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  *تأثیر تغذیة بذور البیقیا كمصدر بروتیني في عالئق تسمین الحمالن العواسیة
  عالء داؤد سلمان  محمد نجم عبدهللا  مظفر محي الدین قاسم

  جامعة الموصل، كلیة الزراعة والغابات، قسم الثروة الحیوانیة
  

  الخالصة
أوزانھ&&ا ف&&ي بدای&&ة أش&&ھر متوس&&ط  ٦-٥.٥بعم&&ر  عواس&&یاً  حم&&الً  ٣٥اس&&تخدمت ف&&ي ھ&&ذه الدراس&&ة 

یوما عل&ى خمس&ة  ٧٠كغم وزعت عشوائیا إلى خمسة مجامیع غذیت بصورة حرة لمدة  ٣٤.٢٥التجربة 
المكون&ة م&ن ) ب(ت الثانیة على العلیقة غذیما فی) أ ( الشعیر فقط  غذیت علىاألولى ) معامالت(عالئق 

الش&عیر ف&&ي  م&ن ل ج&زءیوری&ا وق&د أس&&تبد% ٠.٧لیھ&ا إكس&بة زھ&رة الش&&مس مض&اف % ١٠الش&عیر م&ع 
بع&د . عل&ى الت&والي ھ&ـ، ف&ي المع&امالت ج، د% ٣٠و ٢٠و ،١٠المعاملة األولى بنس&ب م&ن ب&ذور البیقی&ا 

أربعة أسابیع من بدایة التجربة اختیرت أربعة حمالن من كل مجموعة بصورة عشوائیة ألج&راء تجرب&ة 
م&&ن ك&&ل مجموع&&ة ف&&ي نھای&&ة  ذبح&&ت ث&&الث حم&&الن .الھض&&م لدراس&&ة مع&&امالت ھض&&م األع&&الف التجریبی&&ة

تناول&ت كمی&ات متس&اویة تقریب&ا م&ن أظھرت النتائج أن مجامیع الحمالن  .ةحیالتجربة لدراسة صفات الذب
الب&&روتین والم&&ادة العض&&ویة، والعل&&ف ول&&م تظھ&&ر النت&&ائج فروق&&ا معنوی&&ة ف&&ي معام&&ل ھض&&م الم&&ادة الجاف&&ة، 

الت&&ي ) ھ&ـ(تفوق&ت معنوی&ا المعامل&&ة ف&ي ح&&ین ، مس&تخلص األیث&&ر واأللی&اف الخ&ام ب&&ین المع&امالتوالخ&ام، 
 فیم&ا). أ ( عل&ى المعامل&ة  م المس&تخلص الخ&الي م&ن النت&روجینبذور بیقیا في معامل ھض% ٣٠تناولت 

ف&&ي مع&&دل الزی&&ادة الوزنی&&ة  حس&&ابیاً  س&&جلت تفوق&&اً  إذافض&&ل كف&&اءة تحوی&&ل غ&&ذائي ) ھ&&ـ(س&&جلت المعامل&&ة 
مس&&احة العض&&لة العینی&&ة و، نس&&بة التص&&افيو، ن الذبیح&&ة الح&&اروزوال&&وزن النھ&&ائي، و، الكلی&&ةو، الیومی&&ة

  .وسمك الدھن فوق العضلة
 

  المقدمة
م&ن اللح&وم % ٤٥تس&اھم بنح&و إذ ، لرئیسة إلنتاج اللحوم في الع&راقاحد المصادر ا األغنامتعد 

قب&ل س&اغتھا وتفض&یلھا م&ن وذل&ك الست) ١٩٧٨،  لإلحصاءالجھاز المركزي (الحمراء المستھلكة بالقطر 
إل&ى  ١٩٦٨ط&ن لس&نة  أل&ف ١٢٧، وقد انخفضت اللحوم الحمراء المنتجة سنویاً في القط&ر م&ن المستھلك

، ل&ذلك اتجھ&ت الكثی&ر م&ن )١٩٩١، لعام&ة للبیط&رة والث&روة الحیوانی&ةالھیئة ا( ١٩٩١طن لسنة  ألف ٥٤
أسالیب التغذیة العلمی&ة  اللحوم عن طریق استخدام إنتاجالدراسات إلیجاد الطرق والوسائل الكفیلة بزیادة 

قل زی&ادة وزنی&ة یومی&ة كان&ت للحم&الن المغ&ذاة عل&ى أن أا و، ونظراً ألن العدید من الباحثین وجدالمختلفة
 آخ&رونوس&لمان و) ١٩٨٦(الجری&ان و )١٩٧٩(س&عید و )١٩٧٦( Al-Mahmoodالشعیر فق&ط وم&نھم 

إل&ى العالئ&ق لتحس&ین كف&اءة اس&تفادة مص&در للنت&روجین  إض&افةالباحثون العدید من قترح اعلیھ ) ١٩٨٧(
  ).١٩٩٣، وآخرونقاسم (الحیوان من الشعیر 

اس&&تخدام المص&&ادر البروتینی&&ة ف&&ي  ت&&أثیروھك&&ذا توجھ&&ت الكثی&&ر م&&ن الدراس&&ات ب&&القطر لدراس&&ة 
،  آخ&&رونط&&اھر و(إل&&ى تحس&&ن ف&&ي مع&&دالت الزی&&ادة الوزنی&&ة الیومی&&ة  أدىعالئ&&ق تس&&مین الحم&&الن مم&&ا 

  ).٢٠٠٠، إبراھیم، و١٩٩٣وآخرون، ، وقاسم ١٩٩٣، وآخرون، وطھ  ١٩٨٧
وبس&&بب العج&&ز ف&&ي مص&&ادر الب&&روتین اتجھ&&ت الدراس&&ات الحدیث&&ة إل&&ى التفكی&&ر ف&&ي البح&&ث ع&&ن 

في القطر تحل مح&ل المص&ادر التقلیدی&ة لع&دم توفرھ&ا  األغناممصادر جدیدة غیر مستغلة سابقاً في تغذیة 
، وھ&&ي م&&ن البقولی&&ات )الكش&&ون(المص&&ادر ب&&ذور البیقی&&ا  وم&&ن ھ&&ذه أس&&عارھابالكمی&&ات الكافی&&ة وارتف&&اع 
ف&&ي دورة زراعی&&ة ثنائی&&ة م&&ع الش&&عیر  إدخالھ&&اعل&&ى تعم&&ل وزارة الزراع&&ة إذ  الرعوی&&ة الغنی&&ة ب&&البروتین

