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المعامالت البيولوجية، الهضم المعممي،  الكممات الدالة:
 تبن الرز

 
 زــــــــــالموجـ

  
تهدف التجربة الى دراسة تأثير استخدام المعامالت 
البيولوجية لتحسين قابمية الهضم المعممي لتبن الرز، 
تضمنت التجربة تقدير انتاج الغازات ومعامل هضم 
المادة الجافة ومعامل هضم المادة العضوية واالس 

 ، قسمت التجربة الى سبع معامالتpH  9الهيدروجيني 
مجموعة السيطرة والتي احتوت عمى المعاممة االولى: 

 غم من التبن فقط 3
المعاممة الثانية: مجموعة االنزيمات المحممة لأللياف 

 غم من التبن. 3غم مع  0.3
المعاممة الثالثة: مجموعة االنزيمات المحممة لأللياف 

 غم من التبن. 3غم مع  0.4
غم  3غم مع  0.3المعاممة الرابعة: مجموعة الخميرة 

 ن.من التب
 3غم مع  0.4المعاممة الخامسة: مجموعة الخميرة 

 غم من التبن.
المعاممة السادسة: مجموعة الخميط بين االنزيمات 

غم  3غم مع  0.3غم والخميرة  0.3المحممة لأللياف 
 من التبن 

المعاممة السابعة: مجموعة الخميط بين االنزيمات 
 غم 3غم مع  0.4غم والخميرة  0.4المحممة لأللياف 

 من التبن 
أظهررررررت النترررررامع تفررررروق المعاممرررررة السادسرررررة معنويرررررا 

(P<0.05) عمى المعاممة الثالثة فري كميرة الغراز المنرتع
فررري بدايرررة التجربرررة، كمرررا تفوقرررت المعاممرررة الثالثرررة معنويرررا 

(P<0.05)  فررررري كميرررررة الغررررراز المنرررررتع عمرررررى المعاممرررررة
ساعات مرن فتررة التحضرين ، ونالحرظ  01الخامسة بعد 
فررررري كميرررررة  (P<0.05)مرررررة الثالثرررررة معنويرررررا تفرررروق المعام

الغررراز المنرررتع عمرررى كرررل مرررن المعاممرررة الرابعرررة والخامسرررة 
سراعة مرن فتررة التحضرين، وبينرت النترامع تفروق  01بعد 

فري كميررة  (P<0.05)المعاممرة الثانيرة والسادسرة معنويرا 
سرراعة  13الغرراز المنررتع مقارنررة بالمعاممررة الخامسررة بعررد 

سراعة مرن التحضرين  37 من التحضين، كما لوحظ بعرد
فررري كميرررة  (P<0.05)تفررروق جميرررع المعرررامالت معنويرررا 

الغرراز المنررتع عنررد المقارنررة مررع المعاممررة الخامسررة ، مررن 
خالل التجربة نالحظ تفروق المعاممرة الخامسرة والسادسرة 

عمرررى  (P<0.05)فررري قيمرررة االس الهيررردروجيني معنويرررا 
مع وجرود و بينرت النترا,  كل من المعاممة الثانيرة والرابعرة

لكررل مررن معررامالت السرريطرة   (P<0.05)تفرروق معنرروي 
والمجموعررة الثالثررة والخامسررة والسادسررة والسررابعة مقارنرر  
بالمعاممرررررة الرابعرررررة فررررري قابميرررررة هضرررررم المرررررادة الجافرررررة ، 
وتفوقررت المعاممررة الثالثررة عمررى المعاممررة السررابعة معنويررا 

(P<0.05)  فررررري قابميرررررة هضرررررم المرررررادة العضررررروية كمرررررا
عمررى كررل  (P<0.05)اممررة السادسررة معنويررا تفوقررت المع



 خالد دفيك أحمد                                 446

Arab Univ. J. Agric. Sci., 24(2), 2016 

من المعاممرة الثانيرة والرابعرة و السرابعة فري قابميرة هضرم 
المرررادة العضررروية أ كمرررا أظهررررت النترررامع تفررروق كرررل مرررن 

( عمرى (P<0.05معامالت السيطرة والخامسة والسرابعة 
المعاممرررررة الرابعرررررة فررررري قابميرررررة هضرررررم المرررررادة العضرررررويةأ  

تخدام االنزيمررات المحممررة نسررتنتع مررن الدراسررة اهميررة اسرر
غررررررم وكرررررريلك الخمرررررريط بررررررين  3غررررررم  1لألليرررررراف بنسرررررربة 

