
Annals of Agric. Sci., Moshtohor                                                       ISSN 1110-0419 

Vol. 56(1) (2018), 143 – 148                  http://aasj.bu.edu.eg/index.php 

 

 

 العواسي لذبيحة الحمالن والخارجية الداخلية األجزاء اوزان ونسب علىالخشن  :تأثير نسبة العلف المركز 
 *سعود علوان حمد أسلم

 االنتاج الحيوانيقسم  –كلية الزراعة –جامعة تكريت 
Correspondence author: aslam.alwan@gmail.com 

 
 الخالصة

حمالن لكل  4) حمال عواسيا   69باستخدام ، يوما  69جامعة تكريت لمدة  -كلية الزراعة ل التابعة نياالنتاج الحيوا مزرعةتمت التجربة في 
الهدف دراسة تأثير استخدام األعالف المركزة والخشنة بنسب مختلفة على أوزان ونسب  ،6.91±38.23 ابتدائي أشهر وبمعدل وزن 7-9بعمر  معاملة(

 0:600المعاملة االولى )سيطرة(  )دريس الجت( فكانت الخشن العلف المركز:توزعت اربع مستويات من العواسي.  االجزاء الخارجية والداخلية للحمالن
, أشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى غياب الفروق المعنوية بين المعامالت لوزن ونسبة الرأس 71:81 والرابعة 10:10والثالثة  81:71 والثانية

( في نسبة الجلد ووزن الكرش المملوء , مع عدم ظهور أية فروق معنوية بين المعامالت في نسبة P<0.05ك فروق معنوية )واألطراف إال انه كانت هنا
تين والقصبة رئال طحال,ال كبد,الالكرش المملوء والفارغ واألمعاء المملوءة والفارغة . ولم تظهر فروق معنوية لكل من وزن ونسب األحشاء الداخلية 

  خصيتين و القلب.ال كليتين,ال ,الهوائية
 

 المقدمة
تعتبر األعالف الخضراء من األسس الفعلية في تغذية حمالن التسمين إذ ال يمكن االستغناء عنها سواء في فصل الشتاء أو الصيف وسواء 

و Berge )دة األعالف الخضراءكانت على صورتها الخضراء أو بعد معاملتها بالتجفيف ) الدريس( وان نسبة هضم األلياف تتناسب طرديا مع جو 
Dulphy،6621  وSanson ، و  6660وآخرونSauvant  و6664وآخرون Archimede ، و  6661وآخرونMatejovsky  وSanson 

و  6623وآخرون،Mouldet )عملية هضم األلياف في العلف الخشن منيحصل النمو اإلضافي في وزن الحيوانات باالعتماد على الناتج ( 6661،
Hoover ،6629  وGalyean و Owens،6666) ( يؤدي إلى %69-61فضال  عن ذلك فان زيادة محتوى العلف من الطاقة والبروتين الخام من )

كذلك سبل اإلدارة ومدة التسمين والتغذية أجريت عليها العديد من الدراسات والبحوث في  (Haresign ،6623) زيادة في وزن الجسم بصورة معنوية
 9600ويمثل اإلنتاج الكلي من اللحم في العالم ( 8003وآخرون ،  Caneque)ن من مختلف الجوانب إال إن نتائجها كانت متباينة تسمين الحمال

 M. Joy) التي زادت أسعارها في السنين القالئل والخارجيةالداخلية  االجزاءبذلك على أوزان  ة  مؤثر  (6662وآخرون، Safiudo) مليون طن / سنة
من وزن الحيوان الحي و  % 69.4التي تعد من األجزاء المهمة اقتصاديا بالنسبة لمربي الماشية , إلنها بمجموعها تمثل نسبة  (8002وآخرون ،

العلف المركز والعلف الخشن في عالئق تسمين الحمالن مع الحفاظ من  نسباستخدام إن  كما (6666وآخرون ،  Delfa)من وزن الذبيحة  61.6%
( وعليه كان الهدف من 6663وآخرون، Schaake) نتج و معرفة الفروقات االقتصادية تؤدي الى إمكانية زيادة الربح من خاللهاعلى كم ونوع الم

 . للحمالن العواسي الخارجية الداخلية و االجزاءاوزان ونسب  على المركز: الخشننسب مختلفة من العلف  تأثير استخدام دراسة هو البحث
 