  ).١٩٩٩المعیني، (وكذلك كبدیل عن نظام التبویر في المنطقة الدیمیة 
یقی&ا بنس&ب مختلف&ة م&ع حب&وب الش&عیر ب&ذور الب إدخال إمكانیةھذه الدراسة لمعرفة  أجریتلذلك 

وص&فات الذبیح&ة وتق&دیر  اإلنتاجی&ةبعض الصفات في  تأثیرھافي عالئق تسمین الحمالن العواسیة وبیان 
  .معامل ھضم المركبات الغذائیة في العالئق المستخدمة في الدراسة

  

  وطرائقھ مواد البحث
حم&الً  ٣٥الزراع&ة باس&تخدام  ارةل&وزأجریت ھذه الدراس&ة ف&ي محط&ة أبح&اث الفض&یلیة التابع&ة 

حم&&الن ، ك&&ان متوس&&ط  ٧ك&&ل منھ&&ا وزع&&ت عش&&وائیاً إل&&ى خمس&&ة مج&&امیع  أش&&ھر، ٦-٥.٥عواس&&یاً بعم&&ر 
                                                 

  .لباحث الثانيمستل من رسالة الماجستیر ل
  ٢٠٠٧ / ٩/  ٥وقبولھ     ٢٩/٣/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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كغ&&م عل&&ى الت&&والي ول&&م یظھ&&ر التحلی&&ل  ٣٤و ٣٤.٢٩و، ٣٤.٣٥و، ٣٤.٤٣و، ٣٤.٢١ االبتدائی&&ةأوزانھ&&ا 
  .أي فروقات معنویة بین أوزان المجامیع اإلحصائي

علیقة مكونة م&ن ) أ (  تناولت المجموعة األولى إذالحمالن أساساً على الشعیر،  غذیت مجامیع
زھ&رة الش&مس  كس&بة% ١٠ش&عیر اب&یض م&ع % ٨٦.٨) ب(ی&ة شعیر اب&یض والمجموع&ة الثان% ٩٧.٥

) د(الرابع&ة  ب&ذور البیقی&ا والمجموع&ة%  ١٠ش&عیر و%  ٨٧.٥) جـ(یوریا والمجموعة الثالثة % ٠.٧و
ب&ذور البیقی&ا، %  ٣٠ش&عیر و% ٦٧.٥) ھ&ـ(قیا والمجموعة الخامس&ة بذور البی % ٢٠شعیر و% ٧٧.٥

غ&ذیت الحم&الن بص&ورة و. )١جدول ال(ملح الطعام لكل مجموعة % ١حجر الكلس و% ١.٥مع إضافة 
یوم&اً عل&ى وجبت&ین یومی&اً  ٧٠ة التجرب&ة البالغ&ة مدقدم العلف طیلة إذ  ،حرة وجماعیة داخل كل مجموعة

المتبقي من العل&ف فك&ان یجم&ع ص&باح ك&ل ی&وم وی&وزن  أماة صباحاً والساعة الثانیة ظھراً، الساعة الثامن
قب&&ل تق&&دیم الوجب&&ة الص&&باحیة ث&&م یط&&رح م&&ن كمی&&ة العل&&ف المق&&دم للحم&&الن لغ&&رض حس&&اب كمی&&ة العل&&ف 

  .قبل الوجبة الصباحیة أسبوعیاكانت الحمالن توزن . المتناولة یومیاً 
  

  *ق المستخدمة في التجربة والتحلیل الكیمیائيمكونات العالئ :)١(جدول ال

  المواد العلفیة
  المجامیع

  ھـ  د  ج  ب  آ
  ٦٧.٥  ٧٧.٥  ٨٧.٥  ٨٦.٨  ٩٧.٥  شعیر أبیض
  ٣٠  ٢٠  ١٠      بذور البیقیا

        ١٠    كسبة زھرة الشمس
        ٠.٧    بوریا

  ١.٥  ١.٥  ١.٥  ١.٥  ١.٥  حجر الكلس
  ١  ١  ١  ١  ١  الملح

            :يئالتحلیل الكیما
  ٩٠.٣٥  ٩٠.٤٥  ٩٠.٣٠  ٩١.١٧  ٩١.٧٩  ادة الجافةالم

  ٩.١٥  ٩.٥٥  ٩.٧٠  ٨.٨٣  ٨.٢١  الرطوبة
  ١٥.٢٣  ١٣.٤٣  ١١.٤٥  ١١.٩٤  ١٠.٠٤  البروتین الخام

  ١.٥٦  ١.٦٩  ١.٧٣  ٣.٠٧  ٢.٢٣  مستخلص االیثر
  ٦.٥٤  ٦.٤٦  ٧.١٩  ٧.٣٧  ٧.٢٦  األلیاف الخام

  ٥.٠٩  ٥.٨٥  ٧.٣٨  ٧.٩٩  ٧.٨٤  الرماد
  ٦٢.٤٣  ٦٣.٠٢  ٦٢.٥٥  ٦٠.٨٠  ٦٤.٤٢  نتروجینالمستخلص الخالي من ال

  **الطاقة المتأیضة 
  ١٢.٩٦  ١٢.٩٤  ١٢.٩١  ١٢.٨٧  ١٢.٨  كغم مادة جافة/ میكاجول 

  .تقدیر فعلي في مختبر التغذیة*   
  :واعتماداً على DOMD% x 0.16 = MEتم حساب الطاقة المتأیضة على أساس المعادلة ** 

Ministry of Agriculture. Fisheries & Food. U.K. (1987) 
  

ولغرض الحصول على المتغیرات في معامل ھضم العالئق المستخدمة في ھذه الدراسة فق&د ت&م 
ك&ان ق&د ت&م تثبی&ت المتن&اول م&ن العل&ف إذ حمالن من ك&ل مجموع&ة وف&ي منتص&ف التجرب&ة  أربعةاختیار 
مل عل&ى ح&دة لم&دة س&بعة من ذلك بدأت مرحلة جمع الروث لكل ح أسبوعینیوم وبعد / كغم  ١.٤بحدود 

