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إلى عالئق ذات نسب مختلفة (  Zingiber officinale)تأثير إضافة مسحوق جذور الزنجبيل
 من الشعير والعلف الخشن في األداء اإلنتاجي للحمالن العواسية

 طاهر عبداللطٌف شجاع                                                عبدهللا عصام نعمان 
 جامعة تكرٌت –زراعة الثروة الحٌوانٌة فً كلٌة ال قسم

 
الخالصة  

جامعة  –أجرٌت الدراسة فً الحقل الحٌوانً لقسم علوم الثروة الحٌوانٌة التابع لكلٌة الزراعة 
-3حمال عواسٌا تراوحت أعمارها بٌن  20استخدم فٌها . 16/9/2010ولغاٌة  2/7/2010تكرٌت للمدة من 

ن الى اربعة مجامٌع ثم وضعت فً أقفاص كغم وزعت حسب الوز 25.49ابتدائً أشهر ومعدل وزن  4
فردٌة فً حظٌرة نصف مفتوحة وغذٌت على الشعٌر واستخدم الجت كعلف خشن بنسبتٌن مختلفتٌن 

من وزن الحٌوان الحً وأضٌف %  3.5بواقع( جت% 60شعٌر مع %40جت و %40شعٌر مع 60%)
لمستوى   أي تأثٌر معنوي هناك  لم ٌكن(. مادة جافة كغم / غم  5و  0) إلٌها مسحوق جذور الزنجبٌل 

الزنجبٌل إلى العلٌقة والتداخل بٌنهما فً الوزن االبتدائً مسحوق جذور العلف المركز إلى الخشن أو إضافة 
بٌن   (0,05≥أ)والنهائً ومعدل كمٌة العلف المستهلك وكفاءة التحوٌل الغذائً ، ولكن أثر التداخل معنوٌا 

فً الزٌادة إذ تفوقت المجموعة االولى معنوٌا ومسحوق جذور الزنجبٌل العلف الخشن إلى  مستوى الشعٌر
 .لمجموعة الثانٌةمقارنة باعلى التوالً (كغم 0.13 و كغم 11.47)والٌومٌة الوزنٌة الكلٌة 

 
المقدمة 

تسهم الثروة الحٌوانٌة بشكل كبٌر فً توفٌر األمن الغذائً ورفع مستوى البلد االقتصادي وذلك لما 
لذا  (2001، مجهول )منتجاتها من أهمٌة كبٌرة لكونها سلعا غذائٌة ضرورٌة لالستهالك البشريتتسم به 
مسالة تحسٌن كفاءة الحٌوانات اإلنتاجٌة وزٌادة إنتاج اللحوم  ، وكان استخدام اإلضافات باالهتمام حظٌت 

مة لتحقٌق هذا الهدف العلفٌة والنباتات الطبٌة فً تحسٌن النمو وصفات الذبائح  إحدى الطرق المستخد
استخدام المضادات الحٌوٌة ومحفزات النمو كإضافات  أنوجد  كما(. 2009و الموسوي ، 2008الراوي،)

اهتم الباحثون تجنبا لذلك علفٌة أدى إلى تأقلم األحٌاء المجهرٌة الضارة وبالتالً أصبحت مقاومة لها ، و
، ( Shujaa ،1989)و مثل استخدام المعزز الحٌوي بإٌجاد بدائل طبٌعٌة للمضادات الحٌوٌة ومحفزات النم

بسبب  التناسلً واإلنتاجً أدائهالغرض تحسٌن  فً تغذٌة الحٌوانواستخدام النباتات الطبٌة كإضافات 
احتوائها على مواد فعالة تحسن من الظروف البٌئٌة للقناة الهضمٌة وزٌادة األحٌاء المجهرٌة المفٌدة  للحٌوان 

اإلضافات الطبٌعٌة مثل النباتات الطبٌة تؤدي إلى تحسن  بعض فات الغذائٌة البروتٌنٌة أواإلضابعض إن  ،إذ
ونظرا لما (.  Hassan ،2008)النمو وتزٌد من كفاءة استغالل المواد العلفٌة وتحسن من خواص الذبٌحة

