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البحث العلمي وسيلتنا خلدمة اجملتمع
تأثير اضافة المواد االدمصاصية الى عالئق ذات مصادر نايتروجينية مختمفة في بعض االداء االنتاجي
وبعض صفات ذبائح الحمالن العواسية العراقية

فالح حسن صالح السامرائي  ،طاهر عبد المطيف شجاع

قسـ اإلنتاج الحيواني  ،كمية الزراعة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراؽ
falahhasan730@gmail.com , tshujaa@yahoo.com

الممخص
لكميػػة الطػ ػ
أُجريػػت الس ارسػػة يػػي الاي ػػت الحي ػواني التػػايط ُ

الايطػػر  -جامعػػة تكريػػت ات ػػاري  2019-4-15ولغايػػة  . 2019/6/23لمػػس  70يوم ػػا

ولغػػرض س ارس ػػة يع ػػض الاػ ػ ات اانتاجي ػػة و قياسػػات ال ايح ػػة اس ػػتعم ( )36حمػ ػال عواس ػػيا  ،ثالث ػػة لك ػ معامم ػػة ك ػػاف متوس ػػع اعمارى ػػا  6أش ػػير

ويمتوسع وزف  32كغػـ .ذػ يت الحمػالف ياػور يرسيػة يػي تجروػة تغ ويػة عامميػة ( ، )3×3واسػتعممت تسػعة عال ػت متباروػة يػي نسػية الطاقػة والمػواس

ااسماااػػية ىػػي اػػسوف اسػػاية (سػػيطر ) و  %1يحػػـ حيػػو ( )Biocharو  %4انتونايػػت ك ػ منيػػا تحػػت ثالثػػة ماػػاسر نايتروجينيػػة ىػػي %100

كسػية يػػوؿ الاػػويا و  %60كسػػية يػػوؿ الاػػويا مػط  %40يوريػػا و %40كسػػية يػػوؿ الاػػويا مػػط  %60يوريػا ،تػػـ تغ يػػة الحمػػالف يعميبػػة مركػػز انسػػية
 %3.5مف وزف الجسـ مط  250ذراـ مف تاف الحنطة كعمف خشػف .وأظيػرت النتػا

حاػوؿ زيػاس معنويػة ( ) p≤0.05يػي ك ػاة التحويػ الغػ ا ي

لاالح المعاممة  %100اويا مبارنة يالمعاممػة اػويا  %40مػط  %60يوريػا عنػس مبارنػة الماػاسر النايتروجينيػة مػط يعسػيا الػيعض  .عنػس س ارسػة
التػساخ اػيف المػواس ااسماااػية والماػاسر النايتروجينيػة وجػس ىنالػػؾ ت ػوؽ معنػو ( )p≤0.05لاػالح المعاممػة السػايعة انتونايػت مػط اػػويا %100
يي معسؿ الزياس الوزنية الكمية واليومية وك اة التحوي الغ ا ي .
وعنػػس مبارنػػة الم ػواس ااسماااػػية ييمػػا اينيػػا أظيػػرت النتػػا

ت ػػوؽ المعاممػػة ااولػػم معنويػػا يػػي الػػوزف الحػػي عمػػم المعاممػػة الثانيػػة  ،وعنػػس مبارنػػة

المااسر النايتروجينية ييما اينيا لوحظ ت وؽ المعاممة ااولم عمم المعاممة الثالثة يي ك مف الػوزف الحػي ووزف ال ايحػة الحػار واليػارس وعنػس س ارسػة
التساخ ايف المواس ااسماااية والمااسر النايتروجينية وجس ت وؽ المعاممة الثانية معنويا (اػسوف اسػاية

 %60اػويا  %40يوريػا) يػي اذمػ

المعامالت يي جميط قياسات ال ايحة
الكممات المفتاحية  :ال حـ الحيو  ،الانتونايت  ،المااسر النايتروجينية  ،حمالف عواسية .اليحث مست مف أطروحة السكتوراه لمياحث األوؿ

المقـدمة

اسػػتعممت اليوريػػا يػػي تغ يػػة المجت ػرات يشػػك شػػا ط وقػػس تت ػػاوت النسػػية
حسػ ػ ػ

قاامي ػ ػػة ااحي ػ ػػاة المجيري ػ ػػة ي ػ ػػي الك ػ ػػرش وحتم ػ ػػا تك ػ ػػوف ك ػ ػ ػػاة

ولكػػف قػػس يحا ػ ىنالػػؾ الكثيػػر مػػف اليػػسر يػػي النػػايتروجيف النػػات مػػف
اسػػتعماؿ اليوريػػا ويالتػػالي يحا ػ انخ ػػاض يػػي ك ػػاة ااساة اانتػػاجي

ااسػػتعماؿ اعمػػم مػػايمكف يػػي العال ػػت الخشػػنة ا تعػػس اليوريػػا مػػف أىػػـ

لمحيواف ياجريت العسيػس مػف الس ارسػات لتبميػ ىػ ا اليػسر يػي النػايتروجيف

ااسػػايات النتروجينيػػة التػػي تسػػتعم لتحسػػيف البيمػػة الغ ا يػػة وااسػػت اس

الس ػ ػريط التحم ػ ػ ويالتػ ػػالي زيػ ػػاس ااسػ ػػت اس منػ ػػو ل ػ ػ لؾ اسػ ػػتعممت الم ػ ػواس

م ػػف ااع ػػالؼ الخش ػػنة ،ولم ػػا ليػ ػا م ػػف قيم ػػة مس ػػاوية تبريي ػػا لممركػ ػزات

ااسماااػػية مثػ ال حػػـ الحيػػو والانتونايػػت التػػي تعتاػػر منتجػػات امنػػة

يالنسػ ػػية لممجت ػ ػرات ،إ تتحم ػ ػ اليوريػ ػػا يػ ػػي الكػ ػػرش يسػ ػػرعة عاليػ ػػة إلػ ػػم

وم ي ػ ػػس وتعمػ ػ ػ كمخ ػ ػػازف ايون ػ ػػات ااموني ػ ػػوـ الناتج ػ ػػة م ػ ػػف الما ػ ػػاسر

األمونيػػا التػػي تسػػتخسـ إلنتػػاج األحمػػاض األمينيػػة والاػػروتيف الميكرووػػي

النايتروجينية سػريعة التحمػ وتالييػا ارت ػاع اامونيػا يػي كػرش الحيػواف

اواس ػ ػػطة األحي ػ ػػاة المجيري ػ ػػة وت ػ ػػتـ ااس ػ ػػت اس م ػ ػػف تم ػ ػػؾ المػ ػ ػواس المػ ػ ػواس

