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 تأثير استخدام الماء المعالج مغناطيسيا على األداء اإلنتاجي ومعامل االرتباط 
 بين أجزاء الذبيحة لفروج اللحم

           
                  دريد ذنون يونس                                    محمد فاضل محمد              
 جامعة  الموصل                                     هيئة التعميم التقني               

 كمية الزراعة والغاباتالكمية التقنية الزراعية/ الموصل                                    

 
 الخالصة

ال قتتتاأل اي ليتتتة لم  قتتتة  فتتتح ا تتتد 20/02/2404لغايتتتة  2404/ 9/ 05أجريتتتد  تتتدا الدراتتتتة لل  تتتر  متتتن 
ين.   االتتد  بعمتتر يتتا  اا تتد ا تت   ازيععتتا  لتت  معتتامل 54اع كتتا   تتفتترال ل تت   244. اتتت مد  الشتتت د

كتاا  ا ت   عرياتعا  544المعاملة ايال  ماء عادي أما المعاملة الثا ية   االتد متاء معتالغ مغ ا يتتيا بقتا  
 ااظعرد الدراتة: يا . 49يا  لغاية  0لل  ر  من عمر 

المت مدمة الماء المعالغ مغ ا يتيا بازن الجتت   للمعاملة الثا ية (P≤0.01) بمت اى  صاأل   اق مع اي-0
التد   اال تتتبة الملايتتة لعتتدد  PHال تح االزيتتاد  الاز يتتة ا  تتن معامتتأل ال  ايتتأل الغت الح االمتتاء المتتت عل  ا 

المتيا الم راصة  اعدد المتيتا ال متراء االبياتاء   يماكلتابين التد  االبترا ين الكلتح لمصتأل التد  ا تدا  
ب تبة الكالت راأل االكلاكاز ا امض البالي  فتح مصتأل التد  مقار تة بالمعاملتة  (P≤0.01)ا م اض مع اي 

 .ايال 
االصدر اال م ين مقار ة بالمعاملتة ا الت    لل صافح صاأل   اق مع اي بالمعاملة الثا ية بال تبة الملاية -2

ا تتد  أكالتتة بتتين المعتتامل ين الم ااي شتتاءاالرتبتتة  لألج  تتةاكا تتد ال راتتتاد ميتتر مع ايتتة بال تتتبة الملايتتة 
 .ايال ا م اض مع اي بال تبة الملاية بازن الظعر للعاملة الثا ية مقار ة بالمعاملة 

فتتح المعاملتتتة ايالتتت  بتتين ازن ال صتتتافح امكا تتتاد  (P≤0.01)ار بتتتا  مع تتتاي  اظعتترد ال  تتتالغ اجتتاد-3
لكتت المعتامل ين    ان ازن  (P≤0.05)عدا ازن ال صافح اازن اي شتاء المأكالتة ع تد متت اى ماال صافح 

بتتين   ليتتأل ا الصتتدر فتتح المعاملتتة الثا يتتة   ياجتتد بي تتو فراتتتاد مع ايتتة متتا ازن ال صتتافح اأجتتزاء ال بي تتة.
معامأل المتار للمعاملة ايال  بان الرتبة  تح العامتأل الم تدد المباشتر اميتر المباشتر لتر بتا  اايج  تة فتح 

 دد المباشر امير المباشر لتر با  بين أجزاء ال بي ة.المعاملة الثا ية  ا العامأل الم 

 
 المقدمة

االب تار  اي عتارمن الماااعاد المعمة بتب   لا  مياا  ايمير تاية الماء فح الت ااد  أصب د
متن الاتراري  أصتب لت ا  االب يتراد. اي عتارال  ايتاد فتح  ا لقاء  يجة لل لا  البيلح  اايم اراالم ي اد 

االصتت ة العامتتة  اإل  تتاجح ايداءيتترثر علتت   ي تتوالمتتاء المتتت مد  فتتح  جعيتتز  قتتاأل التتدااجن  معرفتتة  اعيتتة
بتان المتتاء الجيتتد اتتراري لل متا ا لتت  لزيتتاد  العالتتد  (  0990) اآمتتران Zimmerman أكتتدلل يار. يت  

ي ( بتتان المتتاء مكتتان بتتايالاجح معتت  لل يتتا  ا تتا لتتي  بمكتتان  يتتا2442) KirkPatrickا ت صتتادي ابتتين 

ا قتأل الع اصتر  اي زيميتةمثتأل العات   يت  يتدع  الاظي تة  أتاتتيةف ت  بأل لو دار فح اظتال  فتتيالاجية 
امترار الغت اء عبتر  ايعاتاءالغ الية ا عديأل  رار  الجت   ا م ي  الاغ  عل  الم اصأل ايتعأل عمليتاد 

 أشتتارا الجتتت . تتتجةاأ الق تتا  العاتتمية االتت ملو متتن  تتاا غ ا يتتض ال عاليتتة ا تتا ع صتتر معتت  فتتح التتد  
Grisson  اEngstrem  (2442  ا و مرار المتاء عبتر المجتاأل المغ ا يتتح يجعتأل  جمعتاد المتاء الكبيتر )

 ياية اتتادر علت  العبتار بتتعاأل متتأل جتدران  أكثر جمعاد اصغر ايكان مر ب ة ما بعاعا ايكان   ل 
ك تاء  مجماعتة   عتاد مياليتة  عمتأل  غيتراد فتح كي  تأثيرادال اتد ا  شأ  ا زالةالمتيا ل قأل المااد الغ الية 

الم للة االقاتاء علت   اي زيماد  فرازادال ش  ازياد  فح  اي زي الج رية فح الم اليأل افح مااتا  ايزاال
 اي ياء المجعرية الاار  فح الجت .

