإلنسان با لمصدر ا لمنتجات باعتبارها ا ا

المرتفعة،ويرتبط توفير مثل هذه المنتجات الحيوانية وجودتها بقدر ما يتوفر للحيوانات من نباتات                                     

 أن النباتات الرعوية تلعب دوراً مهماً في حياة اإلنسان نظراً                          علفية ذات قيمـة غذائية عالية ، أي             
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المتصاصها العناصر الغذائية من التربة وتحويلها الى بروتينات ودهنيات ونشويات يتناولها الحيوان                                    

  .ويمثلها في جسمه الى منتجات حيوانية مفيدة لإلنسان والذي هو في أمس الحاجة إليها

  

 جانباً مهماً في اإلنتاج الحيواني ، لما لها من مزايا                     -زراعية انتاجية         كحيوانات     -وتمثل األغنام      

  ).2005بشارات ، ( عديدة ، حيث أنها تقوم بإنتاج اللحوم الحمراء والحليب والصوف 

  

ولضمان اإلنتاج المثالي من األغنام ، ال بد من االهتمام بأحد المواضيع ذات العالقة المباشرة                                        

في فلسطين يتعرض    )   قطاع األغنام       (    المواد العلفية ، ال سيما وأن هذا القطاع  باإلنتاج ، وهو توفير

إلى العديد من المعوقات التي تعيق تطوره ، وتهدد استمراره ، ومن أبرز هذه المعوقات تدهور                                         

المراعي وإغالقها بحجة األوامر العسكرية اإلسرائيلية ، والتحكم في أهم عنصر من عناصر التربية                                   

عالف ، إذ أن استيرادها يحتم مرورها من موانئه ، وترتفع أسعارها لدرجة أصبح المزارع                                    وهو األ    

،إضافة الى        ) 2005مناصرة ، كانون األول           (   يحقق تراكماً في الخسارة من هذا النشاط الحيوي                    

من    %   70االرتفاع الحاد في أسعار األعالف المركزة والتي يشكل اإلنفاق عليها ما ال يقل عن                                   

  ).Abu Omar, Aref and Zaza , 2004(فة المشاريع الزراعية وخاصة األغنام تكل

  

   المراعي2.1

  

لضفة الغربية وقطاع غزة ، اال انها تتميز بتنوع المناخ والغطاء                          ا بالرغم من محدودية مساحة           

النباتي ، وتمثل المراعي مساحة واسعة من مجموع مساحة األرض فيها، والتي تقدر مساحتها                                    

من المساحة الكلية للضفة الغربية وقطاع             %   35دونم ، حيث تشكل ما نسبته         2,180,000  ي بحوال   

التي يبلغ     ، (Mohammad, 2000)غزة ، تقع معظم هذه المراعي ضمن منطقة السفوح الشرقية                   

من مساحة المراعي          %   69ملم ، والتي تشكل أكثر من            200معدل سقوط األمطار فيها حوالي            

المراعي المسموح الرعي فيها في الوقت                 إال أن     ) Isaac , Wolf and Qubaa, 2005( الكلية   

الحاضر ونظراً لإلجراءات والممارسات اإلسرائيلية المتمثلة في مصادرة مساحات كبيرة كمناطق                                    

عسكرية ألغراض التدريب ، واخرى ألجل بناء المستوطنات ، والبعض كمحميات اسرائيلية مغلقة،                                  

 من مساحة المراعي التي كانت متاحة في الستينات                 15%بحيث ال تتجاوز      فقد تقلصت بشكل كبير     

  .2003)حاج عبد ،(

  

تعاني المراعي الطبيعية في الضفة الغربية من تدهور حاد بسبب تفاوت األمطار ، الرعي الجائر ،                

 اوقات الرعي الغير مناسبة ، قطع األشجار والشجيرات لغاية استعمالها فـي الوقـود ، وزراعـة                
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لمناطق الهامشية والحدية ، اضافة الى اهمال هذه المراعي وزيادة الضغط عليها خـالل سـنوات                ا

االحتالل ، هذه العوامل مجتمعة أدت الى تدمير الغطاء النباتي ، انخفاض انتاجية هذه المراعـي ،                 

ا بدوره ادى   واختفاء الكثير من النباتات الرعوية ، وانتشرت النباتات السامة اوالغير مستساغة ، وهذ            

الى تعرض التربة الى االنجراف وفقدان العناصر الغذائية وقدرتها على االحتفاظ بالرطوبـة الـذي               

 ،وقـد  (Mohammad, 2005)أصبحت معه ذات خصوبة متدنية وهذه هي مهـددات التـصحر   

تعرضت المراعي على اختالف مواقعها لهذه الظروف منذ قرون مضت ، وكـذلك فـإن الغطـاء                 

يختلف من حيث النوع والكثافة من منطقة ألخرى معتمداً بشكل أساسـي علـى الظـروف                النباتي  

المناخية من حيث األمطار ودرجة الحرارة والتربة ، وتعرض المراعي لهـذه الظـروف خـالل                

، ث كفاءتها كمصدر للغذاء الحيواني    الفترات االخيرة مما جعلها في وضع اقل مما هو متوقع من حي           

وف سياسية واقتصادية واجتماعية ، مما ادى الـى انخفـاض فـي انتاجيتهـا ،                فقد اثرت فيها ظر   

من اإلحتياجـات الغذائيـة     % 15والمراعي الطبيعية الفلسطينية في وضعها الحالي تغطي ما يعادل          

   ).2003حاج عبد ، (الحيوانية 

  

ات والشجيرات والتي   مراعي المناطق الجافة وشبه الجافة في العالم األغنام باألعشاب، والبقولي         تزود  

، وهذه المراعي تحتوي اعداد كبيـرة مـن انـواع           ) Joaba ، 2006(تتحول الى بروتين حيواني     

،على الرغم من انتاجيتها المتدنية ، ففي ) Khanam ,1997(النباتات والتي تمتلك قيمة غذائية عالية

 المادة الجافة في مراعي      ان كمية اإلنتاج من    Braighith(1995)تقدير إلنتاجية المراعي فقد ذكر      

دونم في المنحـدرات الـشرقية ،       /  كغم مادة جافة     40 ،   80 ،   60الضفة الغربية وقطاع غزة هي      

  .وادي االردن ، والمناطق الجبلية والساحلية على التوالي 

  

، تجمع قطعـان    ) السكاني(ظهرت مشاكل التربة في فلسطين نتيجة التداخل ما بين الضغط البشري            

ات ، العوامل المناخية ، هذه العوامل ادت الى تدهور التربة والتـي تـضمنت انجرافهـا ،                  الحيوان

  )Joaba,2006(ملوحتها ، استنزاف المواد الغذائية وتقليل الغطاء النباتي 

  

فهناك مناطق حارة ومنخفضة . تمتاز فلسطين بوجود تباين كبير في الظروف البيئية من مكان آلخر

وهناك كذلك السهول والمروج ذات التربة , رى باردة مرتفعة وأمطارها عاليةوأخ, وقليلة األمطار

ويتواجد . الخصبة ، وتختلف النباتات الرعوية السائدة تبعاً إلختالف الظروف البيئية من مكان آلخر

 Grasses والنجيليات). الرتم ، الشيح ، القطف (Shrubs في هذه المراعي الشجيرات 

, حندقوق, البرسيم البري( ، والنباتات عريضة األوراق) والشوفان, عير البريالش, البهمة,النزعه(
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اال أن الكثير من هذه الشجيرات واألعشاب اصبحت غير موجودة او . )والنفل, سليح, خبيزة,لفيته

  .2003)حاج عبد ، (قلت مثل الرتم ، الشيح ، القطف 

  

ى منتجات األغنام ، والمشاكل اآلنفة الذكر التي                    نظراً لزيادة اعداد السكان وبالتالي زيادة الطلب عل                        

تعانيها المراعي والتي تحد من انتاجيتها ، كان ال بد من اللجوء الى زراعة النباتات الرعوية لتوفير                                        

المادة الخضراء ، حيث أن هناك العديد من المحاوالت من خالل بعض المشاريع التي نفذت إلعادة                                       

ادة الحياة النباتية إليها، ولعل التجربة الرائدة التي قامت بها                             زراعة وتخضير هذه المراعي وإع                

الخليل ،   /   في مناطق سعير      )   ( UNDPوزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائي      

طوباس ، حيث تم زراعة األشتال الرعوية وكان الهدف منها توفير العلف األخضر                                  /   وتياسير   

 ) . 2003د ، حاج عب(خالل فصل الصيف 

  

 إلعادة زراعة المراعي ذات التربة                    ، وبشكل عام فإن من أهم الشجيرات العلفية الشائع استعمالها                     

  spp.) (Atriplex المتآكلة لغاية زيادة مدة فصل الرعي للمجترات الصغيرة هي شجيرات القطف

) WANA(ب آسيا بأنواعها المختلفة حيث تم زراعة مساحات كبيرة في مناطق شمال افريقيا وغر           

  )Clarke, 1982بشجيرات القطف والتي تمثل ثروة ومورد أعالف هام لتغذية المجترات الصغيرة 

Le Houero, 1986, 1994) , عنـد نـدرة المراعـي    (خالل فترة الجفاف الطويلة وفترة الصيف

 وهي الفترة الممتدة من شهر يونيو حتى شهر أكتوبر في المنـاطق الجــافة وشــبه               ) الخضراء

 ,Morcombe, Young)ومنـطقة حوض البحر األبيض المتوسـط ) ألـوانا(الجـافة في مناطق 
and Boase . 1996; Otal, Belmonte, Correal and Sotomayor, 1991; Abu-Zanat, 

2005)  
 

   مشكلة البحث3.1

  

ة النباتات  من خالل المراجعة ألدبيات وحيثيات هذا الموضوع ومفاهيم وأسس التغذية ، وتدني إنتاجي            

،  )(Mohammad, 2000الدونم/كغم مادة جافة  88-103في المراعي الطبيعية والتي تتراوح بين 

مـن مجمـل      % 70والتكلفة التي تشكلها األعالف في مشاريع تربية األغنام والتي تقدر بحـوالي             

 ، نالحـظ أن الجـدوى االقتـصادية لهـذه    )) Abu Omar, Aref and Zaza , 2004(التكاليف 

لهذا كان من Gavoret,1995   ، (Abu Omar and( المشاريع تتأثر بشكل كبير بتكلفة األعالف

الضروري استعمال البدائل العلفية المحلية، والمنتجات الثانوية الزراعية في تغذية الحيوانـات مـا              

 ، باإلضافة إلى االعتماد بـشكل كبيـر علـى المراعـي             1993)شقير والقواسمي ،    ( أمكن ذلك   

استعمال الشجيرات العلفية والرعوية ، من أجل توفير علف أخضر في المراعي أطول فترة ممكنة               و
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وكذلك زيادة ربحية المشاريع الحيوانية وخاصة األغنام ، إضافة الى محاولة تحسين جودة ونوعيـة               

 ,Good child) .الحليب المنتج لدى تغذيتها علـى األعـالف الخـضراء والـشجيرات العلفيـة      

Bahhady, Lawand, Meda, Osama and Thomson, 1997).  

  

   مبررات البحث 4.1

  

 معدالت اإلنتاج       بشكل مضطرد، وانخفاض        )   المركزة والمالئة         (   نظراً لالرتفاع في أسعار األعالف              

زيدان    ( للمواليد    %    5  لترحليب وبنسبة توائم حوالي          120-60، والذي يتراوح من            بشكل عام محلياً    

ك تناقص المساحات الرعوية وسوء حالتها ، تؤدي مجتمعة الى انخفاض جدوى                           ، وكذل      )   2004،  

مشاريع األغنام، والذي يؤدي إلى تدني الوضع االقتصادي للمزارعين، وتدهور قطاع األغنام ، لذا                                            

كان من المهم جداً معالجة هذه المشكلة من خالل توفير بدائل علفية لهذا القطاع الهام من خالل                                   

يا حيث تتناسب                            زراعة واستخ       دام شجيرات القطف موضوع البحث ، والتي لها العديد من المزا

ظروف نموها والبيئة في فلسطين ، وتحتمل ظروف الجفاف وقلة األمطار والترب المالحة ، أضف                                   

الى ذلك توفرها على مدار السنة وخاصة في أوقات ندرة األعالف الخضراء ، وكذلك يمكن                                         

لطب                  ا عي  ا لمر ا في  عتها  ا ر كل                       ز لمشا ا من  لكثير  ا ني  تعا لتي  ا و حلة  لقا ا   يعية 

(Le Houero, 1986, 1994)لزيادة إنتاجية وربحية مشاريع األغنام ، .  

  

   أهداف البحث 5.1

  

  :دراسة ومعرفة تأثير استخدام أغصان وأوراق القطف كعلف ماليء على كل من 

  

  . العواسي ) نعاج (معدل استهالك المادة الجافة في أغنام  •

  . ير في وزن النعاج العواسي التغ •

  .إنتاج الحليب  •

  )محتواه من البروتين ، الدهون ، المواد الصلبة الكلية ( نوعية الحليب  •

  . معدل النمو في المواليد  •
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  الفصل الثاني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلطار النظري
  

   مقدمة1.2

  

 مليون رأس ، حيث تشكل األغنام            1.2حوالي    )   األغنام والماعز        ( ي فلسطين  يبلغ عدد الحيوانات ف         

، اما من حيث      )   االمهات والمواليد         (  الف رأس من جميع السالالت البلدية والمهجنة                   811حوالي    

لماعز          ا د  ا عد لمهجن      ( ا وا لبلدي  لي     )   ا حوا رأس      398فيبلغ  الف  لالحصاء           (   لمركزي  ا لجهاز  ا

   ).2005الفلسطيني، 

  

ذية األغنام في فلسطين دون التقيد ببرامج التغذية المحددة ، والكثير من مربيي األغنام                                    ويتم تغ   

يعتمدون اعتماداً  كبيراً على المراعي الطبيعية التي ال توفر اال جزءاً قليالً من اإلحتياجات الغذائية،                   

رع ان يوفر       والسبب في ذلك الغالء الفاحش في أسعار األعالف المركزة ، حيث ال يتمكن المزا                                

كميات العلف الالزمة لقطيعه مما يدعوه الى محاولة اإلعتماد على مصادر علفية أخرى كالمراعي                                   

  ).1991ابو عمر ،(الطبيعية رغم فقرها 

  

والعالئق المستعملة في تغذية األغنام هي األعالف المركزة ، الحبوب والتي تشتمل على الشعير                                    

الخشنة والتي تشتمل على دريس القمح ودريس الشعير والبيقيا                      والقمح والذرة ، اضافة الى األعالف       

  .والبرسيم ، وكذلك على بقايا المحاصيل
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وهناك تأثيرات كبيرة الستخدام  العالئق المختلفة على األنتاج ، حيث ان حيوان الحليب يحول قسماً                                   

اثر ، ففي حالة انتاج        من العلف الذي يأكله الى حليب ولحم ويذهب القسم اآلخر لحفظ الحيوان والتك                              

الحليب يؤثر العلف المقدم على كمية ونوعية الحليب ويشمل عامل التغذية كمية ونوعية العلف ،                               

وعليه يجب ان تكون تغذية حيوان الحليب جيدة من حيث الكم والنوع ، وان قابلية أي حيوان النتاج                          

 وراثياً ويمكن زيادة كمية             الحليب تحددها عوامل وراثية ولكن ضمن الحد األعلى المسموح به                         

ية           لتغذ ا طريق  عن  لحليب  لخشنة                        . ا ا منها  و ة  لمركز ا لعالئق  ا فمنها  لعالئق  ا نوعيات  تختلف  و

واالعشاب والمراعي ، وان افضل عليقة هي التي تحتوي على كل هذه األنواع بنسب متوازنة ،                                      

ي نسبة دهن الحليب ،      حيث ثبت انه عندما ال تتوفر االعالف الخشنة في العالئق يحصل انخفاض ف                        

ان سوء التغذية الشديدة يسبب نقص البروتين في العليقة والذي يؤدي الى انخفاض نسبة المواد                                      

اما زيادة البروتين عن المستوى المطلوب فيؤدي الى زيادة طفيفة في                               .   الصلبة وانتاج الحليب         

ن يحتوي العلف المركز على          األنتاج من الحليب ، اما بالنسبة لمحتوى العليقة من الدهن فيوصى با                      

أما زيادة الدهن في العليقة تؤدي               .   دهن لضمان اعلى انتاج واعلى نسبة دهنية في الحليب                     %   3-4

   ). 1988التكريتي و الخال ، (الى مشاكل هضمية وفقدان شهية وهبوط في انتاج الحليب 

  

والخشن و االعشاب يجب ان           في المجمل التوليفة المتنوعة للعالئق ونسبة هذه المواد من المركز                         

تلبي اإلحتياجات اليومية وفق الوزن والحالة الفسيولوجية للحيوان مع دراسة البدائل بطريقة علمية                                       

  . دون اإلفراط او النقصان مع ضرورة توفر األعالف الخضراء ما أمكن ذلك 

  

   طرق تربية األغنام في فلسطين 2.2

  

لناس ، وتربى األغنام                    تعتبر تربية األغنام منذ زمن بعيد المص               لرئيسي لمعيشة كثير من ا در ا

بطريقتين هما التربية غير المكثفة ، حيث ان معظم االغنام تربى بهذه الطريقة وهي األكثر شيوعاً                                

،  المناطق الشمالية للضفة الغربية          في الضفة الغربية لدى قطاع البدو في المناطق الجنوبية وقسم من                       

ي األغنام والتنقل مع األغنام من منطقة الى اخرى طلباً للكأل ، ومن                         وتعتمد هذه الطريقة على رع          

ايجابياتها التوفير في التكلفة واإلستفادة من األراضي ، أما مساوئها فهي المالحقات والغرامات التي                                        

نحسار                                  ا و  ، ة  ر د لمصا ا و لمغلقة  ا لمناطق  ا يدخل  رأس  كل  على  لطبيعة  ا ية  حما تفرضها سلطة 

 ويواجه المربي ضمن هذه الطريقة مشاكل من قبل مالكي األراضي ، وامكانية                  المساحات الرعوية ،

استخدام نتاج التقدم التكنولوجي معدومة ، وانتاجية األغنام ضمن هذه الطريقة متذبذبة ألنها تعتمد                                     

على المراعي والتي تعتمد خصوبتها على األمطار ، وانتاجية نفس الصنف من األغنام المرباة                                   

من اإلنتاجية ضمن التربية المكثفة ، والسبب لهذه                  %    70-  50طريقة تشكل حوالي      ضمن هذه ال    
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الظاهرة يعود الى أن المراعي في الضفة الغربية تناقصت كماً ونوعاً في مجابهة األعداد المتزايدة                                        

من األغنام وهذا الذي ادى الى زيادة الحمولة الرعوية وأدى الى تدهور خصوبتها باإلضافة الى                                              

