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الخالصة

أجريػػهذهػػلتذربةجريػػخذبػػتذتغةيػررهذةاليػػخذرب يػترفذبػػتذ ػػـذر ةػ ذرب يػتر تذربةػ يىذكبػ ذلزيػػخذرب رر ػػخ-ذج تعػػخذ
يادرد/ذربج دريخذبزفةػر ذتػفذ2016/12/1ذكبػ ذ،2017/5/1ذذت يػ ذر ػةغدـذبي ػ ذ يػهذيػلترذربغػرتعذCOذي ػيخذ،0ذ
،70ذ 140ت 280تػ يلرذتبيةر/ذلاػـذتػ د ذج بػخذكبػ ذغزػيطذتػفذربعزػؼذربترلػ ذ%20ذتدريػ ذربجػهذ،%80ذتلبػؾذ
بد رر خذةأثيره ذ ز ذك ة ذربا ذربلزتذتغ ذربتيث فذبتذربتغةيرذ ذتيعضذصػف هذربةغتػرذ(رأل ذرب يػدرتجي تذتةرليػ ذ
ةػػرتجيفذرألتت ي ػ )ذبػػتذربتغةيػػر ذت ػػدذأظ ػػرهذرب ة ػ

ذت ػ ذيزػػت:ذي ػػةغدرـذةة ػػخذك ة ػ ذربا ػ ذبػػتذربتغةيػػرذبةػػدذتجػػدذ

ر غفػ ضذ ػ بتذربتع تيػخذ( )p˂0.01بػػتذأ ةػ ذرباػ ذربلزػػتذتغػ ذربتيثػ فذبػػتذربتعػ ت هذ،T3،،T2ت T4رب تيػػخذ
ز ذ،70ذ140ذت280ذت يلرذتبيةر/ذلاـذتػ د ذج بػخذتػفذ يػهذCOذبػتذأت ػ هذرب

بتذربتغةيرذي بتة ر خذيتع تزخذرب يطر ذ))T1ذربغ بيخذتفذر

ػفذ،12ذ،24ذ48ذت72ذ ػ خذ

ب ه ذأت ذي ب يخذ ةػ ذغػ ذربتيثػ فذبػتذربتعػ ت هذ

،T2ذT3ذتT4ذبزةدذ جزهذر غف ضذ ػ بتذربتع تيػخذ()p˂0.01ذبػتذأ ةػ ذغػ ذربتيثػ فذبػتذرب تػ ل ذربت ػ تيخذيعػدذ
،12ذ،24ذ48ذت72ذ ػ خذتػػفذرب

ػػفذربتغةيػػر ذتجػػتدذبرت ػ هذ بيػػخذربتع تيػػخ ()p˂0.01ذيػػيفذربتع ػ ت هذبػػتذ

يتخذرأل ذرب يدرتجي تذ ي ذ جزهذربتع ت هذ،T1ذT2ذتT3ذر غف

رب يػػدرتجي تذبز ت ػ ل ذربت ػ تيخذيعػػدذ12ذ ػ خذتػػفذرب
ربغ بيػػخذتػػفذر

ذ بتذربتع تيػخذ()p˂0.01ذبػتذ ػيـذرأل ذ

ػػفذربتغةيػػر ذتة ر ػخذتػػىذ،T4ذلت ػ ذت ػػجزهذربتع تزػػخذT1ذ

ػ ب هذر غفػ ضذ ػ بتذربتع تيػػخذ()p˂0.01ذبػػتذ ػػيـذرأل ذرب يػػدرتجي تذبػػتذرب تػ ل ذربت ػ تيخذيعػػدذ

24ذت48ذ ػ خذتػػفذرب

ػػفذربتغةيػػر ذتة ر ػخذي بتع تزػػخذT4ذرب تيػػخذ ز ػ ذ280ذتػ يلرتبيةر/ذلاػػـذت ػ د ذج بػػخذتػػفذ

يػ ػػهذ،COذتي ػ ػ ف ذرب ػ ػػي ؽذ ػ ػػجزهذربتع ػ ػ ت هذT1ذتT3ذر غف ػ ػ ضذ ػ ػ بتذربتع تي ػ ػػخذ()p˂0.01ذبػ ػػتذ ػ ػػيـذرأل ذ

رب يدرتجي تذبتذرب تػ ل ذربت ػ تيخذيعػدذ72ذ ػ خذتػفذرب
ز ذ70ذت140ذتفذ يهذ COذأظ رهذرب ة

ػفذربتغةيػر ذتة ر ػخذتػىذربتعػ ت هذT2ذتT4ذرب تيػخذ

ذتجتدذبرت هذ بيخذربتع تيخ ()p˂0.01ذييفذربتع ت هذبتذةرلي ذ

ةػػرتجيفذرألتت ي ػ ذ ي ػ ذ ػػجزهذربتع ػ ت هذ،T3ذT4ذرب تيػػخذ ز ػ ذ يػػهذCOذر غف
بػػتذةرلي ػ ذ ةػػرتجيفذرألتت ي ػ ذبز ت ػ ل ذربت ػ تيخذيعػػدذ12ذ ػ خذتػػفذرب

