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العراقیة األغنامفي لیھقطع االتأثیردراسة 
لحوم الحمالنإنتاج- أ

دحلمحمد سلیماننعماد الدی
جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات /لحیوانیةاقسم الثروة 

الخالصة
قطع تأثیرلدراسة كغم ٤.٩٣بتدائي الاھاوزن)حمداني٢٦عواسي و٢٠(حمال ذكراً ٤٦استخدم 

اعطت الحمالن المقطوعة .نصف عدد الحمالن بعمر ثالثة ایامألیةقطعت .نمو وذبائح الحمالنااللیھ في
اعلى معنویاً غم٢٦٠حمدانیة غم والحمالن ال٢٢٠غم والحمالن الطبیعیة ٢٣٠زیادة وزنیة یومیة 

فطام أوزانوبنفس المعنویة وجدت). یوماً ٩٠(غم للحمالن العواسیة لفترة الرضاعة ١٩٠من) ٠.٠٥<أ(
٢٢.٦٠كغم عن العواسیة ٢٧.١٨مدانیة كغم والح٢٤.٧٣كغم عن الطبیعیة ٢٥.٦٩الحمالن المقطوعة 

كغم ٤٣.٤٤كغم وللطبیعیة ٤٥.٠٠یوماً بلغ الوزن النھائي للحمالن المقطوعة ٩٠تسمینوبعد فترة. كغم
، ٤.٩٤السابقةغذائي للمجامیع ووجدت معدالت التحویل ال. كغم٤٣.٦٩والحمدانیة ٤٤.٧٥والعواسیة 

. ونسبة التصافي للمعامالت معنویةالذبائح بأوزانولم تكن الفروقات . على التوالي٦.٢٢و ٤.٥١، ٥.٥٢
وجد سمك الدھن على . في الحمدانیة% ٦٢مالن العواسیة وفي ذبائح الح% ٧٨بالقطع االلیھقل وزن 

في الحمالن المقطوعة مقارنة بالطبیعیة ) ٠.٠٥<أ(معنویاً أعلى وكمیة دھن الكلیتین ١٢والضلع األفخاذ
وجدت درجة امتالء ذبیحة الحمالن . ي الحمالن العواسیة عن الحمدانیةوبنفس المعنویة زاد دھن الكلیتین ف

% ٢٧.٠٢ووجدت نسبة النسیج الدھني . من مجموعتي العواسي) ٠.٠٥<أ(الحمدانیة الطبیعیة أقل معنویاً 
كلفة وبطرح . مما في المجموعتین المقطوعة) ٠.٠٥<أ(الن العواسیة الطبیعیة أعلى معنویاً في ذبیحة الحم

ربح اعطت الحمالن المقطوعة نسبةن الحي المكتسب لكل خروفمن مردود بیع الوزھلك العلف المست
في ربح الحمالن العواسیة مقارنة األفضلیةتضاعفت نسبة في حین. افضل من الطبیعیة% ١٦.٩٢

. لحمدانیةبا

المقدمة
لإلغراضوتجرى األغناموإنتاجالعریضة عملیة غیر روتینیة في تربیة تعتبر عملیة قطع االلیھ 

الحمالنلذبیحةوتزید في سمك الدھن المغلف وقد تقلل النمو ) ١٩٨٥واخرون ، Alkass( البحثیة فقط 
١٩٦٩واخرون Farhan، ١٩٦٤خرون واAsker(الن الداخلیة للحمأحشائھاالمرسب بینالدھنوكذلك

 ،Jumaوم الحمراء لبات المستھلك وتذوقھ للحبرغبة وطاھتمت عدیدةمجتمعاتإن)١٩٧٣،واخرون
عالیة المحتوى من الدھن األغناملحوم إنمن المستھلكین في ھذه الدول یعتبر األكبرخاصة وان الجزء 

)Kempsterاللحوم مبدأ البحث إنتاجدول المتقدمة في مجالالبعض ت ھجتنلقد ا) . ١٩٨٢وآخرون
رغبة المستھلك أساسا لتحدید مواصفات الذبائح واعتمادسح المیداني لمتابعة طلبات السوقالعلمي والم

لذبح الحمالن وصوال الى انتاج اً امتالء الجسم الحي مع الوزن مبدودرجةاعتمد نظام التدریج فقد .المنتجة
نسبة النسیج العضلي الى النسیج كما تعتبر)١٩٨٧،Dahal(بالحدود المطلوبةسمنة درجة ذبائح متعضلة وب

األغنام ان اآلثارویستدل من .)٢٠٠٠،Clay,Tim( لتقییم وتسعیر الذبائح المسوقة أساساُ الدھني فیھا 
٨٨٠٠العراق منذ ب) كھف شانیدار(من أقدم األنواع في العالم حیث وجدت اثارھا في عریضة الذیل العراقیة 

بذیلھا وتتمیزبوفرة إنتاجھا وتمیز نكھة واستساغة لحومھا تعرفو) ١٩٨٥، Osman( سنة قبل المیالد 
ت او متغیرات باضافة صفاالتوسع أو استكمال البحوث السابقة في ھذا المجال ان .العریض المكتنز للدھن 

كذلك مقارنة ھذه اإلنتاجكلفة في لغذائي التي قد تؤثر لف المستھلك او معدل التحویل اجدیدة مثل كمیات الع
خاصة إذا أي بحث سابق إلیتھمثل الحمداني الذي لم ینشر عن قطع خرآالمتغیرات نتیجة القطع مع نوع 

( العضلمنوحدةالبناء نفس الطاقة المحتاجة لعلمنا أن بناء وحدة الدھن تحتاج إلى أربعة او خمسة أضعاف
Kempsterوعلیھ كانت فكرة البحث ) ١٩٨٢ون واخر .

