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 الممخص

 يومػػػا   70لمػػػس  .  23/6/2019ولغايػػػة   2019-4-15جامعػػػة تكريػػػت اتػػػاري   -ُأجريػػػت السراسػػػة يػػػي الايػػػت الحيػػػواني التػػػايط لُكميػػػة الطػػػ  الايطػػػر  
شػػػير  أ 6متوسػػػع اعمارىػػػا  كػػػاف لكػػػ  معاممػػػة  ثالثػػػة،  ال  عواسػػػيا  حمػػػ (36) اسػػػتعم   ولغػػػرض سراسػػػة يعػػػض الاػػػ ات اانتاجيػػػة و قياسػػػات ال ايحػػػة

والمػواس الطاقػة يػي نسػية واسػتعممت تسػعة عال ػت متباروػة ، ( 3×3كغػـ. ذػ يت الحمػالف ياػور  يرسيػة يػي تجروػة تغ ويػة عامميػة ) 32 وزف ويمتوسع 
% 100% انتونايػػت كػػ  منيػػا تحػػت ثالثػػة ماػػاسر نايتروجينيػػة ىػػي 4( و Biochar% يحػػـ حيػػو  )1ااسماااػػية ىػػي اػػسوف اسػػاية )سػػيطر ( و 

تغ يػػة الحمػػالف يعميبػػة مركػػز  انسػػية ، تػػـ % يوريػا60% كسػػية يػػوؿ الاػػويا مػػط 40% يوريػػا و40كسػػية يػػوؿ الاػػويا مػط % 60كسػية يػػوؿ الاػػويا و 
ك ػاة  التحويػ  الغػ ا ي يػي  (p≤0 .05معنويػة ) حاػوؿ زيػاس وأظيػرت النتػا    كعمف خشػف.ذراـ مف تاف الحنطة  250% مف وزف الجسـ مط 3.5

% يوريػا  عنػس مبارنػة الماػاسر النايتروجينيػة مػط يعسػيا الػيعض . عنػس سراسػة 60% مػط 40لمعاممػة اػويا % اويا مبارنة يا100لاالح المعاممة 
%  100لاػالح المعاممػة السػايعة انتونايػت مػط اػػويا  (p≤0.05)التػساخ  اػيف المػواس ااسماااػية والماػاسر النايتروجينيػة وجػس ىنالػػؾ ت ػوؽ معنػو  

 ية وك اة  التحوي  الغ ا ي . يي معسؿ الزياس  الوزنية الكمية واليوم
مبارنػػػة  وعنػػػس مبارنػػػة المػػػواس ااسماااػػػية ييمػػػا اينيػػػا أظيػػػرت النتػػػا   ت ػػػوؽ المعاممػػػة ااولػػػم معنويػػػا  يػػػي الػػػوزف الحػػػي عمػػػم المعاممػػػة الثانيػػػة ، وعنػػػس

يي ك  مف الػوزف الحػي ووزف ال ايحػة الحػار واليػارس وعنػس سراسػة  المااسر النايتروجينية ييما اينيا  لوحظ ت وؽ المعاممة ااولم عمم المعاممة الثالثة 
% يوريػا( يػي اذمػ  40% اػويا   60التساخ  ايف المواس ااسماااية والمااسر النايتروجينية وجس ت وؽ  المعاممة الثانية معنويا   )اػسوف اسػاية   

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

 

 ـدمةالمق

شػػا ط وقػػس تت ػػاوت النسػػية يشػػك  اليوريػػا يػػي تغ يػػة المجتػػرات اسػػتعممت 
كػػػػػػرش وحتمػػػػػػا  تكػػػػػػوف ك ػػػػػػاة  الالمجيريػػػػػػة يػػػػػػي  حسػػػػػػ  قااميػػػػػػة ااحيػػػػػػاة

اليوريػػػا مػػػف أىػػػـ ا  تعػػػس  اعمػػػم مػػػايمكف يػػػي العال ػػػت الخشػػػنة عماؿااسػػػت
ااسػػايات النتروجينيػػة التػػي تسػػتعم  لتحسػػيف البيمػػة الغ ا يػػة وااسػػت اس  

 مػػػػف قيمػػػػة مسػػػػاوية تبرييػػػػا لممركػػػػزات اولمػػػػا ليػػػػ الخشػػػػنة، مػػػػف ااعػػػػالؼ
اليوريػػػػا يػػػػي الكػػػػرش يسػػػػرعة عاليػػػػة إلػػػػم  ، إ  تتحمػػػػ لممجتػػػػرات يالنسػػػػية

األمونيػػا التػػي تسػػتخسـ إلنتػػاج األحمػػاض األمينيػػة والاػػروتيف الميكرووػػي 
اواسػػػػػطة األحيػػػػػاة المجيريػػػػػة وتػػػػػتـ ااسػػػػػت اس  مػػػػػف تمػػػػػؾ المػػػػػواس المػػػػػواس 

   .  (2013)الجيار  والكتيياني، وافالاروتينية مف قا  الحي

ولكػػف قػػس يحاػػ  ىنالػػؾ الكثيػػر مػػف اليػػسر يػػي النػػايتروجيف النػػات  مػػف 
اسػػػتعماؿ اليوريػػػا ويالتػػػالي يحاػػػ  انخ ػػػاض يػػػي ك ػػػاة  ااساة اانتػػػاجي 
 لمحيواف ياجريت العسيػس مػف السراسػات لتبميػ  ىػ ا اليػسر يػي النػايتروجيف
السػػػػريط التحمػػػػ  ويالتػػػػالي زيػػػػاس  ااسػػػػت اس  منػػػػو لػػػػ لؾ اسػػػػتعممت المػػػػواس 