 مواد وطرائق العمل
حمال عواسيا  ) كلها من نفسس المزرعسة( بعمسر  69كلية الزراعة/جامعة تكريت, التي ضمت ل االنتاج الحيواني التابعقسم  مزرعةمت التجربة في ت

ط أسسسبوعان تسسم وزن الحمسسالن وتوزيعهسسا عشسسوائيا إلسسى أربعسسة مجسساميع متجانسسسة إلسسى حسسد مسسا بمتوسسس مسسدتهايومسسا , بعسسد فتسسرة تمهيديسسة  69لمسسدة و أشسسهر  9-7
الحيوانسات  م، مسع تسوفر التسبن امساوكسان المساء متسوفرا طسوال التجربسة ,م6.1×6 بأبعساد كغم, جميع الحمالن تم وضعها في أقفسا  فرديسة 6.91±38.23عام

 .بصورة حرة
 

 
 البحث مدعوم من مركز بحوث الموارد الطبيعية / جامعة تكريت 
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 :على النحو التاليالدريس  المركز: العلفنسب مختلفة من بتم تغذية مجاميع الحمالن  بعد ذلك
 . %600المجموعة االولى )سيطرة( :علف مركز 

 .%81، الدريس  %71المجموعة الثانية : علف مركز 
 %10 ، الدريس %10: علف مركز  الثالثةالمجموعة 
 . %71 ، الدريس %81 : علف مركزالرابعةالمجموعة 

 
 ى أساس المادة الجافة(( مكونات العلف المركز )محسوبة عل6جدول رقم )

 % النسبة المئوية  المادة العلفية

 35 نخالة حنطة

 53 شعير

 01 كسبة فول الصويا

 0 ملح طعام 

 0 حجر كلس

 011 المجموع

 
 (التركيب الكيميائي* للعلف المركز والدريس8جدول رقم )

 المركبات الغذائية

 المادة العلفية
 المتناولةالتركيب الكيمائي المحسوب للعليقة 

 المختلفة المعامالتفي 

 دريس الجت : مركز
 سيطرة

411 :1 

 الثانية

56 :86 

 الثالثة

61 :61 

 الرابعة

86 :56 

 85.80 87.27 88.75 21.99 23.59:  21.99 المادة الجافة*

 9.66 7.80 5.94 3.12 00.39:  3.12 رماد

 15.32 15.59 15.85 01.00 03.11:  01.00 بروتين

 1.90 2.21 2.52 9.25 0.32:  9.25 دهن خام

 21.85 17.70 13.55 2.31 91.11:  2.31 ألياف خام

 47.79 52.62 57.44 19.96 39.21:  19.96 كاربوهيدرات

 2764.28 2928.55 3092.83 5936.0 9111:  5936.0 الطاقة المهضومة سعره/كغم

 (6672،)*خواجة
 

، اما الخصيتين والكلى فتم حسابها على اساس وزن الذبيحة لحيوان الفارغمحسوبة لوزن ا كأوزان ونسبالمدروسة  تم قياس جميع الصفات         
الصفات  علىلدراسة تأثير العوامل المؤثرة   Complete Random Designتم تحليل بيانات التجربة باستعمال التصميم العشوائي الكامل الباردة. 

( بعد تحويل البيانات باستخدام التحويل الزاوي وذلك الن بعض البيانات ذات نسب مئوية وفق SAS،8006ئي ) البرنامج اإلحصا المدروسة، باستخدام
 النموذج الرياضي اآلتي :

Yij=M+Ti.+Eij 
 إذ أن :

Yij  قيمة المشاهدة =j   العائدة للمعاملةi. 
Ti  تأثير المعاملة =i . 
M   المتوسط العام للصفة المدروسة = 
Eij أ العشوائي = الخط 

 ( متعدد الحدود لتقدير الفروق المعنوية بين المعامالت.6611)،Duncanوتمت مقارنة متوسطات المعامالت باستخدام اختبار 
 
 
 



 033   تأثير نسبة العلف المركز : الخشن على اوزان ونسب األجزاء الداخلية والخارجية لذبيحة الحمالن العواسي
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 النتائج والمناقشة
 

 الخطأ القياسي(±)المتوسطللحمالن  مخلفات الذبح الخارجية على( تأثير نسبة العلف المركز: العلف الخشن 3جدول )
 المعنوية T1 T2 T3 T4 الصفات

 الرأس
Kg 0.33±1.93 a 9.11±1.99 a 0.63±1.02 a 0.21±1.90 a N.S. 

