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على بعض صفاتھا اإلنتاجیةدراسة تأثیر إضافة بعض األعالف الخضراء في عالئق األرانب المحلیة
د الوھاب محمود الكحلةبعلي ع
.العراق، كلیة الطب البیطري، جامعة الموصل، فرع الصحة العامة البیطریة

الخالصة
نـدد األلوا

)٦-٤ (
ات

نفس ، العلف المركز المقدم 
لى التواليبدالً عن الجت الكرفس األخضر وأوراق اللھانة الخضراء  .ع
رانب والزیادة الوزنیة الكلیةحسبت خاللھا كمیات العلف المستھلك یومیاً 

.و
)0.05<p (كما أظھرت النتائج أن كمیات العلف المركز بالمجموعة الثانیة والثالثةمقارنة ىللمجموعة األول ،

) p>0.05(اإلجكذلك أشارت النتائ. المجامیع
وزن الذبیحة الحار ونسبة التشافيمعدالت 

.المجامیع الثالثة بینلحشاء المأكوألا
لمقدم اللھانة الخضراء  لا

ض، بل یفضل إیةعلى صفاتھا اإلنتاجنخفاض نسبة األلیاف الخام فیھا مما یؤثر سلباً وذلك ال
.أعالف خشنة أخرى

المقدمة 
وسطیة تتعد األرانب حیوانا

نسبة . )١٩٩٢عبد المجید، (حال في الدواجن ھو الكما فقطالمواد المركزة لى  اء ع خضر ل الف ا األع وي  ت تح و
الخام والتي الفعالیة من األلیا
مشاكل اأنھا تحمي األرانب ف، وتأتي فوائد الخضراوات أو األلیاالھضمي بكفاءة سنان ألو

.بوجھ عام عند المضغ كثیراً 
عالف الخضراء الغاأل

، میز بارتفاع األرانب الرتفاع قیمتھ الغذائیة حیث یتفي تغذیة جداً مرغوباً 
A ،

. )١٩٩٥% (٨٦البروتین الم
عور والتي تقبل علیھا بكمیات كبیرةبفاألرانCلفیتامین 

)MikkelsonوMikkelson ،
٢٠٠٧( .

ی
من ، )١٩٩٥یوسف وعبدالعزیز، (السرطان 

.على صفاتھا اإلنتاجیة وصفات الذبیحةودراسة تأثیرھا

مواد البحث وطرائقھ
متعدد األلوان تم ذكراً محلیاً استخدم في ھذه الدراسة خمسة عشر أرنباً 

ة٦-٦٠٠/٤-٥٠٠
٢٥/٦/٢٠٠٩وقبولھ ٢٣/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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دد ـ
بعاد ت أوزانھا جھد اإلمكانة في معدالومتقارب ٥٠×٤٠×٦٠بأ

توال لى ال فاع ع االرت و عرض  ل ا ة تكون.)١٩٩٥، Batchelor(ي ـو
لطعام، كسبة زھرة الشم، شعیر مجروشخالة الحنطةنمن لح ا ، ، م
قة ممثلة % ١٦)١(جدول في كما ھو مذكورامینات ومعادنفیت وطا

كذلك ، و)١٩٩٤، NRC(/ ة٢٥٠٠بحدود 
.)١٩٩٧(ل اــ

.اً لقسم الثروة الحیوانیة في كلیة الزراعة والغابات في خالط میكانیكي بحیث أصبح متجانس

المستخدم في تغذیة أرانب التجربةالعلف المركز مكونات :)١(جدول ال
نسبتھا في العلف المركزالمادة الغذائیة