  .الغذائیة ركباتھضم للمالأیام مع أخذ نماذج یومیة من العلف المقدم وذلك لحساب 
م&&ن ك&&ل مجموع&&ة ل&&ذبحھا ودراس&&ة بع&&ض  عش&&وائیاً  عن&&د نھای&&ة التجرب&&ة اختی&&رت ثالث&&ة حم&&الن

ل&&ذبح س&&جلت أوزانھ&&ا قب&&ل ا إذس&&اعة  ١٢بتص&&ویم الحم&&الن المخت&&ارة لل&&ذبح لم&&دة ص&&فات الذبیح&&ة وذل&&ك 
لحس&اب نس&بة التص&افي عل&ى أس&اس وزن  وأعتبر ھذا ال&وزن النھ&ائي كم&ا س&جلت أوزان ال&ذبائح مباشرة

وت&م وزن ك&ل  اإللی&ةبعدھا الكلیت&ین وال&دھن المترس&ب حولھم&ا وك&ذلك  أزیلتالذبیحة الحار مع الكلیتین، 
وق&&د ) القل&&ب والكلیت&&ینو الجل&&د،واألق&&دام، وال&&رأس، ( منھ&&ا عل&&ى انف&&راد باإلض&&افة ل&&وزن مخلف&&ات الذبیح&&ة

ودھ&ن الكلیت&ین نس&بة إل&ى  دھ&ن القل&بو، دھ&ن ال&بطنو، اإللی&ةجرى حساب الدھون المنفصلة وھي دھ&ن 
م&ن النص&ف األیس&ر للذبیح&&ة  ١١و، ١٠و، ٩ ت&م فص&ل قطع&&ة األض&الع الثالث&ة. بحال&وزن الح&ي عن&د ال&ذ
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م&ن العض&ل وال&دھن فص&ل مكوناتھ&ا لحین إجراء الج&رد الفیزی&ائي ل بعد وزنھا وضعت بعدھا في التجمید
 عینات متجانسة بواقع ثالث مكررات بع&د خل&ط و أخذتثم ). ١٩٨٣ ،آخرونو ButterField(والعظم 

ال&دھن والرم&اد وال&ذي ش&مل الب&روتین،  يئای&الكیملغ&رض إج&راء التحلی&ل  ثرم األنسجة العضلیة والدھنیة
ی&ة وس&مك ال&دھن عن&د الض&لع الث&اني قیس&ت مس&احة العض&لة العین. )١٩٨٠( AOACف&ي ء ج&ا حسب ما

  ).١٩٧٠ ،وآخرون Rouse(عشر 
بواسطة تحلیل التباین لتجربة ذات تصمیم عشوائي كام&ل حس&ب م&ا ج&اء  إحصائیاحللت النتائج 
  :واستخدام النموذج الریاضي اآلتي) ١٩٨٠(في الراوي وخلف هللا 

Yij = µ + ti + eij 
  

  النتائج والمناقشة
أ، ب، ( أن كمیة العلف المتناول من قبل الحمالن في المجامیع الخمسة ) ٢(جدول الیالحظ من 

كغم مادة جاف&ة  ١.٥٠و، ١.٥١و، ١.٥٢و، ١.٥٣و، ١.٥٣إذ تناولت الحمالن كانت متقاربة ) ھـ، د، جـ
كان&&ت إذ ة المتناول&&ة للمج&&امیع الخمس&&ة یض&&ییومی&&اً عل&&ى الت&&والي مم&&ا أدى إل&&ى تق&&ارب كمی&&ة الطاق&&ة األ

  .یوم على التوالي/ میكاجول  ١٩.٣٢و، ١٩.٤٣و، ١٩.٥٠و، ١٩.٥٤و، ١٩.٥٠
  

  )الخطأ القیاسي± المعدل (بعض الصفات اإلنتاجیة للحمالن العواسیة في تأثیر المعامالت  :)٢(جدول ال

  المواد العلفیة
  المجامیع

  ھـ  د  ج  ب  آ

  ٣٤.٢١   )كغم(معدل الوزن االبتدائي 
 ±٢.٣٠   

٣٤.٤٣  
 ±٢.٠٥   

٣٤.٣٥  
 ±١.٨٩   

٣٤.٢٩  
 ±٢.٢٠   

٣٤  
 ±٢.٤٣   

  )كغم(معدل الوزن النھائي 
٤٩.٧١  

 ±٢.٢٠   
٥٠.٠٧  

 ±١.٨٨   
٥٠.٢١  

 ±١.٩٥   
٥١.٠٧  

 ±٢.٦٣   
٥١.٥٧  

 ±٢.٢٣   

  ٢٢١  )غم(معدل الزیادة الوزنیة الیومیة 
 ±٠.٠١   

٢٢٣  
 ±٠.٠١   

٢٢٦  
 ±٠.٠١  

٢٤٠  
 ±٠.٠١   

٢٥١  
 ±٠.٠٢   

  )كغم(معدل الزیادة الكلیة 
١٥.٥٠  

 ±٠.٧٢   
١٥.٦٤  

 ±٠.٧٨   
١٥.٨٦  

 ±٠.٥٦   
١٦.٧٨  

 ±٠.٨٩   
١٧.٥٧  

 ±١.٦٥   
  ١.٥٠٣  ١.٥١٠  ١.٥٢٠  ١.٥٢٩  ١.٥٣٣  یوم/كغم مادة جافة/العلف المتناول

كغم م&ادة جاف&ة /كفاءة التحویل الغذائي
  ٥.٩٨  ٦.٢٩  ٦.٧٠  ٦.٨٤  ٦.٩٢  كغم زیادة وزنیة/ 

  ١٩.٣٢  ١٩.٤٣  ١٩.٥٠  ١٩.٥٤  ١٩.٥٠  یوم/میكا جول/طاقة متأیضة متناولة
  ٢٥٠  ٢٢٢  ١٩١  ١٩٨  ١٦٦  یوم/ غم /بروتین متناول

  ).٠.٠٥< آ (الصفة التي تحمل حروف متشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة 
  

