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  :الملخص 

هــدف البحــث إلــى تقیــیم دریــس خمســة أنــواع مــن الســورجم هــى الــذرة الســكریة، الــذرة الریانــة، ثــالث 
تــم اخــذ . SV-10017، والســورجم FX-17هجــن مــن حشیشــة الســودان هــى البیــونیر و الســورجم 

یـوم بعـد الزراعـة وجفـف العلـف لمـدة  ٩٥، ٧٠، ٤٥ثـالث حشـات مـن هـذه األعـالف علـى أعمـار 
  :عمل الدریس وكانت النتائج المتحصل علیها كالتالىیوم فى الحقل ل ١٤

وجــد اخــتالف معنــوى فــى البــروتین الخــام والمســتخلص األثیــرى وكانــت األفضــلیة لــدریس الســورجم        
SV-10017  مقارنـــة ببـــاقى األعـــالف كـــذلك كانـــت معـــامالت الهضـــم والقـــیم الغذائیـــة افضـــل مـــع

تحسـن المـأكول مـن الـدریس مـع . ذرة السـكریةواقـل قـیم مـع دریـس الـ SV-10017دریس السـورجم 
ـــــذرة  FX-17والســـــورجم  SV-10017دریـــــس الســـــورجم        ـــــس ال وكـــــان اقـــــل مـــــأكول مـــــن دری

السكریة، أما إنتاجیـة الفـدان فكـان افضـل مـع دریـس هجـن حشیشـة السـودان مقارنـة بـأنواع الـدریس 
  .جن عن باقى األعالفاألخرى وانخفضت تكالیف إنتاج الكیلو جرام من الدریس مع هذه اله
كجـم فـى موسـم  ١٠  ٤٧٠استخدمت خمسة حیوانات من الجاموس المصرى متوسط وزنهـا 

الحلیــب الثالــث لدراســة تــأثیر دریــس هــذه األعــالف علــى أداء الحلیــب مــع اســتخدام التــبن المعامــل 
معــامالت  بالیوریــا والمــوالس واألمــالح المعدنیــة فــى الغــذاء المقــارن وطبقــا لــذلك تــم اســتخدام ســتة

. یوم بعد الوالدة وغذیت األعـالف المختبـرة فـى فتـرات متتالیـة ٢  ٤٥بدأت التجربة عند . غذائیة
واستخدم تحلیل التباین المشترك لتعدیل وضبط متوسـطات المعـامالت للمقارنـة بینهـا وتـم الحصـول 

ــــة المختبــــرة االفضــــلیة فــــى كانــــت . علــــى البیانــــات الخاصــــة بــــأداء الحلیــــب والقــــیم الغذائیــــة لألغذی
معـامالت الهضــم والقــیم الغذائیــة لالغذیـة التــى احتــوت علــى دریـس الســورجم وخصوصــا تلــك التــى 

مقارنـة بغــذاء المقارنـة وكــان تــأثیر  FX-17، الســورجم SV-10017احتـوت علــى دریـس الســورجم 
 .دریس األعالف على محصول اللـبن ومكوناتـه مشـابهة التجـاه معـامالت هضـمها وقیمهـا الغذائیـة

  .وكانت كفاءة تحویل الغذاء الى لبن مرتفعة معنویا مع األغذیة المختبرة مقارنة بغذاء الكنترول
یتضح من وجهة النظـر االقتصـادیة ان اسـتخدام تـبن القمـح كمصـدر وحیـد للمـادة الخشـنة فـى 
 عالئق الحیوانـات الحالبـة اصـبح غیـر اقتصـادى الرتفـاع أسـعاره وفقـره فـى المـادة الغذائیـة وینصـح

كمصـــادر  FX-17، الســـورجم SV-10017باســـتخدام دریـــس الســـورجم وخاصـــة دریـــس الســـورجم 
  .لألعالف الخشنة فى عالئق الجاموس الحالب

 