٤٦.٧نخالة الحنطة
٣٣.٣شعیر مجروش

١٣.٣كسبة زھرة الشمس
٢.٧*بروتین حیواني 

٠.٥ملح الطعام 
١.٥حجر الكلس

٢.٠خلیط فیتامینات ومعادن
قة ممثلة %٥٠یحتوي على بروتین خام * %٢.٥%٦/ ة٢٢٠٠، طا

.كغم/لغمم١٠٠٠، مضادات الكوكسیدیا %٢.٥سستین + نین ، میثایو%٣ن ، الیسی%٣، فسفور %٨

لھا بصورة حرة أیضاً 
قات وره الفتكل مجموعة منھا بصورة تقریبیة

لى التواليأرنب للمجامیع الثال/ غم ٥٢٠، ٥٩٣، ٥٨٠ة بین معدالت أوزانھا الحیة والتي كانت یمعنو ة ع ، ث
ت المعامالت التجریبیة على وزع.ألرانب في فترة التجربة الفعلیةلمجامیع ااالبتدائیة وزان والتي اعتبرت األ

:صورة عشوائیة حیث تناولت ھذه المجامیع العالئق كما یليالمجامیع الثالثة لألرانب ب
.األخضرالجت + تناولت العلیقة القیاسیة والمتكونة من علف مركز : المجموعة األولى
.الكرفس األخضر+ تناولت العلیقة الثانیة والمتكونة من علف مركز : المجموعة الثانیة
.أوراق اللھانة الخضراء+ متكونة من علف مركز تناولت العلیقة الثالثة وال: المجموعة الثالثة

وذلك للوقوف على إمكانیة إحالل نباتات الكرفس أو أوراق اللھانة بدالً 
لساعة Ad-Libitum، حیث قدم العلف المركز للمجامیع الثالثة بصورة حرة األرانبھذه  في ا

لساعة الثالثامنة صباحاً  وا
.بالضبط لكل مجموعةي لتحدید الكمیة المستھلكة التال

سواق المحلیة من األخضر وأوراق اللھانة فكان یتم الحصول علیھا یومیاً األ، أما نباتات الكرفس األھلیة یومیاً 
الثمن

لمركز ا علف  ال
A.O.A.C)كل مجموعة ضمن لتي كانت تتناولھا، ومن معرفة الكمیة التقریبیة من العلف المركز ا)١٩٨٠

% ٢٥مقدار علیھ قدمت األعالف الخضراء وحسب المجامیع بكمیات بحیث تمثل ، الفترة التمھیدیة
آخرون Arundhatiوكذلك) ١٩٩٥(في العلف المركز وحسب ما ذكره یوسف وعبد العزیز المادة الجافة و

تم .)١٩٩٦(
الثالثة أسبوعیا إلى المختبر أخذ نماذج من األعالف الخضراء المقدمة للمجامیع

.داخل أكیاس نایلون في الثالجةساعة ثم حفظت ١٢لمدة مْ ٧٠-٦٠حرارة 
١٤أسبوع وقب
آخرون Kawinska(الشمس وت كحلة، ١٩٨٣و ل رت فترة ) ٢٠٠١، ا تم اس

و١/٦/٢٠٠٨١/٨/٢٠٠٨
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١٢
، وزن ا

)١٩٩٨(وآخرون ب ما ذكره الدحل وحسبت نسبة التصافي ونسبة التشافي حس
:التالیة

١٠٠× وزن األحشاء المأكولة+ وزن الذبیحة ( % ) = نسبة التصافي 
الوزن الحي

١٠٠× وزن اللحم الصافي( % ) = نسبة التشافي 
الوزن الحي

أجري

A.O.A.C)لتحدید نسب المركبات ا) ١٩٨٠
) ١٩٨٠(، وتم حساب نسبة الكربوھیدرات الذوالرماد

).٢(جدول موضح في 
:ل الغذائي بالمعادلة التالیةوتم حساب كفاءة التحوی

= كفاءة التحویل الغذائي 

:ادلة النموذج الریاضي التاليفي ھذه الدراسة وحسب مع) CRD(استخدم التصمیم العشوائي الكامل 
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:حیث أن
yij = المشاھدة)j ( مع معاملة)i ) (قیمة أي مشاھدة.(
 =المتوسط العام للمجتمع.
ti = تأثیر المعاملة)i (المشاھدةهالخاصة بھذ.