 1111/ 1/ 12وقبوله  3/5/1111 تاريخ تسمم البحث
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زيتتاد  معتتدأل العاتت  اا م صتتاو  اان المتتاء المعتتالغ مغ ا يتتتيا  علتت  يعمتتأل المتتاء المعتتالغ مغ ا يتتتيا
ازيتاد  الشتعية ازيتاد  ال اتتة  ايمعتاءيتاعد الجت  عل  ال ملو من التما  ايعمأل عل    ظي   ركتة 

بتان  (0999)آمترانا  Goldworthy اأكدالدماية.  اياعيةفح الجت  ا م ي   تبة الكالت راأل فح 

يتتردي دار م تتاري فتتح   ظتتي  ا  شتتي  كتتأل العمليتتاد ال يايتتة ال تتح  تت   دامتتأل  المتاء المعتتالغ مغ ا يتتتيا
 اإل  تاجح ايداء علت  دراتتة  تأثير اتت مدا  المتاء المعتالغ مغ ا يتتيال ا فان الدراتة  عد  ال   الجت .

 .عل  معامأل ا ر با  امدى  أثير كأل جزء ال بي ة أجزاءامعامأل ا ر با  بين  ا تبة ال صافح
 

 هوطرائقبحث المواد 
فتتح  اي ليتتةال قتتاأل    تتدىفتتح  20/02/2404لغايتتة  05/9/2404 تت ا الدراتتتة متتتأل ال  تتر   أجريتتد

ميتتر مج تتتة تتتتمد  تت ا اا تتد  يتتا  بعمتتر 54 تتاع كتتا  فتترل ل تت   244اتتت مد    م  قتتة الشتتت د
 فتترل لكتتأل مكتترر  تت   تتربي ع  علتت  24ا فتترال التت  معتتامل ين فتتح كتتأل معاملتتة ممتت  مكتترراد ابااتتتا 

افتر  جميتا الظترا  البيليتة التزمتة ل ربيتة فترال  فح تاعة من  اع  ص  الم  تا  ال رشة ا راية 
العليق تين المتت مدم ين فتح   بين  ركي ي( 0ا ا ح االجداأل ) ئالل  .     غ ية ال يار عل  عليق ين باد

التتتي ر   جعتتز بمتتاء  الدراتتتة اتتتد  المتتاء باتتت مدا  الم ا تتأل اليدايتتة اكا تتد معتتامتد ال جربتتة معاملتتة
كتان يتا    49كاا  من عمر يا  اا د لغاية   544االمعاملة الثا ية بماء معالغ مغ ا يتيا بقا  عادي 

الماء االعل  م افر بصار   ر  اما  ال يتار  ا ت    ليتأل المتاء المتت مد  فتح الدراتتة فيزياليتا جتداأل 
الجتت  ال تح  معتدأل الزيتاد  الاز يتة   ازن (.  ت  دراتتة الصت اد ال اليتة معتدأل3( اكيمياليا جتداأل )2)

كميتة العلتت  المتتت عل   معامتتأل ال  ايتتأل الغتت الح  كميتتة المتتاء المتتت عل   ال تتتبة الملايتتة ال يايتتة  ا   
ا  متتتراء التتتد  ال متيتتتاد   ال تتتتبة الملايتتتة ل جتتت  المتيتتتا المرصاصتتتة  عتتتدد للتتت( PHالعيتتتدراجي ح )

افتح  .البترا ين االكلاكتاز ا تامض الباليت  فتح مصتأل التد البيااء   يماكلتابين التد    تتبة كتأل متن 
 ير من كأل مكرر بصار  عشاالية ا   تيا  ال تبة الملاية لل صتافح  اال تتبة  2يا      ب   49عمر 

الملاية  جزاء ال بي ة )الصدر  ال م ين  ا ج  ة  الظعتر  الرتبتة  ا  شتاء المأكالتة(  تتبة الت  ازن 
مأل ا ر با  بين ازن ال بي ة امكا ا عا المر ب ة مععا باتت مدا   ريقتة   ليتأل ال بي ة. ا    تا  معا

 Correlation( ا لتتت  ب جزلتتتة معامتتتأل ا ر بتتتا  )Path Coefficient Analysisالمتتتتار )

Coefficient  لص ة ازن ال بي ة االص اد المر ب ة بعتا الت   تأثيراد مباشتر  اميتر مباشتر   تت )
(. اتتتت مد  0اكمتتتا مبتتتين فتتتح الشتتتكأل )Dawod (0992 )( ا 2445) Al-Bayaty ريقتتتة البتتتا ثين 

( ا م بتتار ال تتراق بتتين 0964) Toriا  Steel(  تتت  متتا  كتترا CRD)ال صتتمي  العشتتاالح الكامتتأل 
 ( ع تتتتتتتتتتد0955) Duncanاتتتتتتتتتتت مد  ام بتتتتتتتتتتار د كتتتتتتتتتتن م عتتتتتتتتتتدد المتتتتتتتتتتت اياد االمعتتتتتتتتتتامتد 

