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 ١٠٤

 اإلنتاجیةتأثیر إضافة كسبة الحبة السوداء إلى عالئق الحمالن العواسیة النامیة على صفاتھا  
  وصفات الذبیحة

  عبدالغني عبدالعزیز أسامة   عماد الدین محمد سلیمان دحل       نور الدین محمود عبدهللا            
كلیة /ة الزراعة  قسم الثروة الحیوانیةكلی/قسم الثروة الحیوانیة  كلیة/ فرع الصحة العامة البیطریة 

  الزراعة
  جامعة الموصل/جامعة الموصل            والغابات/ والغابات       جامعة الموصل/الطب البیطري 

  
  الخالصة

وبمعưưدل وزن  أشưưھر ٥-٤بưưین  أعمارھưưاحمưưالً عواسưưیاً تراوحưưت  ١٦اسưưتخدم فưưي ھưưذه الدراسưưة ١
علưى العلیقưة القیاسưیة  األولưىغưذیت المجموعưة . مجưامیع أربعưة إلىقسمت الحمالن ، كغم ٢٥.٤ابتدائي 

بینمưưا غưưذیت المجưưامیع . میكاكưưالوري طاقưưة ممثلưưة ٢.٧١ و بưưروتین خưưام% ١٣.١والتưưي احتưưوت علưưى  
على عالئق مقاربة في مكوناتھا للعلیقة القیاسیة مع اضưافة كسưبة الحبưة السưوداء وبنسưبة  األخرىالثالثة 

اسưتمرت . األربعưةمưن وزن الجسưم للمجưامیع % ١وقدم تưبن الحنطưة بنسưبة . ليعلى التوا% ٦و ٤و  ٢
 ١٤.١في معưدل الزیưادة الوزنیưة الكلیưة ) P<0.01(النتائج تفوق معنوي  أظھرت. یوماً  ٩٠فترة التغذیة 

لمجموعة السیطرة بالمقارنة مưع  غم١٠١و  ١٠٧و ١٢٢و  ١٥٧والیومیة  كغم ٩.١و  ٩.٦و ١١.٠٠و 
و  ١٠.٥و  ٩.٩٩و  ٨.٣٩وبلغưưưت كفưưưاءة التحویưưưل الغưưưذائي . علưưưى التưưưوالي األخưưưرىالثưưưة المجưưưامیع الث

اظھưưر التحلیưưل . علưưى التưưوالي األربعưưةكغưưم زیưưادة وزنیưưة للمجưưامیع / كغưưم علưưف كلưưي مưưادة جافưưة ١٠.٥٤
كغưم مقارنưة ١٩.٤ األولưىفي معدل وزن الذبیحة الحار للمجموعưة ) (P<0.05 تفوق معنوي اإلحصائي
ولưưم یكưưن ھنưưاك فروقưưات معنویưưة بưưین بقیưưة  كغưưم١٦.٧كسưưبة حبưưة سưưوداء % ٦ابعưưة وعưưة الرمưưع المجم
فروقưات معنویưة فưي نسưبة التصưافي ومعưدل درجưة  أیưة اإلحصائيیظھر التحلیل ولم  .األخرىالمجامیع 

داء فیما تفوقت المجامیع الثالثة التي غذیت علưى كسưبة الحبưة السưو، األربعةامتالء الذبیحة بین المجامیع 
، ٣.٩، ٢.٨وكانưưت النتưưائج  (P<0.05)فưưي معưưدل سưưمك طبقưưة الưưدھن علưưى مجموعưưة السưưیطرة معنویưưا 

وجưưود  إلưưىالنتưưائج المتعلقưưة بالتحلیưưل الكیمیưưاوي لعینưưات اللحưưم  وأشưưارت. ملưưم علưưى التưưوالي٣.٩و ٣.٨
الưدھن الخưام ، البưروتین الخưام، في نسب المادة الجافưة األربعةمجامیع البین  (P<0.05)فروقات معنویة 

نسưبة دھưن خưام للمجموعưة  وأعلưى% ١٧.١نسبة بروتین خام لمجموعة السیطرة  أعلىوكانت ، والرماد
  %.٢٦.٨الرابعة 

  
  المقدمة

عبưدهللا (من المعروف أن لنوع العلưف المتنưاول تưأثیر علưى درجưة التسưمین ونوعیưة اللحưم المنưتج 
عالئưق تسưمین مناسưبة تưوفر لحیưوان  إیجưادان إلى لذا یسعى الباحثون في تغذیة الحیو). ١٩٩٣وآخرون 

وتعتبưưر كسưưبة فưưول ). ٢٠٠٥، وعرفưưات ١٩٩٧، شưưمس الưưدین(التسưưمین المركبưưات الغذائیưưة الضưưروریة 
) ١٩٨٠، طưھ وفرحưان(البایولوجیưة العالیưة  القیمưةالصویا المصدر البروتیني النبưاتي الجیưد النوعیưة ذي 