.٢٠١٠/ ٢٢/٣وقبولھ١٨/٦/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

وطرائقھمواد البحث
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بشكل عشوائي من الوالدات الذكور لقطیع حقل ) حمداني٢٦-عواسي ٢٠(حمال ٤٦تم اختیار 
وزنت .دة خالل نفس الشھر المولوقسم علوم الثروة الحیوانیة بكلیة الزراعة والغابات بجامعة الموصل و

قطع تم . ساعة وفحصت أوزانھا إحصائیا للتأكد من عدم معنویة فروقاتھا ٢٤ورقمت الحمالن بعد الوالدة بـ 
األربعةوتركت حمالن المجامیع یوم من كال النوعین باستعمال الحلقة المطاطیة٣-٢نصف العدد بعمر إلیة
یوم ٩٠ضمن برنامج التربیة الروتیني للحقل لحین الفطام عند عمر لترعاھا طبیعیا مع القطیع أمھاتھامع 

ووضعت جمیع الحیوانات خالل ایام القطع وطیلة أیامالحمالن المقطوعة مضادا حیویا لمدة ثالثة اعطیت.
فترة التجربة تحت االشراف البیطري لضمان عدم حدوث التھاب او مضاعفات عملیة القطع وكانت االوزان 

عة في حضیرة مستقلة ام وضعت حمالن كل مجموفطبعد ال.ام فطاللحینل متتابع كل اسبوعین وتاخذ بشك
غذیت جمیع افراد . یوما٩٠بشكل حر لفترة تسمین استمرت لھاالعلف والماءغذیتھا جماعیاً حیث قدموتم ت

كسبة فول % ٨نخالة الحنطة و % ٢٥شعیر و %  ٦٠المجامیع االربعة على علیقة واحدة تكونت من 
كما %١٣.٩٣مقدرة  خاملتحتوي العلیقة على نسبة بروتینملح وحجر كلس % ٢وتبن %  ٥الصویا و 

تم تسجیل كمیات العلف المستھلك الیومي لكل مجموعة طیلة فترة .وفرت البلوكات الملحیة بشكل مستمر
ألمقدمھوتطرح من الكمیھ جدیدةحیث كانت كمیات العلف المتبقي توزن صباحا قبل توزیع الوجبة الالتغذیة

وزنت الذبائح .ساعة١٢تصویمھا لمدةعند انتھاء فترة التسمین ذبحت جمیع الحیوانات بعد .في الیوم السابق
واعتمد ھذا تبرید بأجھزةفي غرفة مختبر جھزت حدیثاً م٤٥على درجة حرارة ساعة٢٤بعد تبریدھا لمدة 
وفوق ، ا ببعضبعد فصلھا بمنطقة اتصالھاالفخاذدھن قیاس سمك تمكما. بة التصافي الوزن لحساب نس

،Smith(باالضافة الى تدریج الذبیحة اعتمادا على ) الفیرنیا(الضلع الثاني عشر باستخدام مسطرة القیاس  
وزن النسیج الدھني لمنطقة الكلیتین وتم.) ١٩٨١،Meat and Live Stock Commissionو ١٩٧٥

مساحة العضلة العینیة على ورق شفاف لقیاسھا بجھاز البالنومیتر بعد شطر الذبائح تسمركما .والحوض
ھن والعظم الربعة العضل والدألنسجةاجري الفصل الفیزیائي .الى نصفین وتقطیعھا الى القطع الرئیسیة  

لف التغذیة تم حساب الجانب االقتصادي لعملیة قطع الذیل بناءا على فروقات ك.من كل معاملةذبائح
تم تحلیل البیانات .المحسوبة من كمیات العلف المستھلك مطروحة من  مردودات الوزن الحي لكل معاملة

:وفق األنموذج الریاضي التالي) CRD(التصمیم العشوائي الكامل باستخدام) ٢*٢(لتجربة ذات عاملین 
i = 1 , 2

Yijk = µ + Ai + Bj + (AB)ij + Eijk j = 1 , 2
K= …. r

:إذ ان 
Yijk = قیمة المشاھدة الخاصة بالوحدة التجریبیةkiAj من

.Bالعامل 
µ =المتوسط العام     .Ai =االلیھقطع تأثیر(i)     .Bj = تأثیر الساللة)j. (

(AB)ij =االلیھقطع لتداخل بین اiلساللةاوj.
Eijk = االلیھقطع التي یؤثر فیھاقیمة الخطأ التجریبي العشوائي للوحدة التجریبیةiوالساللةj.

النتائج والمناقشة
في نموھا الطبیعیة لحمالن لمنافسةمجموعة الحمالن المقطوعة االلیھ ظھرت:الوزن الحي والزیادة الوزنیة

كغم ٢٤.٧٣الطبیعیة بوزن الحمالن مثیلھ فيتعدى قلیال حیثكغم٢٥.٦٩الى معدل وزن فطام توصلو
ن وعلیھ تكو. الطبیعیةغرام عن معدل وزن الحمالن ١١٨بالرغم من انخفاض وزنھا عند الوالدة بمقدار 

٢٢٠غیر معنویة الفرق عن ماحققتھ غم٢٣٠قد حققت زیادة وزنیة یومیة االلیھمجموعة الحمالن المقطوعة 
یتضح ان عملیة قطع االلیھ لم تؤثر سلبا على صفات النمو في مرحلة . الطبیعیةموعة غم حمالن المج

خاصة اذا علمنا ان معظم النمو في ھذه المرحلة ھو للنسیج العضلي الذي یشكل ، الرضاعة ولحین الفطام
فطام لحمالن وھذا یتوافق مع الزیادة الوزنیة الیومیة المكتسبة والوزن عند ال.الجزء االعظم من الذبیحة

العواسیة فقلت مساحة النسیج الدھني المتاحة في مجموعة الحمالن ).١(العواسي المبینة في الجدول 
غم٢١٠وحقق زیادة وزنیة یومیة أفضلالمقطوعة االلیھ بما مكنتھ من زیادة بناء النسیج العضلي بشكل 