، من     ) 2004حديدون ،      ( ة االمطار التي تختلف من سنة الى اخرى مما يسبب مشاكل الجفاف                     كمي 

هنا تبرز اهمية ودور المراعي والنباتات والشجيرات الرعوية في سد وتغطية احتياجات األغنام،                                        

حيث تعتبر المراعي افضل مصادر الغذاء للحيوانات ، كونها رخيصة الثمن بسبب توفرها بشكل                                 

، والحتوائها على جميع العناصر الغذائية الطبيعية التي تحتاجها الحيوانات لتحقيق الفائدة                               طبيعي  

، اضافة الى اسباب اخرى ، لها أثر ايجابي على صحة                      ) 2006سنجالوي ،    ( والربح للمربيين       

حاج عبد ،    ) ( توفير فرصة مالئمة لعملية التنظيف والتهوية             ( ، وعلى المكان       ) الرياضة   ( المواشي    

، خاصة وأنه يالحظ بان هناك ازدياد مستمر باعداد األغنام واألبقار التي تعتمد على هذه                                     )   2003

هذه المراعي        ، اذاً ال بد من النهوض في           2004 ) حديدون ،      ( األراضي والتي تتناقص باستمرار             

تغذية  وادارتها ورفع خصوبتها وزيادة انتاجيتها، والتي يمكن ان تدخل الى نظام التغذية من خالل ال                                        

على أكثر من نوع من الشجيرات التي تكمل النقص في المحتوى الغذائي للقطف ، حيث يمكن                               

استعمال األكاسيا أو التبن الناتج عن القمح والشعير مع القطف ، وقد أظهرت التجارب أنه يمكن                                    

تغذية األغنام والماعز على مخلوط من القطف واألكاسيا وحبوب الشعير ، وعند الرعي الحر                                     

  .  )1999مركز إدارة موارد مطروح ، ( يفضل زراعة القطف بالتبادل مع شجيرات األكاسيا 

  

مة                                         قا ا على  بية  لتر ا من  يقة  لطر ا ه  هذ تعتمد  ذ  ا  ، لمكثفة  ا بية  لتر ا هي  ى  خر أل ا يقة  لطر ا و

لتربية األغنام فيها ، ويقدم الغذاء لألغنام داخل الحظائر ، وال يعني هذا بان                                 )   البركسات    ( الحظائر   

غنام ضمن هذه الطريقة من التربية ال تخرج الى مراعي خاصة وقريبة من الحظائر ، ولكن ال                                األ  

ينتقل المربين فيها من منطقة الى اخرى ، حيث بدأت تظهر هذه الطريقة من التربية في مطلع                                

الثمانينات وأواخر السبعينات في الضفة الغربية ، وظهور هذه الطريقة من التربية كان نتيجة                                      

ل   لقيود                                   ا سياسات اإلستيطانية المتمثلة في اإلغالقات والمصادرات المستمرة إلراضي الرعي وا

المفروضة على استعماالت األرض والمياه  ، ولسوء احوال المراعي وتدهور غطاءها النباتي ،                                       

ه نتيجة الرعي الجائر وقلة خصوبتها وموسمية امطارها ، كما كان هناك سبباً بارزاً النتشار مثل هذ                          

الطريقة وهو التوجه التجاري نحو االستثمار في مشاريع األغنام وخاصة اغنام العساف ، ومن                                      

لتقدم                                        ا م  ا استخد نية  مكا ا و  ، لية  عا يقة  لطر ا ه  هذ م ضمن  ألغنا ا جية  نتا ا يقة  لطر ا ه  هذ بيات  يجا ا

ئم ، اما     التكنولوجي باإلضافة الى التحكم بفترة الوالدة والتي بال شك تزيد من عدد الوالدات والتوا                                      

مساوئها فهي ارتفاع قيمة رأس المال المستثمر في مشاريع االغنام ، وارتفاع التكلفة التشغيلية                                       

  .2006)سنجالوي ، (
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   سالالت األغنام والماعز في فلسطين 3.2

  

) العواسـي   (تنتشر في الضفة الغربية أربع سالالت من األغنام والماعز وهـي األغنـام البلديـة               

  ، إضافة إلى الماعز البلدي وجزء قليل جداً من الماعز الشامي ) العساف ( ة واألغنام المهجن

من إجمالي األغنام ، بينمـا يـشكل         % 67وتشكل أغنام العواسي ما نسبته       ) . 2007ياسين ،   ( 

الجهاز المركزي لإلحـصاء    (من إجمالي أعداد الماعز في فلسطين        % 80الماعز البلدي ما نسبته     

   ).2006الفلسطيني ، 

  

تمتاز بقدرتها على تحمل الظروف البيئية والمناخية الصعبة، وإمكانية                         )   العواسي    (   األغنام البلدية        

تربيتها بكل من نظامْي التربية المكثفة واالنتشارية ، وتتراوح إنتاجية الرأس الواحد من الحليب في                                       

 لتراً ضمن ظروف     120-150 لتراً ضمن ظروف التربية التقليدية، وبحوالي                  120-60السنة من    

لي                            ا حو لساللة  ا ه  لهذ ئم  ا لتو ا نسبة  تبلغ  حين  في   ، لمكثـفة  ا بية  لتر استعمال   %   25-20ا عند 

   ) .2004زيدان ، % (5الهرمونات التناسلية ، بينما تبلغ هذه النسبة في األحوال العادية حوالي 

  

ية وقطاع غزة في الثمانينيات،            والتي أدخلت الى الضفة الغرب             )   العساف  ( أما ساللة األغنام المحسنة 

فتمتاز بصفات عديدة جعلتها محط أنظار العديد من الخبراء والمهتمين بفرع األغنام، حيث تمتاز                                  

ويمكن     )   .   2004زيدان ،      (    لتر سنوياً    400بإنتاجيتها العالية من الحليب، والتي تصل الى حوالي                    

، وتمتاز    %   80ن ونسبة توائم قد تصل الى          لهذه الساللة إعطاء ما معدله ثالث والدات كل سنتي                   

المواليد بسرعة نموها وبلوغها الفطام على أوزان جيدة مقارنة مع السالالت األخرى ، إال أنه ومع                                          

كل هذه المزايا فإن أغنام العساف بحاجة الى طرق تربية خاصة ورعاية معينة، لعدم قدرتها على                                      

 مما أثر على أعدادها وإحجام العديد من                ،از بها المنطقة مجاراة الظروف الطبيعية والقاسية التي تمت

  .المزارعين عن تربيتها

  

 أن الماعز البلدي يمتاز بقدرته العالية على تحمل الظروف البيئية                          ) 2004( وقد بين عبد الرازق          

لي                     ا حو لحليب  ا من  جها  نتا إ معدل  يبلغ  و  ، لقاسية  فيها               130ا ئم  ا لتو ا نسبة  تبلغ  و  ، ياً  اً سنو لتر  

فيربى   )   الشامي    (    ، ويعتمد هذا الصنف على الرعي طوال العام ، وأما الماعز المهجن                          80%لي حوا  

عادة ضمن نظام التربية البيتية وذلك لعدم قدرته على تحمل ظروف المراعي القاسية ، كما يبلغ                                   

  % .90 لتراً سنوياً وتصل نسبة التوائم فيه حوالي 270انتاجه من الحليب حوالي 
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  ) األغنام والماعز ( المجترات الصغيرة  أهمية 4.2

  

 ومن    ، من أكثر قطاعات اإلنتاج الحيواني أهمية                )   االغنام والماعز        ( يعتبر قطاع المجترات الصغيرة          

  :الممكن إدراج أهمية هذا القطاع كالتالي 

  

  :أهمية المجترات الصغيرة للمجتمعات الريفية1.2.4. 

  

 – 60ن  أ واسع في المناطق الريفية الفلسطينية حيـث         تنتشر تربية المجترات الصغيرة على نطاق     

رأساً من األغنام   ) 30 – 1(من العائالت الريفية تمتلك األغنام  بحيازات مختلفة تتدرج من            % 70

، كما أن األعداد المرباة قد تصل ، وخاصة ضمن التربية االنتـشارية ، الـى                ) 1996أبو عمر ،  (

 للعـائالت   ية المجترات الصغيرة تمثل قيمة اقتصادية حيويـة       مئات الحيوانات ، وهذا يعني أن ترب      

الريفية ، فمن جهة تعد أهم مصدر دخل لألسر الريفية سواء كانت هذه األسر تعتمـد علـى هـذا                    

 .ومن جهة أخرى توفرالغذاء على مستوى االستهالك المنزلي  , القطاع بشكل كلي أو جزئي

  

 :ينيأهميتها في األمن الغذائي الفلسط. 2.2.4

  

ففي الدول المتقدمة يقاس          ,   على الرغم من االختالف في مفاهيم ومعايير األمن الغذائي في العالم                            

في حين نفهمه نحن     ,   األمن الغذائي بمقدار السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد في اليوم                                

توفر الغذاء المناسب          كفلسطينيين بناء على ظروفنا السياسية واألمنية واالقتصادية التي نعيش، بأنه                          

ئية                                         لعائالت يمكن أن يتوفر لها عدة مواد غذا للفرد في كل زمان ومكان ، هذا يعني أن تلك ا

اللبنة الطرية لالستهالك       ,   اللبن  ,   الحليب  ( لالستهالك المنزلي تعد من مصادر الغذاء األساسية هي                   

 تربية المجترات الصغيرة تساهم            ، بمعنى آخر، إن       ) الخ  . . . , اللبنة الجافة لالستهالك بعد حين         ,   اآلني   

مساهمة فعالة في توفير الحد األدنى من األمن الغذائي وتحت أصعب الظروف، إضافة إلى ما قد                                     

   ) . 2005داوود ،(توفره من مصادر دخل سواء جزئية أو رئيسية، تبعاً لعدد األغنام في القطيع 
 

  :  استدامة تربية المجترات الصغيرة3.2.4.

  

تربية    نية                                   تتميز  ا لحيو وا تية  لنبا ا األخرى  عية  لزرا ا لقطاعات  ا ئر  على سا لصغيرة  ا لمجترات  ا  

 لكون المجترات الصغيرة متعددة            ، مكانية تطورها خالل فترات زمنية قصيرة               إل باستدامتها، نظراً       

   ).2005داوود ، (  والعمالة ،تدني نسبة المخاطرة ، الخيارات التسويقية المتعددة المواسم ،
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   تربية األغنام والماعز مشاكل5.2

  

يفتقر قطاع الثروة الحيوانية في المناطق الفلسطينية منذ زمن بعيد الى الدعم الخدماتي واإلرشـادي               

ومن الجدير ذكـره أن وزارة الزراعـة و كـذلك           . والتقدمالذي من خالله يستطيع المزارع البقاء       

حقيقية لتطوير و تنمية قطـاع      ات  المؤسسات غير الحكومية والخاصة غير قادرة على توفير مساعد        

فقد عانى قطاع الثروة الحيوانية، خاصة قطاع تربية        ). 2003وزارة الزراعة،   (المجترات الصغيرة   

األغنام من الكثير من التهميش خالل العقود السابقة، ونرى بوضوح تدني الخـدمات اإلرشـادية و                

ؤسسات االخرى العاملة في هذا المجـال،       البيطرية المقدمة للمزارعين من قبل دوائر الزراعة والم       

  ) . 1991،الجعغري (  من خاللها وذلك لعدم وجود منهجية واضحة للعمل

  

أن قطاع األغنام والماعز في الضفة الغربيـة يواجـه    ) 2003( ومبسلط (2001) وقد ذكر القاسم 

شاكل ارتفاع أسعار   مشاكل متعددة ومتنوعة تحول دون تنمية وتطوير هذا القطاع ومن ابرز هذه الم            

 والتي كانـت مـن      -األعالف المركزة والمالئة وقلة المراعي ، وتعد هذه المشكلة األهم  واألبرز           

 نتيجة مصادرة األراضي وتحويل جزء كبيـر منهـا إلـى أراٍض             -دوافع البحث عن بدائل علفية      

تذبذب من سنة الى    عسكرية يحظر دخولها ، ورداءة المراعي العتمادها على مياه األمطار والتي ت           

أخرى مما يؤثر على نمو المراعي ، اإلهمال الشديد في التخلص من األغنام ذات الصفات اإلنتاجية                

رداءة الصفات اإلنتاجية لبعض السالالت المحلية مـن        السيئة ،النقص الحاد في الرعاية الصحية ،        

 جية على مدار السنين الماضية ،األغنام والماعز لعدم إجراء عمليات إنتخاب وتحسين لصفاتها اإلنتا

ضعف البرامج اإلرشادية التي تستهدف قطاع تربية األغنام ، وضعف اإلدارة الـسليمة للقطيـع ،                

وكذلك من المعوقات والمشاكل التي تواجـه هـذا         . النقص الحاد في مياه الشرب النظيفة والصحية        

صـناعة األعـالف ،     (وجات لألغنام   القطاع عدم تطور الصناعات المرتبطة بعوامل اإلنتاج والمنت       

 ،  )صناعة األلبان ، الصناعات المتعلقة بجلود األغنام وصـوفها وصـناعة األدويـة البيطريـة                

  ). 2004حديدون ، (والمشاكل اإلقتصادية ودرجة الوعي لدى مربيي األغنام 

  

ي تحديداً والتي من    وهناك العديد من المشاكل والمعوقات التي تواجه األغنام التي تعتمد على المراع           

أهمها انخفاض انتاجية األغنام وإصابتها بالهزال والضعف ، وينفق اعداد كبيرة منها لعدم حصولها              

، ومن المشاكل أيضاً أنه يضطر اصحاب هـذه األغنـام            )1991الجعفري ،   (على غذائها الكافي    

الوراثي وهذا بـدوره يـسبب      لبيعها لعدم توفر المراعي الجيدة لها مع أنها قد تكون جيدة التركيب             

ومن المـشاكل   . )2003مبسلط ،   (مشكلة  في فقد األغنام ذات التركيب الوراثي العالي من القطيع            
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التي تواجه األغنام التي تعتمد على المراعي هي نقص وشح المياه في معظم المناطق مما يؤدي الى             

  ). 2003حاج عبد ، (زيادة تكلفة التربية

  

  وية الشجيرات الرع6.2 
 

بدئ االهتمام بزراعة األشجار الرعوية في المناطق الجافة وشبه الجافة في منطقة حوض البحر                                     

لى  إ المتوسط وخاصة في تونس في منتصف القرن الماضي، ثم امتدت وتنوعت هذه الشجيرات                               

ثة بلغت  الخ ، وعشية األلفية الثال           . . .   جنوب إفريقيا ، أستراليا ، البرازيل                (   مناطق أخرى في العالم          

 1 حوالي    (WANA)مساحة األرض المزروعة بالشجيرات المتوطنة والدخيلة في مناطق الـ                              

 ، ( Le Houerou , 1996 )الصبار ، الشجيرات المالحة ، األكاسيا                :   مليون هكتار وهذه تشمل         

  :أما األسباب الكامنة خلف النجاح النسبي للشجيرات الرعوية فهي 

  

نتاج كتلة نباتية ، وتراكمها لمدة مواسم                         تَحمل هذه الشجيرات للج         • فاف ، وقدرتها على إ

 , konig)عديدة، يمكن استعمالها في أوقات القحط وتمثل تأمين وقت الجفاف للحيوانات                            

1993).  

  

 أمتار مما يتيح لها الفرصة المتصاص المياه من                 10لها مجموع جذري قوي يصل الى              •

  ).1999ارة موارد مطروح ، مركز إد(على أعماق كبيرة من سطح األرض 

  

 مرات ، وذلك ألن استمرارية هذه الشجيرات                   5-3زيادة كفاءة استعمال المياه واألمطار ب                    •

 Le )في الحقل تمكنها من استغالل كميات أكبر من المياه من خالل الجذور واألوراق                             

Houerou , 1996 ) .  

  

، )   درات ، األرض الصخرية            المنح  (   لديها القدرة على البقاء في األرض غير الزراعية                        •

 , El-Fikikiوذلك لمقدرتها العالية على تحمل الظروف المناخية الصعبة من ملوحة وجفاف

Ibn Nuri and Ibn Jassim , 1996).(  
 

يمكن استعمالها في أنظمة زراعة الجريان السطحي ، وذلك على شكل صفوف عرضية                           •

  .( Le Houerou , 1996 )والتي تحد من الجريان السطحي للمياه 
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لها تأثير على خصوبة وإنتاجية التربة من خالل إنتاج المادة العضوية والتي يكون مصدرها                             •

األوراق المتساقطة والجذور الميتة ، ووجودها حافز لتواجد العديد من الحشرات والكائنات                                        

  .( Le Houerou , 1996 )الحية التي تلعب دوراً في زيادة و تحلل المادة العضوية 

  

نظام                          • في  مها  ا استخد يمكن  بحيث   ، أسيجة  و في صفوف  ت  لنجيليا ا مع  تتحد  ن  أ يمكن 

الزراعات البعلية للمحاصيل الحقلية ، دون التأثير بشكل كبير على المساحة الزراعية ،                                

  .( Le Houerou , 1996 )ولكنها تؤدي الى زيادة إنتاج وحدة المساحة من المادة الجافة

  

قبولة أو متوسطة ويزداد اإلقبال عليها في فصل الصيف عند                     استساغة هذه الشجيرات م          •

  ).1999مركز إدارة موارد مطروح ، (ندرة المراعي الخضراء 

  

، من خالل التنوع في أشكال وألوان وأزهار هذه                        تمتلك تنوع بيولوجي ومناظر جميلة             •

   . ( Le Houerou , 1996 )الشجيرات مما يضفي مناظر خالبة وممتعة على المحيط 

  

 ، لها العديد من االستعماالت مثل األخشاب ، مأوى للحيوانات البرية ، وحيوانات الصيد                                    •
(Lloyd , 1996)   

  

وهي أن تكلفة انشائها         لكن هناك مجموعة من المحددات التي تواجه زراعة مثل هذه الشجيرات                             

 إلى أنظمة     عالية وغيرمعقولة من قبل المزارعين الصغار ، تتطلب خطط طويلة المدى ، بحاجة                            

 هناك في الغالب عدم توازن بيئي بين األصناف المنتقاة والظروف البيئية المحلية ،                              ،  ملكية آمنة    

 صعوبة الحصول على      ،طرق الزراعة والخدمة واإلدارة واالستعمال بحاجة إلى اإلعتياد عليها                                 

  Houerou , 1996 )  ( Le .نباتات رعوية من النوع المحسن 

  

  (.Atriplex spp)  شجيرات القطف7.2

  

يحتوي جنس القطف على العديد من الشجيرات المعمرة والحولية ذات األهمية الرعوية المرتفعة ،                                    

وتنتشر نباتاته في مناطق المراعي الطبيعية بالمناطق الجافة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا                                    