       SASصتتتتتتتالح الجتتتتتتتا زتتتتتتتت مدا  البر تتتتتتتامغ اإل % ا للتتتتتتتد البيا تتتتتتتاد با5متتتتتتتت اى مع ايتتتتتتتة  
(Anonymous 0992:ااع مد ال ما ل الريااح ا  ح ) 

                                                       Yij=µ + Tj+ Eijk 

Yij(  تيمة المشا د =j.)للص ة المدراتة / 
µ . الم ات  العا = 

Ti .أثير المعاملة  = 
EijK .الم أ ال جريبح = 

إل صالح الاراثح فقد     جراء   ليأل معامأل المتار لكأل جزء متن أجتزاء ال بي تة أما ال  ليأل ا
 Chaudhary, Singh (0922 .)ال ح أاا عا 

( للصت اد المدراتتة فتح ازن ال صتافح  تت  ال ريقتة ال تح Direct Effect اإليجتاد ال تأثير المباشتر
 ( بماج  المعادلة:2443) Brewbakerأاا عا 

[P]= [R]
-1

 [r] 

 ان:  ي 
[P] . م جعة ال أثيراد المباشر = 

[R]
 = معكاتة مص افة معامتد ا ر با  للم غيراد المت قلة. 1-

[r]  م جعتتتة معتتتامتد ا ر بتتتا  المظعتتتري بتتتين ازن ال صتتتافح اأجتتتزاء ال بي تتتة اأتتتت مد  بر تتتامغ =
(Minitabإليجتتاد معكتتا  مصتت افة معتتامتد ا ر بتتا   أمتتا ال تتأثيراد ميتتر المباشتتر )  د تتتدرد فقتت

 بماج  المعادلة ال الية:



 مجلة زراعة الرافدين
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2402( 3( العدد )44المجلد )
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

111 

Indirect Effect = PY(R) 

 ا    قدير ال أثير الم بقح بماج  المعادلة ال الية:

  )(1 riyPP iyR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   ليأل معامأل المتار لكأل جزء من أجزاء ال بي ة (0شكأل )
 

Y  ازن ال صافح = X2 ازن ال م ين =  X3ا ج  ة = ازن 
Pمعامأل المتار = X4 ازن الظعر =  X6 ازن ا  شاء المأكالة = 

X1ازن الصدر = X5 ازن الرتبة =    

     
 

 
 (  ركي  العليقة المقدمة.0جداأل )ال

 عليقة ال ما٪ عليقة البادي ٪ الماد  العل ية د

 23.23 60.23 ال   ة المجراشة 0

 04 26 كتبة فاأل الصايا 2
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 5 5  حالزيد ال با 3

 5 5 % برا ين(44المركز البرا ي ح ) 4

 4.2 4.2  جر الكل  5

 4.3 4.3 مل  ال عا  6

 4.0 4.0 الميثا ين 2

 4.0 4.0 التيتين 2

 4.4 4.4 فات اد ث الح الكالتيا  9

 4.4 4.4 الكالين 04

 4.42 4042 مصاد الكاكتيديا 00

 044% 044% 

ال  ليتتتتتتتتأل 
الكيميتتتالح 

 للعل 

 3049 3030 الممثلة    /كغ  عل ال اتة 

 02.3 20.9 %البابين الما 

 4.42 4.49 %المثا ين

 4.23 0.04 % التيتين

 4.20 4.42 الكالتيا 

 3.2 3.6 %ايليا  الما 

 
 ( ال  ليأل ال يزيالح للماء الممغ   امير الممغ  .2جداأل )ال

 الماء الممغ   الماء مير الممغ    د

0 PH 2.4 2.5 لعيدراجي ح()ا   ا 

2 EC  /4.94 4.22 )ال اصيأل الكعربالح( ديتيم ز 

3 TDS 392 404 )الكمية الكلية للمااد ال البة( ملغ /ل ر 

 462 524 العكار    4

 044 025 العتر  ملغ /ل ر 5

 4.65 4.62 درجة ال بمر م /تاعة 6

 66.45 62 الشد الت  ح داين/ت  2

 0.4 0.4 الكثافة م /ملل ر 2

 3.02 3.42 مأل04تابلية ال ابان م / 9

 4.244 4.242 اللزاجة ت  ح ت ا  04

 0.33 0.33 معامأل ا  كتار 00

 

 
 
 
 ( ال  ليأل الكيميالح للماء الممغ   امير الممغ  .3جداأل)ال

 الماء الممغ   الماء مير الممغ    د

 0426 944 الم ا  )ملغ /ل ر( O2كمية  0

 56 52 (ppmاد)مقدار الكلاريد 2

 24.5 24 ايا اد الكالتيا  )ملغ /ل ر( 3
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 4.23 4.24 ايا اد البا اتيا )ملغ /ل ر( 4