ذتأظ ػػرهذرب ة ػ
بز ت ل ذربت

ػ ذ ػ بتذربتع تيػػخ ()p˂0.01ذ

ػػفذربتغةيػػر ذتة ر ػػخذيتع تزػػخذ،T1ذلت ػ ذ

ذأي ػ ذتجػػتدذر غف ػ ضذ ػ بتذربتع تيػػخذ()p˂0.01ذبػػتذةرلي ػ ذ ةػػرتجيفذرألتت ي ػ ذبزع ػػؽذT2ذتT4ذ

تيخذيعدذ24ذ

خذتفذرب

فذربتغةير ذتة ر خذيتع تزخذرب ػيطر ذ،T1ذتبػـذةلػفذه بػؾذبػ ذرتؽذتع تيػخذ

ييفذربتع ت هذرب تيخذ ز ذ يهذCOذيعدذ48ذت72ذ

خذتفذرب

فذربتغةير .
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Effect of adding castor oil in the production of total gas and methane
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Abstract
This experiment was carried on in animal nutrition laboratories in the Animal
Production Department of the Faculty of Agriculture, University of Baghdad/ Jadriya
for the period from 1/12/2016 to 1/5/2017, where adding different percentages of castor
oil, 0, 70, 140 and 280 Micrometer/ kg dry matter to a mixture of concentrated 20% and
alfalfa hay 80% to study the effect on in vitro and methane total gas production and
some fermentation characteristics (pH, ammonia nitrogen concentration). Results:
Using the gas production technology in the laboratory, a significant reduction (P˂0.01)
was found in the total production of gas and methane in T2, T3 and T4, containing 70,
140 and 280 μl/ kg dry matter of CO oil after 12, 24, 48 and 72 hours of incubation
period with T1 control (0% CO). For methane production in T2, T3 and T4, a
significant decreased (P˂0.01) was recorded in methane production with increase
incubation periods from 12 to 72 hour. T1, T2 and T3 showed a significant decreased
(P˂0.01) in the pH values after 12 hours of laboratory incubation compared to the
treatment T4 and T1 were recorded a significant decreased (P˂0.01) in the pH values
after 24 and 48 hours of laboratory incubation compared to the T4 treatment containing
280 μl/ kg dry matter of CO oil. In the same context, T1 and T3 decrease (P˂0.01) in
pH values after 72 hours of laboratory incubation compared with T2 and T4 treatments
containing 70 and 140 of CO oil respectively. The results showed T3, T4 of the CO oil
was recorded with a significant decrease (p˂0.01) in ammonia nitrogen concentration
after 12 hours of incubation compared to T1. The results also showed a significant
decrease(P ˂0.01) in the ammonia nitrogen concentration of T2 and T4 after 24 hours of
laboratory incubation compared to T1 (control) treatment. There were no significant
(P˂0.01) in the concentration of nitrogen ammonia after 48, 72 hours from incubation
laboratory.
Key words: castor oil, production of total gas, methane production, some fermentation characteristics.

المقدمة
بػػتذتج ػ ؿذر ة ػ ذرب يػتر تذ ردذر ػػةغدرـذربت ػتردذربليتي يػػخذرالصػػط يخذلتلت ػ هذغلر يػػخذبل ػ ؼذرب يتر يػػخذ
ذتبلفذبتذرآلت ػخذرألغيػر ذ،)2(يفذرب تتذت تزي هذربةتثيؿذربالر تذأل ي ءذربلرشذربتج ريخ

ذتربةتذةعتؿذ ز ذة،)1(

شػػأهذتغ ػ تؼذتػػفذر ػػةغدرـذذةزػػؾذربت ػتردذربليتي يػػخذرالصػػط يخذلتلت ػ هذغلر يػػخذبػػتذرأل ػ ؼذرب يتر يػػخذي ػػي ذ
ذتتػفذ،تجتدذتغ طرذ تيخذت ةتزػخذة ػة ذ ػفذر ػةغدرـذهػلتذربتػتردذربليتي يػخذرالصػط يخذ زػ ذرب يػترفذت زػ ذربيي ػخ
ذتت ػ ذ ػ ذربي ػ ثيفذتربع ػ تزيفذربتغةصػػيفذبػػتذتج ػ ؿذر ة ػ ذ،)3(يػػيفذةزػػؾذربتػتردذربليتي يػػخذهػػتذربت ػ درهذرب يتيػػخ
ذتفذتص درذ ي ةيخذتت ذرب يتهذرب ي ةيخذ

رب يتر تذكب ذأيج دذيدر ؿذغلر يخذلرهذأصؿذ ي ةتذتربةتذةلتفذتشةةخذأ

) ذت ػ د ذتػ ذيػػةـذر ةغ صػ ذتػػفذربتػتردذرب ي ةيػخذ ػػفذطريػػؽذربازػػتذي بتػ ءذأتذربةةطيػػرذربيغػ رذ4(ذVegetable oils
ذ ذتبةػػدذةػػـذر ػػةغدرـذةعييػػرذرب يػػتهذ،ك ػ بخذكب ػ ذر ػػةغدرـذربتػػليي هذربع ػػتيخذتر ػػةغدرـذغ ػ ذث ػ تذأتل ػػيدذربل ػ ريتفذ
) ذ يػ ذةتجػدذ ػددذأ ػترعذذتغةزفػخذتػفذ5(ػؽذربتجةػرره

