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 الملخص
 2/1/2118مالن   يالوم 63لمالةة  جامعة تكريالتفي مية الزراعة الحيواني التا ع لكحقل الي تجر ة فاجريت ال
اشالال ر  8-6 نتراوحالالت اعمار الالا  الالي  عواساليا عراقيالالا ،حمالال  21فالالي التجر الالة  عملاسالالت،  6/3/2118 وليايالة

غالويت المجموعالة  وقسمت عشوائيا الال  ممسالة مجالاميع ت عالا لنالوع العميقالة . كيم 26.94 حي  ومعةل وزن
% كسالال ة 5عمالال   فالالاحتوت امالالا المجموعالالة الةانيالالة% كسالال ة فالالول  الالويا   11 ) مالال  عميقالالة السالاليطرةعاالولالال  

% 4احتالوت عمال   الرا عالة% كس ة كموتين الورة  ينما 7احتوت عم   الةالةة% يوريا و  1.85فول ال ويا و
، قالالالةم العمالالالك المركالالالالز يوريالالالالا فقالالالط %1.7 مالالالالا المامسالالالة فالالالاحتوت عمالالال يوريالالالا ا 1.85كسالالال ة كمالالالوتين الالالالورة و

أي تالالاةير  يكالالن  نالالا م حالالر . لالال شالالكل تالال ن الحنطالالة غالالويت عمالال  % مالالن وزن الالا الحالالي و 3.5نسالال ة محمالال ن  ل
في االةاء االنتاجي المتمةل  الوزن اال تالةائي والن الائي ومعالةل الزيالاةة م اةر ال روتينية مت ك الالمعنوي 

 .الوزنية اليومية والزياةة الكمية وكفاءة التحويل اليوائي 
 المقدمة

كمالالالا تعالالالة ل نسالالالان  الم مالالالةاليوائيالالالة  الةالالالروة الحيوانيالالالة مالالالن الم الالالاةر تعالالالة
تنشالالط ال الالناعة لمالالا تالالوفرد مالالن مالالواة اوليالالة. و الالالةمل مالالن م الالاةر ايضالالا 

التالالالالالي تالالالالالاةي الالالالالال  زيالالالالالاةة ممالالالالالا يتطمالالالالالب اال تمالالالالالام  تيويالالالالالة واةارة الحيالالالالالوان 
عريضالالالة و  االغنالالالام العواسالالالية وات ال الالالوك المشالالالنتعالالالة سالالال لة االنتالالالاج. 

مسا مة سنوية فالي انتالاج المحالوم ول ا . [1]من الس الت العراقية  الويل
 و مالا، .[2]الالك طالن عمال  التالوالي 602، 3093 نحالو الحمراء والحميب 

 ح الالالالوب اسالالالتعمال عمالالال  يعتمالالالالةون العالالالراق فالالالي األغنالالالالام مر الالالي معظالالالم أن
 مالالن الحيالالوان احتيالالاج لسالالة كافيالالة غيالالر و الالي الحمالال ن تسالالمين فالالي الشالالعير
 كفالاءة لتحسالين الع ئالق إل   روتيني م ةر إضافة يفضل لوا ال روتين،
 الةراسالالات مالالن الكةيالالر توج الالت ثحيالال.[3] الشالالعير، مالالن الحيالالوان اسالالتفاةة

، او  ممتمفالة نيتروجينيالة م الاةر اسالتمةام تالثةير مالة  لةراسالة العالراق في
 تسالالمين ع ئالالق فالالي الشالالعير إلالال  ال روتينيالالة الم الالاةر  عالالض ضالالافةان إ

وان  .[4] اليوميالالة، الوزنيالالة الزيالالاةة معالالةالت تحسالالين إلالال  تالالاةي الحمالال ن
يالالالك االنالالالواع الممتمفالالالة تو الالاليك االعالالال ك وفقالالالاا لتركي  الالالا الكيميالالالاوي وتول

من الالالا  الالالو احالالالة اال الالالةاك الرئيسالالالية لم الالالراء التيويالالالة عنالالالة تنظالالاليم وموازنالالالة 
الع ئالالق اليوائيالالة التالالي تالالوفر االحتياجالالات المطمو الالة لنمالالو وتطالالور االحيالالاء 