 03 02 ايا اد الصاديا  )ملغ /ل ر( 5

 3.05 3.3 ايا اد ال  راد )ملغ /ل ر( 6

 
 النتائج والمناقشة

ع تد عمتر  بتازن الجتت  ال تح (P≤0.05)( اجاد ار  اع مع اي 4ال  الغ فح جداأل ) أظعرد
ال  تالغ ب  تاق المعاملتة الثا يتة اا  قتد  ت ا ال  تالغ   بتينيا   ي   1-49يا  امعدأل الزياد  الاز ية  49

؛  Reminict (2440)ا  Ohno؛  Yami  (0992)   (0993) آمتتترانا  Liretteمتتتا كتتتأل متتتن )

ار  تاع   لت  أدىعلت  ان اتت مدا  المتاء المعتالغ مغ ا يتتيا  (2442) اآمتران  تدا؛ (2442)مص    
ن المتاء المعتالغ مغ ا يتتيا يعمتأل ااتد يعاد التتب  فتح  لت  بازن الجت  ال ح امعدأل الزياد  الاز ية. 
ة ممتا الزياد  فح الشتد التت  ح لغشتاء المليتمتيا الجت  ا  ل عل  زياد   مأل ا اصيأل المااد الغ الية 

أثير ايجتابح فتح عمليتة العات  اياتا  يت  العا  متيا الجت    ل زياد  دماأل المااد الغ الية   ل يردي 
ان ا .Young(2445) أفاتألزياد  فح كثافة الماء ال ح  تاعد عل  ام صاو الغ اء بشكأل يعمأل عل  

تتدر    لت ال  ا ية العالية للماء الممغ    تاعد فح   ليأل مااد الغ اء ا  تين ام صاصتو االتتب  يرجتا 
  لت  ااياكتجينزياد   دفق الغ اء ايردي ال  ماية ا مدد ا الد اياعيةال اتة المغ ا يتية عل     يز 

الجتت   أ تتجةا عمتأل علت   عتادأل  العيتدراجين لمتيتا  أفاألالمتيا اال ملو من التما  بشكأل  جميا
فتتح معتتدأل اتتت عت   (P≤0.05)ال  تتالغ اجتتاد فراتتتاد مع ايتتة  أظعتترد اظتتال  الجتتت . أداءا  تتتين 

ا م ض ات عت  العلت  مع ايتا فتح المعاملتة الثا يتة مقار تة بالمعاملتة يا   ي   49-0العل  لل  ر  من 
معامتأل ال  ايتأل الغت الح بالمعاملتة الثا يتة. ا   تق  ت ا ال  تالغ  (P≤0.05)  ا د    تن مع اي ايال 

( 2442) اآمتران  تدا؛ (2442)؛ مصت    Suryanak (2440)؛ Al-Yami (0992)ما كأل متن )

  ت د ك اء  ال  ايأل الغ الح ع د اتت مدا  المتاء الممغت   ل ترال الل ت   ي  ا م ض ات عت  العل  ا
( بتتان المتتاء الممغتت   يعمتتأل علتت   قليتتأل ال مااتتة اعتتتر العاتت  ا  ظتتي  RaifSingh  0995) اعلتتأل

 Suryanak اأشتار ركة المياا ال ارد  للمااد التامة مما يتاعد فتح زيتاد  ك تاء  ا تت  اد  متن الغت اء 
( بعد  اجاد فراتاد مع اية فح ك تاء  ال  ايتأل الغت الح 2445) اآمران Al-mnfarreaj؛ ( 2440)

  تتالغ باجتتاد فراتتتاد مع ايتتة ع تتد متتت اى  بتتين متتن ال متتاا  544ع تتد اتتت مدا  المتتاء الممغتت   بقتتا  
(P≤0.05)  يتتا   يتت    اتتتد المعاملتتة  49-0فتتح كميتتة الميتتاا الم  االتتة )ملل تتر/  تتالر/يا ( لل  تتر  متتن

 تر/  تالر/يا  ا ت ا لمل 332 ايالت  ر/ تالر/ يتا  علت  المعاملتة لمل 349كمية الميتاا الم  االتة ب الثا ية
ان الماء الممغ   ي تن متن متااو المتاء ا عمتو ممتا يزيتد ال ي اكد ( 2442) م ابق ل  الغ مص   

تتح الت ي ( بان الماء الممغ   ي تاأل  ركيت  المتاء المما2449مص    ) اأكدمن كمية المياا الم  االة 
ي متتأل بتتين جزيلا تتو الشتتاال  االكلتتار امعتتادن ميتتر مرمابتتة فيجعلتتو ميتتر صتتال  للشتتر   لتت   ركيتت  
تداتح اك ل  ي د    تن فح مااو الماء ال ي يعمأل عل   زالة الكلار  االمعادن الثقيلتة االشتاال  

( بتان 2445) Batmanghelidjايجعلو ماء صال  للشر  ص يا اأكثر  ياية اك اء  ا ت ا ي  تق متا 

الماء الممغ   يعمأل عل   جديد  ر ي  متيا الجتت   اأظعترد ال  تالغ عتد  اجتاد فراتتاد مع ايتة فتح 
؛ مصتت     Mikilch  2444ال تتتبة الملايتتة لل يايتتة بتتين المعتتامل ين ا تت ا ممتتال  لمتتا  اصتتأل  ليتتو )

( ار  اع مع تاي 5أل )( بان الماء الممغ   يعمأل عل  رفا  تبة ال ياية. كما أظعرد   الغ الجدا2442
(P≤0.05)  فتتحPH  التتد  اال تتتبة الملايتتة ل جتت  المتيتتا الم راصتتة اعتتدد المتيتتا ال متتراء االبياتتاء

