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تأثیر التقنین الغذائي في معامل ھضم المركبات الغذائیة و النمو و بعض صفات الذبیحة في االغنام 
 العواسیة

ıı اقة في النمو و بعض صفات الذبیحةتأثیر تقنین المادة الجافة و الط  
 ني الطالبمثنى احمد محمد الطیب                      علي عبد الغ                     صباح عبدو شمعون 

  لجامعة الموص/ الزراعة و الغابات كلیة/ قسم الثروة الحیوانیة
  

 الخالصة
حمالن ٨حمال عواسیا وزعت الى خمس مجامیع ضمت كل منھا  ٤٠استخدم في ھذه التجربة 

على علیقة ) T1(كغم غذیت المجموعة االولى ٧٩،٣١ -١٣،٣١انحصرت معدالت اوزانھا االبتدائیة بین 
فیما غذیت  )Ad-Libitum(بصورة حرة  و كسبة فول الصویا ویر و نخالة الحنطة مكونة من الشع

 ١٠بعد تقنین استھالك المادة الجافة بنسبة  على نفس العلیقة) T3( الثالثةو )T2( المجموعتین الثانیة
و  فقد غذیت بعد تقنین استھالك المادة الجافة) T5(و الخامسة ) T4( اما المجموعتین الرابعة% . ٢٠و

م ذبح جمیع تیوم وفي نھایة التجربة  ٨٥استمرت التجربة لمدة . من حد الشبع %٢٠و  ١٠الطاقة بنسبة 
 إذمعنویة بین المجامیع في معدالت الوزن النھائي  فورقاتالنتائج عدم وجود  أوضحت. الحیوانات

عدالت الزیادة وم كغم ٨١،١٧-٣٦،١٣  و معدالت الزیادة الكلیة بین كغم٥٦،٤٩-١٤،٤٥انحصرت بین 
كفاءة التحویل الغذائي فقد  أما. یوم للمجامیع الخمسة على التوالي/ كغم٢١٠،٠ -١٥٧،٠الوزنیة الیومیة بین 

كما . كغم زیادة بالوزن الحي على التوالي /كغم علف   ٢٦،٨و ٤٥،٨و ٢٤،٧و  ٩٢،٦و  ٠٢،٩بلغت 
صفات  من التقنین الغذائي في عدد من معنوي للمستویات المختلفة تأثیر أيالنتائج عدم وجود  أوضحت
معنویة في وزن الذبیحة الحار و البارد و كذلك نسبة التصافي و مساحة  فورقات أيلم یلحظ  إذالذبیحة، 

لمنطقة  زیاويالفی  فروقات معنویة في الجرد أیةكما لم یلحظ . نیة و سمك الدھن و تحت الجلدالعضلة العی
عدم وجود  إلىنتائج التحلیل الكیمیائي لعینات اللحم  أشارتكذلك . ) ١١ -١٠ -٩(الثالثة   األضالع

   .نسبة الرطوبة و الدھن و البروتین و الرماد  یع فيمفروقات معنویة بین المجا
 

 المقدمة
النقص الغذائي لھ  أن إذتعد التغذیة من العوامل الرئیسة التي تتحكم في نمو الحیوانات الزراعیة ، 

في توفیر االحتیاجات الغذائیة التي  أھمیةالمبكرة لما للتغذیة من  األعمارمو و خاصة في سلبي في الن تأثیر
،  ٢٠٠٢واخرون  Choatو  ١٩٨٥و اخرون  يالجلیل. ( الجسم المختلفة أنسجةتؤثر في نمو و اكتمال 

Atti ام التغذیة اللحوم غالبا ما یستخدم نظ إلنتاجو في مشاریع تسمین الحیوانات   لذلك) ٢٠٠٢ واخرون
ھذا  أن إالزیادة في النمو ،  إلىتؤدي  أنفرصة للحیوان لتناول كمیات من العلف یمكن  إعطاءالحرة بغیة 

لوحظ انخفاض معامل ھضم المركبات  إذیكون لھ تأثیر سلبي في االستفادة من العلف ،  أنالنظام یمكن 
قارنة بتلك التي حدد فیھا كمیات العلف م) ad-libitum(الغذائیة في الحیوانات التي غذیت بصورة حرة 

كذلك فان تناول حیوانات التسمین ). ، شمعون و اخرون قید النشر٢٠٠٠واخرون  ShahJalal(متناول ال
 أنھاترسیب الدھن في الجسم حیث  في زیادة إلىتؤدي  أنمن االحتیاجات یمكن  أكثركمیات من العلف 

وحدة  إنتاجتزید من تكالیف  إذغیر اقتصادیة بالنسبة للمربي  أنھاصفة غیر مرغوبة من قبل المستھلك كما 
قد  األبقارو  األغنامتأثیر التقنین الغذائي في تسمین  أن) . ١٩٩٨واخرون  Ball(واحدة من الوزن الحي 

استخدام  أنو قد لوحظ ) . ٢٠٠٤واخرون  ٢٠٠١و اخرونWertes(درس من قبل عدد من الباحثین 
من حد الشبع في تغذیة الحمالن على %  ٤٠-٣٠ما بین  إلىقنین الغذائي تصل مستویات عالیة من الت