% 5.31±1.39 c 3.01±1.06 a 3.31±1.31 abc 3.20±1.31 ab P<0.05 

 األطراف
Kg 1.21±1.09 a 1.21±1.91 a 1.25±1.00 a 1.29±1.02 a N.S. 

% 0.25±1.01 a 9.02±1.03 a 9.05±1.00 a 9.02±1.00 a N.S. 

 الجلد
Kg 5.63±1.50 b 3.32±1.99 a 5.22±1.05 b 3.52±1.02 a P<0.05 

% 2.13±0.26ab 00.33±1.22 a 2.22±0.52 b 00.63±0.03a P<0.05 

 (P≤0.05الحروف المختلة أفقيا تعني وجود فروقات معنوية )
 )سيطرة( 0: 600= نسبة علف مركز : خشن  T1المعاملة االولى 

 81: 71= نسبة علف مركز : خشن  T2الثانية  المعاملة
 10: 10= نسبة علف مركز : خشن  T3المعاملة الثالثة 
 71: 81= نسبة علف مركز : خشن  T4المعاملة الرابعة 

 
 71:81, 10:10,  81:71,  0:600السسذبح الخارجيسسة للمعسسامالت التسسي تناولسست اجسسزاء أوزان ونسسسب مخلفسسات أن ( 3)يتضسسح مسسن نتسسائج الجسسدول 

فسي كغسم علسى التسوالي,  6,20و  6,74,  8,00,  6,41أي اختالفات معنويسة فسي أوزان السرأس  لها علف مركز: خشن لم تظهر نتيجة التحليل اإلحصائي
زن اال ان و  ، علسسسى التسسسواليلمعسسسامالت االربعسسسة ل % 4,26و  4,49,  1,60,  3,10فسسسي نسسسسبة السسسرأس  (p<0.05حسسسين تفوقسسست المعاملسسسة الثانيسسسة معنويسسسا )

علسسسى معسسساملتي السسسسيطرة والثالثسسسة كسسسذلك تفوقسسست المعاملسسسة الثانيسسسة والرابعسسسة وزن الجلسسسد  بينمسسسا .االطسسسراف ونسسسسبتها لسسسم تختلسسسف معنويسسسا بسسسين المعسسسامالت االربعسسسة
ي فسالثالثسة  ةلمعاملس( علسى اp<0.05معنويسا ) الثانيسةتفوقت المعاملة نسبة ال. اما في كغم على التوالي 4,36و  3,71  ,4,46  ,3,26( p<0.05معنويا)

 على التوالي. % 66,74و  6,62,  66,41,  6,80 الرابعة والسيطرةحين لم تختلف معنويا عن المعاملة 
 

 الخطأ القياسي(±وزن ونسب الجهاز الهضمي الفارغ والمملوء )المتوسط المدروسة على كل من( تأثير نسبة العلف المركز: العلف الخشن 4جدول )
 المعنوية T1 T2 T3 T4 الصفات

 الكرش مملوء
Kg 3.10±1.02a 3.23±1.99a 3.33±1.90a 3.50±1.01b P<0.05 

% 05.51±1.10a 03.93±1.32a 00.11±1.69b 03.31±1.11a  P<0.05 

 الكرش فارغ
Kg 0.55±1.01 0.91±1.12 0.03±1.06 0.02±1.02 N.S. 

% 5.91±1.19 5.90±1.19 9.20±1.19 5.02±1.19 N.S. 

 مملوءة  األمعاء
Kg 0.15±1.01 0.65±1.05 0.63±1.91 0.61±1.90 N.S. 

% 5.29±1.19 3.30±1.13 3.31±1.19 3.39±1.13 N.S. 

 األمعاء فارغة
Kg 0.11±1.03 1.21±1.02 0.10±1.05 0.12±1.03 N.S. 

% 9.33±1.13 9.33±1.11 9.36±1.11 9.22±1.15 N.S. 

