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 مستخمصال
جزء 1بواقع و حبوب الشعير مع اليوريا  معاممةلدراسة امعة بغداد، ج \لكمية الزراعة المركزي أجريت هذه الدراسة في المختبر

عمى معامل الهضم وتأثيرها  مع او بدون مصدر حراري عمى اساس المادة الجافةجزء حبوب الشعير )وزن:وزن( 1يوريا: 
زيادة حصول أظهرت النتائج . الكمي فضاًل عن كمية اليوريا المتحرر من حبوب الشعير المعامل النتروجينيالمختبري والمحتوى 

 بمغتلحبوب الشعير المعاممة باليوريا مقارنة مع غير المعاممة، حيث  النتروجين الكمينسبة ( في  P<0.01عالية المعنوية )
مقارنة مع المعامل باليوريا مع الضغط والحرارة % لمشعير 17.18و ساعة(24)تنقيع لمدة  لمشعير المنقوع باليوريا% 14.77
اليوريا المنقوع مع من حبوب الشعير  ين ان هناك استمرارية النتاج اليورياتبكما . % لحبوب الشعير غير المعاممة2.15

( مقارنة مع  P<0.01)معنوية وبفروقات  دقيقة 240، و180، 120، 60، 30، 20، 10، 0البالغة  السحب الغمب اوقات
لممادة الجافة او  ولم تظهر فروق معنوية في معامل الهضم المختبري .رارة وضغطمع اليوريا بوجود ح ةحبوب الشعير المعامم

وعمى اساس محتواها من  شعير المعامل باليوريا بكسبة فول الصوياحبوب الالكامل ل ستبدالالالمركزة عند المعالئق العضوية 
مقارنة مع في تغذية المجترات دون وجود مخاطر  حبوب الشعير المنقوع باليوريااستخدام . االستنتاج: باالمكان النتروجين

 .مباشرة في عالئق المجترات استخدام اليوريا
 : حبوب الشعير، يوريا، معامل الهضم المختبري، المجتراتمفاتيح الكممات
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ABSTRACT 

This study was conducted in a central laboratory of Agriculture College\ University of 

Baghdad, to study the effect of treated barley grains with urea as 1: 1 urea: barley grain 

(w:w) with or without heating on the in-vitro digestibility, total nitrogen content and releasing 

urea, the results showed a high significant increases (P<0.01) in total nitrogen content of 

treated barley grains with urea compared with non-treated, where it was 14.77% for barley 

soaked 24 hours with urea and 17.18% for barley- urea treated with heat and pressure in 

compared to 2.15% for untreated barley grains. There were continuity in urea production 

from barley grains soaked with urea for most times 0, 10, 20, 30, 60,120,180, and 240 minutes 

and a highly significant (P<0.01) compared to barley grains treated with urea. There were no 

significant differences in the in-vitro digestibility for concentrated rations when substituted 

treated barley grains with soya bean meal. In conclusion: we can use barley grains soaked 

with urea for ruminant feeding without side effects in contrast direct feeding of urea. 
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 لمقدمةا
يعة  سر بانيا اميد ثنائي النتروجين  carbamideتمتاز اليوريا 

 % نتروجين64التحمل الى جزيئتين من االمونيا، تحتوي عمى 
سامة جدا لمحيوانات و % بروتين خام( 5.782)ويعادل 

 في تغذية بنسبة محددة تدخلبسيطة المعدة في حين انيا 
رخيص كمصدر نتروجيني االغنام واالبقار  المجترات مثل

 Rumenتحمل في الكرشم ذو اصل غير بروتينيالثمن 

degradable Nitrogen تستخدميا االحياء المجيرية ،
كروبي الذي يلمكرش في النمو والتكاثر وانتاج البروتين الم

ُيفضل (8 3يستفاد منو الحيوان في االدامة والنمو واالنتاج )
استخدام نتروجين اليوريا في عالئق المجترات عمى غيرىا من 

