
   ٢٠٠٥)  ١( العدد )  ٣٣( المجلد  مجلة زراعة الرافدین 
  لحمالن العواسیةلنتاجیة اال بعض الصفات تاثیر المستوى البروتیني والطاقة على

  ابراھیم عبد هللا عرفات
  جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات - قسم علوم الثروة الحیوانیة 

  
  ةالخالص

وزعت الحمالن  )ایام ٥± (  عواسیاً، بعمر خمسة اشھر،حمالً  ٤٨استخدمت في ھذه التجربة   
بشكل عشوائي على ستة معامالت بواقع ثمانیة حمالن لكل معاملة، وتمت دراسة تأثیر ثالث مستویات 

 ٢٧٥٠ وعالیةسعرة حراریة  ٢٤٥٠ قیاسیة(مع مستویین من الطاقة % ١٧و ١٥، ١٢من البروتین 
 ٩٠وقد استغرقت التجربة ). قبل وبعد الذبح(للحمالن العواسیة  على الصفات االنتاجیة) سعرة حراریة

على معدل الزیادة  يلمستوى البروتینلیوما، وتبین من نتائج التحلیل االحصائي وجود تأثیر معنوي 
على الصفات المدروسة االخرى،  يمستوى البروتینالالوزنیة ومساحة العضلة العینیة في حین لم یؤثر 

  .مستویي الطاقة لم یكن لھ تأثیر معنوي على كافة الصفات المدروسةولوحظ ان اختالف 
  

  المقدمة
نظرا الھمیة لحوم الضأن في االستھالك المحلي للفرد العراقي للحوم الحمراء والتي تساھم   

فقد اتجھت الكثیر من االبحاث الیجاد طرق ) ١٩٧٨الجھاز المركزي لالحصاء (منھا ، % ٤٥بنحو 
ادة انتاج الضأن ومنھا استخدام انواع واشكال متعدد من االعالف والعالئق ووسائل بیئیة لزی

وبمستویات مختلفة من البروتین والطاقة للوصول الى احسن النتائج في زیادة وتحسین الصفات 
نسبة البروتین في االنتاجیة للحمالن ومنھا ھذا البحث الذي الحظ ان العدید من الباحثین اوصوا برفع 

وخاصة اذا كانت % ١٢وھي ) ١٩٨٥(   NRCمالن، عن المستوى الموصى بھ من قبل علیقة الح
 ١٩٩٧ ،شمس الدین و١٩٨٣ ،الخفاجي(النمو والتسمین بعد الفطام  في مرحلةالحمالن 

  Crouse  و )١٩٧٨(  Abdullahوكذلك اظھرت نتائج العدید من الدراسات  .)٢٠٠١،صالحو
 انھ یفضل رفع الطاقة الموصى بھا من قبل ) ٢٠٠٠( وشمس الدین وطھ) ١٩٨١( اخرونو

NRC وخصوصا اذا استخدمت في تسمین الحمالن بعد الفطام ) سعرة حراریة ٢٤٥٠(والتي ھي
احتیاج الحمالن الى مركبات غذائیة عالیة لرفع نسبة النمو واضافة العضالت مباشرة، ویعزى ذلك الى 

لذا فقد صممت ھذه التجربة لدراسة رفع مستوى . الى اجسامھا ونمو عظامھا وبزیادة طفیفة للدھون
سعرة حراریة الى  ٢٤٥٠ورفع مستوى الطاقة الممثلة من % ١٧و  ١٥الى % ١٢البروتین من 

الوزن النھائي، معدل الزیادة : سعرة حراریة لدراسة مدى تاثیر ذلك على الصفات التالیة  ٢٧٥٠
غذائي، وزن الذبیحة، نسبة التصافي ومساحة العضلة الوزنیة، كمیة العلف المتناول، كفاءة التحویل ال

  . العینیة
  

  مواد وطرق البحث
حمال عواسیا،  ٤٨من قطیع كبیر لالغنام خاص باحدى القرى القریبة من الموصل، تم اختیار   

وتراوحت  كغم ٢٣.٩٥-٢٣.٥٢تراوحت اوزانھا االبتدائیة ما بین متقاربة بالوزن والعمر، حیث 
حمالن لكل مجموعة،  ٨مجامیع بواقع  ٦، وزعت الحمالن عشوائیا على ایام ٥±  ورشھ ٥اعمارھا بـ 

ووزنت ابتدائیا في بدایة الدراسة ثم كل اسبوع واتبعت طریقة التغذیة الحرة والجماعیة وحسب 
حیث تم رفع نسبة البروتین ) ١٩٨٥( NRCاالحتیاجات الغذائیة من البروتین والطاقة حسب مقررات 