و نالا  فجالوة  .[5]المج رية في الكرش التالي تالنعكس عمال  نمالو الحيالوان 
واالعالال ك المتالالوفرة  حقيقيالالة  الالين االحتياجالالات اليوائيالالة المقةمالالة لممجتالالرات

النظالالالالالام اليالالالالالوائي ويعالالالالالة ال الالالالالروتين مالالالالالن العنا الالالالالر المحالالالالالةةة لمتيويالالالالالة فالالالالالي 
  الالالود كالالون عمالال  التثكيالالة يالالتم نفسالال  الوقالالت وفالالي. [6]المجتالالرة لمحيوانالالات 
 كمفالالالالالالة ووات المالالالالالالر ين أمالالالالالالام ماةيالالالالالالاا  عائقالالالالالالاا  تشالالالالالالكل وال محميالالالالالالة الم الالالالالالاةر
ومالالالالع ولالالالال  يتطمالالالالب األمالالالالر معرفالالالالة أكةالالالالر تحةيالالالالةاا مالالالالن حالالالالالة  .منمفضالالالالة

 السالالالالموم التالالالي يمكالالالالن ان تكالالالون مموةالالالة سالالالتعمال ح الالالوب الالالالالورة ال الالالفراء أ
 .[7]من أجل تقييم  ود المنتجات الةانوية  كفاءة  الفطرية

 نيتروجينيالة م الاةرعمال اسالت تالاةير مالة  ةراسالة التجر الة  الود  الةفت لالوا
 األةاء فالالالالالي الالالالالالورة كمالالالالالوتين وكسالالالالال ة ال الالالالالويا وفالالالالالول اليوريالالالالالا مةالالالالالل ممتمفالالالالالة
 اسية العراقية.العو  لمحم ن اإلنتاجي
  ق العملامواد وطر 

اجريالالالت التجر الالالة فالالالي الحقالالالل الحيالالالواني التالالالا ع لكميالالالة الزراعالالالة فالالالي جامعالالالة 
، اسالالالتعمل فالالالي 6/3/2118وليايالالالة  2/1/2118مالالالن   63لمالالالةة  تكريالالالت
اشالال ر  8-6 تراوحالالت اعمار الالا  الالين، عراقيالالاحمالال  عواسالاليا  21التجر الالة 

وزنالالالالت  يالالالالةالمحم األسالالالالواقتالالالالم شالالالالراء ا مالالالالن كيالالالالم  26.94ومعالالالالةل الالالالالوزن 
 5قسالمت الال  الحم ن ليومين متتالين وعة  وا  و الوزن اال تةائي، ةالم 

فالالالي  فرةيالالالةفالالالي اقفالالالاص  تالالالم وضالالالع الحيوانالالالات او. مجالالالاميع حسالالالب الالالالوزن
غالالالويت الحمالالال ن لمالالالةة اسالالال وعين عمالالال  عميقالالالة السالالاليطرة كفتالالالرة و الحظيالالالرة 

كالالل اسالال وع فالالي السالالاعة  تم يةيالالة. ومالال ل فتالالرة التجر الالة وزنالالت الحيوانالالات
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قطالالالع  ان تالالالم ة   الالال احا  واسالالالطة الميالالالزان الحقمالالالي االلكترونالالالي  عالالالةالةامنالالال
سالالاعة.غويت الحيوانالالات طيمالالة مالالةة التجر الالة عمالال   12العمالالك عن الالا مالالةة 

مالالالالالن وزن  %3.5العمالالالالالك المركالالالالالز  الالالالالوج تين  الالالالال احية ومسالالالالالائية و واقالالالالالع 
 151احتياجات الا اليوائيالالة وتحقيالق زيالاةة وزنيالة قالالةر ا الحيالوان الحالي لسالة 

ةالالالالم عالالالالةلت كميالالالالة العمالالالالك المركالالالالز حسالالالالب  .[8]غم/يالالالالوم /حيالالالالوان حسالالالالب 
وكانالالالالالت الع ئالالالالالق متسالالالالالاوية فالالالالالي مجمالالالالالوع  ،الوزنيالالالالالة لمحيوانالالالالالات الزيالالالالالاةات

كمالالا ان المالالاء النظيالالك  2و 1. وكمالالا م الالين فالالي جالالةول المرك الالات اليوائيالالة
غالالالويت  وقوالالالالب االمالالال ح المعةنيالالالة متالالالوفرة طيمالالالة اليالالالوم امالالالام الحيوانالالالات.