. على التواليكغم ٢١.٢٠غم و ١٨٠الطبیعیةقلیال مما حققتھ المجموعة كغم أفضل٢٤.٠٠وزن فطام و
من تحقیق ھذا بشكل بسیط في الطبیعیةمكنت حمالنھا أوفر وبھذا حلیب االم الحمدانیة یحتمل ان یكون و

و غم٢٦٠التي اعطتكغم مقارنة بالمقطوعة االلیھ٢٨.٢٥ووزن الفطام غم٢٧٠الزیادة الوزنیة الیومیة 
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بعدم معنویة)  ٢٠٠٦(واخرون Ahtashتائج مشابھة لما ذكره وكانت ھذه الن. على التواليكغم٢٧.٣٨
.اسبوع١٦عمر وحتى الفطام عندمن الوالدةالطبیعیةفرق بین معدالت اوزان الحمالن المقطوعة االلیھ وال

زیادة غیر معنویة في الوزن الحي أیضاً حیث وجد )١٩٨٧(واخرون Maraiوھي تتوافق ایضا مع ماذكره 
ھذه اتفقت وبنفس االتجاه . ام في دراستھ على حمالن االوسیميفطمقطوعة االلیھ حتى عمر الللحمالن ال

وجد ان الوزن الحي لحمالن الدباسي السودانیة لم یختلف معنویا حیث )١٩٨٠(El-Karimالنتائج مع نتائج
ھا الیومیة بمعدل ویالحظ ان  مجموعتي الحمالن الحمدانیة قد زادت اوزان.في حالة قطع االلیھ من عدمھ

وھذا ما حقق نفس االفضلیة المعنویة في غم١٩٠من مثیالتھا العواسیة ) ٠.٠٥<أ(افضل معنویا غم٢٦٠
في حین كان الفرق بسیطا . لحمالن العواسیةلكغم ٢٢.٦٠عند الفطام مقارنة بمعدل وزن كغم٢٧.٨١وزنھا

.كغم٢٨.٢٥والطبیعیةمكغ٢٧.٣٨یھااللبین معدلي وزن الفطام للحمالن الحمدانیة المقطوعة
٢١٠بالزیادة الوزنیة الیومیة الطبیعیةالحمالن أفضلیةعلى التغذیة المركزة لوحظ عدم عند تسمین الحمالن

و ٤٣.٤٤لتصل المجموعتین الى معدل وزن نھائي مقداره  غم٢٢٠االلیھعن الحمالن المقطوعة غم
لتقدم البسیط في الحمالن المقطوعة عن الطبیعیة یتماشا طردیاً مع ، ویالحظ ان اكغم على التوالي٤٥.٠٠

وعكسیاً مع كمیة استھالكھا للعلف الذي قل عن الطبیعیة بمقدار ٠.٥٨تحویلھا الغذائي الذي تقدمت فیھ بـ 
وقد ظھرت مجموعة الحمالن العواسیة المقطوعة االلیھ متقدمة قلیال بمعدل الزیادة الوزنیة . كغم ٧.٨٨

زیادة أعطتاان المجموعتین اإلحصائيویظھر التحلیل . غم٢٤٠الطبیعیةعلى مثیلتھا غم٢٦٠لیومیة ا
غم ١٧٠ما حققتھ مجموعتي الحمالن الحمدانیة المقطوعة االلیھ ) ٠.٠٥< ا(وزنیة یومیة تفوق معنویا 

اسیة المقطوعة االلیھ مكنتھا ان كفاءة الحمالن العو) ١(ویتضح من النتائج في الجدول .غم١٨٠والطبیعیة 
كغم وقد تكون مستثمرة تحسن كفاءة تحویلھا الغذائي الذي سیناقش ٤٧.٠٠للوصول بوزنھا النھائي الى 

عن معدل كغم٠.٦٩بلغ كغم متقدمة بفارق بسیط ٤٤.٧٥الحقا لترفع معدل مجموعتیھا العواسیة الى 
كغم ١.٣٥مع ما وجد من  فارق غیر معنوي ایضا مقداره وتتوافق ھذه النتائج .مجموعتي الحمالن الحمدانیة

یوم في نتائج بحث ١٠٠عن المقطوعة االلیھ المسمنة لمدة الطبیعیةفي الوزن النھائي للحمالن العواسیة 
Alkass ١٩٨٥(واخرون( .وتنسجم ھذه النتائج ایضا  مع نتائج بحثAhtash واخرون)التي ) ٢٠٠٦

المقطوعة ي الوزن النھائي لمجموعتي الحمالن البربري اللیبي المقطوعة وغیراشارت الى تقارب ملحوظ ف
واخرون Bieerوبنفس االیجابیة تتشابھ مع استنتاجات .شھر٨االلیھ لفترة التغذیة بعد الفطام وبعمر 

الطبیعیةفي قطع الذیل فقد اكتسبت الحمالن المقطوعة االلیھ وزنا یومیا أسرع من الحمالن ) ١٩٩٢(
Maraiوعززت ھذه النتائج ما ذكره. الطبیعیةووصلت الى وزن الذبح بمدة تقل أسبوعین عن الحمالن

ان الحمالن المقطوعة االلیھ حسنت من معدالت زیادتھا الوزنیة في مرحلة التسمین بعد الفطام ب)١٩٨٧(
التي دلت على ان معدل ) ١٩٦٩(واخرون Farhanبینما اختلفت مع نتائج بحث . الطبیعیةمقارنة بمثیالتھا 

عن )٠.٠٥<أ(بفارق معنوي وانخفضكغم ٤٤.٢٠الوزن النھائي للحمالن العواسیة المقطوعة االلیھ كانت 
االلیھبان لعملیة قطع ) ١٩٦٤(واخرون Askerكذلك اختلفت عن استنتاج.كغم٤٩.٧٠الطبیعیةلحمالن ا

شریحیة والتمثیلیة في جسم الحیوان والتي لم تالحظ في نتائجتاثیرا سلبیا على صفات النمو نتیجة التغیرات الت
.الدراسةھذه 

