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  الخالصة

 
ً قسمت عشوائيا الى ثالثة ً، شھرا١٨-١٤ كغم واعمارھا بين ١٨٤اوزانھا بحدود معدل ًشرابيا  ً عشر عجالياجريت التجربة على اثن

 ميكاكلوري ٢,٨بروتين خام و % ١٦,٣فيھا  )control ration (قياسيةذيت المجموعة االولى على عليقة مركزة غ .مجاميع متساوية العدد
عدل ملھا وب (Stymulan Cattle)  المعزز الغذائيعلى نفس العليقة المركزة بعد اضافة وغذيت المجاميع الثانية والثالثة كغم/اقة ممثلةط

استمرت  .للعجول مع تبن الحنطة بصورة حرةمن الوزن الحي % ٣بمعدل الئق العھذه قدمت   على التوالي،،طن/كغم ٠,٥ و ٠,٢٥
الكميات المتناولة والزيادة الوزنية للعجول وفي نھايتھا اجريت تجربة ھضم على اثنان عجل من كل  حسبت خاللھا ً يوما١٣٠التغذية لمدة 

في معدالت  )P<0.05(معنوية اظھرت النتائج وجود فروقات . لذبائحايع العجول ثم ذبحت واخذت قياسات ممجموعة، بعدھا وزنت ج
 كما تحسنت كفاءة الثالثة على العجول التي تناولت العليقة االولى والثانية العالئق تل التي تناول اليومية حيث تفوقت العجوالزيادة الوزنية

بين لم تظھر النتائج فروقات معنوية . على بقية المجاميع الثانية للعجول المتناولة للعليقة عامل ھضم المادة الجافةمالتحويل الغذائي و
% ١٠اشارت النتائج الى انخفاض بحدود . التحليل الفيزياوي لعينة االضالعكذلك ذبيحة المدروسة وفي قياسات الالمجاميع الثالثة للعجول 

يستنتج من ھذه الدراسة . عن بقية المجاميع الثانية للعجول المتناولة للعليقة  الباردفي كلفة انتاج واحد كغم من الوزن الحي او وزن الذبيحة
ويرفع  نمو العجول الشرابية النامية يحسن في  العليقة المركزةالىطن /كغم ٠,٢٥بمعدل  Stymulan Cattleإضافة المعزز الغذائي بان 

  . وھو موافق الدعاء الشركة المنتجة لھذا المعزز الغذائي. ويقلل من تكلفة التغذيةلعليقتھامعامل ھضم المادة الجافة 
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Abstract 
 

The feeding trial was conducted on twelve (14-18 month old) Sharabi calves of 184 kg mean body weight. The calves were 
randomly divided into three groups of equal number. The first group was fed a standard concentrate ration containing 16.3% 
crude protein and 2.8 Mcal/kg, the second and the third groups were fed the same ration supplemented with 0. 25 and 0.5 
kg/ton for the 2nd and 3rd rations additives (stymulan cattle), respectively. The rations were given on base of 3% of the calves 
live body weight for 130 days and Wheat straw was offered ad libitum. Total feed intake and body gain were recorded. A 
digestibility trial was carried out on two calves from each group at the end of the feeding period. Body weights, slaughter and 
carcass characters were studied. The results showed significant differences (P<0.05) in daily body weight gain. The calves fed 
control and second rations were heavier than those fed third ration. However, calves of the 2nd group should better feed 
conversion and dry matter digestion index than calves of the 1st and 3rd groups. There were no significant differences in carcass 
traits and its meat dissection for the three groups. Also, the results referred approximately 10% of the total feeding in the cost 
to produce one kg live body weight or carcass weight. This decrease was in the 2nd group compared to other groups. It can be 
concluded that the supplementation of 0.25 kg/ton of stymulan cattle could improve the fattening growth of sharabi calves as 
well as improving the dry matter digestibility which in turn lower the feed cost. Which is in accordance with acclamation of 
the feed additive manufacturer.  
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  المقدمة
 