 معروفة في      القطف   نوع من جنس    400هناك حوالي      . وجنوب غرب الواليات المتحدة وأستراليا                   

 أنواع منها فقط       10 فإن هناك     ( Zohray , 1966) ولكن حسب    (Koocheki,1996)العالم    

  :موجودة في فلسطين وهي
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  A.halimusيظهر القطف المحلي  :1.2شكل 

  

• Atriplex halimus )          وهو النوع األكثر انتشاراً وكثافة وأهمية                   )   القطف المحلي أو الملحي

 .var. halimus  ,  var حته نوعين من القطف المحلي        في فلسطين ويندرج ت       

schweinfurthii                           وهو عبارة عن شجيرة كبيرة ، كروية المظهر ، يتراوح ارتفاعها ما  

 م ، ويصل قطر المجموع الخضري فيها إلى عدة أمتار ، اشتق اسم الجنس من                          3-1.5بين  

دل على ارتفاع النبات بالمقارنة              البلورات الملحية التي تفرزها األوراق ، أما اسم النوع في                           

أما     )   . Shmida ، 1992 ؛  1998العيسوي ،    (   مع سائر أنواع النباتات الملحية  في المنطقة                

 –واألوراق ذات شكل بيضاوي               . السيقان فهي خشبية ، كثيرة التفرع ، مغطاة بحراشف                  

يرات   رمادي أو فضي ، مسننة الحواف ، مغطاة بشع                  –قلبي ، سميكة ، ذات لون أخضر           

  . تساعد النبات في الحفاظ على توازن المياه فيه

  

ويعد هذا النبات من شجيرات الصحراء العربية الكبرى ، حيث ينمو في األودية والسبخات المالحة                                     

في مناطق واسعة من صحراء العالم القديم وقد انتقل العديد منه الى حوض البحر األبيض المتوسط                                  

لمهجورة             ا كن  ألما ا في  ينمو  لمتوسط                     حيث  ا لبحر  ا د شاطئ  ا متد ا على  ئب  لخرا ا في  وخاصة   ،  

(Shmida,1992)   .                             ينمو في األراضي المالحة في جميع أنحاء فلسطين ، وفي األراضي الجافة

وشبه الجافة ، وفي قيعان الوديان وعلى الكثبان الساحلية ، وينتشر على طول ساحل البحر وفي                                    
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 ؛ ماضي ،   1998العيسوي ،    (   دي األردن والبحر الميت             جبال القدس ، وفي السبخات المالحة في وا                 

2001. (   

  

وقد تبين أن مجتمعات كال النوعين من القطف المحلي تظهر تغير كبير في العديد من الصفات                             

الساق ،    /    يعطي تغيراً أكثر في نسبة الورقة           var. schweinfurthiiوخاصة االستساغة ، والنوع           

غة يعتقد أن هناك عالقة سلبية بين االستساغة ومحتوى األوراق من                       وبالنسبة لالستسا    .   واالستساغة     

إال أن هذا النوع يتحمل الملوحة بتراكيز                   . Saponin'  (Le Houerou , 1996 )'المواد الصابونية         

 (mMo/L NaCl–equivalent 600)   أو   ) (g/l TDS, 55 ms/cm EC 40مساوية لمياه البحر       

 Le) مكن تحقيقه عند حوالي نصف هذا التركيز من األمالح                 أو  ولكن أفضل إنتاج وأفضل نمو ي              

Houerou , 1996 ).  

  

وكذلك فان مجتمعات هذا النوع يمكن أن تبقى تحت ظروف التربة المؤقتة المالحة والتي تزيد                                      

 ، على   ms/cm EC    (Le Houerou , 1986 ) 60 تركيز الملوحة فيها عن تركيز مياه البحر              

  يمكن أن ينموبصورة أفضل ويعطي إنتاجاً أعلى تحت الظروف غير                       A.halimusالرغم من أن        

أما بالنسبة للتربة المفضلة لهذه الشجيرات فهي خليط متوسط                    . ( Le Houerou , 1994 )المالحة    

والتربة يجب أن تظهر         .   من الغرين والطين والرمل والمادة العضوية ويجب تجنب الرمال الخشنة                            

 ولكن ليس بالضروري        ( ppm 80-60 ) بنسبة  Naوي على القليل من      التفاعالت القلوية وتحت         

NaCl  (Le Houerou, 1994 ) .                   شجيرة 2500-1000والكثافة المثالية لزراعة الشجيرات من 

  .( Le Houerou , 1996) هكتار والتي تعطي أفضل إنتاج/

  

ن بالعام، يتبعها راحة          ومن أجل تطبيق اإلدارة المثالية يتطلب تجريد الشجيرات من أوراقها مرتا                              

 شهور ، هذه اإلدارة تحفظ الشجيرات في مرحلة يافعة مع نسبة                        6-4كاملة بعد الرعي تمتد من         

 ,Le Houerou). الساق ، محتوى عالي من النيتروجين وقيمة غذائية عالية                     / عالية من الورق       

لورقة                   (1996 ا نسبة  ن  فإ حة  لرا ا من  لي سنة  حوا بعد   ، النخف          /   ا لى  إ تميل  لساق  كذلك     ا  ، اض 

كما أن تطور األوراق           (Le Houerou,1992a)االستساغة ، ومحتوى النيتروجين والقيمة الغذائية                   

  . شهور 8-6في الظروف الطبيعية يحتاج من 
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  يبين منظر عام لشجيرات القطف المحلي وهي في أوج نموها وغزارتها :2.2شكل 

  

• Atriplex staylosa   :     ا بيضاء كثيرة التفرع منتصبة ،          سم سيقانه 30-10شجيرات مقزمة

  .أوراقها بيضاء مستدقة الطرفين تمتلك العديد من األغصان ، ويندرج تحته ثالثة أنواع 

• Atriplex leucoclada   )           شجيرات معمرة ارتفاعها أكثر من            )   :   القطف أبيض الفروع

، ويندرج      سم ، سيقانها بيضاء زاحفة ، منتشرة األغصان ، أوراقها مثلثة الشكل                        30-100

  .تحته ثالثة أنواع 

• Atriplex nitens    :            م ، سيقانها منتصبة مفردة أو         )   2-0.5( شجيرات حولية ارتفاعها من

  .متعددة ، أوراقها مثلثة الشكل مسننة بيضاء طحينية

• Atriplex dimorphostegia    :           سم، سيقانها زاحفة أو       50-20شجيرات حولية ارتفاعها 

  .ة ، ملساء إلى حد ما ، إسفنجية ، أوراقها متبادلة  صاعدة ومتفرعة من القاعد

• A triplex tatarica    :            سم ، طحينية اللون ملساء ،        80-30شجيرات حولية ، ارتفاعها 

    .(Zohray,1966)وسيقانها منتصبة أو زاحفة ، غنية األغصان ، أوراقها محززة

• ex rosea   :            رقية منتصبة أو زاحفة          سم ، سيقانها و   80-30شجيرات حولية ، ارتفاعها

  . طحينية ، أوراقها قلبية الشكل متعرجة–يتفرع منها العديد من األغصان ، لونها بيضاء 
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• Atriplex lasiantha    :               متر ، سيقانها منتصبة ،     1شجيرات حولية ، ارتفاعها أكثر من 

ستدقة  سم ، وتدية م     )   1-0.5  ×   4-3( بيضاء اللون ، أغصانها متناثرة ، أوراقها أكثر من                      

  .الطرفين

• Atriplex hastata   :        ، سم ، خضراء جرداء ، الساق متفرعة               100-30شجيرات حولية 

  . الشكل  او قلبيةفي الغالب ومنتصبة ، أوراقها متبادلة سنانية الشكل وأحياناً وتدية
• Atriplex semibaccota    :                    شجيرات حولية ، خضراء رمادية ، يكسوها طبقة من

 سم ، سيقانها زاحفة أو منتصبة ، الساق متعدد التفرع ،                   80-50ا الشعيرات ، ارتفاعه         

  .سم رمحية أو وتدية الشكل) 1-0.6 × 4-2(أوراقها صغيرة حوالي 

  

  بيئاتها وأماكن تواجدها8.2 
 

تتواجد هذه الشجيرات في المناطق المالحة والمناطق الهامشية ، والمناطق ذات الحرارة العالية ،                                         

ملية وحول الواحات والسبخات وفي األودية وعلى سواحل البحار والمناطق                                 وينمو في الترب الر        

بة                                             عر دي  ا و و  ، لميت  ا لبحر  ا منطقة  و  ، لنقب  ا و  ، ن  ألرد ا دي  ا و في  فة  لجا ا وشبه  فة  لجا ا

(Zohray,1966).  

  

    لشجيرات القطف ودورها في التغذية القيمة الغذائية9.2

  

من األبحاث لتحديد القيمـة الغذائيـة وخاصـة         للعديد  بأنواعها المختلفة   خضعت شجيرات القطف    

، حيث تبـين أن البـروتين    (Boulanouar,Chriyaa and Boutouba, 1996) البروتين الخام

عالية في النبات على مدار العام ، إال أنه أعلى ما يكـون فـي                الخام على الرغم من وجوده بنسبة     

سبب يتم اسـتخدام النبـات كمـصدر ثابـت          الربيع ويبدأ بالتناقص خالل الصيف والشتاء ، لهذا ال        

، وذلك لتوفير البروتين في هذه األوقـات  ) في آخر الصيف والشتاء( للبروتين خالل فترات الندرة   

التي ينعدم فيها وجود األعالف الخضراء ووجوده بنسبة عالية في الشجيرات ، وكذلك فإنـه لـيس               

 Boulanouar,Chriyaa and)قـد بـين   جميع النيتروجين الموجود في النبات قابل للهـضم ، ف 

Boutouba, 1996)   لأللياف والبروتين على التوالي ، كذلك % 75و% 45أن معامل الهضم هو

فقط من البروتين الخام يتم هضمه بالكرش ، وأيضاً فإن محتوى البروتين الخام             % 74قد تبين بأن    

   -دة جافـة  كغـم مـا  /غـم 200 والـذي يبلـغ أكثـر مـن     –العـالي يكـون فـي األوراق    

(Boulanouar,Chriyaa and Boutouba, 1996)   من هذا الجزء هو % 60،إال أن أكثر من

  .نيتروجين غير بروتيني والذي ال يستغل عادة من قبل المجترات إال عند توفر الطاقة في الكرش
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 Hassan and)جد أن النعاج التي تتناول أوراق القطف تملك توازن نيتروجيني سلبي                          قد و  و 

Abdel-Aziz, 1979)                     الذي    ، والذي أصبح إيجابياً عند توفر غذاء تكميلي من حبوب الشعير 

حيث أن هذه الشجيرات تلعب دورا رئيسياً في                  .   يشكل مصدر طاقة لميكروبات التخمر في الكرش                

التغذية عند توفرها مع النجيليات ، وتشكل نظاماً تغذوياً كامالً يتوفر فيه جميع اإلحتياجات من                                  

لتغذية من البروتين الخام والطاقة واألمالح ، اضافة الى توفرها على مدار العام والتي يمكن ان                                         ا 

تتحد مع بقايا المحاصيل في الصيف ومع بقايا االعشاب في الشتاء ، ولدى المقارنة بين أنواع                                     

 الخالف بينها     تبين أن أوجه      )   النجيليات ، الشجيرات ، النباتات عريضة االوراق                      ( النباتات المختلفة 

  . 1.2موضح كما في جدول 

  

  )Holechek, Pieper, Herbel,1995  .(القيمة الغذائية إلجزاء النباتات المختلفة  :2.1 الجدول 

  

نسبة البروتين  اجزاء النبات مزاياه النبات

 الخام

نسبة 

 اللجنين

 11.7 3.9 سيقان

 8.9 12.3 اوراق
): الحشائش (Grassesالنباتات النجيلية  نجيليات

لتابعة للعائلة وهي النباتات العشبية ا
  .النجيلية

 11.0 6.2 نبات كامل 

 12.4 4.5 سيقان

 8.5 14.1 اوراق

عريضة 

 األوراق

: Forbsالنباتات عريضة األوراق 
وتضم كل النباتات العشبية التابعة 

ومنها العشبيات (لنباتات ذوات الفلقتين 
، كما تضم ))LegumeForbs(البقولية 

 ذات هذه المجموعة أيضا النباتات
األوراق الشريطية التي تشبه أوراق 
النجيليات وتسمى أشباه النجيليات 

Grass – Like) مثل السعيدة.(  
 

 10.2 9.5 نبات كامل

 20.6 6.3 سيقان

 12.3 13.0 اوراق
وهي نباتات ذات : Shrubsالشجيرات  شجيرات

ليست لها (سيقان خشبية كثيرة التفرع 
  ). ساق رئيسية محددة

 15 11.6 نبات كامل 

  

، 200 القطف منفرداً ، أو باألضافة الى     وقد تمت دراسة توازن النيتروجين في األغنام التي تناولت          

، حيث تبين أن كميـات       )يستعمل في صنع الحلويات   (يومياً من مستحضر نشوي     / غم 400 ،   300

يوميـاً ، والتـي   /  غم 4.5-3تتفاوت بين ) (Retained nitrogenالنيتروجين التي تم استبقاؤها 
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 ، (Benjamin, Oren, Katz and Beaker, 1992)بروتين الخام يومياً من الغم 34-19تعادل 

يوميـاً  /  غـم 7يوماً ، وحتى /غم 3-0.6وفي دراسة أخرى تبين أن  توازن النيتروجين يزداد من 

 ,Chriyaa, Moore, Waller) ( القش يكَمل بالقطفعند تغذية النعاج على القش فقط ، حيث أن

1994.   

  

أن الحيوانـات    (Boulanouar,Chriyaa and Boutouba, 1996)قد تبين من بعض التجاربو

المعمرة أكثر كفاءة في استغالل النيتروجين الموجود في القطف واإلستفادة منه مقارنـة بـصغار               

 العمر تملك جهازاً هضمياً أكثر تطوراً مـن الحيوانـات           الحيوانات ، وذلك ألن الحيوانات الكبيرة     

  . الصغيرة وتكيف واعتياد اعلى على هضم وامتصاص هذه األعالف

  

أن نوعية البروتين يمكن أن تكـون عـامالً   ) Khalil, Sawaya, and Hyder  (1986 وقد وجد

نية المحددة في جميـع     محدداً آخر ، حيث وجد بأن الميثيونين والسيستين هي أكثر األحماض األمي           

  .أنواع القطف

  

 وهو يشمل األلياف الذائبة في             NDFوكما هو معروف فإن محتوى األلياف يعبرعنه جزئياً بـ                     

محلول كيميائي متعادل ، والتي تكون قليلة في الربيع ، ثم تزداد بثبات خالل فترات الراحة في                                       

ي محلول حامضي ، وبناء على ذلك فإن              وهو األلياف الذائبة ف        ADFالسنة ، حيث أن الجزء اآلخر 

 نيسان ولكنه يتناقص من شهر أيار حتى شهر أيلول حيث                –هضم هذه المواد عالياً من تشرين أول                

لعضوية                 دة ا لمتوسط للما لهضم با فة         % 61.3 حوالي    (OM)يكون معامل ا لجا دة ا ) DM( ، وللما

   . ( Correal , 1993)%65 حوالي

  

أن القابلية للهضم واالستهالك          Boulanouar,Chriyaa and Boutouba   ( 1996)وقد وجد    

للشجيرات تتفاوت باتجاهات متعاكسة ، حيث أن القابلية للهضم تكون قليلة األهمية كمؤشر على                               

نوعية الغذاء خاصة عندما يستهلك كخليط من الشجيرات واألعشاب ، وذلك ألن القطف يشكل                                 

ءة عمل الكرش في اإلستفادة من األعشاب وهذه                    مصدراً للنيتروجين واألمالح والتي تحسن كفا                 

  . األخيرة توفر كذلك الطاقة والبروتين الالزم لعمل الكائنات الدقيقة في الكرش

  

 غم من المادة      90 منفرداً يمكن أن يصل الى          A. halimusوقد بينت إحدى الدراسات أن استهالك                

يوانات بحاجة الى فترة تكيف وأقلمة حتى               كغم من الوزن الحيوي للحيوان ، وعموماً فان الح                    / الجافة  
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لقطف                       ا ق  ا ر و أ و ن  غصا أ ك  استهال على  د  -LeHouerou,Dumancic,abuzid,El)تعتا
Mabrouk,Eskileh and Tarhuni, 1983)   

  

كغم مادة جافة ، وهي          /    وحدة غذاء       0.45-0.35وقد وجد بأن القيمة الغذائية للقطف تتفاوت من                  

، وأقل     (Le Houerou, 1992a)يوم من الغذاء الطازج            /  كغم 1.5-1.2تكفي إلدامة نعجة تستهلك        

 Boulanouar,Chriyaa and)كغم مادة جافة       /  وحدة غذاء       0.16قيمة غذائيةهي حوالي         

Boutouba, 1996) .  

  

كغم مادة جافة عند استعمال الري ،             / غم 200كما أن محتوى األمالح في القطف في الغالب أقل من                    

 ,Pasternack ) قليلة الري      م مادة جافة تحت الظروف الملحية            كغ /  غم 400-300ويكون من     

Nerd, Aronson, Klotz, Yagil & Venkert, 1986 ).   

  

 حوالي .  بأن محتوى األمالح في أوراق القطف  Chriyaa, Moore, Waller(1994)وقد وجد 

) 8.2-4.4( هـو الـسبب فـي االسـتهالك العـالي مـن الميـاه                وهذاكغم مادة جافة ،     /غم313

 مرات ميـاه    5-3 علماً بأن النعاج التي تتناول أوراق القطف مع القش تستهلك من             .يوم/نعجة/لتر

 وبسبب المحتوى العالي من األمالح ، فإن محتوى الطاقـة           ،أكثر من التي تتناول قش القمح وحده        

 هـذه   ومجمـل القـول أن    .الكلية من المادة الجافة للقطف منخفضة مقارنة باألصـناف العـشبية            

ــة      ــرة بالطاق ــا فقي ــاروتين لكنه ــالح والك ــالنيتروجين واألم ــة ب ــد غني ــشجيرات تع ال

(Boulanouar,Chriyaa and Boutouba, 1996)  . 

  

   أثر األعالف المكملة على نوعية القطف 10.2

  

والتي تحسن نوعيتها ،        التي تقدم معها في العليقة         تعتمد نوعية األعالف على المصادر التكميلية               

 ذلك القش وهو أعالف خشنة فقيرة ، ولكن عند معالجته بمصادر بروتينية أو نيتروجينية                                ومثال   

 ,Boulanouar,Chriyaa &Boutouba)غير بروتينية يستطيع أن يحافظ على أداء جيد للحيوان      

1996) .    