نظرا لكون التغذیة جماعیة لذا كان حساب معدالت استھالك العلف :استھالك العلف والتحویل الغذائي
ان معدالت كمیة العلف ) ٢(وتشیر النتائج في الجدول . إحصائيبدون تحلیل اوالتحویل الغذائي حسابی

مع كفاءة تتناسب عكسیا والطبیعیةمستھلك الیومي بفروقاتھا البسیطة بین المعاملتین المقطوعة االلیھ ال
الوزنیة الیومیة من الوالدة الى الذبح وتتوضح اھمیة معامالت التجربة تھاتحویلھا الغذائي ومعدالت زیاد

وضح الحسابات انخفاض كمیتھ بمناقشة معدل مجموع كمیة العلف المستھلكة خالل فترة التسمین حیث ت
یقابلھا ارتفاع معدل الوزن الحي الطبیعیةبالمعامالتكغم مقارنة٧.٨٨في معامالت القطع بمقدار ةالمستھلك

التحسن وھذا بفعلالطبیعیةلمعامالت لكغم ١٨.٧١كغم للمعامالت المقطوعة مقابل معدل ١٩.٣١المكتسب 
.٥.٥٢الطبیعیةمقارنة بالمعامالت ٤.٩٤قطع لمعامالت الفي معدل التحویل الغذائي
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.تاثیر المعامالت في النمو ) : ١(الجدول 

وزن المیالد المعاملة
)كغم(

وزن الفطام 
)كغم(

معدل الزیادة الوزنیة 
یوم ٩٠-١الیومیة 
)غم(

الوزن النھائي
)كغم(

معدل الزیادة 
الوزنیة الیومیة 

یوم ١٨٠-٩٠من 
)غم(

ادة معدل الزی
الوزنیة الیومیة 

١٨٠-١الكلیة 
)غم(یوم 

العدد

٢.٠٤±٠.١٥٢١.٢٠±٤.٩٠عواسي طبیعي
±٤٢.٥٠ب٢٠±١٨٠ب

٢٠١٠± ٢١٠ا٢٢±٣.٣٠٢٨٠

±٤٧.٠٠اب٢٠±٢١٠اب٢.٠٤±٠.١٥٢٤.٠±٤.٨٧عواسي مقطوع
٢٠١٠± ٢٣٠ا٢٠±٣.٣٠٢٦٠

±٤٤.٣٦ا٢٠±٢٧٠ا٢.٠٤±٠.١٨٢٨.٢٥±٥.٠٧حمداني طبیعي
٢٠١٣± ٢٢٠ب٢٠±٣.٤٢١٨٠

±٤٣.٠٠ا٢٠±٢٦٠ا٢.٠٤±٠.١٧٢٧.٣٨±٤.٨٧حمداني مقطوع
٢٠١٣± ٢١٠ب٢٠± ٣.٢٠١٧٠

±١٠٤٣.٤٤±١.٤٤٢٢٠±٠.١٢٢٤.٧٣±٤.٩٩معدل الطبیعي
٢٠٢٣±٢٠٢١٠± ٢.٣٣٢١٠

±٣٠٤٥.٠٠±١.٤٤٢٣٠±٠.١٢٢٥.٦٩±٤.٨٧معدل المقطوع
٢٠٢٣±٢٠٢٢٠± ٢.٣٣٢٢٠

±٢٠٤٤.٧٥±١.٤٤١٩٠±٠.١٠٢٢.٦٠±٤.٨٨معدل العواسي
٢٠٢٠±٢٢٠*٢٠± ٢.٣٣٢٥٠

±٤٣.٦٩*٦٠±١.٤٤٢٦٠±٠.١٣٢٧.٨١±٤.٩٧معدل الحمداني
٢٠٢٦±٢٠٢٢٠± ٢.٣٣١٨٠

±١٠٤٤.٢٢±١.٠٢٢٣٠±٠.١٠٢٥.٢١±٤.٩٣المعدل العام
١٠٤٦±١٠٢٢٠± ١.٦٥٢١٠

.%٥المختلفة عمودیا تفرق معنویا باحتمال باألحرفالمعدالت
.عن معدل مثیلھ عمودیا % ٥حتمال یفرق معنویا عند ا* 
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فیھا الطاقة في الحمالن المقطوعة والتي تترسب االلیھمن مساحة % ٦٩.٦وربما یعود ذلك الى ازالة 
ناولھا لتجھیز الطاقة المطلوب ترسیبھا في الجزء ، وبھذا تقل كمیة الغذاء المحتاج تالمتناولة في الغذاء

ھوتالحظ ھذه العالقة بایجابی.وعلیھ تقل حاجة الحیوان لتناول الغذاء االلیھالمقطوع من النسیج الدھني في 
بارتفاع نسبة ) ٢(خاصة ما یالحظ في الجدول على حد سواءقطع للحمالن العواسیة والحمدانیةفي معاملة ال
عن %٣.٠٧وإنخفاض نسبة الدھن فیھا بمعدل % ٢.٨١لي في ذبائح الحمالن المقطوعة بمعدل النسیج العض

كمیة استھالكھ ، وذلك انخفاضذبائح الحمالن الطبیعیة وھذا یعزز تحسن تحویل الغذاء المتناول ویتسبب في 
لتكوین نفس اضعاف حاجتھا ٥-٤وحدة واحدة من النسیج العضليالنخفاض كمیة الطاقة المحتاجة لبناء

اما على مستوى النوع فقد وجدت الحمالن . )١٩٨٢وآخرون ،Kempster(الوحدة من النسیج الدھني 
ولعل ھذه النتائج كانت مؤثرة . ٦.٢٢مقارنة بالحمالن الحمدانیة ٤.٥١غذائي الویلھاالعواسیة اكفأ بمعامل تح

