
  
 

  الذبیحة في األغنام القطف على النمو وصفات ببعض أنواع تغذیةالتأثیر   
  

  بسام عبد العزیز البسام
  

زیعھا بطریقة تم تو )كجم ٢٣متوسط وزن  (من الحمالن النجدیة النامیة  ٣٦استخدم في ھذه الدراسة 
ى    ة عل عشوائیة على أربعة مجامیع غذائیة كل مجموعة قسمت إلى ثالث مكررات وذلك  لدراسة تأثیر التغذی

   .فات الذبیحةثم على ص، بعض أنواع القطف كعالئق متكاملة على كفاءة النمو والھضم

ى لم    ة األول ات المجموع یم       ٧٠دة ـغذیت حیوان س البرس ى دری وي عل ة تحت ھ متكامل ى علیق وم عل ی
ف     ولنفس المدة على ثال أما الثالث مجامیع األخرى فتم تغذیتھا ،)علیقھ مقارنة( ى القط وي عل ق تحت ث عالئ

د        ،الرغل، الملحي ن ال دال م ك ب ب متساویة وذل ًا بنس ة    ، سر ی القطف والرغل مع ل القیاسات التالی م عم : وت
  .معدل التحویل الغذائي، معدل الزیادة الیومیة، كل أسبوعین تأوزان الحیوانا، العلیقة استھالكمعدل 

ى  عمل تجربة ھضمتم  و     ١٢ عل ة النم ن تجرب وان م اً     ، حی ة یومی ت تجرى القیاسات التالی وزن : وكان

   .الخارجوزن البول ، وزن الروث الخارج، الغذاء المأكول
ار بعد نھایة فترة النمو تم  ع       ٢٤عدد    اختی ل بشكل عشوائي بواق دة        ٦حم ة وصومت لم ل علیق الن لك حم

ارد ، نسبة التصافي، الوزن الحار، الوزن الحي: وتم إجراء القیاسات التالیة، ساعة ثم ذبحت ١٨ ، الوزن الب

التحلیل الكیمیائي ، سمك جدار الجسم، ھنسمك الد، مساحة العضلة العینیة، فصل ووزن بعض أجزاء الذبیحة
  .قوة القطع، حموضة اللحم، لون اللحم، لألنسجة الناعمة

ى        النمو أن جوقد بینت نتائ ة عل ق المحتوی ى العالئ ذاة عل الن المغ المادة الجافة المأكولة كانت أعلى مع الحم
دریس  ىالمحتویة عل علیقھالوالقطف والرغل وبفروق معنویة عن أالرغل  القطف أو ة الشاھد  ( ال ا  ، )علیق أم

ق الدریس كان أعلى مع الحمالن المغذاة على علیقھ فمعدل الزیادة الیومیة  ف   عن تلك المغذاة على عالئ القط

  معدل التحویل  جوتشیر نتائ، لكن بدون فروق معنویة
على العالئق  أن ھناك فارق معنوي لصالح الحمالن المغذاة على علیقة الدریس مقارنة بالحمالن المغذاة

  .األخرى

أن معامالت ھضم المادة الجافة والمادة العضویة واأللیاف الخام واأللیاف  تجربة الھضم نتائج أظھرت
،  الحمضیة انخفضت بشكل غیر معنوي  كنتیجة للتغذیة على أنواع القطف المختلفة مقارنة بعلیقة الدریس

رات الذائبة واأللیاف المتعادلة في العالئق المحتویة بینما كان ھناك انخفاض معنوي لمعامل ھضم الكربوھید
معنویة بالنسبة لمجموع المواد الغذائیة الكلیة  أن ھناك زیادةالنتائج  تكما أوضح، على أنواع القطف

المھضومة للعلیقة المحتویة على الدریس مقارنة بالعالئق األخرى المحتویة على القطف أو الرغل أو القطف 

بین العلیقة المحتویة  أو میزان اآلزوت المھضومبالنسبة للبروتین  م یكن ھناك فروق معنویةل ،والرغل معًا
  .یوم/ جرام  ٨‚٥٤ و ٧,١٠ زوت مابینآلم میزان اریس والعالئق األخرى وتراوحت قیعلى الد
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ة في الوزن الحار والبارد لذبائح علیق ) (P < 0.05معنوي  انخفاضأما نتائج الذبح فقد أشارت إلى 
ولم یكن ھناك فروق معنویة في العالئق التجریبیة ، الرغل وعلیقة القطف والرغل معًا مقارنة بعلیقة الشاھد

، سمك الدھن، سمك جدار الجسم، مساحة العضلة العینیة، مقارنة بعلیقة الشاھد في كل من نسبة التصافي

، التركیب الكیمیائي لألنسجة الطریة وكذلك، لون اللحم، درجة الحموضة، نسبة األنسجة الطریة إلى العظام
   .في العلیقة المحتویة على الرغل ) (P < 0.05أما نسبة الدھن فكانت منخفضة 

نباتات القطف  وعلیھ تظھر النتائج في النمو والھضم وصفات الذبیحة إلى إمكانیة إحالل أنواع من 
  .دمة في المملكة العربیة السعودیةكبدیل لدریس البرسیم في األعالف المستخ )القطف الملحي والرغل(
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