أو ري ػ ػػط التم ػ ػػوث م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ ط ػ ػػرح اليوري ػ ػػا ي ػ ػػي الحظ ػ ػػا ر Helel( .و

 2010 ، Abdel-Rahman؛  Tankaواخروف.)2016 ،

الاروتينية مف قا الحيواف (الجيار والكتيياني.)2013،
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ا اف اس ػػتخساـ المػ ػواس ااسمااا ػػية ي ػػيس ال ػػم التبميػ ػ ويش ػػك كاي ػػر

ااسماااية الػم عال ػت حاويػة عمػم ماػاسر مختم ػة مػف النػايتروجيف

ويعػػاؿ مػػف الغػػازات السػػار التػػي تنتجيػػا ااحيػػاة المجيريػػة يػػي الكػػرش

والتي يمث يييا التاف الجزة الخشػف لتحبيػت أعمػم معػسات لمنمػو تسػمح

والانتونايػػت وذيرىػػا مػػف الم ػواس ااسماااػػية ي ػال حـ الحيػػو Biochar

ااساة اانتػ ػػاجي والتػ ػػي تتمث ػ ػ يمعػ ػػسؿ الزيػ ػػاس ألوزنيػ ػػة اليوميػ ػػة والكميػ ػػة

ينت مف ااحتراؽ ذير الكامػ لمكتمػة الحيويػة

وك ػػاة التحوي ػ الغ ػ ا ي وك ػ لؾ معريػػة يعػػض ا ػ ات يػػا ح الحمػػالف

) Lengواخػ ػػروف )2012 ،ومػ ػػف ى ػ ػ ه الم ػ ػواس اسػ ػػتعماؿ ال حػ ػػـ الحيػ ػػو
منت ذني الكارووف ال

ايػػا ا ػ ات الحمػػالف الوراثيػػة ،ومعريػػة المسػػتوغ الغ ػ ا ي اايس ػ عمػػم

التػػي تحتػػو عمػػم المسػػامات الاينيػػة وى ػ ا يسػػاعس عمػػم زيػػاس المسػػاحة

وكمية المحوـ الناتجة .

الس ػػطحية ليػ ػ ه المركي ػػات وتب ػػوـ يعممي ػػة ااسما ػػاص ()Adsorption

المواد وطرائق العمل

يس ػ ػ ػ ػػال ع ػ ػ ػ ػػف احتي ػ ػ ػ ػػاس الن ػ ػ ػ ػػايتروجيف ( Kanaواخ ػ ػ ػ ػػروف (2010 ،و

اتاري  2019/4/15ولمس  70يوما ياستعماؿ  36حمال عواسيا محمػي

والتي تعتار مػف اىػـ خػواص ال حػـ الحيػو ( Girgisواخػروف)2002 ،

اجري ػػت ىػ ػ ه التجرو ػػة ي ػػي حبػ ػ

( Ruttanavutواخ ػ ػػروف )2009 ،ام ػ ػػا الاتوناي ػ ػػت ى ػ ػػو اح ػ ػػس المع ػ ػػاسف

الايط ػػر جامع ػػة تكري ػػت

كمي ػػة الطػ ػ

يػػي تجروػػة تسػػميف اسػػتعم يييػػا التػػاف كعمػػف خشػػف يمبػػسار 250ذ ػراـ

الطينية لو خواص ذروية قوية والبسر عمم اسمااص المػاة عػس مػرات

لك ػ حي ػواف مػػط العمػػف المركػػز كعميبػػة اساسػػية واسػػي ت لي ػ ه العال ػػت

( Anguloواخػػروف )1995 ،وامتاػػاص السػػموـ مػػف الجسػػـ (Pasha

مواس اسماااية مث ال حػـ الحيػو والانتونايػت وكانػت العال ػت تحتػو

واخػػروف )2007،ويسػػتعم كمكم ػ ذ ػ ا ي لمػػا لػػو مػػف قػػسر يعالػػة يػػي

عمم ثالثة مااسر نتروجينية مختم ة ووواقط  9عال ػت حسػ

تخ يػ ػػف الحموسػ ػػة العاليػ ػػة يػ ػػي الحيوانػ ػػات ( SangmoLeeواخػ ػػروف،

ماموسػح

يي الجسوؿ (.) 1

 )2010ويػػيثر ايجايػػا يػػي الػػوزف الحػػي يػػي اايبػػار ( Kangواخػػروف،
 )2002ومف خالؿ ى ه السراسات تيسؼ ى ه السراسة الم اسػاية المػواس

جدول ( )6نسب المواد المستعممة في تكوين عالئق التجربة
اسوف اساية

المعامالت

يحـ حيو %1

%100

 %60اويا

 %40يوريا

 %60يوريا

األولم

الثانية

الثالثة

55

55

55

55

النخالة

31

35.03

37.05

31

35.03

الاويا

12

7.2

4.8

12

7.2

ػػػػػػػػػ

0.77

1.15

ػػػػػػػػػ

0.77

اويا

المواس %
الشعير

اليوريا
مخموط ييتامينات

 %40اويا

انتونايت %4
 %40اويا

%100
اويا

 %60اويا

 %40يوريا

 %60يوريا

الرايعة

الخامس

الساسسة

55

55

55

37.05

31

35.03

4.8

12

7.2

1.15

ػػػػػػػػػ

0.77

 %40اويا

%100
اويا

 %60اويا

 %40يوريا

 %60يوريا

السايعة

الثامنة

التاسعة

55

55
37.05
4.8
1.15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ممح طعاـ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