درهذرب يتيخذبػتذ

رب ي ةيخذذبلتذةلتفذيدي ذأت ذتفذربت

ذذتهتذتفذرب يتهذرب ي ةيخذرأللثرذة ت ذ ي ذيلتفذةرليي ػ ذربليتيػ تذCastor Oilرب يتهذرب ي ةيخذ ذتت ذ يهذربغرتعذ
هذتربةطيية ه ربةتذبدي ذتجتت خذتر عخذتفذرال ػةغدرت هذتت ػ ذبػتذ
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ررهذربصيدال يخ ذة ةت ذيلترذ ي هذربغرتعذ ز ذتػ ذيػيفذ-44ذ%64ذ

تفذرب يهذربل ذهتذغ تذي بدهتفذربث ثيخذتت ػ ذأ

ػ ذ ػ تضذربري ػي تبيف( )6ذتلػ فذرب ػدؼذتػفذهػلتذربد رر ػخذهػتذ

أ ػ بخذ يػػهذربغػػرتعذي ػ ذتغةزفػػخذكب ػ ذ زيةػػخذربتجة ػررهذربتةلت ػػخذتػػفذ%80ذدري ػ ذربجػػهذتػػىذ%20ذتػػفذربعزػػؼذ
ربترلػ ذتد رر ػػخذةأثيرهػ ذ زػ ذر ةػ ذربلزػػتذبزاػ ذتربتيثػ فذبػػتذربتغةيػػرذت يػ

رألتت ي ذذترأل ذرب يدرتجي تذيعدذبةررهذ

ذيعػػضذصػػف هذربةغتػػرذتثػػؿذ ةػػرتجيفذ

فذتغةيريخذتغةزفخ ذ

المواد وطرائق العمل

 خطة التجربة:ذأجريهذربةجريخذبتذتغةيررهذربةاليخذربة يعخذبلزيخذرب رر خ/ذج تعخذيادرد-ذربج دريخ،ذتلبؾذبد رر خذةأثيرذك

بخذت ػةتي هذتغةزفػخذتػفذ يػهذيػلترذربغػرتعذCOذي ػيخذ،4ذ،74ذ،144ذ284ذتػ يلرذتبيةر/ذلاػـذكبػ ذ

غزػػيطذتػػفذربعزػػؼذربترلػ ذ%20ذتدريػ ذربجػػهذ80ذ زػ ذأ ةػ ذرباػ ذربلزػػتذتغػ ذربتيثػ فذبػػتذربتغةيػػرذت يػ

يعضذصف هذربةغترذب

ؿذربلرش

ذ

 عميقة التجربة :ةةلتفذربعزيةػخذربةجريييػخذتػفذ%80ذتػفذدريػ ذربجػهذربتجػرتشذيةطػر1ذتزػـذتػىذربعزػؼذربترلػ ذي يخذ%20ذتىذأ

بخذ يهذيلترذربغرتعذ()COذي يخذ،74ذ144ذت284ذت يلرذتبيةر/ذلاـذت د ذج بخ،ذ ذتةييفذ

ربجدرتؿذ(،1ذ،2ذ)3ذتلت هذتربةرلي ذربليتي تذبتلت هذربعزيةخذربترل ذتدري ذربجهذ( )%ذ
جدول ( )1نسب ومكونات المواد األولية الداخمة في تكوين العميقة المركزة()%
المواد األولية

**ةـذ

%

شعير ذ

23

غ بخذرب طخ ذ

 22ذ

ل يخذبتؿذربصتي ذ

 13ذ

لر ذصفررء ذ

 40ذ

تع دفذتبية تي ه ذ

1ذ

تزح ذ

1ذ

**يرتةيفذغ ـ ذ

 14.62ذ

*ربط خذرألي يخذتيل ذجتؿ/ذلاـذت د ذج بخ ذ

11.23

ي ذتفذجدتؿذربة زيؿذربليتي ت ذبتتردذربعزؼذربع رر يخذ()8ذت ز ذأ

ذربت د ذربج بخ ذ

*ربط ػ ػػخذربتةأي ػ ػػخذ(تيلػ ػ ػ جتؿ/ذلا ػ ػػـذتػ ػ ػ د ذج ب ػ ػػخ) 0.012ذ×ذربي ػ ػػرتةيفذربغػ ػ ػ ـذ 0.031ذ×ذرب ػ ػػدهفذربغػ ػ ػ ـذ ذ0.005ذ×ذرألبيػ ػ ػ ؼذربغػ ػ ػ ـذ ذ×0.014ذ
ربل ريتهيدررهذربلر يخ( )9ذ

جدول ( )2يبين التركيب الكيمياوي لمعالئق المركزة والخشنة الداخمة في تركيب العالئق التغذوية المستخدمة في
التجربة%