( بان الماء الممغ   يعمتأل علت    يتاء 2449ا يماملابين الد . ا  ا م ابق لما  اصأل  ليو مص    )
 Tischlerفتح مجترى التد . ااجتد  ا صت   ما المتيتا ا  ديتد اي تتجة ازيتاد  عتدد المتيتا الدمايتة

( بان المغ  ة  عمأل عل  زياد  ام صاو ال ديد الماجتاد فتح الق تا  العاتمية ايرتتأل  لت  التد  2443)
ال متراء االعيماملتابين بالتد  ممتا يتردي  لت   متأل كميتة كبيتر  متن اياكتتجين  لت   ازياد  متيا التد 

ممغت   أدى  لت  ار  تاع مع تاي فتح  مااتة التد  ( فاجد ات مدا  الماء ال2442المتيا. أما مص    )
PH  . الد  اعدد المتيا الد  ال مراء االبيااء ا تبة متيا الد  المرصاصتة ا تتبة العيماملتابين التد

فتتح  ركيتتز البتترا ين فتتح مصتتأل التتد   (P≤0.05)( ب صتتاأل زيتتاد  مع ايتتة 5ابي تتد   تتالغ الجتتداأل )
راأل االكلاكتاز ا تامض الباليت  فتح مصتأل التد  فتح فح  ركيز الكاليت  (P≤0.05)اا م اض مع اي 

( بان الماء الممغ   ي مح 2442المعاملة الثا ية مقار ة بالمعاملة ايال . ا  ا م ابق ل  الغ مص    )
القاعتدي فتح الجتت . ايت ظ   تاازن التتكر  –الملية من   قتد متن الك را ا عتا ايت ظ  ال تاازن ال اماتح 
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فتتح ال تتتبة الملايتتة لل صتتافح  (P≤0.05)( باجتتاد فراتتتاد مع ايتتة 6بالتتد . أظعتترد   تتالغ الجتتداأل )

اال تبة الملاية يجزاء ال بي ة  ي    اتد المعاملة الثا ية ال تح   االتد المتاء الممغت   بال تتبة الملايتة 
لل صافح االصدر  ال مت ين  اعتد  اجتاد فارتتاد مع ايتة بال تتبة الملايتة لتج  تة االرتبتة اا  شتاء 

بين المعامل ين بي ما ا م اد مع ايا فح المعاملة الثا ية ال تبة الملاية للظعر مقار تة بالمعاملتة  الماكالة
( 2442مصتتت    )ا Monj'h (2440)ا  Millinا التتت . ا   تتتق  تتت ا ال  تتتالغ متتتا متتتا  اصتتتأل  ليتتتو 

يار اأكتد ب صاأل زياد  مع اية بازن الجت  ال ح ازياد  از ية كم غير يرفا  تبة ال صافح ل بال  ال 
( بان اتت مدا  المتاء الممغت   يتردي  لت  ار  تاع مع تاي ب تتبة 2442( امص    )2442 دا اآمران)

( فتتح اتتت مدا  تمتتا مغ ا يتتتح 2445اآمتتران ) Al-Mufarreال صتتافح فتتح  بتتال  فتترال الل تت  اأكتتد 

 ماا  ب دا  ا م اض مع اي بمكا اد ال بي ة. 544بقا  
بتين  ايالت للمعاملتة  (P≤0.01)ا  ماج  عالح المع تاي اجاد ار بفياا  ( 2)جداأل ال أما

  اار بتتا  مع تتاي (  الظعتتر  الرتبتتةايج  تتةالصتتدر  ال متت ين  ) وابتتين مكا ا تت وامكا ا تت  بي تتةازن ال
(P≤0.05) ( اجاد ار با  مع تاي 2المأكالة بي ما ياا  الجداأل ) اي شاءما ازن   بي ةبين ازن ال
(P≤0.01)  الظعتتترا ايج  تتتةا مكا تتتاد ال متت ينل بي تتتة امكا ا تتتو ابتتين ين ازن ابتتللمعاملتتة الثا يتتتة 
المأكالتتة اعتتد  اجتتاد فراتتتاد  اي شتتاءازن   بي تتةبتتين ازن ال  (P≤0.05)الرتبتتة اار بتتا  مع تتاي ا

 الرتبتتتةا الظعتتترا ايج  تتتةاال متتت ين ا الصتتتدرعتتتا امكا ا  ازن ال بي تتتة مع ايتتتة بتتتين ازن الصتتتدر ا
ار بتتا  الصتتدر بتتازن ال صتتافح ابتتاتح عتتد  دا  المتتاء الممغتت   عمتتأل علت  ان اتتت م .المأكالتتة اي شتاءا

فتح بترامغ   تتين  أتاتتحالل ت   تا  تد      تالمكا اد ال صافح فتح المعاملتة الثا يتة. ابمتا ان صت ة 
ي كمعتا عتدد كبيتر متن العاامتأل الاراثيتة  اتافة  لت   أثير تا    الدااجن ا ح ص ة معقتد  فتح  اريثعتا 

