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 الكرشي الميكروبي آللزوت الزجاج، في تقدير، بإجراء للملوحة المتحملة األشجار أنواع بعض ألوراق تغذوي تقييم

الغاز وإنتاج 15N بالنظير الوسم تقنيتي باستخدام التخمرية وللخصائص

المصري راتب محمد د.

الخالصة

طتفررر ع Tamarix articulate Vahl. ارررو إلثرررل ) رر مل ررر دل رررلوض ة بارررملح وارررأل بعضأ ق ررر يم رتقرج

Tamarix aphylla (L) Karst ررس ع Acacia ampliceps ررو ضي كوزع ع Casuarina equisetifolia L 

 آلزعت ريترم و (Eucaliptus camaldulensis Dahnhard ور ك ع Parkinsonia aculeate L. و مالرعووضكواس

 ععمسارو كرت سرولل مر او حتضر وار اوي وت ا يف لني دل )MBM( كتعو دل ملي حل ك ع )MN( كتعيب دل

 خلصررول ق رر يم تقرعج . )PEG, 6000( ملرا نير لي ملرو إرمتك وكر وا بع ملروملج ورس 96 رردل 15N ر ورو

 زرك ع ك ع ر رر وارا زرم م ر دل ع نيرض رخ ويمر وزرا ع ، a ك ع ر وارا زرم م ر دل رليرا وزرا ) رتي خ

وجوج يف ضني يم م خر ووس (c سو وو م دل اوز لولي دالر ع ، a + b وجه ال ل حمل اوز ع ، b ت خ دل

 ر عك )SCFA( سر س مصر رو ةمحوض ع )ED( ي فا ذلرم ماومل يمريت بيضو" عجتق . كت سولل م

. ةر دلخ جلتي أالملح )Y( و" يملم كه ا س ملق دل ف ا

 ررو ضي كوزع ع اررو إلثررل يف اووررو عب (191) سرر يف )P>0.05( وررو ب ( جوفرر مررو )مررل/م a + b ق قرر كواررق

 يف ( سرو/0.080) متيفارو" م ر دل اروز لولري دالرر ع عكرو (.158) و اوضكواسرمال ع رو ك ع طتف يف ملسط عم (119)

 SCFA ور يتك ورني ويبرغل ضياروجي ررعج (. سرو/0.061) تقرةخ ةارملح رم " مموضار و مالراوضكواس ع سر ع رو ك أ بعض

 و" ولرص ل ر ب MBM ع MN ق رعق رو" فا رارم دل دلرو لىل MBM ع MN زرم كرلإراس كوارق .a + b ع c ق عقر

)0.05<P( ع تعيبرك دل آلزعت ق رق قرضياط ع تق.رةخ ملحرةا رم " رمموضا رس ع و مالراوضكواس يف MBM ن المنتجيي 

. SCFA و ED و a + b ق ق مع ا" جاب إ

 لىل رو ضك 1 إلي PEG 2 سرا و كرت سولل م او حتض جتق يت اوي وت ا لىل PEG ضت مس لضوف ت ب

 لوو سرر قرف خ .Y و ED و SCFA و MBM و MN زرم كررل ق رعق تر خ ولرعخص م رر دل ارروز ق رق ورزي

زيرو مر ويرو ت مارر طلفضرق ر م، ر دل اروز زيرو واتض PEG ضت مبس اوم ةر دلخ جلتي ةاملح

ضني. مز ةعىل سو 30 خ زيو مار ب غ عو ضني، مر

 ررر ررر مف ريرفا رررو عوو رني،رل دل ررملي حل رر ك ع رتعيبرك دل رنيرملعج ق ررق ررر ب ررس ع و اوضكواسرررمال بعضأ رقرط ب

 مرر PEG ضررت مبس ررف ا ر يسررو ب ميكررز . فمررر خلجرر لرر ا يف ةرعيررني رر ع رر مك ررمل ك ماو خر سرر

 رو ري فا ذلرم ماومل ق ق زيو يف وت وا مز متيفا سمليوت ملي حمل مل دل لوض ة باملح أ بعض

ملمي. ك ا س عمار اوف

مخلف. غليغول، إيتيلين يولي العلف، استهالك التخمر، حركية التهدم، معامل المفتاحدة: الكلمات
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Nutritional evaluation of leaves of some salt-tolerant tree species by assessing, in 
vitro, the ruminal microbial nitrogen and fermentation characteristics utilizing 

15N-tracer and gas production techniques

M. R. Al-Masri

Abstract

Leaves of some salt-tolerant tree species (Tamarix articulata Vahl., Tamarix aphylla (L) Karst, 

Acacia ampliceps Maslin, Casuarina equisetifolia L, Parkinsonia aculeate L, Eucaliptus 

camaldulensis Dahnhard) were evaluated in terms of microbial nitrogen (MN) and biomass 

(MBM) production after incubation with rumen fluid and 15N-tracer for 96 h in the absence or 

presence of polyethylene glycol (PEG, 6000). The characteristics of fermentation (initial gas 

produced from soluble fraction; a, gas production during incubation which produced from 

insoluble but fermentable fraction; b, potential gas production; a + b, fractional rate of gas 

production per hour; c) were assessed using an in vitro incubation technique with rumen fluid. 

Effective degradability (ED), short chain fatty acids (SCFA) and predicted daily intake (Y) 

were also estimated in leaves of the experimental tree species.

The a + b values (mL/g DM) were highest (P<0.05) in A. ampliceps (191), lowest in T. 

articulate and C. equisetifolia (119), and intermediate in T. aphylla, E. camaldulensis and P. 

aculeate (158). E. camaldulensis, A. ampliceps and P. aculeate had higher (P<0.05) fractional 

rate of gas production (0.080/h) than other species (0.061/h). There was a positive correlation 

between SCFA concentrations and c and a + b values. The ratios of MN and MBM to effective 

degraded substrate and the values of MN and MBM were significantly higher (P<0.05) in P. 

aculeate and A. ampliceps compared with other species. Microbial nitrogen and MBM 

production were positively correlated with a + b, ED and SCFA.

The addition of PEG to the plant samples incubated with rumen fluid at a ratio of 2:1 PEG: 

substrate increased the values of gas production, characteristics of fermentation, MN, MBM, 

SCFA, ED and Y. The response of leaves of the experimental tree species to PEG treatment in 

terms of increased gas production varied between species and tended to decline as incubation 

progressed, with the highest increase during the first 30 h of incubation.

Leaves of P. aculeate and A. ampliceps gave highest values of microbial nitrogen and biomass 

production and therefore useful for supplementing low crude protein forage diets. Feeding of 

PEG with leaves of salt-tolerant tree species containing high levels of tannins can be helpful by 

increasing the effective degradability of dry matter and daily intake values.