المستخلص
الخالي من
النتروجين ذ
NFE
65.749

11.6150

ربلر ذربصفررء ذ

90.196

87.245

2.951

10.092

2.879

4.890

69.384

12.5846

ل يخذبتؿذربصتي ذ

90.122

85.125

4.997

48.455

6.575

2.237

27.858

10.7369

غ بخذرب طخ ذ

90.151

84.479

5.672

17.114

11.998

4.563

50.804

11.1806

دري ذربجه ذ

96.415

85.841

10.574

14.312

18.094

1.95

51.485

10.4345

المادة الجافت
DM

المادة
العضويت ذ
OM

الرماد
ASH

البروتين
الخام ذ
CP

األلياف
الخام ذ
CF

مستخلص
االيثر ذ
EE

ربشعير ذ

91.431

86.896

4.535

11.678

7.410

2.059

ربع صرذربالر يخ ذ
ربت د ذربعزفيخ ذ

*ربط خذربتةأي خ ذ
(تيل جتؿ/ذلاـذت د ذج بخ)
ME

*ربط ػ ػػخذربتةأي ػ ػػخذ(تيلػ ػ ػ جتؿ/ذلا ػ ػػـذتػ ػ ػ د ذج ب ػ ػػخ) ذ× 0.012ذربي ػ ػػرتةيفذربغػ ػ ػ ـذ × 0.031ذربػ ػ ػدهفذربغػ ػ ػ ـذ ذ0.005ذ×ذرألبيػ ػ ػ ؼذربغػ ػ ػ ـذ ذ×0.014ذ
ربل ريتهيدررهذربلر يخذ( )9ذ
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جدول ( )3التركيب الكيميائي  %والطاقة المتأيضة (ميكاجول /كغم مادة جافة) لعميقة دريس الجت ) %80مع
العمف المركز  %20المضاف لها زيت بذور الخروع وزيت بذور الكتان بنسبة 281 ،041 ،71 ،1
مايكروليتر /كغم عمف

*ربط خذربتةأي خ

المادة الجافت
DM

المادة
العضويت
OM

الرماد
Ash

البروتين الخام
CP

األلياف الخام
CF

مستخلص
االيثر
EE

المستخلص
الخالي من
النتروجين
NFE

ج بخ)ME

92.9487

82.4180

10.5307

12.046440

20.8504

1.2212

48.299960

9.628658

70:T2ذت يلرتبيةرCO

92.1218

82.2995

09.8223

11.126687

19.0896

1.1565

50.926713

9.777936

140 :T3ت يلرتبيةر COذ

91.1535

81.3725

09.7810

10.034322

20.2667

1.1765

49.894978

9.567464

280 :T4ت يلرتبيةر COذ

91.1612

80.6747

10.4865

11.478312

20.0104

1.1818

48.004188

8.225203

التركيب الكيميائي
نوع اإلضافت
يطر T1

)ذتيل جتؿ/ذلاـذت د ذ

*ربط ػ ػػخذربتةأي ػ ػػخذ(تيلػ ػ ػ جتؿ/ذلا ػ ػػـذتػ ػ ػ د ذج ب ػ ػػخ) ذ× 0.012ذربي ػ ػػرتةيفذربغػ ػ ػ ـذ × 0.031ذرب ػ ػػدهفذربغػ ػ ػ ـذ ذ0.005ذ×ذرألبيػ ػ ػ ؼذربغػ ػ ػ ـذ ذ0.014ذ×ذ
ربل ريتهيدررهذربلر يخ( )9ذ

 التركيب الكيميائي لمواد العمف األوليةة والعالئةق التجريبيةة :ةػـذةةػديرذلػؿذتػفذربتػ د ذربج بػخ،ذربتػ د ذربع ػتيخ،ذربيرتةيفذربغ ـ،ذرألبي ؼذربغ ـ،ذتت ةغزصذراليثر،ذتربت ةغزصذربغ بتذتفذرب ةػرتجيف،ذت ػ ذطريةػخذ()8ذتةػـذ
ػ ذربط ػػخذربتةأي ػػخذ

ػ ذربتع دبػػخذربة بيػػخ:ذربط ػػخذربتةأي ػػخذ(تيل ػ جتؿ/ذلاػػـذت ػ د ذج بػػخ) 0.012ذ×ذ

ربيرتةيفذربغ ـذ 0.031ذ×ذربدهفذربغ ـذ ذ0.005ذ×ذرألبي ؼذربغ ـذ ذ0.014ذ×ذربل ريتهيدررهذربلر يخ()9

النتائج والمناقشة

أظ ػرهذرب ةػ

ذ(جػدتؿذ (4تجػتدذبرت ػ هذ بيػخذربتع تيػخذ()p˂0.01ذيػيفذتعػ ت هذ يػهذCOذألذ

أ ة ذرباػ ذربلزػتذيعػدذ 12ػ خذتػفذرب

ػظذأفذ

ػفذأبتغةيػر ذيةػررت ذيػيفذ36.70ذ)(T1ذكبػ ذ (T3) 28.75تػؿ/ذ200ذ

تزاـذت د ذج بخ،ذلت ذت جزهذربتع ت هذ،T2ذT3ذتT4ذأ ة ذربا ذربلزتذ،31.70ذ 28.75ت30.68ذتؿ/ذ200ذ
زػ ذربة ػتربتذتل ػػهذيي ت ػ ذبػػرتؽذ بيػػخذربتع تيػػخذ)،)p<0.01ذتي

ػػظذأفذربتع تزػػخذT3ذل ػػهذأب ػػؿذتع تزػػخذبػػتذ

ةةزيػؿذرباػ ذربلزػػت،ذتبيتػ ذيغػصذأ ةػ ذغػ ذربتيثػ فذيعػػدذ12ذ ػ خذتػفذرب

ػػفذربتغةيػر ذبةػدذيػػيفذجػدتؿذ4ذتجػػتدذ

ر غفػ ضذ ػ بتذربتع تيػػخذ)(p<0.01ذتػ ذيػػيفذتعػ ت هذ يػػهذCOذألذة ػررت ذ جػػـذغ ػ ذربتيثػ فذيػػيفذ-3.50ذ2.23ذ
تؿ/ذ200ذتزاـذت د ذج بخ،ذتل هذر ؿذلتيخذبا ذربتيث فذ دذك