والمحتوي على  الغذاء الذي يتناوله الحيوان يومياأن 
كبات الغذائية الضرورية كالبروتين والكاربوھيدرات رالم

 تھضم أن بعد إالال يمكن االستفادة منھا مباشرة والتي والدھون 
 إلىعصارات الھاضمة حيث تتحول ل وااإلنزيماتبواسطة 

اة الھضمية وتصل مركبات غذائية ابسط تمتص من خالل القن
يه فانه لوع) ١ ( الجسموأنسجة األعضاء جميع إلىبواسطة الدم 

كلما تحسنت عملية الھضم للغذاء المتناول وتمت بسرعة وبكفاءة 
 إلىعالية فان االستفادة من الغذاء المتناول تزداد مما يؤدي 

تسمين مشاريع  ألصحابوخاصة  أفضلمردود اقتصادي 
للمركبات  تحضرات االنزيمات المحللةقد استخدمت مسل. العجول

 صورتھا إلىفي عالئق العجول الصغيرة المسمنة الغذائية المعقدة 
 ومنھا Hydrolyses المسمى ل المائييالتحلبطريقة البسيطة 

 المحللة للنشا والبروتين والبكتينات والسليلوز والھيماسليلوز
Amilolytic, Proteolytic, Pectolytic, Celluloslytic and 

Citolytic تتغير  حيث لرفع معامالت ھضم االعالف النباتية
وتزداد كمية االحماض الدھنية  طبيعة عملية التخمر في الكرش

 وكما ).٢(ولوجي تخليق الميكروبايالوتزداد عملية  الطيارة
جول عفي عالئق ال Growth promoterاستخدمت محفزات النمو 

ًايضا و). ٣(الوزنية اليومية  ترفع الزيادة أنھاحظ والنامية ول
استخدمت االضافات الغذائية الى عالئق العجول على شكل 

وكان  Megavit-DBنوع ًمثال  مجموعة فيتامينات وامالح معدنية
لھا تاثير معنوي في الزيادة الوزنية للعجول وتقليل كلفة التغذية 

وقد لوحظ تحسن في كفاءة االستفادة من الغذاء باستخدام ). ٤(
الضافات الغذائية على صورة اعشاب بحرية طبيعية واعشاب ا

 حبة البركة، الحلبة والثوم  مثلفي عالئق المجتراتوخاصة طبية 
 غذائي يطلق حفز استخدام ملتقييموضعت فكرة ھذه الدراسة ). ٥(

 )PIO point  البولنديةشركةالانتاج ( Stymulan Cattleعليه 
ة المحلية النامية كونه يحتوي لتقديمه في عالئق العجول الشرابي

حسب ادعاء على عناصر معدنية متوازنة ومن مصادر نباتية و
ًجدا في زيادة فعالية الھضم مما يؤدي بدوره الى مفيد  بأنهالشركة 

يتالف من عدة  وتحسين الزيادة الوزنية للعجول المغذات عليه، وھ
ت مواد نباتية ومستخلصات زيوتھا وفيه كاروتين وفيتامينا

ويعمل على تقليل تاثيرات صعوبة الھضم وقلة وامالح معدنية 
الغذاء المتناول ويقلل من تاثيرات البيئة والشد لدى العجول ويقلل 

الھدف من الدراسة  ان .من االصابة المرضية والتسمم واالسھال
صفات العلى اضافة المعزز الغذائي المذكورمالحظة تاثير 

المادة الجافة معامالت ھضم كذلك وذبائحھا وللعجول االنتاجية 
  .لعالئق المضاف اليھال

  
   العملائقالمواد وطر

اجريت ھذه الدراسة في محطة الرشيدية التابعة للھيئة العامة 
 للبحوث الزراعية التطبيقية فرع نينوى، حيث تم اختيار اثنى

ًعشر عجال شرابيا بحالة صحية جيدة اعمارھا تراوحت - ١٤ بين ً
الوقائية لھا من تجريع ضد ات اجراء االحتياط شھر، وبعد ١٨

ات للتخلص من بيدالديدان والطفيليات الداخلية وكذلك رشھا بالم
و رقمت في االذن، وبعد ذلك  الطفيليات الخارجيةالحشرات و

