تأثير نظم التغذية و التحفيز الكهربائي على خواص ذبائح الذكور النجدي
علي عبدهللا السويد
ملخص :تطرق هذا لبحث إلى ثالث دراسات مكملة لبعضها ،في الدراسة األولى استخدم ( )06حمال نجدي
متوسط أوزانها ( )5.32كجم وزعت عشوائيا على المعامالت التجريبية ،وقد غذيت على مستويات من
الطاقة الغذائية من حيث نسبة المركز إلى العلف المالئ ( )52:52،.6:56وداخل كل مستوى تغذت
الحيوانات على عالئق تحتوي على ثالث مستويات من إضافات مسحوق أحشاء الدواجن( ،)%06،2،6وكان
الغذاء متاح أمام الحيوان طوال الوقت و بصورة فردية ولفترة( )056يوما .واخذ الحيوانات بعدها وجزت
من الصوف وتم تسجيل البيانات التالية :الوزن عند الذبح ،وزن الذبيحة الحار ،كمية المادة الجافة المأكولة
،نسبة الغذاء إلى النمو،ومكونات الذبيحة من حيث وزن العضالت والدهون المفصولة.
أوضحت النتائج أن الحمالن التي تغذت على عالئق عالية المركزات كانت أفضل من الحمالن التي
تغذت على عالئق عالية المادة المالئة في جميع الصفات التي تمت دراستها.
وفي حالة إضافة نسبة  %06من مسحوق أحشاء الدواجن مع عالئقق عاليقة المركقزات فقان الحمقالن
أظهققرت نتققائج كالتققالي6392،93.5،5305:كجمزيققادة فققي وزن الجسققم ووزن الذبيحققة ووزن الصققوف علققى
التوالي ،وهذا مقارنة مع الحمالن التي لم يستخدم مسحوق أحشاء الدواجن في عالئقها.
وقد لوحظ أن تلك الحمالن اسقتهلكت 032كجقم مقادة غذائيقة جافقة او5030ميجقاجول طاققة ممثلقة اققل
لكل كجقم وزن جسقم نقامي بالمقارنقة مقع الحمقالن التقي لقم تقدخل فقي عالئقهقا مسقحوق أحشقاء القدواجن ،وفقي
المقابل لم يكن هناك تأثير معنقوي إحصقائي يقذكر بسقب اإلضقافات مقن مسقحوق أحشقاء القدواجن علقى جميقع
الصفات التي تم دراستها في الحمالن المغذاة على عالئق عالية المادة الغذائية.
فقققي الدراسقققة الثانيقققة اسقققتخدمت نفقققا الحيوانقققات السقققابقة ذكرهقققا لمعرفقققة كميقققة البقققروتين والقققدهون
المحتجققزة فققي الجسققم وكفققاءة تحويلهققا ،وقققد أوضققحت النتققائج أن المحققالن التققي تغققذت علققى عالئققق عاليققة
المركزات استهلكت كميات اكبر من الطاقة الممثلة واحتجزت في أجسامها كميات أعلى من الطاقة في صقورة
بروتين و دهن ،في حين إنهما استهلكت كميات اقل من الطاقة الممثلة لحفظ الحياة بالمقارنة مقع الحمقالن التقي
تغذت على عالئقق عاليقة المقادة المالئقة وزيقادة نسقبة األحشقاء الداخليقة للقدواجن والمضقافة إلقى العالئقق عاليقة
المركزات ،كانت تصاح دائما بزيادة في كميقة الطاققة المحتجقزة فقي الجسقم فقي صقورة بقروتين ودهقن ،فقي
حين أن زيادة نسبة نسبه األحشاء الداخلية للدواجن في العالئق عاليقة المقادة المالئقة كانقت تقيدي ألقي انخفقا
ملحوظ في كمية الطاقة الممثلة المأكولقة ويصقاحبها تحسقن فقي كميقة الطاققة المحتجقزة فقي الجسقم فقي صقورة
بروتينات فقط.

وفققي الدراسققة الثالثققة تققم اختيققار العشققوائي لتصققف عققدد الحمققالن فققي كققل مجموعققة غذائيققة ليطبققق عليهققا نظققام
التحفيز الكهربائي بعد الذبح مباشرة و قبل سلخها وكانت تققاا درجقات الحقرارة واألا الهيقدروجيني لعضقلة
الفخقذ (بيسقبا فيمور)عنقد األوققات()59،،،2،.،0سقاعة مقن بدايقة القذبح ثقم فصقلت هقذ العضقلة مقن الجقزء
األيمن لكل ذبيحة وقطعت ألي شرائح لقيقاا ققوة القطع(دليقل طقراوة اللحقم) باسقتخدام جهقاز وارنقر -براتزلقر
ولقياا محتواها من الكوالجين ودرجة ذوبانها  ،وأوضحت النتقائج أن ققيم درجقات حقرارة القذبائح وققيم نسقبة
ذوبان الكوالجين خالل فترة  59سقاعة مقا بعقد القذبح كانقت دائمقا أعلقى  ،فقي حقين أن ققيم قيقاا الهيقدروجين
وقيم قوة القطع في العضالت كانت بصورة دائمة منخفضة في الحمالن التي تغقذت علقى عالئقق عاليقة الطاققة
عنها في الحمالن التي غذيت على عالئق منخفضة الطاقة.
ولوحظ أيضا أن زيادة نسبة األحشاء الداخلية للدواجن إلى  %06في عالئق الحمقالن كانقت تصقاح
بزيققادة فققي طققراوة اللحققم نسققبة الكققوالجين الققذائ فيهقا ،كمققا تبققين أن أتحفيققز الكهربققائي لققذبائح أدى إلققى زيققادة
طراوة اللحوم ،بينما أجمالي كمية الكوالجين في العضلة ونسبة ذوبانقه لقم تتقأثر معنويقا عنهقا فقي القذبائح التقي
تحفز كهربائيا.