بخذ140ذت280ذت يلرذتبيةر/ذلاـذت د ذج بخذتفذ

يػػهذCOذ(2.51ذت2.24ذتػػؿ/ذ200ذتزاػػـذت ػ د ذج بػػخ) ذبيت ػ ذيي ػػهذرب ة ػ

ذأي ػ ذتجػػتدذبرت ػ هذ بيػػخذربتع تيػػخذ

()p˂0.01ذب ػػتذك ةػ ػ ذرباػ ػ ذربلز ػػتذربتةل ػػتفذ ةيج ػػخذربةغتػ ػررهذيع ػػدذ24ذ ػ ػ خذت ػػفذرب

ػػفذربتغةي ػػر ذكلذ ػػجزهذ

ربتع تزػػخذT2ذأ ػػؿذ جػػـذغػ ذلزػػتذكلذيزػػمذتعػػدب ذ28.00ذتػػؿ/ذ200ذتزاػػـذت ػ د ذج بػػخذتػػفذك ػ بخذ70ذت ػ يلرذتبيةر/ذ
لاـذت د ذج بخذتفذ يهذ،COذأت ذي ب يخذكبػ ذلتيػخذغػ ذربتيثػ فذيعػدذ24ذ ػ خذتػفذرب

ػفذربتغةيػر ذبةػدذت ػحذ

جػػدتؿذ4ذتجػػتدذبػػرتؽذ بيػػخذربتع تيػػخذ)(p<0.01ذت ػ ذيػػيفذربتع ػ ت هذ ي ػ ذيزاػػهذأ ز ػ ذ جػػـذتع ػػت ذ)(p<0.01ذ
با ذربتيث فذل فذبتذربتع ت هذ،T1ذT2ذت،4.50( T3ذ 4.25ذت4.50ذتػؿ/ذ200ذغػـذتػ د ذج بػخذ زػ ذربةػتربت)ذ
ذتي ف ذرب ي ؽذ جزهذربتع تزخذT4ذر ؿذ جـذتع ت ذ)(p<0.01ذبا ذربتيث فذ(3.50ذتؿ/ذ200ذتزاـذت د ذج بخ) ذ
لتػ ػ ذتةظ ػػرذ ةػػ

ذجػػدتؿذ4ذأي ػػ ذأفذأ ز ػ ذ جػػـذتع ػػت ذ)(p<0.01ذبزاػ ػ ذربلزػػتذيعػػدذ48ذ ػ ػ خذتػػفذرب

ػػفذ

ربتغةي ػػر ذل ػػهذب ػػتذT1ذ(45.25ذت ػػؿ/ذ200ذتزا ػػـذتػ ػ د ذج ب ػػخ)ذةزة ػ ػ ذربتع تز ػػخذT4ذث ػػـذT3ذتأغيػ ػررذT2ذتل ػػهذ

(،37.00ذ36.50ذت35.73ذتػػؿ/ذ200ذغػػـذت ػ د ذج بػػخذ ز ػ ذربة ػتربت)،ذلت ػ ذتبػػت ظذتػػفذجػػدتؿذ4ذر غف ػ ضذ ػ بتذ
ربتع تيػػخذ)(p<0.01ذبػػتذأ ة ػ ذغ ػ ذربتيث ػ فذيعػػدذ48ذ ػ خذ

ػ بخذ يػػهذCOذبػػتذربتع ػ ت هذT3ذتT4ذ(4 25ذ

ت4 00ذتؿ/ذ200ذتزاـذت د ذج بخذ ز ذربةتربت)ذتة ر خذتىذT1ذتT2ذ(5 05ذت5 00ذتؿ/ذ200ذتزاـذت د ذج بخذ
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ذكبػ ذةػػأثيرذأ ػ بخذCOذ زػ ذلتيػػخذرباػ ذربلزػػتذربت ػػة ذيعػػدذتػػرتر72ذ

ػػفذأبتغةيػػر ذ ػػدذأدهذكب ػ ذر غف ػ ضذ ػ بتذربتع تيػػخذ()p˂0.01ذبػػتذربتع تزػػخذT3ذ(41.23ذتػػؿ/ذ

200ذتزاـذت د ذج بخ)ذةزة ذربتع تزخ  T4ثـذربتع تزخذT2ذتأغيررذT1ذ(،43.00ذ 43.25ت51.00ذتؿ/ذ200ذتزاـذ
ت د ذج بخذ ز ذربةتربت)،ذلت ذتيييفذجدتؿذ4ذرغة ب هذ بيخذربتع تيػخذ)(p<0.01ذبػتذأ ةػ ذغػ ذربتيثػ فذيعػدذ72ذ
ػ خذتػػفذرب

ػػفذربتغةيػػر ذبػػتذك ػ بخذ يػػهذCOذكلذأدىذكبػ ذر غفػ ضذ ػ بتذربتع تيػػخذ)(p<0.01ذبػػتذربتع تزػػخذ

T4ذ(4 80ذتؿ/ذ200ذتزاـذت د ذج بخ)ذةزة ذربتع تزػخذT1ذثػـ T2تT3ذ(،5 15ذ5 50ذت5 75ذتػؿ/ذ200ذتزاػـذ