eij =لمشاھدة الخطأ التجریبي ل)j ( من المعاملة)i(.
لصفاتلالمعدالتفات المعنویة بینم تحدید االختالـوت مالت ا ا نكن ـمع ار د

).١٩٨٠الراوي وخلف هللا، (

لمادة في الدراسي للعلف المركز واألعالف الخضراء المستخدمةئایالتركیب الكیم:)٢(جدول ال اس ا أس لى  ة ع
*الجافة تماما

اللھانةالكرفسالجتالعلف المركزالمركبات الغذائیة
١٦.٧١٧.٧١٥.٤١٤.٥(%)البروتین الخام 

٢.٧١.٩٢.٥٣.١(%)مستخلص اإلیثر 
١٣.١٢١٨٨.٨(%) األلیاف الخام 

٦١.٣٤٧.٦٤٩.٥٦٨(%)الكربوھیدرات الذائبة 
٦.٢١٢١٣.٧٥.٧(%)الرماد 

٢٥٧٠٢٤١٠٢٦٣٠٢٥٨٠**)علفكغم/عرهكیلو س(الطاقة الممثلة
.)١٩٨٠( A.O.A.Cتم تقدیرھا مختبریا اعتمادا على الطرق المذكورة في *

.)١٩٧٨(تم حسابھا اعتمادا على الخواجة وآخرون **

النتائج والمناقشة
)٣ (

) p>0.05(تعند مستوى احا
خضرالكلیة لمجموعة األ ، ١٣٠٧، ١٥٢٥األ

معدل كمیة العلف المستھلك الكلي 
معدل الزیادة الوزنیة الكلیة
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لكلي إ. حیوان /غم٧١٦، ٧١٣، ٩٤٥و١٢٣٧ ا
.حیوان على التوالي/غم٤٥٥١و٤٢٠٨، ٤٣٩١الثالثة حیث بلغت المجامیعبینكانت متقاربة

ألرانب التجربةاإلنتاجیةعلى الصفات ضراءالخاألعالفتأثیر:)٣(جدول ال

األرانبمجامیع المدروسةالصفات
لثةالمجموعة الثاالمجموعة الثانیةاألولىالمجموعة 

٩٠±٣٤٥٢٠±٨٥٥٩٣±٥٨٠*)حیوان/غم(معدل الوزن النھائي 
ب٣٢±١٢٣٧ب٨٠±١٣٠٧**أ٢٨±١٥٢٥)حیوان/غم(معدل الوزن النھائي 

ب٢٨±٧١٦ب٧٠±٧١٣أ٣٥±٩٤٥)حیوان/غم(معدل الزیادة الوزنیة الكلیة 
٤٣٩١٤٢٠٨٤٥٥١)حیوان/غم(كمیة العلف المستھلك الكلي 
) /

٤.٧٥.٩٦.٤)زیادة وزنیة
.الخطأ القیاسي±المعدل لخمسة أرانب *

.)p>0.05(فیما بینھا عند مستوى احتمالالحروف المختلفة الموجودة ضمن الصف الواحد تختلف ** 

مجموعة أفضلھاما كفاءة التحویل الغذائي فكانت أ ل نسبة األولىل ٣٦.٢و٢٥.٥وب
% ٨.٥راألا

٦.٤و٥.٩، ٤.٧الغذائي عن المجموعة الثال
األولى. / ف

إلىالمركز مع الجت في صفة الوزن النھائي والزیادة الوزنیة الكلیة 

أوفس كرلیاف خام بینما تناولت المجامیع الثانیة والثالثة نباتات الأ% ٢١بروتین خام و%١٧.٧
. )٢(خام علىألیاف% ٨.٨و٨، بروتین خام% ١٤.٥و١٥.٤المحتویة على 

نس% ١٨–١٦األرانبالخام في علیقة فضل نسبة للبروتین أن إحیث  الخام تتراوح بة و
، و١٩٩٨، حلو١٩٩٥، یوو١٩٩٤، NRC% (٢٤–١٦ن ی