باضافة كسبة فول الصویا، وكذلك رفع نسبة % ١٧و  ١٥الى % ١٢من  NRCفي الموصى بھ 
باضافة زیت الذرى ) سعرة حراریة ٢٧٥٠(الى ) سعرة حراریة  ٢٤٥٠(القیاسیة االیضیة الطاقة 

  .مكونات العالئق والتحلیل الكیمیائي لھا) ١(ویوضح الجدول 
یا وذبحت جمیعھا، بعد الذبح اخذت اوزان ساعة ثم وزنت نھائ ١٢یوما صومت الحمالن لمدة  ٩٠بعد 

الذبائح وھي حارة وحسبت نسبة التصافي على اساسھا، وتم رسم مساحة العضلة العینیة ما بین 
وقد تم تحلیل . بواسطة ورق شفاف مربع وحسبت المساحة بطریقة عد المربعات ١٣و  ١٢الضلعین 

اختبار  وتم) ٣ ٢x(لتجربة عاملیة بعاملین  لكاملبیانات الدراسة احصائیا باستخدام التحلیل العشوائي ا



) ١٩٨٠ ،الراوي وخلف هللا(الفروقات المعنویة بین المتوسطات باستخدام طریقة اقل فرق معنوي 
  :                     واستخدم النموذج الریاضي االتي 

  
  

  ٨/٢/٢٠٠٥وقبولھ  ٢٥/٨/٢٠٠٤تاریخ تسلیم البحث 
  
  

 
Yijk = µ + Pi + Ej + ( PE)ij + eijk 

Yijk =قیمة الصفة.  
µ =المتوسط العام.  
Pi = تاثیر المستوى البروتیني حیث انi =٣و ٢و١.  
Ej = تاثیر المستوى للطاقة حیث انj =٢و ١.  

( PE)ij =تاثیر التداخل .  
eijk =الخطأ التجریبي.  

  
  %  تركیب العالئق وتحلیلھا الكیمیائي) :١(الجدول 

  المركب الغذائي
  

  رالشعی

  رقـــــــــــم العلیقــــــــة
٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
٢١  ٢٧  ٢٩  ٣٥  ٣٩  ٤٥  

  ١٦  ١٤  ١٦  ١٤  ١٦  ١٤  الحنطة
  ٣٨  ٣٦  ٣٨  ٣٦  ٣٨  ٣٦  نخالة الحنطة

  ١٨  ١٨  ١٠  ١٠  ---  ---  كسبة فول الصویا
  ٢  ---  ٢  ---  ٢  ---  زیت الذرة

  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  امالح معدنیة وفیتامینات
  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  ٢.٥٠  وملح الطعام حجر الكلس

  ٩٠.١٥  ٩١.١٢  ٨٩.٩٢  ٩٠.٩٤  ٩٠.١٧  ٩١.٢٣  * مادة جافة
  ١٧.٣٧  ١٧.٣٥  ١٥.٤٢  ١٥.٦١  ١٢.١٥  ١٢.١٠  * بروتین خام

  ٤.٣٤  ٢.٢٢  ٤.٣٥  ٢.٢٣  ٤.٢٨  ٢.٢٦  * مستخلص الدھن
سعرة حراریة /ایضیةطاقة 

  ** كغم علف/
٢٧٧٣.٤  ٢٤٤٥.٦  ٢٧٧٨.٨  ٢٤٣٦.٩  ٢٧٦٧  ٢٤٣٥.٥  

  حسبت بالتحلیل المختبري *      
  حسبت من جداول التحلیل الكیمیاوي للمواد العلفیة العراقیة ، الخواجة واخرون **    

  
  تحلیل التباین لبعض الصفات االنتاجیة لحمالن العواسیة) : ٢(الجدول 

درجات   الصفات
  الحریة

  متوسط المربعات

معدل   الزیادة   الوزن النھائي
  زنیةالو

مساحة   نسبة التصافي  وزن الذبیحة
  العضلة العینیة

  *٦.٦٤٠  ٠.٦٥٠  ١.٨٠١  **١.٤١٥  **٨.٦٤٧  ٢  البروتین
  ٢.٨٧٥  ٠.٧٣١  ٠.٠٨٢  ٠.٠٠٧  ٠.٩١٢  ١  الطاقة

  *٥.٤٢٠  ٠.٧٤١  ٢.٣٠٤  **٠.٩٧٢  *٤.٧٥٣  ٢  التداخل
  ١.٣٠٥  ٢.١٩١  ٠.٤٢٤  ٠.٠٠٢  ٠.١٩١  ٤٢  الخطأ التجریبي