راسة تاثٌرة على لدعلفٌة لعالئق مختلفة فً نسبة الشعٌر الى العلف الخشن  كإضافاتسبق استخدم الزنجبٌل 
. للحمالن العواسٌة  األداء اإلنتاجً

  
 وطرق العملالبحمواد 

جامعة  –فً الحقل الحٌوانً لقسم علوم الثروة الحٌوانٌة التابع لكلٌة الزراعة  أجرٌت التجربة
حمال عواسٌا تراوحت أعمارها بٌن  20استخدم فٌها و  16/9/2010ولغاٌة  2/7/2010دة من تكرٌت للم

كغم ،وزعت حسب الوزن الى اربعة مجامٌع ثم وضعت فً أقفاص فردٌة  25.49هر ومعدل وزن أش 3-4
وأضٌف  لى الشعٌر واستخدم الجت كعلف خشنداخل حظٌرة نصف مفتوحة وغذٌت طٌلة مدة التجربة ع

وقدم العلف على وجبتٌن  من وزن الحٌوان الحً%  3.5بواقع( 1جدول)الزنجبٌل  مسحوق جذور إلٌها
 وزنت الحٌوانات( .2جدول ) ،وكانت العالئق متساوٌة فً مجموع المركبات الغذائٌة ومسائٌة  صباحٌة

أجري التحلٌل اإلحصائً وفق التصمٌم العشوائً . اسبوعٌا بواسطة المٌزان الحقلً االلكترونً 
، وأستعمل برنامج التحلٌل اإلحصائً الجاهز Complete Randomize Design (CRD )الكامل

S.A.S. (1200 ) لتحلٌل البٌانات والختبار معنوٌة الفروق بٌن المعامالت اجري اختبار دنكن متعدد الحدود
 Duncan's multiple range test(Duncan ،1955 )ًوفق النموذج  الرٌاضً اآلت:  

 
 بحث مستل من اطروحة دكتوراة للباحث االول
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                                                                                        Yijk = μ + Ti +Pj+Tpij+ eijk                 
 

 ( .مادة جافة كغم /غرام )  مواد العلفٌة المستخدمة فً تكوٌن عالئق التجربةال:(1) جدولال   

علف خشن%40+شعٌر60%  علف خشن%60+شعٌر40%   

 المواد العلفٌة
 بدون زنجبٌل مع الزنجبٌل بدون زنجبٌل مع الزنجبٌل

1 2 3 4 

 390 385 590 585 شعٌر

 600 600 400 400 (مادة جافة )جت 

 1 1 1 1 برٌمكس

 3 3 3 3 حجر كلس

 6 6 6 6 ملح طعام

 0 5 0 5 مسحوق جذور الزنجبٌل

 
*. كغم مادة جافة /ائً للمواد العلفٌة المستخدمة فً تكوٌن عالئق التجربة غمالتركٌب الكٌمً:(2)جدولال             

 1 
 

2 3 4 

 868.5 868.5 868.4 868.4 مادة جافة

 797.3 797.3 823.2 823.2 مادة عضوٌة

 150.90 150.75 137.45 136.75 البروتٌن الخام

 34.3 34.3 40.5 40.5 األلٌاف الخام

 7.6 7.6 10.7 10.7 مستخلص االٌثر

 112.2 112.2 117.5 117.5 كغم /مٌكاجول الطاقة الممثلة  

 ( *Anonymous  ،1980) 
 

فً  الوزن  بٌن المجامٌع  ةعنويماختالفات  ٌالحظ من التحلٌل االحصائً عدم وجود  :الوزن االبتدائي 
. ( 3جدول  ) االبتدائً

 بٌن المعامالت والتداخل بٌنهما فً كمٌة العلف معنوٌةالتوجد هناك أٌة فروق  :تناولكمية العلف اليومي الم