للحصưưول ) ٢٠٠٥، عرفưưات% (١٨ة ولنسưưبة قưưد تصưưل إلưưى والتưưي تضưưاف إلưưى عالئưưق الحمưưالن المسưưمن
لذا كان ، غالیة أثمانھاونظراً لكونھا مستوردة فان % ١٥على نسبة بروتین خام مناسبة في العلیقة وھي 

ھناك سعي حثیث من بعض الباحثین الستبدال ھذه الكسب بمصưادر بدیلưة متưوفرة محلیưاً واقưل ثمنưاً مثưل 
 ٢٠٠١ ،وصưưادق ١٩٩٧ ،الưưدین سشưưم( نباتưưات البیقیưưا بưưذور وتلưưف النبجưưر والیوریưưا والخمیưưرة التالفưưة 

تحتưوي  أنھưاوالتي وجưد  Nigella sativa Mealوكذلك كسبة الحبة السوداء ) ٢٠٠٧، قاسم وآخرونو
-Abdel% (٩.٢٤وبنسبة من الدھن الخưام بحưدود % ٣٧على نسبة جیدة من البروتین الخام تصل إلى 

Magid مین ف، )٢٠٠٧ ،وآخرونưامقد استخدمت ھذه الكسبة كمصدر بروتین نباتي في عالئق تسưاألغن 
و  ١٩٩٩ ،وآخưưرون El-Ayekو  ١٩٩٨ ،وآخưưرون Gabrو  ١٩٩٧ ،El-Gohary(وبنسưưب مختلفưưة 

El-Gendy ٢٠٠١ ،وآخرون.(  
تưưأثیر اسưưتخدام نسưưب محưưددة مưưن كسưưبة الحبưưة السưưوداء فưưي عالئưưق تسưưمین  ویھưưدف البحưưث إلưưى دراسưưة

  .وصفات الذبیحة اإلنتاجیةعواسیة على صفاتھا الحمالن ال

                                  
  ٢٠١١/ ٥/  ٩وقبولھ   ٢٠١١ / ٣ / ١٠تاریخ تسلیم البحث  ١
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  مواد البحث وطرائقھ
اسưتخدم فیھưا سưتة عشưر ، الموصل ةجامع/ والغاباتأجریت ھذه الدراسة في حقول كلیة الزراعة 

وزعưت عشưوائیاً بعưد ترقیمھưا ، كغưم٢٥.٤شھر ومعưدل وزن حưي أ ٥-٤حمالً عواسیاً بعمر یتراوح بین 
 .والمشưارب معưالفوكانưت الحظưائر مجھưزة بال. أربعة حمưالن لكưل مجموعưةإلى أربعة مجامیع وبواقع 

نخالưة حنطưة وبصưورة حưرة لمưدة % ٥٠شưعیر و% ٥٠غذیت المجưامیع علưى علیقưة قیاسưیة مكونưة مưن 
األولưى قیاسưیة احتưوت  )١(جưدول الاستخدم في ھذا البحث أربعة عالئưق مركưزة . یوم كفترة تمھیدیة١٥

 أمưـا. )١٩٨٥( Anonymousكغưم وفقưاً لưـ /میكاكưالوري طاقưة ممثلưة ٢.٧بروتین خام و% ١٣.١على 
  الưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưـعالئق الثالثưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưة

  
  مكونات العالئق التجریبیة وتركیبھا الكیمیاوي): ١(الجدول 

األولى   %مكونات العالئق 
  القیاسیة

كسبة % ٢الثانیة 
  حبة سوداء

كسبة % ٤الثالثة 
  حبة سوداء

كسبة % ٦الرابعة 
  حبة سوداء

  ٦٠  ٥٦  ٥٦  ٥٨  عیر المجروشحبوب الش
  ٣٢  ٣٨  ٤٠  ٤٠  نخالة الحنطة

  ٦  ٤  ٢  --  **كسبة الحبة السوداء
  ١  ١  ١  ١  لكلساحجر 

  ١  ١  ١  ١  ملح الطعام
  كغم/غم ١  كغم/غم١  كغم/غم ١  كغم/غم ١  المعدنیة واألمالحخلیط الفیتامینات 