Key words: Degradability, fermentation kinetics, intake, polyethylene glycol, waste.
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 الكرشي الميكروبي آللزوت الزجاج، في تقدير، بإجراء للملوحة المتحملة األشجار أنواع بعض ألوراق تغذوي تقييم

الغاز وإنتاج 15N بالنظير الوسم تقنيتي باستخدام التخمرية وللخصائص

-الوقدهة2

ب ميكررز رر ة ن ورر فت يررمل عل ل. رر حملو رروج عال مليرر ت جرروك ة رر كاررر وجرركل كررمل ارروت مل حل يرر يا ررر يا

رر وج إال ررمتيفا سررمليوت رر حلصررمل رو"ر ل ميكررز رر ، ضيرر دلر راهر ع ضيرر دلر روار دل يف يرر زلرع رتر بك يكررمل

القدرة ويحسن الكرش في للعلف الميكروبي الهدم معدل يزيد ن ب يمكن الغنائي النقبى تصحيح ن ل .اغبرة الحيوانات

. مل حل وج ال عيتف دالضملم اضملي دلو مز ك ا دلس ك يوير علو عك ، طوق م خر س مل و م س

لمكملنررات في ئي غرر ق رر رر غط رر مك رر ف ررمل ك ةصلررق و لري جرر ااتررات مررن خلجرر رر ف ع لمررمل خدم تسرر

سرني و )Meuret et al,. )1990 ئق و ق م وجكل ف ع لممل تأمني ن علز و افا ت فبر خ ئ غ

ياقر ري، ك ر " و ر .)Abdulrazak et al., 1996; Bensalem et al,. 2002( ري ر نرات مل لح ا ة

ورا مل مب قر ت ك قر مع رات ت وسراإ " زلردو را عا نرات مل لح ير تغ في وةصلق جلري ااتات بورأ م خد س

ر مل ف اترركا نريمك .)Rubanza et al., 2003; Bakshi and Wadhwa 2004( اننير نرم رلمرتف

. كر كرووات م قال من ا لم سال ر ه غلع ةمر ةروتني، م ترتا ب ةصلق وعأل في ات( ان " )وخبا

)Getachew et al,. رات ان مر ت معقرد ل تجرك ر قردر )PEG( غرمل رني لي ارمل ضرر لمس ب تارني

)Makkar et al, ت لمعقد ن و رير بو تانني-وروتني معقد ل تجك خلفأل ضر لمس و خدم س ي ،2000(

)1995 .
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رر فر ك روت وا مرز ر و رو يتك ر ملير زل خجر ر ب ر يق ر ريت اروت مل حل ظلرمل مار يف ضيفوح عجر

وطتلر PEG ضرت مس م خر سر جرتق عقرر .)Barry et al,. 2001( ر ة ري ي لىل PEG ضرت مس لضروف

)Kumar and النباتات اورق مع الجاف المستحضر بخلط او PEG على يحتوي بمحلول األشجار اورق كرش مختلفة

1990 Vaithiyanathan ) فرق اتير رز ضرت وودلس اروت مل حل لتير و بع Pritchard et al. 1992; Terril(

1992 .,et al .) را" م امكرز ااره رمل و ، ر حلم ررو يف لجريفورا ميكرز و ي صرا ق رر تافرا" كملر لم طرل ل

ررررملم يف رررر و مررررر ررررمل طايفوررررا ول فرررري ا لمركررررو مررررز ضررررز رررر ك رررم PEG ررررض مس مرررروج اريمرررر م خر سرررر

)1996 ,1994 .,Silanikove et al( لمر لىل اات مل حل ق ال قبل )1998 .,Decandia et al(. خرم س ا ك

(2000 .Gilboa et al( ضر مس PEG ارات مل طالره ول فري ا لمركرو مرز ر ق ك م بموجه م( 10 )بمار

رر ذالمجر ةرضري و ملسر لم رر ب ات اورق ي ر قاا ال قبل ملم يف ر و مر و( لما ) صار كمل

.)Quercus calliprinos, P. lentiscus, Saropoterium spinosa, (Rhamnus palestina ر لمورو

رر و ررل، حل فررمل خرر و ارلم وز ارزي ررما يف )P>0.01( ملر ما احررتف ر تافررا" كملرو رلم مل ارب لرص و

PEG ضررررررررر مس رررررررر و لمررررررررا الررررررررا يرررررررر تا ررررررررر فطررررررررام وز يف ويررررررررا وماررررررررر ررررررررر لممل وز يف تخررررررررر رتفرررررررراح

Pritchard et al. وجرر ي، كر يا". صرا ق و لمرا ير تا يف ور ضرر لمس م خر سر كرا را ك ( رمل م/يملم/10)

ر ك يف ارزي لىل يري ، امر ة ير تا رر Acacia aneura اتراب لىل PEG ررض مس لضراف ا )1988(

. صمل ووز لجسق وز ويف ك ا لمس ف ا

ةرضي مز سا و اا م يف اج إال ل تاط لىل مليا" س يي شال ، مل والم أثر لم ملك سملريا يف س و اطاق جر ت

فر رمل لم لماحلر ر لجملف ران لم م خر واسر ري وك جريرر مرز راج نا راحل اا لم ن و لجال تب ت زالو اك وو . ور
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عررد لم لري جرر ملح ةنرر سرر و نطرراأ رر خدم تسرر رررض. ة عررد لم لري جرر كرراةنملح رر مل رر لم ااتررات و

سرر و Tamarix aphylla (L) Karst طرفرر و Tamarix articulate Vahl. عررا إلثررل ) رررض ة

5 Acccici amplieepsوعكتا E eliptis ecldileisis Dahnhard والكواريفا Cast a C

equisetifolia L ا وواركانسملن .Parkinsonia aculeate L) ةر وتع ؛ روي ص ةرضي في ريم ات في

ر قا بهنا ي، ر نات مل لح ودي خج وكأ ري لمد ات زر في ق ناات ر مصا جلري ةنملح ن و ل م

ي يؤد الني األمر الري، عمليات في العنبة المياه استخدام من بنلك موفرة الري، مياه وملوحة البربة ملوحة تحمل على

على PEG مستحضر تأثير رسة د جرى .)Khalifa et al,. 2003( الخشن العلف إنتاج تكلفة خفض إلى بالتالي

ة الماد ة راد إلى PEG مستحضر إضافة ى وأد )Al-Masri, 2013( سابقا المتكورة األشجار ألواق الغذائية القممة

في ر مل ف ات لمركار رز ترك بزيرا ضرر لمس لهر الب سر ت معرد ت ز را ك ، زجراج في لمقردر لماضرملم عضملي

. اات ات ع

أشجار وتعتير .الخضرة الدائمة البقولية األشجار من وهي Fabaceae عائلة إلى والباركانسونيا السنط أشجار تتتمي

المناطق في التحريج عمليات في واسع بشكل وتستخدم جيد بشكل الماشية وترعاها الممو سريعة األشجار من السنط

ونقرر رر مل كاررر بشرركل اررا تح إلى " إضرراف بربرر رملي ق رر لم ررجار ة مررن د وتعرر ا. تسرر في اافرر اهر و رااف

تكععاس، (غرب المتحدة للواليات الغربي الجنوب في المستوطنة المزهرة األشجار من الباركانسونيا أشجار تعتير المياه.