يحـ حيو

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

1

1

1

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

انتونايت

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػ

4

4

4

ومعاسف

جدول ( )2التركيب الكيميائي لمعالئق عمى اساس المادة الجافة
الجاية

العسوية

اروتيف
خاـ

االياؼ

مستخمص

الرماس

المستخمص الخالي

العناار %

األولم

898.5

916.3

143.2

96.8

40

83.7

641.3

الثانية

891.8

920

141.8

92.6

35

86.4

645.6

12.43
12.29

الثالثة

888.6

915

139.8

93.7

34.5

85

647

12.3

الرايعة

898.5

916.3

143.2

96.8

40

83.7

641.3

الخامسة

891.8

920

141.8

92.6

35

86.4

645.6

12.43
12.29

الساسسة

888.6

915

139.8

93.7

34.5

85

647

12.3

السايعة

898.5

916.3

143.2

96.8

40

83.7

641.3

الثامنة

891.8

920

141.8

92.6

35

86.4

645.6

12.43
12.29

التاسعة

888.6

915

139.8

93.7

34.5

85

647

12.3

التاف

957.2

901.9

24.3

401.7

20.9

98.1

455

9.3

المعامالت

الماس

الماس
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النتائج والمناقشة

وقػػس ُحممػػت جميػػط العنااػػر الكيميا يػػة يػػي مختاػػر التغ يػػة التػػايط لبسػػـ
اانتػػاج الحيػواني عمػػم شػػك عميبػػة مركػػز وحم ػ العمػػف الخشػػف (التػػاف)
لوحسه والجسوؿ التالي يايف تحمي العميبة كال حس

الصفات اإلنتاجية productive qualities :

مجموعتو .

المادة الجافة المستهمكة وكفاءة التحويل الغذائي :
Dry matter intake and food conversion efficiency
يتاػػيف مػػف الجػػسوؿ ( )3تػػرثير الم ػواس ااسماااػػية عمػػم ا ػ ات ااساة

*حسات الطاقة اايسية
ME( =0.012*CP+0.031*EE+0.005*CF+0.014*NFE
)1975 Maff . MJ/Kg DM

اانتػػاجي لمحمػػالف حيػػث تاػػيف النتػػا

ذبح الحيوانات ودراسة بعض صفات الذبيحة :

كميػػة المػػاس الجايػػة المسػػتيمكة وك ػػاة التحوي ػ الغ ػ ا ي  ،وات بػػت ى ػ ه

ت ػػـ ي ػػح ثالث ػػة حيوان ػػات م ػػف كػ ػ معامم ػػة ا اواق ػػط  27حمػ ػ اختي ػػرت

النتا

يشك عشوا ي ،حيث تـ قطط العمف عف الحيوانػات مػس  12سػاعة مػط

الكراسيػػة (/20ذػػـ  /رأس  /يػػوـ)  .حيػػث لػػـ يجػػسوا يروقػػات معنويػػة يػػي

ال ايحة يعس  30سقيبػة مػف عمميػة الػ يح واعتاػر ىػ ا وزف ال ايحػة الحػار

الماس الجاية المستيمكة وك لؾ ك اة التحويػ الغػ ا ي وأت بػت ايسػا مػط

 ،ثػ ػػـ اػ ػػرست ال ػ ػ يا ح اسرجػ ػػة ح ػ ػرار مػ ػػف ( )4-2سرجػ ػػة م ويػ ػػة (Field

 Ahmedواخروف )  ) 2012مػف ناحيػة المػاس الجايػة المسػتيمكة يعػسـ

واخػروف )1963 ،لمػس  24سػاعة وىػي معمبػة يػي ذريػة التاريػس ويعػػسىا

وجػػوس يروقػػات معنويػػة واختم ػػت معػػو اوجػػوس يروقػػات معنويػػة يػػي ك ػػاة

وزنت ال يا ح وأعتار ى ا وزف ال ايحة اليارس.

التحوي الغ ا ي عنسما اسػتعم ثػالث مسػتويات مػف الانتونايػت (2 ، 0

نسية التاايي Dressing percentage

 .)% 3 ،اما ييما يخص اساية ال حـ الحيػو لعال ػت المجتػرات انسػية

حسػػات نسػػية التاػػايي عمػػم أسػػاس وزف ال ايحػػة اليػػارس يعػػس  24سػػاعة

 % 1ي ػ ػػاف النت ػ ػػا

ويت قانوني نسية التاايي

-2

مختم ػػة م ػػف الانتوناي ػػت ( )% 4 ، 2 ، 0و ات ب ػػت

ايسا مػط ياسػيف )  ) 2013عنػس اسػاية الانتونايػت يػي عميبػة الحمػالف

مػػف المعػػس المركي ػػة ممتم ػػة ويارذ ػػة و اامعػػاة وت ػػـ ايسػػا تس ػػجي وزف

.100

مط ماوجػسه  Khademواخػروف)  ( 2007عنػس تغ يػة حمػالف

الزن ػػس عم ػػم نسػ ػ

توير الماة أماـ الحيواف ثـ وزنت الحمػالف قاػ الػ يح ،إخػ ت أوزاف كػ

-1

عػػسـ وجػػوس يروقػػات معنويػػة يػػي

اختم ػ ػػت م ػ ػػط  Silivongو  (2015) Prestonو

 Phngphanithو  )2016) Prestonحيث وجػسوا اف ىنالػؾ يروقػات

نس ػػية التا ػػايي ا وزف ال ايح ػػة الح ػػار  /وزف الجس ػػـ ال ػػارغ ×

معنوي ػػة ي ػػي ك ػػاة التحويػ ػ الغػ ػ ا ي ،ام ػػا دمحم وياس ػػيف )  ) 2018يم ػػـ
يجسوا يروقات معنوية يي ك اة التحوي الغ ا ي عنػس اسػاية الانتونايػت

نس ػػية التا ػػايي ا وزف ال ايح ػػة الي ػػارس  /وزف الجس ػػـ ال ػػارغ ×

لعال ت الحمالف ( / 20ذـ  /رأس  /يوـ).

.100

كم ػػا اش ػػارت نت ػػا

التحميل اإلحصائي :Statistical analysis

الج ػػسوؿ ( )3ال ػػم ع ػػسـ وج ػػوس يروق ػػات ()P≤0.05

معنويػ ػػة يػ ػػي معػ ػػسؿ الزيػ ػػاس الوزنيػ ػػة وى ػ ػ ه النتػ ػػا

ات بػ ػػت مػ ػػط الياحػ ػػث

تػ ػػـ إج ػ ػراة التحمي ػ ػ ااحاػ ػػا ي لمايانػ ػػات الخااػ ػػة يالتجروػ ػػة ياسػ ػػتخساـ

 SangmoLeeواخػػروف ) )2010عنػػس اسػػاية الانتونايػػت انسػػية % 1

العشػوا ي الكامػ  ،)CRD( Complet Randomized Designيػي

مػػط ك ػ مػػف

الارنػ ػ ػػام اإلحاػ ػ ػػا ي الجػ ػ ػػاىز  2001 ، SASوياسػ ػ ػػتعماؿ التاػ ػ ػػميـ

