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  الكفاءة اإلنتاجیة  لذكور األرانب المحلیة المسمنة على أنواع مختلفة من الكسب
  مصطفى یاسین موفقالھام عبد الحمید عبد المجید                   قصي زكي شمس الدین     

  الموصل/المعھد التقني
  ھیئة التعلیم  التقني

  
  ةالخالص                                               

 ٨-٦(ذكععععععرا مععععععن األرانععععععب المحلیععععععة متقاربععععععة األعمععععععار ٢٤أسععععععتخدمت فععععععي ھععععععذه الدراسععععععة     
熬ثعم قسعمت )مجموععة/حیوان ٦(،قسمت الى أربعة مجامیع رئیسیة)غم  ٥٠±٥٣٠.٢٩(واألوزان)أسبو،

،غعذیت ھعذه المجعامیع تغذیعة حعرè علعى )مكعرر/حیعوان٢(ثانویعة عكل مجموعة رئیسیة العى ثالثعة مجعامی
محتواھا من البروتین الخام والطاقة الممثلة،ولكن تختلف في نعو熬 الكسعبة المسعتخدمة  يبة فعالئق متقار

)èالشععمس، كسععبة السمسععم ،وكسععبة فععول الصععویا)بععدون كسععبة(السععیطر èاسععتمرت تغذیععة ) ، كسععبة زھععر،
 بععض الصعفات االنتاجیعة، فعي نھایعة فتعرè التسعمین  تعم ذبعح جمیعع ودرسعتالمجامیع لمدè ثمانیة اسابیع،

أشعععارت نتعععائج  التحلیعععل اإلحصعععائي إلعععى وجعععود تعععأثیر .الحیوانعععات وحسعععبت بععععض صعععفات الذبیحعععة
لنععععو熬 الكسععععبة المسععععتخدمة فعععععي معظععععم الصععععفات المدروسععععة ، حیععععث ارتفععععععت ) ٠.٠٥≤أ(معنععععوي

،وزني الذبیحعة الحعارè ومعامعل التحویعل الغعذائي الزیعادè الوزنیعة الكلیعة،الوزن النھعائي) ٠.٠٥≤أ(معنویا
 èكمیعة العلعف المسعتھلك ) ٠.٠٥≤أ(ونسبتي التصافي ودھن االحشا┍ ،في حین انخفضعت معنویعا والبارد

لالرانب التي تناولعت االعالئعق  الحاویعة علعى انعوا熬 الكسعب المختلفعة  مقارنعة بتلعك  التعي تناولعت علیقعة  
èفععول  ،فععي حععین لععم تظھععر فروقععات معنویععة بععین العلیقتععین الحععاویتین علععى كسععبة) بععدون كسععبة(السععیطر

الصویا وكسبة زھرè الشمس من جھة وبین كسبة زھرè الشمس وكسبة السمسم من جھة ثانیة فعي جمیعع 
الصفات المدروسة ،ولم یكن لنو熬 العلیقة المستخدمة  تاثیر معنوى فعي نسعب االحشعا┍ الداخلیعة الماكولعة 

  . لذبیحة المختلفةوغیر الماكولة و الخارجیة واالنسجة الدھنیةالمترسبة على االكتاف وقطعیات ا
  

  المقدمة
فععي العقععد الواحععد والعشععرین زاد الطلععب علععى لحععوم الحیوانععات المزرعیععة  ومنھععا اللحععوم البیضععا┍     

الذي حصل في العالم ،مما ادى الى توسع الفجوè بین انتعاج واسعتھالك  الكبیرالسكاني   رتفا熬،نتیجة  لال
احثین فعي البحعث ععن حیوانعات تمتلعك الصعفات الجیعدè اللحوم، مماجعل ذلك الى ان یتجعھ الكثیعر معن البع

تعویض النقص لمثل غزارè االنتاج وسرعة النمو وامكانیة تربیتھا بشكل مكثف وفي مساحات صغیرè و
تعععدد ،  قصععر فتععرè الحمععل،  قععدرتھا العالیععة علععى التناسععلب  تمتععاز  واألرانععب  الحاصععل فععي اللحععوم ،

أن لھعا القابلیعة علعى االسعتفادè معن  العى باإلضعافة )١٩٩٦رون،وآخع Mcnitt (وسعرعة النمعو  العوالدات
 بـأنواعمقارنـة  %٣٠بالحبوب المركزة والمرتفعة باأللیاف التي تصـل الـى المنخفضة  األعالف ذات النسبة

 الخععام األلیععافمععن  فقععط %١٠الحاویععة علععى األعععالف تسععتفید مععن   انالــدواجن المختلفــة التــي تســتطیع
 (كفععو┍ا  ھضععمیا جھععازااألرانععب  المععتالك وذلععك )٢٠٠١واخععرون،  Egbo( للحععمالععى ا وتحویلھععا
Deblasو  Wiseman،لحعوم االرانعب مستسعاغة وسعھلة الھضعم وذات  كعون العى  باإلضافة ،) ١٩٩٨