االنزيمررررات المحممررررة لألليرررراف وخميرررررة الخبررررز مررررن اجررررل 
 تحسين قابمية الهضم المعممي لتبن الرزأ

 
 المقدمة

 
 األعالف خصوصا الخشنة األعالف نقص إن

 التوج  إلى أدى والشتاء الجفاف موسم خالل الخضراء
 تغيية في كاألتبان الحقمية المحاصيل بقاياالستخدام 
 تسد حاجة الحيوانات ال ولكنها المجترة الحيوانات
 المنخفض هضمها ومعامل الغيامية قيمتها النخفاض

 وعدم والهميسميموز السميموز مع المجنين ارتباط بسب
 المجهرية اإلحياء تفرزها التي الهاضمة اإلنزيمات قدرة
الغيامية  العناصر من واالستفادة هضم من الكرش في
 (، هناك مجموعة طرق يتم من خالها تحسين القيمة0)

منها المعامالت  النوعية المنخفضة لألعالف الغيامية
(، تم ادخال االنزيمات المحممة لأللياف 1،2)الميكروبية 

( حيث ادى 3)كإضافات بغرض رفع القيمة الهضمية 
مة لأللياف عمى استخدام االنزيمات الخارجية المحم

اعطاء نتامع ايجابية في هضم المواد الميفية صعبة 
كما حسنت االنزيمات المحممة لأللياف من  (4)الهضم 

خميرة الخبز  ( استخدمت5هضم االلياف في المختبر)
Saccharomyces Cerevisiae  بوصفها إضافات

في عالمق المجترات لتحسين هضم العناصر الغيامية 
( حيث تعمل خميرة الخبز عمى رفع معدل هضم 6)

(، يهدف 7االلياف و زيادة االستفادة من المادة الجافة )
هيا البحث الى معرفة تأثير اضافة المعامالت 
البيولوجية والتي تشمل كل من االنزيمات المحممة 

وخميرة  Fibrolytic enzymesلأللياف 
عمى قابمية   Saccharomyces Cerevisiaeالخبز

الهضم المعممي لتبن الرز وقياس معدل انتاج الغاز 
وقيمة االس الهيدروجيني وقابمية هضم المادة الجافة 

IVDMD  والمادة العضويةIVMODأ 
 

 المواد وطرق العمل
 

في مختبر التغيية  اجريت تجربة الهضم المختبري
ابع لقسم عمم الحيوان في كمية الزراعة في جامعة الت

UPM  في ماليزيا وتضمنت التجربة تقدير انتاج
الغازات وقابمية هضم المادة الجافة والمادة العضوية 

أ استخدم في التجربة تبن الرز pHواالس الهيدروجيني 
الفرنسية  Lesaffreواإلنزيمات الفطرية )إنتاج شركة 

وتشمل  Trichodermaوالمستخمصة من فطر 
(  cellulase, xylanase, B-glucanaseإنزيمات 

الفرنسية  Lesaffreوخميرة الخبز الحية )إنتاج شركة 
(   109×5غم يوفر  0كل  SC 47وتتكون من ساللة 

 قسمت التجربة الى سبع معامالت9
المعاممة االولى: مجموعة السيطرة والتي احتوت عمى 

 غم من التبن فقط 3
مة الثانية: مجموعة االنزيمات المحممة لأللياف المعام
 غم من التبن. 3غم مع  0.3

المعاممة الثالثة: مجموعة االنزيمات المحممة لأللياف 
 غم من التبن. 3غم مع  0.4

غم  3غم مع  0.3المعاممة الرابعة: مجموعة الخميرة 
 من التبن.

 3غم مع  0.4المعاممة الخامسة: مجموعة الخميرة 
 لتبن.غم من ا

المعاممة السادسة: مجموعة الخميط بين االنزيمات 
غم  3غم مع  0.3غم والخميرة  0.3المحممة لأللياف 

 من التبن.
المعاممة السابعة: مجموعة الخميط بين االنزيمات 

غم  3غم مع  0.4غم والخميرة  0.4المحممة لأللياف 
 من التبن.