لعال ػت عجػوؿ اليػانو  ،كػ لؾ ات بػت مػط عاػس الػرزاؽ واخػروف ))2020
عنػػس تغ يػػة الحمػػالف عمػػم ال حػػـ الحيػػو  .واختم ػػت النتػػا

تجرو ػػة عاممي ػػة ( )3×3وإلختي ػػار معنوي ػػة ال ػػروؽ ا ػػيف المع ػػامالت يب ػػس

 Silivongو  (2015) Prestonو  Phongphanithواخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروف )

Duncans

 (2016و  Silivongو  )2016) Prestonعنػ ػػسما وجػ ػػسوا اف ىنالػ ػػؾ

أُس ػػتعم إختيػ ػػار ( )1955 ، Duncanمتعػ ػػسس الحػ ػػسوس
Range

 Multipleوتح ػ ػػت مس ػ ػػتوغ معنوي ػ ػػة ( ، )0.05وياعتم ػ ػػاس

يروقات معنوية يي معسؿ الزياس الوزنية .

اانمو ج الرياسي اآلتي
Yijk=µ+Ai+Bj+eijk
حيث إف

ويظيػػر الجػػسوؿ()3عػػسـ وجػػوس يروقػػات معنويػػة عنػػس اسػػاية الماػػاسر

النايتروجينيػػة لك ػ مػػف الػػوزف اااتػػسا ي والػػوزف النيػػا ي والزيػػاس الوزنيػػة
الكميػ ػػة والمػ ػػاس الجايػ ػػة المسػ ػػتيمكة .اينمػ ػػا وجػ ػػس ت ػ ػػوؽ المعاممػ ػػة ااولػ ػػم

 Yijkا قيمة المشاىس المسروسة .

معنويا ( )P≤0.05يي ك اة التحوي الغػ ا ي والتػي امغػت ( 4.97كغػـ

 µا المتوسع العاـ لما ة المسروسة .

عمف /كغػـ زيػاس وزنيػة) عمػم المعاممػة الثالثػة والتػي امغػت ( 6.08كغػـ

 Aiا تػػرثير العام ػ ااوؿ(الم ػواس ااسماااػػية) ،ا اف  iا 3 ،2 ،1

عمػػف  /كغػػـ زيػػاس وزنيػػة) ولػػـ تكػػف معنويػػة مػػط المعاممػػة الثانيػػة %60

.

ا ػػويا  %40يوري ػػا وىػ ػ ه نتيج ػػة ايجااي ػػة ياس ػػتاساؿ  %40م ػػف ا ػػروتيف

 =Bjتػػرثير العام ػ الثػػاني (ماػػاسر الم ػواس النتروجينيػػة) ا اف  jا ،1

كسية يوؿ الاويا اسوف ترثير معنو يي ك اة التحوي الغ ا ي .

. 3 ،2
 eijkا الخطر التجرياػي الم اريػت لكػ مشػاىس والػ

ي تػرض انػو يتػوزع

توزيعػػا طايعيػػا وعش ػوا يا مسػػتبال يمتوسػػع قػػسره ا ػ ر وتيػػايف عػػاـ قػػسره
.2e
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الجدول ( )3تأثير اضافة المواد االدمصاصية والمصادر النايتروجينية في العالئق المتكاممة عمى اداء حمالن التجربة
(المتوسط  ±الخطأ القياسي)

الصفاث
المعامالث
بدون اضافت
فحم حيىي
بنتىنايج
المعنىيت
صىيا %100
صىيا  +%60يىرياا
%40
صىيا  +%40يىرياا
%60
المعنوية

كفاءة التحىيل الغذائي كغم
علف  /كغم سيادة وسنيت

عدد
المشاهداث

الىسن االبتدائي
(كغم)

الىسن النهائي
(كغم)

الشيادة الىسنيت الكليت
(كغم)

الشيادة الىسنيت
اليىميت (غم)

12
12
12
36
12
12

0.46±19.59
0.42±20.00
0.41±19.83
N.S
0.42±19.40

0.95±32.05
0.71±31.06
0.75±32.22
N.S
0.64±32.5

0.78±12.46
0.69±11.06
0.73±12.39
N.S
a0.58±13.1

11±178
9±158
14±177
N.S
8±187

المادة الجافت
المستهلكت غم
/كغم
21±895
18±914
14±921
N.S
20±907

0.27±5.02
0.37±5.78
0.40±5.20
N.S
b0.21±4.85

0.45±19.97

0.97±31.8

ab0.82±11.83

15±169

20±921

ab0.40±5.45

12

0.41±20.04

0.77±31.02

b72.±10.98

10±156

14±902

a0.39±5.78

36

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

P ≤ 0.05

* األحرؼ المتشااية سمف العموس الواحس ايف متوسطات المعامالت تشير إلم عسـ وجوس يروقات معنوية عنس مستوغ ( .) P ≤ 0.05
ااحي ػ ػػاة المجيري ػ ػػة أكث ػ ػػر مم ػ ػػا ييسي ػ ػػو ال ح ػ ػػـ الحي ػ ػػو م ػ ػػط الما ػ ػػاسر

تأثير التداخل بينهما
يالح ػػظ ي ػػي ت ػػايط ج ػػسوؿ ( )3ت ػػاثير الت ػػساخ ا ػػيف المػ ػواس ااسمااا ػػية

النايتروجينية.