إذ تناول&&ت ف&&ي كمی&&ة المتن&&اول م&&ن الب&&روتین الخ&&ام مختلف&&ة مج&&امیع الحم&&الن فیم&&ا بینھ&&ا كان&&ت 
محتوى الب&روتین  الختالف، نظراً ى التواليیوم عل/غم ٢٥٠و، ٢٢٢و، ١٩١و، ١٩٨و، ١٦٦المجامیع 

نتیج&ة إح&الل ) ١جدول ال(كغم مادة جافة / غم  ١٥٢ -١٠٠الخام بین العالئق الخمسة والذي تراوح بین 
ل&م یج&د العدی&د م&ن ). ھ&ـ، ، دج&ـ(بذور البیقیا ذات المحتوى العالي من البروتین محل الشعیر في العالئق 

یة العل&ف المتن&اول نتیج&ة اس&تخدام مس&تویات مختلف&ة م&ن الب&روتین الخ&ام الباحثین فروقات معنویة في كم
، بینم&&ا ازدادت )١٩٨٦ ،آخ&&رونو Wallsو ١٩٧٢ ،آخ&&رونو Qrskov(ف&&ي عالئ&&ق تس&&مین الحم&&الن 

 Qrskov(الب&&روتین ف&&ي العلیق&&ة بارتف&&اع مس&&توى  )بدراس&&ات أخ&&رى( كمی&&ة المتن&&اول م&&ن العل&&ف معنوی&&اً 
  ).١٩٨٧ ،آخرونو Kassemو ١٩٨٤ ،Oldhamو ١٩٧٣ ،آخرونو

إن عدم االستجابة لزیادة المتناول م&ن العل&ف نتیج&ة تغی&ر مص&در ومس&توى الب&روتین الخ&ام ف&ي 
ربما یمكن توضیحھ من خالل النظ&ر ) أ ( مقارنة بمعاملة السیطرة ) ھـ، د ، جـب، (المعامالت الغذائیة 

كغ&&م المقدم&&ة للحم&&الن / میك&&اجول  )١٢.٩–١٢.٨( تق&&ارب محت&&وى العالئ&&ق م&&ن الطاق&&ة األیض&&یةف&&ي 
معام&ل ھض&م الم&ادة كذلك یالحظ من نتائج تجربة الھضم عدم وج&ود فروق&ات معنوی&ة ف&ي  ).١جدول ال(

للمعامالت الغذائیة لذا فم&ن غی&ر المتوق&ع حص&ول أي % ٨١.٠٦ -%٨٠.٠٦دة الجافة العضویة في الما
لع&دم وج&ود أي ت&أثیر )  أ( ارنة بمعاملة السیطرة زیادة في العلف المتناول ألیة معاملة من المعامالت مق

قاس&&م و ١٩٧١ ،Petereonو Baumgardt(عن&&د ھ&&ذا العم&&ر وال&&وزن للحم&&الن  س&&لبي لحج&&م الك&&رش
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 Conrad(ومع ھذا المحتوى الع&الي م&ن الطاق&ة ف&ي الغ&ذاء المق&دم لمعامل&ة الس&یطرة ) ١٩٩٣ ،آخرونو
  ).١٩٧٤ ،Forbesو Baileو ١٩٦٤ ،آخرونو

ع&دم وج&ود فروق&ات ناتج&ة ع&ن اخ&تالف المع&امالت الغذائی&ة ف&ي مع&دالت ) ٢(دول ج&الیوضح 
غ&&م وك&&ذلك الزی&&ادة الكلی&&ة الت&&ي تراوح&&ت ب&&ین ٢٥١-٢٢١ الزی&&ادة الوزنی&&ة الیومی&&ة الت&&ي تراوح&&ت ب&&ین

 ٥١.٦–٤٩.٧ ف&ي ال&وزن النھ&ائي ال&ذي ت&راوح ب&ین اإلحصائيكغم نتیجة لعدم االختالف  ١٧.٦–١٥.٥
م&ن المع&روف إذ كغ&م  ٣٤.٢٥سبب ذلك إلى ارتف&اع مع&دل ال&وزن االبت&دائي للحم&الن كغم وربما یعزى 

–١١.٩٤ م&&ع ازدی&&اد احتیاج&&ات اإلدام&&ة ل&&ذلك ف&&ان النس&&بة المتوس&&طةتن&&اقص نم&&و الحم&&الن بتق&&دم العم&&ر 
العدی&&د م&&ن  حص&&لربم&&ا تك&&ون كافی&&ة لس&&د االحتیاج&&ات فق&&د ) ٢ج&&دول ال(م&&ن الب&&روتین الغ&&ذائي  ١٣.٤٣
 ،آخ&رونالزبی&دي وو ١٩٧٣ ،آخ&رونو Qrskov( لما وجد في ھذه الدراس&ة لى نتائج مشابھةع الباحثین
الب&روتین ف&ي عالئ&ق تس&مین عند استخدامھم مستویات مختلف&ة م&ن ) ١٩٨٩ ،آخرونو Rihaniو ١٩٨٨

واضحاً وج&ود زی&ادة حس&ابیة ف&ي مع&دالت الزی&ادة الوزنی&ة الیومی&ة والكلی&ة متوازی&اً م&ع  ابدلقد  .الحمالن
ب&ذور % ٣٠المغ&ذاة عل&ى علیق&ة تحت&وي ) ھ&ـ(أعط&ت المجموع&ة إذ في العلیق&ة  ارتفاع مستوى البروتین

) ھ&ـ(وأظھ&رت المجموع&ة . أفضل معدالت زیادة وزنیة یومیة وكلی&ة% ١٥.٢٣ا ومستوى بروتین البیقی
ا أعل&ى التس&مین و إعطائھ& م&دةق&ل كمی&ة م&ن العل&ف عل&ى م&دار أأفضل كفاءة تحوی&ل غ&ذائي الس&تھالكھا 

ات كم&&ا أوض&&حت النت&&ائج ع&&دم وج&&ود فروق&& ).، دـج&& ،أ ، ب(  بع&&ةرزی&&ادة وزنی&&ة مقارن&&ة بالمج&&امیع األ
نس&&بة التص&&افي، وف&&ي ص&&فات وزن الذبیح&&ة الح&&ار ، ) ھ&&ـ، د، ج&&ـأ، ب، (معنوی&&ة ب&&ین المج&&امیع الخمس&&ة 