 Fistulateتم جمع عينات سامل الكرش بطريقة 
كباش ناضجة قبل التغيية الصباحية بعدها  2من 

أجري عممية ترشيح عين  الكرش باستخدام القماش 
القطني في دورق مخروطي ثم اخيت العينات الى 

الى عين  سامل الكرش  CO2 المختبر وتم حقن غاز 
في المختبر لتوفير الوسط الالهوامي ولمحفاظ عمى 

ضير الوسط طبيعية محتويات العينة ، بعدها تم تح
McDougall's  اليي تتم اضافت  الى سامل الكرش

وبعد اكمال عممية تحضير الوسط يمزج مع عين  سامل 
مل من المزيع  21الكرش في بيكر كبير يتم اضافة 
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مل وتوضع في  111الى سرنجات زجاجية سعة 
بعدها يتم ° م 28الحمام المامي وعمى درجة حرارة 

، 1الل فترات مختمفة عند عممية قراءة انتاج الغازات خ
ساعة من بداية التجربة  37، 13، 01، 01، 7، 5، 3

( بعد االنتهاء من القراءة تم تفريغ 8وحسب طريقة )
 pHالعينات في جفن  تم قياس االس الهيدروجيني 

وبعدها تم حفظ العينات في الفرن عمى درجة حرارة 
ساعة لتقدير معامل هضم المادة  13لمدة ° م 014
 In Vitro dry matter(IVDMDفة )الجا

disappearance   وبعدها حولت العينات الى فرن
ساعات لتقدير  4ولمدة ° م 441وعمى درجة حرارة 

الرماد من اجل تقدير المادة العضوية بطرح قيم  المادة 
الجافة من الرماد وتم حساب معامل هضم المادة 

 In Vitro organic matter(IVOMDالعضوية )
disappearance ( أ01وحسب طريقة) 

أجري التحميل اإلحصامي باستعمال برنامع        
SAS  (، 00) 0أ8اإلحصامي الجاهز اإلصدار

واختبرت الفروق المعنوية بين المتوسطات باستعمال 
( متعدد الحدود عند مستوى 01) Duncanاختبار 
 أ10أ1و  14أ1معنوية 

 

 النتائج والمناقشة
 

تفررررروق المعاممرررررة  (0جـــــدول )اظهررررررت النترررررامع فررررري 
عمررى المعاممررة الثالثررة فرري  (P<0.05)السادسررة معنويررا 

كميررة الغرراز المنررتع فرري بدايررة التجربررة حيررث بمغررت كميررة 
 55أ1±22أ16مرررررل و  11أ0±11أ21الغررررراز المنرررررتع 

مررل وعمررى الترروالي ، كمررا تفوقررت المعاممررة الثالثررة معنويررا 
(P<0.05)   فرررررررري كميررررررررة الغرررررررراز المنررررررررتع والرررررررريي بمررررررررغ

مررررررررررررررل عمررررررررررررررى المعاممررررررررررررررة الخامسررررررررررررررة  73أ3±55أ46
سرررررررراعات مررررررررن فترررررررررة  01بعررررررررد  مررررررررل  17أ1±11أ35
، ونالحررررررررظ تفرررررررروق المعاممررررررررة الثالثررررررررة معنويررررررررا الحضررررررررن

(P<0.05)  مل  11أ4±11أ50في كمية الغاز المنتع
مررررررل 34أ0±55أ37عمررررررى كررررررل مررررررن المعاممررررررة الرابعررررررة 

سرراعة  01مررل بعررد  55أ1±55أ37والمعاممررة الخامسررة 
ينررت النتررامع تفرروق المعاممررة الثانيررة مررن فترررة الحضررن، وب

 62أ0±11أ57مل والمعاممة السادسة  65أ2±72أ60
مقارنررررررة  (P<0.05)فرررررري كميررررررة الغرررررراز المنررررررتع معنويررررررا

بالمعاممررة الخامسررة حيررث بمغررت كميررة الغرراز المنررتع فيهررا 
سرراعة مررن الحضررن، كمررا  13مررل بعررد  18أ0±72أ46

سررررررراعة مرررررررن الحضرررررررن تفررررررروق جميرررررررع  37لررررررروحظ بعرررررررد 
فرري كميررة الغرراز المنررتع  (P<0.05)معنويررا  المعررامالت

عند المقارنة مع المعاممة الخامسة تتفق هري  النترامع مرع 
،  06، 05( ولررررررم تتفررررررق النتررررررامع مررررررع )04، 03، 02)

( يعررررررود االخررررررتالف فررررررري النتررررررامع الرررررررى نرررررروع التررررررربن 07
المستعمل في التجارب او قد يكون بسبب االختالف في 

فرري التجررارب وان مرررا المعررامالت البيولوجيررة المسرررتخدمة 
يحصرل مررن زيررادة فرري كميررة الغرراز المنررتع خررالل تجررارب 
الحضن المختبري دليل عمى تحسن في عمميات التخمر 
بفعرل االحيراء المجهريرة ممرا يرنعكس ايجابيرا عمرى هضرم 
االليررراف وزيرررادة فررري انتاجيرررة االحمررراض الدهنيرررة الطيرررارة 

