
 

 

 تأثیر برنامج التغذیة على أداء الحمالن النجدي وخواص ذبائحھا

 

  بندر بن أحمد سعد السلبود

 

كجم وذلك بھدف دراسة  ٠.١ ±٢٧.٥أغنام النجدي متوسط أوزانھا ساللة حمال من ذكور  ٦٤أستخدم في ھذه التجربة 

وتم توزیع الحمالن . الھضمي للغذاء وخواص الذبیحة والمكافئفة من التقیید الغذائي على أداء الحمالن تأثیر المستویات المختل

تجربة التي معاملة الشاھد حیث غذیت الحمالن فیھا بنظام التغذیة الحرة طوال فترة ال: أربع معامالت غذائیة وھي إلىعشوائیا 

من مستوى التغذیة الحرة، وھذه  %٦٠و ٧٠، ٨٠دت فیھا التغذیة حتى أسبوع، وثالث معامالت غذائیة قی ١٥ استمرت لمدة

لفترة ثالث أسابیع المجامیع تم تغذیتھا بنظام التغذیة الحرة خالل أول ثالث أسابیع، ثم قیدت تغذیتھا طبقا للمستوى المحدد سلفا 

تغذت جمیع الحمالن بنظام التغذیة الحرة وحتى  كوبعد ذلأسبوعان من التقیید الغذائي ثم وتبعھا أربع أسابیع من التغذیة الحرة، 

كنسبة مئویة من الغذاء المستھلك خالل في ھذه الدراسة تم حساب الكمیات المقیدة من الغذاء قد و. للتجربة ١٥نھایة األسبوع الـ 

  .األسبوع السابق لمجموعة حمالن التغذیة الحرة

لمعامالت الغذائیة المختلفة عند نھایة الفترة األولى للتقیید الغذائي في متوسط وزن الجسم بین ا االختالفات أنوقد لوحظ   

 أوزانعلى متوسط  %٩.١و ٤.٩، ٢.١حیث تفوقت مجموعة حمالن الشاھد بحوالي ، (P<0.05)كانت واضحة بشكل معنوي 

قد اختفت ھذه الفروق من التغذیة الحرة وعلى التوالي، و %٦٠و ٧٠، ٨٠الجسم في المجامیع التي قیدت تغذیتھا لمستویات 

(P>0.05)  جموعة حمالن الشاھد ممتوسط وزن الجسم ل أن الغذائيعند نھایة الفترة الثانیة من التقیید وجد . التغذیة إعادةبعد

مع وزن الجسم في  بالمقارنة (P<0.05) في الوزن أثقلمن الغذاء الحر كانت  %٨٠الحمالن التي قیدت تغذیتھا حتى ةومجموع

 األوزانجمیع  وأصبحتھذه الفروقات قد تالشت ومن الغذاء الحر،  %٦٠و ٧٠عتي الحمالن التي قیدت تغذیتھا حتىكل من مجمو

  . أسابیعالتغذیة لمدة ثالثة  إعادةبعد  (P>0.05)متساویة 

و  ٦٣.٦، ١٦.١بحوالي (P<0.05)تفوق قد حمالن مجموعة الشاھد لمعدل النمو الیومي أن نتائج ال أوضحت  

بالمقارنة  ةخالل مرحلة التقیید الغذائي الثانی %٣٤٨.٩و  ١٠٠، ٣٤.٧، وبحوالي األولىالل مرحلة التقیید الغذائي خ %١٥٤.٥

 أنالحر وعلى التوالي، وعلى العكس من ذلك، فقد وجد  ءمن الغذا %٦٠و ٧٠، ٨٠الحمالن التي قیدت تغذیتھا حتى عمجامی مع

من الغذاء الحر  %٦٠و ٧٠ ،٨٠یضي في مجامیع الحمالن التي قیدت تغذیتھا حتىمعدل النمو الیومي خالل مرحلة النمو التعو

و  ٣٣.٨، ١٤.٨، وبحوالي األولىخالل فترة النمو التعویضي  %٢٤.٤و  ٧.٤، ١٥.٣بحوالي  (P<0.05) وبشكل معنوي أسرع