والمااسر النايتروجينية عمم اساة الحمالف ا لـ تظيػر ىنالػؾ يروقػات

كمػػا وت وقػػت معنويػا ( )P≤0.05يػػي معػػسؿ الزيػػاس الوزنيػػة اليوميػػة التػػي

معنويػة يػػي الػػوزف اااتػسا ي اػػيف المعػػامالت التسػعة ا تػراوح الػػوزف اػػيف

امغت (204ذـ) عمم المعاممػة الساسسػة والتػي امغػت (134ذػـ) ،وتت ػت

( )20.40-19.27كغ ػ ػ ػػـ .ول ػ ػ ػػـ تك ػ ػ ػػف ىنال ػ ػ ػػؾ يروق ػ ػ ػػات معنوي ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػػيف

ى ػ ه النتيجػػة مػػط دمحم امػػيف ( )2019عنػػس اسػػاية ال حػػـ الحيػػو انسػػية

المعػػامالت يػػي معػػسؿ الػػوزف النيػػا ي ا ت ػراوح اػػيف () 33.17-29.55

 .%1وقس يعوس السػا

كغـ .ولـ تكف ىنالؾ يروقات معنوية يي معسؿ المػاس الجايػة المسػتيمكة

مبارنة يالمعاممة الساسسة  % 40كسية يوؿ الاويا

الػم ارت ػاع الاػروتيف  %100كسػية يػوؿ الاػويا

ك ػ لؾ ت وقػػت المعاممػػة معنويػػا ( )P≤0.05يػػي ك ػػاة التحوي ػ الغ ػ ا ي

ا تراوحت ايف ( )936-867ذـ عمف مركز.
ت وق ػا معنويػػا

والتػ ػػي امغػ ػػت ( 4.55كغػ ػػـ عمػ ػػف  /كغػ ػػـ زيػ ػػاس وزنيػ ػػة) عمػ ػػم المعاممػ ػػة

( )P≤0.05لاػػالح معاممػػة اسػػاية الانتونايػػت مػػط  % 100كسػػية يػػوؿ

الساسسة التي امغت ( 6.75كغـ عمف /كغـ زياس وزنية) ،وىػ ا التحسػف

الاػ ػ ػػويا والتػ ػ ػػي امغػ ػ ػػت ( )14.32كغػ ػ ػػـ .عمػ ػ ػػم المعػ ػ ػػاممتيف الخامسػ ػ ػػة

قس يعوس الػم ن ػس السػا

اعػاله يااسػاية الػم اف الانتونايػت يػيس الػم

والساسسػػة ( 10.35و  9.47كغػػـ) لممعػػاممتيف عمػػم الت ػوالي .وقػػس يعػػوس

تحسف اي ة الكرش .

امػػا ييمػػا يخػػص الزيػػاس الوزنيػػة الكميػػة يبػػس اظيػػرت النتػػا

السػػا

ال ػػم اف اسػػاية الانتوناي ػػت اسغ الػػم تك ػػوف اي ػػة مال م ػػة لنش ػػاط

تابع الجدول ( ) 3تأثير التداخل بين المواد االدمصاصية والمصادر النايتروجينية في العالئق المتكاممة عمى اداء حمالن التجربة
(المتوسط  ±الخطأ القياسي)

المىاد
االدمصاصيت

بدون اضافة

فحم حيوي

بنتونايت

المصادر
النايتزوجينيت
%611صويا
صويا % 41+ %11
يوريا
صويا % 11+ %41
يوريا
611صويا
صويا % 41+ %11
يوريا
صويا % 11+ %41
يوريا
صويا %611
صويا %41+ %11يوريا
صويا %11+ %41يوريا

المعامالث

عدد
المشاهداث
4
4

T3

4

0.68±19.65

T4
T5

4
4

T1
T2

الىسن االبتدائي
(كغم)
0.80±19.85

الىسن النهائي
(كغم)
0.42±31.45

الشيادة الىسنيت
الكليت (كغم)
ab1.13±11.6

الشيادة الىسنيت
اليىميت (غم)
ab16±165

المادة الجافت
المستهلكت غم /كغم
21±867

كفاءة التحىيل الغذائي
كغم علف  /كغم سيادة وسنيت
ab0.59±5.25

1.11±19.27

3.04±32.3

ab2.08±13.02

ab29±186

65±916

ab0.52±4.92

0.67±32.40

ab0.92±12.75

ab13±182

4±901

ab0.40±4.95

1.01±19.52

1.69±32.9

ab0.82±13.37

ab11±191

53±936

ab144±4.92

0.59±20.40

0.65±30.75

b120±10.35

ab17±147

6±920

ab0.77±6.25

T6

4

0.70±20.07

0.66±29.55

b 0.62±9.47

b8±135

15±886

a0.55±6.61

T7
T8
T9

4
4
4
36

0.30±18.85
0.66±20.25
0.91±20.40
N.S

1.01±33.17
0.53±32.37
2.07±31.12
N.S

a0.71±14.32
ab0.73±12.12
ab1.63±10.72
P ≤ 0.05

a10±204
ab32±173
ab23±153
P ≤ 0.05

19±918
9±927
41±920
N.S

b0.15±4.50
ab0.69±5.35
ab0.84±6.05
P ≤ 0.05

المعنوية

* األحرؼ المتشااية سمف العموس الواحس ايف متوسطات المعامالت تشير إلم عسـ وجوس يروقات معنوية عنس مستوغ ( .) P ≤ 0.05
الحي الم ااختالؼ يي وزف الرأس وااطراؼ .حيث ات بت ىػ ه النتػا

يايف الجػسوؿ ( )4تػاثير اسػاية المػواس ااسماااػية يػي يعػض قياسػات

مػ ػػط  Khademواخػ ػػروف ( )2007يعػ ػػس وجػ ػػوس يروقػ ػػات معنويػ ػػة اػ ػػيف

ال ايحة ا ت وقت المعاممة ااولم (اسوف اساية) معنويػا( )P≤0.05يػي

الوزف الحي ا امغت ( 33.98كغػـ) عمػم المعاممػة الثانيػة (يحػـ حيػو )

المعاممػػة ااولػػم والثالثػػة .ولػػـ تظيػػر النتػػا

يروقػػات معنويػػة يػػي يبيػػة

( 32.05كغػػـ) ولػػـ توجػػس ىنالػػؾ يروقػػات معنويػػة اػػيف المعاممػػة ااولػػم

قياسػػات ال ايحػػة (الػػوزف ال ػػارغ  ،وزف ال ايحػػة الحػػار ،وقػػس يرجػػط سػػا

والمعاممػػة الثالثػػة (الانتونايػػت) .وقػػس يعػػوس س ػا

عػسـ المعنويػة يػي ىػ ه الاػ ات الػم اف نسػية العمػف المركػز  %3.5قػس

الت ػػوؽ ى ػ ا يػػي الػػوزف
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كغ ػػـ) ،اينم ػػا اتوج ػػس يروق ػػات معنوي ػػة ا ػػيف المع ػػاممتيف ااول ػػم والثاني ػػة

لاػػت كػ احتياجػػات الحي ػواف ممػػا اسغ الػػم عػػسـ ظيػػور يروقػػات معنويػػة
واف نسية اليوريا كانت قميمة (عاس الرزاؽ )2020 ،او رومػا يعػوس السػا
الػ ػػم الاػ ػػروتيف ذيػ ػػر الميسػ ػػوـ يػ ػػي الكػ ػػرش وال ػ ػ

