
من طاقة الغذاء ووزن الذبح على خواص ذبائح ذكور أغنام المارينو  تأثیر كل

  المخصیة المستوردة والمذبوحة محلیا

 

 

 ساوحلا فسوي

  

 األغنامدراسة لمعرفة تأثیر وزن الذبح على صفات ذبائح وقطعیات  إجراءلقد تم  -١

.  غناماألالمختلفة في ذبائح ھذه  األنسجةالمرينو المستوردة وكذلك على توزيع 

ثم وزعت .  األغنامرأسا من ذكور ھذه  ٤٥فقد استخدم في احد ھذه الدراسات 

متوسط وزن الجسم على النحو التالي  أساسھذه الكمیة على ثالث مجامیع على 

النتائج أن نسبة التصافي ووزن دھن الكلیة والحوض  أثبتتوقد .  كجم ٦٥, ٥٨, ٥٢

ك جدار الجسم وكذلك وزن القطعیات والقلب وكذلك مساحة العضلة العینیة وسم

الوزن المبرد  أوالقیاسیة المختلفة تزداد بصورة خطیة كلما ازداد وزن الجسم 

يادة وزن وقد لوحظ أن مساحة العضلة العینیة تتسع بمعدل متزايد مع ز, للذبیحة

ھذه الدراسة وجود عالقة ارتباط  أوضحتكذلك فقد .  األغنامالجسم الحي لھذه 

بین كل من وزن الجسم أو الوزن المبرد للذبیحة مع مختلف  إحصائیاعنوية موجبة وم

نسبة التصافي مع وزن الجسم  أوسمك طبقة الدھن صفاتھا عدا االرتباط بین 

سمك جدار الجسم لم يكن بینھا  أووبصورة عامة فأن سمك طبقة الدھن .  الحي

 أما.  إحصائیةرتباط نسبة التصافي أي عالقة ا أووبین مساحة العضلة العینیة 

 األنسجةوزن الذبح على توزيع  تأثیردراسة  إلىكان يھدف الجانب الثاني والذي 

وزن اللحم  أنالنتائج  أوضحتفقد , المارينو المخصیة أغنامالمختلفة في ذبائح 

 إحصائیافي قطعیات الفخذ والكتف والقطن والصدر ازداد بصورة غیر ملموسة  األحمر

كجم وذلك على عكس الزيادة الواضحة  ٥٨-٥٢وزن الذبح من  عند زيادة متوسط

وقد لوحظ .  كجم ٦٥- ٥٨ة متوسط وزن الذبح من والتي شوھدت عند زياد إحصائیا

 إحصائیاوزن الدھن في القطعیات القیاسیة للذبیحة يزداد بصورة ملموسة  إن أيضا

وزن العظام في  إن أيضاودلت النتائج .  األغنام لھذهكلما زاد متوسط وزن الذبح 

.  القطعیات المختلفة للذبیحة قد ازداد بمعدالت متفاوتة كلما زاد متوسط وزن الذبح

اللحم  ناوزأتلك العالقات ھي التي بین  أفضل أندراسة معامل االرتباط  وأوضحت

في نصف الذبیحة  األنسجةوزن  إجماليالعظام في قطعیات الفخذ وبین  أو األحمر

وزن الدھن في نصف  إجمالين وزن الدھن في قطعیة القطن وبین وكذلك بی, المبرد

 .الذبیحة المبرد
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التغذية على خواص ومدة  لمعرفة تأثیر مستوى طاقة الغذاء أخرىوفي دراسة  -٢

من الذكور المخصیة  رأسا ٣٢استخدم فیھا , المارينو المستورد غنامومكونات ذبائح أ

میجا  ٢,٧٤, میجا كالوري ٢,٣٢(ذاء التي تم تغذيتھا على مستويین من طاقة الغ

وقد تمت التغذية , يوما ٤٥أو  ٢٥ولمدة ) كجم غذاء جاف/كالوري من الطاقة الممثلة 

, ي لكل راسوزن الحمن ال ٪ ٣خالل فترة الدراسة بنظام التغذية الجماعیة وبمعدل 

: لیةفي نھاية كل فترة غذائیة وتم دراسة كل من الصفات التا األغنامثم ذبحت ھذه 

, وزن دھن الكلیة والحوض, نسبة التصافي, الكفاءة التحويلیة, متوسط الزيادة الیومیة

وقد تم عزل , مساحة العضلة العینیة  وأخیراجسم سمك الدھن حول جدار ال

بغرض تقديم محتواھا من البروتین  كیمیائیاالمكونات المختلفة للذبیحة ثم حللت 

 أغنامتغذية  أنوقد دلت الدراسة على .  دبین العضالت والرما والرطوبة ودھن

يوما بالمقارنة مع  ١٤لمدة  أونو على مستوى عالي من الطاقة الممثلة يالمار

زيادة معنوية  إلى أدىيوما قد  ٢٥لمدة  أوالتغذية على مستوى متوسط من الطاقة 

نسبة , اءة التحويلیة للغذاءالكف, في كل من متوسط الزيادة الیومیة إحصائیا

التغذية على  أن أيضاالدراسة  أوضحتوقد .  وزن دھن بین العضالت, فيلتصاا

في كمیة البروتین  إحصائیازيادة معنوية  إلى أدىمن الطاقة قد  عاليمتوسط 

 .المترسب في الذبیحة وفي سمك طبقة الدھن حول الجسم
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