  

، ففي حالة القطف وعند اعطائه مع مصدر طاقة فإنه يؤدي الى تحسين نوعيته و تحسين  استساغتة              

 والذي يؤدي بالتالي الى زيادة اإلستهالك منه ، وتحسين قابليته للهضم وبالتالي تحقيق فائدة أعلى                                    

(Boulanouar,Chriyaa &Boutouba, 1996) .    
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   طرق تقديم القطف للحيوان 11.2

  

كمصادر بروتينية ، أو         )   مادة خضراء مباشرة         (   إحدى هذه الطرق هي قطعه ثم نقله للحيوانات                   

ا على هيئة دريس ، وهذه الطريقة تضمن استمرارية الشجيرات ولكنها مكلفة نوعاً ما ، إال                               تجفيفه 

أنها تضمن االستفادة القصوى من األوراق واألغصان ، والطريقة األخرى هي إخراج الحيوانات                                          

للرعي الحر، إال أن هذه الطريقة لها مساوئ أهمها إتالف الشجيرات ، وأن المزارع ال يلجأ إلى                                          

لقطع السنوي ، مما يؤدي إلى صغرحجم األوراق وانخفاض محتواها الغذائي وتخشب السيقان ،                                    ا 

مركز إدارة       (   ويؤدي إلى نقص نسبة األوراق إلى السيقان مما ينعكس سلباً على قيمتها الغذائية                              

  ) .1999موارد مطروح ، 

  

   أداء الحيوانات المغذاه على شجيرات القطف 12.2

  

 –نصف شباط   (  يوم رعي في فصل الربيع بين           42م قياس أداء الحيوانات خالل              في أحد التجارب ت        

 في جنوب غرب مراكش ، فكانت معدل الزيادة الوزنية                       A. nummalariaعلى  )   أول نيسان     

تم قياس   )    نصف تشرين أول      –نصف أيلول     ( رأس ، خالل الرعي في فصل الشتاء               /  غم 96اليومية    

رأس ، بينما معدل الزيادة الوزنية اليومية على                     /    غم 60ية اليومية    األداء فكانت معدل الزيادة الوزن                  

  (Boulanouar,Chriyaa and Boutouba, 1996) . رأس / غم20المراعي الطبيعية كانت 

  

حيث أن   .   إن األداء المنخفض خالل فصل الشتاء يعود الى انخفاض وجود األعشاب الخضراء                                    

 كغم بين شهر كانون أول وشهر آذار ،              8.5د وزنها     يزدا    A. nummalaria األغنام التي ترعى         

 Boulanouar,Chriyaa and).   بينما األغنام التي ترعى في المراعي الطبيعية ينخفض وزنها                     
Boutouba, 1996)  

  

لنهار، مع إضافة من                                       لنعاج خالل ا وفي تجربة أخرى تم إعطاء القش ألربع مجموعات من ا

قش برسيم ، أوراق القطف           :   حر أثناء المساء ، والتي شملت      اإلضافات األربعة التي أعطيت بشكل 

 A. nummalaria             أسبوعاً تم قياس صفة النمو فوجد بأن الخراف               15، األكاسيا ، والبيقيا ، وبعد 

 غم يومياً ،    290التي أعطيت القطف كإضافات علفية هي فقط التي أظهرت زيادة وزنية بمقدار                             

  .Chriyaa, Moore, Waller, 1994) % (40واستهالك القش ازداد بمقدار 
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إستهلكت                        قد  ج  لنعا ا ن  فا  ، ئر  لحظا ا في  ية  لتغذ ا ثير  تأ فة        2-1وتحت  جا ة  د ما كغم  من    /     م  يو

A.nummalaria   أسابيع ، وهذا الغذاء حافظ على وزن واكتناز الجسم في األغنام                             5-4 خالل 

في تجربة أخرى تبين بأن النعاج             ، و  ( Correal , 1993 )الجافة ، وازداد عند إضافة قش الشعير                 

حافظت على وزنها ولكن حدث نقص في اكتناز                   A. halimusالمنتجة التي ترعى شجيرات         

الجسم ، والذي يؤشر بأن القطف يفتقر إلى الطاقة وأن النعاج تستنزف الدهون المختزنة في جسمها                                    

  .للتعويض عن ذلك النقص 

  

يمكن االستنتاج بأن القيمة الغذائية للقطف ليست محددة                  ) (Correal , 1993وباالعتماد على دراسة          

األعالف ،                                ه  من هذ على جسمها  فظة  لمحا ا حتياجات  ا تستطيع أن تغطي  لنعاج  وا باستهالكها ، 

  .   خصوصاً عندما تصبح مألوفة لديها 

   

   زراعة القطف وإدارته13.2

  

  ) 2004السعيد ، تشرين ثاني        (   ح   أيام ، وذلك للتخلص من األمال            4-3يتم غمر البذور بالماء لمدة            

 1:1:1ويتم تجهيز أحواض اإلنبات وملؤها بمخلوط من الرمل البيتموس والتربة الجيدة بنسبة                                   

 سم ويفضل زراعة المشتل في الفترة            1، ويتم زراعة البذور بعد غمرها بالماء على عمق                     حجماً 

 أشهر حيث يتم التفريد       4-3تل مدة    نهاية آب ، وتبقى الشتالت في المش             -الواقعة بين شهر حزيران         

كما يمكن   .    أوراق      4في أكياس من البولي إيثيلين ، مفتوحة الطرفين عندما يكون على النبات                           

  ) .1999مركز إدارة موارد مطروح ، ( الزراعة في األكياس مباشرة بنفس الطريقة السابقة 

  

 سم ، ومن ثم     40خطوط بعمق    يتم حراثة األرض وفق متطلبات زراعة المحاصيل ، ومن ثم عمل                        

 سم في الثلث األسفل من الخط ، ويكون موعد الزراعة بعد سقوط األمطار ،                           40عمل حفر بعمق    

بحيث يتم تجهيز التربة وعمل الخطوط الكنتورية خالل شهر تشرين ثاني قبل بداية األمطار ،                                 

 م وترك    1 في نفس الخط      م والمسافة بين الشتلة واألخرى             5وبالنسبة للمسافة بين الخط واآلخر             

 م للحصاد المائي ، ثم يتم توزيع األشتال داخل الجور دون الحاجة الى فتح األكياس ،                                   5مسافة الـ     

،وبعد الزراعة يجب ضغط التربة جيداً              % 85 وبهذه الطريقة يمكن ضمان نسبة نجاح األشتال بنسبة                

   ) .2004السعيد ، تشرين ثاني ( لة  لتر ماء لكل شت5باألقدام حول األشتال وريها مباشرة بمعدل 

  

ألوراق                                     ا قطع  يتم  بحيث   ، لقطعة  ا رج  خا نقلها  و لشجيرات  ا قطع  يفضل  ألولى  ا لمرحلة  ا في 

 متر ،  1واألغصان الخضراء سواء يدوياً  أو آلياً ، ويكون هذا عندما يصل ارتفاع الشجيرات إلى                                      
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 سم من  20تم التقطيع على ارتفاع         سنوات ، حيث ي     3وتصل الشجيرات الى هذا االرتفاع على عمر     

سطح األرض مما يعطي فرصة إلعادة النمو وتكوين فروع غضة يسهل التغذية الحيوانية عليها في                               

 )1999 مركز إدارة موارد مطروح ،               (   السنوات التالية وتكون مستساغة بصفة مستمرة للحيوان                   

الثاني من موسم الصيف أو بداية             وتتم هذه العملية مرة سنوياً ، وأفضل موعد للحصاد هو النصف                     

الخريف بعد اإلزهار حيث تكون المراعي جرداء والغذاء نادر وتكون الحيوانات في أعلى درجات                                           

  ) .2004السعيد ، تشرين ثاني ( احتياجاتها الغذائية 
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  الفصل الثالث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مواد وطرق البحث 
  

  موقع التجربة1.3 

  

وهي محطة  ،  تم إجراء هذه الدراسة في محطة بيت قاد الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الفلسطينية              

 كم شرق مدينة جنـين ، و        7تعنى بتربية األغنام وإنتاج المحاصيل الحقلية ، تقع المحطة على بعد            

شرقاً وخطي عرض  ) 35 ،ْ 51َ (بين خطي طول م عن مستوى سطح البحر ، 200 ترتفع حوالي 

شماالً ، تمثل المنطقة شبه الجافة في فلسطين ،  ويبلغ معدل سقوط األمطـار فيهـا                  ) 32 ، ْ  71 َ (

 ملم سنوياً وتعتبر معتدلة الحرارة شتاء ، وصيفها حار وجاف، ومعدل التبخـر عاليـاً                350حوالي  

  ) .2000-2006جالت محطة بيت قاد الزراعية ، س( وتسود فيها الرياح الجنوبية الغربية 

  

   الحيوانات2.3

  

ختيار               ا تم  لمحطة  ا على سجالت  د  العتما نعجة  27با إلسفنجات         )   عواسي   (     با ملة  معا ئياً  ا عشو

 كغم ، خالل الفترة األخيرة من             82.6± 1.97   سنة ، ومعدل وزن       5  ±   2والهرمونات على عمر          

 نعجات ، وكل      9 مجموعات متساوية ، احتوت كل منها على              3الحمل ومن ثم تقسيمها عشوائياً الى            

هذه النعاج أعطت والدة واحدة                نعاج ،     3 مكررات ، احتوت كل منها على           3مجموعة قسمت الى      

   على األقل قبل إجراء هذه التجربة
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  . توزيع أغنام التجربةعلى ثالث مجموعات في كل مجموعة ثالث مكرراتبيني 1.3 شكل

   

  

  بين أغنام التجربة أثناء تناولها األعالف المركزةي 2.3 شكل
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  )التبن ( التجربة أثناء تناولها األعالف المالئة أغنامبين ي 3.3 شكل

  

  

  
  

  )دريس القطف ( التجربة أثناء تناولها القطف أغنامين يب 4.3شكل 
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الديدان على        ، وكذلك تجريعها طاردات            Enterotoxaemia ضد التسمم المعوي       النعاج   تم تطعيم  

أن تتكيف وتتأقلم       ترك لهذه النعاج التي تم اختيارها               و .   وذلك للقضاء على الديدان والطفيليات دفعتين 

، وسمح لها بالوصول والحصول            سبوعين وعلى التغذية بالمقادير الجديدة              أ في الحظائر الجديدة لمدة           

 أسابيع   3النعاج بغذاء التجربة خالل آخر              تم تغذية    .   سر ي  و ٍةي رحعلى مياه الشرب ومكعبات الملح بِ            

للفترة الواقعة          يوماً  141قبل تاريخ الوالدة المتوقع ، حيث استمرت التغذية بالمعامالت الغذائية لمدة                              

، وقد تم وزن النعاج في بداية التجربة وبعد الوالدة                        بين بداية شهر آذار وحتى منتصف شهر تموز              

سبوع حتى   أ الخراف فقد تم وزنها وقت الوالدة ومن ثم مرة كل                       سبوعين ، أما     أ مباشرة ومن ثم كل       

   .بداية فترة الفطام 

  

  المعامالت الغذائية3.3 

  

 وخاصة األوراق          A triplex halimus المحلي   القطف  )   قص  (   قطع  في منتصف شهر شباط    تم  

مزروع داخل        القطف   (   ومن ثم نقله الى مكان تنفيذ التجربة                ) القمم النامية       ( واألغصان الصغيرة        

لمحطة    تجفيفه   )   ا أسبوع     في الشمس   وتم  وتم   ين لمدة  لتبن ،           كا ملته  ئية        درسه ومعا النتقا لتقليل ا

   . عند اإلستهالكلألوراق من قبل األغنام

  

علف مركزو    50% المجموعة األولى وهي الشاهد ، عليقة مكونة من                  :   كانت المعامالت كالتالي         

 25 علف مركز وتم استبدال         50%انية فقد غذيت على      ، أما المجموعة الث        )   تبن ( قش شعير  %   50

 علف  50 %من قش الشعير بسيقان وأوراق القطف ، أما المجموعة الثالثة فقد تم تغذيتها على                             %   

  .1.3) جدول(على سيقان وأوراق القطف  %  50مركز و 

  

  (Sampling) أخذ العينات 4.3
 

 لتحليلها وكذلك تم تجميع المتبقي من األعالف             تم أخذ عينة من األعالف المقدمة في بداية التجربة                   

خالل فترة التجربة ، لتسجيل الفروقات بين األعالف المقدمة والمتبقية ، وتم تسجيل كميات الحليب                                  

يوماً ، مع أخذ عينات من الحليب كل أسبوعين لفحص                60  المنتجة أسبوعياً بعد فطام الخراف لمدة              

  .اد الصلبة الكلية محتواها من البروتين والدهن والمو
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  )كغم مادة جافة/(%العالئق المستخدمة في التجربة ومكوناتها الكيميائية  :1.3جدول 

  

  قطف50 %  قطف % 25  الشاهد  المادة  

   %50   %50   %50  علف مركز

   %0   %25   %50  )التبن(قش شعير 

  :المكونات 

   %50   %25   %0  قطف

 90.2 91.2  92.6   الجافةالمادة 

 14 12.2 10.6   البروتين الخام

 17.5 21 23.5   األلياف الخام

 15.8 11.6 7.5   الرماد

ADF  22.5 12.3 16 
NDF  36 38 21 

التحليل 

 الكيميائي

  :للعالئق

ME  2.37 2.49 2.6 
  

   
  

  عملية الوزن الدورية ألغنام التجربةظهري 5.3 شكل
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  حصائي إل التحليل ا5.3

  

  : هي وكانت القياسات التي تناولتها التجربةظام العشوائي الكامل في توزيع المعامالتتم استخدام الن

   

 .نتاج الحليب إمعدل  •

 .محتوى الحليب من البروتين ، الدهن ، والمواد الصلبة  •

  .معدل نمو المواليد  •

 .معدل االستهالك للمادة الجافة  •

 .معدل التغير في وزن النعاج  •
 

 باستعمال رزمة      ANOVA  حادي   أل ا يانات عن طريق اختبار فرق التباين              بعد ذلك تم تحليل الب       و 

أقل فرق      (   LSD وفصل المعدالت المعنوية عن طريق فحص              SPSSبرنامج التحليل االحصائي          

  .وذلك لتحديد تأثير استخدام القطف على المتغيرات في كل مجموعة ) معنوي 

  

   التحليل الكيميائي 6.3

  

عها نصف شهرياً ، في وجبة الصباح تم تحليل محتواها من البروتين                      عينات الحليب التي تم جم        

 Lacto Scan من نوع     Milk analyzer وذلك بواسطة جهاز        (TS)   الكلية  والدهن والمواد الصلبة      

   .Milkotronic Ltd. Nova , Zegora, Bulgaria، صناعة 
 

 ADFوكذلك      والرماد        الخام   ياف  واألل    األعالف للمادة الجافة و للبروتين الخام                     عينات  تم تحليل   

   (AOAC,1995) حسب NDFو
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  الفصل الرابع 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النتائج والمناقشة 
  

   المكونات الكيميائية للقطف1.4

  

أنه   التجربة     في  المستخدم    لنبات القطف      الذي تم اجراءه في فصل الشتاء              التحليل الكيميائي       أظهر  

مبين في   كما هو   ،    ) , Abu-Zanat and Tabba  (2005مشابه لما هو منشور في أبحاث سابقة            

  ) .(1.4جدول 

  

 , Kearal, Farid, Harris, Wardeh & Lioyd) *  التحليل الكيميائي لنبات القطف         1.4جدول    
1979)   

  

  كميته   المكونات

  كغم/  غم  925  المادة الجافة

  كغم مادة جافة/  غم  128  البروتين الخام

  كغم مادة جافة/   غم  222  األلياف الخام

 كغم مادة جافة/  غم  252  الرماد
ADF  275  كغم مادة جافة/  غم 
NDF  407  كغم مادة جافة/  غم 
ME 2.21* كغم مادة جافة/  غم 
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به كبير جداً مع      تشاال  ن  أ ال  إ وعلى الرغم من اختالف البيئة والتربة المحلية في بعض الخواص                          

وكما هو معروف فان المكونات تختلف بين فصول السنة ،                     .   بحاث سابقة   أ النسب الواردة في نتائج            

لتناقص                          لربيع ثم يبدأ با يكون في ا لبروتين أعلى ما لنسبة لتركيز األمالح             حيث أن ا ، وكذلك با

فاع درجات الحرارة          وخاصة النيتروجين ، الفسفور ، والبوتاسيوم فتربطها عالقة سلبية مع ارت                          

على العكس      ،   التناقص  ب  أعلى ماتكون في الربيع ثم تبدأ     انهاوعالقة عكسية مع سقوط األمطار ، أي

درجات الحرارة ،           في  رتفاع    إل من تركيز عنصر الصوديوم والذي تربطه عالقة ايجابية مع معدل ا                        

مع     بعض هذه العناصر     وتربطه عالقة سلبية مع موسم سقوط االمطار، وكذلك هناك عالقات بين                       

لبعض  بعضها  ا بين                  بية  يجا ا ت  طا تبا ر ا ك  فهنا  ، كيز    ل   تر ا عنصر       عنصر  كيز  تر و جين  و  نيتر

،وكذلك هناك ارتباطات سلبية بين تركيز عنصر البوتاسيوم وتركيز عنصر الصوديوم                              الفسفور   

Islam and Adams,2000) . (    ل   وبالنسبةLignin  و NDF          اعلى ما يكون في       فان تركيزهما

  ).(El Shaer and Kandil,1990 ات الجفاف عند انخفاض مستوى البروتيناوق

  

كغم مادة جافة فهي تزيد عن حاجة األغنام في                   /  غم ) (128بالنسبة لمحتوى البروتين في القطف            

غ               ، جية  ألنتا وا فظة  لحا ا لعليقة  قة             ا لطا ا در  مصا من  ها  محتوا أن  تعتبر  ) (2.21ير  وتغطي   قليلة    

، فالنقص في الكربوهيدرات المتوفرة مع سرعة تخمر البروتين الخام في                           إلحتياجات الحافظة فقط         ا 

 ويجب أن يكمل النقص        الكرش ربما يكون هو السبب وراء األستفادة المتدنية من بروتين القطف ،                             

غم خالل في فصل الربيع ، اال ان             150  ، حوالي     في الكربوهيدرات بكميات محدودة من الشعير                 

 El Shaer and)بروتين قليل    ال    اها من   حتويكون م   فصل الصيف عندما      ي ف هذه الكمية غير كافية        

Kandil,1990) .  