          *یاويالتركیب الكیم
  ١٣.٩  ١٣.٨  ١٣.٥  ١٣.١  %البروتین الخام 

  ٤.٠  ٣.٧  ٣.٢  ٢.٧  %الخامدھن ال
  ٨.٦  ٨.٨  ٨.٨  ٨.٨  %األلیاف الخام 

  ٦٨.٩  ٦٩.١  ٦٩.٩  ٧٠.٨  %الكاربوھیدات الذائبة 
  ٤.٦  ٤.٦  ٤.٦  ٤.٦  %الرماد 

  )ME(الطاقة الممثلة 
  كغم علیقة١/ میكاكالوري

٢.٧٧  ٢.٧٣  ٢.٧٢  ٢.٧١  

  مجموع المركبات الغذائیة الكلیة
  ٧٥.٠  ٧٤.٧  ٧٤.٨  ٧٤.٩  %، )TDN(المھضومة 

  .)١٩٧٨( ،تم حسابھ على أساس المادة الجافة اعتماداً على الخواجة وآخرون* 
  .)٢٠٠٧(وآخرون  Abdel-Magidمیائي لكسبة الحبة السوداء اعتماداً على یالتحلیل الك** 

 ٩٠فتưرة التغذیưة  استمرت. على التوالي% ٦و ٤ و٢فقد تم إضافة كسبة الحبة السوداء وبنسب األخرى 
 علیقưة مالئưةوعلى وجبتین صباحیة ومسائیة مضافاً إلیھا وجماعیة  وبصورة حرة األربعةللمجامیع  یوماً 

. المعدنیưة األمưالحبمكعبưات  األربعةكما جھزت المجامیع . من وزن الجسم% ١من تبن الحنطة وبواقع 
فưي نھایưة . ثیưوم صưباحاً وقبưل تقưدیم العلیقưة ولنھایưة فتưرة البح١٥ưوزنưت الحمưالن بصưورة دوریưة كưل 

لمưدة  األربعưةالتجربة وزنت الحمالن واعتبر ھذا ھو الوزن النھائي وذلك بعد قطع العلف عن المجưامیع 
، وزن الذبیحưة الحưار شưملتاخذ قیاسات الذبیحة والتي  وتم األربعةذبحت الحمالن للمجامیع . ساعة ١٢

 ي حسưưبت اعتمưưاداً علưưى طریقưưةسưưمك الưưدھن تحưưت الجلưưد ودرجưưة امưưتالء الذبیحưưة والتưư، نسưưبة التصưưافي
Anonymous ،)ة حبج درجة امتالء الذبائح وذلك یلتدر )١٩٨١ưرات الظھریưبما تمریر الید على الفقưس

وخمưس درجưات  ضưعیفC=، لھزیZ ư=( جاء فưي شưرح الطریقưة والمتضưمنة لưدرجتي رفưض للذبیحưة
= ٥جưưداً و  جیưưد= ٤، دتلưưئ بشưưكل جیưưمم= ٣ ،متوسưưط االمưưتالء= ٢، قلیلưưة االمưưتالء= ١لقبولھưưا وھưưي 

الحưادي والثưاني والثالưث عشưر بعưد فصưل العظưم عưن  األضưالعكما أخذت عینة من منطقة . )جداً  ممتلئة
اجưưري التحلیưưل . )١٩٨٥( Anonymousاللحưưم وخلưưط العینưưة بشưưكل جیưưد للتحلیưưل الكیمیưưاوي وفقưưاً لưưـ 

دام التصưưưưمیم وباسưưưưتخ) ٢٠٠٠( Anonymousبواسưưưưطة الحاسưưưưوب االلكترونưưưưي حسưưưưب  اإلحصưưưưائي
  .وفقاً للنموذج الریاضي التالي CRDالعشوائي الكامل 

Yik =m+ti+eik  
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 ١٠٦

، Duncan( واسưưتخدم اختبưưار دنكưưن المتعưưدد المưưدى لمقارنưưة المتوسưưطات ومعنویưưة الصưưفات المدروسưưة
١٩٥٥(.  

  النتائج والمناقشة
 و١.٠١تưưưي كانưưưت وال األربعưưưةالكمیưưưات المتناولưưưة مưưưن العلưưưف المركưưưز للمجưưưامیع ) ٢(یوضưưưح الجưưưدول 

وكان معưدل البưروتین ، على التوالي األربعةللمجامیع  ملح/یوم/كغم مادة جافة٠.٧٨٥و ٠.٨٤و ٠.٩٢٢
یوم على التưوالي فưي حưین /حمل/غم مادة جافة١١٧و ١٢٤و١٣٣ و١٤١الخام المتناول من العلف الكلي 

یưوم للمجưامیع /حمưل/لوريمیكاكưا ٢.٥٦و ٢.٦٨ و ٢.٩١ و ٣.١٥٦بلغ معưدل الطاقưة الممثلưة المتناولưة 
  .على التوالي األربعة

  
  ةالكمیات المتناولة من العلف والبروتین والطاقة من العالئق التجریبی :)٢(جدول ال

  

  الــــعــالئــــق

األولى 
  القیاسیة

كسبة % ٢الثانیة 
  حبة سوداء

% ٤الثالثة 
كسبة حبة 

  سوداء

% ٦الرابعة 
  كسبة حبة سوداء

ولưưة مưưن العلưưف معưưدل الكمیưưة المتنا
  ٠.٧٨٥  ٠.٨٤٠  ٠.٩٢٢  ١.٠١  یوم/المركز كغم مادة جافة