المش ركة أا ما ي لتق عليعتا مكا تاد ال صتافح  ايمرىعدد من الص اد م صلة ل ا  عابالعاامأل البيلية 
كتتت متتن  لتت  المكا تتاد علتت   أ ميتتةان   ديتتد ا بي تتة بشتتكأل مباشتتر أا ميتتر مباشتتر اال تتح  تترثر علتت  ال

 Path(   ليتتتأل المتتتتار )9جتتتداأل )الأل علتتت  كميتتتة  اصتتتأل كبيتتتر اان  تتتتا   فتتتح ال صتتتا  بي تتتةال

Coefficient Analysis االصت اد المر ب تة بعتا  لت  ال بي تة صت ة ازن ل ( ل جزلتة معامتأل ا ر بتا

م بقتح متن ا ر بتا   يت  كتان لل تأثير المباشتر علت  ا ر با تاد فتح ال أثيراد مباشر  اميتر مباشتر  ا
بي متتا كتتان لل تتأثير ميتتر المباشتتر للرتبتتة عتتالح علتت   4.962955ح للرتبتتة ب  تتاق عتتال ايالتت المعاملتتة 

ا  4.962325المأكالتتتة( ا تتتح  اي شتتتاءا الظعتتترا ايج  تتتةا ال متتت يناالصتتتدر )مكا تتاد ال صتتتافح 
علتت  ال تتاالح متتن ال تتأثيراد الكليتتة ال تتح  مثتتأل  4.65266ا 4.93446ا  4.962229ا  4.943442

ال أثير المباشتر علت  ا ر با تاد فتح المعاملتة الثا يتة  أما .4.43240 معامأل ا ر با  اكان الم بقح  ا
 ال بي تةعتالح علت  مكا تاد  لألج  تةبي ما كان لل أثير مير المباشتر  4.962955 لألج  ةب  اق عالح 

ا  4.92239ا  4.22262ا  4.36039 تح  (المأكالتة اي شتاءا الرتبتةا الظعترا ال م ينا الصدر)
  ال االح من ال أثيراد الكليتة ال تح   متأل معامتأل ا ر بتا  اكتان الم بقتح  تا عل 4.6255ا  4.2340
ا ت   غ من   ا الدراتة بان الماء المعالغ مغ ا يتتيا عمتأل علت  زيتاد  ازن الجتت  ال تح  .4.44520

كميتة ا  تين ك اء  ال  ايتأل الغت الح اعل  م ض كمية العل  الم  ااأل اامعدأل الزياد  الاز ية مع ايا 
امتيتتتا التتتد  ال متتتراء االبياتتتاء ا جتتت  المتيتتتا  المرصاصتتتة  PHعلتتت  زيتتتاد   ايتتتاا الم  االتتتة الم

اكلاكتاز ا تامض الباليت  امصتأل  كالتت راألعلت   م تيض اا يماملابين الد  ابرا ين بتزما الد  
عمتأل المتاء ا مع ايتا. اايج  تةاازن الصتدر اال مت ين  ال تبة الملايتة ال صتافحعل    تين فح االد  

ال بي تة امتن   ليتأل المتتار  بتين  اأجتزاءلمعالغ مغ ا يتيا عل  ف  ار با  الصدر ما ازن ال صتافح ا
ال صتافح علت  معامتأل ا ر بتا  امتن  جزلتة  أجتزاءل ا بان المتاء المعتالغ مغ ا يتتيا ميتر  بيعتة  تأثير 

لمباشتر لتر بتا  متن بتان الرتبتة العامتأل الم تدد المباشتر اميتر ا ايالت ا ر با   بتين ل تا فتح المعاملتة 
 تتا العامتتأل الم تتدد المباشتتر اميتتر المباشتتر  ايج  تتة أصتتب دال بي تتة بي متتا فتتح المعاملتتة الثا يتتة  أجتتزاء

 ال بي ة. أجزاءلتر با  بين 
 
 ل رال الل  . اإل  اجح ايداء(  أثير ات مدا  الماء المعالغ مغ ا يتيا عل  4جداأل )ال

 المعاملة الثا ية ايال المعاملة  الص اد المدراتة د

 4.95±44.44أ   4.54±  44.54أ ازن الجت  لعمر يا  )م ( 0

2 
يا   49ازن الجت  ال ح لعمر 

 )م (
 64.22±  2455.24أ  ±69.24  0922.23 
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 ±2404.44أ ±0932.33  يا  )م (49-0الزياد  الاز ية  3

 04.4±  4063.02   06.34±  5454.44أ يا  )م (49-0كمية العل  الم  ااأل  4

 4.03±  2.42  4.24 ± 2.55 أ الغ الحمعامأل ال  ايأل  5

 3.26±  349أ  5.2±  332أ  كمية الماء المت عل  ملل ر/ الر/يا  6

 2.03±  92.46أ  2.04±  96.24أ  تبة ال ياية % 2
 .(P≤0.05القي  ال ح   مأل  را  مم ل ة افقيا  شير ال  اجاد فراتاد مع اية ع د مت اى ا  ماأل )*

 
 (  أثير ات مدا  الماء المعالغ مغ ا يتيا عل  بعض الص اد ال تيالاجية ل رال الل  .5جداأل )ال