تتتمي .الكالباغوس حزر وفي األرجتتين شمال حتى جنوب ومن الجنوبية وأمريكا والكاريبي والمكسيك أريزونا) جنوب

اإلثل أشجار وتعتير الخضرة. الدائمة األشجار من وهي Tamarieaceae عائلة إلى والطرفة العادي اإلثل أشجار

النرب في جيدا وتنمو آسيا، وغرب ألوربا الغربية—الجنوبية ء الشواطى األصلي وموطنها لمملوحة احملبة األنوح من ي العاد
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اه ع اوف ملي ت ضي ةض يف وضح س ل يص يت ع لفو دلموعم لوض ة مز طتف لوض ب عيار . مل وودل أثت دل

ري ي و. عتسر و بفتيم لىل ي ة او ممال عيامل ، ملي م ع دلوحل ملك ل رير ع مل ستيا لوض ب عوي ، اوف

يف ررمل عي ، ملورر رر مل دل رر دل ع خلضررت رر ل ر ررلوض ة مررز عورري Casuarinaceae رر ول لىل ررو ضي كوزع ررلوض ب

مال دلسر خلضرت ر ل ر ج حلت لوض ة مز و ك لوض ب ةر يا . صاا جواز تع دالتض " جر اوف ملك

يف رووقريس " ررملي رخرض "ك رلر عيا ، ررملو رر مل م رلر ي رلوضر ب ريرعو ؛ Myrtaceae رر ول لىل رير عي و رملرةس

ررت بك ملورر غالررل شلررو ةضضرري؛ دلرروا سررملي خفررأل خرر مررز )water table( رر دلول دلولررر يف ررر م ت ياررر ررر ل

. )Khalifa et al,. 2003( ي وض وج نا " ل م

كه ا سر ع رمل حل كفروا رز اري يف ارو ق ع او ر رت خ روز روج ال يموار رق بثا بخرتق، سلةري يمواوت م " مموضا

الزجاج في أخرى تغانات من فاعلية أكثر التقنية هذه أن أقمح’وقد ،)Blummel et al,. 2005( الخشة لألعالف

يف عيأثرورو ت كرمل ر ة كرتعيب دل رت خ ق ر م ع عير ضرر-يا مرل مل ر ملير حمل أل ل ا م مريت

بسيطة قرءة بإجرء التخمر حكية درة الغاز إنتاج طريقة تتيح كما .)Getachew et al,. 2005( التخمر منتجات

ةس دالا م خد س و كر سالل م ضني اض سل أزم من ا م س س ةر ااز اج لن في زيا

،)Orskov and McDonald, 1979) P = a + b (1 - e'C(. الطيارة الدهنية األحماض إنتاج مع الغاز إنتاج يترافق 

 ر دالا ه هر ظلرملكج ر تطا إ ري، ك ر " و ر .)Blummel and Orskove, 1993( ر ف ا دلرا رر م جر ن

بطئا أكثر بشكل المتهدم الجزء إلى إضافة حاال والمتهدم العلفية المادة من المنحل للجزع التخمر حكية بشرح يسمح

.(Gatechew et al., 1998)

إلى: حال درس هتد

 Tamarix طرف و Tamarix articulate Vahl. اا إلثل ) رض ة اد لم شجري ةنملح باأل أورأ ق تق -

aphylla (L) Karst والط Acacia ampliceps والكينا Eucaliptus camaldulensis Dahnhard والكازوارينا
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Casuarina equisetifolia L ا وواركااسرمال .Parkinsonia aculeate L،) ر ك و كررويب لم آلزوت مررير و ري وك 

جني. لم ملي حل

. كر سالل م وجاج يف حلضز تماا م خر واس ر خ رك رس -

تافا". كملر لم لمااير امل ني لي ومل ضر مس لضاف تأثر ق تم -

. س س قصر ار ط رو ةمحاض و ي فا ذلرم وماامل ا" يملم كه ا س ل حمل ف ا تمرير -

. كمال لم كروو لم ك و ااز اج ال وني ق ا حترير -
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ائق الطب 3 دا المؤ —3:

3— المختبرة النباتية دالموا — ا :

Tamarix aphylla (L) Karst طرفر و  Tamarix articulate Vahl. ارا إلثرل ) رجري اارملح 6 رار خ جررق  

Casuarina رررا ري كازو و  Eucaliptus camaldulensis Dahnhard رررا ك و  Acacia ampliceps ررس و  

رمل م/ 12.39 ةمر رو )ترك ماحلر ترور يف ر ام  )Parkinsonia aculeate L. ا وواركااسرمال  equisetifolia L 

(36.3o ( 100-25 وا ملو ابم يف 7.65 ملض حل رج و )وور ير رقي كق20 مل وار تم يت و سق  

ماحلر ران بم ورويرق م، مل ا 7 ججري ةاملح ر .كا سملري مز جرقي ا ج يف 34.1 )-9.60 ' N, 39 41.3' E 

ارا م كل جار ا 3) مكررت 4 ز ض ابايت املح كل لي جمل ووجكل يرويا ملرق ات ا مج جرق مل(. م/ 8.32(

لمدة )مئوية رجة د 25-20( الففة حررة رتة د على وجففت الخضري، النمو مرحلة عند الشجرة من مختلفة مواقع من  

رجة د على التجميد تحت مفلقة نايلون أكياس في وحفظت مق 1 ثقوبه رقط منخل على ومررت طحنت ثم أسبوع، -20  

جررجري ةاررملح اورق يف ( جافرر مررا )م/كررغ رر ل ا لمكمالررات كااررق مررا". مررريرت و ررل ا إلجرررا مزمليرر  :

و ني ف 195, 94.8, 91.4, 84.9, 105, 112 و خام بروتني 96.3, 141, 145, 89.4, 176, 73.8 ,4.5 ,30.2 ,55.5  

T. articulate, T. aphylla, A. ampliceps, C. equisetifolia, : 106 ,11.1 ,6.9 مل ا ألنملع تانني

.(Al-Masri, 2013) P. aculeate, E. camaldulensis
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ة: المقدر و المقامية اسادحز -2-3

التخمر: حركية دراسة -1-2-3

 الكرش سائل من خليط مع مئوية 39 حررة رجة د على مل 100 سعة مدرجة زجاجية محاقن في التجريبية العينات حضنت

من ساعة 96 ختالل الغاز إنتاج معدل لققدير Menke et al. )1979( قبل من المطورة الطريقة حسب وسيطة وبيئة

 حاضنة في أفقيا وضعها عن عوضا ي عمود بوضبع المائي الحمام في انحاقن تحضين جرى فقد للطريقة كتطوير الحضن.