و اخرون   Scheaffer( الكلیة و الیومیة ي معدل الزیادة الوزنیةعالئق مركزة كان لھ تأثیر سلبي ف
الذبائح  أوزانعدم وجود فروقات معنویة في  إلى )٢٠٠٠( واخرون Shahjalal أشارفي حین ) . ٢٠٠٤

 أي أیضالم یلحظ  إذمن حد الشبع  %)  ٨٥و  ١٠٠( ة الماعز على مستویین من التغذیة ھماعند تغذی
تقنین المادة الجافة  تأثیران الھدف من ھذه الدراسة ھو تحدید . النھائیة للماعز  األوزانفروقات معنویة في 

  . ض صفات الذبیحةبعمو و الن تقنین المادة الجافة و الطاقة المتناولة في أو
  

 مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني
  ٢١/٢/٢٠١١وقبولھ  ٣/١١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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 البحث و طرائقھمواد 
تsم  كغsم ٣١,٤٢و متوسط اوزانھا اشھر ٥-٤تنحصر بین  بأعمارحمال عواسیا  ٤٠استخدم في ھذه التجربة 

مsن خلوھsا مsن  التأكsدلغsرض  أیsام ١٠السوق المحلیة ، حیث تم وضsعھا تحsت المشsاھدة لمsدة    شرائھا من
توزیsع   ثsم تsم . فsي المنطقsة  الشsائعة ضاألمsرافي برنامج صحي ووقsائي للعدیsد مsن   أدخلتو  اإلمراض
 حظsائر  وضsعت الحمsالن فsي .حمsالن  ٨ل منھsا كsضsمت  الsوزنو حسsب   مجsامیع خمسة   إلىالحمالن 

ھsذه التجربsة خمsس عالئsق المبsین مكوناتھsا و  اسsتخدم فsي . ومشرب للماء بمعلفم ومجھزة ٦× ٤ أبعادھا
  ). ١(جدول التركیبھا الكیمیائي في 

  
 مكونات العالئق التجریبیة والتركیب الكیمیائي : )١(جدول ال

  **العالئق                

 المكونات
العلیقة األولى 

T1 
  العلیقة الثانیة

T2 
  العلیقة الثالثة

T3 
 ٥٠ ٥٠ ٥٠ شعیر مجروش
 ٢٧.٥ ٢٧.٥ ٣٢.٥ نخالة حنطة

 ٣.٥ ٣.٥ ٤ كسبة فول الصویا
 - ١٠ - بذور زھرة الشمس غیر معاملة

 ١٠ - - بذور زھرة الشمس معاملة
 - - ٤ دھن جاف
 ٨ ٨ ٨ تبن حنطة

 ٠.٥ ٠.٥ ١ یوریا
 ٠.٥ ٠.٥ ٠.٥ ملح طعام

 التركیب الكیمیاوي للعالئق
 ٩٣.٥ ٩٣.٥  ٩١.٥٨ المادة الجافة

 ٩٥.٥ ٩٥.٠ ٩٤.١٨ المادة العضویة
 ١٤.٨ ١٤.٨٠ ١٤.٤٧ البروتین الخام

 ٦.٨٨ ٦.٨٨ ٥.٩١ مستخلص االیثر 
 ١٠.٧٦ ١٠.٧٦ ٩.٨٢ األلیاف الخام

 ٢.٦٣١ ٢.٦٣١ ٢.٥٥ كغم /الطاقة االیضیة میكاكالوري* 
  )١٩٧٨(قدرت حسب ما جاء في الخواجة واخرون * 
**T1   علیقة السیطرة. T2  س غیر معامل بذور دوار الشم% ١٠تحتوي على.T3  ىsمس % ١٠تحتوي علsذور دوار الشsب

  معامل بالفورمالدھاید
  

 أضssیفمsن الشssعیر و نخالsة الحنطsة و كسssبة فsول الصssویا فیمsا ) AOAC( ىاألولssتكونsت العلیقsة 
لرفع نسsبة الطاقsة والبsروتین بغیsة ) T3  C.R.D( والثالثة) T2(زیت الطعام و الیوریا في العلیقتین الثانیة 

بغیsة ) T5(و الخامسة ) T4(فیما اضیفت الیوریا فقط في العلیقتین الرابعة .  تقنین المادة الجافة أثیرتتحدید 
) T1( األولssىغssذیت حمssالن المجموعssة . تحدیsد تssأثیر تقنssین المssادة الجافsة والطاقssة فssي الصssفات المدروسsة 

علsى ) T5(و ) T4(و ) T3( و) T2(بصورة حرة و لحد الشبع طیلة فترة التجربة ، فیما غذیت المجموعة 
مssن المssادة الجافssة و الطاقssة مssن حssد %  ٢٠و   ١٠ أومssن المssادة الجافssة  %  ٢٠و  ١٠نسssب مقننssة بمقssدار 

یsوم، حیsث كsان یعsدل ٨٥اسsتمرت التجربsة لمsدة . الشبع و كل مجموعsة علsى وفsق العلیقsة المخصصsة لھsا 
التssي كانssت تغssذى  ىعلssف فssي المجموعssة االولssوفssق اسssتھالك ال أسssبوعیاحیوانssات لمقssدم لمجssامیع الالعلssف ا