  ).٣جدول ال(مساحة العضلة العینیة وسمك الدھن تحت الجلد و
  

  )الخطأ القیاسي± المعدل (بعض صفات الذبیحة في المعامالت  تأثیر :)٣(جدول ال

  المواد العلفیة
  المجامیع

  ھـ  د  ج  ب  آ

  ٥٠.٥٠  )*كغم(وزن الحیوان عند الذبح 
 ±٢.٢٩   

٤٧.٦٧  
 ±٢.٤٦   

٤٨.٦٧  
 ±٢.٣٥   

٤٩.٨٣  
 ±١.٨٦  

٥١.١٧  
 ±٢.٢٤   

  ٢٦.٤٦  )كغم(وزن الذبیحة الحار 
 ±١.٣٤   

٢٥.٢٧  
 ±١.٧٤   

٢٦.٧٩  
 ±١.٨٧  

٢٧.٧٨  
 ±١.٣٩   

٢٨.٨٨  
 ±١.١٤   

  ٥٢.٣٧  (%)نسبة الصافي 
 ±٠.٥٩   

٥٢.٩٦  
 ±١.٩٥   

٥٤.٩٣  
 ±١.٣٣   

٥٥.٨٣  
 ±١.٢٦   

٥٦.٤٨  
 ±١.١٧   

  )٢سم(مساحة العضلة العینیة 
١٢.٦٧  

 ±٠.٣٣   
١٢.٨٣  

 ±٠.١٧   
١٣  

 ±٠.٥٨   
١٣  

 ±٠.٥٨   
١٣.١٧  

 ±٠.١٧   

  ٣.١٧  )ملم(سمك الدھن تحت الجلد 
 ±٠.٦٠   

٣.٣٣  
 ±٠.٣٣   

٣.٣٣  
 ±٠.٤٤   

٣.٣٥  
 ±٠.٢٩   

٤.١٤  
 ±٠.٩٣  

  .معدل وزن الحمالن الثالثة التي اختیرت عشوائیاً * 
  

ع&&دم وج&&ود فروق&&ات معنوی&&ة ب&&ین  إذ  تش&&ابھت ھ&&ذه النت&&ائج م&&ع م&&ا ذك&&ره ع&&دد م&&ن الب&&احثین
 یرتش&. المس&توى البروتین&ي ف&ي عالئ&ق تس&مین الحم&الن الخ&تالفنتیج&ة المع&امالت ف&ي ص&فات الذبیح&ة 

زی&&ادة مس&&توى وج&&ود زی&&ادة حس&&ابیة ف&&ي مع&&دالت ص&&فات الذبیح&&ة متفق&&ة م&&ع إل&&ى ) ٣(ج&&دول الالنت&&ائج 
أعل&ى وزن للذبیح&ة الح&ار ) ھ&ـ( أعط&ت المجموع&ةإذ  نتیجة زیادة نسبة ب&ذور البیقی&ا البروتین في العلیقة

مقارن&ة  ٢س&م ١٣.١٧أفض&ل مس&احة للعض&لة العینی&ة و%  ٥٦.٤٨كغم مع أفضل نسبة تصافي  ٢٨.٨٨
، ال&داخلي واإللی&ةاختالف&ات معنوی&ة ف&ي نس&بة ال&دھن ) ٤ج&دول ال(ولم تظھ&ر النت&ائج . بالمجامیع األخرى

 ذهـ&ـھ تھتش&اب فقدالدھن المغلف للكلیتین والدھن المغلف للقلب و، دھن الغشاء المساریقيو، اإللیةدھن و
 شمس الدینو )١٩٨٨(الزبیدي و )١٩٧٨( آخرونو Crouse مثل ذكره عدد من الباحثین مع ما النتائج

ي المج&امیع التغذوی&ة ة المتناولة للحمالن فتقارب كمیة الطاقة األیضی وربما یعزى السبب إلى، )١٩٩٧(
 Katiyar(ف&ي الذبیح&ة المنفص&لة  ةن الكلی&ونس&بة ال&دھف&ي لمستوى الطاقة المتناولة ت&أثیر  أن المختلفة إذ

  ).١٩٩٣ ،آخرونو Meryerو ١٩٧٤ ،آخرونو
  

  نسب ال&دھون المنفص&لة المنس&وبة إل&ى وزن الحی&وان الح&ي عن&د ال&ذبحفي تأثیر المعامالت  :)٤(جدول لا
  )الخطأ القیاسي± المعدل (

  المجامیع  (%)الصفات 
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  ھـ  د  ج  ب  آ

  الدھن الداخلي واإللیة 
٨.٨٤  

 ±٠.٩٩   
١٠.٠٧  

 ±٠.٤٩   
٨.٩٧  

 ±٠.٥٧   
١٠.١٢  

 ±٠.٥١   
١٠.٤٤  

 ±٠.٨٩   

  ٥.٩٦  دھن اآللیة
 ±١.٣١   

٧.٣١  
 ±٠.٥٥   

٦.٢٨  
 ±٠.١٧   

٧.١٢  
 ±٠.٣١   

٧.٤٣  
 ±٠.٧٥   

  ٢.٣٠  دھن الغشاء المساریقي
 ±٠.١٧   

٢.١٤  
 ±٠.١١   

٢.١٢  
 ±٠.٢٧   

٢.٢٨  
 ±٠.٣٧   

٢.٢٨  
 ±٠.٢٩   

  ٠.٤٩  الدھن المحیط بالكلیتین
 ±٠.١٦   

٠.٥١  
 ±٠.٠٤   

٠.٤٦  
 ±٠.١٣   

٠.٥٩  
 ±٠.١٠   

٠.٥٩  
 ±٠.١٧   

  ٠.٠٩  الدھن المغلف للقلب
 ±٠.٠١   

٠.١١  
 ±٠.٠٣   

٠.١١  
 ±٠.٠٣   

٠.١٣  
 ±٠.٠٢   

٠.١٤  
 ±٠.٠١   

  
الم&&ادة ومعن&&وي ف&&ي معام&&ل ھض&&م الم&&ادة الجاف&&ة،  اخ&&تالفع&&دم وج&&ود  )٥(یوض&&ح الج&&دول 