  

 من هذه    لالغنام   ويفوق اإلحتياجات العالمية            من األمالح فهوعالي         ى هذه الشجيرات       محتوبالنسبة ل   اما   

اقة في   اما بالنسبة للفسفور والذي يلعب دور مهم في تمثيل الط                   ،  )   البوتاسيوم      ،   الصوديوم     (     األمالح    

نخفض في فصول الصيف والخريف عن اإلحتياجات العالمية لألغنام                     ي  ، فتركيزه     حيوانات المراعي        

وفي المجمل التركيز العالي             ، بينما يرتفع تركيزه في الشتاء ليكون اعلى من االحتياجات العالمية ،                         

د من الطلب على المياه ،        لهذه األمالح يدفع باتجاه أن القطف يعتبر احياناً من األعالف الفقيرة ويزي                              

لألعالف خالل فصول النمو ،          جميع النتائج تشير الى أن هناك اختالفات اساسية في القيمة الغذائية                        

لسنة                                        دة قيمة القطف للحيوانات في اوقات محددة من ا وهذه اإلختالفات يمكن ان تستعمل لزيا

(Islam and Adams,2000).  
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   استهالك المادة الجافة 2.4

  

المراحل الفسيولوجيةالمختلفة           خالل   معدل االستهالك اليومي من المادة الجافة                 ) 2.4( ن الجدول     يبي 

وقد كان        ) AW  الفطام   بعد  ما   ومرحلة    S   الرضاعة    مرحلة   ، LP  من الحمل    األخيرة     لمرحلة  ا ( 

ستهالك من األعالف وفي جميع المراحل               ال على معدالت ا     (P<0.05)  ثير معنوي   ألنوع الغذاء ت       

للنعجة ،  يوم   /  كغم  1.69  –  1.5جية المختلفة ، حيث تراوح استهالك المادة الجافة من                     الفسيولو   

ستهالك ال ، كما أن ا     ) التبن  ( عن قش الشعير       لقطف كبديل  المستهلكة ل   ستهالك األكبر للنعاج       ال حيث ا  

  . القطف  وأغصانضافة أوراقإمن المادة الجافة قد ازداد بزيادة 

  

الك من المادة الجافة عند تجزئة المراحل ، ففي الفترة األخيرة مـن             وتكررت النتيجة لكمية اإلسته   

جـدول  كما فـي      ، الحمل زاد معدل اإلستهالك من المادة الجافة بزيادة مستوى القطف في العليقة           

وبطريقة مشابهة ازداد استهالك المادة الجافة بزيادة القطف في العليقة في فترة الرضاعة             ،  ) 2.4(

  .المادة الجافة كان معنوياًستهالك ا ، وفي كل هذه المراحل فإن الزيادة في وفترة بعد الفطام

  

  .)يوم/نعجة/كغم( استهالك المادة الجافة معدل :2.4جدول 

  

               المعامالت   

  المرحلة 

  الفسيولوجية

كز    قش  + مر

  )تبن(شعير

كز   + ( قش شعير +   مر

  قطف 

  قطف+ مركز 

جميع     ( للجميع   ل  معد

  )المراحل

 0.006 c±1.50   0.006 b ±1.62  0.017 a ±1.69   

   b±1.52   0.003 a ±1.62    0.006 a±1.62 0.003   الفترة األخيرة من الحمل

   c ±1.48    0.003 b±1.60    0.003 a±1.71 0.003  فترة الرضاعة

   c±1.50    0.003 b±1.64    0.003 a±1.73 0.003   فترة ما بعد الفطام

لمعدالت     *  ا    ا لسطر  ا على         في  لمحتوي  ا حد  ا مختلفة أحرف   لو   ، لمستوى          ا على  ياً  معنو تختلف   

)P<0.05.(  

  

 القطـف كـون هـذا       للعالئق المحتوية على  المادة الجافة   من  ) P<0.05(ستهالك العالي   الويعزى ا 

 ،( Bird , 1974 ) الهضم مقارنة بقش الشعير من جهة وكونه عالي مقبولةالنبات يتميز باستساغة 

  (Warren, Bunny and  Bryant , 1990) البروتين  منالتبنوانخفاض محتوى  نتيجة لتدني أو
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 يحد من استهالك المادة        وبالتالي     بانخفاض قيمته الغذائية         وكما هو معروف فإن قش النجيليات يتميز             

المركز مع قش الشعير        العلف    أن التغذية على       وجد    والذي      Hadjipanayiotou (1988)الجافة    

القش     استهالك   وأن    .    استهالك القش     في نتج عنها انخفاض        الحلوبة   الكيوس   عاج   ون  لنعاج العواسي     

من مجموع المادة       %   25 حتى يصل مستواه فوق        يزداد مع الزيادة التدريجية في األعالف المركزة                        

  .لى هذا المستوىإالجافة ثم يبدأ بالتناقص بشكل ملحوظ بعد وصوله 

  

للهضم ،  األعالف     ة هذه   يجابية مع قابلي     إ ة تربطها عالقة     عالف الخشن    المجترات لأل     استهالك   كما أن    

هالك أخرى قابليتها       ت أقل من اس     يكون  للهضم ضعيفة استهالك المادة الجافة ألعالف قابليتها        حيث أن 

ستهالك المتدني في النعاج        ال وهذا قد يفسر ا          . ( Galyean and Defoor , 2003 )  عالية  للهضم  

   .المغذاة على قش الشعير

  

  المقدم  الطاقة والبروتين بسبب النوعية المنخفضة للغذاء                 انخفاض استهالك      خرى فإن     أ ن ناحية   وم  

متطلبات                            لها  لتي  ا و  ، لكرش  ا في  بات  لميكرو ا نمو  على  د  قيو ئية   يفرض  ا ها      غذ لنمو ة  د محد  
(Hoaglund, Thomas, Pterson and Kott ,1992)  

  

 استعمل الصبار الالشـوكي  (Ben Salem, Nefzaoui, Ben salem , 2004) في دراسة حديثة

 والتـي  أعطيت القش كغذاء أساسيحيث    Barbarineضافات بديلة لتسمين خراف إمع القطف ك

اسـتهالك  بينما كان   ،   ويكغم وزن حي  /  غم   123-72ن  بي  تراوح نتج عنها استهالك للمادة الجافة    

أغـصان القطـف ،     -ب الشعير حبو( ضافات بديلة   إالمادة الجافة مرتفع عند األغنام التي أعطيت        

   . مقارنة بالتي تم اعطاؤها األعالف المركزة الشائعة  ،) أغصان القطف –  الالشوكيالصبار

  

استهالك المادة الجافة للنعـاج التـي        تبين أن  ،    الجافة Seurena مشابهة على نعاج     اتوفي دراس 

 غم  88 بينما كانت    كغم وزن حيوي  /  غم   102 غذيت على خليط من أغصان القطف والقش كانت       

  و(Correal and Sotomayor, 1997)كغم وزن حيوي للنعاج المغذاة علـى القطـف فقـط    / 
(Sotomayor and Correal, 2000b)   

  

يجـابي علـى    إ تـأثير    لهضافة القطف للعالئق مع القش العادي       إستنتاج أن   الومن كل ذلك يمكن ا    

وأن  ، (Rehman, Mackintosh, Fortune and Warren,1994)اسـتهالك المـادة الجافـة    

االختالفات في استهالك المادة الجافة بين الدراسات المختلفة من المتوقع أنه يعود الى التغيـر فـي                 

   استراتيجيات التغذيةوضافات ، إلنوع اوتكون األوراق ، ومرحلة نموها ، وأصناف النباتات ، 
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 Allison , 1985 and Le )ت ، وظـروف الحيوانـا  )تغذية في الحظائر أو رعـي مباشـر   ( 

Houerou , 1991 ) ،  له تأثير علـى   على القطفالخبرة السابقة وتكيف وتأقلم الحيواناتكما أن 

 .(Correal and Sotomayor, 1997) هاستهالك

  

   الحي للنعاج  الجسموزنالتغير في  3.4

  

، فقد     )  (3.4النهائي جدول      لم يكن إلضافة القطف في العالئق أي تأثيرات معنوية على وزن النعاج                          

 كغم بعد الوالدة مباشرة ،           74.4 نخفض الى   وا   كغم ،   82.6كان معدل الوزن في بداية التجربة                

 كغم في نهاية التجربة ،        71.4 ازداد الى        نه أ ال  إ )   بداية مرحلة الحلب        (    كغم عند الفطام      68.9الى   و 

   .أقل وزن خالل فترة الرضاعةحيث أظهرت النعاج 

  

) الفرق بين الوزن النهائي والوزن األولي                     ( التغير في وزن جسم النعاج ككل             التجربة أن      وظهر من   

رأس ،    /    كغم  8.7  نخفاض في الوزن لمجموعة الشاهد            ال حيث كان ا     ،  (P>0.05)  اًمعنوي    لم يكن  

 ، 11.9   من العليقة الكلية     قطف   %   50 ،  25  نخفاض في المجموعة التي غذيت على           ال  كان ا   بينما 

  . على التوالي  ،رأس/ م  كغ12.9

  

لم يكن   التغير في وزن الجسم للنعاج من بداية التجربة وحتى بعد الوالدة مباشرة                            ن  أ وبينت الدراسة       

) مرحلة الرضاعة      ( رة من الوالدة وحتى بداية الفطام                الفت   التغير في وزن الجسم خالل           ، كذلك   معنوياً  

   ) .9.3-_7.6-(حي للنعاج الحوامل من التغير في وزن الجسم ال، فقد كان  لم يكن معنوياً

  

لتجربة        ا من  تبين  تحوي                  ن  أ كما  عالئق  على  يتها  تغذ يتم  لتي  نات ا لحيوا قطف أظهرت    %   50ا

قطف أظهرت انخفاضاً         %   25، و   0 انخفاضاً أعلى في الوزن بينما الحيوانات التي يتم اعطاؤها                       

لوزن الحي خالل مرحلة الرضاعة              جميع النعاج أظهرت بعض الفقد في ا            ، كما أن    أقل في الوزن        

 النعاج زيادة في         فقد أظهرت كافة      بعد الفطام     و ،  رأس    /   كغم    )   7.2-  _   3.3-( والذي تراوح بين          

 على   ، قطف   %   50 ،  25 ،  0رأس للعالئق المحتوية على          /    كغم  2.3 ،  3.1 ،  2.2وزن معدلها     ال  

  .التوالي 

  

لحليب     وهذا ينطبق على      لتجربة حيث لم يكن               التي امتدت من بعد         مرحلة ا ية ا لفطام وحتى نها ا

  . على وزن الجسم للنعاج في كافة المعامالت الغذائيةمعنويةقطف أي تأثيرات لل
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   .)كغم (  الفسيولوجيةعلى مختلف المراحلوزن جسم النعاج معدل  :3.4جدول

  

               المعاملة

  المرحلة

كز    قش  +   مر

  )تبن(الشعير

كز   + قطف  +   مر

  )تبن(قش الشعير

  قطف + مركز 

  83.0±   1.70 83.9 ±    2.80  80.9 ±  1.40   الوزن اإلبتدائي

   73.7±  2.18  76.1 ±   2.80  73.3  ±   2.20   بعد الوالدة مباشرةالوزن

  67.8  ±  1.71  68.9 ±   2.10   70.0 ±   2.53  مرحلة الرضاعةالوزن بعد 

  70.1     ±  2.43  72.0 ±    2.10  72.2±  2.42   الوزن النهائي

  

  

  .) كغم ( على مختلف المراحل الفسيولوجية التغير في وزن جسم النعاجمعدل4.4 :جدول

  

               المعاملة

  المرحلة

كز    قش  +   مر

  )تبن(الشعير

كز   + قطف  +   مر

  )تبن(قش الشعير

  قطف + مركز 

  - 12.9± 1.78  -11.9 ±1.48   - 8.7±2.13   معدل التغير في وزن النعاج

بة           لتجر ا ية  ا بد بعد  –من   

  الوالدة مباشرة

 1.14± 7.6-   0.32±7.8 -  1.26 ±9.3 -  

  - 5.9±0.68   -7.2 ±1.13   - 3.3± 2.20  مرحلة الرضاعة

لحليب       ا حة  بعد   (   مر ما 

  )الفطام 

 0.72±2.2    0.80±3.1    0.91±2.3  

  

لث                              لثا لثانية وا ة أقل من الزيادة في الوزن              وقد كانت الزيادة في الوزن للنعاج في المجموعتين ا

 ، مقارنة     ستهالك األعلى للمادة الجافة في هاتين المجموعتين                ال للمجموعة األولى ، على الرغم من ا             

وارتفاع القيمة الغذائية فيهما نتيجة وجود القطف الذي يحسن القيمة الغذائية ،                             بالمجموعة األولى ،         

   .إال أن تلك الزيادات في الوزن لم تكن معنوية

  

 للنعاج تم حسابها لمختلف       (ME)  لتمثيلية  والطاقة ا     (CP)االستهالك اليومي من البروتين الخام               ما  أ 

ستهالك اليومي الحقيقي       ال ، وقد تم حساب ا       )   (5.4كما هو مبين في الجدول         المراحل الفسيولوجية         
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 ف الراجع    من البروتين الخام ، من خالل معرفة كمية البروتين المقدم وكمية البروتين في العل                                

refused) (وكذلك األمر بالنسبة للطاقة التمثيلية ،.  

  

  ME . (Mcal) و )غم(  CP  االستهالك اليومي منمعدل 5.4 :جدول 

  

قــش +   مــركــز   العليقة

  )تبن(الشعير

ــز   ــرك ــش + م ق

  قطف  + )تبن(الشعير

  قطف + مركز 

 LG S  AWLG S AW  LG  S AW  المرحلة

CP (gm) 174  172  173  204  202  206  236  247  250 
ME 

(Mcal/ewe
/day)  

3.75  3.68  3.72  4.08  4.04  4.12  4.28  4.47  4.52  

  LG: الحمل األخيرة من المرحلة.  

S :    الرضاعة مرحلة.  

 AW:  بعد الفطام مرحلة ما.  

  

National Research Council ب االحتياجات اليومية من البروتين الخام فإن  ( 1985 )   وحس

 4.05 ،   6.0 ، 4.05التمثيلية هـي    الطاقة   غم ، واالحتياجات اليومية من       205  ، 339 ،   205هي  

( ، الرضـاعة    )  كغـم    82.6وزن الجسم   ( نعجة خالل الفترة األخيرة من الحمل       / ميجا كالوري   

  .على التوالي )  كغم 69وزن الجسم ( ، ومرحلة بعد الفطام )  كغم 74.4وزن الجسم 

  

الحالية من البروتين الخام والطاقة التمثيلية مع المقررات العالمية                             ستهالك  ال لدى مقارنة قيم ا       و 

NRC , 1985 ) (  ن استهالك البروتين لدى النعاج في الفترة األخيرة من الحمل المغذاة على                             أ  نجد

 ا كان استهالك النعاج المغذاة على            بينم ،  15%    تبن الشعير كان أقل من المقررات العالمية بحوالي                   

  50 %ن استهالك البروتين لدى النعاج المغذاة على                 أ اوياً للمقررات الدولية ، إال              قطف مس   25 % 

   %. 15أعلى من المقررات الدولية بحوالي  قطف 

  

جل مقارنة استهالك البروتين ، فقد تبين مـن الدراسـة أن كميـة              أوبالنسبة للنعاج المرضعة ومن     

تعمال  ات الدولية بحوالي البروتين المستهلكة لهذه النعاج كان أقل من المقرر د اس تـبن  49%  عن

 25عطاء القطف بنـسبة  إ عند  % 40الشعير لوحده ، بينما كان اقل من المقررات الدولية بحوالي 

 36



لدى النعـاج المغـذاة علـى        % 27ستهالك أقل من المقررات الدولية بحوالي       ال، وكذلك كان ا   % 

   % .50القطف بنسبة 

  

 كان استهالك النعاج المغذاة على التبن فقط من البروتين أقـل عـن              وفي مرحلة ما بعد الفطام فقد     

، فقد كان اإلسـتهالك مـن        % 25، أما المغذاة على القطف بنسبة        % 16المعدل المقرر بحوالي    

قطف ، فقد كان اسـتهالكها       % 50البروتين مشابهاً للمقررات الدولية ، إال أن النعاج المغذاة على           

   %.22المعدل بحوالي من البروتين أعلى من 

  

قطف تبدو بأنها غير كافية لتزويد            %       0 المحتوية على     ليقةمستويات البروتين في الع          لقد كانت    

  أن إال    ، النعاج بمتطلباتها من البروتين الخام خالل الفترة األخيرة من الحمل ، وفترة ما بعد الفطام                                   

ها أن تلبي الكميات الموصى بها من           نكيم قطف    %   25مستويات البروتين في العليقة المحتوية على               

المعامالت الغذائية جميعها            .   البروتين الخام خالل الفترة األخيرة من الحمل ، وفترة ما بعد الفطام                            

ال تحتوي على كميات كافية من البروتين الخام لكي تلبي المتطلبات اليومية للنعاج خالل مرحلة                                 

  .الرضاعة 

  

لت        ن  أ كما   لطاقة المستهلكة وا بها    ا ئها يومياً من الطاقة                  ، ي تم احتسا لمتطلبات الموصى باعطا  وا

 التي تم استهالكها يومياً        التمثيلية  الطاقة ا    ،   أظهرت أنماط مشابهة الستهالك البروتين الخام                  التمثيلية  

نعجة خالل الفترة األخيرة من الحمل              /    ميجا كالوري      4.28 ،  4.08 ،  3.75والتي تم احتسابها هي         

 ، 4.12 ،  3.72عة ، و    انعجة خالل مرحلة الرض       /    ميجا كالوري      4.47 ،  4.04   ، 3.68، و   

لوري      4.52 كا ميجا  لعالئق                         /     ا على  يتها  تغذ تم  لتي  ا للنعاج  م  لفطا ا بعد  ما  مرحلة  خالل  نعجة 

  . قطف على التوالي  % 50 ، 25 ، 0المحتوية على 

  

  من ستهالك اال     فان   ،  من الحمل   المرحلة األخيرة       وبناء على تلك القيم الموصى بتوفيرها خالل                

ميجا    )   (3.75   والتي تحتوي طاقة       قطف ال تستطيع أن تلبي هذه القيم              0العليقة المحتوية على       

 مقارنة بالعالئق         % 7أي أن اإلستهالك أقل من المقررات الدولية بحوالي                           نعجة ،  /   كالوري     

نعجة على   /   ميجا كالوري        4.28  ، 4.08، والتي تبلغ        %   50و    %    25خرى المحتوية على       أل ا 

قطف تظهر النعاج استهالكاً معادالً للمقررات الدولية ،                   %   25 ، ففي العليقة المحتوية على           التوالي    

على من المقررات       أ قطف تظهر النعاج استهالكاً من الطاقة              %   50في العليقة المحتوية على          بينما 

  . %6الدولية بحوالي 
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 نإ ، ف  نعجة  / ميجا كالوري    )4.05( ما بعد الفطام     مرحلة  خالل ن القيم الموصى بتوفيرها   إوكذلك ف 

  قطف ال تستطيع أن تلبي هذه القيم والتي تحتـوي طاقـة              0 العليقة المحتوية على      من ستهالكاال

مقارنـة  % 8ستهالك أقل من المقررات الدولية بحـوالي        الأي أن ا  نعجة ، / ميجا كالوري    )(3.72

/ ميجـا كـالوري     4.52  ،4.12، والتي تبلغ  % 50و  % 25ى خرى المحتوية علألبالعالئق ا

مـن الطاقـة   أظهرت اسـتهالكاً    25  %النعاج المغذاة على قطف ن أحيث  نعجة على التوالي ،

 اسـتهالكاً  50% ، في حين أظهرت النعاج المغذاة على قطـف  لمقررات الدولية  لاًمشابهالتمثيلية 

   %.12أعلى من المقررات بحوالي 

  

ن إنعجة، ف   /   ميجا كالوري      (6.0)   ما بخصوص القيم الموصى بتوفيرها خالل مرحلة الرضاعة ،                  أ 

 والتي    ة قطف ال تستطيع أن تلبي هذه القيم           50 % ، 25 ،  0العالئق المحتوية على           من ستهالك اال  

ستهالك أقل من     ال أي أن ا     .   على التوالي     نعجة  /   ميجا كالوري        4.47 ،  4.04 ،  3.68تحتوي طاقة     

  .على التوالي  % 26 ، 33%،  % 39مقررات الدولية بحوالي ال

  

 األخـرى فيمـا يتعلـق        مقارنة بالعالئق  فضلاألقطف هي   % 50 العليقة المحتوية على     وتبين أن 

بمحتواها من البروتين الخام والطاقة األيضية ، لذلك من المتوقع بأن يكون أداء النعاج التي تغـذى                 

% 25  و 0لى من أداء النعاج األخرى التي تغذى على عالئق تحتوي على هذا النوع من العليقة أع

  .قطف 

  

  ،نتاج الحليـب إ ، فيما يتعلق بالتغير في وزن النعاجفي هذه الدراسة ليها إالنتائج التي تم التوصل  و

، يمكن أن تعزى الى محتوى األمالح أو المركبات الكيميائية الثانويـة الموجـودة فـي                 وتركيبته

أوراق القطـف فـي جميـع أصـنافه تحتـوي كميـات كبيـرة مـن             حيث أن     ، قطفأغصان ال 

   .,D’Antuono and Swaan  (Malcolm,Clarke (1988،األمالح

  

 في المادة الجافـة     %) 6.66 – 5.59( يتراوح بين    )Na(  الصوديم المحتوى الموسمي من  كما أن   

 ,Abu-Zanat, Al-Hassanat, Alawi)ألوراق القطف في فصلي الربيع والشتاء ، على التوالي 

Ruyel, 2003 a).  