 ئرره وزم Menke طريقرر خدمت سرر و .Blummel and Orskov )1993( سررإ دورر يءربط رررك مب مررزو

 و 0rskov للباحثين P = a + b (1 — e"ct( األسية لة المعاد باستخدام النباتية للعينات لهضما حكية لدرسة )1979(

1979( McDonald(، حسب للتانينات البيولوجية الفعالية ودرسة Makkar وزمالئه )ون د أو بإضافة )1995 

زجاج. في ضين من سا 96 لمد كر سائل إلى غمل ين إي بمل ضر مس إضاف

 عليقة على يتغذ حيث ،الصباحي التعليف قبل كرشي بناسور ة مزود عواس كباش ثالث من الكرش سائل على حصل

 )Al-Masri, ملم برا ب ق سر طاقر غراجمل م 12.8 و خرام بروتين م 162 قت وت فص ريس و عد تنب أساسها

كررر ائلرس ررالنس رىرج ف.ر تع در ممل ررتخ دربع ارس 16 ام،رأي 7 لرك ررم ررك ائلرس اتر ت رأخ .)2013

 أكسيد ثاني بغاز مملوءة ( مئوية دججة 39) فئةا د حوجلة في ( ميكرون 100) الخاص النايلون من قماش خالل وتصغيته

 ن: المعاد البيكربونات: من خليط مل 20 و كرش سائل مل 10 على (يحتوي الوسط مرج من مل 30 ضخ جرى الكربون.

 ، مغ( 200) العينات على انحتوية فئةالدا انحاقن داختل إلى أئوماتيكية ماصة بواسطة ( حجما 2:1:1 بنسبة مقطر ماء

 3 بعد ومر لحضن، من ةولى سا في مرتين ثمل بض د با طف ب حمالقن تحريي جرى . شاهد حمالقن إلى ي وك

 رملرغ رررين إي رملرب ربرمرك إضررراف و أو رافربإض راتجر از غررر رر ك ل ج تسررر ررىروج ن. لحضررر مرررن ات رارس 8 و 5 و

(81260 .PEG, 6000; Fluka Firm No( 1 2 سب ب : PEG 30 و 24 و 10 و 8 و 5 و 3 بعرد ري وك ز رك 

 المنتج الغاز حجم طئح بعد تجريبية عينة كل من المنتج الغاز حجم حسب □و الحضن. من ساعة 96 و 32 و 48 و

. PEG مركب إضاف و أو بإضاف شاهد، من ع
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‘الحيوية. والكتلة لميكروبيI النتروجين تقدير —ن —ن —ن

الكرش، سائل خليط من مل 30 إلى %)95 من أعلى اإلغناء )درحة N بالنظرر الموسومة األمونيوم سلفات أضيفت

 اآلزوت تقدير بفرض ،PEG مكب إضافة عدم أو بإضافة ساعة 96 لمدة مبغ) 200) المختبرة العينة فيه حضت الذي

 الكلي اآلروت قياس جرى . )Al-Masri, 2010) (MBM( المتكونة الميكروبية الحيوية الكتلة و )MN( الميكروبي

ائلرس ر خ في أو ارس 96 درلم ني رحملض ررك ائلرس ر خ رم ر ع آلزوت ملضر في N رر اءر إ برونس

 )JASCO N-150, Japan Spectroscopic Com٠ ضرملئي ر رد إل جهراز بملسرط راهد)، ) ه مبفرر كرر

LtD, Tokyo, Japan.( الميكروبي اآلروت لحاب التالية المعادالت واستخدمت )MN( الميكروبية الحيوية والكتلة 

MBM(:( كملن لم

 خليط مع للعينة اآلزوت حوض في 15N النظير إلغناء (% — ئ[ = ) عينة ملغ 200/ساعة 96(ملغا الميكروبي اآلروت

احملضنة العينة في آزوت ملبغ )ل الكرش سائل خليط في N النظير إلغناء % ب ساعة 96 لمدة اضنين الكرش سائل

. سا 96 لمد

. 0٠0864 ب كروبي لم آلزوت ) غ م 200/ سا 96غ/ )م كروب لم ملي لح ك

آزوت. 8٠64% بها ترك في تحمل كر ات كروب م أ Czerkawski )1986( ار أ

 نج و٦الحخ اض واالك ئ ٦fQ٦١ اتهدم ومعصل يوميا" الكه ع٠٦ nil كل٦١ااد اا«اى ب٦اغله١ -3-2-3

: السلسلة قصديرة

حسب الحي) الحيوان لجسم استقالبي وزن كغ ا جافة مادة (غ )Y( استهالكه الجتمل العلف كمية حساب جرى

)1995( Khazaal et al التالية: المعادلة باستخدام

)Y = 18.9 - 0.23 (a + b) + 687 (c) + 0.11 crude protein (g/ kg DM 

لألغنام h/0.04 هو )K( الكرشي التدفق معدل أن باعتبار الجافة ة للماد )ED( الفعلي الهدم معامل حساب وجرى

)1995 .,Umunna et al( :كالتالي )]c + k( ب )X c [(ة + a ت )٠ا0( ED . هو الغاز حجم أن باعتبار 

ركيزة. ملغ 200 تخمر من المنتج الحجم
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كالتالي: Getachew et al. )2002( حسب )SCFA( السلسلة قصيرة الدهنية األحماض تركيز حساب جرى

.0.00425 - SCFA (m mol/200 mg DM) = 0.0222 GP

.ساعة 24 لمدة العينة تحضين بعد )mL/200 mg DM( الصافي المنتج الغاز عن يعبر GP حيث

للتتالج: االحصائية المعاملة—3-3

 McDonaldو 0rskov للباحثين P = a + b )1 - (انم األسية للمعادلة الغاز إنتاج بيانات مالئمة جرت

 (مرل(، رل لم لجروا مرن م ر لم بدلي فاز ك a و ، t ومن د (مل( م لم فاز ك ن P تاةر ، )1979(

فراز ك a + b و (مل(، ر خ قابل كن و ل لم ر لجوا من م ولم ضين فمل خ م لم فاز ك b و

. سا في فاز اج إلن جوئي لمعد c و (مل(، اجه إن ل حمل

 ضر بمس لمعام (2( انملع(؛ 6( بات ةنملع (1( ين: ثاب ين بعام ي عام ملكج ق تص جرب ن و في خدم س

 باستخدام )ANOV٨( التباين تحليل اختبار إلى النتائج أخضعت□ ).PEG دون أو (مع غليغول إيتيلين بولي

 ر بات ةنرملع ترأثر برار خ )Abacus Concepts, Berkeley, CA, USA) Statview-IV صرائي إ برنرامم

%.95 ثقرر رردو ررد شررر ف ررمل مع فرررق اقررل بررار خ م خد باسرر ملسررطات لم فصررل وجرررق .PEG ضررر بمس رر لمعام و

. لمدروس لمعاير بين )R( ر ضلد ت معام ساك وجرق
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الخافشة: 9 ائتتادج—4

التخمر: ومكية الغاز إنتاج -1-4

اك او بملجمل اا تحض بعد روا م رك و ةر لمخ شجري ةنملع اورق من م لم فاز في ت فر 1 لجدو ار ي

أعالها a + b إنتاجه اغتمل الغاز وقيم ساعة 96 و 72 و 48 و 30 بعد المنتج الغاز قيم كات .PEG ستحضر