لحععوم  كمععا تصععنف) .١٩٩٦واخععرون، Enser(مععذاق مقبععول مقارنععة بلحععوم االبقار،االغنععام والخنععازیر 
ثعل لحعوم العدواجن ،وھعي تتفعوق علعى لحعوم العدواجن الحتوائھعا علعى ضمن اللحعوم البیضعا┍ م االرانب 

ومحتععوى قلیععل مععن الععدھن )  ٢٠١٠واخععرون، Simonova(مععن البععروتین %) ٢١-٢٠(نسععبة عالیععة 
،باالضافة الى ان القیمة الحراریة للحعوم االرانعب تتعراوح )  ٢٠٠٦،واخرون Hermida(والكولسترول

الحمعععععععرا┍  ممقارنعععععععة بعععععععاللحو،)حعععععععم الطعععععععازجغعععععععم معععععععن الل ١٠٠/میكعععععععاجول ٨٤٩-٤٢٧(بعععععععین
،،كمعععا تتفعععوق علعععى لحعععوم االبقعععار  واالغنعععام فعععي صعععفتي الطعععراوè ) ٢٠٠٢،Dallezotte(االخعععرى

معن %)٧٠-٦٠حعوالى (بما ان كلفة التغذیة تشكل الجعز┍ االكبعر ).١٩٨٦واخرون، Lebas(والعصیریة
ن الضعروري اسعتخدام معواد علفیعة اولیعة كلفة االنتاج الكلیعة للمشعاریع الحیوانیعة المختلفعة، فقعد اصعبح مع

  رخیصععععععععععععععععععععععععععة الععععععععععععععععععععععععععثمن نسععععععععععععععععععععععععععبیا فععععععععععععععععععععععععععي تغذیععععععععععععععععععععععععععة الحیوانععععععععععععععععععععععععععات
_____________________________________________  

  ٢٠١١/ ٥/  ٩وقبولھ  ٢٠/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث
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ادى ھععذا المسععتوردè مععن خععارج القطر،ممععا نتیجععة لزیععادè الطلععب علععى كسععبة فععول الصععویاالمزرعیة،و
熬ولععذلك السععتخدامھا كمصععدر اساسععي فععي عالئععق الععدواجن الرتفععا، è١٩٩٤الحععافظ،(اسعععار ھععذه المععاد( ،

،وتوفیرھعا )١٩٧٨الخواجة واخعرون،(من البروتین الخام %) ٤٤-٤٢(نتیجة لما تحتویھ من نسبة عالیة 
ونتیجعععة النتشعععار بععععض الصعععناعات الشععععبیة فعععي محافظعععة نینعععوى ومنھعععا ،لمعظعععم االحمعععاض االمینیعععة 

،حیععث تتععوفر  ھععذه وزھععرè الشععمس  ص الزیععوت مععن بعععض البععذور الزیتیععة مثععل بععذور السمسععماسععتخال
فعول الصعویا ،حیعث انھعا  بكسعبھالمخلفات للنباتات أعاله في االسواق المحلیعة وباثمعان منخفضعة مقارنعة 

د عنع) ١٩٩٥(استخدامھا في عالئق العدواجن ،كمعا أشعار ابعراھیمتعتبر كمصدر جید للبروتین الخام  عند 
نظرا لقلة البحوث والدراسات التي تناولت دراسعة تعاثیر  .استخدامھ كسبة السمسم في عالئق فروج اللحم

انععوا熬 مختلفععة مععن الكسععب المنتجععة محلیاومقارنتھععا بكسععبة فععول الصععویا المسععتوردè للقطععر فععي بعععض 
  .اجریت ھذه الدراسة الصفات االنتاجیة وبعض صفات الذبیحة لالرانب،فعلیھ
  

  بحث وطرائقھالمواد 
ذكرا من األرانب المحلیعة تعم شعراؤھا معن االسعواق المحلیعة  أربعة وعشروناستخدم في ھذه التجربة    

غععم ،أجریععت ٥٠±٥٣٠ بلغععت أسععابیع وبععأوزان متقاربععة٨ -٦ بععینفععي محافظععة نینوى،باعمععار تراوحععت 
سعمت الحیوانعات بصعورè ق بارقعام معدنیعة علعى االذن ،  علیھا اإلجعرا┍ات الوقائیعة البیطریعة ،ثعم رقمعت

وبمععدالت أوزان متقاربعة ، ثعم ) مجموععة /٦(متسعاویة فعي الععددرئیسعیة  مجعامیع  اربععة عشعوائیة العى
،وضعت مجعامیع الحیوانعات )مجموعة /حیوان ٢(الى ثالثة مجامیع ثانویة رئیسیة  قسمت كل مجموعة 
رضعیة األقفعاص معن السعلك وكانعت أ سعم)٤٠×٥٠×٦٠(إلى أقفاص أبعادھا الداخل في غرفة قسمت من