 ( أ11 ، 08)
حصرررررول تفررررروق معنررررروي  (6جـــــدول )ونالحرررررظ فررررري 

(P<0.05)  لكرررررل مرررررن المعاممرررررة الخامسرررررة و المعاممرررررة
ة االس الهيررررررررردروجيني بالمقارنرررررررررة رررررررررررة فررررررررري قيمرالسادسررررررررر

بالمعاممرررة الثانيرررة والرابعرررة حيرررث بمغرررت القررريم لممعرررامالت 
 ،15أ1 ± 65أ5،  12أ1 ± 82أ5و 15أ1 ± 81أ5
وعمررررى الترررروالي تتفررررق هرررري  النتررررامع مررررع  12أ1 ± 65أ5

ن 02) مررررررررن أهررررررررم العوامرررررررررل المرررررررر ثرة  فرررررررري عمرررررررررل ( وا 
هررررررررررو األس المعررررررررررامالت البيولوجيررررررررررة داخررررررررررل الكرررررررررررش 

ن عردم االسرتجابة لهرا يعرزى إلرى ارتفراع  الهيدروجيني  وا 
األس الهيرردروجيني الكرررش وانخفرراض درجررة الحرررارة لرريا 
يجب التحقق من استقرار الكرش قبل االستخدام ، كيلك 

ة لعمرررررررل إن األس الهيررررررردروجيني مرررررررن العوامرررررررل الرميسررررررر
ن نمررررررو وتكرررررراثر اإلحيرررررراء  البكتريررررررا المحممررررررة لمسررررررميموز وا 
المجهرية يتأثران بقيم  األس الهيدروجيني لسامل الكرش 

 (أ 10)
وجرررود تفررروق معنررروي  (3جـــدول )وبينرررت النترررامع فررري 

(P<0.05)  لكررررل المعاممررررة السرررريطرة المجموعررررة الثالثررررة
والخامسررررة والسادسرررررة والسرررررابعة بالمقارنررررة مرررررع المعاممرررررة 

ابعة في قابمية هضرم المرادة الجافرة، وتفوقرت المعاممرة الر 
فررري  (P<0.05)الثالثرررة عمرررى المعاممرررة السرررابعة معنويرررا 

قابميرررررة هضرررررم المرررررادة العضررررروية كمرررررا تفوقرررررت المعاممرررررة 
عمررررى كررررل مررررن المعاممررررة  (P<0.05)السادسررررة معنويررررا 

 ادة ررررررم المررررررة هضرررررة في قابميرررررررررة والسابعرررررة والرابعرررررررررررالثاني
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 تعمى معدل انتاج الغازا البيولوجيةالمعامالت  تأثير .4جدول 

 الخطأ القياسيأ± *القيم تمثل المعدل  
a, b, c,d( 9 الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنويةP≤0.05 ) 

 
 

 قيمة االس الهيدروجينيعمى  البيولوجيةالمعامالت  تأثير .4 جدول
 

مجموعة  الصفات
 السيطرة

مجموعة االنزيمات 
المحممة لاللياف 

 غم6

مجموعة االنزيمات 
المحممة لاللياف 

 غم4

مجموعة خميرة 
 غم6الخبز 

مجموعة خميرة 
 غم4الخبز 

مجموعة  الخميط بين 
غم والخميرة 6االنزيمات

 غم6

الخميط بين مجموعة  
غم والخميرة 4االنزيمات

 غم4

مستوى 
 المعنوية

pH 6.77±0.02* 
bcd 

6.76±1.16 
cd 

6.83±1.13 
abcd 

6.76±1.13 
cd 

6.91±1.16 
ab 

6.93±1.13 
a 

6.83±1.13 
abcd 

0.05 

  الخطأ القياسيأ± القيم تمثل المعدل  
a, b, c,d 9 الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود( فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنويةP≤0.05أ) 

 
 