 (P≤0.05معنوية ) الحروف المختلة أفقيا تعني وجود فروقات
 )سيطرة( 0: 600= نسبة علف مركز : خشن  T1المعاملة االولى 
 81: 71= نسبة علف مركز : خشن  T2المعاملة الثانية 
 10: 10= نسبة علف مركز : خشن  T3المعاملة الثالثة 
 71: 81= نسبة علف مركز : خشن  T4المعاملة الرابعة 

 
والمعساملتين الثانيسة  بالسسيطرة مقارنسة كغسم ( وزن الكرش المملوءp<0.05معنويا ) الرابعة سجلت انخفاضاالمعاملة  ان (4يتضح من الجدول رقم )

فقسسد كسسان االنخفسساض معنويسسا فسسي المعاملسسة الثالثسسة مقارنسسة ببقيسسة المعسسامالت  %فسسي نسسسبة الكسسرش المملسسوء امسساكغسسم . 4,36و  1,11,  1,61,  1.96والثالثسسة 
( ان الهدف مسن عمسل خلسيط مسن مسواد االعسالف 6661،)Sansonو  Matejovskyاذ اشار  على التوالي . % 64,40و  66,09,  64,81,  63.39

لزيسسادة الطاقسسة الغذائيسسة وكميسسة البروتينسسات والمعسسادن والفيتامينسسات المتناولسسة ولتحسسسين كفسساءة  هسسو المركسسزة مسسع االعسسالف الخشسسنة فسسي عالئسسق الحيوانسسات المجتسسرة
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الفسارغ لسم يختلسف معنويسا بسين  الكسرش وزنلس أمسا بالنسسبة ظر االعتبار نوعية المواد المركز ونسبة الخلسط مسع االعسالف الخشسنة .هضم األعالف مع االخذ بن
اختالفسسات فسسي اظهسسار  لسسم تكسسن للمعسسامالت تسساثيرالفسسارغ  الكسسرش نسسسبة وكسسذلك فسسيكغسسم علسسى التسسوالي  6,66و  6,64,  6,89,  6,33المعسسامالت األربعسسة 

كغسم  6,79و  6,74,  6,73,  6,93وزن األمعساء المملسوءة  فضال عسن ذلسك فسيعلى التوالي  % 3,62و  8,63,  3,86,  3,89 جاميعبين الم معنوية
لسسم تظهسسر أيسسة اختالفسسات معنويسة فسسي وزن األمعسساء الفارغسسة بسسين المعسسامالت كمسا علسسى التسسوالي .  % 4,18و  4,49,  4,46,  3,68، ونسسسبتها علسى التسسوالي

 Kumariمسسع  متفقسسةالنتسسائج  جسساءت هسسذ و ،  % 8,26و  8,16,  8,41,  8,41 فضسسال عسسن نسسسبتهاكغسسم علسسى التسسوالي  6,02و  6,06,  0,69,  6,00
 . فسي حسين لسم تتفسق90:40و  40:90، 10:10وبسثالث نسسب مسن العلسف المركز:الخشسن  Nellore x Deccaniعند تغذية الحمسالن ( 8068وآخرون،)

( أي فسسسروق معنويسسسة بسسسين الحمسسسالن المغسسسذاة علسسسى نبسسسات 8063وآخسسسرون،) Sudheerوكسسسذلك لسسسم يجسسسد  .(6629)،الجريسسسان( و 6623) ،مسسسع مسسسا ذكسسسر  السسسدوري
 والفارغة. المملوءةفي وزن القناة الهضمية  والسيطرة sorghum السرغوم 

 
 ياسي(الخطأ الق±( تأثير نسبة العلف المركز: العلف الخشن في وزن ونسب األحشاء الداخلية )المتوسط1جدول )

 المعنوية T1 T2 T3 T4 الصفات

 الكبد
Kg 1.31±1.12 1.39±1.12 1.31±1.12 1.31±1.12 N.S. 

% 0.56±1.01 0.55±1.09 0.33±1.12 0.95±1.15 N.S. 

 الرئتين والقصبة الهوائية
Kg 1.21±109 1.20±1.00 1.29±1.09 1.62±1.00 N.S. 

% 9.90±1.92 9.59±1.13 9.51±1.03 9.00±1.19 N.S. 

 الطحال
Kg 1.13±1.10 1.13±1.10 1.13±1.10 1.13±1.10 N.S. 

% 1.09±1.10 1.05±1.10 1.05±1.19 1.05±1.10 N.S. 

 القلب
Kg 1.09±1.11 1.09±1.11 1.03±1.12 1.09±1.16 N.S. 

% 1.92±1.15 1.50±1.10 1.51±1.10 1.59±1.00 N.S. 

 الخصيتين
Kg 1.39±1.01 1.51±1.01 1.35±1.02 1.31±1.13 N.S. 

% 1.22±1.12 1.63±1.11 0.01±1.16 1.29±1.19 N.S. 

 الكليتين
Kg 1.01±1.10 1.13±1.19 1.11±1.19 1.50±1.10 N.S. 