عواسیة المقطوعة االلیھ مع ذائي للحمالن الوتنسجم ایجابیة التحویل الغ. في صفات النمو المذكورة سابقا 
وكذلك مع ن الطبیعیةلمجموعة الحمال١٣.٧مقابل ١٠.٠حیث وجد ھا )١٩٦٩(واخرون Farhanماذكر
كفاءة التحویل الغذائي في مجموعة الحمالن االوسیمي المقطوعة االلیھ مقارنةبتحسن)١٩٨٧(Maraiنتائج

استنتاجات بنفس اتجاهوكانت. المكتسب خالل فترة التسمین ایضاوتحسن معھا الوزن الحيبالطبیعیة 
Bieer)وزن الذبح بمدة تقل إلىكفاءة التحویل الغذائي للحمالن المقطوعة االلیھ ووصولھا بتحسن)١٩٩٢

. الطبیعیةیوما عن المجموعة ١٥

. لغذائي تاثیر المعامالت في كمیة العلف المستھلك وكفاءة التحویل ا) : ٢(الجدول 

المعاملة
معدل كمیة العلف
المستھلك الیومي

)كغم(یوم١٨٠-٩٠

معدل كمیة العلف
المستھلك الكلي

)كغم(یوم١٨٠-٩٠

الوزن الحي
*المكتسب 

معدل التحویل
الغذائي

١.١٥١٠٣.٥٠٢١.٣٠٤.٨٦طبیعيعواسي 
١.٠٧٩٦.٣٠٢٣.٠٠٤.١٩عواسي مقطوع

١.١٥١٠٣.٠٥١٦.١٣٦.٣٩طبیعيحمداني 
١.٠٥٩٤.٥٠١٥.٦٣٦.٠٥حمداني مقطوع
١.١٥١٠٣.٢٨١٨.٧١٥.٥٢معدل الطبیعي

١.٠٦٩٥.٤٠١٩.٣١٤.٩٤المقطوعمعدل 
١.١١٩٩.٩٠٢٢.١٥٤.٥١العواسيمعدل 
١.١٠٩٨.٧٨١٥.٨٨٦.٢٢الحمدانيمعدل 

١.١٠٩٩.٣٤١٩.٠١٥.٢٣المعدل العام
. لفرق وبدون تحلیل احصائي المعدالت محسوبة بطریقة ا* 

ان مجموعة الحمالن المقطوعة االلیھ في النوعین العواسي اإلحصائيدلت نتائج التحلیل :صفات الذبائح
حیث بلغت اوزانھاإلیتھابالرغم من صغر حجم الطبیعیةوالحمداني انتجت ذبائح التقل وزنا عن مثیالتھا 

جعلت معدل وزن األوزانوھذه . كغم على التوالي١٨.٧٨و١٩.٥٦ـمقارنة ب١٨.٨٦و ٢٠.٦٩
. كغم١٩.١٧الذي بلغ الطبیعیةكغم غیر معنوي عن معدل المجموعتین٠.٦٠بفارق أثقلمجموعتي القطع 

وھذه النتائج تتوافق مع ماذكر سابقا عن معدل التحویل الغذائي الذي تمیزت بھا مجموعتي الحمالن 
وربما ادى ذلك الى زیادة نسبة العضل في ذبائح الحمالن المقطوعة الطبیعیةالمقطوعة االلیھ عن مثیالتھا 

النوع كان غیر معنویا ایضا بالرغم من تأثیران ) ٣(وتوضح النتائج في الجدول. الحقاكما سیاتي ذكره
في ظھرت نسبة التصا. الحمدانیةمثیالتھاعن كغم١.٣٠زیادة معدل وزن ذبائح الحمالن العواسیة بمقدار 

لتعطي معدال الطبیعیة بنفس الترتیب حیث صفت الحمالن المقطوعة بنسبة مقاربة جدا لما صفتھ الحمالن 
وفي نفس . بنسبة تصافیھ% ٢معنوي بواقع العلى تقدمھ غیر بینما حافظ نوع العواسي٤٤.٠٥عاما قدره 

.ناسب مع الصفتین السابقتینامتالء الذبیحة بمستوى یعزز التسلسل والتتظھر معدالت درجة) ٣(الجدول 
لذبائحل٢.٢٦افضل قلیال من معدل ٢.٣٨ذبائح الحمالن المقطوعة بمعدل حیث وجدت درجة امتالء 

ذبائح ل٢.١٤من ) ٠.٠٥<أ(افضل معنویا ٢.٥٠كما وجدت ذبائح النوع العواسي بدرجة امتالء .الطبیعیة
وذلك بتقدم  ذبائح مجموعتي) ٠.٠٥<أ(معنویا تأثیرابینما كان لتداخل النوع مع القطعالحمدانیةالحمالن
في حین كان معدل مجموعة الحمالن .٢.٠٩الطبیعیةعلى ذبائح مجموعة الحمالن الحمدانیة العواسي

وتتناسب درجة امتالء الذبائح طردیاً مع وسطا بین الحالتینوغیر معنوي الفرق ٢.١٨الحمدانیة المقطوعة 
Alkassلمشابھة لما ذكر من قبوقد وجدت نتائج ھذه الدراسة. في معامالت التجربةنسبة نسیجھا العضلي 
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١٦.٩٥(ان وزن الذبائح الباردة ونسبة تصافي مجموعتي الحمالن العواسیة المقطوعة )١٩٨٥(واخرون 
Jumaم تختلف معنویا وتتطابق مع ماذكره ل%)  ٤٦.٦٧كغم و ١٧.٧(والطبیعیة% ) ٤٨.٠١كغم و 

ونفس النسبة كانت قد ذكرت من قبل % ٤٤.٣بان نسبة تصافي الحمالن العواسیة المقطوعة كانت )١٩٧٣(
Ahtash)ذبیحة كانت أكثر تأثرا للأن قیاسات النسیج الدھني . للحمالن البربري المقطوعة االلیھ)٢٠٠٦

ن الكلى وسمك دھن الفخذ بعملیة القطع وخاصة في الحمالن الحمدانیة التي أظھرت ذبائحھا معدالت وزن دھ
وجدت ) ٠.٠٥< أ(نفس المعنویة بو.الطبیعیةمن ذبائح الحمالن ) ٠.٠٥< أ(اعلى معنویا ١٢على الضلع و