  . الن مجموعة الشاھدخالل فترة النمو التعویضي الثانیة على التوالي، بالمقارنة مع معدل النمو في حم %٤١.٢
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، %٨٠باستثناء مجموعة حمالن التقیید الغذائي قد لوحظ أن كمیة الغذاء المستھلكة بین المعامالت الغذائیة المختلفة وو  

مماثلة  تستھلك كمیة %٨٠ولوحظ أن مجموعة التقیید الغذائي ، خالل مرحلة النمو التعویضي األولى (P>0.05)لم تختلف 

(P>0.05) تي تستھلكھا مجموعة حمالن الشاھد ولكنھا تتفوق للكمیة ال(P<0.05)  و  ٧٠على مجموعتي التقیید الغذائي

 (P>0.05)خالل مرحلة النمو التعویضي الثانیة أن كمیة المادة الجافة المستھلكة یومیا لم تختلف بشكل معنوي لوحظ و. %٦٠

إعادة التغذیة والنمو التعویضي األولى والثانیة  ةیة للغذاء خالل مرحلوقد لوحظ أن الكفاءة التحویل. بین مختلف المعامالت الغذائیة

  .مجموعة حمالن الشاھدأخیرا و %٨٠و %٧٠یلیھا %٦٠في مجموعة التقیید الغذائي  (P<0.05)كانت األعلى 

 %١٩.٩و  ١٧.٩، ٨للمادة الجافة وبمقدار  %٢٢.٢و  ١٥.٨، ٧بمقدار  (P<0.05)قیم مكافئ الھضم  تتحسن

وعلى التوالي بالمقارنة مع المكافئ  %٦٠و ٧٠، ٨٠دة العضویة خالل فترة التقیید الغذائي لحمالن مجامیع التقیید الغذائيللما

خالل فترة إعادة التغذیة أن مكافئ الھضم للمادة الجافة في مجامیع الحمالن التي سبق لوحظ و. الھضمي لحمالن مجموعة الشاھد

بالمقارنة مع حمالن  %٤.٤بحوالي  (P<0.05)في المتوسط أعلى  كان ، ولكنھ (P>0.05)تقیید تغذیتھا لم یختلف معنویا

  .لنفس ھذه الفترة (P>0.05)مجموعة الشاھد، بینما لم تختلف قیم مكافئ الھضم للمادة العضویة بین جمیع المعامالت الغذائیة 

ترة التقیید الغذائي مع زیادة شدة التقیید في قیم مكافئ ھضم البروتین الخام خالل ف (P<0.05)لوحظ تحسنا واضحا 

على  %٣٦.٥و %٢٦.٤، %١٧.٧زیادة قدرھا  تأحدث %٦٠ثم إلى  %٧٠إلى  %٨٠الغذائي، فزیادة التقیید الغذائي من 

یم التوالي بالمقارنة مع مكافئ ھضم البروتین الخام لمجموعة حمالن التغذیة الحرة، وقد شوھد نفس ھذا االتجاه العام في تحسن ق

  .خالل فترة إعادة التغذیة %١٩إلى  ٩.٥مكافئ الھضم ولكن بنسب أقل وتتراوح بین 

معنویا عند تقیید الغذاء  (P>0.05)لم یتأثر (NDF) والمتعادلة (ADF) وجد أن مكافئ ھضم األلیاف الحمضیة

 %١٥.٨وبنسبة  (P<0.05)من الغذاء المقدم بحریة لحمالن مجموعة الشاھد، ولكنھ تحسن بشكل واضح  %٨٠لمستوى 

من  %٦٠عند تقیید الغذاء لمستوى  %٥٠و %٣٠.٥من التغذیة الحرة، وبنسبة  %٧٠عند تقیید التغذیة لمستوى  %٤٠و

. التغذیة الحرة بالمقارنة مع قیم مكافئ ھضم كل من األلیاف الحمضیة واأللیاف المتعادلة على التوالي في مجموعة حمالن الشاھد

وبشكل عام . مكافئ ھضم األلیاف الحمضیة والمتعادلة بالمعامالت الغذائیة السابقة (P>0.05)تغذیة لم یتأثر وخالل فترة إعادة ال

بالمقارنة مع  %٢٢.٢و  %٢٤.٦بحوالي  (P<0.05)كانت قیمة مكافئ الھضم خالل فترة التقیید الغذائي أعلى في المتوسط 