سssاعة ، بعssدھا وزنssت  ١٢فssي نھایssة التجربssة تssم قطssع الغssذاء و المssاء عssن الحیوانssات لمssدة . بصssورة حssرة
ثم تم ذبح الحمالن ، و تم تسجیل اوزان الذبیحة الحsار و  .الحمالن و عد ھذا الوزن ھو الوزن الحي النھائي

وزن القنssاة الھضssمیة الممتلئssة و  إلssى باإلضssافة األحشssاءدھssن  أوزانبعssض مخلفssات الssذبح كمssا تssم تسssجیل 
بعدھا وضعت الذبائح في غرفة مبردة على درجة . الوزن الفارغ أساسالفارغة لحساب نسبة التصافي على 
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و في الیsوم التsالي تsم تسsجیل وزن ) . ١٩٨٢( آخرونو Sentsساعة وفقا لما جاء في دراسة  ١٢م لمدة °٤
الsى نصsفین  الsذبائحقیsاس اوزانھsا، كمsا تsم قطsع لو الكلیتsین  اإللیsةارد ، و من ثsم تsم فصsل دھsن الذبیحة الب

الجرد الفیزیاوي  إجراءمن الجھة الیسرى لغرض )  ١١-١٠-٩( الثالثة  األضالعمتساویین و فصل منطقة 
) Eye longissimus muscle(مساحة العضلة الطویلة الظھریة العینیsة  و التحلیل الكیمیائي، كما تم قیاس

 (تsم قیsاس سsمك الsدھن تحsت الجلsد باسsتخدام الفیرنیsا . دام البالنsومیرفي منطقة الضلع الثاني عشsر باسsتخ
Sents ق ). ١٩٨٢واخرونsي العالئsتم تقدیر المادة الجافة و العضویة والبروتین الخام و مستخلص االیثر ف

ssات اللحssي مو عینssاء فssا جssب مssو حس Anonymous   )م . )٢٠٠٢ssراءتssل  إجssائيالتحلیssات  اإلحصssلبیان
وذلssك باسssتخدام  )C.R.D(التجربssة باسssتخدام التصssمیم العشssوائي الكامssل لتحلیssل التبssاین بssین المعssامالت 

  : )١٩٩٠( في داؤد والیاس النموذج الریاضي وفق ما جاء
   Y ij= µ + Ti + eij 

  

مثل تأثیر  Tiتمثل المتوسط العام للتجربة ،   i( ، µ(من المعاملة ) j(تمثل قیمة المشاھدة أن  Yij حیث
كما تم ). i(من المعاملة ) j(التجریبي للمشاھدة  الخطأتمثل مقدار  eijالخاصة بھذه المشاھدة ، ) i(المعاملة 

تم ). ١٩٥٥ ، Duncan(ار دنكن المتعدد المدى الختبار معنویة الفروقات بین المتوسطات باستخدام اخت
نظام التحلیل االحصائي   صائي باستخدام الحاسوب االلكتروني وفق برنامجتنفیذ التحلیل االح

)Anonymous ،١٩٩٦( .  
  

  النتائج والمناقشة
التقنین الغذائي المستخدمة في ھذه التجربة نالحظ ھنالك تباین في كمیات المادة الجافة  لعملیةنظرا      

التي  T1بالمجموعة االولى  بالمقارنة یوم/اسر/كغم٢٠،١و  ٣٦،١ T3 , T2 المتناولة في المجموعتین
اال ان كمیة الطاقة والبروتین المتناول كانت متقاربة جدا في ھذه المجامیع  ،یوم/اسر/كغم  ٥٧،١تناولت 

 ١٩،١و ٣٤،١ T5, T4 كذلك نالحظ انخفاض المتناول من المادة الجافة في المعاملتین ،)٢جدول ال(
مقارنة  یوم/اسر/كیلو كالوري ٣٠٧٠و ٣٤٦٠اذ بلغت  ةالمتناول ةطاقرافقھ  انخفاض في ال) یوم/اسر/كغم

الخمسة كانت  المجامیعان كمیة البروتین المتناولة من قبل .  یوم/راس/كیلو كالوري ٣٧٩٤ T1بالمجموعة
  .یوم/راس/كغم ١٩٥،٠ -١٨٥،٠انحصرت بین  ،متقاربة

  
  نن المتناولssة للمسssتویات المختلفssة مssن التقنssییوضssح كمیssات المssادة الجافssة والطاقssة والبssروتی : )٢(الجssدول 

 الغذائي في الحمالن

 الصفة المعاملة
األولى              

 )السیطرة(

% ١٠الثانیة
المادة  تقنین

 الجافة

%  ٢٠الثالثة 
المادة  تقنین

 الجافة

% ١٠الرابعة
 المادة تقنین

 الجافة الطاقة

 تقنین% ٢٠الخامسة 
 المادة الجافة والطاقة

الجافة  المادة
المتناولة 

 یوم/حیوان/كغم
١.١٩ ١.٣٤ ١.٢٠ ١.٣٦ ١.٥٧ 

البروتین الخام 
المتناول 

 یوم/حیوان/كغم
٠.١٨٩ ٠.١٨٧ ٠.١٨٥ ٠.١٩١ ٠.١٩٥ 

الطاقة المتناولة 
*  كیلو كالوري

 یوم/حیوان/
٣٠٧٠ ٣٤٦٠ ٣٥٨٩ ٣٧٤٩ ٣٧٩٤ 

  .)١٩٨٥، Anonymous(ي مكونات العلیقة كغم مادة جافة حسابیاً ف/ تم تقدیر الطاقة االیضیة كیلو سعرة * 