ملم ٢.٢٦ملم و ٧.٤٧غم و ١٠٢.٩٤فروقات معدالت النسب السابقة بین معاملتي الحمالن المقطوعة 
وھذه الفروقات المعنویة مماثلة للحمالن . يعلى التوالملم١.٨٢ملم و ٥.٦٧غم و ٨٨.١٠والطبیعیة

على األغنام االوسیمي في حین وجد )١٩٨٧(واخرون Maraiو)١٩٦٩(Farhanالعواسیة  في بحث
Alkassالحمالن العواسیة ولكنھا لم تكنفروقات مماثلة في وزن دھن الكلیتین لذبائح) ١٩٨٥(واخرون

.معنویة
مستوى المعنویة اال إلىعدم ارتقاء فروقاتھا ) ٤(ع الذبیحة في الجدول تظھر معدالت وزن قط: قطع الذبیحة

كغم ٣.٠٧معدل وزن فخذ بلغ أعطتفي حالة قطعة الفخذ في الحمالن الحمدانیة المقطوعة االلیھ والتي 
وھذه تمثل نسبة فرق الطبیعیة ھا تكغم عن معدل مجموع٠.٣٦بمقدار ) ٠.٠٥<أ(وھو مایزید معنویا 

ي اعلى نسبة تغییر في اي قطعة من الذبیحة في حین لم ترتفع نسبة زیادة وزن الفخذ في وھ% ١١.٨
مع العلم ان نسبتي الجزء المزال من الیة مجموعتي الحمالن العواسیة% ٢.١نظیرتھا العواسیة الكثر من 
). ٠.٠٥<أ(عنویة وكانت فروقاتھا مالطبیعیة مقارنة بمجامیعھا % ٦١.٦و٧٧.٦والحمدانیة المقطوعة بلغتا 

الطبیعیة كغم و٠.٤٦المقطوعة المعامالتكما لوحظت نفس المعنویة للفرق بین معدلي وزن االلیھ في 
وربما یكون ھذا القطع السبب لما ذكر سابقا عن %. ٧٠نسبة االلیھ المقطوعة معدل كون یكغم وعلیھ ١.٥٧

بالطاقة المستھلكة من الغذاء لبناء النسیج الدھني تحسن معدل التحویل الغذائي في معاملة القطع نتیجة الفرق
وكانت نتائج مشابھة بعدم وجود فروقات معنویة بین معدالت نسب قطع الذبیحة . المتباین في كال المعاملتین

.)١٩٨٥(واخرون Alkassعدا قطعة الظھر قد ذكرت من قبل 
حیث معنویةمساحة العضلة العینیة للمعامالتلفروقات في الم تكن :الذبیحةمساحة العضلة العینیة وأنسجة

الطبیعیةمثیالتھا عن٢سم١٤.٠٧ظھر معدل مساحة عضلة ذبائح الحمالن المقطوعة االلیھ أعلى قلیال 
وعكسیا مع نسب النسیج %٥٣.٧٧و ٥٦.٥٨وتبدو متناسبة طردیا مع نسب النسیج العضلي ٢مس١٣.٦٩
.)٥(الجدولت على التواليلنفس المعامال%٢٥.٧٦و ٢٢.٦٩الدھني 

مع مالحظة زیادة قلیلة . مساحة العضلة العینیة أو أنسجة الذبیحة األخرىفيأما تأثیر النوع فلم یكن معنویا 
في ذبائح % ٢٧.٠٢في نسبة دھن ذبائح الحمالن العواسیة بشكل عام ویعود السبب إلى ارتفاع نسبتھ 

وھي عن مجموعتي الحمالن المقطوعة) ٠.٠٥<أ(دانیة ومعنویا نسبیا عن مثیالتھا الحمالطبیعیةحمالن ال
وجود فروقات بعدم)١٩٦٩(واخرون Farhanو) ١٩٨٥(واخرون Alkassنتائج مشابھة لما ذكره

لكنھما لم یجدا فروقات معنویة في , قطع االلیھ في األغنام العواسیةمعنویة في مساحة العضلة العینیة نتیجة
رالقتصاوذلك بالمقطوعة كما في ھذه الدراسة مقارنة الطبیعیةي لذبائح الحمالن العواسیة نسبة النسیج الدھن
على قطعة الفخذ بعد قطع االلیھ منھا للباحث االول والذبیحة بعد قطع الیتھا في بحثیھما الجرد الفیزیائي 

.للباحث الثاني
لذا تعتبر ،التسمین تعتبر نتاجا للمعاملةالحیة المكتسبة خالل فترة األوزانإن:الحسابات االقتصادیة

یعتبرالمعاملة الواحدة وعلیھ أربحیةمطروحا منھا كلفة التغذیة ھي المقیاس لمدى األوزانمردودات بیع ھذه 
السوق الحقیقة أسعارمعیارا ألھمیة كل منھا اخذین بنظر االعتبار الالحقترتیب المجموعات بالجدول 

كغم من ١دینار وان بیع ٣٠٠كغم علف یعادل ١إن سعر شراء فیذ البحث حیث لألعالف واللحوم حین تن
الحمالن انمن نفس الجدولیتضح)٦(دینار فعلیة تكون النتائج كما في الجدول ٣٠٠٠الوزن الحي یساوي 

حیث كان .الطبیعیةالحمالن أعطتھلما % ١٦.٩٢عادل یفي ربحھا أفضلیةأعطتالمقطوعة بشكل عام 
الحمدانیة مقطوعةمجموعة الالالعواسیة في حین اعطت لمقطوعة لمجموعة ال%  ٢٢.١٣األكبرق الفر