)0.05<P( اورق طت وا .ا باركانسملن و ا ك و طرف في ملسط وم ا ري كازو و عا إلثل في ناوا وا س في

ةنملع م " مقارن ( سا/0.080( ضين خ م لم فاز )P>0.05( معد ا ا باركانسملن و س و ا ك

ملي ر ةصلق من انملع سبع اق رس في (2005( يفن وزم Gasmi-Boubaker ار ا (. سا/0.061( ةخرق

: ملسط لم

Arbutus unedo, Calycotum villosa,Erica arborea, Phillyrea angustifolia, Pestacia(

lentiscus, Myrtus communis, Quercus suber ) نبرات ا Pestacia lentiscus رر" م ةبطرأ كرا

ةصلق بين من ر" م ةسرع Calycotum villosa نبات كا ا ب ، /سا 0.013 م لم فاز جوئي لمعد غ وب

كانت ةصلق. كاف جاف ما مل/م 224 و 146 بين اجه إن ل حمل فاز ق ت وترو (، /سا 0.025( لمدروس

جريرش ملعرألن )c( )0.056-0.088( م ر لم ازرف جوئري درلمع او مرل/م( 191-119( هراج إن رل حمل ازرف ق قر

ئره وزم Sallam قبرل مرن لمعطرا ( رمل ر ، سرا / 0.015 او مل/م 228( ق ق ي ت من ا او اقل ةر لمخ

رررنبر(ت ررررلخش رررر ف ع رررملرلم ررربعألر اق ررررس ر في (2007( يفن رررروزم Ortiz-Tovar رررارر وا . ررررفص ررردريسر (2008(

ل حمل فاز وك c ق ا (agave bagass و ر صا بقايا ا، مل فا تنب ، شملفا
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اب غ أو بوجود الحضن بعد المختبرة، ة الشجر األنواع ارق أو من الزجاج في المنتج الغاز - 1 جدول

ها عم المتحصل ة التخمر والخصائص ساعة، 69 لمدة (PEG 6000) غول غم بولي مركب

المعادلة في ن التحض من ساعة 69 و 24 ، 28،31 ،42 ،01 ،8 ،5 ،3 بعد المنتج الغاز م ق مالئمة من

P = a + b (1 - e-ct ).

جافة) ماجة ملغ 200/)مل المنتج الغاز ___________________________المنتج انغاز ثوابت

30 h 48 h 72 h 96 h a b a + b c
األًىاع
T. articulata 19.5d 21.5d 23.1d 23.4e 0.01c 23.5f 23.5d 0.056d

T. aphylla 28.6b 31.1b 32.3b 32.9c - 1.15d 34.3b 33.1b 0.066c

A. ampliceps 34.6a 36.7a 38.2a 38.6a 0.11bc 38.1a 38.2a 0.077b
C.
equisetifolia 20.7d 22.3d 23.1d 23.4e - 1.59e 25.4e 23.8d 0.061cd

P. aculeate 25.6c 28.1c 29.9c 30.3d 0.26b 29.3d 29.6c 0.074b
E.
camaldulensis 28.7b 30.5b 32.9b 34.0b 1.24a 31.0c 32.2b 0.088a

S.E.M 0.93 0.86 0.87 0.84 0.10 0.79 0.78 0.004
PEG هعاهلة
+ 28.5a 30.4a 32.0a 32.4a - 0.23a 32.1a 31.9a 0.078a

- 24.1b 26.3b 27.8b 28.4b - 0.14a 28.4b 28.3b 0.063b

S.E.M 1.10 1.11 1.15 1.18 0.20 1.06 1.17 0.003

P قيوة
األنواع <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

PEG معاملة <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.2205 <0.0001 <0.0001 <0.0001
التآثر 0.1121 0.0424 0.0084 0.0039 0.0809 0.0011 0.0038 0.0010

0.05 مسخىي عنذ بُنها فُما معنىٌ فرق وجىد إنً عمىد كم ضمن نهمخىسطاث انمخخهفت األحرف حذل

إنتاجه المحتمل الغاز a+b و التحضُن خالل المنتج الغاز b و البذئٍ المنتج الغاز عن a حعبر
للمتوسطاث. المعُارٌ الخطأ : S.E.M الساعة. فٍ الغاز إلنتاج التجسئٍ المعذل c و

على الخشنة العلفية المواد لكافة جافة ة ماد مل/غ 142 و 110 وبين اماعة 0.076 و 0.028 بين تووحت إنتاجه

بعين ةخ من بد ، شملفا ا ة و تغ م تق إجرء د Kafilzadeh and Heidary )2013( أفا . مل

قيم وتووحت التخمر. حكية مؤشر أيضا ولكن الهضم ومعامل الصنف )yield( نتاج مؤشري فقط ليس االعتبار

0.029 بين )Avena sativa L(. شملفا ف سل ف 18 من ج لم لخش أل ج لم غاز جزئي لمعد

. سا با 0.040 و
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خالل العلف مرور معدل على يؤثر الذي )c( الغاز إنتاج معدل مؤشر بواسطة العلف استهالك يفسر ما غالبا

القيم تدل أن يمكن وبالتالي .)Khazaal et al,. 1995( العلف هدم بمعامل إنتاجه ايتمل الغاز يرتبط بينما الكرش،

الدقققة للكائنات أفضل غذائي ة استفاد معامل على السنط أورق في علهها والمتحصل إنتاجه ايتمل للغاز العالية

)P>0.05( عالية قيما" السنط أورق أعطت حيث ،Al-Masri )2013( نتائج مع النتائج هذه وتتوافق الكرشية.

. لمدروس ةخرى شجري ةنملح م " مقارن ب ق س طاق و لمهضملم عضملي ا

الميتان غاز إنتاج ارتفاع يعد .الخشنة لألعالف التخمر سوية تعكس متخمرة ة ماد وحدة لكل المنتج الغاز كمية إن

)CH4( في ة راد أعلى على الحصول حرى .وبيئية اقتصادية نظر وجهة من فيه، مرغوب غير أمر ايترة الحيوانات عند

ي ررملرت (.1 رركلر ) PEG ررررض مس ررافرإض و ررةرر لمخ رراتر ع ررنرلحض ررنرم ةولى ررارس 30 رررخ ج ررر لم ررازرغ

تكيبها إلى تعود ما عموما حيث العلفية، ة للماد الغذائية القيمة في االختالفات إلى الغاز إنتاج مؤشرت في التفثرات

.)Cerrillo and Juarez, 2004; Kamalak et al., 2005; Salem, 2005; Al-Masri, 2010( او ك
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—٠—T. articuiata P<٠O.OOOSEM=5.9١ OT. aphyiia ٢P<0.d,SEM=9.2١
، A. ampiiceps ٢p<o.d, SEM=9.3 ٥٢—  ١ c. equisetifoiia ٢p<o.d, SEM=6.6١
-I— p. acuieate ٢p<o.d, SEM=6.9١ ٠- E. camaiduiensis ٢p<o.d, SEM=6.6١