للحمsالن اذا كانsت تقsع بsین  االبتدائیsةعدم وجود فروقsات معنویsة فsي االوزان ) ٣(لوحظ من الجدول        
امsا معssدالت الزیsادة الوزنیssة .   كغssم ٥٦،٤٩ -١٤،٤٥ ومعssدالت االوزان النھائیsة  ،كغsم ٧٦،٣١ –١٣،٣١
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و بsالرغم مsن . غsم للمجsامیع الخمسsة علsى التsوالي ١٥٧و  ١٨٠و  ١٨٥و  ٢١٠و  ١٩٤الیومیة فقد بلغsت 
اال انھ لوحظ فروقsات حسsابیة بsین  ،وزنیة الیومیة و الكلیة لعدم وجود فورقات معنویة في معدالت الزیادة ا

 اجsاتفعنsد المقارنsة بsین االحتی ،لمتنsاول مsن المsادة الجافsة والطاقsةا الى عودتھذه الفروقات ربما . المجامیع
بالمتناول من المادة الجافة في ھذه الدراسة لsوحظ ) ١٩٨٥( Anonymous  الغذائیة و حسب المقررات ال
فsي حsین  ،مsن المقsررات أكثsر% ٥تناولsت     T4, T2 و المعsاملتین % ١٠ان المجموعة االولsى تناولsت 
الفروقssات  كssذلك لssوحظ ان.   T5, T3مssن المتنssاول فssي المجمssوعتین% ٥كssان ھنالssك انخفssاض بمقssدار 

اذ ربمsا  ،)T5(بالمجموعsة  مقارنsةكsان قلیsل     T4 الsى   T1المجsامیع مsن معدالت النمو بین الحسابیة في
فیssھ مssن المssادة الجافssة و الطاقssة لسssد كا فssي ھssذه المجssامیع قssد تناولssت كمیssاتان الحمssالن  بسssبب یكssون ذلssك
 ،مsن جھsة اخsرى . مsن المsادة الجافsة والطاقsةفیما عدا المجموعة الخامسة التي تناولت كمیة اقل  احتیاجاتھا

 أن ،فssي تجربssة ھضsم لssنفس العالئssق المسssتخدمة فssي ھssذه الدراسssة ) قیssد النشssر( عون و اخssرون مشss أوضsح
مsا یكsون ھsذا سsببا تحسsین معامsل االسsتفادة مsن الغsذائي اذ رب إلsى أدى%  ٢٠و  ١٠تقنین الغذائي بنسsبة ال

ھذا و یالحsظ مsن نتsائج الدراسsات فsي ھsذا المجsال . نمو بین المجامیعالروقات معنویة في فلعدم وجود  أخر
ھsذا الصsدد  يفs. التقنین الغذائي في مستویات تغطي االحتیاجات الغذائیة ال تؤثر بشكل سلبي على النمو  أن

 ٥،٩٢و  ١٠٠عند استخدامھم ثالث مستویات من التغذیة للحمالن ھsي ) ١٩٨٩(  آخرونو  Hudsonأشار
مssع مجموعssة  بالمقارنssةتحسssین معنssوي فssي معssدالت النمssو لحمssالن المجموعssة الثانیssة   إلssى ىأد%  ٨٥و 

( آخssرون و  Bonlanouarو ) ١٩٨٦( آخssرونو    Johnsson  أوضssحفssي حssین . السssیطرة و الثالثssة 
مsن حsد الشsبع %  ٧٠-٦٠تغذیsة الحمsالن علsى مسsتویات  أن) ٢٠٠٤( آخرونو   Scheafferو  ) ١٩٩٥

) ١٩٩٧(  Fluhartyو  McCulureنتائج مماثلة كان قد حصل علیھsا . فاض معنوي في النموانخ إلى أدى
الجافssة و الطاقssة  دةاذا اشssارو الssى انخفssاض معنssوي فssي معssدل النمssو عنssد تخفssیض مسssتوى اسssتھالك المssا

ائي في بلغت معدالت كفاءة التحویل الغذ .من حد الشبع و ھي ما لم تتفق مع نتائج ھذه الدراسة% ١٥بمقدار
 ،كغssم زیssادة فssي الssوزن الحssي / كغssم علssف ٤٦،٨و  ٤٥،٨ و ٢٤،٧ و  ٦، ٩٢ و ٠٢،٩المجssامیع الخمسssة  

وعلsى الsرغم مsن ذلsك لsوحظ تحسsن  ،اذا غsذیت الحمsالن بصsورة جماعیsة   إحصsائیام تحلیل النتائج یت لمو
اال انھ تخفsیض  ،  T1وعةبالمقارنة بالمجم   T3, T2حسابي في كفاءة التحویل الغذائي خاصة للمجموعتین

  مسssssssssssتوى المssssssssssادة الجافssssssssssة و الطاقssssssssssة المتناولssssssssssة لssssssssssم یكssssssssssن لssssssssssھ تssssssssssاثیر واضssssssssssح فssssssssssي
  