ت د ذج بخذ ز ذربةتربت)ذتهلرذت ذيةفؽذتىذتػ ذجػ ءذيػ ذ()14ذربػل ذيػيفذأفذك ػ بخذ4ذجػرعذتػفذCOذيتةػدررذ،0ذ،40ذ
80ذت120ذتزاػػـ/ذبةػػرذتػػفذ ػ ؿذلػػرشذرألغ ػ ـذتػػفذ يػػهذCOذأدىذكب ػ ذذلتيػػخذ بي ػخذتػػفذربا ػ ذربلزػػتذبػػتذتع تزػػخذ
رب ػػيطر ذيشػػلؿذتع ػػت ذتبل ػ ذالذةةفػػؽذتػػى(،)11ذتريت ػ ذيعػػتدذ ػػي ذر غف ػ ضذك ة ػ ذربا ػ ذ ػػدتذك ػ بخذرب يػػهذكب ػ ذ
ربع ؽذهتذةعديؿذ تزيخذربةغترذتةةزيؿذبع بية ذي ي ذتجتدذغ ؼذتػفذرب يػهذ زػ ذربتػ د ذربعزفيػخذربةػتذهػتذأ
ةعػػدذلاػػلرءذأ

ػذ

ػػتذبيلةيري ػ ذربلػػرش()12ذتهػػلرذيػػىد ذكب ػ ذةةزيػػؿذ يزيػػخذربةصػ ػ ؽذأ ي ػ ءذربل ػػرشذربتج ريػػخذيػػ با ؼذ

ربغ رجتذبزت د ذربعزفيخذأتذريت ذأفذيلػتفذرب يػهذربت ػ ؼذي ةػت ذ زػ ذيعػضذربتػتردذرب ػ تخذ ػدذةلػتفذ ػ ر ذبل يػ ءذ

ربتج ريخذغصتص ذرأل ي ءذربتج ريخذربت ززخذبز يزيزت ذترألبي ؼ(،)13ذتهػلرذيةفػؽذتػى()14ذتالذيةفػؽذتػى()15ذربػل ذ
ييفذكفذك ة ذربا ذربع بتذهتذر عل

ذبفع بيخذتتدىذ يزيخذة زؿذربالرءذألفذرأل

ؼذربةتذة ةتىذ زػ ذ ػيخذ بيػخذ

تػػفذربزل ػػيفذربةػػتذةػػىثرذ ز ػ ذبع بيػػخذرأل يػ ءذربت ززػػخذبلبي ػ ؼذتي بةػ بتذةػػىثرذ زػ ذلتيػػخذرباػ ذربت ػػة ذدرغػػؿذربلػػرش،ذ
بخذكب ذلبؾذأفذ يهذCOذربت

ي

ؼذي

ذ زيزخذيلتفذ زيؿذرب تيخذال ةتر ذ ز ذت د ذربري ػيفذربةػتذ ػدذةلػتفذ

ر ذبل ي ءذربتج ريخذي بلرش ذ ذ
جدول ( )4تأثير إضافة زيت الخروع بنسبة ( 140 ،70 ،0و 280مايكروليتر /كغم مادة جافة) عمى إنتاج
الغاز الكمي وغاز الميثان (مل 200 /ممغم مادة جافة)
المتوسط  ±الخطأ القياسي
الصفة المدروسة
نوع اإلضافة
يطر ذ
يدتفذأ

ب ذT1

70:T2ذ ذ
ت يلرتبيةرCO
140 :T3ذ ذ

ت يلرتبيةر COذ
280 :T4ذ ذ

ت يلرتبيةر COذ
ت ةتىذربتع تيخ ذ

حجم غاز
الميثان
فترات الحضن (ساعة)
48
24
45.25±0.50
4.50±1.47
a
a

حجم غاز
الميثان

حجم الغاز الكلي

حجم غاز
الميثان

حجم الغاز الكلي

حجم غاز
الميثان

حجم الغاز الكلي

48
5.05±0.25
a

72
51.00±1.75
a

72
5.15±0.22
b

12
36.75±0.75
a

12
3.50±0.40
a

24
38.00±0.47
a

35.75±0.45
b

5.00±0.25
a

43.25±0.70
b

5.50±0.22
a

31.75±0.47
b

3.05±0.40
a

28.00±0.45
d

4.25±1.65
a

4.25±0.50
b

41.25±0.65
b

5.75±0.25
a

28.72±0.28
d

2.51±0.62
b

32.75±0.28
c

4.50±0.85
a

36.50±0.50
b

43.00±0.65
b

4.80±0.25
c

30.75±0.47
c

2.24±0.40
b

34.72±0.57
b

3.50±1.08
b

37.00±0.50
b

4.00±1.50
b

**

**

**

**

**

**

**

**

حجم الغاز الكلي

**ذةدؿذ ز ذت ةتىذ بتذربتع تيخذ( )p˂0.01ذ ذ

أت ذي ب ػيخذرأل ذرب يػدرتجي تذكلذي

ػظذتػفذجػدتؿذ5ذتجػتدذررةفػ عذ ػ بتذربتع تيػخذ()p˂0.01ذبزتع تزػخذT4ذ

()7.05ذترب تيػػخذ زػ 280ذتػ يلرذتبيةر/ذلاػػـذت ػ د ذج بػػخذتػػفذ يػػهذCOذتة ر ػػخذي بتع تزػػخ ،(6.35) T1ذتيػ ف ذ
رب ػػي ؽذتجػػتدذررةف ػ عذ ػ بتذربتع تيػػخذ()p˂0.01ذبػػتذرأل ذرب يػػدرتجي تذبزتع ػ ت هذT2ذتT3ذكلذيزاػػهذتعػػدالة ـذ
6.40ذت6.65ذبز ت ػ ل ذربت ػ تيخذيعػػدذ12ذ ػ خذتػػفذرب
()p˂0.01ذبػػتذربتع تز ػػخذT4ذب ػػتذ يػ ػ