)ساعة( التحضين زمن

 أوراق من الكرش سائل وسط في تحضين ساعة 96 خالل الزجاج في المنتج الغاز .1 شكل
برة المخت الشجيرية األنواع

غرم/ك NDF( )575( ارع لم فر لم ار وة ( رجاف ارم غرم/ك 195( ينر ف رلمرتفع ملياترس ررف ، رملق في

112-85( ةخررق شجري ةنملع م " مقارن م لم فاز طلفاض با" ا لمسيو وي ةثل اورق في ( جاف ما

ررل حمل فرراز في فررات خ تعررمل ا وميكررن .)Al-Masri, 2013( ( ررمل رر جافرر مررا م/كررغ 491-322 و

دروج . ارع لم فر لم ار ا في ر ف ملرلم ارزي إىل جريرش ملعرةن ينرب ل(ر حمل دمرذل لرمعام ؛a + b( هراج إن

مر با" سر a + b ق ق رتبطت فقد ي، ك " و .)P<0.0016, R=0.61) SCFA و c ق ق بين إغاليب رتباجي

SCFA رررررو ترك مررررر رررا"روإغالب )P<0.545, R-=0.13( رررررات ان رررملقر وزل )P<0.019, R-=0.48( رررينر ف

)0.97=P<0.0001, R(. ي: ي ا ك ر ضلد خ ت معا وكانت
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a + b (mL / g DM) = 179.183 - 0.333 (lignin; g/kg DM).

SCFA (m mol / g DM) = - 0.482 + 0.021 (a + b; mL / g DM).

a + b (mL / g DM) = 144.619 - 0.094 (tannins; g/kg DM).

مع سلبيا ارتك قد ناتا المختبرة الشجرية لألنوح ومة-المهض الضوية المادة قيم أن إلى  Al-Masri (2013) أشار

(P<0.002, لخرام ةروترين م ا" وإغالب  (P<0.02, R= -0.53) ات ان و  (P<0.001, R=-0.77) ين غ ز ترك

قيم بين سلبي ارباط وجود إلى c واللغنين P<0.01, R=-0.32)( وارتباط  Al-Masri (2010) حظ وال  .R=0.68)

حثها ىجر التي  )(Kochia indica الكوخيا لنباتات  (P<0.09, R=0.74) لخام ا البروتين وتركيز  c قيم بين إيجابي

ضج من ف سل ل مر د .

مستحضر إنافة أدت لخشن. ا العلف هدم معامل وعلى الكرشي التخمر على التانينات مثل الثانوية المكبات تؤثر

إلى 7-2 األشكال تثير (.1 (جدول المختبرة األنوح كافة في التخمر وخصائص المنتج الغاز قيم ة رباد إلى  PEG

.PEG ضر بمس عام " ج ن ف لمخ شجري ألنملح لحضن من سا 96 خ ج لم غاز في ت غير

م قررر مل تعررر أ رنريمك رملياترس رر ا ئهررر مل إلى سررر ةورق رلر حمل ردمرله ل ررولمعام اج زجررر في ررر خ ردرلمع ررر عا 

برين فرات خ بعرأل وجرمل مرن م رر ر  ، (Al-Masri, 2013) ) ر ك رات ان ) انملي لمركبات من خفض م

معامل على وتأثيره الثانوي المكب نشاط بنمط المرتبطة الجينية اصعائص إلى تعود أن يمكن والتي المختبرة األنوح أورق

.(Muetzel and Becker, 2006; Salem et al., 2006( لهضم
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With PEGWithout PEG٦ 140

96 72 48 30 24 10 8 5 3 0

)ساعة( التحضين زمن
للمعاملة نتيجة" نام األغ كرش سائل وسط في اإلثل أوراق تخمر من ساعة 96 خالل المنتج الغاز .2 شكل

. )SEM = 4.5, P < 0.0001, LSD = 2.1( ءليغول إيتيلين بسضضة>^لي
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With PEGWithout PEG
180 1

0 3 5 8 10 24 30 48 72 96 

) )ساعة التحضين زمن
نتيجة الكرش سائل ط س و في طرفة ال أوراق تخمر من ساعة 96 الل خ المنتج الغاز .3 ل شك "

. (SEM =6.6, P<O.OOO1,LSD= 3.2) غليغول إيتيلين  i-^-jPEG—^^ سلة
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With PEGWithout PEG250 1

96 72 48 30 24 10 8 35 0
)ساعة( التحضين زمن

تيجة" ن الكرش سائل وسط في السنط أوراق تخمر من ساعة 96 خالل المنتج الغاز .4 شكل
. )SEM=6.8, P00001, LSD= 2.7(غديغول إدتيلين بهستحضرىولي لئمعاملة
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24 300 3 5 8 10

 ي٦ل
٦٢٠
 

؟/
٠٦٦
( 

آ٣ق
 ا٢

ا٢٩م

تيجة" ن الكرش سائل وسط في نا الكازواري أوراق خمر ت من ساعة 96 خالل المنتج الغاز .5 شكل
. )SEM=5.0, P<0.0001,LSD = 2.3(غديغول إدذيدين ولي0بمستعضر للمعاملة
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180 1 With PEGWithout PEG

160 -

140 -

120 -

100 -

80 -

60 -

40 -

20 -

0 إ
0 3 5 8 10 24 30 48 72 96

)ساعة( التحضين زمن

تيجة" ن الكرش سائل وسط في يا الباركونسون تخمرأوراق من ساعة 96 خالل الغازالمنتج .6 شكل
. )SEM=5.3, P<0.00Q1,LSD= 2.3(غديغول إدتيلين بهستضرىعمدولي لئمعاملة
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40 -

200 1 

180 -

- 160

ع 140 -
- 120 1

ؤ 100 -
ري 80 -

60 -

72 9624 30 48

20 -

0 ,I II I 
0 35 8 10

(ساعة) التحضين زمن
نتيجة" الكرش سائل وسط في الكينا أوراق تخمر من ساعة 96 خالل نتج الم الغاز .7 شكل

)SEM= 5.3,P < 0.00Q1,LSD= 1.3( غدبغول إدديدين دوليPEGبمستحضر للمعاملة

كل ( ضين فمل خ ثاب ر ةر مخ نبايت نملع كل من م لم فاز في (%( لمزملي ويا معد ا ا ائج ن ارت ا

رترا و م رر لم فرراز زيررا ررضربف PEG ضررر مبس رر لمعام إىل ررةر لمخ رجريرش ةنررملع اورأ جاب سرر فررت خ (.8

رر اك كا وو حلضن. من ةوىل سا 30 خ زيا معد ا حلصمل ومت حلضن، بويا طلفاض

بعرد %8 إىل ويرجر حلضرن مرن سرا 10-5 خر %80 مبعرد فراز اج إن ز طرف اورأ د " م

كروبرات م ا ر يرد وور إلثرل. و را ري كازو اورأ مر لمشرا ات ملك سر بعرأل رت مل و حلضرن. مرن سا 96

ر زم فرمل بعرد لمكملنرات ن ور ر برت يف او ذلضرق راا اث وير يف ضرد لمكملنرات مر فت يك قد يكمل ا ميكن ذلضق