منتجػػات امنػػة ااسماااػػية مثػػ  ال حػػـ الحيػػو  والانتونايػػت التػػي تعتاػػر 
وتعمػػػػػ  كمخػػػػػازف ايونػػػػػات اامونيػػػػػـو الناتجػػػػػة مػػػػػف الماػػػػػاسر وم يػػػػػس  

النايتروجينية سػريعة التحمػ  وتالييػا   ارت ػاع اامونيػا يػي كػرش الحيػواف 
و  Helel) ريػػػػػط التمػػػػػوث مػػػػػف خػػػػػالؿ طػػػػػرح اليوريػػػػػا يػػػػػي الحظػػػػػا ر.أو 

Abdel-Rahman  ،2010  ؛Tanka  2016 ،واخروف.)  
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ا  اف اسػػػتخساـ المػػػواس ااسماااػػػػية يػػػيس  الػػػم التبميػػػػ  ويشػػػك  كايػػػػر 
ويعػػاؿ مػػف الغػػازات السػػار  التػػي تنتجيػػا ااحيػػاة المجيريػػة يػػي الكػػرش 

Leng)  ال حػػػػـ الحيػػػػو   عماؿ( ومػػػػف ىػػػػ ه المػػػػواس اسػػػػت2012 ،واخػػػػروف
 Biocharال حـ الحيػػػو  والانتونايػػت وذيرىػػا مػػف المػػواس ااسماااػػية يػػ

منت  ذني الكارووف ال   ينت  مف ااحتراؽ ذير الكامػ  لمكتمػة الحيويػة 
التػػي تحتػػو  عمػػم المسػػامات الاينيػػػة وىػػ ا يسػػاعس عمػػم زيػػاس  المسػػػاحة 

( Adsorption) سماػػػاصالسػػػطحية ليػػػ ه المركيػػػات وتبػػػـو يعمميػػػة اا
( 2002 ،واخػروف  Girgisوالتي تعتار مػف اىػـ خػواص ال حػـ الحيػو  )

و  )2010 ،واخػػػػػػػػػػروف  Kanaالنػػػػػػػػػػايتروجيف )يسػػػػػػػػػػال  عػػػػػػػػػػف احتيػػػػػػػػػػاس 
(Ruttanavut  امػػػػػا 2009، واخػػػػػروف ) الاتونايػػػػػت ىػػػػػو احػػػػػس المعػػػػػػاسف

 الطينية لو خواص ذروية قوية والبسر  عمم اسمااص المػاة عػس  مػرات
(Angulo  1995 ،واخػػروف ) امتاػػاص السػػمـو مػػف الجسػػـ )وPasha 

  ذػػػ ا ي لمػػػا لػػو مػػػف قػػسر  يعالػػػة يػػػي مػػكمك ويسػػػتعم ( 2007،واخػػروف 
 ،واخػػػػروف  SangmoLeeتخ يػػػػف الحموسػػػػة العاليػػػػة يػػػػي الحيوانػػػػات )

 ،واخػػػروف  Kang) الحػػػي يػػػي اايبػػػار ويػػػيثر ايجايػػػا  يػػػي الػػػوزف ( 2010
ومف خالؿ ى ه السراسات تيسؼ ى ه السراسة الم اسػاية المػواس ( 2002

ااسماااية الػم عال ػت حاويػة عمػم ماػاسر مختم ػة مػف النػايتروجيف 
تسػمح  أعمػم معػسات لمنمػووالتي يمث  يييا التاف الجزة الخشػف لتحبيػت 

، ومعريػػة المسػػتوغ الغػػ ا ي اايسػػ  عمػػم ايػػا اػػ ات الحمػػالف الوراثيػػة
والتػػػػي تتمثػػػػ  يمعػػػػسؿ الزيػػػػاس  ألوزنيػػػػة اليوميػػػػة والكميػػػػة  ااساة اانتػػػػاجي

اػػ ات  يػػػا ح الحمػػػالف وكػػػ لؾ معريػػة يعػػػض وك ػػاة  التحويػػػ  الغػػ ا ي 
 وكمية  المحـو  الناتجة .
 المواد وطرائق العمل
يػػػي حبػػػ   كميػػػة الطػػػ  الايطػػػر  جامعػػػة تكريػػػت  اجريػػػت ىػػػ ه التجروػػػة

محمػي  ا  عواسي حمال   36 عماؿيوما  ياست 70ولمس   15/4/2019اتاري  
ذػػػراـ  250يييػػا التػػاف كعمػػف خشػػف يمبػػسار عم يػػي تجروػػة تسػػميف اسػػت

لكػػ  حيػػواف مػػط العمػػف المركػػز كعميبػػة اساسػػية واسػػي ت ليػػ ه العال ػػت 
مواس اسماااية مث  ال حػـ الحيػو  والانتونايػت وكانػت العال ػت تحتػو  

 ماموسػح عال ػت حسػ  9 ووواقطم ثالثة مااسر نتروجينية مختم ة عم
 (. 1يي الجسوؿ )

  

 

 المواد المستعممة في تكوين عالئق التجربة( نسب 6جدول )

 المعامالت       
 

 المواس %

 %4 انتونايت %1 يحـ حيو   اسوف اساية

100 %
 اويا

% اويا 60
 % يوريا40 

% اويا 40
 % يوريا60 

100 %
 اويا

% اويا 60
 % يوريا40 

اويا % 40
 % يوريا60 

100 %
 اويا

% اويا 60
 % يوريا40 

% اويا 40
 % يوريا60 

 التاسعة الثامنة السايعة الساسسة الخامس الرايعة الثالثة الثانية األولم

 55 55 55 55 55 55 55 55 55 الشعير

 37.05 35.03 31 37.05 35.03 31 37.05 35.03 31 النخالة

 4.8 7.2 12 4.8 7.2 12 4.8 7.2 12 الاويا

 1.15 0.77 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1.15 0.77 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1.15 0.77 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اليوريا