( %60اػػويا

يعاػ ػػر الػ ػػم المعػ ػػس

المعنويػ ػػة الػ ػػم الماػ ػػسر النػ ػػايتروجيني  %40اػ ػػويا مػ ػػط  %60يوريػ ػػا

الحبيبي ػ ػ ػػة .وات ب ػ ػ ػػت م ػ ػ ػػط  SangmoLeeواخ ػ ػ ػػروف ( )2010وياس ػ ػ ػػيف
( )2013و دمحم وياس ػػيف ( )2018ييم ػػا اختم ػػت النت ػػا

مبارن ػػة م ػػط  %100ا ػػويا حي ػػث اينا ػػح ي ػػاحالؿ  %60يوري ػػا محػ ػ

م ػػط دمحم ام ػػيف

( )2019و عا ػ ػػس ال ػ ػػرزاؽ ( )2020كػ ػ ػ لؾ ل ػ ػػـ تظي ػ ػػر النت ػ ػػا

الاويا مبارنة ياحالؿ  %40يوريا مح الاويا.

ول ػػـ تظي ػػر ىنال ػػؾ يروق ػػات معنوي ػػة ي ػػي ال ػػوزف ال ػػارغ ا ػػيف المع ػػامالت

يروق ػ ػػات

معنوي ػ ػػة ي ػ ػػي وزف ال ايح ػ ػػة الي ػ ػػارس ،نس ػ ػػية التا ػ ػػايي حار/ي ػ ػػارغ ونس ػ ػػية

ونسية التاايي حار /يارغ ونسية التاايي يارس  /يارغ.

ام ػ ػػا ييم ػ ػػا يخ ػ ػػص وزف ال ايح ػ ػػة الح ػ ػػار يب ػ ػػس ت وق ػ ػػت المعامم ػ ػػة ااول ػ ػػم

التاايي يارس /يارغ)
كمػػا يظيػػر الجػػسوؿ تػػرثير اسػػاية الماػػاسر النايتروجينيػػة عمػػم قياسػػات
ال ايحػػة حيػػث اظيػػرت النتػػا

معنوي ػ ػػا( )P≤0.05والت ػ ػػي امػ ػ ػ

( 17.3كغ ػ ػػـ) عم ػ ػػم المعامم ػ ػػة الثالث ػ ػػة

( 16.28كغ ػػـ) وت وق ػػت المعامم ػػة ااول ػػم معنوي ػػا ( )P≤0.05ي ػػي وزف

ت ػػوؽ المعاممػػة ااولػػم ( %100اػػويا)

معنوي ػ ػػا( )P≤0.05ي ػ ػػي ال ػ ػػوزف الح ػ ػػي ا امغ ػ ػػت ( 33.61كغ ػ ػػـ) عم ػ ػػم

المعاممػ ػػة الثالثػ ػػة ( %40اػ ػػويا

 %40يوريػػا) ،وقػػس يكػػوف السػػا

يػػي ى ػ ه ااختاليػػات

ال ايح ػػة الي ػػارس الػ ػ

 %60يوريػ ػػا) التػ ػػي امغػ ػػت (31.76

امػ ػ (17.13كغـ)عم ػػم المعامم ػػة الثالث ػػة (16.08

كغـ) .

الجدول ( )4تأثير اضافة المواد االدمصاصية والمصادر النايتروجينية في العالئق المتكاممة عمى بعض قياسات الذبيحة

المعامالت

الا ات

اسوف اساية
يحـ حيو
انتونايت

عسس

المشاىسات
9

(المتوسط  ±الخطأ القياسي)

الوزف الحي

الوزف ال ارغ

وزف ال ايحة حار

وزف ال ايحة

نسية التاايي

نسية التاايي

a0.93±33.98

0.65±30.54

0.48±17.43

0.41±17.14

0.84±57.03

0.55±56.11

(كغـ)

( كغـ)

يارس (كغـ)

(كغـ)

حار/يارغ

يارس/يارغ

9

b0.87±32.05

0.8±29.4

0.48±16.45

0.48±16.22

0.18±55.95

0.2±55.13

9

ab0.78±32.44

0.69±29.47

0.42±16.77

0.41±16.49

0.3±56.9

0.23±55.95

صويا %611

9

a0.65±33.61

0.65±30.6

a0.38±17.3

a0.38±17.13

0.32±56.52

0.25±55.97

صويا  +%11يوريا %41

9

ab1.12±33.1

0.81±29.72

ab0.54±17.06

ab0.49±16.63

0.82±57.4

0.53±55.95

صويا  +%41يوريا %11

9

المعنوية

27

b0.76±31.76
P ≤ 0.05

0.65±29.09
N.S

b0.42±16.28
P ≤ 0.05

b0.42±16.08
P ≤ 0.05

0.25±55.92
N.S

0.29±55.27
N.S

* األحرؼ المتشااية سمف العموس الواحس ايف متوسطات المعامالت تشير إلم عسـ وجوس يروقات معنوية عنس مستوغ ( .) P ≤ 0.05
انخ ػػاض تحم ػ الاػػويا وعاورىػػا الػػم اامعػػاة السقيبػػة وىسػػمت ىنالػػؾ

تأثير التداخل بينهما

ممػػا كانػػت ااسػػتجاية ايس ػ مػػف المعػػامالت ااخػػرغ يسػػاؼ الػػم لػػؾ

يا ػ ػػيف ت ػ ػػايط الج ػ ػػسوؿ ( )4ت ػ ػػاثير الت ػ ػػساخ ا ػ ػػيف المػ ػ ػواس ااسمااا ػ ػػية

ياف اساية ال حـ الحيو و  %100اويا اعطت نتا

والماػ ػ ػػاسر النايتروجينيػ ػ ػػة حيػ ػ ػػث وجػ ػ ػػس اف المعاممػ ػ ػػة الثانيػ ػ ػػة ت وقػ ػ ػػت

معنويػ ػػا( )P≤0.05يػ ػػي الػ ػػوزف الحػ ػػي التػ ػػي امغػ ػػت ( 37.3كغػ ػػـ) عمػ ػػم

مشجعة.