حلضن. من

المعلومات نظم www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
25

http://www.saec.sy


(%
)

 
قاً

٢٦
 ا

٢۶٦٢
 ؛

□؛ م
٢٩٢
؛

 من ساعة 96 خالل مختبرة ال الشجيرية األنواع أوراق ن م منتج ال الغاز ي ف )%( الزيادات . 8 شكل
التخمر وسط ى إل ليغول غ إيتيلين بولي مستحضر إلضافة نتيجة" الحضن
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ايوكروبيهق وية٠١١٦ا والكظة الميكروبى، التتروجين -2-4

النباتي النوح على كيزة غ 1 من المنتجين MBM الميكروبية الحيوية الكتلة أو MN الميكروبي االنوت سويات تتوقف

مرن " مرتفعر را" ق سر و ا باركانسرملن أورق طرت أ ).2 )جردو ر خ في PEG ضر مس اب أو ووجمل

MN و MBM قق ارتبطت األخرى. النباتية األنوح مع مقارنة MN و MBM اللفنين مع ".لبا =-P<0.08, R(

إلى PEG ضررر مس افرإض و رلمدروس ملحرألن )P<0.001, R=0.85) امرلخ ين يروترر زر ترك مرر ا"روإغالب 0.37(

ام لخرررر ررررا ة و MBM و MN ق قرررر ين برررر ا مشرررر رتباطررررات رررر Al-Masri )2007( ل صرررر و ر. رررر خ وسرررر

)0.73=-P<0.01, R( 0.84) يروتين مليات وزل=P<0.01, R( ملي ر باتات بعض .

الجافة المادة في الحاصل االنخفاض بين التوازن على الصافية المنتجة الميكروبية الكتلة أو الصافي الميكروبي االنوت يتوقف

ك أ Al-Masri )2003) أفا . لمهضملم لجاف لما من د و كل ج لم كروب لم ك في رتفاح و هدم لم

MN و MBM الرعوية والنباتات ألنجقا لبعض حقيقيا" متخمرة عضوية مادة ملغ 100 من المنتجين Atriplex(

)lci coclaca, Prosopis stcphaTiaTa, MoriTga olcifcra, Jatropha ci rcas 2.9- ردو في تقر

الذي الزمن عند الميكروبية الكفاءة )Van Gelder )2000 و Cone حذألد التوالي. على ملغ 34-8 و ملغ 0.7

الميكروبية البيورينات باستخدام الميكروبي ينبابووت كفاءة قدر كما الميكروبية، الحيوية للكتلة أعظمي إنتاج فيه صقل

microbial purines. صرل و رر، خ ر ا ت معرد لهرا يت مل كروب لم كفاء في ا" رتفا ا با ظ

أ لمرتفع ر خ ت معد ت ك ركازت ميكن هدم. ز بط لممل بعض كروب لم كفاء ب س ق ق ا با

الميكروبات قبل من المقروقة الطاقة كمية‘أو نسبة خفض طريق عن ونلك الميكروبي ابووتبين من عالية كميات تنتج

.)for maintenance purposes( ان ص رض ة

المعلومات نطم www.saec.syالسورية الذرية الطاقة هيئة
27

http://www.saec.sy


SCFA السلسلة القصيرة الدهنية واألحماض MBM الميكروبية الحيوية والكتلة MN الميكروبي النتروجين في التغيرات .4 جدول
EDS فعليا" المتهدمة المادة إلى MBM و MN من كل ونسب ED الفعلي التهدم ومعمل Y اليوم في استهالكه المحتمل والعلف
PEG غليغول إيتيلين بولي مستحضر غياب أو بوجود الكرش وسط في التحضين بعد الشجيرية األنواع ألوراق

MN
(mg/g
DM)

MBM
(mg/g
DM)

SCFA 
(m mol/g 
DM)

Y

g DM/kg BW0('7؛(

ED mg MN /

g EDS

mg MBM /

g EDS
األًىاع

T. articulata 0.68d 7.82d 1.92e 62.9c 13.7d 4.97d 56.8d
T. aphylla 2.48c 30.1c 2.99b 72.4b 20.0c 12.4c 152c

A. ampliceps 4.57b 52.8b 3.53a 79.3a 25.2a 18.2b 210b
C.
equisetifolia 0.55de 6.31de 2.08d 65.2c 13.8d 4.05d 46.0d
P. aculeate 5.03a 57.2a 2.64c 82.3a 19.3c 26.0a 296a
E.
camaldulensis 0.15e 1.73e 3.00b 80.2a 22.5b 0.66e 7.72e

S.E.M 0.15 1.66 0.1 2.30 0.78 0.67 7.61
PEG هعاهلة

+ 2.52a 29.0a 2.95a 78.6a 21.0a 11.5a 132a
- 1.96b 22.9b 2.44b 68.8b 17.1b 10.6a 124a
S.E.M 0.41 4.75 0.12 1.80 0.90 1.90 21.8

P قيوة
األنىاع <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

PEG معامهت <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 0.1835 0.2592
انخآثر 0.0098 0.0009 0.0035 0.0010 0.0022 0.3452 0.0725

0.05 ثمت سىَت عنذ بُنها فُما معنىٌ فرق وجىد إنً عمىد كم ضمن نهمخىسطاث انمخخهفت األحرف حذل

S.E.M : نهمخىسطاث انمعُارٌ انخطأ

" (P<0.05) يف ب و" فا ارم دل دلو لىل ل دل ملي حل ك بع كتعيب دل آلزعت اسا كواق و، ضس يف مليرو ما 

رم ررو" لغلوو رمتياط  MBM ع MN ق رق قرعكوا (.2 رعر)ج ةخررتق ةاررملح مرر " مموضارر سرر ع و مالراوضكواس أ بعض

(ED%) اوفر رو ري فا ذلررم ماومرل عمر  (P=0.0015, R=0.61) SCFA ع (a + b) وجه ال ل حمل اوز

ي ي و ك ض ضلر خ ت ماو عكواق : .(P=0.0025, R=0.59)

MN (mg / g DM) = -3.792 + 0.041 (a + b; mL/g DM).

MN (mg / g DM) = -2.71 + 9.585 (SCFA; m mol/g DM).