  . المتعادلة على التوالي خالل فترة إعادة التغذیة متوسط قیم المكافئ الھضمي لأللیاف الحمضیة واأللیاف

د أن ارغ وج م الف ف  وزن و وزن الجس م تختل ة ل لة العینی احة العض د ومس بة الفق افي ونس بة التص رد ونس ة المب الذبیح

ائیا  ة  (P>0.05)إحص امالت الغذائی ف المع ین مختل ة  ب ة التجرب د نھای ي الح   ،عن ذائي ف د الغ دة التقیی ادة ش وحظ أن زی الن ول م

ویالحظ أن االختالفات في وزن كل  ،وسمك جدار الجسمالسطحي لكل من سمك طبقة الدھن  (P<0.05)یصاحبھا انخفاض واضح 
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فیما بینھا، ولكنھا كانت  (P>0.05)من دھن الذیل الغلیظ ودھن حول الكرش في المعامالت التي سبق تقیید تغذیتھا لم یكن معنویا 

ن حمالن مجموعة الشاھد     (P<0.05)إحصائیا أقل في الوزن  دھن المفصول    ،بالمقارنة مع وزن نفس األنسجة المفصولة م وال

لكنھ و (P>0.05)لم یختلف فیما بینھما في الوزن  %٨٠من حول األمعاء في حمالن مجموعة الشاھد ومجموعة التقیید الغذائي 

، ویالحظ أیضا %٦٠و ٧٠وعتي التقیید الغذائي عن الدھن المفصول من حول أمعاء كل من مجم (P<0.05)یقل بصورة معنویة 

ن           (P>0.05)أنھ لم یكن ھناك تأثیر معنوي  ة الحوض أو م ن منطق دھون المفصولة م ى وزن ال ة عل امالت الغذائی لمختلف المع

  . حول الكلیة

ا   في الحمالن ١١-٩من منطقة الضلوع  نسبة العضالت الحمراء والعظام المفصولةوجد أن   (P>0.05)لم تتأثر معنوی

والي     ادة نسبة العضالت بح ذیتھا عن حمالن          %٦.٤بالمعاملة الغذائیة، وان كان ھناك اتجاه لزی د تغ ي سبق تقیی ي الحمالن الت ف

رة ة الح ل و. التغذی لوع   تق ة الض ن منطق ول م دھن المفص بة ال ا    ١١-٩نس ذائھا معنوی د غ بق تقیی ي س الن الت  (P<0.05)للحم

وأوضح التحلیل الكیمیائي ألنسجة العضالت المفصولة من منطقة الضلوع   .صول من حمالن الشاھدبالمقارنة مع نسبة الدھن المف

روتین    السابقة أنھ لم یكن ھناك تأثیر للمعاملة الغذائیة ١١-٩ ى نسبة الب ري   ، عل ة أو نسبة    ، نسبة المستخلص األثی نسبة الرطوب

 . عند نھایة التجربة الرماد

الحمالن        أظھرت نتائج الدراسة أن كمیة  ذائي، ف د الغ ادة شدة التقیی الغذاء المستھلك لكل رأس من الحمالن انخفض بزی

من الغذاء الحر انخفضت فیھا كمیة استھالك الرأس من الغذاء  %٦٠و ٧٠، ٨٠التي سبق أن تعرضت لنظم التقیید الغذائي وحتى 

ة    . یة الحرةعلى التوالي بالمقارنة مع حمالن مجموعة التغذ %١٤.٩و ١١.٧، ٧.٤بمعدل  وحظ أن الكلف وفي نفس ھذا السیاق ل

  .بالمقارنة مع حمالن مجموعة الشاھد %٧.٨و ٧.٢كجم مكتسب من وزن الجسم انخفض بمعدل یتراوح بین  ١الغذائیة لكل 

ذاء     %٦٠ومن ھذه الدراسة یمكن االستنتاج بأن نظم تقیید التغذیة لحمالن النجدي النامیة وحتى مستوى   ة الغ ن كمی م

افئ الھضم          ال ادة مك ة وزی ة التحویلی اءة الغذائی ي الكف ى تحسن ف مقدم بحریة یعتبر من األسالیب التطبیقیة الناجحة والتي تؤدي إل

  .  للغذاء وخفض تكالیف التغذیة بالمقارنة مع األسلوب التقلیدي في التغذیة الحرة
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