لخشن فً كفاءة االعلف إلى  تأثٌر معنوي لمستوى الشعٌر أيٌالحظ لم و.  (3جدول (المستهلكة   الٌومً
 Simitzisو ( 2005)وآخرون Bampidisوتوافقت النتائج مع كل من ،التحوٌل الغذائً 

  (.2008)وآخرون
الخشن كذلك العلف إلى  تأثٌر معنوي لمستوى الشعٌر لم ٌكن هناك أي :اليومية معدل الزيادة الوزنية  

فً (  P<0.05)ان للتداخل أثرا معنوٌا لكن ك. الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة فً الزنجبٌل مسحوق جذور إلضافة 
 ٌن الثالثةالمجموعتكغم ،ولم تختلف معنوٌا مع 0.11كغم على المجموعة الثانٌة 0.13تفوق المجموعة األولى 

ت المستوى قد ٌعود السبب فً تفوق المجموعة ذا. ( 3جدول )كغم على التوالً  0.12و 0.12 الرابعةو
والمضاف إلٌها مسحوق جذور الزنجبٌل إلى زٌادة إفراز اللعاب الذي ٌخفض من حموضة  العالً من الشعٌر

فً نموها مما ٌوفر كمٌة اكبر من  الكرش وبالتالً ٌزٌد من فعالٌة األحٌاء المجهرٌة فً الكرش وٌساهم
 إن الزنجبٌل ٌحسن من قابلٌة امتصاص المواد الغذائٌة فً معدة المجترات البروتٌن المٌكروبً ، فضال عن 

 (Belewu ،2006. ) (.  2010)و دخٌل (  2008)اتفقت هذه النتائج مع كل من الراوي
عٌر إلى العلف الخشن فً الوزن النهائً بالرغم لم ٌكن هناك أي تأثٌر معنوي لمستوى الش :الوزن النهائي

مسحوق ضافة ،ولم ٌكن إل( كغم 36.12)الشعٌر العالً والخشن الواطئ أعطى أعلى متوسط  من إن مستوى
( كغم  36.49)الزنجبٌل تأثٌر معنوي فً الوزن النهائً لكن المعاملة المضاف إلٌها  كانت أعلى وزنا جذور 

إذ بلغت قٌمة المجامٌع األربعة   الوزن النهائًبٌن العوامل أٌة فروق معنوٌة فً ، وأٌضا لم ٌظهر التداخل 
 2010)هذه النتائج مع ألنعٌمًتوافقت .  ( 3جدول )كغم على التوالً 36.06و  36.19و 34.84و  36.80

 .فً دراسته على تأثٌر إضافة الزعتر إلى عالئق الحمالن العواسٌة ( 
. ( الخطأ القٌاسً± المتوسط  )مل المدروسة فً بعض الصفات اإلنتاجٌة تأثٌر العوا:   (3)جدول ال

 التركيب الكيميائي
 العالئق
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 الخطأ القٌاسً المتوسط  
عدد الصفة     

المشاهدات 
الوزن االبتدائً 

 (كغم)
الوزن النهائً 

 (كغم)
الزٌادة الكلٌة 

 (كغم)

معدل الزٌادة 
الوزنٌة الٌومٌة 

 (ٌوم/كغم)

كمٌة العلف 
المتناول 

 (ٌوم/كغم)

التحوٌل كفاءة 
 الغذائً 

 0.26±6.70 0.026±0.98 0.01±0.15 0.63±13.65 1.14±39.60 0.86±25.94 20المتوسط العام 

 العلف الخشن: مستوى الشعٌر 
LR:HC* 
40:60 

10 25.33±1.03 35.82±0.95 10.48±0.46 0.12±0.01 1.04±0.05 9.10±0.54 

HR:LC* 
60:40 

10 25.65±1.06 36.12±0.83 10.47±0.43 0.12±0.01 1.01±0.03 8.89±0.70 

   Gالزنجبٌل مستوى

 0.48±9.21 0.03±1.01 0.01±0.11 0.27±9.98 0.86±35.45 1.03±25.47 10 غم  0

 0.74±8.78 0.04±1.04 0.01±0.12 0.52±10.97 0.89±36.49 1.06±25.52 10 غم 5

(R:C)Xg 
(LR:HC)