مخموط ييتامينات 
 ومعاسف

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ممح طعاـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1 1 1 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يحـ حيو  

 4 4 4 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ انتونايت

 

 ( التركيب الكيميائي لمعالئق عمى اساس المادة الجافة2جدول )
 العناار %

 المعامالت

الماس  
 الجاية

 الماس 
 العسوية

 اروتيف
 خاـ

 االياؼ
 الخاـ

 مستخمص
 اايثر

 الرماس
 
 

 المستخمص الخالي
 مف النتروجيف

 الطاقة ا
 أليسية
* 

 12.43 641.3 83.7 40 96.8 143.2 916.3 898.5 األولم

 12.29 645.6 86.4 35 92.6 141.8 920 891.8 الثانية

 12.3 647 85 34.5 93.7 139.8 915 888.6 الثالثة

 12.43 641.3 83.7 40 96.8 143.2 916.3 898.5 الرايعة

 12.29 645.6 86.4 35 92.6 141.8 920 891.8 الخامسة

 12.3 647 85 34.5 93.7 139.8 915 888.6 الساسسة

 12.43 641.3 83.7 40 96.8 143.2 916.3 898.5 السايعة

 12.29 645.6 86.4 35 92.6 141.8 920 891.8 الثامنة

 12.3 647 85 34.5 93.7 139.8 915 888.6 التاسعة

 9.3 455 98.1 20.9 401.7 24.3 901.9 957.2 التاف
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وقػػػس ُحممػػػت جميػػػط العنااػػػر الكيميا يػػػة يػػػي مختاػػػر التغ يػػػة التػػػايط لبسػػػـ 
 عمػػم شػػك  عميبػػة مركػػز  وحمػػ  العمػػف الخشػػف )التػػاف(  اانتػػاج الحيػػواني

 لوحسه والجسوؿ التالي يايف تحمي  العميبة كال  حس  مجموعتو .

 *حسات الطاقة اايسية 

=0.012*CP+0.031*EE+0.005*CF+0.014*NFE  ME( 

MJ/Kg DM) . Maff  1975   
 ذبح الحيوانات ودراسة بعض صفات الذبيحة :

اختيػػػرت حمػػػ   27ثالثػػػة حيوانػػػات مػػػف كػػػ  معاممػػػة ا  اواقػػػط  يػػػح  تػػػـ
سػاعة مػط  12حيث تـ قطط العمف عف الحيوانػات مػس  ، عشوا ييشك  

إخػ ت أوزاف كػ  ، قاػ  الػ يح حمػالفتوير الماة أماـ الحيواف ثـ وزنت ال
مػػػف المعػػػس  المركيػػػة ممتم ػػػة ويارذػػػة و اامعػػػاة وتػػػـ ايسػػػا  تسػػػجي  وزف 

سقيبػة مػف عمميػة الػ يح واعتاػر ىػ ا وزف ال ايحػة الحػار   30ال ايحة يعس 
 Field) ( سرجػػػػة م ويػػػػة4-2الػػػػ يا ح اسرجػػػػة حػػػػرار  مػػػػف )، ثػػػػـ اػػػػرست 
سػاعة وىػي معمبػة يػي ذريػة التاريػس ويعػػسىا  24( لمػس  1963واخػروف، 

   .وزنت ال يا ح وأعتار ى ا وزف ال ايحة اليارس
   Dressing percentageنسية التاايي 

سػػاعة  24حسػػات نسػػية التاػػايي عمػػم أسػػاس وزف ال ايحػػة اليػػارس يعػػس 
   ويت قانوني نسية التاايي

× / وزف الجسػػػـ ال ػػػارغ   الحػػػارنسػػػية التاػػػايي ا وزف ال ايحػػػة  -1
100. 

× يػػػارس  / وزف الجسػػػػـ ال ػػػػارغ النسػػػية التاػػػػايي ا وزف ال ايحػػػػة  -2
100. 

 :Statistical analysisالتحميل اإلحصائي 
تػػػػـ إجػػػػػراة التحميػػػػ  ااحاػػػػػا ي لمايانػػػػات الخااػػػػػة يالتجروػػػػة ياسػػػػػتخساـ 

وياسػػػػػػتعماؿ التاػػػػػػميـ  SAS  ،2001الارنػػػػػػام  اإلحاػػػػػػا ي الجػػػػػػاىز 
، يػي Complet Randomized Design (CRD)العشػوا ي الكامػ  
( وإلختيػػػػار معنويػػػػة ال ػػػػروؽ اػػػػيف المعػػػػامالت يبػػػػس 3×3تجروػػػػة عامميػػػػة )
 Duncansمتعػػػػسس الحػػػػسوس  (Duncan  ،1955ُأسػػػػتعم  إختيػػػػار )

Multiple Range ( وياعتمػػػػػاس 0.05وتحػػػػػت مسػػػػػتوغ معنويػػػػػة ، )
 اانمو ج الرياسي اآلتي  
Yijk=µ+Ai+Bj+eijk 

 حيث إف  
Yijk . ا قيمة المشاىس  المسروسة 

µ . ا المتوسع العاـ لما ة المسروسة 
Ai  ا تػػػرثير العامػػػ  ااوؿ)المػػػواس ااسماااػػػية(، ا  افi  3، 2، 1ا 
. 

=Bj  تػػرثير العامػػ  الثػػاني )ماػػاسر المػػواس النتروجينيػػة(  ا  افj  1ا ،
2 ،3 . 

eijk  ا الخطر التجرياػي المرايػت لكػ  مشػاىس  والػ   ي تػرض انػو يتػوزع
توزيعػػا  طايعيػػػا  وعشػػوا يا  مسػػػتبال  يمتوسػػع قػػػسره اػػ ر وتيػػػايف عػػاـ قػػػسره 


2
e. 