 المعاملة الثا ية ايال المعاملة  الص اد المدراتة د

0 PH  4.04±  2.56أ  4.34±  2.22  الد 

 4.24±  3.32أ  R.B.C.   2.22  ±4.09متيا الد  ال مراء  2

 4.64 ± 22.20أ  W.R.C.   23.23  ±4.02لبيااء متيا الد  ا 3

 4.64±  22.20أ  4.02±  23.23    ج  المتيا الم راصة % 4

 4.09±  9.43أ  4.20±  2.29   مأل044العيماملابين ملغ / 5

 4.03±  5.42أ  4.02±  4.46   البرا ين فح بتزما الد  6

 2.53±  023.33   2.06±  093.40أ  الكاليت راأل فح بتزما الد  2

 0.24±  024.56   0.25±  022.05أ  الكلاكاز فح بتزما الد  2

 4.46±  4.06   4.49±  4.20أ   امض البالي  فح بتزما الد  9
 .(P≤0.05*القي  ال ح   مأل  را  مم ل ة افقيا  شير ال  اجاد فراتاد مع اية ع د مت اى ا  ماأل )

 
اال تبة الملاية  جزاء  لل صافحعل  ال تبة الملاية المعالغ مغ ا يتيا  (  أثير ات مدا  الماء6جداأل )ال

 ال بي ة ل رال الل  

 المعاملة الثا ية ايال المعاملة  % الص اد المدراتة د

 69.69أ  62.45   صافحال تبة الملاية لل  0

 22.25أ  22.26   الصدر  تبة 2

 32.45أ  34.44   ال م ين تبة  3

 00.22أ  00.40أ  ج  ةاي تبة  4

 20.29   22.22أ  الظعر تبة  5

 22.22أ  2.09أ  الرتبة تبة  6

 04.03أ  04.26أ  المأكالة اي شاء تبة  2
 .(P≤0.05*القي  ال ح   مأل  را  مم ل ة افقيا  شير ال  اجاد فراتاد مع اية ع د مت اى ا  ماأل )
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 عل  ا ر با اد المظعرية بين ازن ال صافح اأجزاء ال بي ة للمعاملة ايال  ل رال الل   (  أثير الماء المعالغ مغ ا يتيا2جداأل )ال

 )م ( ازنال ال صافح الصدر  ال م ين    ايج  ة الظعر  الرتبة  المأكالة  اي شاء

 ال صافح  0 **4.99295 **4.92022 **4.99453 **4.2502 **4.99222 * 4.66454

 الصدر   0 **4.96220 **4.99443 **4.25544 ** 99232. * 4.65042

 ال م ين    0 **4.96556 **4.24432 **4.92322 **4.20246

   ايج  ة    0 **4.22559 **4.99302 * 4.6240

 الظعر      0 **4.25249 * 4.69424

 الرتبة       0 *4.62022

 اي شاء المأكالة        0

 %5* ال راتاد عل  مت اى ا  ماأل     %0** ال راتاد عل  مت اى ا  ماأل 

 
 اأجزاء ال بي ة للمعاملة الثا ية ل رال الل   (  أثير الماء المعالغ مغ ا يتيا عل  ا ر با اد المظعرية بين ازن ال صافح2جداأل )ال

 اي شاءازن 
 المأكالة 

 ازن الصدر  ازن ال م ين   ايج  ةازن  ازن الظعر  ازن الرتبة 
ازن 

 ال صافح 
 )م ( زناال

 ال صافح  0 4.36664 **4.29426 **4.99999 **4.99992 **4.24429 * 4.69465

 الصدر   0 4.30462 4.36644 4.3652 4.22942 4.44944

 ال م ين    0 **4.29329 **4.29336 **4.25524 *4.60222

   ايج  ة    0 **4.9999 **4.24424 *4.69434

 الظعر      0 **4.24495 *4.69545

 الرتبة       0 **4.29454

 اي شاء المأكالة        0
 %5* ال راتاد عل  مت اى ا  ماأل     %0** ال راتاد عل  مت اى ا  ماأل 
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 االثا ية ايال الماء المعالغ مغ ا يتيا عل  معامأل المتار للمعامل ين   أثير( 9) جداألال