مس&&تخلص األیث&&ر واأللی&&اف الخ&&ام ب&&ین المع&&امالت المختلف&&ة بخ&&الف ذل&&ك والب&&روتین الخ&&ام، والعض&&ویة، 
م&ن % ٣٠ إلىعامل الھضم المستخلص الخالي من النتروجین معنویا مع زیادة نسبة بذور البیقیا أرتفع م

  ).٨٦.٠٣(قیاسا بالمعاملة أ ) ٨٩.٢٨( ھـالعلیقة في المعاملة 
  

الخط&&أ ± المع&&دل (معام&&ل الھض&&م الظ&&اھري للمركب&&ات الغذائی&&ة ف&&ي المع&&امالت المختلف&&ة  :)٥(ج&&دول ال
  )القیاسي

اھري معامل الھضم الظ
  (%)للمركبات الغذائیة 

  المجامیـع
  ھـ  د  ج  ب  آ

  ٨٣.٤٤  المادة الجافة
 ±٠.٣٩  

٨١.٠٧  
 ±٢.١٩  

٨١.٣٨  
 ±١.٨١  

٧٩.٨٢  
 ±١.٣٣  

٧٩.٦٩  
 ±٠.٤١  

  المادة العضویة
٨٠.٠٦  

 ±٢.٣٣  
٨٠.٤٦  

 ±٠.٢٦  
٨٠.٧٠  

 ±٢.٨٠  
٨٠.٨٨  

 ±٠.٣٦  
٨١.٠٦  

 ±٠.٣٤  

  ٧٢.٧٩  البروتین الخام
 ±١.٨٣  

٧٧.٧٨  
 ±١.٨٠  

٧٧.١٦  
 ±٣.١٩  

٧٩.٢٦  
 ±٢.٠٤  

٧٩.٨٠  
 ±٢.٦٤  

  مستخلص األیثر
٧٥.٣٨  

 ±١.٦٦  
٧٥.٩٧  

 ±٢.٨٥  
٧٥.٨١  

 ±٢.١٣  
٧٥.٣٧  

 ±٢.٢٢  
٧٥.٨٦  

 ±١.٤٦  

  ٥٦.٦٥  األلیاف الخام
 ±٠.٩٨  

٥٧.٠٥  
 ±٣.٠٥  

٥٧.٠٠  
 ±٣.٣٦  

٥٨.٠٣  
 ±١.٩٢  

٥٨.٠٥  
 ±١.٧٦  

المس&&&&تخلص الخ&&&&الي م&&&&ن 
  النتروجین

٨٦.٠٣  
  ب ٠.٨٤± 

٨٦.٧٨  
  آب ١.٣٤± 

٨٧.٠٨  
  آب ٠.٢٣± 

٨٨.٢٧  
  آب ٠.٨٢± 

٨٩.٢٨  
  آ ٠.١٥± 

  )٠.٠٥< آ (ختلفة تختلف فیما بینھا معنویاً المعدالت التي تحمل حروفاً م
  

انح&داراً ت&دریجیاً ف&ي ) ٦ج&دول ال(نتائج الجرد الفیزیائي لمنطقة األضالع الثالثة  أظھرتكذلك 
أ، ( ف&ي المع&امالت  ٤٧.١،  ٤٧.٦،  ٤٨.٤،  ٤٩.٥،  ٥١.١قیم النس&بة المئوی&ة لألنس&جة العض&لیة م&ن 

  .على التوالي) ھـ ، د ،جـب، 
مقارن&ة بمعامل&ة ) ھ&ـد ، (م&ع المع&املتین )  P < 0.05( إذ وصل االنخف&اض إل&ى ح&د المعنوی&ة 

ب ( للمج&امیع )  P < 0.01( على العكس من ذلك ارتفعت نسبة األنسجة الدھنی&ة معنوی&اً )  أ (السیطرة 
( على التوالي مقارنة بمجموعة الس&یطرة % ٣٣.٦و، ٣٣.٤و، ٣٢.٢و، ٣٠.١٥إذ بلغت ) ھـ ، د ،جـ، 
، ٢١.٢األنس&&جة العظمی&&ة الت&&ي بلغ&&ت  ول&&م تختل&&ف المج&&امیع معنوی&&اً ف&&ي نس&&بة . ٢٧.٧الت&&ي كان&&ت )  أ
على الت&والي، ویالح&ظ مم&ا تق&دم أن ارتف&اع مس&توى الب&روتین ف&ي  ١٩.٢و، ١٩.٠و، ١٩.٤و، ١٩.٦٣و

رافقھ ارتفاع في نسبة األنسجة الدھنیة وانخفاض في نسبة األنسجة العضلیة فقد اتفق ذل&ك م&ع م&ا العلیقة 
في العلیقة یمكن أن یؤدي إل&ى % ١٠ذكره العدید من الباحثین أنھ عند ارتفاع مستوى البروتین أكثر من 

  ).١٩٩٧ ،شمس الدینو ١٩٨٧، یعقوب وآخرون(، زیادة في ترسیب الدھن
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  )الخطأ القیاسي± المعدل ) (١١و ١٠و ٩(الجرد الفیزیائي لقطعة اإلضالع الثالثة  :)٦(جدول ال

  (%)الصفات 
  المجامیــع

  ھـ  د  ج  ب  آ

  *األنسجة العضلیة
٥١.١٤  

  آ ٠.٤٤± 
٤٩.٥٢  

  أب ٠.٣٤± 
٤٨.٤٣  

  أب ٠.٤٢± 
٤٧.٥٨  

  ب ١.١٨± 
٤٧.١٢  

  ب ٠.٥٨± 

  ٢٧.٦٦  **األنسجة الدھنیة 
  ب ٠.٢٢± 

٣٠.٨٥  
  آ ٠.٧٠± 

٣٢.١٧  
  آ ١.٠± 

٣٣.٤٠  
  آ ١.٣٨± 

٣٣.٦٤  
  آ ٠.٩± 

  األنسجة العظمیة
٢١.٢٠  

  آ ١.٦٧± 
١٩.٦٣  

 ±٠.٧٨  
١٩.٤  

  آ ٠.٥٣± 
١٩.٠٢  

  آ ٠.٦١± 
١٩.٢٤  

  آ ١.١٠± 
  )٠.٠١ <أ** ( ، )٠.٠٥< آ ((معنویاً تختلف فیما بینھا أو المعدالت التي تحمل حروفاً مختلفة أفقیاً * 
  