السالالاليطرة امالالالا المجموعالالالة الولالالال  مالالالن الحيوانالالالات عمالالال  عميقالالالة ا المجموعالالالة
الةانية فاحتوت عم  ال ويا واليوريالا والةالةالة  احتالوت عمال  كمالوتين الالورة 
 ينمالالا الرا عالالة احتالالوت عمالال  كمالالوتين الالالورة واليوريالالا امالالا المامسالالة فالالاحتوت 

. وقالالة تالالم ةراسالة  الالفات االةاء االنتالالاجي المتمةمالالة  الالالوزن عمال  يوريالالا فقالالط
اليوميالالالالة والكميالالالالة وكفالالالالاءة التحويالالالالل اال تالالالالةائي والن الالالالائي والزيالالالالاةةة الوزنيالالالالة 

اليالالالالالوائي لمحمالالالالال ن. واجالالالالالري التحميالالالالالل االح الالالالالائي  اسالالالالالتعمال الت الالالالالميم 
  والمت الار معنويالة الفالروق تالم اسالتعمال امت الار CRDالعشوائي الكامل )

 .[10] استعمال ال رنامج االح ائي  .[9]ةنكن.
 

 ئق لتجربةمستخدمة  في تكوين عال ممواد العمفية الل المئوية نسبال: 1جدول 
 الع ئق

 المواة العمفية

S.B.M 
T1 

S.B.M+U 
T2 

C.G.M 

T3 
C.G.M+U 

T4 

Urea 

T5 

 46.3 43.15 41 42.15 38 نمالة
 25 25 25 25 25 شعير

 25 25 25 25 25 ورة

    5 11 فول  ويا

  4 7   كس ة كموتين الورة

 1.7 1.85  1.85  يوريا
 2 2 2 2 2 ام ح ومعاةن

 

 *  ويةكنسبة مئكيب الكيميائي لممواد العمفية المستخدمة في تكوين عالئق التجربة :التر  2جدول
 الع ئق
 التركيب الكيميائي

S.B.M 
T1 

S.B.M+U 
T2 

C.G.M 

T3 
C.G.M+U 

T4 

Urea 

T5 

 99.61 98.31 99.71 98.33 99.14 ماةة جافة
 15.44 16.89 16.41 16.11 15.21 ال روتين المام

 6.18 6.33 6.19 6.35 6.14 األلياك المام
 68.43 مستممص االيةر

 

66.77 

 

64.93 

 

62.58 

 

65.75 

 

 6.15 6.31 6.18 5.12 4.18 الرماة

[11]. 
 

 النتائج والمناقشة 
 الوزن االبتدائي والنهائي: 

فالالي الالالوزن اال تالالةائي   P≤ 0.05) لالالم يكالالن  نالالا  ايالالة امت فالالات معنويالالة
ايالالالالة فروقالالالالات معنويالالالالة  الالالالين  وكالالالالول  لالالالالم تظ الالالالر لالالالالةينا .لممعالالالالام ت كافالالالالة

المعالالالام ت فالالالي متوسالالالط الالالالوزن الن الالالائي  الالالالرغم مالالالن ان المعاممالالالة الةانيالالالة 
وقالالالالة  . 3)جالالالالةول كيالالالالم وزن حالالالي  1.54±  39.37وزنالالالا  االك الالالالركانالالالت 

يعوة السال ب الال  تسالاوي نسال ة ال الروتين والمكونالات االمالر   فالي ع ئالق 
ايتروجينيالالالة التجر الالالة الممتمفالالالة ممالالالا يعطينالالالا ةلالالالي ا ان اسالالالتعمال م الالالاةر ن

غيالالالر  روتينيالالالة مةالالالل اليوريالالالا فالالالي العميقالالالة قالالالة تعطالالالي نتالالالائج غيالالالر ممتمفالالالة 
معنويالالاا مالالع عميقالالة حاويالالة عمالال  م الالةر  روتينالالي وو قيمالالة  ايموجيالالة عاليالالة 

.[13]و [12]النتالائج مالع كالل مالن  الود فقالت تا مةل كسال ة فالول ال الويا.
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  الخطأ القياسي ±)المتوسط االداء االنتاجي تأثير المعامالت المختمفة في  .3الجدول 
 المعاممة  

  ال فة
S.B.M 

T1 

S.B.M+U 
T2 

C.G.M 

T3 
C.G.M+U 

T4 

Urea 

T5 

  ± 26.71 كيم/الوزن اال تةائي 
1.99 

26.42 ±  
1.48 

26.51 ±  
1.69 

26.37 ±  
1.37 

25.81 ±  
1.39 

  ± 38.41 كيم/الوزن الن ائي 
1.12 

39.37 ±  
1.54 

37.55 ±  
1.79 

37.57 ±  
1.3. 