معưưưدل الكمیưưưة المتناولưưưة مưưưن التưưưبن 
  ٠.٢٨١  ٠.٢٨٢  ٠.٢٩٩  ٠.٣٠٥  یوم/كغم مادة جافة

معưưدل الكمیưưة المتناولưưة مưưن العلưưف 
  یوم/الكلي كغم مادة جافة

١.٠٦٦  ١.١٢٢  ١.٢٢١  ١.٣١٥  

معưưưدل البưưưروتین الخưưưام المتنưưưاول * 
  ١١٧  ١٢٤  ١٣٣  ١٤١  یوم/الكلي غم مادة جافةمن العلف 

معưưưدل الطاقưưưة الممثلưưưة المتناولưưưة * 
  ٢.٥٦  ٢.٦٨  ٢.٩١  ٣.١٥٦  یوم/میكاكالوري

  .)١٩٧٨(تم حسابھا على أساس المادة الجافة اعتماداً على الخواجة وآخرون * 
ت معنویưة بưین عدم وجود فرو قưا) ٣(جدول الیل اإلحصائي لصفة الوزن النھائي لوأوضحت نتائج التح 

والمجموعة الثانیة وكذلك عدم وجود فروقات معنویة بưین المجưامیع ) القیاسیة(حمالن المجموعة األولى 
في حین تفوقت ، كسبة حبة سوداء% ٦و ٤ و ٢الثانیة والثالثة والرابعة المتناولة للعالئق المحتویة على 

ین الثالثưة والرابعưة وكانưت قưیم معưدالت لھذه الصفة على المجموعت (P<0.05)مجموعة السیطرة معنویاً 
أما صفتي معدل الزیادة الوزنیة الكلیưة  .كغم على التوالي٣٤.٥و ٣٤.٩ و ٣٦.٤ و ٣٩.٦الوزن النھائي 
نتưưائج التحلیưưل اإلحصưưائي إلưưى عưưدم وجưưود فروقưưات معنویưưة بưưین مجưưامیع الحمưưالن  أشưưارتوالیومیưưة فقưưد 

فưưي حưưین تفوقưưت حمưưالن مجموعưưة السưưیطرة ، بưưة السưưوداءالمتناولưưة للعالئưưق المحتویưưة علưưى كسưưبة الح
وبلغưت معưدالت قưیم الزیưادة الوزنیưة  الصưفتینوعلى بقیة المجامیع في كưال  (P<0.01)معنویاً ) األولى(

 و١٢٢ و١٥٧كغم على التوالي وقیم معدالت الزیادة الوزنیة الیومیة ٩.١و ٩.٦ و١١.٠٠ و١٤.١الكلیة 
وآخưرون  El-Ayekلك التي حصل علیھا تءت ھذه النتائج مختلفة مع وجا. غم على التوالي١٠١و ١٠٧

األولưưى قیاسưưیة والثانیưưة تưưم إحưưالل ، ثالثưưة عالئưưق فưưي تغذیưưة الحمưưالن النامیưưة معنưưد اسưưتخدامھ) ١٩٩٩(
مưن البưروتین الكلưي للعلیقưة القیاسưیة % ١٠٠والثالثưة بمعưدل % ٥٠بروتین كسبة الحبة السưوداء بمعưدل 

عند اسưتخدامھ ثưالث ) ١٩٩٧(، El-Goharyالنتائج أیضاً مع النتائج التي حصل علیھا كما اختلفت ھذه 
مưن بưروتین فưول الصưویا ببưروتین % ٢٠فیھưا  عالئق في تغذیة الحمالن األولى قیاسưیة والثانیưة اسưتبدل

وربمưưا یرجưưع سưưبب  .مưưن بưưروتین فưưول الصưưویا ببưưروتین الحبưưة السưưوداء% ٤٠الحبưưة السưưوداء والثالثưưة 
، El-Goharyو  )١٩٩٩(وآخưرون  El-Ayekمưع مưا حصưل علیưھ الحالیةختالف في نتائج الدراسة اال
یưưة والتưưي لإلưưى اسưưتخدامھم دریưưس البرسưưیم الجیưưد النوعیưưة كعلưưف خشưưن مقارنưưة بالدراسưưة الحا) ١٩٩٧(

ة یضاً أن سبب تفوق حمالن مجموعة السیطرة علưى المجưامیع المتناولưأاستخدم فیھا تبن الحنطة ویتضح 
ھưاتین الصưفتین إلưى انخفưاض العلưف المركưز فưي كسبة حبưة سưوداء % ٦و ٤، ٢المحتویة على  للعالئق