،وكانت الغرفة تحتعوى علعى مفرغعة ھعوا┍ إلدخعال الھعوا┍ )سم ٢٥(المشبك ومرتفعة عن األرض بحدود
  حرارè النقي ولتنظیم درجة

وزنععت جمیععع .سععاعة یومیععا ١٦،وتععم إضععا┍è الغرفععة بمصععابیح كھربائیععة لمععدè ٥م ٢٢-١٦الغرفععة بععین 
، حیعث اسعتخدمت فعي ھعذه الدراسعة )١جعدول(ئق التجریبیةاألرانب في المجامیع ثم قدمت للمجامیع العال

مثلعععة واحعععدè والمجھعععزè حسعععب ماجعععا┍ فعععي مجلعععس البحعععوث مطاقعععة و  علیقعععة ذات نسعععبة بعععروتین خعععام
سیطرè بدون كسبة،كسعبة زھعرè ( ،ولكن مختلفة بمصدر الكسبة فقط )١٩٧٧،Anonymous(األمریكي

الجععدول، (إلدامععة والنمععوا االرانععب مععن یاجععاتلتغطععي احت،)الشمس،كسععبة السمسععم وكسععبة فععول الصععویا،
،حیعععث تعععم الحصعععول علعععى كسعععبة السمسعععم معععن احعععد معامعععل تصعععنیع الراشعععي فعععي ضعععواحي مدینعععة )١

فععي  الموصل،والحصععول علععى  كسععبتي زھععرè  الشععمس وفععول الصععویا مععن احععدى معامععل العلععف االھلیععة
  واستمرت،مدینة الموصل ضواحي

  
 (%)ة وتركیبھا الكیمیاويمكونات العالئق التجریبی):١(الجدول

  
  (%)مكونات العلیقة

  نو熬 العلیقة                          
èالسیطر  

  بدون كسبة
  كسبة

  زھرè الشمس
  كسبة

  السمسم
  كسبة فول
 الصویا

 ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٨  شعیر اسود
 ٢٠  ١٦  ١٤  ١٥  ذرè صفرا┍

 ٣٥  ٣٣  ٣٣  ٣٥  نخالة الحنطة
 ١  ٤  ٦  ١٠  * مركز بروتیني
 ┎  ┎  ١٥  ┎  مسكسبة زھرè الش

 ┎  ١٥  ┎  ┎  كسبة السمسم
 ١٢  ┎  ┎  ┎  كسبة فول الصویا

 ١  ١  ١  ١  مسحوق حجر الكلس
 ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ملح الطعام

 ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٠  ٠.٥٠  خلیط الفیتامینات والمعادن
  (%)**التحلیل الكیمیاوي المحسوب

  ١٦.١٢  ١٦.٠٩  ١٥.٩٥  ١٥.٩٧  البروتین الخام
 ٦.٩٩  ٧.٢٨  ٧.٤٦  ٥.٤٤  االلیاف الخام

 ٢٦٨٤  ٢٦٥٠  ٢٥٦٤  ٢٦٢٢  )كغم علف/كیلوكالوري(الطاقة الممثلة 
كغم /كیلوسعرè طاقة ممثلة ٢٢٠٠ألیاف خام و% ٢.٥بروتین خام ،% ٥٠:تجاري المستخدمالمكونات المركز البروتیني *

  علف 
  .)١٩٧٨(حسبت من الجداول الخاصة بالتحلیل الكیمیاوي حسبما جا┍ في الخواجة واخرون**
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تغذیة الحیوانات على العالئق التجریبیعة وبصعورè حعرè ومفتوحعة  لمعدè أسعبو熬 وذلعك لتعویعد الحیوانعات 
على العلیقة الجدیدè ،وفعي نھایعة الفتعرè وزنعت الحیوانعات ولعم تالحعظ ایعة فروقعات معنویعة فعي مععدالت 

یع الحیوانععات لفتععرè بعععد ذلععك غععذیت مجععام.االوزان ،والتععي اعتبععرت كععاوزان ابتدائیععة لبدایععة التجربععة
 èحیععث قععدمت العالئععق یععدویا وبشععكل حععر وبتوقیععت  ثابععت ،مرتععان یومیععا فععي  ٨اسععتمرت لمععد ، 熬أسععبو

الصباح الساعة الثامنة وفي المسا┍ الساعة الخامسعة معع تعوفیر المعا┍ النظیعف باسعتمرار أمعام الحیوانعات  
جمیعع الحیوانعات تعوزن فعي نھایعة ،وكانعت یومیا لكعل مكعرر  بشكل حر ، حسبت كمیة العلف المسعتھلك 