متقاربة ومتساوية العدد الى ثالثة مجاميع بصورة عشوائية قسمت 
 م١٠ X ٥دھا  وضعت في حضائر ابعافي معدالت اوزانھا الحية

  تضمكماا الشعة الشمس وھضيفيھا مسرح لحركة العجول وتعر
المجاميع الئالئة عجول غذيت . معلف واسع وجابية للماء النظيف

خاصة للعجول واللمحطة في امجھزة المركزة العليقة العلى 
من وزن الحيوان الحي مع تبن الحنطة بصورة % ٣وبمعدل 

في نھايتھا ، ثم ترة تمھيدية كفُمفتوحة ولمدة خمسة عشر يوما
 حيث كانت ًوزنت جميع العجول صباحا وقبل تقديم العلف لھا

 ±١٨٤ ،٣١,٦ ±١٨٥,٣لمجاميع الثالثة ھي االوزان لمعدالت 
، واعتبرت ھذه على التوالي ،كغم ٤١,٦ ± ١٨٤,٣ و ٤٤,٢

العجول في التجربة لمجاميع االوزان ھي االوزان االبتدائية 
 الدراسةلعليقة المركزة التي استخدمت في ھذه جھزت ا. الرئيسية
واعتبرت من مواد غذائية متوفرة في االسواق المحلية ) ١(جدول 
للعجول النامية حيث تغطي ) control ration (القياسية العليقة

وحسب ما مذكور  والطاقة الممثلةالخام احتياجاتھا من البروتين 
بروتين % ١٦,٣  تحتوي علىفھي )٦(، ١٩٨٤لسنة  .N.R.C في
ووجد بان تكلفة الواحد  كغم/ ميكاكالوري طاقة ممثلة٢,٨ خام

بينما جھزت العالئق   دينار عراقي،٥٢٥كيلوغرام منھا ھو 
يف اضعد ان بمن نفس ھذه العليقة المركزة ولكن  والثالثة الثانية

 بمعدل Cattle Stymulan  الذي يطلق عليهلھا المعزز الغذائي
كغم من ھذا ١كلفة ان ( ،على التوالي ،نط/ كغم٠,٥و  ٠,٢٥
 ،)دينار عراقي ٢٥٠٠٠  ھي المحليةاألسواق في الغذائي المعزز

 الثانية  المركزة تكلفة الواحد كيلوغرام من العالئقأصبحتعليه 
 دينار ٥٣٨ و٥٣١ھي المستخدمة في ھذه الدراسة والثالثة 

  . عراقي، على التوالي
بتغذية مجاميع العجول الثالثة ابتدأت فترة التجربة الرئيسية 

على العالئق التجريبية المركزة الثالثة، على التوالي وبمعدل 
من الوزن الحي مع تقديم تبن الحنطة بصورة حرة، وكانت % ٣

ًالعالئق تقدم على وجبتين يوميا وتحسب الكمية المتبقية صباح 
 أجريت عملية وزن لجميع العجول كل خمسة عشر ،اليوم التالي

وكما خضعت جميع العجول  ًما وقبل تقديم الوجبة الصباحية،يو
 ، يوما١٣٠ل فترة التجربة التي استمرت اللرعاية البيطرية طو

بعشرة ايام ادخل من كل مجموعة عجالن  نھاية فترة التغذية قبلو
ًتم اختيارھما عشوائيا في تجربة ھضم، حيث وضع كل عجل في 

لدية في مؤخرتھا لجمع حضيرة منفصلة لوحده وربطت أكياس ج
 قياسات وأخذتثم ذبحت جميع العجول . ًالروث الناتج يوميا

 األجزاءوزن وار والبارد حالذبائح التي شملت وزن الذبيحة ال
 الطحال ، الرئتين، االرجل،الرأس التي شملت(غير المأكولة 