  ٠.٠١معنوي تحت مستوى احتمال **     ٠.٠٥مال معنوي تحت مستوى احت*   
  

  النتائج والمناقشة



نتائج التباین للصفات المدروسة لتأثیر البروتین والطاقة والتداخل ) ٢(یتضح من الجدول   
إذ یتبین ان تأثیر البروتین والتداخل بین البروتین والطاقة في الوزن الكلي ومعدل الزیادة الوزنیة . بینھم

الذي یوضح متوسطات الصفات المدروسة ان متوسط ) ٣(ویالحظ من الجدول . ان معنویاً الیومیة ك
على % ١٧و ١٥، ١٢لمستویات البروتین  یوم/غم١٦٨و ١٦٢و ١٣٧الزیادة الوزنیة الیومیة بلغ 

ولكن كانت ھنالك % ١٧و ١٥التوالي ولم یظھر التحلیل االحصائي فروقات معنویة بین المستویین 
في  يمستوى البروتینالان رفع % . ١٢بین ھذین المستویین والمستوى ) ٠.٠٥< أ (ة فروقات معنوی

العلیقة قد حسن معنویا من معدل الزیادة الوزنیة الیومیة للحمالن خالل مدة التجربة لكون الحمالن في 
من البروتین قد جھزت الحمالن باالحتیاجات الغذائیة % ١٧و ١٥حیث ان المستویین مرحلة نمو 

) ١٩٧٥( اخرونو Pillaمع نتائج  ةتفقمھذه النتائج الزمة الغراض االدامة والنمو والتسمین وجاءت ال
فقد وجدا ارتفاعا ) ٢٠٠١(والمھداوي ) ٢٠٠١(، اما صالح )١٩٨٣(والخفاجي ) ١٩٧٨( Kadimو 

لبروتینیة المستویات اان  ھذا یعني.ملحوظا حسابیا في الزیادة الوزنیة الیومیة للحمالن ولیس معنویا
 )القیاسیة والعالیة( الطاقة ىتاثیر مستوان . فیھا كانت كافیة لسد االحتیاجات الغذائیة لالدامة والنمو 

 إذ بلغت متوسطات الزیادة الوزنیة الیومیة) ٢(الجدول  كان غیر معنويعلى الزیادة الوزنیة الیومیة 
السبب في ذلك ان مستوى الطاقة القیاسیة على التوالي وقد یرجع للقیاسیة والعالیة  یوم/غم ١٦١و١٥٠

لالدامة والنمو وان الزیادة في مستوى الطاقة لم یكن من  كان كافیا لسد احتیاجات الحمالن من الطاقة
 Abdullahوال یتفق مع ) ٢٠٠٠( وشمس الدین وطھ) ١٩٨٣(وھذا یتفق مع الخفاجي  الضروري

زیادة الطاقة تضیف كمیات من المواد وجدوا ان  ، الذین)١٩٨١( اخرونو Courseو) ١٩٧٨(
  .الغذائیة الضروریة لالدامة والنمو

 علفكغم  ٧.٥٩و  ٨.٤٤و  ٩.٠٦ان كفاءة التحویل الغذائي كانت ) ٣(یتبین من الجدول   
لم یجر لھذه النتائج ( على التوالي% ١٧و  ١٥، ١٢اكغم زیادة وزنیة لمستویات البروتین / جاف 

أي ان كفاءة التحویل الغذائي تتحسن وتكون افضل بارتفاع ) یة جماعیةتحلیل احصائي لكون التغذ
المستوى البروتیني في العلیقة وذلك قد یرجع لتحسن وزیادة في معامل الھضم للمركبات الغذائیة مما 

) ٢٠٠١(وصالح ) ١٩٩٧(وھذه النتائج تتفق مع شمس الدین یؤدي الى زیادة في الوزن الحي للحمالن 
الذین الحظوا وجود زیادات في كفاءة التحویل الغذائي بارتفاع نسبة البروتین في ) ٢٠٠٢(والمھداوي 

و  ٨.٣٥على كفاءة التحویل الغذائي فقد كانت ) القیاسیة والعالیة(بالنسبة لتاثیر مستویي الطاقة  .العالئق
فاع مستوى تدل على ان ارت اكغم زیادة وزنیة أي بدون فروقات تذكر وھذه/ جاف  علفكغم   ٨.٤٥