بمقدارلكون العلف المركز یقدم بصورة ونظراً ، )٢٠٠١
لالمن المادة الجافة في العلف الخشن علیھ نالحظ بأن الكمیات % ٢٥

مجموعة أإلى.اليلتوحیوان على ا/غم٤٥٥١و٤٢٠٨، ٤٣٩١كانت بین المجامیع الثالثة فقد  ل ن ا
لأبصورة تھافادتسارانب كانت من األاألولى

أبقاؤه لفتیكونفكبر ألیاف خام أ
أجسمد مركبات غذائیة یستفیمنھكبر ویمتصأبكمیة القولون فیھضم 

، وزاد والثالثةفضل من كفاءة التحویل الغذائي للعلیأكفاءة التحویل الغذائي لھذه العلیقة 
شعبان أشارولى رانب في المجموعة األألوزن ا

ألیافالعنب الجاف الذي یحتوي على نسبة على تلفرانب عندما قاما بتغذیة األ) ٢٠٠٦(وطباني 
من ) ١٩٩٥(Onwudike، ورانب المتناولة للعلیقة القیاسیةمقارنة مع األ

) ٤(.أأللن أ
حت النتائج أ، وقد خذھا في ھذه الدراسةأمعدالت قیاسات الذبیحة التي تم  فروقات إلىوض وجود 

p)>(0.05معنویة
معنویةلم تكن ھناك فروقات و،الثةى المجموعتین الثانیة والثعللألرانباألولى

لجدول األحشاء أل)٤(ا
)Templeton ،١٩٦٨

.)٢٠٠١الكحلة، و١٩٩٨، حل وآخرونالدو

غم ٧٩٨علیھ كانت أوزان ذبائحھا أعلى وھي ) غم١٥٢٥(ت أعلى عند الذبح حیوانات المجموعة األولى كان
٦٣٥و٧٣٥

أرانب التجربةعلى صفات ذبائح الخضراءاألعالفتأثیر: )٤(جدول ال
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الصفات
المدروسة

األرانبمجامیع 
المجموعة الثالثةالمجموعة الثانیةاألولىموعة المج

٣٢±٨٠١٢٣٧±٢٨١٣٠٧±١٥٢٥)*حیوان/غم(معدل الوزن النھائي 
ب٥٠±٦٣٥ب٥٨±٧٣٥**أ٧±٧٩٨)غم(معدل وزن الذبیحة الحار 

٢±٥٦١±٣٥٩±٧٥)غم(المأكولة األحشاءوزن 
٢.٧±١.١٥٦±١.٢٦١±٥٦(%)نسبة التصافي 

ب٠.٥±٨٠ب١±٨٢أ٠.٥±٨٥(%)افي شنسبة الت
.الخطأ القیاسي±المعدل لخمسة أرانب *

.)p>0.05(عند مستوى احتمالالحروف المختلفة الموجودة ضمن الصف الواحد تختلف فیما بینھا ** 

كبر أالجسم بنسبة ھذه الحیوانات كانت ترسب عضل في أنمما یدل على معنویاً أعلىكانت األولى
فضلمن بقیة المجامیع كون علیقتھا ھي  التي )٢(األ

Onwudike)١٩٩٥ (
لى التوالي% ٥٢.٩و٥٠.٩لقیاسیة حیث كانت مع تلك المتناولة للعلیقة االمتناولة للجت األرانبمجموعة  ، ع

ارن) ٢٠٠٦(أكانت وكذلك  مجموعة األاعندما ق
على % ٤٧.٢و٤٦.٤%١٢الجاف بنسبة العنب ویة على تلفتالمحللعلیقة 
وزن ضافة إعلى إلىي ذلك التوالي

لحعتباره كنسبة من وزن الحیوان اووزن الذبیحة الحار إلى) ، الكیتینالكبد، القلب(المأكولة األحشاء ي عند ا
).١٩٩٨الدحل وآخرون،(الذبح 