 ، الكليتين،التي شملت الكبد ( المأكولةاألجزاءووزن  )والجلد
 ثم قيست مساحة العضلة ،)لقلب ودھن االحشاء ا،الخصيتين
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العينية عند الضلع الثاني عشر وكما قيست طبقة الدھن تحت 
 واخذت عينة من كل ذبيحة تضم االضالع ،الجلد في ھذه المنطقة

الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لتمثل التركيب 
  عن الدھنالعضل جرى وزنھا ثم فصل منھا ،ي للذبيحةوالفيزيا
م ظ والدھن والعالعضلكما تم حساب نسبة كل من و العظامعن 

 والدھن فيھا تمثل نسبة التشافي العضلفيھا واعتبر مجموع نسبة 
للذبيحة ھذا وحسبت نسبة التصافي باعتبارھا كنسبة مئوية لوزن 

 وتمت ھذه ،الذبيحة البارد فقط الى وزن الحيوان الحي عند الذبح
استخدم نظام التصميم العشوائي  .)٩و ٨ (القياسات اعتمادا على

وعند  لتحليل النتائج االحصائية لھذه التجربة) .C.R.D(الكامل 
وجود فروقات معنوية بين متوسطات الصفات المدروسة اجري 

  ). ١٠ (اختبار دنكن وحسب الراوي وخلف هللا
  

مكونات العليقة المركزة القياسية وتركيبھا الكيماوي ): ١(جدول 
   . في التجربةالمستخدمة

  
  نسبتھا المئوية في العليقة  المواد الغذائية المستخدمة

  ٣٥  األسودحبوب الشعير 
  ٣٥  نخلة الحنطة

  ١٨,٥  حبوب الذرة الصفراء
  ١٠  كسبة فول الصويا

  ٠,٥  ملح الطعام 
  ١  حجر الكلس

  ئويةالمالنسبة   *التركيب الكيماوي 
  ١٦,٣  البروتين الخام
  ٧,٨  االلياف الخام

  ٣,٧  مستخلص االيثر
N.F.E.  ٦٦,٣  
  ٥,٩  الرماد

  ٩٤  المادة العضوية
M.E.٢,٨  كغم عليقة/ ميكاكلوري  

 ).٧(ًاعتمادا على ًة تماما فعلى اساس المادة الجاتم احتسابھا * 
 
 النتائج
  

أظھرت النتائج االحصائية المتعلقة بالوزن النھائي للعجول 
 بينھا حيث كانت ةات معنويفي المجاميع الثالثة عدم وجود فروق

كغم للمجاميع  ٢٧٢,٧  و٣٠٠،٢٩٥,٧ معدالت االوزان ھي
بينما اشارت النتائج االحصائية ) ٢( الثالثة على التوالي، جدول

بين المجاميع الثالثة في ) P<0.05(الى وجود اختالفات معنوية 
معدالت الزيادة الوزنية الكلية والزيادة الوزنية اليومية حيث 

والعجول التي تناولت   القياسيةة العجول التي تناولت العليقتفوقت
 على طن/ كغم معزز غذائي٠,٢٥٠المحتوية على  الثانيةالعليقة 

كغم معزز  ٠,٥ المحتوية علىة لثالعجول التي تناولت العليقة الثا
 المتعلقة  االحصائية وكانت النتائج).٢(جدول  طن/غذائي

من العليقة المركزة وتبن الحنطة ًيا يوم تناولةبمعدالت الكميات الم
 التي تناولت العليقة تشير الى كون عجول المجموعة االولى

 كميات اعلى منھا ولكن بصورة غير معنوية تناولت قد القياسية
 بقية المجاميع من العجول التي تناولت العالئق مقارنة مع

 التحويل كفاءة اال ان معدل المحتوية على المعزز الغذائي،
 ولكن بصورة غير معنوية لمجموعة العجول فضللغذائي كان اا

 ٩,٩و  ٧,٨، ٨,٧ حيث كانت القيم ھي الثانيةالتي تناولت العليقة 
 على التوالي، ،كغم زيادة وزنية للمجاميع الثالثة/كغم علف كلي