  

لدراسة        له ألغصان القطف تراوح بين                      ن  أ وبينت ا  0.876  –  0.350االستهالك الذي تم تسجي

، نعجة /    غم 53 و  21يوم ، لذلك من المتوقع بأن االستهالك اليومي من األمالح حوالي                          / حيوان   / كغم 
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لتوا       %   50 و  25  في العالئق المحتوية على         ، وهذا مشابه ما ورد في دراسة                لي  قطف على ا

    .(Abu-Zanat, Al-Hassanat, Alawi, Ruyel, 2003 a)سابقة

  

الـصوديوم ،    ( المستويات المرتفعة من األمـالح فـي أغـصان القطـف          كما هو معروف فإن     و

ات  تؤدي الى زيادة استهالك الحيوان     )الكلور،الكالسيوم ،البوتاسيوم ، الكلور، الفسفور ، المغنيسيوم        

 ، على الرغم من عدم اقتصار تأثيرهـا          واأليض  مع تأثيرات عامة على فسيولوجيا الكرش       ، للمياه

على الهضم واإلمتـصاص ، علـى   هذه التأثيرات تتمثل  و .( Konig , 1993 ) على الكرش فقط

يزداد معدل تدفق الـسوائل مـن   حيث ،  لتر يوميا2 الرغم من الزيادة في استهالك المياه بحوالي 

معدل البقاء لهذه المـواد مـن   ينخفض  كغم يومياً ، و4 - 5بحوالي الكرش والعصارة من المنفحةً 

،  % 10والبروتين  % 24المواد العضوية في المعدة     كل من   ينخفض هضم   أيضاً   ساعة ، و   20-12

وينخفض تركيز البروتوزوا عند تواجد كميات كبيرة من األمالح ، وكذلك يرتفع الضغط األسموزي              

   ).Hemsley, Hogan and Weston, 1975(ي سوائل المعدة والبالزما جراء تواجد األمالحف

  

والتي يمكن أن تحد          )   oxalate    ،Tannins(  ثانوية     مركبات    على وي تأصناف القطف تح     كما أن    

التي يمكن ان     و     . ( Cheeke , 1995 )من رعي أو استهالك القطف بواسطة آكالت األعشاب                   

ذلك من خالل التأثيرات السلبية القابضة والمنفرة لهذه المواد                       دقيقة و) 60-20(رة تكون ألوقات قصي

)  أسابيع  –أيام    ( قد تكون الوقات طويلة          على األنسجة المبطنة لتجويف الفم واألمعاء األمامية، و                      

 الفترة   لها ارتباط بانخفاض تراكيز األمونيا واألحماض الدهنية الطيارة في سوائل الكرش ، و                                   والتي   

األحماض    ( ، الطاقة     )   األمونيا    ( بنقص النيتروجين      الحيوي     للتنبيه  اشارة    تكون عبارة عن       الطويلة   

   .)Aganga and Tshِ(wenyane,2003 أو كليهما) الدهنية الطيارة
 

مـادة  % 5.2  و oxalates  مـادة ال من% 6.6  يتراكم بها  على اختالفهاأصناف القطفكما أن 

األصـناف  و. tannins  (Abu-zanat, Al-Hassanat, Alawi, Ruyel,  2003 b)جافة مـن  

 يثـبط  (Tannins)التنين و ،سامة ويجب عدم رعيها  أو أكثر تعتبر  oxalate% 10التي تحتوي 

 . في الكـرش  RNA ، و microbial DNAرة ، طيااالنزيمات ويقلل انتاج األحماض الدهنية ال

 في النعاج التي تم تغذيتها على عالئـق تحتـوي            على فسيولوجيا الكرش   Tanninsيبدو أن تأثير    و

  .قطف % 50 بالعليقة التي تحتوي مقارنةقل األقطف % 25

  

 0.72لى أن قيمة الطاقة في أصناف القطف منخفضة ، والتي تتراوح بين                 إالدراسات السابقة وتشير 

 ، (Keral et al., 1979)     و ( Le Houerou , 1991 )كغم مادة جافة       /    كيلو كالوري      2.21  –
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 & Coreal)وأن الحيوانات التي تتغذى على القطف وحده ال تستطيع المحافظة على وزن جسمها                             

Sotomayor , 2000a)          والذي ظهر عند نعاج ، seurena             الجافة في محافظتها على وزنها ، عند 

 أن  كنيم األغنام     وكما هو موثق فإن        .   ضافة قش الشعير     إ تغذيتها على أغصان القطف مع أو بدون               

 هذه الزيادة في         لكن تحافظ على وزن جسمها بتغذيتها على القطف لفترات طويلة الى حد بعيد ، و                        

 Warren and )زيادة مضللة بسبب زيادة استهالك المياه من قبل الحيوانات                       تكون   وزن الجسم      

Casson , 1994 ).   

  

فقد كذلك  و  توصل     Delgado,Valderrabano,Munoz  (1999)      دراسة قدرة       في  بين  رنة  مقا  

 من  الوزن الحي       نقص التأثير على الزيادة في            لى أن   إ   األغنام والماعز على االستفادة من القطف                

يمكن أن يستعمل للمحافظة على األغنام           )   وحده   ( لى أن التغذية على القطف          إ المتوقع أنه يعزى        

نتاج  إ لية بسبب الحمل و     عاية ال  االحتياجات الغذائ         على الرغم من      ضافات من الطاقة       إ والماعز دون        

  .الحليب

  

بين أن  ت ،  (Konig, 1993)أغنام وماعز على عالئق محتوية نسب مختلفة من القطف                 ولدى تغذية      

وكان   .   الكلية  االختالفات في وزن الجسم للحيوانات كان بشكل رئيسي ناتج عن زيادة مياه الجسم                                 

-ألمالح الجسم الكلية والذي كان               غم ، متوسط التوازن سالب          22.3  اليومية     معدل زيادة المياه         

  .يوم / غم29.1-يوم ، ومتوسط استنزاف دهون الجسم / غم28.9

  

حيث أنه     خالل جميع المراحل الفسيولوجية ،              ) معنوياً  ( يتأثر معدل وزن الجسم          لم  في دراستنا     و 

  .يمكن أن يكون ناتجاً عن تقارب القيم الغذائية للمعامالت الغذائية 

  

   انتاج الحليب4.4

   

بينت الدراسة أنه لم يكن إلضافة القطف في عالئق النعاج تأثير معنوي على محصول الحليب ، فقد                               

، بينما كان معدل اإلنتاج في النعاج                يومياً    النعجة  /    كغم  0.93بلغ معدل اإلنتاج لمجموعة الشاهد             

  % 50ى  كغم للنعاج المغذاة عل        1.03 النعجة ، وحوالي       /   كغم  1.01 قطف    %   25المغذاة على      

، وهذه النتائج تعارض تلك المنشورة في بحث سابق والذي أفاد أن المستويات                                 )   6.4جدول    (   قطف 

العالية من القطف أدت الى انخفاض معنوي في إنتاج الحليب من الماعز المغذاة على مستويات                                    

  .  (Raza, Raiz, Raza,2000 )مختلفة من القطف
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  .)كغم(  اليومي معدل انتاج الحليب:6.4جدول 

  

       المعاملة     

  النعاج

كز     قش  +   مر

  )تبن(الشعير

  + ) تبن ( قش الشعير   +   مركز   

  قطف

  قطف+ مركز 

   1.03±0.02   1.01 ±0.03  0.93 ±0.04   لجميع النعاج

   1.09±0.02    1.05±0.02   1.01 ±0.05   النعاج الوالدة مفرد

   0.96±0.04   0.87±0.12   0.77 ± 0.03  النعاج الوالدة توأم

  

لى عالئق النعاج لم يؤثر معنوياً على اإلنتاج من الحليب                     إ ضافة القطف    إ وبينت الدراسة أيضاً أن           

  ) .مفرده أو توائم ( بغض النظرعن نوع الوالدة 

  

 ، 1.05 ،  1.01(  بالمعدل هو     ئمين  الحليب اليومي للنعجة الوالدة مفرد وتو               إنتاج   بينت الدراسة أن        و 

قطف على التوالي ،         %   50،  25   ،  للشاهد   ، نعجة /   كغم    )   0.96   ، 0.87 ،  0.77( و      ) 1.09

نعجة بالمقارنة      /   كغم     63،   65   ، 55 يوم حليب    60انتاج الحليب الذي تم حسابه خالل أول                 وكان    

 بعد الفطام في النعاج التي تم تغذيتها على الغذاء الذي                       في فترة   نعجة /    كغم    62 ،  61 ، 56بـ  

لي ،       قطف    %   50 ،  25 ،  0يحتوي    لتوا لكلي         و على ا لحليب ا نتاج ا لرضاعة      (   ا ا كمية حليب 

 ، 25   ، في الشاهد    نعجة  /   كغم    125، 126 ،  111والذي كان معدله        )   والحليب المنتج بعد الفطام          

  .قطف على التوالي  % 50

  

مع   مقارنة    ،  من البروتين      عالي    محتوى  أوراق وأغصان القطف على              وعلى الرغم من احتواء           

لى  إ ن يعزى هذا      أ ويمكن   .   حليب النعاج     نتاج   إ  ينتج عنها تأثيرات معنوية في          لم ه ال أن   إ     ، القش  

 & Oxalates)   الموجودة في أغصان وأوراق القطف                 التأثيرات السلبية للمركبات الكيميائية الثانوية       

Tannins)  ،   المستويات العالية من          حيث أن Tannins هضم وامتصاص المواد الغذائية ،               من  تقلل 

ي      د تؤ لروث                    و ا في  جين  و لنيتر ا طرح  ة  د يا ز لى  ، إ لحليب                   ا من  ج  نتا إل ا تقليل  لي  لتا با  .و
(Boulanouar , Chriyaa and Boutouba, , 1996)  

  

حيث تم تغذية النعاج على           ( Titi and Lubbadeh , 2003)حدى الدراسات        إ وقد تبين من     

 53 يوم كان     60حليب في أول     نتاج ال    إ ، أن    األعالف المركزة والمالئة باإلضافة انزيم السيليلوز                      

نتاج الحليب من قبل العواسي عندما تربى              إل وهذا المعدل  أقل من القدرة واالمكانيات الوراثية                         ،  كغم 

 وكانت    ، (El-Shkhret, Harb, Abu Zanat and Tabbaa ,1996)    دارية جيدة      إ تحت ظروف     
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الوضع     مما يجدر ذكره أن          ، و  ليها في هذه الدراسة        إ هذه النيجة أقل من تلك التي تم التوصل               

 على الناتج الكلي       له أثر  التغذوي للنعاج في الفترة األخيرة من الحمل وفترة الحليب عامل أساسي                           

  . ( Treacher , 1970)للحليب 

  

 الحليب ، عندما تكون احتياجات النعجة من الطاقة ومكونات التغذية األخرى                             بداية   فترة  كما أنه في     

نتاج الحليب ونقصان وزن          إ  في التأثير على تجزئة الغذاء بين             اًلبروتين مهم    استهالك ا   يكون   عالية ،    

  .الجسم 

  

   نوعية الحليب 5.4

  
نتاج الحليب ، نمو       إ لقد تناولت العديد من الدراسات تأثير التغذية بنبات القطف على متغيرات مثل                             

  . تج ستهالك من األعالف ، لكن دون التطرق لنوعية الحليب المنالالمواليد ، ا

 60 هذه الدراسة مكونات الحليب من البروتين والدهون والمواد الصلبة الكلية ، خالل                                    وقد بينت   

   ).7.4(يوماً بعد الفطام ، وهي موضحة في الجدول 

  

   .%)  (محتوى الحليب من البروتين ، الدهن ، والمواد الصلبة الكلية : 7.4 جدول

  

            المعاملة

  المحتوى

كز     قش  +   مر

  )تبن(يرشع

كز    قش  +   قطف  +   مر

  )تبن(شعير

  قطف+ مركز 

  0.04b   ± 5.22  0.03b    ±  5.22 0.03a ±    5.42  البروتين

  7.78 ±    0.11 7.95     ±       0.12  8.14 ±   0.11  الدهن 

  17.38  ±    0.12  17.32   ±       0.15  17.42 ±  0.10  المواد الصلبة الكلية

لسطر         *  ا في  لمعدالت  على          ا لمحتوي  ا حد  ا لو لمستوى          أحرف   ا ا على  ياً  معنو تختلف   ، مختلفة   

)P<0.05.(  

  

 لنسب  (P = 0.00) ات أنه يوجد تأثير معنوي عالٍ           محتوي حصائي لهذه ال      إل التحليل ا   وقد أظهر    

  % 5.42 ،  5.22 ،  5.22أغصان القطف في العليقة على نسبة البروتين في الحليب والتي كانت                        

 حيث تركيز البروتين        ،قطف على التوالي         %   50 ،  25 ،   0محتوية على  للمعامالت الغذائية ال         

% 25قطف مقارنة بالشاهد والنعاج المغذاة على                    %   50األعلى في حليب النعاج المغذاة على               
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 الذي يقلل من هضم وامتصاص المواد الغذائية وزيادة                       Tannins، ويمكن تفسير ذلك وبوجود           قطف 

ا          من  لنيتروجين  ا كما   طرح  ن       لجسم  بأ  ، بقاً  كر سا فعاً        Tanninsذ نا يكون  ن  أ يمكن  راً        و ضا أ

 2 - 4من  تركيزه    وعندما يكون       ، حيث انه      العلفية   في المادة     للمجترات وذلك باإلعتماد على تركيزه              

 الكرش وزيادة امتصاص األحماض األمينية                   التحلل في    البروتين من      ةي احم عمل على  ي في الغذاء      %   

 Barry) ؤدي الى انخفاض استهالك الغذاء             ي %   10  –  4من   تركيزه    عنما يكون   األساسية ، بينما     

and McNabb ,1999)       تتضمن زيادة     من قبل العديد من الباحثين          التي تم تسجيلها     والمنافع     الفوائد

 Kahn and Diaz-Hernandez)بافراز بروتين الحلي         و    معدل التبويض ،      انتاج الصوف ،       

 دة بروتين الحليب وزيادة استهالك المادة الجافة والذي                        من زيا     وهذا ما حصل في دراستنا           . (2000

 وعندما تكون اكثر        Tannins مستويات      .   % 2 - 4   تركيز التنين منخفض     الى أن       يشير يمكن ان   

كغم مادة جافة يمكن ان تؤدي الى انخفاض اإلستساغة ، تثبيط أنزيمات الهضم                               /   غم  %   50من  

  .)Kumar and Vaithiyanathan 1990(رش ويمكن أن يكون سام لألحياء الدقيقة في الك

  

 من أن زيادة       (Berhane and Eike , 2005)ليه  إ تناقض مع ما توصل     ت   النتائج   ال أن هذه      إ 

يؤدي الى نقصان المواد الصلبة الكلية والدهن ،                     )   مصدر بروتيني      (   ضافة من البيقيا     إل مستوى ا   

 ارتباطات معنوية موجبة ما بين             هناك  ن إ ف (Ochoa-Cordero et al . , 2002)حيث أنه وحسب      

كميات  حيث أن    ،  المواد الصلبة الكلية والبروتين ، وكذلك ما بين الدهن والبروتين على التوالي                                   

  . يوم/  غم 259 ، 225 ، 191ت الغذائية الثالث هي البروتين التي تم اعطاؤها للمجموعا

  

   )(Solid non Fat  SNFة معنوية في     ن زيادة مستويات الطاقة في العليقة يؤدي الى زياد              إوكذلك ف

  El-Badawy,2003) (El-Gallad, Gehad, Allam ,  والبروتين في الحليب

  

 أن زيادة الطاقة في العليقة             حيث بين    (Haenlein,2002)ليه  إ توصل  مع ما      النتائج   توافق  وكذلك ت    

يات الطاقة التي تم         كم ، و  يمكن أن يؤدي الى زيادة البروتين الكلي ومحتوى الكازيين في الحليب                              

ت الغذائية      جموعا للم ،  يوم   /    ميجاكالوري      4.68 ،  4.51 ،  4.33هي  في هذه التجربة       اعطاؤها     

  .قطف على التوالي  % 50 ، 25 ، 0المحتوية على 

  