عالئق إلىالوراق أو أفس إضافةعدم  ل ا
إ، نھا تؤثر سلبا على صفاتھا اإلأالمحلیة النامیة لوحدھا حیث لألرانب المركزة 

.الخام فیھا منخفضةاأللیافخرى الن نسبة أعالف خشنة أمخلوطة مع 

THE EFFECT OF USING GREEN FEEDSTUFFS SUPPLEMENTATION IN
THE RATIONS OF LOCAL RABBITS ON SOME OF THEIR

PRODUCTIVE CHARACTERS
ALI ABDUL-WAHAB MAHMOUD AL-KUHLA

Dept. of Vet. Public Health, College of veterinary Medicine, University of Mosul,
Iraq

ABSTRACT
The current work was carried out on fifteen multi-coloured male local rabbits

aged 4-6 weeks old. The rabbits were allocated into three groups having a
resembling mean live weights. The 1st group was fed a control ration composed of
concentrated feed and fresh Lucerne (alfalfa) plants. The amount of lucerne used
was represented by a quarter of the matter of the concentrated feed daily offered to
the rabbits. The 2nd and the 3rd groups were fed conc. Feed as well as fresh celery
and cabbage leaves for the other two groups, respectively. Throughout the feeding
trial which lasted eight weeks total body gain and daily consumed feed were
calculated. At the termination of the experiment, all rabbits were sacrificed and
carcass measurements were taken. The findings showed that there was a significant
difference (P≤0.05). between the 1st group as compared with the 2nd and 3rd groups
in relation to total body weight. Also the results revealed that total concentrated
feed a mount consumed was different among the three groups, with nearly similar
feed conversion efficiency of all groups. There were a significant differences
among the groups regarding mean hot carcass weights characters as well as fleshing
percentages, considering dressing percentages and edible organ weights, there were
no significant differences among the three groups. From the above results, It is
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advised not to add fresh celery or cabbage leaves alone to the concentrated rations
of the local growing rabbits as a sole source of roughages because it may adversely
affect their productive traits. therefore owing to the low crude fiber contents of
celery and cabbage leaves, it is recommended to be mixed with other suitable
roughages.

المصادر
اسة . العنب تلفثیر استخدام أت.)٢٠٠٦(البكري، أیھم، جھاد فتح هللا  أعدتدر

.جامعة دمشق،كلیة الھندسة الزراعیة،العلیالنیل درجة الدبلوم في الدراسات
.)١٩٧٨(متي ، 

.الثروة الحیوانیة العامة، مدیریة الزراعيواإلصالح، وزارة الزراعة لمواد العلف العراقیة
لألرانب. )١٩٩٨(، وعبد المنعم مھدي صالح أحمد زیدان، شھاب مدالدحل، عماد الدین مح

مجلة . تأثیر-٢المحلیة 
.)٣(العدد ،)٣٠(المجلد ،زراعة الرافدین

لكتب دار مؤسسة ..)١٩٨٠(هللالعزیز محمد خلف الراوي، خاشع محمود، وعبد ا
.جامعة الموصل، للطباعة والنشر

)١٩٩٧( .
.نبارالجامعة ا،ول لكلیة الزراعةالمؤتمر العلمي األ.انبراأل

. )٢٠٠٦(ا 
.جامعة دمشق،كلیة الھندسة الزراعیة،الزراعیةلنیل درجة الدبلوم في الھندسة أعدتدراسة جامعیة . المحلیة

دار ا..)١٩٨٠(، 
.جمھوریة العراق،العالي والبحث العلمي

.، دمشقمركز البحوث الزراعیة،الحیوانياإلنتاجمعھد بحوث .األرانبتغذیة . )١٩٩٢(أحمد حسین ، عبدالمجید
اإلنتاجياألداءعلى أت. )٢٠٠١(الكحلة، علي عبدالوھاب محمود 
.، جامعة الموصلرسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات. األرانبفي لحوم وبعض صفات الذبیحة 

تجاري .)١٩٩٥(،  .ال
.ةالقاھر،مدینة نصر،ش عباس العقادللنشر والتوزیع 
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