والưưذي % ١٦المتنưưاول مưưن قبưưل المجưưامیع الثانیưưة والثالثưưة والرابعưưة قیاسưưاً بالمجموعưưة األولưưى وبمعưưدل 
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سưلبي الرتفưاع نسưبة وربمưا یرجưع السưبب إلưى التưأثیر ال .ره على البروتین والطاقة المتنưاولینوانعكس بد
الدھن في العالئưق المحتویưة علưى كسưبة الحبưة السưوداء والưذي ربمưا اثưر سưلباً علưى معưدل سưرعة ھضưم 

و ١٠.٥، ٩.٩٩ و ٨.٣٩وبلغưưت كفưưاءة التحویưưل الغưưذائي . األلیưưاف والưưذي انعكưưس بưưدوره علưưى المتنưưاول
  األربعưưưưưưưưưةكغưưưưưưưưưم زیưưưưưưưưưادة وزنیưưưưưưưưưة للمجưưưưưưưưưامیع /كغưưưưưưưưưم علưưưưưưưưưف كلưưưưưưưưưي مưưưưưưưưưادة جافưưưưưưưưưة١٠.٥٤

  

  
  الصفات اإلنتاجیة لمجامیع الحمالن األربعة المتناولة للعالئق التجریبیة): ٣(لجدول ا

  الـــــعـــالئــــق                        

  األولى القیاسیة الصفات المدروسة
  % ٢الثانیة 

  كسبة حبة سوداء
  %٤الثالثة 

  كسبة حبة سوداء 
  كسبة% ٦الرابعة 

  حبة سوداء 
  ٠.٣٧±٢٥.٤  ١.١٩±٢٥.٣  ١.٠٢±٢٥.٤  ٠.٥٧±٢٥.٥  )كغم(ائي معدل الوزن االبتد

*أ ٠.٨٧±٣٩.٦  )كغم(معدل الوزن النھائي    ب ١.٢٤±٣٤.٥  ب ٠.٦٨±٣٤.٩  أ ب ١.٣٩±٣٦.٤ 
  ب ١.١٤±٩.١  ب ٠.٦٢±٩.٦  ب ٠.٦٧±١١.٠  **أ ٠.٤٢±١٤.١  )كغم(معدل الزیادة الوزنیة الكلیة 

  ب ١٢.٧١±١٠١  ب ٦.٨٦±١٠٧  ب ٧.٣٨±١٢٢  **أ ٤.٨٨±١٥٧  )غم(معدل الزیادة الوزنیة الیومیة 
  معưưưدل كفưưưاءة التحویưưưل الغưưưذائي كغưưưم 

  كغم زیادة وزنیة/علف كلي مادة جافة
١٠.٥٤  ١٠.٥  ٩.٩٩  ٨.٣٩  

  .(P<0.05)الحروف المختلفة أفقیاً تعني وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال *
  .(P<0.01)الحروف المختلفة أفقیاً تعني وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  **

ویالحظ من ھذه النتưائج أن أفضưل كفưاءة تحویưل غưذائي كانưت للمجموعưة األولưى القیاسưیة ، على التوالي
عنưد ) ٢٠١١(وناصưر وآخưرون ) ٢٠٠٣(، Aliوجاءت ھذه النتائج متفقة مع النتائج التưي حصưل علیھưا 

 .محلیưưةفưưي عالئưưق العجưưول ال% ١٠٠و ٦٠لكسưưبة الحبưưة السưưوداء كبưưدیل للبưưروتین وبنسưưبة  مدامھاسưưتخ
وآخưưرون  Gabrو  )١٩٩٩(وآخưưرون  El-Ayekواختلفưưت ھưưذه النتưưائج مưưع مưưا حصưưل علیưưھ كưưل مưưن 

حیث الحظوا أن إضافة كسبة الحبة السوداء إلى عالئق الحمưالن النامیưة قưد حسưنت مưن كفưاءة ) ١٩٩٨(
لحمالن مجموعưة السưیطرة  (P<0.05)إلى تفوق معنوي ) ٤(تشیر النتائج في الجدول  .الغذائيالتحویل 

یكưن  مكسبة حبưة سưوداء فưي معưدل وزن الذبیحưة الحưار فưي حưین لư% ٦على حمالن المجموعة الرابعة 
عưة وكانưت ھناك فروقات معنویة یبن المجامیع الثالثة األولى وكذلك بưین المجưامیع الثانیưة والثالثưة والراب

ھưذه النتưائج مưع  واختلفưت، كغم علưى التưوالي١٦.٧و ١٧.٢و ١٧.٩ و١٩.٤معدالت وزن الذبیحة الحار 
كغم مادة جافưة /غم٧.٥عند استخدامھم الحبة السوداء وبواقع ) ٢٠١١( وآخرون Hassanماحصل علیھ 