  تأثیر المستویات المختلفة من التقنین الغذائي في النمو : )٣( الجدول
  

العلیقة الثانیة والثالثة تمثل تقنین اسsتھالك المsادة الجافsة مsع بقsاء كمیsة الطاقsة والبsروتین المتنsاول ثابتsة *  
الرابعssة والخامسssة تمثssل تقنssین اسssتھالك  المssادة الجافssة والطاقssة مssع ثبssات كمیssة البssروتین    العلیقssة و

  المتناول
 یوماً ) ٨٥(استمرت التغذیة مدة **   

و اخssرون   Hudsonحصssل علیھssا  مخالفssةنتssائج .   T1كفssاءة التحویssل الغssذائي بالمقارنssة مssع المجموعssة 
مsن حsد الشsبع  %  ٨٥و  ٥،٩٢ و ١٠٠الحمsالن ھsي   ذیsةات مsن تغعند استخدامھم ثالث مستوی) ١٩٨٩(

 الصفة المعاملة
  األولى

 )السیطرة(

% ١٠الثانیة*  
المادة  تقنین

 الجافة

%  ٢٠الثالثة 
 المادة الجافة تقنین

% ١٠بعةالرا
المادة  تقنین
 والطاقة الجافة

% ٢٠الخامسة 
تقنین المادة الجافة 

 والطاقة
 المتوسط العام

 ٠.٤٤±  ٣١.٤٢ ١.١١±  ٣١.٧٩ ١.٠٦±  ٣١.٢٥ ٠.٥٣±  ٣١.١٣ ٠.٩٠±  ٣١.٧٥ ١.٤٥±  ٣١.٢٥ الوزن االبتدائي كغم

 ٠.٦٤±  ٤٧.٢١ ٠.٩٥±  ٤٥.١٤ ٢.٠١±  ٤٦.٥٦ ٠.٥٦±  ٤٦.٨٨ ١.١٧±  ٤٩.٥٦ ٠.٣٩±  ٤٧.٧١ الوزن النھائي كغم

الزیادة الكلیة بالوزن 
 كغم

٠.٥٤±  ١٥.٧٩ ٠.٦٢±  ١٣.٣٦ ١.٣٦±  ١٥.٥٦ ١.٢٦±  ١٥.٧٥ ٠.٦٢±  ١٧.٨١ ١.٥١±  ١٦.٥٠ 

الزیادة الیومیة بالوزن 
 غم

٠.٣٣±  ١٨٦ ٧.٣٠±  ١٥٧ ١٥.٩±  ١٨٠ ١٤.٩±  ١٨٥ ٧.٣٠±  ٢١٠ ١٧.٩±  ١٩٤ 

  استھالك العلف الیومي  
 **كغم 

١.٤٢ ١.٢٨ ١.٤٤ ١.٢٨ ١.٤٤ ١.٦٦ 

كفاءة التحویل الغذائي 
كغم زیادة / كغم علف 

 بالوزن
٧.٩٨ ٠.٤٦±  ٨.٢٦ ٠.٧٢±  ٨.٤٥ ٠.٥٩±  ٧.٢٤ ٠.٢٢±  ٦.٩٢ ٠.٨٤±  ٩.٠٢ 
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ن فsي حsی ،حیث اشاروا الى وجود تحسن معنsوي فsي كفsاءة التحویsل الغsذائي مsع انخفsاض مسsتوى التغذیsة 
  مع تلك  كانت مطابقة

الذین اشارو الsى عsدم ) ١٩٩٤(  Loerchو  Murphyو )١٩٨٦(و اخرون   Johnsonالتي حصل علیھا 
ان ھsذا التحسsن الحسsابي ربمsا  .استخدامھم مستویات مختلفة مsن التقنsین الغsذائي دقات معنویة عنروفوجود 

یكون بسبب تحسین معامل ھضم المركبات الغذائیة عند تقنین الغذائي وھsذا مsا أشsار الیsھ شsمعون واخsرون 
 )قید النشر(

و %) ٣٢،٥١ –٨٣،٤٩( الوزن البارد انحصرت بین  أساسمعدالت نسبة التصافي على اما 
قات معنویة بین روولم تشر النتائج الى اي ف%) ١٦،٥٥ –٩٦،٥٢(وزن الحیوان الفارغ  أساسعلى 

ان السبب في ذلك قد یعود الى التشابھ في معدالت االوزان النھائیة ) . ٤جدول ال( المجامیع الخمسة
وجود معامل ارتباط موجب ) ١٩٧٥( Moghaddam و  Khah للحمالن في المجامیع المختلفة حیث ذكر

نتیجة متشابھة حصل علیھا المھداوي . في الحمالن) ٦٨٢،٠(بین الوزن الحي و نسبة التصافي بمقدار 
و ما بین الوزن ) ٦٦١،٠( اذ وجد معامل ارتباط بین الوزن الحي و نسبة التصافي مقداره ) ٢٠٠٢(

ه الدراسة كانت مقاربة لتلك التي حصل نتائج ھذ. للحمالن العواسیة ٦٣٨،٠الفارغ و نسبة التصافي  
اذا اشاروا الى عدم وجود ) ١٩٩٧( McClureو Fluharty و) ١٩٨٩(واخرون   Hudsonعلیھا