واشارت النتائج الى تحسن غير معنوي لمعامل ھضم المادة 
 للعالئق المضاف اليھا المعزز الجافة لمجاميع العجول المتناولة

للمجاميع  % ٧٠,٦ و ٨٠,٦ ،٧١,٧الغذائي حيث كانت القيم ھي 
كلفة توكما اظھرت النتائج بان ). ٢( الثالثة، على التوالي جدول

انتاج واحد كغم زيادة بالوزن الحي كانت اقلھا لمجموعة العجول 
و  ٣٩٨٥ ،٤٣٧٥ حيث كانت القيم ھي الثانيةالتي تناولت العليقة 

 ).٢(دينار عراقي للمجاميع الثالثة، على التوالي جدول  ٥٠٠٣
) ٣(ھذا وقد أشارت النتائج المتعلقة بقياسات الذبائح جدول  

بعدم وجود فروقات معنوية بين المجاميع الثالثة في معدالت وزن 
 نسبة التصافي، مساحة العضلة العينية، ،الذبيحة الحار والبارد
 الماكولة وغير الماكولة وكذلك سمك طبقة معدالت نسب االجزاء

الدھن تحت الجلد رغم ارتفاع قيمتھا لمجمعة العجول المتناولة 
كغم  ١للعليقة القياسية، وكما أوضحت النتائج بأن اقل تكلفة النتاج 

وزن ذبيحة بارد كانت للعجول التي تناولت العليقة الثانية حيث 
 ٩٨٦٨ و ٨٢١٦، ٨٧٣٠كانت قيم معدالت المجاميع الثالثة 

  ). ٣(جدول  كغم ذبيحة بارد، على التوالي،/دينار عراقي
أظھرت النتائج االحصائية المتعلقة بالتحليل الفيزياوي 

م وجود فروقات للعينات التي اخذت من منطقة االضالع بعد
معنوية في نسب كل من العضل والدھن والعظم بين المجاميع 
الثالثة للعجول رغم تحسن نسبة كل من العضل والدھن وقلة نسبة 
العظم لمجموعة العجول المتناولة للعليقة الثانية المتناولة للعليقة 

طن مقارنة مع /  كغم معزز غذائي٠,٢٥٠المحتوية على 
 تناولت العليقة القياسية، وكانت بقية القيم مجموعة العجول التي

  ). ٤(متقاربة بين المجاميع الثالثة جدول 
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٢٩٢ 

 

  . للعجولاإلنتاجية على الصفات المعزز الغذائيتأثير ): ٢(جدول 
  

  مجاميع العجول

  األولى  *الصفة المدروسة
  القياسية

  ةنيالثا
 زمعز كغم ٠,٢٥

  طن/غذائي

  ةلثالثا
 معزز كغم٠,٥

 طن/غذائي
  ٤١,٦ ± ١٨٤,٣  ٤٤,٢± ١٨٤,٠  ٣١,٦± ١٨٥,٣  كغم, معدل الوزن االبتدائي
  ٣٧,٥  ±٢٧٢,٧  ٩٢,٩ ± ٢٩٥,٧  ٤٥,٨ ± ٣٠٠  كغم, معدل الوزن النھائي

   ب٤,٩±  ٨٨,٤  بأ ١٥,٩ ±١١١,٧  أ ١٤,٢±١١٤,٧  **كغم , معدل الزيادة الوزنية الكلية
   ب٠,١± ٠,٦٨٠   بأ٠,٦٥± ٠,٨٦٠   أ٠,١١±٠,٨٨٢  كغم, معدل الزيادة الوزنية اليومية

  ٠,٧± ٤,٩  ٠.٦٥ ± ٤,٩  ٠,٧ ± ٥,٧  يوم/عجل/كغم,  المتناولةيقة المركزةلالعمعدل 
  ٠,٣ ± ١,٨  ٠,٣ ± ١,٨  ٠,٣٩ ± ٢  يوم/عجل/كغم,  المتناول تبن الحنطةمعدل
  ٠,٨٤ ± ٦,٧  ٠,٨ ± ٦,٧  ٠,٩ ± ٧,٧  يوم/عجل/كغم,  المتناول العلف الكليمعدل
  ٥,٦ ± ٩,٩  ٢,٤ ± ٧,٨  ٣,٩ ± ٨,٧  كغم زيادة/كغم علف, غذائي التحويل الكفاءة