وأوضưحت نتưائج  .حارفروقات معنویة في وزن الذبیحة ال في تغذیة الحمالن الكرادیة حیث لم یكن ھناك
التحلیưưل اإلحصưưائي عưưدم وجưưود فروقưưات معنویưưة فưưي معưưدل نسưưبة التصưưافي ودرجưưة امưưتالء الذبیحưưة بưưین 

علưưى التưوالي ودرجưưة % ٤٨.٤و  ٤٩.٣و  ٤٩.١٧ و ٤٩حیưưث كانưت نسưưبة التصưافي  األربعưةالمجưامیع 
 .ئưق التجریبیưة علưى التưواليالمتناولưة للعال األربعưةللمجưامیع  ٣.٣و  ٣.٨و  ٣.٣و  ٣.٩امتالء الذبیحưة 

كمưا  )١٩٩٨(، وآخưرون Gabrو ) ١٩٩٧(، El-Goharyاتفقت ھذه النتائج مع تلك التي حصل علیھưا 
سưưمك طبقưưة الưưدھن ولمجưưامیع  فưưي معưưدل )P<0.05(تفưưوق معنưưوي  إلưưى) ٤(تشưưیر النتưưائج فưưي الجưưدول 

  الحمưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưالن المتناولưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưة للعالئưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưق المحتویưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưة
     
  الحمالن التي تناولت العالئق التجریبیة األربعةقیاسات ذبائح  :)٤(جدول ال

  الـعـالئــق  

كسبة % ٢الثانیة   األولى القیاسیة  الصفات المدروسة
  حبة سوداء

كسبة % ٤الثالثة 
  حبة سوداء

% ٦الرابعة 
  كسبة حبة سوداء

 الحưưار معưưدل وزن الذبیحưưة
  )كغم(

  ب ٠.٥±١٦.٧  أ ب ١.١٥±١٧.٢  أ ب ٠.٢٥±١٧.٩   أ ١.٠٠±١٩.٤

  ١.٤٥±٤٨.٤  ٣.١±٤٩.٣  ٠.٨±٤٩.١٧  ٠.٣٥±٤٩.٠  %ل نسبة التصافي معد
  ٠.٧٥±٣.٣  ٠.٢٥±٣.٨  ٠.٢٥±٣.٣  ٠.١٥±٣.٩  معدل درجة امتالء الذبیحة

معưưưدل سưưưمك طبقưưưة الưưưدھن 
  ملم

  ب ٠.٢٥±٢.٨
  

  أ ٠.٧٥±٣.٩
  

  أ ٢.٢٥±٣.٨
  

  أ ٠.٢٥±٣.٩
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  . (P<0.05)لمعنویة عند مستوى احتما أفقیاً تعني وجود فروقاتالحروف المختلفة * 
 و٣.٩ و٢.٨المجموعưة األولưى القیاسưیة حیưث بلغưت معưدالتھا السوداء مقارنة بحمưالن كسبة الحبة على 
 Gabr، )١٩٩٧(، El-Goharyوجưưاءت ھưưذه النتưائج متفقưưة مưع كưưل مưưن . علưưى التưواليملưم  ٣.٩و ٣.٨

ناولưưưة وربمưưưا یرجưưưع سưưưبب تفưưưوق الحمưưưالن المت). ١٩٩٩(وآخưưưرون  El-Ayekو )١٩٩٨(، وآخưưưرون
للعالئق المحتویة على كسبة الحبة السوداء في معدل سمك طبقة الدھن إلưى ارتفưاع نسưبة الưدھن فưي ھưذه 

مع انخفاض نسبة البروتین المتنưاول ممưا یưؤدي  القیاسیةتقریباً مقارنة مع العلیقة % ٢٥العالئق وبمعدل 
الفیزیưائي علưى  یرهوتưأث) ٢٠٠٢وآخưرون  Chowdhury(فưي الكưرش  التخمưراتإلى انخفưاض سưرعة 

والưưذي یưưؤدي إلưưى انخفưưاض النمưưưو ) ١٩٧٠، Baumgard) (٢(المتنưưاول مưưن العلưưف المركưưز جưưدول 
النتưائج المتعلقưة  أشưارتكما . المیكروبي وربما أدى ھذا إلى انخفاض الوزن مع زیادة سمك طبقة الدھن

إلưى تفưوق معنưوي فưي نسưبة ) ٥ جưدولال( األضưالعمưن منطقưة  المưأخوذةیل الكیمیاوي لعینة اللحم لبالتح
ولصالح المجموعة األولى والثالثة والرابعưة مقارنưة بالمجموعưة الثانیưة حیưث  (P<0.05)البروتین الخام 
كمưưا تفوقưưت المجموعưưة الثالثưưة والرابعưưة ، علưưى التưưوالي% ١٦.٧و ١٦.٦ و١٤.٥ و١٧.١كانưưت النسưưب 