) ١٩٧٨( Abdullahالنتائج مع نتائج  الطاقة لم یحسن من كفاءة التحویل الغذائي للحمالن، وتتفق ھذه
اللذین وجدا فروقات معنویة لصالح الطاقة ) ٢٠٠٠( وشمس الدین وال تتفق مع طھ) ١٩٨٣(والخفاجي 

في وزن الذبیحة ونسبة التصافي أیضا ان تأثیر كالً من البروتین والطاقة ) ٢(یتضح من الجدول  العالیة
كان غیر معنوي وظھرت المعنویة فقط لتأثیر البروتین والتداخل بین البروتین والطاقة في تأثیرھا على 

، ٤٦.٠١متوسطات نسبة التصافي والتي بلغت ) ٣(ویتضح من الجدول . مساحة العضلة العینیة
على الرغم من وجود فروقات على التوالي % ١٧و ١٥، ١٢البروتین  مستویاتل% ٤٦.٤٠و  ٤٥.٩٥

حسابیة لصالح المستوى البروتیني المرتفع والتي یكون سببھا زیادة وزن الذبیحة بسبب الزیادة الوزنیة 
وال تتفق مع نتائج ) ٢٠٠٢(والمھداوي ) ٢٠٠١(وھذه تتفق مع النتائج التي حصل علیھا صالح الیومیة 

والذي وجد فروقات معنویة في صالح الحمالن التي غذیت بعلیقة مرتفعة ) ١٩٩٧(شمس الدین 
لمستویي الطاقة القیاسیة والعالیة % ٤٦.١٩و  ٤٥.٩٨وان نسبة التصافي كانت . يالبروتین المستوى

بینھما وذلك لتقارب االوزان النھائیة بسبب تقارب على التوالي حیث لوحظ عدم وجود فروقات معنویة 
وشمس  وطھ) ١٩٨٣(وھذه النتائج تتفق مع ما حصل علیھ الخفاجي         ة الوزنیة الیومیة الزیاد
  ).٢٠٠٠( الدین

  
وذبائح الحمالن والطاقة على متوسط بعض الصفات االنتاجیة  يالبروتین ىمستوالتأثیر ): ٣(الجدول 
  العواسیة

  )كغم علف/سعرة كبیرة(الطاقة   %البروتیــــــــن   الصفـــات
  عالیة  قیاسیة  ١٧  ١٥  ١٢

  ٢٣.٦١  ٢٣.٧٦  ٢٣.٦٣  ٢٣.٥٥  ٢٣.٨٨  )كغم ( معدل الوزن االبتدائي 
  ٣٨.٢٦  ٣٧.٢٥  أ٣٨.٨٢  أ٣٨.٠٨  ب٣٦.٢٩  ) كغم  (معدل الوزن النھائي 

٣  



  ١٦١  ١٥٠  أ١٦٨  أ١٦٢  ب١٣٧  )غم (معدل الزیادة الوزنیة الیومیة 
یوم / حیوان ( المتناول الجاف علفكمیة ال

  )كغم / 
١.٣٣  ١.٣٢  ١.٣٩  ١.٣٥  ١.٢٢  

/ جاف علف كغم( كفاءة التحویل الغذائي
  )كغم زیادة وزنیة ١

٨.٤٥  ٨.٣٥  ٧.٩٥  ٨.٤٤  ٩.٠٦  

  ١٧.٦٠  ١٧.١٠  ١٧.٩٠  ١٧.٥٠  ١٦.٦٩  كغم/ معدل الوزن الذبیحة الحارة 
  ٤٦.١٩  ٤٥.٩٨  ٤٦.٤٠  ٤٥.٩٥  ٤٦.٠١  %نسبة التصافي 

  ١٢.٣١  ١١.٩٠  أ١٣.١٢  أ١٢.٦٣  ب١٠.٥٥  )٢سم(مساحة العضلة العینیة 
< أ (الحروف المتشابھة في السطر الواحد للعامل المؤثر تدل على عدم وجود فروقات معنویة تحت مستوى       احتمال 

٠.٠٥(   
  

 ٢سم ١٣.١٢و ١٢.٦٣و  ١٠.٥٥یبین ان مساحة العضلة العینیة بلغت  )٣(وكذلك الجدول    
أ ( التحلیل االحصائي وجود فروقات معنویةعلى التوالي وبین ، %١٧و ١٥و ١٢لمستویات البروتین 

ویعزى سبب ذلك الى التعضل الجید % ١٧و ١٥والمستویین % ١٢بین المستوى البروتیني ) ٠.٠٥< 
ولم تالحظ %) ١٧و ١٥( وارتفاع كمیة اللحم في ذبائح الحمالن التي غذیت بالمتوى البروتیني العالي 