  ٤,٢ ± ٧,٢  ٢ ± ٥,٧  ٣,٢± ٦,٥   زيادة كغم)/كغم (العليقة المركزة المتناولة
  ٠,٤ ± ٢,٧  ٠,٢ ± ٢,١  ٠,٣ ±٢,٢  كغم زيادة / )كغم (تبن الحنطة المتناول

  ٦,٣ ±٧٠,٦  ٠,٧ ±٨٠,٦  ٦,١ ±٧١,٧  %معدل معامل ھضم المادة الجافة
  ٥٠٠٣  ٣٩٨٥  ٤٣٧٥   )عراقيدينار( زيادة وزنية كغم١تكلفة

  .)P<0.05(الحروف المختلفة تدل على وجود اختالفات معنوية عند المستوى ** ).SD(االنحراف القياسي ±  عجول الربعةالمعدل العام *
   

  . على قياسات ذبائح العجولالمعزز الغذائيتأثير ): ٣(جدول 
  

   العجولمجاميع

  األولى  )١( الصفة المدروسة
  القياسية

  الثانية
كغم معزز  ٠,٢٥

  طن/غذائي

  الثالثة
كغم معزز ٠,٥

 طن/غذائي
  ٣٣,٦ ± ٢٧٢,٣  ٨٩,٥ ± ٢٩٨,٧  ٥٨,١ ± ٢٩٦  معدل وزن الحيوان عند الذبح، كغم

  ١٩,١ ± ١٤٠,٣  ٤٩,٤ ± ١٤٧  ٢٩,٦ ±١٤٩,٧  كغم/معدل وزن الذبيحة الحار 
  ١٩,٣ ± ١٣٨,٧  ٤٩,١ ± ١٤٥,٣  ٣٠,١ ± ١٤٩  كغم/معدل وزن الذبيحة البارد 

  ١ ± ٥٠,٧  ١,٧ ± ٤٨,٦  ١,٢ ± ٥٠,١  )٢() (%معدل نسبة التصافي،
  ٨,٥ ± ٤٩,٧  ١٩,١ ± ٥٥,٦  ١٠.٨ ± ٥٣,٧  )٢سم(معدل مساحة العضلة العينية 
  ١,٢ ± ٥,٨  ٠,٥ ± ٣,٩  ٠,١ ± ٥,٥  )٣(معدل نبسة االجزاء المأكولة 

  ٠,٢ ± ٩,٥  ٠,٦ ± ٩,٩  ١,٥ ±٨,٨  )٤(معدل نبسة االجزاء غير المأكولة 
  ٣,٢ ± ٥,٢  ٣,١ ± ٥,٧  ٢,٢ ± ٧,٥  )ملم(تحت الجلدمعدل سمك طبقة الدھن 

  ٩٨٦٨  ٨٢١٦  ٨٧٣٠  )٥()دينار عراقي(كغم ذبيحة بارد ١كلفة 
) ن الحي عند الذبحوزن الحيوا/ وزن الذبيحة البارد فقط= (نسبة التصافي . ٢، )SD(االنحراف القياسي ±  عجول الربعةالمعدل العام . ١
X وزن الحيوان)/الخصيتين+الكليتين+الكبد+وزن القلب= ((مأكولة ال األجزاءنسبة . ٣، ١٠٠ (X االجزاء نسبة. ٤، ١٠٠ 

 أعتمادا على نسبة التصافي لكل مجموعة من تحسب. ٥، X١٠٠)لحيوانا وزن)/الجلد+الطحال+الرئتين+األرجل+لرأسا((=غيرالماكولة
  .ج كيلوغرام وزن حيالعجول وكلفة انتا
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  . على التحليل الفيزياوي لذبائح العجولالمعزز الغذائيتأثير ): ٤(جدول 
  