 الصفات
مجموعة 
 السيطرة

مجموعة االنزيمات 
المحممة لاللياف 

 غم4

مجموعة االنزيمات 
المحممة لاللياف 

 غم4

مجموعة خميرة 
 غم4الخبز 

مجموعة خميرة 
 غم4الخبز 

بين  مجموعة الخميط
غم 4االنزيمات
 غم4والخميرة 

بين  مجموعة الخميط
غم 4االنزيمات
 غم4والخميرة 

مستوى 
 المعنوية

انتاج 
 الغاز
 )مل(
بداية 
 التجربة

44.24±0.45* 
ab 

44.22±1.44 
ab 

43.00±1.22 
b 

44.22±1.00 
ab 

44.00±1.22 
ab 

01.11±4.41 
a 

44.22±1.00 
ab 

0.05 

 4بعد 
 ساعة

04.45±0.51 

b 

02.11±4.44 
b 

02.22±4.44 
ab 

04.00±1.00 
b 

04.22±1.00 
b 

04.22±4.41 
b 

04.22±1.44 
b 

0.05 

 0.76±03.23 ساعة 4

b 

44.00±4.44 
ab 

44.00±4.22 
ab 

03.41±1.41 
b 

04.42±1.42 
b 

05.00±4.44 
b 

05.40±4.14 
b 

0.05 

 0.91±44.43 ساعة 2

b 

44.22±4.14 
ab 

44.11±0.44 
ab 

41.22±1.44 
b 

44.00±1.00 
b 

40.00±4.44 
b 

44.22±4.32 
b 

0.05 

 1.10±44.67 ساعة 4

b 

41.22±4.21 
ab 

40.11±4.41 
ab 

44.00±4.44 
b 

40.41±1.44 
b 

43.11±4.44 
b 

44.41±4.45 
b 

0.05 

41 
 ساعة

44.04±0.75 

bc 

44.00±0.44 
abc 

43.22±4.44 
ab 

42.40±4.43 
bc 

42.11±1.44 
c 

41.22±4.22 
bc 

45.11±4.01 
bc 

0.05 

44 
 ساعة

51.34±0.89 

bc 

43.22±4.44 
abc 

24.11±4.11 
ab 

44.22±4.44 
c 

44.22±1.22 
c 

40.22±4.22 
bc 

44.22±4.00 
bc 

0.05 

44 
 ساعة

24.11±1.99 

bc 

34.40±0.32 
b 

23.11±4.44 
bc 

20.11±4.14 
bc 

43.40±4.15 
c 

24.11±4.30 
b 

22.00±1.44 
bc 

0.05 

44 
 ساعة

34.02±1.11 

b 

34.40±0.03 
b 

30.00±4.34 
b 

25.22±4.52 
b 

24.41±1.41 
c 

34.22±4.14 
b 

30.11±4.44 
b 

0.05 
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 تأثير المعامالت البيولوجية عمى معامل هضم المادة الجافة والعضوية .3جدول 
 

 مجموعة السيطرة الصفات
 مجموعة االنزيمات
المحممة لاللياف 

 غم6

مجموعة االنزيمات 
المحممة لاللياف 

 غم4

مجموعة خميرة 
 غم6الخبز 

خميرة مجموعة 
 غم4الخبز 

مجموعة  الخميط 
 بين االنزيمات

 غم6غم والخميرة 6

مجموعة الخميط بين 
غم 4 االنزيمات
 غم4والخميرة 

مستوى 
 المعنوية

IVDMD 75.43±1.68* 
bc 

76.54±0.76 
cd 

79.79±1.86 
ab 

74.34±1.66 
d 

78.35±1.56 
abc 

79.41±1.06 
ab 

77.56±1.05 
bc 

0.05 

IVMOD 65.48±1.54 
bcd 

64.08±0.56 
de 

67.65±1.77 
ab 

66.69±1.14 
e 

65.76 ±1.50 
bcd 

67.60±1.06 
ab 

64.85±1.06 
cd 

0.05 

 الخطأ القياسيأ± القيم تمثل المعدل 
a, b, c,d,e( 9 الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى معنويةP≤0.05أ) 

 
 

العضرررويةأ كمرررا بينرررت النترررامع تفررروق كرررل مرررن معرررامالت 
عمى المعاممرة  (P<0.05)السيطرة والخامسة والسابعة  

الرابعررة فرري قابميررة هضررم المررادة العضرروية اتفقررت النتررامع 
( إي إن إضافة المعامالت البيولوجية يزيرد 11، 02مع )

رية ويقمل مرن حجرم المرواد الميفيرة من نمو االحياء المجه
ن زيرررادة معامرررل الهضرررم المختبرررري ويحسرررن الهضرررم ،  وا 

لممررادة الجافررة والمررادة العضرروية قررد يكررون بسرربب تحسررن 
القيمة الغيامية لمتبن بسبب تحررر السريميموز نتيجرة كسرر 

بيرررررن السرررررميموز والهيميسرررررميموز المكرررررنين فيسرررربب  روابطالرررر
تيجررررررة تعرضررررررها لألحيرررررراء زيرررررررادة فرررررررري درجرررررررة التحمررررررل ن

المجهريررة وهرريا يرر دي إلررى زيررادة االسررتفادة مررن العناصررر 
 الغيامية في التبن المعامل وتحسن في كفاءة الهضمأ
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