،حیعث تعم حسعاب سعرعة النمعو النسعبیة وذلعك بتطبیعق المعادلعة  ،كل اسبو熬 صباحا وقبل تقدیم العلیقة لھا
سعاعة  ٦في نھایة فتعرè التسعمین ،تعم قطعع العلعف ععن الحیوانعات لمعدè ). ١٩٨٠(Ismailالي اشار الیھا 

وانات ،وزنت جمیع االرانب واعتبر الوزن النھائي قبعل قبل موعد الذبح مع توفر الما┍ النظیف امام الحی
وزن الذبیحعة :،واخعذت جمیعع قیاسعات الذبیحعة التعي شعملت)حیعوان ٢٤(الذبح،ثم ذبحت جمیعع الحیوانعات
القصبة الھوائیعة (غیر الماكولةاالحشا┍ ،و) الكبد،القلب،الكلیتین والطحال(الحار،اوزان االحشا┍  الماكولة

،اوزان )الرأس،اإلقعععدام والجلعععد (واالجعععزا┍ الخارجیعععة) از الھضعععمي والتناسعععليوالعععرئتین واجعععزا┍ الجھععع
كمعا حسعبت نسعبة ،)١٩٩٨(االنسجة الدھنیة حول االحشا┍ وعلى االكتعاف كمعا جعا┍ فعي العدحل واخعرون

كمعا  ١٠٠× الوزن الحعي قبعل العذبح /وزن االحشا┍ الماكولة+وزن الذبیحة الحارè[التصافي على اساس 
 ٢-١الذبائج لتجف في درجة حرارè الغرفعة لمعدè ت، بعد ذلك ترك)٢٠٠١(ا┍ في الكحلةكما ج] جا┍ في 

 èعلعى درجعة حعرار è٢٠-ساعة،وبعدھا وضعت الذبائح في اكیاس من البولي اثلین ووضعت فعي مجمعد 
ساعة،بعد انتھا┍ الفترè اخرجت الذبائح من المجمدè وتركت في درجعة حعرارè الغرفعة ،ثعم  ٢٤ولمدè  ٥م

ااالفخععاد (لععذبائح مععرè ثانیععة لحسععاب وزن الذبیحععة البععارد،ثم قطعععت الذبیحععة الععى القطععع التالیععةوزنععت ا
legsالقطععن،loin ، 熬االضععالribs ، االكتععافshoulders  èوالخاصععرflank ( وذلععك حسععبما جععا┍ فععي

والمحعور معن قبلنعا باضعافة قطععة الصعدر العى ) ١٩٩٦(Oubayounو Blascoالتقطیع المتبع من قبعل 
  .المذكورè  القطع

لتحلیعل البیانعات التجربعة إحصعائیا كمعا جعا┍ فعي العراوي  (CRD)استخدم التصعمیم العشعوائي الكامعل    
،وتعم )١٩٥٥، Duncan(،كما تمت المقارنة بعین المتوسعطات باسعتخدام اختبعار دنكعن)١٩٨٠(وخلف هللا

لیععععل االحصععععائي تنفیععععذ التحلیععععل اإلحصععععائي باسععععتخدام الحاسععععوب االلكترونععععي وبتطبیععععق نظععععام التح
)Anonymous،٢٠٠٠(.  
  

  النتائج والمناقشة
) ٠.٠٥≤أ(،العى وجعود تعاثیر معنعوي )٢(االمعروضعة فعي الجعدول جتشعیر ألنتعائ:الصفات االنتاجیة:أوال 

) ٠.٠٥≤أ(لنعو熬 العلیقععة المسعتخدمة فععي معظععم الصعفات االنتاجیععة المدروسععة،حیث یالحعظ تفععوق معنععوي
بعدون (ة من الكسب في العلیقة علعى تلعك المغعذاè علعى علیقعة السعیطرè لالرانب المغذاè على انوا熬 مختلف

)  ٠.٠٥≤أ(فععي متوسععطات الزیععادè الوزنیععة الكلیععة واالوزان النھائیععة ،فععي حععین تفوقععت معنویععا) كسععبة
علعى تلعك المغعذاè علعى العالئعق الحاویعة علعى انعوا熬 ) بعدون كسعبة(علیقعة السعیطرè االرانب المغذاè علعى

غعم زیعادè /غعم علعف(معامعل التحویعل الغعذائيوفعي مععدالت اسعتھالك العلعف الكلعي   مختلفة معن الكسعب
كسبة فول الصعویا فعي مععدالت  ةاالرانب المغذاè على علیق)٠.٠٥≤أ(،حیث تفوقت  معنویا  )وزنیة حیة

الزیعادè الوزنیععة الكلیععة ومعععدل النمععو النسععبي،حیث انعكسععت الزیععادè الوزنیععة الیومیععة تراكمیععا علععى نتععائج 
فععي معععدالت  )٠.٠٥≤أ(اوزان الجسععم لالسععابیع المختلفععة وطیلععة فتععرè الدراسععة ممععا سععبب زیععادè معنویععة 