x5G 
5 25.33±1.56 36.80±1.35 

11.47±0.65 
 أ

0.13±0.01 
أ 

1.07±0.05 8.52±0.86 

(LR:HC)
x0G 

5 25.34±1.51 34.84±1.32 
9.50±0.24 

ب 
0.11±0.01 

ب 
1.02±0.05 9.69±0.67 

(HR:LC) 
x5G 

5 25.71±1.61 36.19±1.31 
10.48±0.84 

أ ب 
0.12±0.01 

أ ب 
1.01±0.05 9.05±1.30 

(HR:LC) 
x0G 

5 25.60±1.59 36.06±1.19 
10.46±0.40 

أ ب 
0.12±0.01 

أ ب 
1.01±0.04 8.74±0.71 

 P<0.05األحرف غٌر المتشابهة تدل على وجود فرق معنوي عند مستوى *
* R العلف الخشن .C   الشعٌر
* LR:HC60 % علف خشن % 40شعٌر إلى
* HR:LC 40% خشن  %60شعٌر إلى
*x5G (LR:HC )60 % غم زنجبٌل  5علف خشن مضاف الٌه % 40شعٌر إلى
 *x0G (LR:HC )60% علف خشن غٌر مضاف الٌه الزنجبٌل % 40إلى شعٌر
*x5G (HR:LC) 40% غم زنجبٌل  5خشن مضاف الٌه %60شعٌر إلى
*x0G (HR:LC )40% خشن غٌر مضاف الٌه الزنجبٌل%60شعٌر إلى 

 
 فً الخشنالعلف إلى  تأثٌر معنوي لمستوى الشعٌر أي ٌالحظ من خالل النتائج لم  : الزيادة الوزنية الكلية

ن المعاملة المضاف الزنجبٌل تأثٌر معنوي لكمسحوق جذور ضافة لزٌادة الوزنٌة الكلٌة ، ولم ٌكن إلامعدالت 
فً للتداخل   (0,05≥أ)كغم، ولوحظ تأثٌر معنوي  10.97كانت أعلى معدال فً الزٌادة الوزنٌة الكلٌة  إلٌها 

 (كغم 9.50)لى المجموعة الثانٌة ا عتفوقت معنوي التً (كغم11.47)الزٌادة الوزنٌة الكلٌة للمجموعة األولى 
جدول )كغم على التوالً  10.46و 10.48إذ بلغت قٌمتٌهما   والرابعة ، ولم تختلف مع المجموعتٌن الثالثة

الزنجبٌل أدى إلى تحسٌن أداء  قد ٌكون السبب فً هذا االختالف المعنوي إلى أن مسحوق جذور . ( 3
لغدد اللعابٌة لزٌادة  إفراز اللعاب الذي ٌساعد على تنظٌم بٌئة الكرش الجهاز الهضمً إذ ٌقوم بالتأثٌر على ا

كما ٌعمل الزنجبٌل .للمساهمة فً نمو األحٌاء المجهرٌة، كما ٌعد مصدرا لألمالح والمعادن ومنظم للحموضة 
و  Srinivasan ،2000و  Patel)فً تنشٌط عمل االنزٌمات المحللة للبروتٌن 

Srinivasanعملٌة الهضم  ربما ٌعود أٌضا الى التأثٌر االٌجابً للزنجبٌل فً زٌادة،و(2003واخرون
( 2008)واتفقت هذه النتائج مع الراوي( 1981وآخرون ، Purseglove)وامتصاص الدهون والبروتٌنات 

(. 2009)و الموسوي ( 2009)وهادي 
مسحوق جذور إضافة لم ٌكن الختالف مستوى العلف المركز الى الخشن او : كفاءة التحويل الغذائي 