 و٢٥.٨ و٢٤.٣خưưام وبلغưưت المعưưدالت فưưي نسưưبة الưưدھن ال (P<0.05)علưưى المجموعưưة األولưưى معنویưưاً 
  .على التوالي% ٢٦.٨و  ٢٦.٧

  
  والمتناولة للعالئق التجریبیة األربعةمن الحمالن في المجامیع  المأخوذةالتحلیل الكیمیاوي لعینات اللحم  :)٥(جدول ال

  قـــالئـــعــــال  

كسبة % ٢الثانیة   )القیاسیة(األولى   المركب الغذائي
  حبة سوداء

  كسبة % ٤ الثالثة
  حبة سوداء

كسبة % ٦الرابعة 
  حبة سوداء

  ب ٠.٢٥±٥٥.٣٥  ب ١.٠±٥٥.٣  أ ٠.٤±٥٨.٦٣  أ ٠.٣٥±٥٧.٧٦  %نسبة الرطوبة 
  ب ٠.٣٠±٤٤.٦٥  ب ١.١±٤٤.٧  أ ٠.٣٥±٤١.٣٧  أ ٠.٢٥±٤٢.٢٤  %نسبة المادة الجافة 

  أ ٠.٧±١٦.٧  أ ٠.٥٥±١٦.٦  ب ٠.١±١٤.٥  أ ١.٠٥±١٧.١  %نسبة البروتین الخام 
  أ ٠.٤٠±٢٦.٨  أ ١.٥٥±٢٦.٧  أ ب ٠.٤٥±٢٥.٨  ب ١.٣±٢٤.٣  %ة الدھن الخام نسب

  ب ٠.٠٥±٠.٦٥  أ ٠.٠٢±٠.٩  ب ٠.٠٥±٠.٦٧  أ ٠.٠٨±٠.٨٤  %نسبة الرماد 
  .(P<0.05)معنویة عند مستوى احتمال  أفقیاً تعني وجود فروقاتالحروف المختلفة 

  
EFFECT OF ADDING NIGELLA SATIVA  MEAL TO AWASSI LAMBS 

GROWING RATIONS ON PRODUCTION AND CARCASS 
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ABSTRACT 
Sixteen male Awassi lambs 4-5 months old and 25.4Kg live body weight 

were used in this study, the lambs distributed into four groups. The first group 
fed a control ration containg 13.1% C.P. and 2.71 M.cal. as M.E., while the 2nd 
, 3rd and 4th ration, contained 2,4 and 6%.Nigella sativa meal respectively. The 
wheat straw added 1% of B.W. for all the groups. Feeding period was (90 
days).The results showed that the control group was significantly (P<0.01) 
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better in daily gain 157, 122, 107, 101gm/ day and total body gain 14.1, 11.00, 
9.6, 9.1kg than the others which fed the Nigella sativa meal. The four group 
Lambs showed 8.39, 9.99, 10.5 and 10.54kg D.M/1kg body weight gain as 
average feed conversion rate respectively. Average hot carcass weight was 
found significantly (P<0.05) in control group (19.4 kg) compared with the 4th 
group (16.7kg). The statistical analysis did not show any significant differences 
in dressing percentage and carcass grade. However the groups that fed Nigella 
sativa meal showed a significant (P<0.05) effect on fat thickness at the 12th rib 
(3.9, 3.8 and 3.9mm) as compared with the control group (2.8mm). The 
chemical analysis of meat indicated a significant (P<0.05) Versions between 
the four groups when the higher C.P.  
was found 17.1% for the control group and E.E was the higher (26.8%) for the 
4th group meat. 

  
  المصادر

التركیب الكیمیائي والقیمة الغذائیة لمưواد ). ١٩٧٨(الھام عبدهللا وسمیر عبداالحد ، علي كاظم، جةالخوا
نشưưرة صưưادرة عưưن قسưưم التغذیưưة فưưي مدیریưưة الثưưروة الحیوانیưưة العامưưة التابعưưة . العلưưف العراقیưưة
  .جمھوریة العراق، لوزارة الزراعة

 ةواسưتخدام مسưتویات ومصưادر نتروجینیư تưأثیر طưول مưدة التغذیưة). ١٩٩٧(قصي زكưي ، شمس الدین
. أطروحưة دكتưوراه. متنوعة ومستویات مختلفة من الطاقة في العلیقưة فưي أداء الحمưالن المحلیưة

  .جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات
. استخدام الموالس وتلف البنجر فưي تسưمین الحمưالن العواسưیة). ٢٠٠١(عمر اسماعیل محمد ، صادق

  .جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات –رسالة ماجستیر 
الطبعưة األولưى مؤسسưة . الغưذاء والتغذیưة). ١٩٨٠(احمد الحاج صưالح وشưاكر محمưدعلي فرحưان ، طھ