رخيصة الثمن، جينية غير البروتينية لكونيا المصادر النترو 
سيمة النقل والتخزين فضال عن فعل االمونيا الناتجة آمنة و 

النتروجيني لالعالف الخشنة المعاممة عنيا في رفع المحتوى 
% في عالئق 5مع اليوريا8 تستخدم اليوريا بنسبة ال تزيد عن 

المجترات، وزيادتيا تسبب التسمم او انخفاض كفاءة االستفادة 
احياء وعدم استفادة  منيا بسبب سرعة تحمميا في الكرش

الكرش المجيرية لالمونيا المتحررة منيا، مما يؤدي إلى 
فرازىا تراكمي ا وامتصاصيا عبر جدار الكرش الى الدم وا 

مما دفع الباحثون الى ( 01و .،6الحقاً  مع االدرار )
من غير  معاممتيا لخفض تحمميا ورفع كفاءة االستفادة منيا

الناتج عن التفاعل  Stareaانتاج الـ  مثلتأثيرات سامة 
تستخدم حبوب الشعير كمصدر ميوريا مع النشا8 السريع ل

ة الرتفاع محتواىا من النشا او الكربوىيدرات سيمة لمطاق
محتواىا من النتروجين  يتم معاممتيا مع اليوريا لزيادة ،اليضم
فرصة وتوفير عن تمزيق الجدار الخارجي الصمب  فضال ً 

الستفادة منيا كبدائل نتروجينية رخيصة آمنة مقارنة مع ل
الثمن، إَن اليدف من الدراسة  ةالمصادر البروتينية المرتفع

حبوب الشعير مع اليوريا ودراسة امكانية  الحالية ىو معاممة
 .استبداليا في عالئق المجترات بدالً  من كسبة فول الصويا

 مواد وطرق العمل 
اجريت ىذه الدراسة في المختبرات المركزية لقسم االنتاج 

  الحيواني التابعة لكمية الزراعة في جامعة بغداد8
 معامالت التجربة 

خمطت اليوريا مع  بالتنقيع: ليوريااالشعير بمعاممة  -1
 5( مع جزء شعير )كغم: كغم 0جزء يوريا: 0بواقع  الشعير

م وضعت في ث ساعة 56 لتر من الماء المقطر ونقعت لمده
لحين الجفاف وثبات الوزن، م 012ᵒفرن التجفيف عمى حراره 

 .ًً  واخذت عينة ممثمة لمتحميل الحقا
خمطت  معاممة الشعير واليوريا مع الحرارة والضغط: -2

 كغم:) :شعيرجزء  0جزء يوريا: 0اليوريا مع الشعير بواقع 
 م050ᵒ- 011لتر من الماء المقطر مع حرارة  5مع  كغم(

نصف ساعة، ثم جففت عمى حرارة  ةلمد (بار0وضغط )
012ᵒ لحين ثبات الوزن واخذت عينة ممثمة لمتحميل الحقا ً م. 

عميقة مجترات تحتوي عمى وتمثل المقارنة: معاممة  -3
كمصدر بروتيني وحبوب الشعير غير كسبة فول الصويا 

 .في تجربة اليضم المختبري ، وتم استخدامياالمعامل
 التجريبيةالعالئق 

االسواق  نملمعالئق التجريبية  تم تجييز المواد االولية
كسبة فول الصويا ونخالة الحنطة  من كالً  المحمية، وشممت

في المختبر وذلك لمتحميل الكيميائي  واخذت نماذجوالشعير 
جدول ممم ) 1 قياس النماذج في مطحنة مختبريةجرش بعد 
(، خمطت المواد االولية النتاج العالئق التجريبية الثالثة 0

A.O.A.C. (5 )واخذت نماذج لمتحميل الكيميائي كما في 
 (58)جدول 

 تقدير اليوريا 
( في العينات مل 011 \م تقدير نسبة اليوريا المتحررة )ممغمت

( وقياس 1التجريبية وفقَا لممنحنى القياسي لميوريا )شكل
لممحــمول النيائي  Absorptionاالمتصاص الضوئي 