الزنجبٌل مسحوق جذور كفاءة التحوٌل الغذائً لكن المجموعة المضاف إلٌها  فً الزنجبٌل تأثٌر معنوي 
كغم ، وأٌضا لم ٌظهر التداخل بٌنهما أٌة فروق معنوٌة بالرغم من المجموعة األولى  8.78كانت اقل قٌمة 

 Simitzisو ( 2005)وآخرون Bampidisل من، وتوافقت النتائج مع ك( 3جدول ) 8.52كانت هً األقل 
  (. 2008)وآخرون

 

 الصفة
 المعاملة
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EFFECT OF ADDING GINGER ROOT POWDER TO DIETS OF 

DIFFERENT PERCENT OF BARLEY TO ROUGHAGE ON PRODUCTIVE 

PERFORMANCE OF AWASSI LAMBS 
Noaman ,A.I & Shujaa ,T.A   

Animal Resources Department –Agriculture collage –Tikrit University 

 

ABSTRACT  
               This study was carried out in felid of Animal Resources Department at 

Tikrit University .By used Twenty Awassi lambs which individually feeding live-

weight was 25.49 kg ,with ages from 3 -4 months old were used in a experiment  to 

study the effect of  feeding  two level of barley to the roughage( 60% barley with 

40% roughage or 40% barley with 60% roughage) with two level of ginger( 0&5 

gm/kg Dm) on productive performance . Barley mixed with alfalfa were offered to 

lambs at rate of 3.5% of live weight.  No significant effect for level of the 

concentrate to the roughage feed (B:R) or add ginger or interaction between them 

for initial ,final weight, feed intake and feed conversion. There was no significant 

effect of level C:R and ginger for total weight , but there was significant 

effect( 0,05≥أ ) for the first group ( high barley with low roughage with ginger) 

11.47kg and there was no significant effect of the level C:R and ginger effect in the 

average daily weight gain , But first group improved significantly 0.13 kg compared 

to second group ( high barley with low roughage )  0.11 kg. 

 
 المصـــادر

فً   Eوفٌتامٌن   (Zingiber officinale)تاثٌر استخدام الزنجبٌل ( . 2008)الراوي، سعد ثابت جاسم 
كلٌة الطب  -رسالة ماجستٌر . والتناسلٌة للحمالن الذكرٌة العواسٌة  الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة

 .جامعة بغداد  -البٌطري 
الكتاب السنوي لالحصاءات العربٌة ، جامعة الدول العربٌة ،  (2001) .المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة 

 .  123، الصفحة  21المجلد . الخرطوم
وبذورالجرجٌر (  Zingiber officinale)ثٌر إستخدام الزنجبٌل تأ(. 2009)الموسوي،جاسم عٌدان قاسم 

الحمالن  بعض الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة والتناسلٌة فً  فً ( Eruca sativa mill)الناضجة 
. جامعة بغداد–كلٌة الطب البٌطري -رسالة ماجستٌر.العواسٌة الذكرٌة

 L. vulgaris )نبات الزعتر ختلفة منتأثٌرإضافةمستوٌات م(.2010)النعٌمً،عراق غانم منصور 
Thymus)كلٌة الزراعة -رسالة ماجستٌر. العلٌقة فً بعض صفات ذبائح الحمالن العواسٌة إلى– 

جامعة تكرٌت 
المعز المحلً أو بذور المعدنوس إلى علٌقة إناث تأثٌر إضافة جذور الزنجبٌل (. 2010)دخٌل،محمد مؤنس

–كلٌة الطب البٌطري  -رسالة ماجستٌر. جٌة والتناسلٌةلفسلاألسود فً بعض الصفات اإلنتاجٌة وا
. جامعة بغداد

فً   Eوفٌتامٌن   (Zingiber officinale)تاثٌر استخدام الزنجبٌل (. 2009)هادي، لطٌف عٌسى 
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