  .الموصل، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر
تưưأثیر تغذیưưة ). ١٩٩٣(عưưدنان خضưưر ناصưưر وعبدالناصưưر ذنưưون محمưưود ، نưưور الưưدین محمưưود، عبưưدهللا

تویین من العلف المركز مع مصادر مختلفة من األعالف الخشنة على نمو وتسمین الحمưالن مس
  .٦٣-٥٧): ٢(٦، المجلة العراقیة للعلوم البیطریة. العواسیة

تưưأثیر المسưưتوى البروتینưưي والطاقưưة علưưى بعưưض الصưưفات اإلنتاجیưưة ). ٢٠٠٥(ابưưراھیم عبưưدهللا ، عرفưưات
  .٦٦-٦٢): ١(٣٣،فدینمجلة زراعة الرا. للحمالن العواسیة

تưưاثیر تغذیưưة بưưذور البیقیưưا ). ٢٠٠٧(محمưد نجưưم عبưưدهللا و عưưالء داود سưلمان ، مظفưưر محưưي الưưدین، قاسưم
-٥٤): ٤(٣٥. مجلưة زراعưة الرافưدین. كمصدر بروتیني في عالئưق تسưمین الحمưالن العواسưیة

٦٢.  
سưưتخدام كسưưبة الحبưưة ا). ٢٠١١(نưưور الưưدین محمưưود عبưưدهللا ونưưادر یوسưưف عبưưو ، عưưدنان خضưưر، ناصưưر

المجلưưة العراقیưưة للعلưưوم . السưưوداء كبưưدیل للبưưروتین النبưưاتي فưưي عالئưưق العجưưول المحلیưưة النامیưưة
  .البیطریة

  

Abdel- Magid, S.S., R.i.El-Kady, S.M. Gad and I.M. Awadalla. (2007). Using 
cheep and local non- convetional protein meal (Nigella sativa) as least 
cost rations formula on performance of crossbreed calves. Int.J. Agri. 
Biol. .9(6): 877-880. 

Ali, M.M.E. (2003). Performance of Lambs Fed Diets Contaning Different 
Proportions of Nigella Sativa Meal. (M.Sc Thesis). Fac. Of Agric. 
Mansoura Univ Egypt. 

Anonymous, (1981). Meat and Livestock Commission. Feeding The Ewe. 2nd . 
Sheep Improvement Services. Bletchley, Melton Keynes. 



  مجلة زراعة الرافدین
ISSN: 2224-9796 (Online)  

  ٢٠١٢ )٢(العدد ) ٤٠(المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 ١١٠

Anonymous, (1985). Nutrient Requirements Of Sheep. 6th ed. National 
Academy Press. Washington D.C. 

Anonymous, (1985). Official Methods Of Analysis Washington. DC. 
Anonymous, (2000). SAS System Under P.C.Dos. SAS Institute. Inc. Cary. 

NC. 
Baumgard, B.R. (1970) Control of feed intake in the regulation of energy 

balance, in physiology of digestion and metabolism in the ruminant, pp. 
235-253. Ed. A.T. Phillipson,\. Oriel Press; Newcastle, England. 

Chowdhury, S.A., H Rexroth, C. Kijora and K.J. Peters (2002). Lactation 
performance of German fawn goat inrelation to feeding level and dietary 
protein protection. Asian-Aus. J. Anim. Sci, 15, 222-237. 

Duncan, C.B. (1955). Multiple rang and multiple "F" test Biometric, 11: 1-12. 
El-Ayek, M.Y., A.A. Gabr, A.Z. Mehrez. (1999). Influence of substituting 

concentrate feed mixture by Nigella sativa meal on: 2-Animal 
performance and carcass traits of growing lambs. Egyptian J. of Nutr. 
and feed (special-Issue):265-277. 

El-Gendy, K.M., A.A. Zaki, Faten F. Abou Ammo and M.F.A. El-Gamal 
(2001). Nigella sativa meal as a protein supplement in ruminant rations. 
Egyptian J. of  Nutr. and feed (special-Issue): 23-26. 

El-Gohary, E.S.H.I (1997). Perfermance of Lambs Fed On Diets Containing 
Nigella sativa meal. M.Sc. Thesis, Fac. Of Agric., Mansoura Univ. 
Egypt. 

Gabr, A,A., El-Asyouty S.A., Zaki A.A., Abou Ammo F.F. and El-Gohary 
E.S.I. (1998). Productive performance of lambs fed diet containing 
Nigella sativa meal. Egyptian J. of Nutr. and Feed, 1(2):97-107. 

Hassan SA, Hassan KM, Al-Rubeii AMS (2011). Carcass yield and 
characteristic of Karadi lambs as affected by dietary supplement of 
rumen undegradable nitrogen fed with Nigella sativa. Afr. J. Biotechnol. 
10(8): 1491-1495.   

  