  LKB,Biochromباســتخدام جياز المطياف الضـوئي نــوع

\Novaspec  وباستخدام عدة جيزتيا شركةRandox 
 ذلك ( و 02) Crouchو Patton البريطانية وفقا لطريقة 

مل من 0 واضافةمايكرولتر من العينة في انبوبة  01باخذ 
دقائق  2لمدة  تحضناالنابيب جيدًا و  مع رجكاشف اليوريا، 

ثم قرأت العينات بجياز المطياف  ˚م 37عمى درجة حرارة 
نانوميتر وحسب  411الضوئي عمى طول موجي 

 التركيزبالمعادلة االتية:
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 التحميل الكيميائي التقريبي
نتروجين لممادة الجافة والتم تقدير التركيب الكيميائي التقريبي 

بإستعمال ومستخمص االيثر وااللياف الخام والرماد الكمي 
 A.O.A.C. (5)8الطرائق القياسية المذكورة في 

 تقدير معامل هضم المختبري )%(
تم تقدير معامل اليضم المختبري لممادة الجافة والعضوية 

وعمى Terry (0. )و Tilleyلممعامالت وفقًا لطريقة 
 .مرحمتين

 اساس المادة الجافة مع نسبها في العالئق المركزة الكيميائي لممواد االولية الداخمة في العالئق التجريبية)%( عمى . التركيب1جدول 

 التجربة )%( عمى اساس المادة الجافة. التركيب الكيميائي لعالئق 2جدول 

 التحميل اإلحصائي
 Completelyالكاملالتصميم العشوائي  عملاست

Randomized Disgen(CRD)  لمعرفة تاثير معاممة
وزمن تحرر النتروجين الكمي محتواىا من في حبوب الشعير 

تاثير اضافتيا الى عالئق عن فضال ً اليوريا بعد المعاممة 
المجترات في معامل اليضم المختبري، ومعرفة الفروق 

متعدد  Duncanالمعنوية بين متوسطات المعامالت باختبار 
 SASالجاهزالبرنامج اإلحصائي  تعمالوباس (4الحدود )

 وفق األنموذج الرياضي اآلتي:( في التحميل اإلحصائي 04)
Yij =μ+ti +δej 

 8= قيمة المشاىدة المدروسة Yij :إذ ان
μ  المتوسط العام لمصفة المدروسة= 

 انًكوَاث                                  

 انخزكَب انكًََائٌ

**انشعَز 

 ايالح وفَخايَُاث َخانت انحُطت شعَز كسبت فول انصوٍا انًعايم

 ---- 94.88 93.12 93.67 --- انًادة انجافت

 --- 94.44 95.06 94.35 --- انًادة انعضوٍت

 ---- 2.15 2.15 7.07 ----- انُخزوجٍَ انكهٌ

 --- 1.22 1.99 2.45 --- يسخخهص األٍثز

 --- 8.01 4.18 4.14 --- أالنَاف انخاو

 --- 71.73 77.56 43.53 --- انكزبوَْذراث انذائبت

 -- 5.56 4.94 5.65 --- انزياد

 --- 12.4385 13.3007 12.3683 --- *انطاقت انًخأٍضّ )يَكاجول/كغى يادة جافت(

 َسب انًواد االونَت فٌ انعالئق انًزكزة )%(

 2 49.3 42 00 6.70 يعايهت حُقَع انشعَز يع انَورٍا

 2 50.24 42 00 5.76 يعايهت انشعَز وانَورٍا يع انحزارة وانضغظ

 2 42 42 14 00 يعايهت كسبت فول انصوٍا

) انكزبوَْذراث انذائبت .............× 0.014االنَاف انخاو + × 0.005يسخخهص االٍثز + × 0.031انبزوحٍَ انخاو + ×  0.012/كغى يادة جافت( = *انطاقت انًخأٍضّ ) يَكاجول