 النتائج والمناقشة

  productive qualitiesالصفات اإلنتاجية :
  المادة الجافة المستهمكة وكفاءة التحويل الغذائي : 

Dry matter intake and food conversion efficiency 

عمػػم اػػ ات ااساة  ( تػػرثير المػػواس ااسماااػػية3الجػػسوؿ ) مػػف اػػيفتي
اانتػػاجي لمحمػػالف حيػػث تاػػيف النتػػا   عػػسـ وجػػوس يروقػػات معنويػػة يػػي 
كميػػة المػػػاس  الجايػػػة المسػػتيمكة وك ػػػاة  التحويػػػ  الغػػ ا ي ، وات بػػػت ىػػػ ه 

عنػس تغ يػة حمػالف  )  2007 (واخػروف  Khademالنتا   مط ماوجػسه  
ات بػػػت و %(  4،  2،  0الزنػػػس  عمػػػم نسػػػ  مختم ػػػة مػػػف الانتونايػػػت )

عنػس اسػاية الانتونايػت يػي عميبػة الحمػالف (  2013 (ياسػيف ايسا  مػط 
( . حيػػث/20الكراسيػػة ) لػػـ يجػػسوا يروقػػات معنويػػة يػػي  ذػػـ / رأس / يػػـو

ت بػت ايسػا  مػط  أالماس  الجاية المستيمكة وك لؾ ك اة  التحويػ  الغػ ا ي و 
Ahmed  ـ يعػس ( مػف ناحيػة المػاس  الجايػة المسػتيمكة 2012 (واخروف

يػػي ك ػػاة  واختم ػػت معػػو اوجػػوس يروقػػات معنويػػة  وجػػوس يروقػػات معنويػػة
 2،  0عنسما اسػتعم  ثػالث مسػتويات مػف الانتونايػت )التحوي  الغ ا ي 

اما ييما يخص اساية ال حـ الحيػو  لعال ػت المجتػرات انسػية  .%( 3، 
و  )Preston )2015و  Silivong يػػػػػاف النتػػػػػػا   اختم ػػػػػت مػػػػػػط % 1

Phngphanith  وPreston )2016)  حيث وجػسوا اف ىنالػؾ يروقػات
يمػػػـ (  2018 (دمحم وياسػػػيف معنويػػػة يػػػي ك ػػػاة  التحويػػػ  الغػػػ ا ي، امػػػا 

عنػس اسػاية الانتونايػت  يجسوا يروقات معنوية يي ك اة  التحوي  الغ ا ي
( 20)لعال ت الحمالف   ./ ذـ / رأس / يـو

 (P≤0.05) يروقػػػات( الػػػم عػػػسـ وجػػػوس 3كمػػػا اشػػػارت نتػػػا   الجػػػسوؿ )
معنويػػػػة يػػػػي معػػػػسؿ الزيػػػػاس  الوزنيػػػػة وىػػػػ ه النتػػػػا   ات بػػػػت مػػػػط الياحػػػػث  

SangmoLee  1( عنػػس اسػػاية الانتونايػػت انسػػية 2010(واخػػروف % 
 (2020(عاػس الػرزاؽ واخػروف ، كػ لؾ ات بػت مػط  لعال ػت عجػوؿ اليػانو

مػػط كػػ  مػػف   اختم ػػت النتػػا  و . عنػػس تغ يػػة الحمػػالف عمػػم ال حػػـ الحيػػو  
Silivong  وPreston )2015( و Phongphanith  اخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف و ) 

عنػػػػسما وجػػػػسوا اف ىنالػػػػؾ  (2016( Prestonو  Silivongو  )2016
 .   يروقات معنوية يي معسؿ الزياس  الوزنية

الماػػػاسر  عنػػػس اسػػػاية(عػػػسـ وجػػػوس يروقػػػات معنويػػػة 3ويظيػػػر الجػػػسوؿ)
لكػػ  مػػف الػػوزف اااتػػسا ي والػػوزف النيػػا ي والزيػػاس  الوزنيػػة  النايتروجينيػػة

الكميػػػػة والمػػػػاس  الجايػػػػة المسػػػػتيمكة .اينمػػػػا وجػػػػس ت ػػػػوؽ المعاممػػػػة ااولػػػػم 
كغػـ  4.97( يي ك اة  التحوي  الغػ ا ي والتػي امغػت )P≤0.05معنويا  )

كغػـ  6.08)( عمػم المعاممػة الثالثػة والتػي امغػت   وزنيػةعمف/ كغػـ زيػاس
% 60ولػػـ تكػػف معنويػػة مػػط المعاممػػة الثانيػػة  (زيػػاس  وزنيػػة عمػػف / كغػػـ

% مػػػف اػػػػروتيف 40% يوريػػػػا وىػػػ ه نتيجػػػػة ايجاايػػػة ياسػػػػتاساؿ 40اػػػويا 
 كسية يوؿ الاويا اسوف ترثير معنو  يي ك اة  التحوي  الغ ا ي .
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 لمتكاممة عمى اداء حمالن التجربةايتروجينية في العالئق ا( تأثير اضافة المواد االدمصاصية والمصادر الن3الجدول )
 الخطأ القياسي(± )المتوسط 

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

 تأثير التداخل بينهما 
التػػػساخ  اػػػيف المػػػواس ااسماااػػػية  ( تػػػاثير3تػػػايط جػػػسوؿ )يالحػػػظ يػػػي 

لـ تظيػر ىنالػؾ يروقػات  ا والمااسر النايتروجينية عمم اساة الحمالف  
ا  تػػراوح الػػوزف اػػيف معنويػة يػػي الػػوزف اااتػسا ي اػػيف المعػػامالت التسػعة 