37.65 ±  
1.59 

  ± 185.71 غم/ معةل الزياةة الوزنية اليومية
7.52 

215.55 ±  
5.41 

175.39 ±  
25.37 

177.78 ±  
4.49 

188.11 ±  
7.22 

  ± 11.71 كيم/الزياةة الكمية 
1.47 

12.95 ±  
1.34 

11.15 ±  
1.59 

11.21 ±  
1.28 

11.85 ±  
1.45 

 كفاءة التحويل اليوائي كيم 
   / كيم زياةة وزنيةعمك مست م

6.15 ±  
1.33 

5.71± 
1.17 

6.51 ±  
1.11 

6.33 ± 
1.16 

6.11 ±  
1.23 

 

 معدل الزيادة الوزنية اليومية والكمية :
  P≤ 0.05عالالةم وجالالوة ايالالة امت فالالات معنويالالة ) 3يت الالين لنالالا مالالن جالالةول 

في معةل الزيالاةة الوزنيالة اليوميالة والكميالة لممعالام ت كافالة  الالرغم مالن ان 
 215.55ممة الةانية قة تميزت  متوسالط زيالاةة وزنيالة يوميالة عالالي ) المعا
غالالم يالالوم/ راس وكانالالت اكةالالر المعالالام ت اكتسالالا ا لمالالوزن او  مالال   5.41 ±

ان  .كيالم 1.34± 12.95متوسط الزياةة الوزنية الكمية  لممعاممالة الةانيالة 
العميقالالالة التالالالي تحتالالالوي عمالالال   الالالروتين عالالالالي الجالالالوةة المتمةالالالل  كسالالال ة فالالالول 

مكن ان تعطي نتائج عالية في الزيالاةة اليوميالة والكميالة لمحمال ن ال ويا ي
لكون ا تمتم  النس ة االمةل مالن النالايتروجين المتحمالل وغيالر المتحمالل فالي 
الكرش مما يضمن ح ول كل من االحياء المج رية فالي الكالرش وجسالم 

اتفقت  ود النتالائج مالع كالل  الحيوان عم  كمية ال روتين المطمو ة لنمود .
 .[15]و  .[14]من 

 كفاءة التحويل الغذائي:
  P≤ 0.05عالالةم وجالالوة ايالالة امت فالالات معنويالالة ) 3يت الالين لنالالا مالالن جالالةول 

، ولكالالالالن يمكالالالالن لممعالالالالام ت كافالالالالة متوسالالالالط كفالالالالاءة التحويالالالالل اليالالالالوائيفالالالالي 
كانالالت االفضالالل فالالي كفالالاءة التحويالالل اليالالوائي المعاممالالة الةانيالالة م حظالة ان 

،  اةة وزنيالالالالالة كيالالالالالم زيالالالالال/ كيالالالالالم عمالالالالالك  1.17 ±5.71)إو  مالالالالال  متوسالالالالالط ا 
 .[17]و  .[16]اتفقت  ود النتائج مع كل من
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Effect of Using Different Protein Sources in Production and Physiological 

performance During Compensatory Growth Stages 
 
Abstract                                                                               
This study was performed in the animal field of Agriculture collage of Tikrit University. The study took 63 days 

in the period from 2/1/2018 to 6/3/2018. 20 awasi lamb were used between the aye 7-8 months with a starting 

weight of 26.81 Kg. the lambs were divided into 5 groups of similar weights. Then the nutrition treatments was 

randomly distribution on the groups (10% S.B.M, 5% S.B.M with 0.85% urea, 7% C.G.M,  4% C.G.M, with 

0.85% urea and 1.7% urea) accordingly. The lambs were fed concentration fodder 3.5% of the body weight. 

Wheat straw was given freely ( adlib ). The study results showed no significant difference in the starting weight, 

final weight, daily and total gain and  the efficiency of nutrition gain between the different treatments. 
 

 