13) 

 ** حًج اضافت انشعَز انًعايم يع انَورٍا اعخًادا عهي يحخواِ يٍ انُخزوجٍَ بعذ انًعايهت 

 انخحهَم انخقزٍبٌ

عهَقت كسبت فول 

 انصوٍا

عهَقت انشعَز انًُقوع 

 يع انَورٍا

عهَقت انشعَز وانَورٍا يع 

 انحزارة وانضغظ

 90.34 95.17 94.32 انًادة انجافت

 94.69 96.34 94.70 انًادة انعضوٍت

 2.48 2.38 2.43 انُخزوجٍَ انكهٌ

 6.53 6.31 4.36 األٍثزيسخخهص 

 7.86 5.87 5.12 أالنَاف انخاو

 4.80 3.66 5.30 انزياد

 64.77 69.07 70.00 انكزبوَْذراث انذائبت

 13.3487 13.7088 13.2340 *انطاقت انًخأٍضّ )يَكاجول/كغى يادة جافت(

االنَاف انخاو + × 0.005يسخخهص االٍثز + × 0.031انبزوحٍَ انخاو + ×  0.012*انطاقت انًخأٍضّ ) يَكاجول/كغى يادة جافت( = 

 (13) انكزبوَْذراث انذائبت .............× 0.014
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ti =  تأثير المعاممةi  
ejδ الخطا العشوائي الذي يتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط =

 2eδ8يساوي صفر وتباين قدره
 النتائج والمناقشة
 اليوريامع معاممة الشعير 

8 3يالحظ من نتائج معاممة الشعير مع اليوريا في الجدول 
 (P<0.01) النتروجين الزيادة في ارتفاع عالي المعنوية لنسبة

( %06877ساعة ) 56في الشعير المنقوع مع اليوريا لمدة 
( %.0780) بالحرارة والضغط مع اليوريا المعاملاو الشعير 

غير المعامل في الشعير نتروجين بالمقارنة مع نسبة ال
في الشعير المعامل مع  النتروجين%(8 إَن زيادة نسبة 5802)

بسبب قابمية اليوريا عمى  اليوريا مقارنة مع غير المعامل
تتفق مع النفاذية السريعة عبر جدران واغشية الخاليا و 

فضالً  الباحثين باختالف نسب اليوريا المستخدمة لممعاممة 
( ويمكن االستفادة 51ن )النتروجيعن ارتفاع محتواىا من 

منيا في تحطيم الجدار الخارجي الصمب لمشعير بفعل 
(، ان اصل استخدام اليوريا مع حبوب 9المعاممة القاعدية )

الشعير او حبوب الحنطة ىو لحفضيا لما يقرب من ستة 
فيا وبنسبة رطوبة ال تزيد عن اشير دون الحاجة الى تجفي

( حبوب الشعير 09) عمل بعض الباحثين(، واست05)% 04
والحنطة المعاممة باليوريا في تسمين الحمالن وحصل عمى 
زيادة وزنية اعمى عند استخداميا مقارنة مع استخدام كسبة 
فول الصويا فضال عن انخفاض كمفة سعر الطن الواحد من 

( في امكانية 00وآخرون ) Isikwenuتفق مع االعمف و 
مى الحبوب اليوريا في منع نمو الفطريات ع عمالاست

 ان معاممة الشعيرالمخزونة مع تحسين قيمتيا الغذائية8 
باليوريا تعمل عمى رفع محتواه من النتروجين المتحمل في 
الكرش فضال عن التفاعل بين محتواه من النشا واليوريا ومن 

تحررىا تدريجيًا في جسم الحيوان والذي يوفر التزامن  ثم 
مونيا االستفادة من اآلالكافي لخمق مجتمع مكروبي وزيادة 