وت وقت المعاممة الرايعة معنويا ( )P≤0.05والتػي امغػت ( 32.31كغػـ)
عم ػ ػػم المع ػ ػػامالت ااول ػ ػػم والخامس ػ ػػة والساسس ػ ػػة والثامن ػ ػػة الت ػ ػػي امغ ػ ػػت

المع ػ ػػامالت ااولػ ػ ػػم والثالث ػ ػػة والخامسػ ػ ػػة والساسس ػ ػػة والسػ ػ ػػايعة والثامنػ ػ ػػة

مع ػ ػػسات ال ػ ػػوزف ال ػ ػػارغ ييي ػ ػػا (  27.82 ، 28.06 ، 29.12و28.42

والتاس ػ ػ ػ ػػعة ( 31، 33.6 ، 30 ،31 ،32.55 ،32.1و  32.73كغ ػ ػ ػ ػػـ)

كغـ) عمم التوالي .

عمػػم الت ػوالي ،وت وق ػػت المعاممػػة الرايعػػة معنوي ػػا ( )P≤0.05والتػػي امػ ػ
( 35.15كغ ػػـ) عم ػػم المع ػػامالت ااول ػػم والخامس ػػة والساسس ػػة والثامن ػػة

وت وقػ ػػت المعاممػ ػػة الثانيػ ػػة معنويػ ػػا( )P≤0.05يػ ػػي معػ ػػسؿ وزف ال ايحػ ػػة

( 30 ، 31 ، 32.1و  31كغـ) عمم التػوالي وت وقػت المعاممػة السػايعة

الح ػ ػػار حي ػ ػػث امغ ػ ػػت( 19.1كغ ػ ػػـ) عم ػ ػػم المع ػ ػػامالت ااول ػ ػػم والثالث ػ ػػة
والخامسة والساسسة والسايعة والثامنة والتاسػعة التػي امغػت يييػا معػسات

معنويػػا( )P≤0.05ا امغػػت ( 33.6كغ ػـ) عمػػم المعاممػػة الساسسػػة (30

وزف ال ايح ػ ػ ػ ػػة الح ػ ػ ػ ػػار (،17.36 ،15.44 ،15.72 ،16.84 ،16.34

كغـ).

يظي ػػر الجػ ػػسوؿ ت ػػوؽ المعاممػ ػػة الثاني ػػة معنويػ ػػا( )P≤0.05ي ػػي الػ ػػوزف

 16.38و  16.58كغػ ػ ػػـ) عمػ ػ ػػم الت ػ ػ ػوالي  .وت وقػ ػ ػػت المعاممػ ػ ػػة الرايعػ ػ ػػة

ال ػ ػ ػػارغ ا ام ػ ػ ػ ( 32.68كغػ ػ ػػـ) عمػ ػ ػػم المعػ ػ ػػامالت ااولػ ػ ػػم والخامسػ ػ ػػة

معنوي ػػا( )P≤0.05الت ػػي امػ ػ يييػ ػػا مع ػػسؿ وزف ال ايح ػػة الحػ ػػار(18.21

والساسسػ ػػة والثامنػ ػػة والتاسػ ػػعة ا امغػ ػػت (، 27.82 ، 28.06 ، 29.12

كغػ ػػـ) عمػ ػػم المعػ ػػامالت ااولػ ػػم والثالثػ ػػة والخامسػ ػػة والساسسػ ػػة والثامنػ ػػة

 28.42و  29.6كغـ) عمم التوالي كما يتسػح مػف التحميػ ااحاػا ي

والتاسعة .

امػ ػػا ييمػ ػػا يخػ ػػص وزف ال ايحػ ػػة اليػ ػػارس نالحػ ػػظ ت ػ ػػوؽ المعاممػ ػػة الثانيػ ػػة

يػػي الج ػػسوؿ (  ) 10ت ػػوؽ المعامم ػػة الثاني ػػة ( ا ػػسوف اس ػػاية م ػػط %60
اػ ػػويا  %40يوريػ ػػا ) يعتبػ ػػس يػ ػػاف السػ ػػا

يػ ػػي الت ػ ػػوؽ يػ ػػاف ااحيػ ػػاة

معنوي ػػا( )P≤0.05والت ػػي امغ ػػت  18.54كغ ػػـ عم ػػم المع ػػامالت ااول ػػم
والثالثػ ػػة والخامسػ ػػة والساسسػ ػػة والثامنػ ػػة والتاسػ ػػعة والتػ ػػي كػ ػػاف يييػ ػػا وزف

المجيرية استغمت اليوريػا سػريعة التحمػ ممػا قػس اسغ الػم اعطػاة يراػة
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ال ايح ػ ػ ػػة الي ػ ػ ػػارس (16.37 ، 15.93 ،15.2 ،15.43 ،16.69 ،16.2

والتػ ػ ػػي امغػ ػ ػػت ( 58.59و )% 56.82عمػ ػ ػػم الت ػ ػ ػوالي عمػ ػ ػػم المعاممػ ػ ػػة

كغػػـ) عمػػم الت ػوالي  ،وت وقػػت المعاممػػة الرايعػػة معنويػػا( )P≤0.05التػػي

الساسس ػػة والت ػػي امغػ ػػت ( 55.5و )% 54.65عم ػػم التػ ػوالي .واف سػ ػػا

ت ػػوؽ المعاممػػة الثانيػػة ىػػو اف ىنالػػؾ معام ػ ارتيػػاط موج ػ

امغت  18.02كغـ عمم المعامالت ااولم والخامسػة والساسسػة والثامنػة
والتاسػػعة .ويظيػػر الجػػسوؿ ت ػػوؽ المعاممػػة الثانيػػة معنويػػا( )P≤0.05يػػي

اػػيف الػػوزف

الحػػي ونسػػية التاػػايي (الميػػساو  .)2002 ،واختم ػػت ى ػ ه االنتػػا

نسػػية التاػػايي عمػػم اسػػاس الػػوزف الحػػار /ال ػػارغ والػػوزف اليػػارس /يػػارغ

مػػط

ماوجسه عاسالرزاؽ (.)2020

تابع الجدول ( ) 4تأثير التداخل بين المواد االدمصاصية والمصادر النايتروجينية في العالئق المتكاممة في بعض قياسات الذبيحة
(المتوسط  ±الخطأ القياسي)

