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ARABIC SUMMARY

العربيالمستخلص

. 1:تأثیر مستوى التغذیة وإحالل كسب حبة البركة في عالئق الحولیات الرحمانى على 
.معدل النمو فیما قبل وبعد البلوغ الجنسي

،  مصطفى عبد **،  محمد جبر خلیل جبر*د أحمد العیوطىالسی، *أحمد عبد الرازق جبر
**عماد صالح حسن الجوھري،*الحلیم الحرایرى

جامعة المنصورة،كلیة الزراعة ، قسم إنتاج الحیوان * 
معھد بحوث اإلنتاج الحیواني ، مركز البحوث الزراعیة ،قسم بحوث األغنام والماعز**  

وكان ) فصل الخریف(2001مولودة فىأكتوبرأجریت التجربة على حولیات رحماني 
وكان الھدف الرئیسي . كجم 0.4+14.8یوم ومتوسط وزنھا 1.1±62.25عمرھا عند بدء التجربة 

من المقررات الغذائیة الموصى بھا % 100أو % 80لھذة الدراسة ھو دراسة تأثیر مستوى التغذیة 
ببروتین ) مصنع(خلوط العلف المركز باإلضافة إلى استبدال بروتین م. 1985لسنة NRCلألغنام 

في كال المستویین ومدى تأثیر ذلك على أداء النمو  للحولیات ، % 50كسب حبة البركة وذلك بنسبة 
حولیة رحماني قسمت إلى أربعة مجامیع متجانسة في كل من العمر والوزن 40تم استخدام عدد 

:وكانت المعامالت  كالتالي . في كل مجموعة )حولیة10(
من المقررات الغذائیة ) CP(بروتین خام % 80غذیت حولیاتھا على ) G1(المعاملة األولى 

كجم ثم غذیت 30على أساس وزن الجسم الحي وذلك حتى ,1985NRCالموصى بھا لألغنام
) G2(المعاملة الثانیة ) . نعاج(الحولیات بعد ذلك وحتى نھایة التجربة على علیقة تنشأة األمھات 

من بروتین العلف المركز ببروتین % 50نفس مقررات المعاملة األولى  مع استبدال غذیت على
. من المقررات الغذائیة % 100غذیت على مستوى ) G3(المعاملة الثالثة . كسب حبة البركة
من بروتین % 50غذیت على نفس مقررات المعاملة الثالثة مع استبدال )G4(المعاملة الرابعة 

) حشة ثالثة(غذیت كل المجامیع على دریس البرسیم . تین كسب حبة البركة العلف المركز ببرو
.علف%60: دریس %40بنسبة ) مصنع(وكذلك مخلوط علف مركز 

تمت متابعة وزن الحیوانات من بدأ التجربة وحتى  نھایتھا ، كما تم الكشف عن الشیاع 
بلوغ الجنسي ، وزن الجسم عند األول یومیا بدأ من عمر خمسة أشھر وذلك لتحدید وزن وعمر ال

. التلقیح و ثبوت الحمل
: وأوضحت النتائج ما یلي

فى اإلناث المغذاة على مستوى ) 0.01(ھناك زیادة عالیة المعنویة في وزن الجسم الحي 
عند البلوغ الجنسي والتلقیح % 8.1، 7.5، 7.4بــ % 80بروتین خام مقارنة بمستوى % 100

في وزن  الجسم الحي في الحولیات 0.05وقد كان   ھناك فرق معنوي . لي واإلخصاب على التوا
على التوالي 6.3و 5.7المغذاة على علیقة بدون إحالل كسب حبة البركة عن التي تم بھا اإلحالل بـ 

% 100وزن الجسم عند البلوغ الجنسي و الحمل كان األعلى في الحولیات المغذاة على مستوى . 
.  مع اإلحالل كانت األقل في الوزن% 80حبة البركة، بینما المغذاة على بدون إحالل كسب

مع أو بدون إحالل أعطت أعلى وزن عند التلقیح عن التي % 100الحولیات   المغذاة على مستوى 
انخفض معدل الزیادة الیومیة فى الحولیات المغذاة .  مع أو بدون إحالل% 80غذیت على مستوى 

في % 10.5بة البركة عن العالئق بدون كسب حبة البركة وذلك بنسبة على عالئق مع كسب ح
شھور 8في الفترة من % 7.3وانخفض بنسبة )  0.05(شھور من العمر عند معنویة 8- 2الفترة من 
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شھر ھو األعلى في 8- 2و كان معدل النمو الیومي خالل الفترة من . حتى عمر البلوغ الجنسي 
% 80بروتین خام بدون إحالل بینما المغذاة على مستوى % 100الحولیات المغذاة على مستوى

. بدون إحالل كانت األقل 
أعلى معنویًا فى %) 67.35مقابل % 64.29(كانت معامالت الھضم لمستخلص اإلیثیر 

بینما لم تتأثر % 80عن تلك المحتویة على مستوى % 100العالئق المحتویة على مستوى بروتین 
الجافة والمادة العضویة والبروتین واأللیاف الخام ومستخلص خالي األزوت معامالت ھضم المادة

وانخفضت معامالت ھضم المادة الجافة و المادة العضویة و مستخلص . بمستوى البروتین الخام
في العالئق التي ( خالي األزوت معنویا باستبدال بروتین العلف المركز ببروتین كسب حبة البركة 

% 61.88(انخفضت معامالت ھضم المادة الجافة ). ن تلك التي لم یتم بھا إحالل تم فیھا إحالل ع
ومستخلص خالي األزوت %) 72.1مقابل % 66.5(والمادة العضویــة %) 68.12مقابل 

.معنویًا باستبدال بروتین العلف المركز ببروتین كسب حبة البركة%) 78.5مقابل % 71.1(
شھر و حتى ثبوت 2تجربة وحتى النھایة فى الفترة من بلغت تكلفة التغذیة من بدایة ال

مع إحالل كسب حبة البركة بینما % 80الحمل أقل ما یمكن لھا فى العلیقة ذات مستوى بروتین 
أظھرت ھذه الدراسة أن تغذیة الحولیات . بدون إحالل % 100كانت أكبر ما یمكن فى مستوى 

تین خام مع أو بدون إحالل كسب حبة البركة برو% 80الرحمانى على عالئق تحتوى على مستوى 
لیس لھا تأثیر عكسى على معدل النمو ، معامالت ھضم المادة الغذائیة ووزن و عمر البلوغ الجنسى 

باإلضافة فإن من الناحیة االقتصادیة فإن ھذه الدراسة یمكن أن توصى . ، التلقیح ، و ثبوت الحمل 
مستوى التوصیات الخاصة باألغنام العالمیة من % 80بتغذیة الحولیات الرحمانى على 

NRC,1985 من بروتین العلف المركز ببروتین كسب حبة البركة% 50مع أو بدون إحالل.