  مجاميع العجول

  األولى  *الصفة المدروسة
  القياسية

  الثانية
كغم معزز  ٠,٢٥

  طن/غذائي

  الثالثة
كغم معزز ٠,٥

 طن/غذائي
 ٤٢٧ ± ١٩٠٧ ٤٧١ ± ١٩٠٢ ٣٣٥ ±١٨٨٨ ،غموزن عينة االضالع الثالثة معدل

 ٢٦٤ ± ١٠٨٢ ١٤١± ١٠٧٣ ٣٣٨ ± ١٠٢٢ غم ،العضلمعدل وزن 
 ١٠,٤ ± ١٦٧ ١٤١ ± ١٩٨ ١١٢,٧ ± ٢٢٠ غم ،معدل وزن الدھن
 ١٨٠,٦ ± ٦٥٨ ٣١٠ ± ٦٣٠ ١٥٦,١ ± ٦٤٧ غم، معدل وزن العظم

 ٤,٥ ± ٥٦,٧ ٨ ± ٥٦,٨ ٩,٥ ± ٥٣,٣  % في العينةالعضلنسبة 
 ١,٤ ± ٩ ١,٧ ± ١٣ ٣,٦ ±١١,٢  %نسبة الدھن في العينة
 ٤,٥ ± ٣٤,٣ ٩ ± ٣٠,٢ ١٢,٥ ± ٣٥,٤  %نسبة العظم في العينة

 ٤,٤ ± ٦٥,٧ ٥,٤ ± ٦٩,٨ ٥,٨ ± ٦٤,٥ %، )الدھن+العضل (نسبة التشافي 
 ١,٣ ± ٦,٤ ٠,٦ ± ٤,٤ ٠,٩ ± ٤,٩  الدھن :العضلنسبة 
 ٠,٤ ± ١,٧ ٠,٧ ± ٢ ٠,٩ ± ١,٧  العظم:العضلنسبة 

  ).SD(االنحراف القياسي ±  عجول ربعةألالمعدل العام  *
  

 لمناقشةا
  

اشارت نتائج ھذه الدراسة الى كون الزيادة الوزنية الكلية التي 
ً يوما كانت ١٣٠حصلت للعجول نھاية فترة التغذية والبالغة 

متقاربة بين مجموعتي العجول التي تناولت العليقة القياسية والتي 
طن من المعزز الغذائي / كغم٠,٢٥ المضاف اليھاتناولت العليقة 
عن الزيادة % ٢٦ ُعدل تقريبامبو) P<0.05(ً معنويا وھما افضل

 ٠,٥الكلية التي حصلت للعجول المتناولة للعليقة المضاف اليھا 
 حيث بلغت قيم الزيادة الكلية الغذائي طن من المعزز/كغم

كغم للمجاميع الثالثة على التوالي  ٨٨,٤و  ١١١,٧، ١١٤,٧
 للتعليمات التي ذكرتھا الشركة ةمطابق  وھذه النتائج،)٢(جدول 

المنتجة لھذا المعزز الغذائي بان افضل استخدام له في عالئق 
وتفيد ھذه ، طن عليقة مركزة/ غم٣٠٠ الى ٢٠٠ ھو بينالعجول 

النتائج بان اضافة ھذا المعزز الغذائي بمستوى اعلى من الذي 
طن من العليقة المركزة / كغم٠,٥سمحت به الشركة المنتجة وھو 

اليفيد في تحسين الزيادة الوزنية المكتسبة ضمن فترة التجربة، 
كون ھذا المعزز الغذائي يحتوي على مركبات مثل مادة ال 

tannins و sequiter peaes وعناصر معدنية مثل ال copper و 
cobalt والتي قد اشارت الدراسات إلى كون وجودھا بنسبة عالية 

لعجول يؤدي إلى مردود عكسي ويقلل من الزيادة في عالئق ا
وھو ف ھذه الدراسة اھداحد اذه النتائج تفسر وھ ).١٣(الوزنية 

في عالئق العجول المحلية بنسب امكانية استخدامه  الوقوف على
ھذا وقد . ام ال من النسب التي أقرتھا الشركة المنتجةً قليال اعلى