MN (mg / g DM) = -2.371 + 0.253 (ED; %).
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SCFA السلسلة القصيرة الدهنية واألحماض MN الميكروبي والنتروجين a+b إنتاجه المحتمل الغاز قيم في الزيادات .3 جدول
غليغول إيتيلين بولي بمستحضر المعاملة لتأثير نتيجة" المختبرة الشجيرية األنواع ألوراق

a + b (mL/g DM) SCFA (m mol/g DM) MN (mg/g DM)

لع -PEG +PEG Increase -PEG +PEG Increase -PEG +PEG Increase

T. articulata 111d 124d 13bc 1.68e 2.17e 0.49b 0.55c 0.80d 0.25bc

T. aphylla 161b 171b 10c 2.68b 3.31b 0.63a 2.15b 2.80c 0.65bc

A. ampliceps 182a 200a 18bc 3.33a 3.73a 0.40b 4.15a 4.98b 0.83b
C.
equisetifolia 110d 129d 19b 1.86d 2.31d 0.45b 0.53c 0.57d 0.04c

P. aculeate 139c 157c 18bc 2.44c 2.84c 0.40b 4.28a 5.78a 1.50a
E.
camaldulensis 145c 177b 32a 2.64b 3.36b 0.72a 0.12c 0.17d 0.05c

S.E.M 2.70 1.90 2.60 0.04 0.04 0.05 0.15 0.16 0.15

P-value <0.0001 <0.0001 <0.0007 <0.0001 <0.0001 <0.0003 <0.0001 <0.0001 <0.0013
0.05 ثمت سىَت عنذ بُنها فُما معنىٌ فرق وجىد إنً عمىد كم ضمن نهمخىسطاث انمخخهفت األحرف حذل

S.E.M : انخطأ نهمخىسطاث .انمعُارٌ

الحيوية والكتلة Y باليوم استهالكه المحتمل والعلف ED الجافة للمادة الحقيقي الهدم معامل قيم في الزيادات .2 جدول
غليغول ايتيلين بولي بمستحضر المعاملة لتأثير نتيجة" المختبرة الشجيرية االنواع الوراق MBM الميكروبية

Y (g DM/kg
ED (%) BW0.75) MBM (mg/g DM)

االنواع -PEG +PEG Increase -PEG +PEG Increase -PEG +PEG Increase

T. articulata 12.2d 15.2e 3.0c 57.5d 68.3b 10.8bc 6.48c 9.15d 2.67c

T. aphylla 17.6c 22.4c 4.8ab 62.7c 82.0a 19.3a 28.0b 32.2c 4.15b

A. ampliceps 23.4a 27.0a 3.6bc 76.1b 82.6a 6.5cd 47.9a 57.6b 9.72c
C.
equisetifolia 12.0d 15.6e 3.6bc 61.4cd 69.0b 7.6bc 6.06c 6.54d 0.48c

P. aculeate 18.0c 20.6d 2.6c 81.8a 82.8a 1.0d 47.5a 66.9a 19.5a
E.
camaldulensis 19.6b 25.5b 5.9a 73.7b 86.7a 13.0b 1.63c 1.83d 0.20c

S.E.M 0.39 0.38 0.46 1.30 1.98 1.60 1.50 1.82 1.58

P-value <0.0001 <0.0001 <0.0016 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
 0.05 ثمت سىَت عنذ بُنها فُما معنىٌ فرق وجىد إنً عمىد كم ضمن نهمخىسطاث انمخخهفت األحرف حذل

S.E.M : انخطأ نهمخىسطاث انمعُارٌ .

إلى PEG ضر مس إضاف ت أ .PEG ضر بمس عام " ج ن لمدروس لمعايير في ت زيا 4و 3 ادو هر ي

رررض مس رملروج في رروبيرك لم رينرملوج ررمرتف راجر إن ررم ررترف رروه ، SCFA و a+b م ررق رارزي إلى ررر خ رروس
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PEG، ضت مس ضياوجي قمل لىل مل ير شلو PEG روض ب كتعيب. دل ارم وت ةرعي عحتتيت وت وا م Pritchard

)1988( et al و ةكوسر ااروت ةعضأ ر ف ا ر م ع ي ا دلسر رف ا ر ك طلفروض ب )Acacia aneura( كرو

ضياروجي عجرمل لىل رو ولل ا روضت ب ةعضأ. يف ملجر دل وت ةرعي م ضياطق يت ف ك وت وا مز وو مل مب متياطو"

ي: ي و ك ضياوجي ماو عكواق .)P=0.0007, R-=0.64( ك وت وا و عيتك MBM بع MN ق ق وني ا س

MN (mg / g DM) = 3.074 - 0٠031 (tannin; g/kg DM(

)MBM (mg / g DM) = 35.512 - 0.353 (tannin; g/kg DM

دلصرت رولم ا مر فر مل ي PEG ضرت مس إلضروف " لر ا MBM ع MN ع SCFA ع م ر دل اروز او ق م ل

روكي ةممال آلزعت رو يتك طلفروض لىل يري شلرو رواني ملي حمل ة يف ةرعيني ورم مار خفأل ي (.2007)

)NH3-N(، علضوف PEG سمليوت زيو لىل يي NH3-N. وسإ م حتتض ه يموو آلزعت ستي ذلرم يي

آلزعت صرررو م مارررر زيرررو لىل يررري رررو ك وجررروج، يف لررروضك ملمررر م يف ررروكي مال ةم آلزعت يرررتكق لىل طوقررر

آلزعت وررررم مارررر مز يرررو عيارررر .in vivo حلررري رررمل حل ررر لررروضك ملمررر م يف كرررت ض جرررر رررةر روكير ةممال

بجل مز ي كت وكي ةممال آلزعت مز فاو فو س إلمكوا " جر بمت"وومو" كت يف رضي كتوملو عدلكمالوت

روفرورض روانير مررز رر و سررمليوت رر مليرر حمل رقرةصل روترااوي مررز فو ررس يررو ي، رر كررتعيب. دل رنيرةرعي وح ررط

يارررع ررق ررت. خ ز ر ررويم آلزعت رراس ع ر رر بجررل مررز لضررويف اوقرر رضرمص عجررمل رم PEG ررل م ه رتوط متكارروت

جرروجي يف رركا خفررأل لىل يري ر ررحل لىل رمتيفا فر ا يف وانير مليرس قركوا لك PEG إرمتك وفرلض " رر مف

واني مز وو مل زل يف خفض دل ة لىل PEG لضوف يي قر بختق، جا مز . ة وضق عماومل كتعيب دل
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)Getachew et كتعيب دل ةرعيني وح ط كفوا عخبفضاو ارم دل ر ةرعيني ك خبفضاو ي عك ، ا س تثوض لىل

.al., 2000)

االستنتاجات - 5

ي: موي م يسع ا و ولم ا " و

الستخدامها مالئمة وهي والسنط البارقانسونيا اورق في المنتجين الحيوية والكتلة الميكروبي اآلزوت قيق ارفعت ٠

يف ير ت اروت مل ير ا خلروم ةرعيرني مرز ورو مل زل يف خفضر دل خلجر ر ف ا لر ا يف ر تزعي وت كرر

 راج إلن و ئر ع فريت يك في خفرأل لىل ، ي صرا ق فائرد مز ، يي وه . ااف به و ااف اا لم

. مل لح

لىل اتر ان زرم ر ا ملياترس ر رملي حمل جريرج ةورق لىل ملرا ينر لي ملرو ررض مس افرلض ت ا ٠

ي. ه لمس ف ع و ف ع هدم ومعامل ر خ وخصائ ي كر كروبي لم ملوجين ق ق زيا

شكر كلمة

. لما هق و عهق جج سملري ري طاق ز ذل ور قسق س ورئ عام لمدير ف لمي يجكر
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