علیقتعي علعى االرانعب المغعذاè علعى كسعبة فعول الصعویا  ةعلعى  علیقع المغعذاè   الرانعبلاالوزان النھائیة 
لیقة السعیطرè فعي على ع) ٠.٠٥≤أ(، وكذلك تفوقت علیقة كسبة السمسم معنویا  السیطرè وكسبة السمسم

معععدالت فععي   معععدالت االوزان النھائیععة والزیععادè الوزنیععة الكلیععة ،فععي حععین لععم تظھععر فروقععات معنویععة
كسعبة فعول الصعویا وكسعبة زھعرè علیقتعي بین االرانعب المتناولعة االوزان النھائیة والزیادè الوزنیة الكلیة 

معن جھعة ثانیعة، وقعد یععزى ارتفعا熬 كسعبة زھعرè الشعمس وكسعبة السمسعم علیقتعي الشمس من جھة وبعین 
ذات كفععا┍è بایولوجیععة عالیععة كسععبة فععول الصععویا الععى ان بروتینھععا علیقععة  اوزان االرانععب المسععمنة علععى 

مقارنععة ) ١٩٩٤الحععافظ،(وسععریع التحلععل  ویحتععوى علععى معظععم االحمععاض االمینیععة الضععروریة للنمععو، 
وزنیععة فععي االسععابیع االولععى بعععد الفطععام التععي ببععروتین كسععبة السمسم،باالضععافة الععى ان معظععم الزیععادè ال

ھععذا علععى  ممععا انعكععس) ١٩٩٦واخععرون،Mcnitt (تحصععل لالرانععب ھععي زیععادè فععي االنسععجة العضععلیة 
  نتیجة )٠.٠٥≤أ(،وكذلك كانت ھذه الزیادè المعنویة في معدل النمو النسبي )٠.٠٥≤أ(معنویا ھاتفوق
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  الصفات االنتاجیة لالرانبتاثیر انوا熬 مختلفة من الكسب على بعض :٢الجدول

  العالئق  الصف┎┎┎ات المدروس┎┎┎┎ة
èالسیطر  

  بدون كسبة
 èكسبة زھر

  سالشم
  كسبة

  السمسم
  كسبة فول
  الصویا

  الوزن االبتدائي
  )غم(

٥٢٥.٤٤  
±٥٥  

٥٣٠.٢٩  
±٥٠  

٥٣٥.٦٨  
±٤٥  

٥٣١.٢٣  
±٥٠  

  الوزن النھائي
  )غم(

  ١٢٧٥.٣٢ج 
±٧٣  

  ١٣٦٨.٠٥أب 
±٥٨  

  ١٣٥٥.٧٦ ب
 ±٦١  

  ١٤١٢.٥١أ 
 ±٥٢  

  الزیادè الوزنیة الكلیة
  )غم(

  ٧٥٠.١٢ج 
±٥١  

  ٨٣٧.٧٦أب
±٤٣  

  ٨٢٠.٠٨ب
 ±٤٩  

  ٨٨١.٢٨أ
±٤٣  

  كمیة العلف المستھلك الكلي
  حیوان/غم 

  ٥١٣٧.٨أ
±٤٢.٥  

  ٤٨٤٢.٣ب
±٢٩.٢  

  ٤٧٨٦.٢ب
±٢٨.٩  

  ٤٨٦٥.٤ب
±٣٧.٦  

  معامل التحویل الغذائي
  )غم زیادè وزنیة حیة/غم علف(

  ٦.٨٥ب
±٠.١٢  

  ٥.٧٨أ
±٠.١٥  

  ٥.٨٣أ
±٠.١٥  

  ٥.٥٢أ
±٠.١٧  

  ٨٣.٣١ب  %معدل النمو النسبي
±٣.٢  

  ٨٥.٨٧أب 
±٢.٢  

  ٨٥.٥٠أب
±٢.٦  

  ٩٠.٦٨أ
±١.٧  

  %.٥تحت مستوى احتمال  معنویاالمختلفة ضمن الصفة الواحدè تختلف  حرفاأل*
  

 熬و معامععل التحویععل الغععذائيالرتفععا èقععد للعالئععق الحاویععة علععى الكسععب المختلفععة  مقارنععة بعلیقععة السععیطر
،ممعا جععل في العلیقعة  یعزى ارتفا熬 استھالك علیقة السیطرè من قبل االرانب ربما الى قلة نسبة االلیاف

ھذا الى ان االرانب قعد اسعتھلكت كمیعات اكبعر معن العلعف معن اجعل المحاولعة للحصعول علعى احتیاجاتھعا 
،ممعا )١٩٧٤،Wilsonو Fisher(المتزایدè للنمو من الطاقعة الحراریعة وبقیعة العناصعر الغذائیعة االخعرى