% 1.52±1.10 1.90±1.19 1.93±1.10 1.50±1.10 N.S. 

 (P≤0.05الحروف المختلة أفقيا تعني وجود فروقات معنوية )
 )سيطرة( 0: 600مركز : خشن = نسبة علف  T1المعاملة االولى 
 81: 71= نسبة علف مركز : خشن  T2المعاملة الثانية 
 10: 10= نسبة علف مركز : خشن  T3المعاملة الثالثة 
 71: 81= نسبة علف مركز : خشن  T4المعاملة الرابعة 

 
معدالت أوزان  المختلفة علىداخلية للمعامالت ( إلى عدم وجود فروق معنوية في األحشاء ال1تشير نتائج التحليل اإلحصائي في جدول رقم )

على التوالي . كما لم تكن الفروق  % 6.83و  6.44,  6.33,  6.37 و كغم على التوالي 0.49و  0.19,  0.18,  0.19من الكبد ونسب كل 
على  % 8.66و  8.39,  8.38,  8.86 ونسبتهماكغم على التوالي  0.76و  0.68,  0.66,  0.60وزن الرئتين والقصبة الهوائية معنوية في 

,  0.68في نسبة الطحال و كغم على التوالي  0.01و  0.01,  0.01,  0.01وزن الطحال  وانعدام الفروق المعنوية في المعامالت عندالتوالي , 
كغم على  0.68و  0.64,  0.68,  0.68وزن القلب  فضال عن ذلك لم تكن هناك فروق معنوية في على التوالي . % 0.63و  0.63,  0.63

,  0.30,  0.48 لم يظهر أي فرق معنوي بين المعامالت وزن الخصيتين ،على التوالي % 0.38و  0.39,  0.36,  0.86نسبة القلب و التوالي 
ت بشكل ولم ينعكس تاثير المعامالعلى التوالي , % 0.28و  6.60,  0.74, 0.62نسبة الخصيتين  فضال عن كغم على التوالي 0.38و  0.43

,  0.36كغم على التوالي ونسبة الكليتين  0.07و  0.09,  0.01,  0.60 تفكانالبارد لذبيحة ا وزن الكليتين المحسوبة على أساس وزن معنوي على
 وFaruk ،(2005 )( و 6629على التوالي . وجاءت هذ  النتيجة متفقة مع ما وجدته الجريان ) % 0.87و  0.83,  0.80

Kumari(،8068وآخرون) ، ولم يجدSudheer (،أي فرق معنوي في كل من اوزان القلب والكلية والرئتين والقصبة الهوائية و الطحال 8063وآخرون )
( أي فروق معنوية في وزن القلب والرئة والكبد والطحال والقناة الهضمية عند المقارنة بين 8061وآخرون،) Miroslavو لم يجدوا و الخصيتين. 

 اعطيت احداهما الدريس واالخرى بدون علف خشن. Blackheadمجموعتي حمالن 
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 المصادر:
. الوزن عند الذبح والمستوى الغذائي وعالقتها ببعض صفات التسمين لدى الحمالن العواسية. رسالة ماجستير . 6629الجريان ، لمياء جواد فارس. 

 كلية الزراعة. جامعة بغداد . العراق.
كلية الزراعة.جامعة -اسة بعض الصفات االقتصادية لدى الحمالن العرابية والعواسية في وسط العراق.رسالة ماجستير(.در 6623الدوري,ظافر شاكر.)
 بغداد.العراق.
سم .التركيب الكيمياوي والقيمة الغذائية لمواد العلف العراقية.جمهورية العراق .وزارة الزراعة.مديرية الثروة الحيوانية العامة.ق6672خواجة,علي كاظم.
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Abstract 

This study was carried out at the department of animal production farm, College of Agriculture, University of 

Tikrit for (96 days). Sixteen Awassi lambs aged 6-7 months and at average weight of 32.82±1.65 kg. The 

experiment was aimed to investigate the effect of using various concentrate: roughage diets ratio on the some 

productive performance of Awassi lambs. The lambs were randomly assigned to four treatments depending on feed 

ratio of concentrate: roughages as following: the first treatment (control 100: 0 and the second 75:25 and the third 

50:50 and the fourth 25:75. Non-significant were showed differences between treatments for head and legs weights 

and percentages. As well as, filled rumen %, empty rumen weights and percentages, filled and empty intestine 

weights and percentages. While, treatments four groups were significant with respect to skin % and filled rumen 

weights (P<0.05).  
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