 2 معامأل المتار 0 أل المتارمعام  أثير مكا اد ال صافح عل  ا ر با  المظعري د

0 

 4.44032 4.202396 ال أثير المباشر للصدر

 4.44465 4.44345- ال أثير مير المباشر لل م ين

 4.36039 4.05220- ال أثير مير المباشر لألج  ة

 4.44365 4.3232- ال أثير مير المباشر للظعر

 4.4444- 4.962325 ل أثير مير المباشر للرتبة

 4.44434 4.44240 ثير مير المباشر لأل شاء المأكالةل أ

 4.3664 4.99295 مجماع ال أثيراد الكلية *

2 

 4.44242 4.44352- ال أثير المباشر لل م ين

 4.44440 4.200366 ال أثير مير المباشر للصدر

 4.22262 4.0543- ال أثير مير المباشر لألج  ة

 4.44293 4.43095- ال أثير مير المباشر للظعر

 4.440- 4.943442 ل أثير مير المباشر للرتبة

 4.44022 4.446224 ل أثير مير المباشر لأل شاء المأكالة

 4.29426 4.92022 مجماع ال أثيراد الكلية *

3 

 4.9224 4.05920- ال أثير المباشر لألج  ة

 4.4442 4.206200 ال أثير مير المباشر للصدر

 4.44026 4.44344- المباشر لل م ينال أثير مير 

 4.44999 4.43024- ال أثير مير المباشر للظعر

 4.4402 4.962229 ال أثير مير المباشر للرتبة

 4.44043 4.446520 ال أثير مير المباشر لأل شاء المأكالة

 4.99999 4.99453 مجماع ال أثيراد الكلية *

4 

 4.44999 4.43224- ال أثير المباشر للظعر

 4.4442 4.025206 ال أثير مير المباشر للصدر

 4.44026 4.44340- ال أثير مير المباشر لل م ين

 4.92239 4.03093- ال أثير مير المباشر لألج  ة

 4.4402- 4.234422 ال أثير مير المباشر للرتبة

 4.44043 4.446642 ال أثير مير المباشر لأل شاء المأكالة

 4.99992 4.25002 ال أثيراد الكليةمجماع  *

5 

 4.4404- 4.962955 ال أثير المباشر للرتبة

 4.44432 4.202442 ال أثير مير المباشر للصدر

 4.44052 4.44342- ال أثير مير المباشر لل م ين

 4.2340 4.05220- ال أثير مير المباشر لألج  ة

 4.4424 4.63243- ال أثير مير المباشر للظعر

 4.44023 4.446393 ال أثير مير المباشر لأل شاء المأكالة

 4.24429 4.99222 مجماع ال أثيراد الكلية *

6 

 4.44242 4.449502 ال أثير المباشر لأل شاء المأكالة

 4.44442 4.042222 ال أثير مير المباشر للصدر

 4.44022 4.44252- ال أثير مير المباشر لل م ين

 4.62559 4.09434- ير المباشر لألج  ةال أثير م

 4.44694 4.42622- ال أثير مير المباشر للظعر

 4.4402- 4.654246 ال أثير مير المباشر للرتبة

 4.69465 4.6645 مجماع ال أثيراد الكلية *
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 4.44520 4.443240 ال أثير الم بقح 
  ح كما يلح (Link and Mishra,1973)  كراالمتار افق ما  المباشر  امير المباشر  فح   ليأل ال أثيراد*  داد تي  

 (عالح جدا 0أكثر من    عالح  4.99 – 4.34   م ات   4.29 – 4.24   تليأل 4.09 -4.0   يعمأل  4.49 – 4.4)
 

EFFECT OF MAGNETICALLY TREATED WATER ON 

PRODUCTIVE PERFORMANCE AND THE CORRELATION 

COEFFICIENT  

BETWEEN PARTS OF THE CARCASS FOR CHICKEN MEAT 

 

 

 

ABSTRACT 

The study has been carried out during the period from 15/9/2010 to 21/12/2010 

in a alshalalat farm 15km from Mosul center. 200 chickens of 1day age have 

been used in which were divided into two parts. The first one takes the ordinary 

water while the second takes the magnetized water having the magnetic field of 

500 Gauss. The results as follow:- There are highly significant increases 

P≤0.01 in second treatment that used Magnetized water in live body weight, 

body weight gain improved the feed conversion efficiency, water intake, blood 

pH, packed cells value, number of red and white cells, hemoglobin and total 

serum protein, and highly significant decrease P≤0.01 in cholesterol, glucose 

and uriacid in blood serum compared with first. There are significant 

differences between the second treatment in weight of (carcass, breast , thigh, 

wings and neck) and first treatment, this difference was not significant in 

weight of back and edible viscera between the two treatment. There is a 

significant correlation P≤0.01 in the first treatment between the weight of 

carcass and the components of the carcass except the weight of the carcass and 

the weight of viscera consumed at a level of P ≤ 0.05 for both treatments but 

the weight of breast in the second treatment there are no significant differences 

with the weight of carcass and parts of the carcass. The analysis of the path 

coefficient for the first treatment that the neck is the limiting factor of direct 

and indirect link and suites at the second treatment is the key determinant of 

direct and indirect link between the parts of the carcass.  

 

 المصادر
 (    دار  الدااجن   م بعة جامعة الماصأل.0926الزبيدي  صعي  تعيد علاان )

ال بعتة  –ك الاجيتا م  جتاد التدااجن (   0929 تاجح ) ناتعد عبتد ال تتي زال ياض  مدي عبد العزي
 ايال   مديرية م بعة ال علي  العالح  بغداد.

(   أثير ات مدا  ال ق ية المغ ا يتية فتح معالجتة المتاء علت  ايداء 2442) حمص     م بابة عبد الغ 
اإل  تتاجح اال تتتلجح يج تتة اأمعتتاد فتترال الل تت  اايفتترال ال اتتتتة فتتح ظتترا  بيليتتة مم ل تتة  

 ة دك اراا  كلية الزراعة  جامعة بغداد.أ را 
(   أثير ات مدا  الماء المعالغ مغ ا يتيا فح ال  تار الج ي تح لبتيض 2449مص      ااأل عبدالغ ح )

ال  قتتتي  االصتتت اد ا   اجيتتتة اال تتتتلجية لتتتتتل ح متتتن  جتتتن فتتترال الل تتت  ال جاريتتتة  رتتتتالة 
 ماجت ير  كلية الزراعة االغاباد  جامعة الماصأل.
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