 )غعم زیعادè وزنیعة حیعة/غم علعف(معامل التحویل الغذائيفي  )  ٠.٠٥≤أ(سبب ھذا الى انخفاض معنوي
 ELو  EL-Tohamyولقد جا┍ت ھذه النتائج متفقة معع نتعائج لعلیقة السیطرè مقارنة بالعالئق االخرى،

Kady )كسععبة فععول الصععویا، (سععبة مختلفععةك  اللععذین الحظععوا وجععود تععاثیر معنععوي مععن اسععتخدام )٢٠٠٧
فعي عالئععق تسععمین ذكععور االرانععب  كسعبة الحبععة السودا┍،كسععبة بععذور الفجعل وكسععبة بععذور البسععلة الھندیععة

 Zewilالبیضععععا┍ النیوزیلندیععععة فععععي اسععععتھالك العلععععف الیععععومي وكفععععا┍è التحویععععل الغععععذائي،ومع نتععععائج 
كسععبة فععول الصععویا (كسععب مختلفععةاللععذین الحظععوا وجععود تععاثیر معنععوي مععن اسععتخدام ) ٢٠٠٨(واخععرون

الزیعادè الوزنیعة الكلیعة  في عالئق تسمین ذكور االرانب البیضا┍ النیوزیلندیعة فعي) وكسبة الحبة السودا┍ 
)  ٠.٠٥≤أ(الذین الحظوا وجود تاثیر معنعوى) ٢٠٠٨(وآخرون  Iheukwumere،ومع نتائج  لالرانب

فعي تسعمین ذكعور االرانعب علعى  البسعلة الھندیعةكسعبة بعذور للعلیقعة الحاویعة علعى مععامالت مختلفعة معن 
     كسبة بذور البسلة الھندیة من% ٢٠الوزن النھائي لالرانب ولصالح العلیقة الحاویة على 

لنعو熬 )  ٠.٠٥≤أ(،وجعود تعاثیر معنعوى)٣جعدول ال(بینت نتائج التحلیل االحصعائى :صفات الذبیحة: ثانیا
لععذبائح ) ٠.٠٥≤أ(دروسععة،حیث یالحععظ تفععوق معنععوي الكسععبة المسععتخدمة فععي معظععم صععفات الذبیحععة الم

 èونسعبة  المختلفعة  على العالئق  الحاویة على الكسعباالرانب المغذا èوالبعارد èفعي اوزان العذبائح الحعار
التصععافي علععى ذبععائح االرانععب االخععرى المغععذاè علععى علیقععة السععیطرè ،فععي حععین لععم یكععن لنععو熬 العلیقععة 

 ،)٣جعدول ال(ونسعب قطعع الذبیحعة المختلفعة الحشا┍ الداخلیة الماكولة وزن االمستخدمة تاثیر معنوى في 
  معنويحیث یالحظ تفوق 

فعععي اوزان العععذبائح الحعععارè والبعععاردè ،ونسعععبة لالرانعععب المغعععذاè علعععى كسعععبة  فعععول الصعععویا  ) ٠.٠٥≤أ(
یطرè، فعي التصافي على ذبائح االرانب االخرى المغذاè على العلیقتین الحاویتین على كسبة السمسم والس

وكسعبة زھعرè الشعمس معن جھعة ،وبعین علیقتعي  معنویا بین علیقتعي كسعبة فعول الصعویا احین لم یكن فرق
الحاویة على كسبة زھرè الشمس وكسبة السمسم من جھة ثانیة  فعي جمیعع صعفات الذبیحعة التعي ظھعرت 

حارè والبعاردè المغعذاè الذبائح ال  في اوزان) ٠.٠٥≤أ( وقد یعزى االرتفا熬 المعنوي. بھا فروقات معنویة
علععى علیقتععي كسععبة فععول الصععویاو كسععبة زھععرè الشععمس الععى ارتفععا熬 الععوزن النھععائي قبععل الععذبح لالرانععب 

المذكورè مما سبب ھذا الفرق المعنوي في اوزان الذبائح الذي انعكس بعدوره علعى  تینالمغذاè على العلیق
 EL Kadyو  EL-Tohamyمتفقة معع نتعائج وجا┍ت ھذه النتیجة    تفوقھا  المعنوى في نسبة التصافي

كسعبة فعول الصویا،كسعبة الحبعة (اللذین الحظوا وجود تاثیر معنوي معن اسعتخدام كسعبة مختلفعة) ٢٠٠٧(
عالئععق تسععمین ذكععور االرانععب البیضععا┍  فععي)كسععبة بععذور الجرجیععرو  كسععبة بععذور الفجععلالسععودا┍ ،

،العذین اشعاروا )٢٠٠٨(Igeneو  Otekuع نتائج الحار والباردè، ومتفقة م ةالنیوزیلندیة في وزن الذبیح
  .معنویا بوزن االرانب عند الذبح الى ان نسبة التصافي تتاثر
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 ١٤٦