لنتائج التي تم التوصل            ت و  ليها  إ العديد من العالقات واالرتباطات التي خلصت                        مع ليها إ توافق ا

 في الحليب تزداد بشكل معنوي مع               SNFلتي منها أن نسبة البروتين و           الدراسات السابقة ، وا            

والذي      ، (Abdel-Rahman and Mehaia , 1999)انخفاض محتوى األلياف الخام في العليقة                

  .حد من هضم وامتصاص المواد األخرىباحتواء هذه األلياف على مواد ت يمكن تفسيره
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بروتين   ال  نسبة ج في كونها مطابقة للمعدالت القياسية ل            قد تشابهت معدالت البروتين في حليب النعا              و 

  % 50ال أن النعاج المغذاة على            إ ،  ) 1998ابراهيم ،      (   5.16 %  عواسي والتي تعادل        حليب ال   في  

مقارنة بمجموعة الشاهد ومجموعة            ) (P<0.05 من البروتين      قطف احتوى حليبها على نسبة أعلى         

ذكره أن نسبة البروتين في الحليب هامة جداً في                    قطف ، ومما يجدر         % 25النعاج المغذاة على         

   (Haenlein,2002).نتاج الحليب إتصنيع الجبنة بسبب تأثيرها على القدرة على التخثر والنكهة في 

  

االختالفات الوراثية في تركيب الحليب داخل األصناف كبيرة لدهن حليب النعاج والذي يتراوح ما                                        

 أما في ساللة العواسي فيبلغ         (Haenlein,2002)  7.2% وفي المعدل        )   %   12.6  –  4.6(   بين  

   ) . 1998إبراهيم  ،  % ( 6.64حوالي 

  

التي كانت     في العالئق تأثير معنوي على نسب الدهن في الحليب ،                   هذا ولم يكن إلضافة القطف          

  ،قطف على التوالي      %   50 ،  25 ،  0 الغذائية المحتوية على         جموعات  للم   %   7.78 ،  7.95 ،  8.14

 ,Good child, Bahhady, Lawand, Meda)ما ورد في دراسة سابقة             النتائج تتناقض مع      هذه  

Osama and Thomson, 1997)   لى التأثير على      إ  أن تغذية النعاج على القطف يؤدي               والتي بينت

 -El-Gallad El) وهذا يتوافق مع ما جاء في دراسة               نوعية الحليب الطازج وانقاص نسبة الدهن ،       

Gehad, Allam Badawy,2003)      الزيادة في نسبة األعالف            أن   إلى    وا توصل   نوالذي

انخفاض نسبة األعالف المالئة            (    زيادة معنوية في نسبة الدهن في الحليب               إلى  يؤدي    )   الخشنة  ( المالئة   

   ) .لى انخفاض نسبة دهن الحليب إواستبدالها بمواد بروتينية يؤدي 

  

ا الدراسات واألبحاث السابقة بهذا الخصوص ومنها أن                      يهإل  وهناك العديد من العالقات التي خلصت               

 Abdel-Rahman and )  نسبة الدهن تزداد بشكل ملحوظ بزيادة األلياف الخام في العليقة                         

Mehaia , 1999 ).   
 
 نتاجية   إل بين كمية الحليب المنتجة ونسبة الدهن وعلى طول الفترة ا                   لبياً  هناك ارتباطاً س      فإن  كذلك   و 

   ) .1986 ، الح و البناء، صعبد الرحمن( 

  

وهي   (    بذور الكتان       ضافة إ ن  أ تبين    ( Zaho,Zhang, Mustafa, 2005 )  وفي دراسة اخرى        

ن والده   معنوية في محتوى الحليب من         لى زيادة      إ   ى أد  %     26،  %   18بنسب  )   بروتيني   مصدر   

  .ة البروتين سب على نلم يؤثروالمواد الصلبة الكلية ، بينما 
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 والتي    القطف لم يؤثر معنوياً على محتوى الحليب من المواد الصلبة الكلية                       وأظهرت النتائج أن          

قطف  %   50 ،  25 ،   0 الغذائية المحتوية على         جموعات  للم   %   17.38 ،  17.32 ،  17.42كانت   

 ,Good child, Bahhady)جريت في سوريا     أ   ، وتتعارض هذه النتائج مع دراسة              على التوالي      

Lawand, Meda, Osama&Thomson, 1997)        تغذية النعاج على القطف         أن   حيث أظهرت

  .نقاص نسبة المواد الصلبة إيؤدي الى التأثير على نوعية الحليب و

  

حل  ا  مر  التركيب الوراثي ،         هناك العديد من العوامل التي تؤثر على مكونات الحليب أهمها                      كما أن    

والدة ، نوع العليقة         ، االختالفات اليومية ، الموسم ، ال               Stages of lactation  ةب الحال  

(Haenlein,2002).   

  

-Abdel )والموادالصلبة الكلية تزداد بشكل واضح ومعنوي بزيادة األلياف الخام في العليقة                                   

Rahman and Mehaia , 1999 )   أنه يصاحب     )   1986المجيد وسليم ،     عبد  ( كذلك فقد بين     و

ألنها تشكل الجزء األكبر من مكونات             ارتفاع نسبة الدهن ارتفاع نسبة المواد الصلبة الكلية وذلك                          

  .الحليب في معظم األحوال 

  

لى ما يحتويه من نسبة المواد           إ قيمة الحليب عادة تتحدد بصورة عامة قياساً                ن  أ   ه الجدير ذكر     و 

   ) .1986عبد المجيد وسليم ، ( الصلبة الكلية 

  

نتاج المنخفض     إل ا حيث أن      ، محتويات الحليب      نتاج من الحليب و      إل وهناك ارتباطات سالبة بين كمية ا            

من غير االقتصادي أن يتم           ال أنه    إ     . ( Haenlein, 2002)محتويات عالية      ذا   يجعل الحليب    

ل   لذا ال بد من      ، نتاج  إل  كمية ا  يتم إهمال     و كونات  التركيز على الم        والموائمة بين الكمية         موازنة    ا

 المركز     العلف  ة التي تحتوي على     ال بالعالئق المتزنة الكامل          إ   ليه إ    وهذا ال يمكن الوصول        والنوعية    

 الى   ي وتؤد   والتي سوف تعطي كميات انتاج عالية من الحليب                .   الخ   . . . والمالئ واألخضر والسيالج             

   .خرىأل االمحتوياتوزيادة البروتين والدهون 
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  المواليد نمو 6.4

  

  : الوزن عند الوالدة1.6.4

  
ئق نعاج العواسي أثر معنوي على معدالت               نه لم يكن إلضافة القطف في عال         أ تبين من الدراسة       

سواء كانت     ،  للخراف    الوالدة      وزان    أ  معدل   يبين   (8.4)   التالي   جدول  ال  ،  أوزان الخراف عند الوالدة                

  .ائمتو وأ همفردأو مواليد  ، اًاناث أو اًذكور

  

  .)كغم ( للمواليدالوزن عند الوالدةمعدل  :8.4جدول 

  

              المعاملة

  الحالة

 قــش + مــركــز 

  )تبن(الشعير

لشعير   +   مركز    ا   + ) تبن ( قش 

  قطف

  قطف+ مركز 

   5.24± 0.30  5.56 ± 0.27  5.12 ±0.27   للجميع

   5.43± 0.44  5.90 ± 0.32  5.37 ±0.33   للذكور

   4.95± 0.23  4.98 ±0.31   4.76 ±0.45   لإلناث

  6.34 ± 0.22  5.67 ±0.38   5.50 ±0.46   هللمفرد

  4.56 ±0.18   5.38 ±0.35   4.73 ±0.24   مئللتو
 

% 50 ، 25 ، 0 كغم للمعامالت المحتوية على         5.24 ، 5.56 ، 5.12 للمواليد  معدل الوزنوكذلك كان 

، وكذلك ال يوجد تأثيرات للمعامالت على معدل الوزن عند الوالدة لكل من                               على التوالي      ،  قطف  

 Abu-Zanat and)  (دراسة   تائج  ن ، وهذه النتائج تتوافق مع             ، والتوائم       ة ناث ، المفرد      إل الذكور ، ا      

Tabba , 2005).  

  

  : الوزن عند الفطام2.6.4

  

 يبين  للتغذية على القطف على معدالت األوزان عند الفطام ، حيث                      اً وبينت الدراسة أن هناك تأثير            

تأثيرات    هناك   وتبين أن     ،   والتوائم      ه ناث والمفرد      إل معدل وزن الفطام ككل وللذكور وا               (9.4)   جدول   

ثير  أ كذلك يوجد ت     ،  ككل الوزن عند الفطام للمواليد            على  للمعامالت الغذائية           ) P<0.05  ( معنوية  

نه ال يوجد تأثير معنوي        أ ال  إ ،  ) (P < 0.05 التوائم      معدالت أوزان        معنوي للمعامالت الغذائية على          

  .ناث إلعلى معدل الوزن عند الفطام لكل من المواليد المفردة ، الذكور ، ا
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كغم فال يوجد بينهما      )   16.46  ( لإلناث    و  ، كغم )   18.27  (  فكان  لذكور  ل ند الفطام    أما بالنسبة للوزن ع        

ثير لل      (   فروق معنوية       تأ يوجد  م           جنسال  لفطا ا لوزن عند  ا على  للمفرد            )     م  لفطا وزن ا كذلك   ،

  . فروق معنوية كذلك بينهاكغم والذي ال يوجد ) 16.42(والتوائم ، كغم ) 18.72(

  

  .)كغم ( لمواليد وزن الفطام لمعدل  :9.4 جدول

  

ا  ملة              لمعا

  الحالة

ــز  ــرك ــش + م ق

  )تبن(شعير

كز     )تبن ( قش شعير +   مر

  قطف+

  قطف+ مركز 

 ± 0.97b± 16.04   0.51a±18.64   0.30ab    للجميع
17.73  

  18.38 ± 0.38  19.36 ± 0.60  17.07 ±1.30   للذكور

   17.40±1.14   17.38 ±0.55   14.60 ±1.33   لإلناث

  19.20 ±0.20   19.14 ±0.67   17.83 ±1.30  هللمفرد

  1.06b±  14.25   0.70a± 17.75   0.25a± 17.25   مئللتو

على                  *  لمحتوي  ا حد  ا لو ا لسطر  ا في  لمعدالت  لمستوى          أحرف   ا ا على  ياً  معنو تختلف   ، مختلفة   

)P<0.05.(  

  

  : معدل الزيادة اليومية في الوزن3.6.4

  

ل      اليومية   الزيادة        ) 10.4( بينت الدراسة كما في الجدول               والذي يظهر معدالت        خراف   في وزن ا

 في جميع المعامالت      توائم  ل ا  و ة لمفرد  والمواليد ا      ناث ،    إل وا  لذكور    لكل من ا     اليومية في الوزن        الزيادة      

 الغذائية ، حيث أن المعامالت الغذائية أظهرت وجود تأثيرات معنوية على معدل الزيادة الوزنية                                          

 كغم  0.213،  0.222 ،  0.190يادة الوزنية اليومية ككل            ، معدل الز     ) P=0.044( لمواليد    ا   لجميع 

كذلك أظهرت المعامالت           . على التوالي      ، قطف    %   50  ، 25 ، 0يومياً ، للعالئق المحتوية على          / 

نها لم تظهر    أ ال  إ   ) .   (P=0.010لتوائم   ل  معدل الزيادة الوزنية            الغذائية وجود تأثيرات معنوية على              

  .اث نإلاليد المفردة ، الذكور ، اوي تأثيرات معنوية على كل من المأ

  

 كغم  0.196 ،   0.215وتبين من الدراسة أن الزيادة اليومية قد تشابهت في كل من اإلناث والذكور                                 

 كغم مقارنة     0.213 ،  0.210 ،  0.161كما أن الزيادة اليومية بالنسبة للتوائم كانت                   .   على التوالي      

،  0.209بـ    0.228  ، لم       0.218  ا ليد  ا للمو كغم  لقش                     ا لقش، ا على  ية  لمحتو ا لعالئق  ا في  ة  د فر
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كغم  )   0.215( أما بالنسبة لمعدل الزيادة اليومية للذكور فكان                    .   والقطف، القطف فقط على التوالي             

كغم والذي ال يوجد بينهما فروق معنوية ، وكذلك فقد كان معدل الزيادة اليومية                                )   0.196( ولإلناث      

  .حيث ال تختلف معنوياًكغم ) 0.195(م كغم والتوائ) 0.218(للمواليد المفردة 

  

  )يوم/ كغم (الزيادة اليومية للمواليد  معدل :10.4جدول 

  

           المعاملة

  الحالة

كز     قش شعير+ مركز  + قش شعير  +   مر

  قطف

  قطف +مركز 

 0.02b ± .0190   0.01a± 0.222  0.00ab ± 0.213  للجميع

  0.218 ±    0.01   0.228 ±0.01   0.199 ±0.02   للذكور

  0.211 ±    0.01   0.210 ±0.01    0.166±0.02   لإلناث

  0.218 ±    0.01   0228. ± 0.01  0.209 ±0.02   هللمفرد

 0.02b±0.161   0.02a± 0.210   0.01a   ± 0.213   مئللتو

على                  *  لمحتوي  ا حد  ا لو ا لسطر  ا في  لمعدالت  لمستوى          أحرف   ا ا على  ياً  معنو تختلف   ، مختلفة   

)P<0.05.(  

  

لمعامالت                عام فإن     شكل وب   لتي تم تغذيتها بعالئق ا لنعاج ا بهة في الوزن             أ ا ليد متشا . نتجت موا

 تشير بأن   ،   ) , Abu-Zanat and Tabba  (2005  المعلومات المتوفرة من المصادر المختلفة               و 

الوضع التغذوي للنعاج في الفترة األخيرة من الحمل يؤثر على الوزن عند الوالدة للمواليد ، والذي                                        

 كان لتلبية االحتياجات        هذه الدراسة      عطى للنعاج في     أ يوحي بأن غذاء المعامالت الغذائية الذي                    

  .الغذائية خالل الفترة األخيرة من الحمل 

  

 من الخراف     والدة    وزن الخراف الذكور أعلى عند ال    حيث أن نتائج الدراسات السابقة معهناك تشابه 

 وزن الوالدة في هذه الدراسة                معدل  و  ،  ائم  الخراف التو       من   وزناً   ناث ، والخراف المفردة أعلى              إل ا 

 El-Shakhret et al.,1996 and)ليها العديد من الدراسات السابقة إتوصلت مشابه للمعدالت التي 
Titi and Lubbadeh ,2003)  

  

ن السبب وراء التأثيرات المعنوية للقطف على وزن الفطام ومعدل الزيادة اليومية في الوزن ،                                        أ كما  

من جميع المعامالت الغذائية           و كون الخراف قد تناولت كميات كافية من الحليب خالل الرضاعة                       ه 
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لذي                                  و ولكن    لحليب ا ثير على ا لتي كان لها تأ ئية وا لغذا لقيمة ا دة في ا لقطف يضفي زيا بوجود ا

  . الزيادة اليوميةمعدل  ، واستهلكته المواليد وبالتالي على معدل الوزن عند الفطام

  

حيث تبين     ( والتي أظهرتها الخراف فيما يتعلق بالجنس أو حجم البطن                      في الوزن المتشابهة        الزيادة     

 فيما يتعلق بالوزن عند الفطام          مائ   وبين المفرد والتو        نثى أل انه ال يوجد فروق معنوية بين الذكر وا                

ق  من وجود فرو      ، ) 2003عبد الرحمن،       (  ال تتوافق مع ما جاء في دراسة            ) ومعدل الزيادة الوزنية            

المزيد    (   المواليد عند الفطام باختالف الجنس ونوع الوالدة ، وكذلك يتناقض مع                             معنوية في وزن       

 تنمو أسرع وأكثر من        ) يوم  /    غم  293( لى أن الخراف المفردة            إ    توصال ان  ذلوال   )   1998   ، ضوا و 

واليد   ن كميات حليب أكثر تستهلكها الم         بأ يمكن تفسيره     والذي     ) يوم  /    غم  271.94( الخراف التوأمة         

  .التوأمةالمفردة مقارنة بالمواليد 

  

دية بالمعامالت     غلى انخفاض تأثير الت        إ عدم وجود التأثيرات المعنوية في الوزن عند الوالدة يشير                           

لتشابه القريب في قيمتها                     ،  خالل الثالثة أسابيع األخيرة من الحمل                 لمدة مع ا والتي قصر هذه ا

األغنام سعت الى تلبية احتياجاتها من المكونات األخرى                    وأن    ،  الغذائية حال دون وجود التأثيرات                  

وجود التأثيرات المعنوية في الوزن عند الفطام ومعدل الزيادة الوزنية نبع من اعتياد                                      .   في العليقة    

نتاج الحليب     إ مكانيات االستفادة منها وبالتالي تأثيرها على                 إ وتكيف النعاج على عالئق المعامالت و             

  .ن له التأثير االيجابي على النمو والوزن عند الفطام ا أنه كالإ طفيفةولو بكميات 

  

  قتصاديةال األهمية ا7.4

  

، )    دوالر أمريكي سعر الكيلو غرام الواحد                 0.157( باالعتماد على األسعار الحديثة لقش الشعير               

رع أن    نه أكثر اقتصاداً للمزا         إف )     دوالر أمريكي سعر الكيلو غرام الواحد                 0.090( غصان القطف     أ و 

  .( JAZPP , 2001 )حالل القطف نسبياً مكان التبن إيعمل على 

  

من  %     25نه يمكن استخدام القطف بالنسب المستعملة في التجربة وهي                   أ كما تبين من الدراسة        

دوالر ،       0.034وبذلك فإن كمية الوفرة الممكن تحقيقها يومياً تعادل                   من التبن ،     %  50 أي العليقة ،

اجد  وإذا علمنا أن عد          1، وأن معدل استهالك الرأس من التبن                   ألف رأس     811 في فلسطين   النع

 10مريكي ، أي ما يعادل          أ دوالر       27574فإن التوفير الممكن تحقيقه يومياً يعادل               ،    اليوم   / كغم 

قتصادية مثل تحسين جودة الحليب وزيادة الوزن               الخرى األمليون دوالر سنوياً ، إضافة الى الفوائد ا
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 ، وكمية الوفرة المتحققة          دل الزيادة اليومية في الوزن عند الخراف                   ع عند الفطام وم      خاصة الوزن     

   .لدى استخدام القطف في تغذية النعاجمشابهة لكمية الوفرة المتحققة في دول مجاورة 
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  الفصل الخامس 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ستنتاجات والتوصيات اال
  

   االستنتاجات1.5

  
  :وهي ستنتاجات اللى جملة من اإ هذه الدراسة تم التوصل في

  