 (078) المتحررة
 الماءتحرر اليوريا في 

ليوريا في الوسط المائي لمعاممة الشعير وجد من نتائج انتاج ا
، 51، 01، 1ي ليوريا وخالل اوقات زمنية متتابعة ىمع ا
 6دقيقة المبينة في الجدول  561و 0.1، 051، 41، 31

 \في تراكيز اليوريا )ممغم (P<0.01)زيادة عالية المعنوية 

مل( لكل وقت لمقياس ما بين المعامالت المختمفة ولكل  011
تذبذب تحرر اليوريا  لوحظاالوقات لممعاممة الواحدة ايضا8 أذ 

وبمغت اقصاىا مع حرارة وضغط  المعامل باليوريامن الشعير 
مقارنة مع  (مل011\ممغم 21.851) دقيقة 41بعد 

 لوحظمل عند الوقت صفر، كما 011 \ممغم 0.5864
استمرارية انتاج اليوريا منيا خالل اوقات السحب المحددة8 
وكذلك الحال مع الشعير المنقوع باليوريا الذي تفوق معنويا 

(P<0.01) المعامل باليوريا مع حرارة عاممة الشعير عمى م
إن الطاقة والبروتين االكثر اىتماما في تقييم وحيث ، وضغط
نو باالمكان توفير (، نستنتج من ذلك ا06العمف )مواد 

 اليورياالنشا الموجود في حبوب الشعير( و مصدر لمطاقة )
كاضافات عمفية في عالئق  مصدراً  لمنتروجينالتي تعتبر 
8 تفوق في انتاج اليوريا في 5ويالحظ  من الشكل المجترات8 

ة المعامل باليوريا مع حرار الوسط المائي لمعاممة الشعير 
ساعات من بداية التنقيع وبشكل متذبذب 3ولغاية وضغط 

ساعات  6لمنقوع مع اليوريا بعد فيما تفوقت معاممة الشعير ا
( من بداية التنقيع كما نالحظ زيادة تدريجية وثابتو 561)

دقيقة كنسبة مئوية من  41نسبيا في انتاج اليوريا لغاية 
 التركيز عند الوقت صفر

 ) بداية القياس(8

تاثير معاممة اليوريا في معامل الهضم المختبري لعميقة 
 المجترات

عد والشعير ب تم اجراء تجربة ىضم مختبري لمعامالت اليوريا
واستبداليا مع كسبة فول  النتروجين الكميمعرفة محتواىا من 

عميقة المقارنة(، ميقة قياسية لمحيوانات المجترة )الصويا في ع
بة فول الصويا باليوريا في وتبين من نتائج استبدال كس
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عدم وجود فروق معنوية عند االستبدال الكامل 8 2الجدول 
بالشعير المنقوع باليوريا معاممة المقارنة( كسبة فول الصويا )ل

في معامل  مع حرارة وضغط اليورياالمعامل ب او الشعير
، 70845سب الن بمغت، أذ لممادة الجافة اليضم المختبري

معامل كذلك الحال مع و عمى التوالي8 % ..738و 70845
بمغت القيمة في معاممة اذ المختبري لممادة العضوية،  يضمال

ة معامم% و 72831المعامل باليوريا مع حرارة وضغط الشعير 
فول الصويا % ومعاممة كسبة .7289الشعير المنقوع باليوريا 

% عمى الرغم من التفوق الحسابي لمعامالت اليوريا 73863
قد يعود الى تشجيع النمو المكروبي بفعل اليوريا والذي والذي 

وعمى الرغم من ارتفاع المحتوى 8 انعكس عمى معامل اليضم
النتروجيني لمعاممة الشعير مع اليوريا بالحرارة والضغط، اال 

من  عل باتجاه واحد بين محتوى الشعيران ذلك ادى الى تفا
بطيئة التحمل  Stareaالنشا ونتروجين اليوريا وانتاج الـ 

