
 استخدام محتويات الكرش كمكون غذائي في عالئق الحمالن النامية

 

 بندر احمد السلبود

 

، األولى منها استهدفت تحديد كمية محتويات الكرش الناتجة من هذه التجربة على عدة مراحل أجريت: ملخص

محتوى كرش بعد  05على تركيبها الكيميائي وتم ذلك بجمع  وانات محليا وتحليل عينات للحصولذبح الحي

جم لكل  055ممثلة  وأخذتوتم وزنها الرياض  دينةم أمانةالذبح مباشرة لكل من اإلبل والبقر والغنم من مسالخ 

النسب  إننتائج التحليل  هرتظأمنها بغرض التحليل الكيميائي لتحديد محتواها من العناصر الغذائية . حيث 

في الغنم  (p<0.05)بشكل معنوي  أعلىالمئوية لكل من المادة الجافة ، والبروتين الخام والمستخلص اإليثيري 

ينما كانت النسبة المئوية لأللياف المهضومة بالحامض واأللياف في المحلول المتعادل بشكل عن البقر واإلبل ب

. نتائج التحليل الكيميائي لمحتويات الكرش المجففة لغنم عن األنواع األخرى المدروسةا ( فيp<0.05)معنوي

٪، المستخلص األثيري  10  خام، البروتين ال ٪ 1.61: المادة الجافة م بينت التركيب الكيميائي التاليمن الغن

والماد  ٪ .016، واأللياف المهضومة في المحلول المتعادل   ٪ 9163، واأللياف المهضومة بالحامض ٪ 161

361 ٪  . 

محتويات الكرش  إلىمجروش حبوب الشعير الخشن  إضافةفي المرحلة الثانية من الدراسة تم 

عير تلزم لتشرب وامتصاص الجزء السائل من محتويات كمية من الش أفضلالطازجة بنسب مختلفة لمعرفة 

الكرش لالحتفاظ بالعناصر الغذائية الموجودة به ، وتحليل الخليط الناتج لتحديد النسب المئوية للعناصر الغذائية 

وزن الكرش  أجمليمن  ٪ 10 وش حبوب الشعير الالزمة لذالك هيواقل نسبة من مجر أفضل أن. وجد 

 إلىهذه اإلضافة من الشعير  وأدت. لتكوين وجبة خليط محتويات الكرش والشعير 4: 1الطازج. أي بنسبة 

، األلياف المهضومة في المحلول من المستخلص اإليثيري، األلياف المهضومة بالحامضانخفاض نسبة كل 

 المتعادل والرماد عند مقارنها بمحتويات الكرش منفردة .

كبش وذللك لتحديد النسب  .1تجربة هضم باستخدام  ريتأجفي المرحلة الثالثة من الدراسة فقد 

 .النيتروجينالهضمية للعناصر الغذائية في العالئق التجريبية المستخدمة وميزان 

وكانت العالئق المستخدمة لتغذية الحمالن  .معامالت غذائية أربع إلىعشوائيا  توزعت الحيوانا

الضابطة بخليط محتويات الكرش بنسبة  استبدلت فيها العليقة أخرىضابطة وثالث عالئق  عليقهعبارة عن 

 إن أظهرت. النتائج لة في محتواها من البروتين الخامالعالئق التجريبية األربع متماث . كانت ٪ 155، 05، 10

% وجبة خليط محتويات الكرش والشعير قد انخفضت معنويا 155ضم للمادة الجافة في حالة العليقة معامل اله

(p<0.05 )  وجبة خليط  ٪ 10عند مقارنتها مع العالئق األخرى ، وان معامل الهضم للبروتين الخام للعليقة

  النخفاضعند المقارنة مع العليقة الضابطة ، مع وجود اتجاه ( p<0.05)محتويات الكرش والشعير ارتفع معنويا 



بة خليط محتويات الكرش سبة إضافة وجفي معامل الهضم للبروتين الخام عند زيادة  ن( p<0.05)غير معنوي 

. جميع الحمالن التي غذيت على العالئق التجريبية كانت في حالة اتزان  ٪ 155، 05العالئق  والشعير في

 فروق معنوية بين الحمالن المغذاة  على العالئق المختلفة .  دوال توجموجب للنيتروجين ، 

ساللة النجدي على ثالث معامالت غذائية ، وذلك  حمل من 40في المرحلة الرابعة من الدراسة غذي 

. تم دراسة اثر تغذية  ٪ 05،  10،  صفرباستخدام عالئق تحتوي على خليط محتويات الكرش والشعير بنسبة 

معدل استهالك المادة الجافة   أننمو الحمالن والصفات القياسية للذبيحة . وجد  أداء كفاءةتلك العالئق على 

لم تختلف في العالئق الغذائية المختلفة . كما  النهائي للحيوان ووزن الذبيحة ونسبة التصافي اليومي ، والوزن

( p<0.05)كانت معنويا  11 إلى رقم 3ثيري في الضلوع من رقم متوسط الوزن المكتسب والمستخلص اال أن

ى خليط محتويات عل في الحمالن التي غذيت على العليقة الضابطة من تلك التي غذيت على عالئق تحتوي

 . الكرش والشعير

ل واحد لك ٪ 1161انخفاض تكلفة  العليقة  إلى أدى ٪05 ليط محتويات الكرش والشعير بنسبةخ أحالل

 كيلوجرام وزن حي مكتسب.