 من   لذلك   من القيمة الغذائية لقش الشعير ،           على  أ ) والطاقة      البروتين    ( ف طَالقيمة الغذائية للقَ        •

  . بالحليوراق القَطَف ، في تغذية نعاج أغصان وأب % 50القش بنسبة ل ستبداالممكن ا

ا                   • مكونات  تكلفة  من  يقلل  لقَطَف سوف  با لشعير  ا قش  ال  اء          أل استبد غذ في  لئة  لما ا عالف 

  .غنامألا

  . فترة التجربةخالل النعاجي مشاكل صحية على ألم يتم مالحظة  •

  

  التوصيات

  

 ليالتوصية بما يبناء على اإلستنتاجات السابقة يمكن 
 

 كي يتم التأكيد بشكل قاطع من إمكانية      هناك حاجة الى العديد من الدراسات المشابهة وذلك          •

  .تحقيق جدوى الستعمال هذه الشجيرات في تغذية األغنام 

لنقص في     • نتاجية      نتيجة ا وا مساحة  رتفاع             وا لمراعي  لمهم          أل سعار ا  أ  ا من ا ا  عالف ، لذ

 شجيرات  . االستفادة من البدائل العلفية ذات التكلفة المنخفضة ، والقيمة الغذائية العالية                                

ليها  إ  النتائج التي تم التوصل         . عالف الخضراء       أل حدى هذه الحلول لسد العجز في ا            إ القطف   
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ا     لهذ  ، د                           مشجعة  لموا ا نفس  وعلى  طويلة  لفترات  اخرى  تجارب  ء  اجرا وبعد  وصي  أ    

 من    % 50بنسبة  عالف مالئة     أغنام ك   أل ل ؤها  باستعمال هذه الشجيرات ، حيث يمكن اعطا             

غنام ، بل     أل داء ا    أ على  ثيرات سلبية    أي ت  أ ، دون     ) لية يقة الك  لمن الع   %     25( األعالف المالئة        

كما ورد في نتائج        نتاج وخاصة بالنسبة للمواليد وبروتين الحليب                إل يجابياً على زيادة ا        إ ثرت   أ 

 .الدراسـة
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  :المراجع 

  
  :المراجع العربية : أوالً 
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  :المالحق 

  
    .(A. Halimus)االستعماالت األخرى للقطف  .2:1ملحق 

  

  :لهذه الشجيرات العديد من االستعماالت كاآلتي 

  

، أما في مجال        )   2001ماضي ،   (   ففي مجال الصناعة يستعمل رماد النبات في صناعة الصابون                    

  : الطب ، فله العديد من االستخدامات في الطب الشعبي الفلسطيني اهمها 

  

  .لعالج آالم المفاصل وتورم األقدام . 1

  .م الصدر ولعالج السعال لتخفيف آال. 2

  .لعالج أمراض القلب  . 3

   ) .2005، حمد  و  ، جاموسأشتيه( لعالج آالم المعدة وطرد الغازات  . 4

 كذلك تشير نتائج األبحاث الى امكانية استخدام النبات في تخفيض نسبة السكر في الدم 

Yaniv,Dafni,Friedman & Palevitch,1987)(  
  

  .)A.O.A.C., 1995: (سبة الرطوبةتحديد ن:  1.3ملحق 

  

  . مئوية105 ساعات، و على درجة حرارة 4 تجفف العينة في الفرن لمدة 1.

 . غم من العينة في بوتقة تجفيف2 وزن حوالي 2.

 . مئوية105 ساعات، و على درجة 4 وضع العينة في الفرن لمدة 3.

 . حتى تبرد)desiccators( نزع العينة من الفرن، و وضعها في المجفف 4.

 : تحسب الرطوبة كالتالي5.

وزن العينة بعد + وزن البوتقة  ( –) وزن العينة قبل التجفيف+ وزن البوتقة  ( [= الرطوبة 

  وزن العينة/ ]   100) * التجفيف 

وزن العينة بعد +وزن البوتقة (–) وزن العينة قبل التجفيف+ وزن البوتقة =( الرطوبة % 

  عينةوزن ال / x100) التجفيف
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  .)طريقة كلداهل(تحديد نسبة البروتين الخام  : 2.3ملحق 

  

  :المواد الالزمة

  %).98( حامض كبريتيك مركز 1.

 %).4محلول ( حامض البوريك 2.

 . لتر ماء1 غم من المادة في 500بإذابة : كسيد الصوديومروهيد 3.

 .عياريهم قارورة 4.

 .ميثلين رد:  كواشف5.

 .كبريتات النحاس، و كبريتات البوتاسيوم:  خليط لعملية الهضم6.

 . مادة لمنع الفوران7.

 01N.تركيز :  حامض الهيدروكلوريك8.

  

  :طريقة العمل

  . غم من العينة في أنابيب الهضم1.0 وزن حوالي 1.

 غم من خليط الهضم و إضافة مانع 10مل من حامض الكبريتيك المركز و إضافة 200  إضافة 2.

 .الفوران

 .ملية الهضم لعدة ساعات و حتى يصبح الخليط شفافا تستمر ع3.

 مـل مـن     40مل من الماء المقطر و       50 نقل أنبوب الهضم إلى وحدة التقطير حيث تتم إضافة           4.

 .هيدروكسيد الصوديوم

  . تستخدم قارورة بها حامض البوريك و الكاشف الستقبال األمونيا5.

  ن األمونياالتقطير حتى يتم التاكد بأن العينة خالية م. 6

 . عملية المعايرة باستخدام حامض الكلوردريك7.

  : حساب نسبة النيتروجين8.

  

                         HCl  N HCl x 14.007 x 100 x 100 . V0l  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ=  النيتروجين % 

 x 100 وزن العينة                                    

  

  6.25 × نسبة النيتروجين = %الخامالبروتين % 
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  .تحديد نسبة األلياف  :3.3ملحق 

  

  :األدوات و اللوازم

  

  255N.امض كبريتيك ح 1.

 313N.هيدروكسيد الصوديوم  2.
ethyl alcohol and diethyl ether .3  

  

  :طريقة العمل

  

   مل600 غم من العينة في قارورة سعة 2وزن  1.

 .تيك الذي تم تحضيره مل من حامض الكبري200أضف  2.

 . دقيقة30يتم غلي العينة بواسطة الجهاز لمدة  3.

  .تتم عملية الترشيح باستخدام ورق النشاف 4.

 . هيدروكسيد الصوديوم الذي تم تحضيرهمل من محلول1  5.

  . دقيقة30يتم غلي العينة بواسطة الجهاز لمدة  6.

 .تتم عملية الترشيح باستخدام ورق النشاف 7.

 . درجة مئوية105يف ورق النشاف على درجة تجف 8.

  :حساب نسبة األلياف 9.

  

   الوزن األول–الوزن الثاني                         

   %100×      ــــــــــــــــــــــ =نسبة األلياف 

  الوزن األول                          

  

  )AOAC., 1995(تحديد نسبة الرماد  :4.3ملحق 
 
  .غم من العينة في بوتقة 2وزن  1.

 . درجة مئوية600 و ضبط المحرقة على درجة حرارة ، ضع العينة في محرقة باردة 2.

 .تستمر عملية الحرق لعدة ساعات 

 .نزع العينة من المحرقة بعد أن تبرد ثم وضعها في المجفف 3.
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  :حساب نسبة الرماد 4.

  

    وزن الرماد في البوتقة              

       %100 ×   ــــــــــــــــ=الرماد % 

  فةوزن العينة الجا                 

  

 Neutral Detergent Fiber Robertson and Van (NDF)تحديــد  5.3 :ملحــق

Soest,1981)(  

  السائل المنظف المتعادل 

  

   غم 6.81 وEthylene diamine tetraacetate dihydrate غم 18.61تم اذابة -

borate decahydrate sodiumفي الماء المقطر   

  اثوكسي ايثانول في الماء المقطر-2 مل 10 و  sodium lauryl sulphate غم 30تم اذابة -

   في قليل من الماءdisodium hydrogen phosphate غم 6.81تم اذابة -

 لتر وملئها حتى العالمة 1 قارورة معيارية حجمها  تم وضع جميع المحاليل المحضرة اعاله في-

  لماء المقطربا

  7.1-6.9 ضبط الحموضة ضمن مدى -

  

  :طريقة العمل

  

   غم من العينة ووضعها في دورق1.0وزن .1

ــدريج ،  .2 ــف بالتـ ــل 100اضـ ــل 2 ، و neutral detergent solution مـ  مـ

decahydronaphthaleneغم 0.5 و sodium sulfite  

  ظة الغلياندقيقة من لح 60 لمدة غليالغلي حتى درجة الغليان وابقاءه ي.3

  الترشيح باستعمال بوتقة زجاجية وغسلها بالماء المقطر الساخن .4

  غسلها مرتين بمادة األستون5.

   لمدة ليلة ومن ثم وزنها105ْCتجفيف البوتقة على درجة .6

  

  NDFحساب نسبة 
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                                          100                                      

NDF = )M1 - M0(  × ـــــــــــــ  
                                           M2  

  

  وزن العينة   = M2وزن البوتقة والعينة بعد التجفيف ، = M1  ،وزن البوتقة= M0 حيث  
    

 Acid Detergent Fiber Robertson and Van (ADF)تحديد  6.3 :ملحق 

Soest,1981)(  

  
  Sulfuric acid(1N) لتر1 في cetylmethylammonium bromide غم  20اذابة 

  : طريقة العمل 

   مل600في قارورة سعة  غم من العينة ووضعها 1.0وزن  .1

بواسطة انبوب  Acid detergent solution)( مل من السائل المنظف الحمضي 100أضف  .2

  اختبار مدرج

 decahhyronphalene مل 2أضف  .3

   دقيقة من لحظة الغليان60يتم غلي العينة لمدة  .4

  الترشيح باستعمال بوتقة زجاجية وغسلها بالماء المقطر الساخن .5

  غسل األلياف بمادة األستون .6

  غسل األلياف بمادة الهكسان .7

  لمدة ليلة ومن ثم ، تبريدها ووزنها105ْCالتجفيف على درجة  .8

  تبريدها ووزنها لمدة ليلة ومن ثم 600ْCوضع الرماد على درجة حرارة  .9

  DFِِِAحساب نسبة 

  
                                          100                                      

ADF= )  M0-M1  (×ـــــــــــــــــ   
                                           M2  

ـ = M1  واأللياف ،وزن البوتقة= M0 حيث   وزن  = M2د التجفيـف ،  وزن البوتقة والعينة بع

  العينة  
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  .آغم/)المرحلة األخيرة من الحمل(معدل استهالك المادة الجافة خالل : 1.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
1.53 1.52 1.52 1 

1.62 1.62 1.61 2 

1.62 1.63 1.61 3 

  
  

  .آغم/)الرضاعةمرحلة (دة الجافة خالل معدل استهالك الما:  4.2ملحق
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
1.48 1.48 1.49 1 

1.60 1.59 1.60 2 

1.71 1.71 1.72 3 

  
  

  .آغم/)مرحلة ما بعد الفطام(معدل استهالك المادة الجافة خالل : 3.4ملحق 
  

 المكرر  األولالمكرر المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
1.50 1.50 1.51 1 

1.64 1.65 1.64 2 

1.73 1.73 1.72 3 
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  .آغم/معدل الوزن األولي للنعاج:  4.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
81.7 78.3 82.7 1 

81 86 84.7 2 

81.3 86.7 81 3 

 

  .آغم/ يوم على بداية التجربة 21 الوالدة مباشرة،بعد بعدمعدل الوزن 5.4 : ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
77 68 75 1 

74.3 77.3 76.8 2 

70.3 78 72.7 3 

  
  

  .آغم/ يوم من بداية التجربة 35على معدل الوزن :  6.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
75.3 68 71.3 1 

71.3 73.3 75.3 2 

67 71.3 70.7 3 
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  .آغم/ يوم من بداية التجربة 49معدل الوزن على :  7.4ملحق 
  

 

 المكرر الثالث

رالمكر المكرر األول المكرر الثاني  

 المجموعة
75.3 67.3 71 1 

68.3 71.3 74.3 2 

65 71 70 3 

 

  .آغم/ يوم من بداية التجربة 63 على معدل الوزن:  8.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
71.7 68.7 70 1 

66.7 70 73.3 2 

63.3 69 69 3 

  
  

  .آغم/ يوم من بداية التجربة 77معدل الوزن على :  9.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

ةالمجموع  
71 68.7 70.3 1 

67 68 71.7 2 

65 70 68.3 3 
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  .آغم/يوم من بداية التجربة   91معدل الوزن على :   10.4ملحق 
 

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
69.3 71.3 70.7 1 

66.3 69 71.3 2 

64.7 69.7 68.7 3 

 

  .آغم/ن بداية التجربة  يوم م105معدل الوزن على : 11.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
70 70.7 70.8 1 

67.3 68 72.3 2 

65 69.3 69 3 

  
 

  .آغم/ يوم من بداية التجربة 119معدل الوزن على :  12.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
71.7 72 71.3 1 

70 70 73 2 

66 71 69.3 3 
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  .آغم/ يوم من بداية التجربة 133معدل الوزن على :  13.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
72.3 72.3 72 1 

71.3 71.2 73.4 2 

67 73 70.3 3 

 

  .آغم /فطام إنتاج الحليب خالل األسبوع األول بعد ال معدل 14.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
0.93 1.00 1.40 1 

1.00 1.40 1.20 2 

1.30 1.10 0.77 3 

  
 

  .آغم /إنتاج الحليب خالل األسبوع الثاني بعد الفطام معدل :  15.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
0.87 0.93 1.30 1 

1.03 1.23 1.00 2 

1.07 1.07 0.93 3 
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  .آغم /إنتاج الحليب خالل األسبوع الثالث بعد الفطام  معدل :16.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
0.87 1.00 1.00 1 

1.17 1.30 0.90 2 

1.13 1.00 1.30 3 

  
  

رابعإنتاج الحليب خالل األسبوع امعدل  : 17.4ملحق    .آغم / بعد الفطام ل
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
0.80 1.00 1.20 1 

1.17 1.23 0.93 2 

1.07 1.03 1.07 3 

  
  

  .آغم /إنتاج الحليب خالل األسبوع الخامس بعد الفطام  معدل :18.4ملحق 
  

الثانيالمكرر  المكرر الثالث  المكرر المكرر األول 

 المجموعة
0.87 0.87 1.13 1 

1.07 1.17 0.90 2 

1.27 1.07 0.83 3 
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  .آغم / السادس بعد الفطام  األسبوعإنتاج الحليب خاللمعدل :  19.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
0.70 0.80 0.97 1 

1.00 1.20 0.77 2 

1.03 1.03 1.00 3 

  
 

  .آغم /إنتاج الحليب خالل األسبوع السابع بعد الفطام معدل :  20.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
0.73 0.80 1.10 1 

0.83 1.00 0.67 2 

1.33 1.10 1.10 3 

  
  

  .آغم /بعد الفطام إنتاج الحليب خالل األسبوع الثامن معدل 21 :  4.ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
0.67 0.80 1.17 1 

0.83 0.90 0.70 2 

1.07 0.93 0.93 3 
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  .آغم /إنتاج الحليب خالل األسبوع التاسع بعد الفطام معدل :  22.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

جموعةالم  
0.63 0.77 0.87 1 

0.97 0.93 0.73 2 

1.00 0.87 0.73 3 

 

  . من بداية التجربة يوم  90 على من البروتينمحتوى الحليبمعدل :  23.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
5.24 5.11 5.18 1 

5.08 5.29 5.19 2 

5.45 5.28 5.29 3 

  
  

  .من بداية التجربة يوم   104 على   من البروتينمحتوى الحليب معدل  :424.ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
5.28 5.14 5.20 1 

5.30 5.19 5.10 2 

5.44 5.46 5.36 3 
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   . من بداية التجربةيوم 118  على  من البروتينمحتوى الحليبمعدل :  25.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
5.29 5.16 5.24 1 

5.36 5.18 5.16 2 

5.49 5.28 5.55 3 

  
  

  . من بداية التجربة يوم 132على  من البروتين محتوى الحليب معدل :  26.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
5.45 5.24 5.09 1 

5.26 5.35 5.17 2 

5.49 5.44 5.49 3 

 

  .من بداية التجربة يوم   90على حليب من الدهون محتوى المعدل :  27.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
7.85 8.01 8.21 1 

8.29 7.43 7.65 2 

7.80 7.25 7.78 3 
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  .من بداية التجربة يوم   104دهون على حليب من المحتوى ال معدل  : 28.4ملحق
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
7.11 8.52 8.61 1 

8.11 7.92 7.62 2 

7.37 7.80 7.80 3 

 

  . من بداية التجربة يوم 118دهون على حليب من المحتوى المعدل :  29.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
8.10 8.21 8.17 1 

8.18 7.75 8.10 2 

7.68 8.38 7.50 3 

  
  

  . من بداية التجربة يوم 132دهون على حليب من المحتوى المعدل :  30.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
8.37 8.48 8.05 1 

7.74 8.19 8.40 2 

7.93 7.96 7.90 3 
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  .من بداية التجربة يوم   90مواد الصلبة الكلية على حليب من المحتوى المعدل :  31.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
17.30 17.17 17.54 1 

17.53 16.67 17.27 2 

17.38 16.71 17.40 3 

 

  . من بداية التجربة يوم 104مواد الصلبة الكلية على حليب من المحتوى الل معد:  32.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
16.59 17.65 17.79 1 

17.62 17.40 16.71 2 

16.93 17.52 17.50 3 

 

  . من بداية التجربة يوم 118مواد الصلبة الكلية على حليب من المحتوى المعدل :  33.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
17.44 17.47 17.39 1 

17.55 17.16 17.39 2 

17.38 17.71 17.32 3 
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  . من بداية التجربة يوم 132مواد الصلبة الكلية على حليب من المحتوى المعدل  : 34.4ملحق 
  

لثانيالمكرر ا المكرر الثالث  المكرر المكرر األول 

 المجموعة
17.72 17.95 17.03 1 

17.30 17.59 17.59 2 

17.58 17.56 17.53 3 

 

  .آغم /الوزن عند الوالدة معدل :  35.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
4.90 4.74 5.75 1 

6.13 5.50 5.20 2 

6.07 5.00 4.99 3 

  
  

  .آغم /الوزن عند الفطام معدل :  36.4ملحق 
  

 المكرر المكرر األول المكرر الثاني المكرر الثالث

 المجموعة
16.33 15.50 16.50 1 

20.67 17.63 18.13 2 

19.33 17.80 17.40 3 
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  .آغم /معدل الزيادة اليومية في الوزن :  37.4ملحق 
  

ولالمكرر األ المكرر الثاني المكرر الثالث  المكرر 

 المجموعة
0.194 0.182 0.183 1 

0.250 0.206 0.219 2 

0.225 0.214 0.210 3 
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