المىاد
االدمصاصيت

بدون اضافت

فحم حيىي

بنتىنايج

المصادر
النايتزوجينيت
%100صىيا
صىيا % 40+ %60
يىريا
صىيا % 60+ %40
يىريا
100صىيا
صىيا % 40+ %60
يىريا
صىيا % 60+ %40
يىريا
صىيا %100
صىيا %40+ %60يىريا
صىيا %60+ %40يىريا

المعنىيت

المعامالث

عدد
المشاهداث
3
3

الىسن الحي
(كغم )
Cd0.05±32.1
a1.21±37.3

الىسن الفارغ
(كغم)
c0.25±29.12
a0.94±32.68

وسن الذبيحت
حار (كغم)
cd0.29±16.34
a0.25±19.1

وسن الذبيحت
بارد (كغم)
dc0.32±16.2
a0.03±18.54

نسبت التصافي
حار/فارغ
ab0.5±56.1
a2.46±58.59

نسبت التصافي
بارد/فارغ
ab0.63±55.61
a1.52±56.82

T3

3

bcd0.84±32.55

abc0.63±29.84

bcd0.63±16.84

bcd0.65±16.69

ab0.63±56.40

ab0.73±55.9

T4
T5

3
3

ab0.89±35.15
Cd0.58±31

ab0.7±32.31
c0.6±28.06

ab0.28±18.21
cd0.42±15.72

ab0.29±18.02
d0.34±15.43

ab0.35±56.36
ab0.3±56

ab0.32±55.77
ab0.08±54.98

T6

3

d0.69±30

c0.69±27.82

d0.38±15.44

d0.33±15.2

b0±55.5

b0.14±54.65

T7
T8
T9

3
3
3
27

bc1.38±33.6
Cd0.5±31
bcd1.84±32.73
P ≤ 0.05

abc1.37±30.38
c0.21±28.42
bc1.68±29.6
P ≤ 0.05

bc0.84±17.36
cd0.23±16.38
cd1.04±16.58
P ≤ 0.05

abc0.81±17.18
dc0.08±15.93
dc0.98±16.37
P ≤ 0.05

ab0.18±57.11
ab0.47±57.63
ab0.37±55.97
P ≤ 0.05

ab0.14±56.52
ab0.36±56.05
ab0.30±55.27
P ≤ 0.05

T1
T2

* األحرؼ المتشااية سمف العموس الواحس ايف متوسطات المعامالت تشير إلم عسـ وجوس يروقات معنوية عنس مستوغ ( .) P ≤ 0.05

االستنتاجات

كس ػػية ي ػػوؿ الا ػػويا است ال ػػم زي ػػاس معنوي ػػة ي ػػي مع ػػسؿ الزي ػػاس الوزني ػػة
اليومية وك اة التحوي الغ ا ي.

 -1إف المس ػ ػػتويات المختم ػ ػػة م ػ ػػف المػ ػ ػواس ااسمااا ػ ػػية والما ػ ػػاسر

 -2اف نسػػية  %60كسػػية يػػوؿ الاػػويا مػػط  %40يوريػػا ووػػسوف اسػػاية

ػرثير معنوي ػا يػػي الا ػ ات اانتاجيػػة لمحمػػالف
النايتروجينيػػة لػػـ يكػػف ليػػا تػ ا

المػ ػواس ااسمااا ػػية است ت وقػ ػا معنويػ ػا ي ػػي جمي ػػط قياس ػػات ال ايح ػػة .

اينم ػػا عن ػػس الت ػػساخ اينيم ػػا وج ػػس اف اس ػػتخساـ  %4انتوناي ػػت م ػػط 100

المصادر
ياس ػػيف ،محسػ ػػف شػ ػػاكر ( .)2013ت ػػرثير اسػ ػػتخساـ الخميػ ػػر والانتونايػ ػػت

الجيػػار  ،عمػػاس مجيػػس نػػور و حامػػس أسػػحت الكتييػػاني .)2013(،تػػرثير
أس ػ ػػتخساـ مكعي ػ ػػات اليوري ػ ػػا – م ػ ػػواس ومس ػ ػػتوغ العم ػ ػػف المرك ػ ػػز عم ػ ػػم

لتحسػػيف ااسػػت اس مػػف الاػػروتيف المتحم ػ يػػي عال ػػت تسػػميف الحمػػالف

الا ات األنتاجية ويعض ا ات ال ايحة يػي الحمػالف العواسػية .مجمػة

المحمية .رسالة ماجستير .كمية الزراعة والغايات – جامعة الموا .

جامعة تكريت لمعموـ الزراعية ( )13العسس (.)2

Ahmed ،Mohamed .K. ; S. M. Bassiony; S. M. Abd
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The effect of adding adsorption materials to rations contained different
sources of nitrogen on Some production characteristics and carcass
measurements of Awassi lambs
Falah H.S. Al-samarraa , Tahir. A. Shujaa
Department of Animal production , College of Agriculture, Tikrit University, Tikrit, Iraq

Abstract
The study was conducted in the animal house of the College of Veterinary Medicine - University of Tikrit on 15
/ 4/2019 for a period of 70 days as a production experiment. For the purpose of studying some productive
characteristics and measurements of the carcass, (36) Awassi lambs were used, three lambs for each treatment,
the average age was 6 months with an average weight of 32 kg. The lambs were fed individually in a factorial
feeding experiment (3 × 3), and used nine integrated energy convergent diets, as the adsorbent materials were
without addition (control), 1% biochar and 4% bentonite each under three nitrogen sources is 100 Soybean cake,
60% soybean cake with 40% urea, 40% soybean cake with 60% urea, The lambs were fed 3.5% of their body
weight with concentrated pellets and 250 gm of hay as coarse feed. The results showed a significant increase
(P≤0.05) in the efficiency of the food conversion in favor of the treatment 100% soy compared to the treatment
of 40% soy with 60% urea when comparing the nitrogenous sources. When studying the interaction between
adsorbent materials and nitrogen sources, it was found that there was a significant superiority (P≤0.05) in favor
of the seventh treatment of bentonite with 100% soy in the rate of total and daily weight gain and the efficiency
of food conversion. The results also showed that when feeding lambs on absorbent materials, the first treatment
was significantly superior to live weight over the second treatment, and when comparing the nitrogenous sources
with each other, it was noticed that the first treatment was superior to the third treatment in both live weight and
hot and cold carcass weight and when studying the interaction between adsorbent materials and nitrogen sources.
The second treatment was significantly superior (without addition + 60% soya: 40% urea) in most of the
treatments in all carcass measurements.
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