،الى عدم وجود تاثیر معنوي لنو熬 العلیقة المستخدمة فعي نسعب معظعم )٤(كما اشارت النتائج في الجدول
 Olorunsanya نتعائج  قعة مععولقد جا┍ت ھعذه النتعائج متفمخلفات الذبیحة المختلفة،ماعدا دھن االحشا┍،

كسعبة مخلفعات  الذین لم یالحظعوا وجعود تعاثیر معنعوى معن اسعتخدام نسعب مختلفعة معن) ٢٠٠٧(واخرون
المختلفعة،  لقطععفي عالئق تسعمین االرانعب فعي نسعب االحشعا┍ الداخلیعة الماكولعة ونسعب ا الكاسیفا نبات 

 جعزا┍اال ،الذین اشاروا الى ان نسبة)٢٠٠٨(Igeneو  Otekuوكذلك جا┍ت ھذه النتائج متفقة مع نتائج 
علیقععة بععادئ لالرانب،،علیقععة بععادئ دواجععن وعلیقععة نھائیععة (لععم تتععاثر بنععو熬 العلیقععة المسععتخدمة الخارجیععة 

  .في تسمین االرانب) للدجاج البیاض
  

  .الذبیحة مختلفة من الكسب على بعض صفات أنوا熬 تأثیر :)٣(الجدول    
  الصف┎┎┎ات

  المدروس┎┎┎┎ة
  ئقالعال

èالسیطر  
  بدون كسبة

  كسبة 
  زھرè شمس

  كسبة 
  السمسم

  كسبة فول
  الصویا

  الوزن النھائي قبل الذبح
  )غم(

  ١٢٧٥.٣٢ج
±٥١  

 ١٣٦٨.٠٥أب 
±٤٠  

  ١٣٥٥.٧٦ب
±٤٤   

 ١٤١٢.٥١أ
±٣٥   

  وزن الذبیحة الحار
  )غم(

 ٥٨٣.٦١ج
±٥٨   

  ٦٩٠.٧٧أب
±٥١  

  ٦٦٩.٤٨ب
±٥٤   

٧٢٧.٢٨  
  أ ٤٨±   

   وزن الذبیحة البارد
  )مغ(

   ٥٧٧.١٩ج
±٤٢   

  ٦٨٢.٣٤ب 
±٤٥   

   ٦٦١.٥٧أب
±٤٥   

  ٧١٨.٥٥أ
±٣٩  

وزن االحشا┍ الداخلیة 
  )غم(الماكولة 

٤٢.٢٣  
±٢.٧  

 ٤٢.٩٥  
±٢.٢  

٤١.٢٦  
±٣.٣  

٤٣.٦٧  
±٢.١  

  نسبةالتصافي 
 (%)**  

 ٤٩.٠٧ج 
±٠.٤٢  

  ٥٣.٦٣أب 
±٠.٥٤  

 ٥٢.٤٢ب
±٠.٤٩  

  ٥٤.٥٨أ 
±٠.٥٨  

  ***قطع الذبیحة
  ٢٩.٣  ٢٨.٧  ٢٩.١  ٢٧.٣  (%)االفخاد

  ٢٥.٦  ٢٥.٨  ٢٥.٢  ٢٦.٤ (%)االكتاف
  ٢٢.٣  ٢٣.٣  ٢٣.١  ٢٣.٦  (%)القطن

熬١٨.٧  ١٨.٣  ١٨.٥  ١٨.٩  (%)االضال  
è٤.١  ٣.٩  ٤.١  ٣.٨ (%)الخاصر  

  %.٥تحت مستوى احتمال  معنویاالمختلفة ضمن الصفة الواحدè تختلف   األحرف*   
  ١٠٠× الوزن الحي قبل الذبح /لماكولةوزن االحشا┍ ا+وزن الذبیحة الحارè[=نسبة التصافي**    
  .١٠٠×وزن الذبیحة البارد/وزن القطعة=حسبت نسبة كل قطعة ***    