ػػفذربتغةيػػر ،ذلت ػ ذتجػػدذأي ػ ذررةف ػ عذ ػ بتذربتع تيػػخذ

ذرأل ذرب يػػدرتجي تذربة ػػتذيزػػمذتع ػػدب ذ7.20ذتة ر ػػخذي بتع تز ػػخذT1ذكلذيز ػػمذ
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تعدب ذ6.55ذبتذرب ت ل ذربت

تيخذيعػدذ24ذ ػ خذتػفذرب

ي ب ػػيخذبز تػ ػ ل ذربت ػ ػ تيخذيع ػػدذ48ذ ػ ػ خذت ػػفذرب
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ػفذربتغةيػر ذيي تػ ذل ػهذT2ذتT3ذت ػطذيي تػ ،ذأتػ ذ

ػػفذربتغةي ػػر ذب ػػتذربتغةي ػػرذبزة ػػدذتج ػػدذبي ػ ػ ذررةفػ ػ عذب ػػتذرأل ذ

رب يػػدرتجي تذبزتع تزػػخذT4ذيشػػلؿذ ػ بتذربتع تيػػخذ()p˂0.01ذربةػػتذيزػػمذتعػػدب ذبػػتذ يتػػخذرأل ذرب يػػدرتجي تذ7.05ذ

تة ر خذي بتع تزخ T1ذربةػتذيزػمذتعػدب ذ6.70ذل ػهذT2ذتT3ذت ػطذيي تػ ،ذتبػتذرب تػ ل ذربت ػ تيخذيعػدذ72ذ ػ خذ
ػػفذربتغةيػػر ذتج ػػدذررةفػػ عذ ػ بتذربتع تيػػخذ()p˂0.01ذبزتعػ ػ ت هذT2ذتT4ذربةػػتذةيزػػمذتع ػػدالة ـذ7.10ذ

تػػفذرب

ت7.15ذ ز ذربةتربتذتة ر ػخذي بتعػ تزةيفذT1ذتT3ذيعػدذ72ذ ػ خذتػفذرب
ت6.62ذتفذ يتخذرأل ذرب يدرتجي ت،ذتج ءهذهلتذرب ة

ػفذربتغةيػر ذكلذيزاػهذتعػدالة ـذ6.85ذ

ذتت ثزخذبت ذج ءذي ()16ذتغيرذتت ثزخذبت ذللػرت()17ذبلػتفذ

ر ةت ػػدهذي ػػتث ـذ زػ ػ ذك ػ ػ بخذ ػ ػ ذتغةزف ػػخذت ػػفذرب ي ػػتهذرب ي ةي ػػخذت ػػىذر ػ ػدذربت ػ ػ درهذرب يتي ػػخذ(ربتت ػػيف)ذكبػ ػ ذ
رأل

ؼذربغش خ،ذبيت ذأش رذ()18ذيػأفذةرليػ ذرأل ذرب يػدرتجي تذيػ غفضذيإ ػ بخذرب يػتهذرب ي ةيػخذت ػدذيرجػىذ ػي ذ

لبػؾذهػػتذيةػ ءذ شػ طذرأل يػ ءذربتج ريػػخذيػ بلرشذتػػىذ يػ د ذة زػؿذرألترصػػرذرال ػػةريخذتررةفػ عذةرليػ ذرأل تػ ضذربده يػػخذ
بخذرب يهذبزعزيةخ ذ

ي بلرشذبتذت هذك

جةةدول ( )5تةةأثير إضةةافة زيةةت الخةةروع بنسةةبة  140 ،70 ،0و 280مةةايكروليتر /كغةةم مةةادة جافةةة ،عمةةى األس
الهيدروجيني لعميقه دريس الجت  %80مع العمف المركز ) 20في فترات حضن مختبريه مختمفة ذ
المتوسط  ±الخطأ القياسي
رأل ذرب يدرتجي تذPH

الصفة المدروسة
12
6.35±0.05c

فترات الحضن(ساعة)
48
24
6.70±0.005b
6.55±0.05b

72
6.85±0.05b

70:T2ذت يلرتبيةرCO

6.40±0.005c

6.90±0.10ab

6.85±0.15ab

7.10±0.05a

140 :T3ت يلرتبيةر COذ

6.65±0.05b

6.85±0.05ab

6.86±0.05ab

6.62±0.005b

280 :T4ت يلرتبيةر COذ

7.05±0.05a

7.20±0.10a

7.05± 0.05a

7.15±0.05a

ت ةتىذربتع تيخ ذ

**

**

**

**

نوع اإلضافة
يطر T1

**ذةدؿذ ز ذ بتذربتع تيخذ( )p˂0.01ذ

أتػ ػ ذي ب ػػيخذبةرليػ ػ ذ ة ػػرتجيفذرألتت يػ ػ ذب ػػتذ ػ ػ ؿذربل ػػرشذبة ػػدذيي ػػهذرب ةػ ػ ذتج ػػتدذبرت ػ ػ هذ بي ػػخذربتع تي ػػخذ