وال تتفق مع ) ٢٠٠١(ذه النتائج تتفق مع صادق وھ% ١٧و ١٥أي فروقات معنویة بین المستویین 
لمستویي الطاقة  ٢سم ١٢.٣١و ١١و ٩٠، في حین بلغت مساحة العضلة العینیة )٢٠٠١(صالح 

وسبب ذلك تقارب  ،)٣(جدول كما یوضحھا ال على التوالي وبفروقات غیر معنویة، القیاسیة والعالیة 
والخفاجي ) ١٩٧٨( Abdullahوھذه النتائج تتفق مع ا االوزان النھائیة ونسبة التصافي لذبائح حمالنھ

 الذي وجد فروقات معنویة في صالح الطاقة العالي) ٢٠٠٠( وشمس الدین وال تتفق مع طھ) ١٩٨٣(
  .في العلیقة
فیبین التداخل بین المستوى البروتیني والطاقة حیث  یالحظ وجود فروقات ) ٤(اما الجدول   
ع المستوى البروتیني داخل المستوى من الطاقة سواًء كانت قیاسیة ام لصالح ارتفا) ٠.٠٥< أ(معنویة 

عالیة مما یؤید ان كمیة الطاقة كانت كافیة لسد االحتیاجات للحمالن التي غذیت بھا، وقد لوحظت ھذه 
  .الفروقات على اوزان الحمالن النھائیة ومعدالت الزیادة الوزنیة ووزن الذبیحة ومساحة العضلة العینیة

في علیقة تسمین الحمالن % ١٥نتائج ھذه الدراسة یمكن التوصیة بامكانیة رفع نسبة البروتین الى  ومن
لعدم وجود فروقات معنویة بین المستویین في جمیع %   ١٧الى  ھالعواسیة ، وعدم جدوى رفع

سعرة  ٢٤٥٠( حث باستخدام مستوى الطاقة القیاسیة االصفات المدروسة ، وكذلك یوصي الب
لم یحسن معظم الصفات )  كغم علف/سعرة حراریة ٢٧٥٠( حیث أن رفعھ الى )   كغم علف/ةحراری

  . المدروسة 
  

تأثیر التداخل بین البروتین والطاقة في كمیة العلف المتناول على متوسط بعض الصفات ): ٤(الجدول 
  االنتاجیة للحمالن العواسیة

  الطاقة  الصفات
  البرویتن

١٧  %١٥  %١٢%  

  قیاسیة  نھائي كغمالوزن ال
  عالیة

  جـ ٣٥.٧٢
  ب ٣٦.٨٦

  ب ٣٧.٤٦
  أ ٣٨.٧٤

  أ ٣٨.٥٢
  أ ٣٩.١١

الزیادة الوزنیة الیومیة 
  غم

  قیاسیة
  عالیة

  د ١٣١
  جـ ١٤٤

  جـ ١٥٤
  أ ب ١٧٠

  ب ١٦٤
  أ ١٧٣

  وزن الذبیحة كغم
  قیاسیة
  عالیة

١٦.٣٨  
١٧.٠٠  

١٧.٢٠  
١٧.٨١  

١٧.٨١  
١٨.١٩  

  قیاسیة  %نسبة التصافي 
  عالیة

٤٥.٨٧  
٤٦.١٣  

٤٥.٩٢  
٤٥.٩٧  

٤٦.٢٣  
٤٦.٥٢  

مساحة العضلة العینیة 
  ٢سم

  قیاسیة
  عالیة

  جـ ١٠.٢٣
  جـ ١٠.٨٧

  ب ١٢.٤٥
  أ ب ١٢.٨٢

  أ ١٣.٠١
  أ ١٣.٢٤



< أ (الحروف المتشابھة لمتوسطات التداخل لكل صفة تدل على عدم وجود فروقات معنویة تحت مستوى         احتمال  
٠.٠٥(  
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ABSTRACT 
        Fourty eight Awassi lambs (5 months age ± 5 days) were used in this 
experiment. Lambs were allocated to six groups at randomly each of eight 
lambs. Effect of three levels of protein  (12, 15 & 17%) and two levels of 
energy (standard 2450 Kcal and high 2750 Kcal)  were studied on some 
performance characters of Awassi lambs (before and after slaughter) .All lambs 
were slaughtered after 90 days. The statistical analysis showed significant 
difference between the protein levels on average daily  gain and rib eye area , 
while it showed no significant differences on the other characters studied in 
experiment. Mean while the energy levels showed no significant differences on 
all the studied characters.    
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