ولػػػػػػػـ تكػػػػػػػف ىنالػػػػػػػؾ يروقػػػػػػػات معنويػػػػػػػة اػػػػػػػيف  .كغػػػػػػػـ (19.27-20.40)
(  33.17-29.55ف )المعػػامالت يػػي معػػسؿ الػػوزف النيػػا ي ا  تػػراوح اػػي

ولـ تكف ىنالؾ يروقات معنوية يي معسؿ المػاس  الجايػة المسػتيمكة  .كغـ
 ذـ عمف مركز. (936-867ا  تراوحت ايف )

ا  معنويػػا  ت وقػػ يبػػس اظيػػرت النتػػا  امػػا ييمػػا يخػػص الزيػػاس  الوزنيػػة الكميػػة 
(P≤0.05) كسػػية يػػوؿ  100معاممػػة اسػػاية الانتونايػػت مػػط  لاػػالح %

عمػػػػػػم المعػػػػػػاممتيف الخامسػػػػػػة . كغػػػػػػـ( 14.32والتػػػػػػي امغػػػػػػت )الاػػػػػػويا  
كغػػػـ( لممعػػػاممتيف عمػػػم التػػػوالي. وقػػػس يعػػػوس  9.47و  10.35والساسسػػة )

السػػػا  الػػػم اف اسػػػاية الانتونايػػػت اسغ الػػػم تكػػػوف اي ػػػة مال مػػػة لنشػػػاط 

مػػػػػػط الماػػػػػػاسر ااحيػػػػػاة المجيريػػػػػػة أكثػػػػػػر ممػػػػػػا ييسيػػػػػو ال حػػػػػػـ الحيػػػػػػو  
 النايتروجينية.

( يػػي معػػسؿ الزيػػاس  الوزنيػػة اليوميػػة التػػي P≤0.05ا  )وت وقػػت معنويػػكمػػا 
، وتت ػت ذػـ(134ذـ( عمم المعاممػة الساسسػة والتػي امغػت )204امغت )

عنػػػس اسػػػاية ال حػػػـ الحيػػػو  انسػػػية ( 2019ىػػػ ه النتيجػػػة مػػػط دمحم امػػػيف )
% كسػية يػوؿ الاػويا 100. وقس يعوس السػا  الػم ارت ػاع الاػروتيف 1%

 % كسية يوؿ الاويا  40مبارنة يالمعاممة الساسسة 

( يػػي ك ػػاة  التحويػػ  الغػػػ ا ي P≤0.05ت وقػػت المعاممػػة معنويػػػا  )كػػ لؾ 
كغػػػػـ عمػػػػف / كغػػػػـ زيػػػػاس  وزنيػػػػة( عمػػػػم المعاممػػػػة  4.55والتػػػػي امغػػػػت )

، وىػ ا التحسػف كغـ عمف/ كغـ زياس  وزنية( 6.75الساسسة التي امغت )
الانتونايػت يػيس  الػم قس يعوس الػم ن ػس السػا  اعػاله يااسػاية الػم اف 

 تحسف اي ة الكرش .

 

 ( تأثير التداخل بين المواد االدمصاصية والمصادر النايتروجينية في العالئق المتكاممة عمى اداء حمالن التجربة3تابع  الجدول )
 الخطأ القياسي(± )المتوسط 

 المىاد

 االدمصاصيت

 المصادر

 النايتزوجينيت

 عدد المعامالث

 المشاهداث

 الىسن االبتدائي

 )كغم(

 الىسن النهائي

 )كغم(

 الشيادة الىسنيت

 )كغم( الكليت

 الشيادة الىسنيت

 اليىميت )غم(

 المادة الجافت

 المستهلكت غم /كغم

 كفاءة التحىيل الغذائي

 كغم علف / كغم سيادة وسنيت

 

 بدون اضافة

 T1 4 19.85±0.80 31.45±0.42 11.6±1.13ab 165±16ab 867±21 5.25±0.59ab %صويا611

%  41% +11صويا 

 يوريا

T2 4 
19.27±1.11 32.3±3.04 13.02±2.08ab 186±29ab 916±65 4.92±0.52ab 

%  11% +41صويا 

 يوريا

T3 4 
19.65±0.68 32.40±0.67 12.75±0.92ab 182±13ab 901±4 4.95±0.40ab 

 

 فحم حيوي

 T4 4 19.52±1.01 32.9±1.69 13.37±0.82ab 191±11ab 936±53 4.92±144ab صويا611

%  41% +11صويا 

 يوريا

T5 4 
20.40±0.59 30.75±0.65 10.35±120b 147±17ab 920±6 6.25±0.77ab 

%  11% +41صويا 

 يوريا

T6 4 
20.07±0.70 29.55±0.66 9.47±0.62 b 135±8 b 886±15 6.61±0.55 a 

 

 بنتونايت

 T7 4 18.85±0.30 33.17±1.01 14.32±0.71a 204±10 a 918±19 4.50±0.15 b %611صويا 

 T8 4 20.25±0.66 32.37±0.53 12.12±0.73ab 173±32 ab 927±9 5.35±0.69 ab %يوريا41% +11صويا 

 T9 4 20.40±0.91 31.12±2.07 10.72±1.63ab 153±23ab 920±41 6.05±0.84ab %يوريا11% +41صويا 

 N.S N.S P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 N.S P ≤ 0.05 36   المعنوية

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

يعػض قياسػات  يػيااسماااػية ( تػاثير اسػاية المػواس 4يايف الجػسوؿ )
( يػي P≤0.05معنويػا ))اسوف اساية( ال ايحة ا  ت وقت المعاممة ااولم 