من التقنین الغذائي لم  المختلفةویات تلوحظ من النتائج ان المس. قات معنویة في معدالت نسبة التصافيروف
) . ٤جدول ال( ٢سم ٨٩،١٤- ٩٤،١٢یث انحصرت بین  معنوي في مساحة العضلة العینیة ح تأثیریكن لھ 

   Moghaddamو  Khahفقد اشار الذبائحان سبب ھذا التشابھ ربما یعود الى تقارب معدالت اوزان 
الى ان معامل ارتباط بین وزن الذبیحة البارد و مساحة العضلة العینیة ) ٢٠٠٢(و المھداوي ) ١٩٧٥(

ھذه الدراسة قد تناولت كمیات  يفان مجامیع الحمالن ف ىرمن جھة اخ. في الحمالن ٩٥،٠یصل الى 
افیا لعدم ظھور فروقات معنویة في مساحة العضلة العینیة ضمتقاربة من البروتین اذ ربما كان سببا اخر ا

تاثیر  لھ انخفاض كمیة البروتین المتناول ان ففي ھذا المجال اشارت العدید من الدراسات الى. بین المجامیع
  ). ٢٠٠٢والمھداوي  ١٩٩٧و شمس الدین  ١٩٨٩واخرون  Walls(مساحة العضلة العینیة  سلبي في

  
  تأثیر المستویات المختلفة من التقنین الغذائي في عدد من صفات الذبیحة : )٤( الجدول 

  
  عدم وجود فروقات معنویة في سمك الدھن تحت الجلد اذ انحصرت بین) ٥جدول ال(تشیر النتائج 

كغم  كما ٦٠،٠-٤١،٠ت وزن دھن االحشاء كغم ومعدال٨٤،٣-٣٧،٣ اإللیةوزن  تملم ومعدال٩-٧
 –٤٤،١٧الى وزن الذبیحة البارد بین ) دھن االلیة و االحشاء و الكلیتین(انحصرت نسبة الدھن الكلي 

عن باقي ) T5(للمجموعة ) ٠١،٠< أ ( الى وجود انخفاض معنوي  جالنتائ تشارا امفی '٣٧،١٩
 . للمجامیع الخمسة على التواليكغم  ٢٥،٠ و ٢٨،٠ و ٠، ٢٩ و ٣٢،٠المجامیع وزن دھن الكلیتین اذا بلغ 

ان سبب االنخفاض في ھاتین ) . T1(بالمقارنة مع المجموعة  T4كما لوحظ انخفاض معنوي للمجموعة
جدول ال(المعاملیتن الرابعة والخامسة ربما یعود الى انخفاض الطاقة المتناولة بالمقارنة مع بقیة المعامالت 

 Fluhartyو) ١٩٨٩(واخرون  Hudsonذه الدراسة مع تلك التي حصل علیھا اتفقت نتائج ھ). ٢
اذا لم یلحظوا اي فروقات  ،عند استخدامھم مستویات مختلفة من التقنین الغذائي ) ١٩٩٧( McClureو

  .ن تحت الجلد و نسبة الدھن الكلي الى وزن الذبیحةھفي سمك الد معنویة

  المعاملة
 الصفة

األولى              
 )السیطرة (

  تقنین% ١٠الثانیة
 المادة الجافة

  تقنین%  ٢٠الثالثة 
 المادة الجافة

  تقنین% ١٠الرابعة
 المادة الجافة والطاقة

  تقنین% ٢٠الخامسة 
 المتوسط العام ة والطاقةالمادة الجاف

 ٠.٣٩±  ٢٤.٧٦ ٠.٩٧±  ٢٣.٦٨ ١.١٥±  ٢٤.٢٥ ٠.٨٨±  ٢٤.١٦ ٠.٥٨±  ٢٦.٠٦ ٠.٤٣±  ٢٥.٥٧ وزن الذبیحة الحار  كغم
 ٠.٣٤±  ٢٣.٦٨ ٠.٨٧±  ٢٢.٩٠ ٠.٨٢±  ٢٣.٠٣ ٠.٧٨±  ٢٣.٣٨ ٠.٦٠±  ٢٤.٦٩ ٠.٥٦±  ٢٤.٥٠ وزن الذبیحة البارد  كغم

التصافي على أساس % 
 ٠.٤٢±  ٥٠.٢٢ ١.٤٧±  ٥٠.٩٥ ٠.٨٢±  ٤٩.٨٧ ٠.٩٢±  ٤٩.٩٢ ٠.٦٥±  ٤٩.٨٣ ٠.٨٧±  ٥١.٣٢ لباردالوزن ا

التصافي على أساس % 
 ٠.٤٥±  ٥٣.٨٠ ١.٧٦±  ٥٤.٤٠ ٠.٨٨±  ٥٣.٨٠ ٠.٨٣±  ٥٣.٣١ ٠.٦٣±  ٥٢.٩٦ ٠.٧٣±  ٥٥.١٦ الوزن الفارغ

مساحة العضلة العینیة  
 ٠.٣٣±  ١٣.٢٩ ٠.٩٤±  ١٣.٥٠ ٠.٦٠±  ١٤.٨٩ ٠.٨٤ ± ١٣.٥٩ ٠.٤٦±  ١٢.٦٤ ٠.٨٩±  ١٢.٩٧ ٢سم 
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مختلفة من التقنین الغذائي في دھن اإللیة واألحشاء ودھن الكلیتین والدھن تأثیر المستویات ال : )٥(الجدول  
   في الذبائح الكلي