   نھ&&ا معنوی&&اً بنت&&ائج التحلی&&ل الكیمی&&ائي لمنطق&&ة األض&&الع الثالث&&ةل&&م تختل&&ف المع&&امالت فیم&&ا بی
 التحلی&ل أعط&ت نت&ائجإذ مع وج&ود فروق&ات حس&ابیة ف&ي نس&بة الرطوب&ة والب&روتین وال&دھن ) ٧جدول ال(
نس&بة رطوب&ة وب&روتین وأق&ل نس&بة دھ&ن، بینم&ا أعط&ت  أعل&ىالمغ&ذاة عل&ى الش&عیر كلی&اً )  أ( لمجموعة ل

 ١٣.٤ب&&ذور بیقی&&ا ومس&&توى ب&&روتین %  ٣٠و ٢٠اللت&&ین احت&&وى غ&&ذائھما عل&&ى ) ـھ&&،  د( المجموعت&&ان
   .على التوالي أعلى نسبة دھن وأقل نسبة رطوبة وبروتین في الذبیحة% ١٥.٢و
  

  )*الخطأ القیاسي± المعدل () ١١و ١٠و ٩(التحلیل الكیمیائي لقطعة األضالع الثالثة  :)٧(جدول ال

  (%)الصفات 
  المجامیــع

  ھـ  د  ج  ب  آ

  الرطوبة
٥٥.٤٢  

 ±٠.٥٣  
٥٥.٠٩  

 ±٠.٧٦  
٥٤.٠٩  

 ±٠.٥٠  
٥٣.٩٧  

 ±١.٢٢  
٥٣.٠٣  

 ±١.٨٢  

  ٢٠.٣٦  البروتین
 ±٠.٣٧  

١٩.٨٥  
 ±٠.٦٦  

١٩.٦١  
 ±٠.٧٨  

١٨.٨٠  
 ±٠.٧٢  

١٨.٥٢  
 ±٠.٣٦  

  الدھن
٢٣.٢٧  

 ±٠.٨٨  
٢٤.١٥  

 ±١.٣٤  
٢٤.٥٧  

 ±٠.٩٨  
٢٦.٣٠  

 ±١.٩  
٢٧.٥٤  

 ±٢.٠٧  

  ٠.٩٥  الرماد
 ±٠.٠٣  

٠.٩٤  
 ±٠.٠٢  

٠.٩٤  
 ±٠.٠٢  

٠.٩٣  
 ±٠.٠٢  

٠.٩٢  
 ±٠.٠١  

  اللحم الخالي من العظم* 
  

) ١٩٨٠ ،األس&ود(ف&ي اللح&م المن&تج ھ&ي عالق&ة عكس&یة  ن العالقة بین نسبتي الرطوبة وال&دھنإ
وقد اختلفت نسبة الرطوبة ونسبة الدھن معنویاً بارتفاع مستوى البروتین في الغذاء في دراس&ات لتس&مین 

  ). ١٩٩٧ ،شمس الدینو ١٩٨٧یعقوب وآخرون، (یة والعواسیة ن الحمدانالحمال
غی&ر  الغذائي زیادة البروتین إلىربما تؤدي  نسبة بذور البیقیا في العلیقة زیادة یبدو مما تقدم أن

ربم&ا أنعك&س إیجاب&ا األمعاء الدقیقة العابر إلى ) UDP )Undegradable proteinالمتحلل في الكرش 
 ،دوس&&كيو ٢٠٠٤ ،الم&ولىو ٢٠٠٢، آخ&رونو Chowdhury(ن قب&&ل الحی&وان االس&تفادة م&عل&ى كف&اءة 

ف&ي ھ&ذه  )بدل التبویر م&ع زراع&ة الش&عیر إنتاجھالذي یمكن (ن استخدام بذور محصول البیقیا إ .)٢٠٠٧
ب&ذور ھ&ذا المحص&ول مح&ل  إح&الللمزید من الدراسة م&ع رف&ع نس&بة  إیجابیامؤشراً  الدراسة ربما یعطي

  .فة في األغنام قبل الفطام وبعدهلمعرفة تأثیراتھ اإلیجابیة مع األعمار المختلالشعیر مستقبالً 
EFFECT OF FEEDING VETCH SEEDS (Vicia sativa L.), AS SOURCE 

OF PROTEIN IN FATTENING RATIONS OF AWASSI LAMBS 
M. M. Kassem A. D. Salman M. N. Abdulah 

College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq 
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Thirty five Awassi lambs of 5.5–6 months old, with average initial body 
weight 34.25 kg were divided randomly into five groups each of 7 lambs. All 
lambs groups were fed ad libitum for 70 days on one of the five rations. The 
first group (A) was fed on barley grain only, group (B) barley grain with 10% 
sun flower meal and 0.7% urea, group (C) barley grain with 10% vetch seeds, 
group (D) barley grain with 20% vetch seeds and finally group (E) barley grain 
with 30% vetch seeds in addition to limestone and salt. After 4 weeks four 
lambs were randomly chosen from each group for digestibility trials to study 
the effects of treatments on nutrients digestibility. At the end of the experiment 
three lambs from each group were randomly chosen and slaughtered to study 
the carcass characteristics. Daily food intake for the five groups were similar 
and there was no significant differences in the digestibility of DM, CP, ether 
extract and CF. whereas the group that took 30% vetch seeds had a 
significantly higher NFE digestibility compared with group A. calculated 
increases were observed in feed conversion efficiency, average daily gain, final 
weight, carcass weight, dressing percentage, rib eye area and fat thickness for 
group (E). 