معنوي في معدل كمية ًاشارت النتائج ايضا الى انخفاض غير 
العلف الكلي اليومي المتناول من قبل العجول التي تناولت العالئق 
ًالمضاف اليھا المعزز الغذائي عموما مقارنة مع العجول التي 

م غ ك٦,٧ و ٦,٧ ،٧,٧تناولت العليقة القياسية حيث كانت القيم 
وعليه فان معامل التحويل ) ٢(يوم، على التوالي جدول /عجل/

 كان افضل الثانيةلمجموعة العجول المتناولة للعليقة ئي الغذا
عن مجموعة العجول المتناولة للعليقة القياسية حيث % ١١بمعدل 

كغم زيادة وزنية للمجموعتين، /  كغم علف٧,٨ و ٨,٧كانت القيم 
 النتائج الى هويرجع السبب في ھذ، )٢(جدول  ،على التوالي

ة الھضم التي اجريت نھاية التحسن الذي اشارت اليه نتائج تجرب
 الثانيةبان العجول التي تناولت العليقة التي أوضحت التجربة و

 مقارنة %٨٠,٦كان معامل ھضم المادة الجافة في عالئقھا ھو 
وھذا ادى الى % ٧١,٧تناولت العليقة القياسية مع العجول التي 

كغم زيادة بالوزن الحي للعجول ١انخفاض في كلفة انتاج 
مقارنة مع العجول التي % ١٠ وبمقدار الثانيةة للعليقة المتناول

 النتائج موافقة لما ذكره هھذو، )٢(تناولت العليقة القياسية جدول 
عندما استخدموا انواع عديدة ) ٥،١١،١٢-٣(العديد من الباحثين 

 بانھا تحسن عجول الناميةفي عالئق المن االضافات الغذائية 
ية للعالئق التي تضاف اليھا معامالت ھضم المركبات الغذائ

ًوعموما فان النتائج اشارت الى  .وترفع كفاءة التحويل الغذائي
 ٠,٢٥بمستوى كون ذبائح العجول المتناولة للمعزز الغذائي 

سمك طبقة وانت فيھا مساحة العضلة العينية اكبر طن ك/كغم
مقارنة مع العجول ونسبة التشافي افضل الدھن تحت الجلد اقل 

من  كغم١، ولھذا كانت كلفة انتاج اولت العليقة القياسيةالتي تن
 العليقة القياسية مقارنة مع% ٦البارد اقل بمعدل  وزن الذبيحة

ھذا يدل على ان معظم الزيادة الوزنية لعجول ، و)٤ و٣(جدول 
عة الثانية ھي بناء انسجة عضلية وليست زيادة في والمجم

وافقت ما قد  النتائجھذه  و،ترسيب انسجة دھنية او نمو عظام
 Megavit-DBعندما اضاف المعزز الغذائي ) ٤(اشار اليه 
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٢٩٤ 

 

من وعليه  . بانھا تحسن صفات الذبائحلعالئق العجول النامية
 يمكن الموافقة على ادعاء الشركة المنتجة حول ھذه الدراسةنتائج 

 ٠,٢٥بمعدل ) Stymulan Cattle(امكانية اضافة المعزز الغذائي 
العليقة المركزة القياسية المقدمة للعجول الشرابية طن من /كغم

حيث انه يحسن معامل التحويل الغذائي ويرفع من معامل  ،المحلية
 وال ينصح ھضم المادة الجافة للعليقة ويقلل من كلفة التغذية

على ًسلبا باستخدامه بمستويات أعلى من ذلك حيث انه يؤثر 
  .المكتسبةالزيادة الوزنية 

  
  شكر وتقدير

  
لھيئة ا/لقسم البحوث التطبيقيةالتقدير ويتقدم الباحثون بالشكر

وزارة الزراعة وكذلك عمادة كلية الطب / لزراعة نينوى العامة
  .جامعة الموصل لتسھيل مھمة انجاز ھذه الدراسة/البيطري
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