           
  مختلفة من الكسب على بعض مخلفات الذبیحة أنوا熬 تأثیر:)٤(جدولال    

  الصف┎┎┎ات
  المدروس┎┎┎┎ة

  العالئق
èالسیطر  

  بدون كسبة
  كسبة

  زھرè الشمس
  كسبة

  السمسم
  ولكسبة ف

  الصویا
  ٣.٣١  (%)نسبة االحشا┍ الداخلیة الماكولة 

±٠.١١  
٣.٠٢  

±٠.٤١  
٣.٠٨  

±٠.٣٣  
٣.٠٩  

±٠.٣١  
نسبة االحشا┍ الداخلیة غیر الماكولة 

(%)  
٢٠.٣٦  

±٠.٦١  
١٨.٦١  

±٠.٦٤  
١٨.٥٩  

±٠.٦٦  
١٧.٦٧  

±٠.٦٢  
  ٢٨.١٧  (%)نسبة االجزا┍ الخارجیة 

±٠.٨٧  
٢٥.٢٢  

±٠.٧٩  
٢٦.٢٥  

±٠.٦٧  
٢٥.٢٣  

±٠.٨٣  
  ٠.٣١  (%)بة دھن االكتافنس

±٠.١   
٠.٣٣  

±٠.٥   
٠.٣٨  

±٠.٤   
٠.٣٣  

±٠.٥   
  ٠.٢٩ب  (%)نسبة دھن االحشا┍

±٠.١  
  ٠.٣٢أب
 ±٠.٤   

  ٠.٤٥أ
±٠.٢  

  ٠.٣٥أب
±٠.٢  

  ١.٨٠  (%)نسبة الدم 
±٠.١٢  

١.٨٩  
±٠.١٠  

١.٩١  
±٠.٠٩  

١.٨٥  
±٠.١١  

  %.٥مال المختلفة ضمن الصفة الواحدè تختلف معنویا تحت مستوى احت االحرف *   



 مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )١(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (print) 

 

   

 ١٤٧

مععن النتععائج المععذكورè فععي اعععاله ،یمكععن ان تعععوض كسععبة زھععرè الشععمس والسمسععم عععن كسععبة فععول     
الصویا في عالئق تسمین االرانب دون ان یعؤثر علعى الكفعا┍è االنتاجیعة لالرانعب وتجنعب اسعتیراد كسعبة 

  االرانب المحلیة فول الصویا من خارج القطر واالعتماد على الكسب المنتجة محلیا في عالئق تسمین 
 

PRODUCTION EFFICIENCY OF LOCAL MALE RABBITS 
FATTENING ON DIFFERENT 

SOURCES  OF MEALS 
Q.Z.Shamsal-dain          E.A.ALRawi          M.M.Yasseein 

Foundation Of Technical Education  
Technical Institute- Mousl  

  
ABSTRACT 

     Twenty-four weaner male rabbits of 6-8 weeks aged and average 530±50 g 
in weight were divided into four groups  of six (6) rabbits per group and used in 
a 8 weeks   feeding trial for  production efficiency. The rabbits were fed four 
rations contain same  crude protein  and metabolizable energy ,but different in 
sources of meals (control(no meal),sun flower meal,seasame meal and soybean 
meal ).Feed consumption & body weight were recorded weekely.At the end of  
feeding ,all  rabbits were slaughtered and  carcass traits were studied. The 
results indicated that a significant  effect (p≤o.o5) of sources of meal on most 
studied traits. Total gain, final weight, feed conversion rate, hot and cold 
weight carcass and dressing  percentage were increased significantly (p≤o.o5), 
while feed consumption was decreased  (p≤o.o5) significantly for rabbits 
consumed rations containing different sources  of mea l. No significant effect 

was  found  on   percentages of  internal  and   
external offal's   and different cuts of carcass.    

  
  المصادر

 تاثیر أحالل مخلفات صناعة الراشي محل جز┍ من البروتین الحیعواني فعي).١٩٩٥(ماجد أزھراھیم،أبر
  .رسالة ماجستیر،كلیة الزراعة والغابات،جامعة الموصل.عالئق فروج اللحم

التركیعب الكیمععاوي والقیمععة ).١٩٧٨(سععمیر عبعد األحععد متععيو الخواجعة ،علععي كاظم،الھععام عبعدهللا البیععاتي
الزراعععععي ،مدیریععععة الثععععروè  واإلصععععالحد العلععععف العراقععععي،وزارè الزراعععععة الغذائیععععة لمععععوا
  .قسم التغذیة-الحیوانیةالعامة 

 تععاثیر السععاللة والجععنس ومسععتوى البععروتین فععي العلیقععةعلى االدا┍):٢٠٠١(الكحلععة،علي عبععد الوھععاب 
رسععععالة ماجسععععتیر،كلیة الزراعععععة . وبعععععض صععععفات الذبیحععععة فععععي لحععععوم االرانععععب االنتععععاجي

   .الموصل ات،جامعةوالغاب
 محعل كسعبة فعول الصعویا فعي ةتاثیر احعالل خمیعرè الخبعز الجافعة التالفع).١٩٩٤(الحافظ،ھاني عبد القادر

  .١٦٥-١٥٩: ٢٤.مجلة البحوث التقنیة.الصفات االنتاجیة لفروج اللحم
 دراسعععة الصعععفات).١٩٩٨(العععدحل،عماد العععدین محمد،شعععھاب احمعععد زیعععدان وعبعععد المعععنعم مھعععدي صعععالح

تاثیر مستوى بروتین العلیقة والجنس علعى عوامعل استسعاغة اللحعم -٢.لألرانب المحلیة جیةاالنتا
  .٦٨-٦٣ :٣: ٣٠مجلة زراعة الرافدین،.صفات الذبیحةوبعض 

 مؤسسعة.تصعمیم وتحلیعل التجعارب الزراعیعة)١٩٨٠(الراوي،خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلعف هللا
  .دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصل
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