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  :الملخص 

 ٢٤بنــى ســویف واســتخدم فیهــا  -بحــوث اإلنتــاج الحیــوانى بســدس أجریــت هــذه الدراســة فــى محطــة
كجــم فـى موســم الرضــاعة الثالــث،  ١+  ٥٠متوســط وزن الجســم ) مرضـعة(نعجـة صــعیدى حالبــة 

حیوانـات، المجموعــة  ٦وزعـت هـذه النعـاج عشـوائیا فــى أربعـة مجـامیع متماثلـة تضــم كـل مجموعـة 
دریــس برســیم، المجموعــة %  ٥٠+ كــز علــف مر % ٥٠تغــذت علــى ) مجموعــة الكنتــرول(األولــى 

ســــیالج ذرة والمجموعــــة الثالثــــة غــــذیت علــــى %  ٥٠+ علــــف مركــــز % ٥٠الثانیــــة غــــذیت علــــى 
سـیالج ذرة وكـان % ١٠٠سیالج ذرة والمجموعة الرابعة غـذیت علـى % ٧٥+ علف مركز % ٢٥

ت الهضــم الهــدف دراســة تــأثیر اســتبدال دریــس البرســیم والعلــف المركــز بســیالج الــذرة علــى معــامال
  .والقیم الغذائیة ومحصول اللبن ومكوناته والمأكول ثم عمل تقییم اقتصادى لهذه العالئق

  :وأوضحت النتائج ما یلى
زیادة مستوى سیالج الذرة فى العلیقة خفض محتواها من البروتین الخام ومعامـل هضـمه بینمـا  -

ضــم كــل مــن الــدهن الخــام ازداد محتــوى الــدهن الخــام والكربوهیــدرات الذائبــة وأیضــا معامــل ه
كمــا حســن وجــود ســیالج الــذرة فــى العلیقــة مــن محتــوى . واأللیــاف الخــام والكربوهیــدرات الذائبــة

  .الطاقة بها مع خفض محتواها من البروتین
لــم یكـــن هنــاك تـــاثیر علــى محصـــول اللـــبن ومكوناتــه بإدخـــال ســیالج الـــذرة فــى العلیقـــة محـــل   -

+ علــف مركــز % ٥٠العلیقــة الثانیــة المحتویــة علــى  دریــس البرســیم والعلــف المركــز فیمــا عــدا
ـــــى انخفـــــاض عـــــدد الموالیـــــد بالنســـــبة لهـــــذه % ٥٠ ســـــیالج ذرة، وربمـــــا یرجـــــع هـــــذا التـــــأثیر إل

  .المجموعة
زاد المــأكول بزیــادة مســتوى ســیالج الــذرة فــى العلیقــة وكانــت افضــل النتــائج مــع العلیقــة الرابعــة   -

كمــا ازدادت القیمــة االقتصــادیة للعالئــق بزیــادة مســتوى  .تلیهــا العلیقــة الثالثــة مقارنــة بــالكنترول
  .سیالج الذرة فى العلیقة

مــن هــذه الدراســة یتضــح انــه یمكــن اســتخدام ســیالج الــذرة بنجــاح فــى عالئــق النعــاج الحالبــة  -
حیــث انـــه یقلـــل مـــن اســتهالك األعـــالف المركـــزة وبالتـــالى یحســن العائـــد االقتصـــادى مـــن هـــذه 

 .العالئق
 