ان الزيادة الواضحة في بالمقارنة مع تنقيع الشعير باليوريا8 
يؤكد العضوية لمعامالت اليوريا والشعير معامل ىضم المادة 
 ( في زيادة كفاءة االستفادة من اليوريا6النتائج في الجدول )

من خالل تقميل سرعة تحررىا واطالقيا بشكل تدريجي لفترات 
ين احتجاز كمية اكبر من نتروجر امكانية مما يوف (1) طويمة

في تقميل اليدر والتموث  اليوريا داخل جسم الحيوان ويساىم
عند استيالكيا من  البيئي بالنتروجين المطروح مع االدرار

 نستنتج من خالل نتائج معامالت(8 7و 5) قبل المجترات
ذات نسبة نتروجين وريا مادة كيميائية الى ان الي اعاله الشعير
بسيولة من خالل معاممتيا مع  ويمكن تغيير خواصيا مرتفعة

المواد الكربوىيدراتية السريعة الذوبان مثل حبوب الشعير 
واستبدالو كميا بكسبة فول الصويا في عالئق المجترات 

 8ساعة مع اليوريا 56وخصوصا بالنسبة لمشعير المنقوع لمدة 

 . نسبة النتروجين الكمي لمعامالت الشعير مع اليوريا )%(3جدول 
 
 
 
 
 

 مل100 \. تراكيز اليوريا في محاليل المعامالت بعد اوقات سحب مختمفة ) دقيقة ( ممغم يوريا 4جدول 

 . معامل الهضم المختبري لممادة الجافة والمادة العضوية لمعالئق التجريبية )%(5جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انخطأ انقَاسٌ  انُخزوجٍَ       % اسى انًعايهت

 b2.15 0.61 شعَز

 a92.36 9.19 شعَز يُقوع بانَورٍا

 a107.38 6.93 يع حزارة وضغظ انَورٍايعايم بشعَز 

 ---- ** يسخوى انًعُوٍت

 حعٌُ وجود اخخالفاث يعُوٍتاالحزف انًخخهفت ضًٍ َفس انعًود 

 0.01**  وجود اخخالف يعُوً عُذ يسخوى 

 240 180 120 60 30 20 10 0 انًعايالث

يسخوى 

 انًعُوٍت

يعايم شعَز 

بانَورٍا يع 

حزارة 

 وضغظ

182.46d 

±0.69e 

350.63b 

±0.40b 

160.96e 

±0.40f 

193.70e 

±1.70d 

508.20b 

±0.57a 

361.30b 

±0.55b 

243.10b 

±1.28c 

161.50c 

±0.64f ** 

شعَز يُقوع 

 يع انَورٍا

309.03c 

±0.24e 

214.23e 

±1.15h 

253.36c 

±1.82g 

296.40b 

±0.60f 

689.46a 

±0.57f 

498.43a 

±0.50b 

370.66a 

±041c 

353.36a 

±1.06d ** 

يسخوى 

  ** ** ** ** ** ** ** ** انًعُوٍت

 انًخوسطاث انخٌ ححًم حزوف صغَزة يخخهفت ضًٍ َفس انعًود حعٌُ وجود اخخالفاث يعُوٍت بٍَ انًعايالث

 انًخوسطاث انخٌ ححًم حزوف كبَزة يخخهفت ضًٍ انصف انواحذ حعٌُ وجود اخخالفاث يعُوٍت بٍَ االوقاث ضًٍ انًعايهت انواحذة 

 0.01وجود اخخالف يعُوً عُذ يسخوى  ** 

 يعايم ْضى انًادة انجافت انًعايالث

يعايم ْضى انًادة 

 انعضوٍت

 1.73± 73.43 1.84± 71.62 يعايهت كسبت فول انصوٍا

 2.22± 75.98 2.46± 71.62 شعَز يُقوع بانَورٍا

 2.09± 75.30 2.40± 73.88 شعَز يضغوط يع انَورٍا

 غ و غ و يسخوى انًعُوٍت

 غ و = غَز يعُوً
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