تعادل الضعف عما أربحیتھاالحمالن العواسیة فقد وجدت أما.الطبیعیةفقط مقارنة بمجموعتھا % ٦.٩٥
األغنامااللیھ في ویتعذر اجراء مقارنات الحسابات االقتصادیة لعملیة قطع .اعطتھ الحمالن الحمدانیة

.الحمدانیةاألغنامولم یسبق وجود بحث لقطع االلیھ في . العواسیة لعدم ورودھا في البحوث السابقة القلیلة
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.الخطا القیاسي لصفات الذبائح±المعدل) : ٣(الجدول 

وزن الذبیحة البارد المعاملة
درجة امتالء %نسبة التصافي )كغم(

)٥-١(الذبیحة
الفخذ سمك دھن 

)ملم(
سمك الدھن على 

)ملم(١٢الضلع 
وزن دھن الكلى 

)غم(
أ١٢.٣٨±١١٤.٥٠أب٠.٦٠±١.٩٨أب٠.٨٥±٦.٦٧أ٠.٣٠±٥.٣٥٢.٤٧±٠.٣٨٤٦.٠٢±١٩.٥٦عواسي طبیعي
أ١٢.٣٧±١٢٠.٣٥أ٠.٦١±٢.٢٥أ٠.٨٥±٧.٠٨أ٠.٣٢±٤.٩١٢.٥٨±٠.٣٨٤٤.٠٢±٢٠.٦٩عواسي مقطوع
ب١٣.١٦±٦١.٦٩ب٠.١٥±١.٦٤ب١.٤٢±٤.٦٨ب٠.٢٩±٥.٢٧٢.٠٩±٠.٤٥٤٢.٣٢±١٨.٧٨حمداني طبیعي
أ١٧.٠٥±٨٥.٥٤أ٠.١٩±٢.٢٦أ١.٨٤±٧.٨٧أب٠.٣٧±٥.٦٨٢.١٨±٠.٥٩٤٣.٨٧±١٨.٨٦حمداني مقطوع
٩.٦٤±٠.٤٤٨٨.١٠±٠.٤٤١.٨٢±٠.٢٠٥.٦٧±٣.٠٩٢.٢٦±٠.٢٧٤٤.١٣±١٩.١٧معدل الطبیعي
*١٠.٣٧±١٠٢.٩٣*٠.٤٢±٢.٢٦*٠.٤٤±٠.٢٣٧.٤٧±٣.١٥٢.٣٨±٠.٢٩٤٣.٩٥±١٩.٧٨معدل المقطوع
*٨.٤١±٠.٤١١١٧.٤٧±٠.٥٨٢.١٣±٦.٨٨*٠.٢٠±٢.٩١٢.٥٠±٠.٢٦٤٥.٠٢±٢٠.١٣معدل العواسي
١٠.٦٩±٠.١٢٧٣.٦٠±٠.١٢١.٩٣±٠.٢٣٦.٢٧±٣.٢٥٢.١٦±٠.٣٧٤٣.١٠±١٨.٨٢معدل الحمداني
٥.٣١±٠.١١٩٥.٥٤±٠.١٠٢.٠٤±٠.١٠٦.٥٧±٢.٠٨٢.٣٢±٠.١٢٤٤.٠٥±١٩.٤٧المعدل العام
.%٥المختلفة عمودیا تختلف معنویا عند احتمال األحرفمعدالت ) / ١٩٨١(MLCممتلئ ٥قلیل و ١درجة امتالء الذبیحة 

.عن معدل مثیلھ عمودیا% ٥یفرق معنویا عند احتمال * 

).كغم(ذبیحة للخطأ القیاسي لقطع ال±المعدل ) : ٤(الجدول 

االلیھالرقبة**الصدرالستةاإلضالعالظھرالكتف*الفخذالمعاملة
أ٠.١٤±٠.٨٠١.٧١±٠.٠٨٠.٥٨±٠.٠٧١.٧٥±٠.٠٦٠.٦٧±٠.١٢٠.٤٨±١.٨٠ب٠.٠٤±٢.٧٨عواسي طبیعي
ب٠.١٤±٠.٧٨٠.٣٨±٠.٠٨٠.٥٨±٠.٠٧١.٩٥±٠.٠٦٠.٦٠±٠.١٢٠.٥٨±١.٥٦ب٠.٠٤±٢.٨٤عواسي مقطوع

أ٠.٣١±٠.٠٢١.٤٢±٠.٠٩٠.٥١±٠.٠٢١.٨٠±٠.٠٤٠.٦٥±٠.١٣٠.٥٣±١.٦١ب٠.٠٧±٢.٧١ني طبیعيحمدا
ب٠.٤٠±٠.٠٣٠.٥٥±٠.١٢٠.٥٠±٠.٠٢١.٨٣±٠.٠٦٠.٥٩±٠.١٧٠.٦٢±١.٤٨أ٠.١٠±٣.٠٧حمداني مقطوع
أ٠.١٩±٠.٠٤١.٥٧±٠.٠٩٠.٥٤±٠.٠٣١.٧٧±٠.٠٣٠.٦٦±٠.١٣٠.٥٠±٠.٠٧١.٧١±٢.٧٥معدل الطبیعي
ب٠.٠٩±٠.٠٥٠.٤٦±٠.٠٨٠.٥٤±٠.٠٣١.٨٩±٠.٠٤٠.٥٩±٠.١٢٠.٦٠±٠.٠٨١.٥٢±٢.٩٦معدل المقطوع

±٠.٠٤٨١.٨٥±٠.٠٣٩٠.٦٣±٠.٠٨٠.٥٣±٠.٠٣١.٦٨±٢.٨١معدل العواسي
٠.١٠±٠.٠٥١.٠٥±٠.٠٦٠٠.٥٨

±٠.١٢١.٨١±٠.٠٣٥٠.٦٢±٠.١١٠.٥٨±٠.٠٦١.٥٦±٢.٨٩معدل الحمداني
٠.٢٨±٠.٠٢٠.٩٨±٠.٠٧٠٠.٥١

٠.٠٢±٠.٠٣١.٠٢±٠.٠٦٠.٥٤±٠.٠٣١.٨٣±٠.٠٣٠.٦٢±٠.٠٤٠.٥٥±٠.٠٥١.٦١±٢.٨٥العامالمعدل 
.%٥العمودیة المختلفة تفرق معنویا باحتمال باألحرفالمعدالت 
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.الصدر یضم منطقة البطن وأسفل الصدر** .    الفخذ یضم قطعة الحوض أیضا* 
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الخطأ القیاسي ألنسجة الذبیحة ومساحة العضلة العینیة±المعدل:) ٥(جدول ال