 )يحػـ حيػو ( كغػـ( عمػم المعاممػة الثانيػة 33.98الوزف الحي ا  امغت )
كغػػـ( ولػػـ توجػػس ىنالػػؾ يروقػػات معنويػػة اػػيف المعاممػػة ااولػػم  32.05)

ا  الت ػػػوؽ ىػػػ ا يػػػي الػػػوزف وقػػػس يعػػػوس سػػػ .)الانتونايػػػت( والمعاممػػػة الثالثػػػة

ات بت ىػ ه النتػا   حيث  الحي الم ااختالؼ يي وزف الرأس وااطراؼ.
( يعػػػػس وجػػػػوس يروقػػػػات معنويػػػػة اػػػػيف 2007)واخػػػػروف  Khademمػػػػط  

ولػػػـ تظيػػػر النتػػػا   يروقػػػات معنويػػػة يػػػي يبيػػػة  المعاممػػػة ااولػػػم والثالثػػػة.
يرجػػط سػػا   وقػػسقياسػػات ال ايحػػة )الػػوزف ال ػػارغ ، وزف ال ايحػػة الحػػار، 

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

 الصفاث

 المعامالث

عدد 

 المشاهداث

الىسن االبتدائي 

 )كغم(

الىسن النهائي 

 )كغم(

الشيادة الىسنيت الكليت 

 )كغم(

الشيادة الىسنيت 

 اليىميت )غم(

المادة الجافت 

المستهلكت غم 

 /كغم

التحىيل الغذائي كغم كفاءة 

 علف / كغم سيادة وسنيت

 0.27±5.02 21±895 11±178 0.78±12.46 0.95±32.05 0.46±19.59 12 بدون اضافت

 0.37±5.78 18±914 9±158 0.69±11.06 0.71±31.06 0.42±0020. 12 فحم حيىي 

 0.40±5.20 14±921 14±177 0.73±12.39 0.75±32.22 0.41±19.83 12 بنتىنايج 

 N.S N.S N.S N.S N.S N.S 36 المعنىيت

 0.58a 187±8 907±20 4.85±0.21b±13.1 0.64±32.5 0.42±19.40 12 %100صىيا 

%+ يىرياا 60صىيا 
40% 

12 
19.97±0.45 31.8±0.97 11.83±0.82ab 169±15 921±20 5.45±0.40ab 

%+ يىرياا 40صىيا 

60% 

12 
20.04±0.41 31.02±0.77 10.98.±72b 156±10 902±14 5.78±0.39a 

 N.S N.S N.S N.S N.S P ≤ 0.05 36 المعنوية
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لاػػت كػػ  احتياجػػات الحيػػواف ممػػا اسغ الػػم عػػسـ ظيػػور يروقػػات معنويػػة 
او رومػا يعػوس السػا  ( 2020، عاس الرزاؽكانت قميمة ) واف نسية اليوريا

الػػػػم الاػػػػروتيف ذيػػػػر الميسػػػػـو يػػػػي الكػػػػرش والػػػػ   يعاػػػػر الػػػػم المعػػػػس  
وياسػػػػػػػػيف  (2010)واخػػػػػػػػروف  SangmoLeeوات بػػػػػػػػت مػػػػػػػػط . بيػػػػػػػػةالحبي
 دمحم امػػػيفمػػػط   النتػػػا   اختم ػػػتييمػػػا ( 2018)و دمحم وياسػػػيف  (2013)
( كػػػػػ لؾ لػػػػػـ تظيػػػػػر النتػػػػػا   يروقػػػػػات 2020)و عاػػػػػس الػػػػػرزاؽ  (2019)

ر/يػػػػػارغ ونسػػػػػية معنويػػػػػة يػػػػػي وزف ال ايحػػػػػة اليػػػػػارس، نسػػػػػية التاػػػػػايي حا
 (التاايي يارس/ يارغ

كمػػا يظيػػر الجػػسوؿ تػػرثير اسػػاية الماػػاسر النايتروجينيػػة عمػػم قياسػػات 
 % اػػػويا(100) ال ايحػػة حيػػث اظيػػرت النتػػا   ت ػػوؽ المعاممػػة ااولػػم

كغػػػػػـ( عمػػػػػم  33.61( يػػػػػي الػػػػػوزف الحػػػػػي ا  امغػػػػػت )P≤0.05معنويػػػػػا )
 31.76) % يوريػػػػا( التػػػػي امغػػػػت60% اػػػػويا   40)المعاممػػػػة الثالثػػػػة 

معنويػػػة اػػػيف المعػػػاممتيف ااولػػػم والثانيػػػػة  ، اينمػػػا اتوجػػػس يروقػػػات(كغػػػـ
( ،وقػػس يكػػوف السػػا  يػػي ىػػ ه ااختاليػػات % يوريػػا40% اػػويا   60)

% يوريػػػػػا 60% اػػػػػويا مػػػػػط 40المعنويػػػػػة الػػػػػم الماػػػػػسر النػػػػػايتروجيني 
% يوريػػػا محػػػ  60% اػػػويا حيػػػث ايناػػػح يػػػاحالؿ 100مبارنػػػة مػػػط 

 .% يوريا مح  الاويا40الاويا مبارنة ياحالؿ 
نالػػػؾ يروقػػػات معنويػػػة يػػػي الػػػوزف ال ػػػارغ اػػػيف المعػػػامالت ولػػػـ تظيػػػر ى

 .  يارغ ونسية التاايي يارس / يارغ ونسية التاايي حار/
امػػػػػا ييمػػػػػا يخػػػػػص وزف ال ايحػػػػػة الحػػػػػار يبػػػػػس ت وقػػػػػت المعاممػػػػػة ااولػػػػػم 

كغػػػػػـ( عمػػػػػم المعاممػػػػػة الثالثػػػػػة  17.3( والتػػػػػي امػػػػػ   )P≤0.05معنويػػػػػا )
( يػػػي وزف P≤0.05) يػػػاكغػػػـ( وت وقػػػت المعاممػػػة ااولػػػم معنو  16.28)

 16.08كغـ(عمػػػػم المعاممػػػة الثالثػػػػة )17.13ال ايحػػػة اليػػػارس الػػػػ   امػػػ  )
 كغـ( .