    % ٥المتوسطات التي تحمل حروفاً غیر متشابھة مختلفة معنویاً عند مستوى احتمال* 
  

 الى عدم وجود فورقات معنویة في معsدالت اوزان الsذبائح  الحsارة اذ) ٤(جدول التشیر النتائج في 
ان تقsارب اوزان .  كغم  ٦٩،٢٤ -٠٩،٢٢معدالت االوزان الباردة و  كغم ٠٦،٢٦ -٦٨،٢٣ بین انحصرت

 Khah حیsث اشsار ،  ھائیة للحمالننلذبائح لمجامیع الحمالن ربما یعود الى التقارب في معدالت االوزان ال
 ،لذبیحsة للحمsالن الى وجود عالقsة طردیsة  قویsة بsین الsوزن النھsائي و وزن ا) ١٩٧٥(  Moghaddamو

جsاءت نتsائج .  ٩٤١،٠معامل ارتباط بین الوزن النھائي ووزن الذبیحة مقداره ) ٢٠٠٢(كما وجد المھداوي 
   McClure, Fluhartyو )١٩٨٩(و اخssرون   Hudson ھsذه الدراسssة مشssابھة لتلssك التssي حصssل علیھsا

نویssة فssي معssدالت اوزان فروقssات مع وجssود ایلحظssوحیssث لssم ) ٢٠٠٤(  واخssرون  Scheffer و) ١٩٩٧(
  .الذبائح عند استخدامھم مستویات مختلفة من التقنین الغذائي

عsدم وجsود فروقsات معنویsة لنتsائج الجsرد الفیزیsاوي  لمنطقsة االضsالع ) ٦جsدول ال(تشیر النتsائج 
و  ١٩،٤٨ – ٨٢،٤٣ و العضsل %  ٠٥،٣٧ -٧٩،٣١ بsین   تقع اذا كانت نسبة الدھن) ١١ ١٠-٩(ثالثة لا

ssیر .  ١٤،٢٣-١٣،١٩ م العظssا تشssاكمssم  أیضssات اللحssائي لعینssل الكیمیssائج التحلیssأخوذةنتssة  المssن منطقssم
 ٣٩،٣٠-٥،٢٧(و نسssبة الssدھن %  ٣٤،٥٣ – ٦٩،٥٠بssین   تقssع االضsالع الثالثssة ان نسssبة الرطویssة كانssت

 – ٥٨,١٧امssا نسssبة البssروتین فقssد انحصssرت بssین   ، )T5(مجموعssة للحیssث لssوحظ انخفssاض حسssابي %  
ان ارتفاع نسبة الرطوبsة فsي المعاملsة الخامسsة .  )٤جدول ال( %٧٤،٠ – ٧٠،٠و نسبة الرماد  '٣١،١٩

 نسsبة الرطوبsة فقد اشارت الدراسات الى وجود عالقة عكسsیة بsین ،نسبة الدھن فیھا النخفاضتمثل انعكاسا 
ع تلsك التsي حصsل علیھsا مs الدراسsةو اتفقsت نتsائج ھsذه ) ١٩٨٥واخsرون  الجلیلsي(و نسبة الدھن في اللحم 

     .استخدامھم مستویات مختلفة من التقنین الغذائي عند) ١٩٩٣واخرون و اخرون 
  

  تأثیر المستویات المختلفsة مsن التقنsین الغsذائي فsي الجsرد الفیزیsائي لمنطقsة األضsالع الثالثsة : )٦(الجدول 
   )١١و١٠، ٩(

  
  تأثیر المستویات المختلفة من التقنین الغذائي في التحلیل الكیماوي لعینات اللحم  : ) ٧(الجدول 

  المعاملة
 الصفة

  األولى
 )السیطرة ( 

  تقنین% ١٠ثانیةال
  المادة الجافة

  تقنین%  ٢٠الثالثة 
 المادة الجافة

  تقنین% ١٠الرابعة
 المادة الجافة والطاقة

تقنین % ٢٠الخامسة 
 المتوسط العام المادة الجافة والطاقة

 ٠.٣٧±  ٨.١١ ١.٢٣±  ٨ ٠.٦٣±  ٧ ٠.٥٣±  ٧ ٠.٩±  ٨ ٠.٨٥±  ٩ ملم  لجلداسمك الدھن تحت 
 ٠.١١±  ٣.٥٤ ٠.٢٩±  ٣.٤٢ ٠.٢٣±  ٣.٤٩ ٠.٣١±  ٣.٣٧ ٠.١١±  ٣.٤٧ ٠.٢٨±  ٣.٨٤ دھن اإللیة كغم