مساحة العضلةعظم%عضل%دھن% المعاملة
)٢سم(لعینیةا

٠.٤٩±٠.٩٩١٣.٤٦±٢.٤٩١٩.٤٢±٥٣.٥٦أ١.٦٤±٢٧.٠٢طبیعيعواسي 
٠.٥١±١.١٠١٣.٨٥±٢.٦١٢٠.٢٩±٥٦.٥٧ب١.٣٩±٢٣.١٤عواسي مقطوع

٠.٥٧±١.٣٢١٣.٩١±٢.٣٧٢١.٥٢±٥٣.٩٨أب٢.٠٨±٢٤.٥٠طبیعيحمداني 
٠.٤٢±١.٤٦١٤.٢٨±٢.٧٠٢١.١٨±٥٦.٥٨ب١.٧٣±٢٢.٢٤حمداني مقطوع

٠.٢٣±٠.٨٧١٣.٦٩±٢.١٢٢٠.٤٧±١.٩٣٥٣.٧٧±٢٥.٧٦الطبیعيمعدل 
٠.٣٥±٠.٩٣١٤.٠٧±١.٤٧٢٠.٧٤±١.٦٨٥٦.٥٨±٢٢.٦٩معدل المقطوع
٠.٢١±٠.٤٧١٣.٦٦±١.٨٧١٩.٨٦±١.٠٩٥٥.٠٧±٢٥.٠٨معدل العواسي
٠.٢٤±٠.٧٩١٤.١٠±١.٦٤٢١.٣٥±١.٢٦٥٥.٢٨±٢٣.٣٧معدل الحمداني

.%٥المعدالت باالحرف العمودیة المختلفة تفرق معنویا باحتمال 

الحسابات االقتصادیة لمعامالت قطع االلیھ ونوع حمالن التجربة: ) ٦(جدول ال

المعاملة
وزن حي 

كغم(مكتسب
(

العلف
)مكغ(المستھلك

ثمن البیع
)ینارد(

ثمن العلف
)دینار(الربح )دینار(

٢١.٣٣١٠٣.٥٠٦٣٩٩٠٣١٠٥٣٢٩٤٠طبیعيعواسي 
٢٣.٠٤٩٦.٣٠٦٩١٢٠٢٨٨٩٠٤٠٢٣٠عواسي مقطوع

١٦.١١١٠٣.٠٥٤٨٣٣٠٣٠٩١٥١٧٤٢٠طبیعيحمداني 
١٥.٦٦٩٤.٥٠٤٦٩٨٠٢٨٣٥٠١٨٦٣٠حمداني مقطوع

١٨.٧٢١٠٣.٣٠٥٦١٦٠٣٠٩٩٠٢٥١٧٠طبیعيمعدل ال
١٩.٣٥٩٥.٤٠٥٨٠٥٠٢٨٦٢٠٢٩٤٣٠مقطوعمعدل ال
٢٢.٢٣٩٩.٩٠٦٦٦٩٠٢٩٩٧٠٣٦٧٢٠عواسيمعدل ال
١٥.٩٣٩٨.٧٨٤٧٧٩٠٢٩٦٣٤١٨١٥٦حمدانيمعدل ال

STUDY THE EFFECT OF DOCKING IN IRAQI SHEEP:A-LAMB MEAT
PRODUCTION

Imad Al-Deen M. Dahal
Anim. Resorces Dept., Collage of Agri. and Forestry, Mosul Univ., Iraq.

ABSTRACT
Fourty six (20 Awassi and 26 Hamdani) male lambs (4.93 kg birth wt.) were

used in this experiment to study the effect of docking on growth and carcase
characteristics. Fifty percent of three days old lambs were docked. The docked lambs
gave 230 g , slightly higher daily body gain comparing with 220 g for the control
lambs. Hamdani lambs gained significantly (p <0.05) higher daily body gain 260g
when compared with the Awassi lambs 190g during the first 90 days when they
reared with their dams. So they found to have the same ranking order in weaning
body wt. (27.81 kg) (22.60 kg) or docked (25.69 kg) and control (24.73kg) lambs. All
the lambs were fed after weaning for 90 days on a same concentrate ration. The best
feed conversion rate was found for the docked lambs (4.94) comparing with the
control lambs (5.52) and Awassi lambs (4.51) against the Hamdani lambs (6.22),
leading  to a nonsignificant final body wt (45.00 kg) for the docked lambs as
compared with the control lambs (43.44 kg). While the Awassi lambs finished
significantly (p<0.05) heavier 44.75kg than 43.69 kg of the Hamdani Lambs. No
significant differences in carcase weight and killing out percentage between lambs
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from all groups were detected . Docking minimized significantly (p<0.05) the fat tail
weight in Awassi (78%) and Hamdani (62%) lamb carcases. Kidney fat deposition,
fat thickness on  leg and 12th rib in docked lamb carcases increased significantly
(p<0.05) comparing with the control lamb carcases. Hamdani lamb carcaes graded
significantly (p<0.05) less than the Awassi. Control Awassi lamb carcases  gave
(27.02 %) significantly (p<0.05) higher fat tissue than the docked group lambs.
Detecting the consumed ration cost from the total income of selling the gained live
weight per lamb, docked lambs gave 16.92% net profit better than the Control lambs,
and the Awassi lambs gained twice as the Hamdani lambs done.

لمصادرا
. )٢٠٠٦(،برواري
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