 

 في العالئق المتكاممة عمى بعض قياسات الذبيحة  ( تأثير اضافة المواد االدمصاصية والمصادر النايتروجينية4الجدول )
 الخطأ القياسي(± )المتوسط 

 الا ات        

 المعامالت

 عسس
 المشاىسات

 الوزف الحي
 )كغـ(

 الوزف ال ارغ
 () كغـ

 وزف ال ايحة حار
 )كغـ(

 وزف ال ايحة
 يارس )كغـ(

 نسية التاايي
 حار/يارغ

 نسية التاايي
 يارس/يارغ

 0.93a 30.54±0.65 17.43±0.48 17.14±0.41 57.03±0.84 56.11±0.55±33.98 9 اسوف اساية

 0.87b 29.4±0.8 16.45±0.48 16.22±0.48 55.95±0.18 55.13±0.2±32.05 9 يحـ حيو  

 0.78ab 29.47±0.69 16.77±0.42 16.49±0.41 56.9±0.3 55.95±0.23±32.44 9 انتونايت 

 0.65a 30.6±0.65 17.3±0.38a 17.13±0.38a 56.52±0.32 55.97±0.25±33.61 9 %611صويا 

 1.12ab 29.72±0.81 17.06±0.54ab 16.63±0.49ab 57.4±0.82 55.95±0.53±33.1 9 %41%+ يوريا 11صويا 

 0.76b 29.09±0.65 16.28±0.42b 16.08±0.42b 55.92±0.25 55.27±0.29±31.76 9 %11%+ يوريا 41صويا 

 P ≤ 0.05 N.S P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 N.S N.S 27 المعنوية

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

 بينهماتأثير التداخل 
( تػػػػػاثير التػػػػػساخ  اػػػػػػيف المػػػػػواس ااسماااػػػػػػية 4ياػػػػػيف تػػػػػايط  الجػػػػػػسوؿ )

والماػػػػػػػاسر النايتروجينيػػػػػػػة  حيػػػػػػػث وجػػػػػػػس اف المعاممػػػػػػػة الثانيػػػػػػػة ت وقػػػػػػػت 
كغػػػػـ( عمػػػػم  37.3( يػػػػي الػػػػوزف الحػػػػي التػػػػي امغػػػػت )P≤0.05معنويػػػػا )

المعػػػػػػامالت ااولػػػػػػم والثالثػػػػػػة والخامسػػػػػػة والساسسػػػػػػة والسػػػػػػايعة والثامنػػػػػػة 
كغػػػػػػػػػـ(  32.73و  31، 33.6،  30، 31، 32.55، 32.1والتاسػػػػػػػػػعة )

( والتػػػي امػػػ  P≤0.05) عمػػػم التػػػوالي، وت وقػػػت المعاممػػػة الرايعػػػة معنويػػػا  
كغػػػـ( عمػػػم المعػػػامالت ااولػػػم والخامسػػػة والساسسػػػة والثامنػػػػة  35.15)
كغـ( عمم التػوالي وت وقػت المعاممػة السػايعة  31و  30،  31،  32.1)

 30ـ( عمػػم المعاممػػة الساسسػػة )كغػػ 33.6( ا  امغػػت )P≤0.05معنويػػا )
 كغـ(.

( يػػػػي الػػػػوزف P≤0.05يظيػػػػر الجػػػػسوؿ ت ػػػػوؽ المعاممػػػػة الثانيػػػػة معنويػػػػا ) 
كغػػػػػػـ( عمػػػػػػم المعػػػػػػامالت ااولػػػػػػم والخامسػػػػػػة  32.68ال ػػػػػػارغ ا  امػػػػػػ  )

،  27.82،  28.06،  29.12والساسسػػػػة والثامنػػػػة والتاسػػػػعة ا  امغػػػػت )
كما يتسػح مػف التحميػ  ااحاػا ي كغـ( عمم التوالي  29.6و  28.42

% 60( ت ػػػوؽ المعاممػػػة الثانيػػػة ) اػػػسوف اسػػػاية مػػػط  10يػػػي الجػػػسوؿ ) 
% يوريػػػػا ( يعتبػػػػس يػػػػاف السػػػػا  يػػػػي الت ػػػػوؽ يػػػػاف ااحيػػػػاة 40اػػػػويا   

المجيرية استغمت اليوريػا سػريعة التحمػ  ممػا قػس اسغ الػم اعطػاة يراػة 

وىسػػمت ىنالػػؾ انخ ػػاض تحمػػ  الاػػويا وعاورىػػا الػػم اامعػػاة السقيبػػة 
ممػػا كانػػت ااسػػتجاية ايسػػ  مػػف المعػػامالت ااخػػرغ يسػػاؼ الػػم  لػػؾ 

 .% اويا اعطت نتا   مشجعة100ياف اساية ال حـ الحيو  و 
كغػـ(  32.31( والتػي امغػت )P≤0.05وت وقت المعاممة الرايعة معنويا  )

عمػػػػػم المعػػػػػامالت ااولػػػػػم والخامسػػػػػة والساسسػػػػػة والثامنػػػػػة التػػػػػي امغػػػػػت 
 28.42و 27.82،  28.06،  29.12ال ػػػػػارغ يييػػػػػا )  معػػػػػسات الػػػػػوزف 