 ٠.٠٣±  ٠.٥١ ٠.٠٥±  ٠.٤١ ٠.٠٧±  ٠.٤٥ ٠.٠٧±  ٠.٥٦ ٠.٠٧±  ٠.٥٥ ٠.١٠±  ٠.٦٠ دھن األحشاء كغم
 ٠.٠٢±  ٠.٢٦ ٠.٠٣±    ٠.٢٥ ج ٠.٠١±    ٠.٢٨ب ٠.٠٢±   ٠.٣أ ب  ٠.٠٢±   ٠.٢٩ أ ب ٠.٠٣±   ٠.٣٢ أ *دھن الكلیتین كغم
 ٠.١٥±  ٤.٣١ ٠.١٩±  ٤.٠٧ ٠.١٧±  ٤.١٣ ٠.٠٨±  ٤.٢٩ ٠.١٨±  ٤.٣٠ ٠.١٥±  ٤.٧٦ كغم مجموع الدھن الكلي

للدھن الكلي من وزن %  
 ٠.٣٧±  ١٨.٢٥ ١.٠٤±  ١٧.٦٧ ٠.٧٥±  ١٨.٢٤ ٠.٩٩±  ١٨.٦١ ٠.٥٦±  ١٧.٤٤ ٠.٨١±  ١٩.٣٨ الذبیحة البارد

 تقنین% ١٠الثانیة )السیطرة (  األولى الصفة المعاملة
 المادة الجافة

 تقنین%  ٢٠الثالثة 
 المادة الجافة

 تقنین% ١٠الرابعة
 المادة الجافة والطاقة

تقنین % ٢٠الخامسة 
 المتوسط العام الجافة والطاقة المادة

 ٠.٨٥±  ٣٤.٣٧ ٢.١٤±  ٣١.٧٩ ١.٩٧±  ٣٣.٠٠ ١.٨٧±  ٣٥.٠٨ ١.٩٧±  ٣٥.٠٠ ١.٣٧±  ٣٧.٠٥ للدھن% 

 ٠.٧٤±  ٤٥.١٢ ١.٦٦±  ٤٨.١٩ ١.٧٢±  ٤٣.٨٩ ١.٣٤±  ٤٥.٦٩ ٢.١٣±  ٤٤.٢٣ ١.٠٢±  ٤٣.٨٢ العضل% 

 ٠.٦١±  ٢٠.٥١ ٠.٩٢±  ٢٠.٠٣ ٢±  ٢٣.١٤ ٠.٩٤±  ١٩.٢٣ ٠.٥١±  ٢٠.٨٠ ١.٦٧±  ١٩.١٣ العظم% 

  المعاملة
 الصفة

لى   األو
 )السیطرة(

 تقنین% ١٠الثانیة
 المادة الجافة

%  ٢٠الثالثة 
 المادة الجافة تقنین

  تقنین% ١٠الرابعة
 المادة الجافة والطاقة

 تقنین% ٢٠الخامسة 
 المتوسط العام المادة الجافة والطاقة

 ٠.٣٦±  ٥٢.٠٦ ١.٣٣±  ٥٣.٣٤ ٠.٦٥±  ٥٢.٩٦ ٠.٦٤±  ٥٢.٣٩ ٠.٥٧±  ٥٢.٦٨ ٠.٤١±  ٥٠.٦٩ الرطوبة% 
 ٠.٤٠±  ٢٨.٥٠ ١.١٢±  ٢٧.٥٧ ٠.٧٦±  ٢٨.٣٢ ٠.٨٧±  ٢٧.٩٥ ٠.٦٨±  ٢٨.٤٠ ٠.٩٠±  ٣٠.٣٩ الدھن% 
 ٠.٣٣±  ١٨.٢٠ ٠.٨٢±  ١٧.٨٠ ٠.٦٠±  ١٧.٥٨ ٠.٦٠±  ١٨.٤٨ ٠.٦٠±  ١٩.٣١ ١.١٧±  ١٧.٧٤ البروتین% 

 ٠.٠٢ ± ٠.٧٢ ٠.٤±  ٠.٧٤ ٠.٠٣±  ٠.٧٠ ٠.٠٣±  ٠.٧ ٠.٠٨±  ٠.٧٤ ٠.٠٣±  ٠.٧٢ الرماد% 
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ABSTRACT 
Fourty awassi lambs were used in this experiment, which was divided into 

5 groups each of 8 lambs, with average body weight ranged between ( 31.13- 
31.79 Kg). The first group (T1) was fed ( ad- libitum) on ration consisted mainly 
of barely, wheat barn and soyabean meal. Dry matter intake was restricted by 10% 
and 20% of ad- libitum feeding in the second (T2) and third (T3) groups. While 
dry matter and energy intake were restricted by 10% or 20% of ad-libitum in the 
fourth (T4) and fifth (T5) groups respectively. All groups of lambs were fed for 85 
days. At the end of the experiment all the lambs were slaughtered. Results 
indicated that there were no significant differences between treatments in final 
body weight ( 45.14- 49.59 Kg), total body weight again ( 13.36- 17.81 Kg) and 
average daily gain ( 0.175- 0.210 Kg). The results also indicated that the average 
coefficient of feed conversion was 9.02, 6.92, 7.24, 8.45 and 8.26 Kg/kg of feed 
respectively for all groups. No significant differences were noted in hot and cool 
carcass weight , dressing percentage, rib-eye area and fat thickness. Results of 
physical dissection showed no significant difference between treatment in the 
meat, fat and bone percentage of the three ribs area  (9- 10- 11). Also, results of 
chemical analysis of meat showed  that the treatment had no significant effect on 
moisture,  fat,  protein and ash percentage. 
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