  
  المصادر

ة عل&&ى نس&&ب مختلف&&ة م&&ن ی&&ت&&أثیر اس&&تخدام البلوك&&ات العلفی&&ة الحاو .)٢٠٠٠(، رائ&&د عب&&د الح&&ي ب&&راھیم إ
  . ، كلیة الزراعة، جامعة بغداد رسالة ماجستیر .فضالت الدواجن على نوعیة لحم األغنام المنتج

ة مؤسس&ة دار الكت&ب للطباع&ة والنش&ر ، جامع& .تكنولوجی&ا اللح&وموعل&م  .)١٩٨٠(األسود ، ماج&د بش&یر 
  . الموصل 

الوزن عن&د ال&ذبح والمس&توى الغ&ذائي وعالقتھم&ا ب&بعض ص&فات  .)١٩٨٦(الجریان ، لمیاء جواد فارس 
  . رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد  .التسمین لدى الحمالن العواسیة

، وزارة التخط&&&یط ، بغ&&&داد  .الس&&&نویة اإلحص&&&ائیةالمجموع&&&ة  .)١٩٧٨( لإلحص&&&اءالجھ&&&از المرك&&&زي 
  . جمھوریة العراق 

التركی&ب الكیمی&ائي والقیم&ة الغذائی&ة  .)١٩٧٨(الھ&ام عب&دهللا  وس&میر عب&د األح&د : الخواجة، عل&ي ك&اظم 
نشرة صادرة عن قسم التغذیة في مدیریة الثروة الحیوانیة العام&ة ، وزارة  .لمواد العلف العراقیة

  الزراعة واإلصالح الزراعي ، جمھوریة العراق
دراسة تأثیر معاملة العلف المركز بالفورمالدیھاید في إنت&اج ). ٢٠٠٧(ل نعمان سیف الدین دوسكي، كما

جامع&&ة  –كلی&&ة الزراع&&ة والغاب&&ات  ، أطروح&&ة دكت&&وراه. الحلی&&ب واللح&&م ف&&ي األغن&&ام المحلی&&ة
  .الموصل

 .تص&&میم وتحلی&&ل التج&&ارب الزراعی&&ة .)١٩٨٠(ال&&راوي ، خاش&&ع محم&&ود وعب&&د العزی&&ز محم&&د خل&&ف هللا 
  . ، جامعة الموصل مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر

دراسة تأثیر المستوى البروتین&ي وط&ول فت&رة التغذی&ة ف&ي  .)١٩٨٨(الزبیدي ، عبد االلھ عبد هللا محمود 
  . رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل  .تسمین الحمالن المحلیة العراقیة

 .أثیر ال&وزن االبت&دائي والعالئ&ق المختلف&ة عل&ى تس&مین حم&الن العواس&يت .)١٩٧٩(سعید ، جاسم محمد 
  . رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

اس&تخدام الت&بن ف&ي  .)١٩٨٧(سلمان ، ع&الء داؤد ؛ عب&د الجب&ار وھی&ب الح&دیثي وع&الء ناص&ر الح&دیثي 
وكسید الصودیوم ومخلفات ال&دجاج البی&اض تغذیة المجترات، استخدام تبن الحنطة المعامل بھیدر

  .  ٤٧) : ٣( ٦مجلة البحوث الزراعیة والموارد المائیة ،  .في تسمین الحمالن العواسیة
ت&أثیر ط&ول م&دة التغذی&ة واس&تخدام مس&تویات ومص&ادر نتروجینی&ة  .)١٩٩٧(شمس الدین ، قصي زك&ي 

أطروح&ة دكت&وراه ،  .حم&الن المحلی&ةداء الأمتنوعة ومستویات مختلفة من الطاقة في العلیقة ف&ي 
  . كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 
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ت&أثیر مس&توى ومص&در الب&روتین  .)١٩٨٧(؛ أحمد الحاج طھ ویوسف یعقوب بطرس ھاشم، باسم طاھر
: )١( ٥، )زانك&و(المجلة العراقی&ة للعل&وم الزراعی&ة  .مینالحمالن الحمدانیة المعدة للتس أداءعلى 
١١٤-٩٩.  

ت&&أثیر تغذی&&ة فض&&الت  .)١٩٩٣(، احم&&د الح&&اج ؛ عل&&ي عب&&د الغن&&ي الطال&&ب وغ&&ازي خزع&&ل خط&&اب  ط&&ھ
 .م&ن ح&امض الیوری&ك والنح&اس والزن&ك أنس&جتھاالحمالن ومحتوی&ات  أداءالدجاج البیاض على 

  .  ١٧٣) : ٢( ٣مجلة إباء لألبحاث الزراعیة ، 
مقارن&ة عالئ&ق مختلف&ة  .)١٩٩٣(ق&وب قاسم ، مظفر محي الدین ؛ صباح عبدو شمعون وس&الم فاض&ل یع

  .٢٠-١٣) : ٣( ٢٥مجلة زراعة الرافدین ،  .لتسمین الحمالن العواسیة
تأثیر نظام التغذیة والوزن عن&د ال&ذبح عل&ى نم&و وص&فات الذبیح&ة  .)١٩٨٧(الكعبي ، شھاب أحمد رسن 
  . رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة صالح الدین  .في حمالن الحمدانیة

البقولیات الرعویة في دورة زراعی&ة م&ع الش&عیر  إلدخالتحلیل اقتصادي  .)١٩٩٩(لمعیني ، سعد حاتم ا
  . رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد  .تحلیل المخاطر إطارضمن 

ت&أثیر التغذی&ة ب&العلف المعام&ل بالفورمالدیھای&د ف&ي إنت&اج ). ٢٠٠٤( المولى، حسین أحمد سلیمان عب&د هللا
  .جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات  –رسالة ماجستیر . الحلیب ومكوناتھ ونمو الحمالن

 –ش&عبة اإلحص&اء  –قسم التخط&یط والمتابع&ة  .)١٩٩١(الھیئة العامة للبیطرة وخدمات الثروة الحیوانیة 
  . المجموعة اإلحصائیة

دراس&ة بع&&ض الص&&فات  .)١٩٨٧(یوس&&ف كش&&مولة وباس&م ھاش&&م الن&&وفلي  أس&امةیعق&وب ، س&&الم فاض&&ل ؛ 
 .النوعیة للحوم حم&الن الحم&داني المس&منة باس&تخدام مص&ادر ومس&تویات مختلف&ة م&ن النت&روجین
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