تأثير المادة المالئة على معدالت النمو والكفاءة التحويلية في حواشي اإلبل
أيمن عبدهللا حمام
ملخص :تمت دراسة التغذية والنمو على  81حاشي مجاهيم خالل عمر 81-6شهر.قسمت الحيوانات عشوائيا
إلى ثالث مجاميع متقاربة في الوزن والعمر تحت ظروف بيئية واحدة .غذيتك كل مجموعة على نوعين من
العالئق وهي.
 -8عليقه مركزة من إنتاج الصوامع ( ٪81,7بروتين خام) قدمت بنسبة  ٪8,5من وزن الحيوان الحي.
وعدلت كل أسبوعين.
 -2عليقه مالئة.تم اختيار احد العالئق المالئة التالية لكل مجموعة( :دريس البرسيم الحجازي .دريس حشيشه
رودس .وتبن قمح معمل باالمونيا)
حسبت الكمية المستهلكة من العليقه المركزة والمالئة والماء.وقدر تطور الوزن بطريقة الوزن الفعلي وطريقة
القياس .وحسب معدل النمو والزيادة اليومية والكفاءة الغذائية كما حسب نسبة التصافي ومساحة العضلة العينية
(كمؤشر لكمية الحم االحمر في الذبيحة) كما تم عمل تحليل كيميائي لمكونات لحم الفخذ العضلة العينية
كمنطقتين مختلفتين في الجسم .وذلك بعد ذبح الحيوانات في نهاية فترة التجربة .كما تم تحليل عينات الدم في
خمس فترات .األولى منها كانت قبل تغذية الحيوانات (معامالتها) وذ لك بهدف توضيح اثر التغذية المختلفة
على مكونات مصل الدم والعناصر التي تم تحليلها هي البروتينات المصلية (األلبيومين
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الغذاء بينت أن الحيوانات استهلكت العلف المركز بنسبة  ٪8من الوزن الحي بينما كان استهالكها من المادة
الجافة بشكل عام  % 8.5من الوزن الحي كما أظهرت النتائج إن مجموعة دريس البرسيم سجلت أعلى معدل
استهالك للمادة الجافة والماء حيث بلغ متوسط استهالكها اليومي  1,81كلحم 1,8,لتر مقارنة ب 3.33كلجم
 6.7,لتر لمجموعة دريس لرودس و 3,26كلحم 7,5 ,كلحم لمجموعة التبن المعامل ,وكانت قيم الكفاءة
الغذائية للمجاميع الثالثة  1,7,1,7,1,1كجم مادة جافة /كجم نمو على التوالي مع عدم وجود اختالفات معنوية
بين المجاميع الثالث.
أظهرت النتائج أن نمو الحيوانات يتطور بمعدل عام  8,82+131جم/يوم .مع وجود فروق معنوية بين
المعامالت ( )p<0.0001حيث كان معدل النمو  232 ,181 ,767جم /يوم لكل من معامالت البرسيم.والرودس
والتبن المعامل على التوالي .وكان متوسط الوزن في نهاية فترة الدراسة للمجاميع أعاله ,226,7 ,388,1

 211,8كجم على التوالي وأظهرت النتائج وجود تطابق للقيم بمعنوية عالية الستخدام القياس في تقدير وزن
الحيوان ) )p<0.0001نتائج الدراسات الفسيول وجية أظهرت أن المكونات المختلفة لمصل الدم كانت جميعها
ضمن الحدود الطبيعية في اإلبل  ,وقد كان هناك ازدياد في البروتين الكلي واأللبيومين مع تقدم فترات التجربة
في هذه الحيوانات والذي يعكس تحسين الحالة الغذائية وزيادة وزن الجسم وكان البروتين الكلي في المتوسط
 62,5حم  /لتر واإللبيومين  37,3جم /لتر ,أما التغيرات الحادثة في الجلوبيولين النسبة بين األلبيومين
والجلوبيولين فقد انعكاس للتغيرات الحادثة في األلبيومين حيث أن البروتين الكلي في نهاية التجربة كان
متقارب في المجوعات الثالث ,أيضا كان هناك زيادة معنوية ) )p<0.001في قيم الدهن بشكل عام حيث بلغ
متوسط الدهون الكلية 2,8جم/لتر لتر والجليسريدات الثالثية  18,2ملجم  888 /مل ( ما يعادل  8,17مليمول
 /ل تر ) بدون اختالف معنوي تتراوح معادل مادة البيلروبين في المجاميع الثالثة  8,1 – 8,82ملجم 888 /مل
(  6,11 – 8,31ميكرومول  /لتر ) بمتوسط عام حوالي  8,3ملجم  888 /مل (  5,83ميكرومول  /لتر )
ولم يكن هناك اختالفات معنوية بين المجموعات الثالث المختلفة,
أم بالنسبة للفترات فقد أظهرت إن هناك اختالفات معنوية ( )p<0.001ما بين الفترات وبعضها زادت
معدالت اليوريا أيضا مع تقدم الفترات وكان متوسطها العام 66.1مجم888/مل (أي ما يعدل
 88.8مليمول/لتر) .وبتالي فقد كان هناك تأثير معنوي عالي للفترة على معدالت يوريا الدم ( ,)P<0.001بينما
لم يكن هناك تأثير معنوي للمعاملة .كذالك تقع نتائج أنزيمي
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اطهرت نتائج التحليل اإلحصائي بأنة ال يوجد فروق معنوية الختالف المعاملة وال لتغير الفترات.
نتائج دراسة اللحم أوضحت أن نسبة التصافي كانت متقاربة في المجاميع الثالث وهي%57.3
لمجموعة دريس البرسيم %56.2 ,لمجموعة دريس الرودس %57.6 ,لمجموعة التبن .بينما اختلفت مساحة
العضلة العينية,حيث زادت بشكل غير معنوي في مجموعة دريس البرسيم عن مجموعة دريس الرودس والتبن
المعامل وقد كانت 75.5 , 71.8 , 13.1سم 2للمجاميع السابقة على التوالي .
التحليل الكيميائي لمكونات لحم الفخذ لم يظهر أي اختالفات معنوية بين المجاميع الثالث ,وقد بلغ
متوسط الرطوبة حوالي  ,%71ومتوسط البروتين الخام  %28.8فيحين بلغ متوسط الرماد الخام  %8.23كما
بلغ متوسط الدهن الخام  %1.6كذلك فان التحليل اإلحصائي لمكونات لحم العضلة العينية لم يظهر أي
اختالفات معنوية بين المجاميع الثالث تحت الدراسة ,وقد كان متوسط الرطوبة حوالي  ,%61.3والبروتين
الخام  ,%82.5والرماد الخام  ,%8.8والدهن الخام  ,%88.8وعند مقارنة مكونات لحم الفخذ مع لحم
العضلة الغينية لم يكن هنالك اختالفات معنوية في نسبة البروتين والرماد الخام ,بينما كان هنالك اختالفات
معنوية ( )P<0.01في نسبة الرطوبة .واختالفات عالية المعنوية ( )P<0.001في نسبة الدهن الخام ,حيث زادت
نسبة الرطوبة بينما انخفضت نسبة الدهن الخام في للحم الفخذ عنها في للحم العضلة العينية .وهذا ما يدل على
اختالف نسبة الدهن من مكان إلى أخر من الجسم على حسب القطعية.