 كغـ( عمم التوالي .
( يػػػػي معػػػػسؿ وزف ال ايحػػػػة P≤0.05وت وقػػػػت المعاممػػػػة الثانيػػػػة معنويػػػػا )

كغػػػػػػـ( عمػػػػػػم المعػػػػػػامالت ااولػػػػػػم والثالثػػػػػػة  19.1الحػػػػػػار حيػػػػػػث امغػػػػػػت)
والخامسة والساسسة والسايعة والثامنة والتاسػعة التػي امغػت يييػا معػسات 

، 17.36، 15.44، 15.72، 16.84، 16.34الحػػػػػػػػػػار ) وزف ال ايحػػػػػػػػػػة
كغػػػػػػـ( عمػػػػػػم التػػػػػػوالي . وت وقػػػػػػت المعاممػػػػػػة الرايعػػػػػػة  16.58و  16.38
 18.21( التػػػػي امػػػػ  يييػػػػا معػػػػسؿ وزف ال ايحػػػػة الحػػػػار)P≤0.05معنويػػػػا )

كغػػػػـ( عمػػػػم المعػػػػامالت ااولػػػػم والثالثػػػػة والخامسػػػػة والساسسػػػػة والثامنػػػػة 
 والتاسعة .

اليػػػػػارس نالحػػػػػظ ت ػػػػػوؽ المعاممػػػػػة الثانيػػػػػة  امػػػػػا ييمػػػػػا يخػػػػػص وزف ال ايحػػػػػة
عمػػػم المعػػػامالت ااولػػػم  كغػػػـ 18.54( والتػػػي امغػػػت P≤0.05معنويػػػا )

والثالثػػػػة والخامسػػػػة والساسسػػػػة والثامنػػػػة والتاسػػػػعة والتػػػػي كػػػػاف يييػػػػا وزف 
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 16.37،  15.93، 15.2، 15.43، 16.69، 16.2) ال ايحػػػػػػػػة اليػػػػػػػػارس
( التػػي P≤0.05معنويػػا ) كغػػـ( عمػػم التػػوالي ، وت وقػػت المعاممػػة الرايعػػة

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

نسػػػية التاػػػايي عمػػػم اسػػػاس الػػػوزف الحػػػار/ ال ػػػارغ والػػػوزف اليػػػارس /يػػػارغ 

المعاممػػػػػػة %(عمػػػػػػم التػػػػػػوالي  عمػػػػػػم  56.82و  58.59والتػػػػػػي امغػػػػػػت )
%(عمػػػػم التػػػػوالي. واف سػػػػا   54.65و  55.5الساسسػػػػة والتػػػػي امغػػػػت )

ت ػػوؽ المعاممػػة الثانيػػة ىػػو اف ىنالػػؾ معامػػ  ارتيػػاط موجػػ  اػػيف الػػوزف 
واختم ػػت ىػػ ه االنتػػا   مػػط  .(2002، الحػػي ونسػػية التاػػايي )الميػػساو  

 (.2020)ماوجسه  عاسالرزاؽ 
 

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

 المىاد

 االدمصاصيت

 المصادر 

 النايتزوجينيت

 عدد  المعامالث

 المشاهداث

 الىسن الحي

 )كغم (

 الىسن الفارغ

 )كغم(

 الذبيحتوسن 

 حار )كغم(

 وسن الذبيحت

 بارد )كغم(

 نسبت التصافي

 حار/فارغ 

 نسبت التصافي

 بارد/فارغ 

 بدون اضافت

 T1 3 32.1±0.05Cd 29.12±0.25c 16.34±0.29cd 16.2±0.32dc 56.1±0.5ab 55.61±0.63ab %صىيا100

%  40% +60صىيا 

 يىريا

T2 3 37.3±1.21a 32.68±0.94a 19.1±0.25a 18.54±0.03a 58.59±2.46a 56.82±1.52a 

%  60% +40صىيا 

 يىريا

T3 3 32.55±0.84bcd 29.84±0.63abc 16.84±0.63bcd 16.69±0.65bcd 56.40±0.63ab 55.9±0.73ab 

 

 فحم حيىي

 T4 3 35.15±0.89ab 32.31±0.7ab 18.21±0.28ab 18.02±0.29ab 56.36±0.35ab 55.77±0.32ab صىيا100

%  40+ %60صىيا 

 يىريا

T5 3 31±0.58Cd 28.06±0.6c 15.72±0.42cd 15.43±0.34d 56±0.3ab 54.98±0.08ab 

%  60% +40صىيا 

 يىريا

T6 3 30±0.69d 27.82±0.69c 15.44±0.38d 15.2±0.33d 55.5±0b 54.65±0.14b 

 

 بنتىنايج

 T7 3 33.6±1.38bc 30.38±1.37abc 17.36±0.84bc 17.18±0.81abc 57.11±0.18ab 56.52±0.14ab %100صىيا 

 T8 3 31±0.5Cd 28.42±0.21c 16.38±0.23cd 15.93±0.08dc 57.63±0.47ab 56.05±0.36ab %يىريا40% +60صىيا 

 T9 3 32.73±1.84bcd 29.6±1.68bc 16.58±1.04cd 16.37±0.98dc 55.97±0.37ab 55.27±0.30ab %يىريا60% +40صىيا 

 P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 P ≤ 0.05 27   المعنىيت

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

 االستنتاجات
إف المسػػػػػػتويات المختم ػػػػػػة مػػػػػػف المػػػػػػواس ااسماااػػػػػػية والماػػػػػػاسر   -1

يػػي الاػػ ات اانتاجيػػة لمحمػػالف  ا  معنويػػ ا  النايتروجينيػػة لػػـ يكػػف ليػػا تػػرثير 
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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. 

  

 
 