()p˂0.01ذييفذربتع ت هذبتذةرلي ذ ةرتجيفذرألتت ي ذبتذرب ت ل ذربت

تيخذيعدذ12ذ

خذيعدذرب

فذربتغةير ذ

كلذ جزهذربتع ت هذT3ذرب تيخذ ز ذ يهذCOذتي يخذ 140ت280ذتػ يلرذتبيةر/ذلاػـذتػ د ذج بػخذر غف

ػ ذ ػ بتذ

ربتع تيخ()p˂0.01ذبتذتعدؿذةرلي ذ ةرتجيفذرألتت ي ذكلذيزمذتعدالة ـذ30.55ذتزاػـ/ذ100ذتػؿذتة ر ػخذتػىذتع تزػخذ
رب ػػيطر ذT1ذربي ػ بمذتعػػدب ذ32.85ذتزاػػـ/ذ100ذتػػؿذ ز ػ ذربة ػتربتذيي ت ػ ذل ػػهذربتع ػ ت هذT2ذتT4ذت ػػطذيي ت ػ ،ذ
ترةفةهذهلتذرب ة

ذتىذت ذةتصؿذكبي ()19ذ دتذك

بخذت ةتي هذتغةزفخذتفذ يػهذCOذكبػ ذ

كبػ ػ ذر غفػ ػ ضذب ػػتذةرليػ ػ ذ ة ػػرتجيفذرألتت يػ ػ ذي بعزية ػػخ،ذلتػ ػ ذتأظ ػػرهذرب ةػ ػ

ػؽذربتجةػررهذأدهذ

ذأي ػ ػ ذتجػ ػ ذتدذبرت ػ ػ هذ بي ػػخذربتع تي ػػخذ

()p˂0.01ذييفذربتع ت هذبتذتعدالهذةرلي ذ ةرتجيفذرألتت ي ذبتذرب تػ ل ذربت ػ تيخذيعػدذ24ذ ػ خذتػفذرب
ربتغةي ػػر ذبزة ػػدذ ػػجزهذربتعػ ػ ت هذT2ذتT4ذر غف

ػفذ

ػ ػ ذ ػ ػ بتذربتع تيػ ػخذ()p˂0.01ذب ػػتذتع ػػدالهذةرليػ ػ ذ ة ػػرتجيفذ

رألتت ي ذكلذيزاهذتعدب ذ30.30ذت31.30ذتزاـ/ذ100ذتؿذتة ر خذيتع تزػخذرب ػيطر ذT1ذربةػتذييزػمذتعػدب ذ32.05ذ
تزاـ/ذ100ذتؿ،ذيي ت ذبـذةظ رذربتع تزخذT3ذأ ذبرت هذتع تيخذبتذتعدؿذةرليػ ذ ةػرتجيفذرألتت يػ ذتهػلرذتت ثػؿذب ػ ذ
صػػؿذ زيػ ذ()24ذ ػػدتذك ػ بخذ يػػهذCOذتي ػ ذ،125ذ 250ت500ذتػ يلرذتبيةر/ذلاػػـذتػ د ذج بػػخذكبػ ذ

ػػؽذ

ربعجتؿ،ذبيت ذبـذةلفذه بؾذأ ذبرت هذتع تيخذبتذربتعدالهذربع تخذبةرلي ذ ةرتجيفذرألتت ي ذبزتع ت هذ،T1ذ،T2
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ذتي ػ ف ذرب ػػي ؽذ،)21(ذتهػػلرذت ػ ذأيػػدت، ػػفذربتغةيػػر

ذ ػ خذتػػفذرب72ذت48ذبػػتذرب ت ػ ل ذربت ػ تيخذيعػػدذT4ذتT3

بخذرب يتهذرب ي ةيخذكب ذربع ؽذةغفضذتفذةرلي ذ ةرتجيفذرألتت ي ذي بلرش ذ

)ذأفذك22(أش ر

 كغةم مةادة جافةة عمةى نتةروجين/ مةايكروليتر280 ،140 ،70 ،0 ) تةأثير إضةافة زيةت الخةروع بنسةبة6( جدول
 في فترات حضن مختبرية مختمفة%20  مع العمف المركز%80 األمونيا لعميقة دريس الجت
ذربغطأذربةي ت ذ±ربتةت ط
تؿ ذ100ذ/ةرتجيفذرألتت ي ذتزاـ
)خ
72

48

 ذ29.15±1.05

بخ ذ

تعذر

12

 ذ32.05±0.55a

 ذ32.85±0.05a

 ذ30.30±0.20c

 ذ32.50±0.20a

COذت يلرتبيةر70:T2

31.75±0.65  ذ31.80±0.50ab  ذ30.55±0.65c

 ذCOت يلرتبيةر140 :T3

31.60±0.50

 ذ30.25±1.05  ذ31.00±0.40
غذـ

ربصفخذربتدرت خ ذ

بةررهذرب
24

 ذ30.75±1.05  ذ31.00±1.10
29.45±0.05

(فذ

غذـ ذ

T1 يطر

 ذ31.30±0.20b

 ذ31.95±0.55b

 ذCOت يلرتبيةر280 :T4

** ذ

**

ت ةتىذربتع تيخ ذ

) ذp˂0.01(ذ**ذةدؿذ ز ذ بتذربتع تيخذ،غذـذةدؿذ ز ذ دـذتع تيخذ
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