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تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي الزمني على بعض صفات الذبائح لفروج اللحم
رياض كاظم موسى /كلية الزراعة/جامعة البصرة *
دمحم حمد صالح  /كلية الزراعة/جامعة البصرة
المستخلص

تهدف هذه الدراسة لمعرفة تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي الزمني في بعض الصفات االنتاجية لفروج اللحم
باستخدام  612فرخا ً من أفراخ فروج اللحم ساللة ( (ROSS803غير مجنسة بعمر يوم واحد ,وزعت األفراخ عشوائيا
الى ستة معامالت وبواقع ثالثة مكررات لكل معاملة  16طيرا ً لكل مكرر وكانت المعامالت كما يلي )T1(:تغذية حرة و
تقديم ماء اعتيادي (معاملة سيطرة) ( )T2تغذية حرة و تقديم ماء ممغنط ( )T3قطع العلف من الساعة  9صباحا الى
الساعة  5مساءا و تقديم ماء اعتيادي ( )T4قطع العلف من الساعة  9صباحا الى الساعة  5مساءا و تقديم ماء ممغنط
( )T5تقديم العلف ليوميين متتاليين وقطع العلف ليوم واحد و تقديم ماء اعتيادي ( )T6تقديم العلف ليوميين متتاليين وقطع
العلف ليوم واحد و تقديم ماء ممغنط .اظهرت النتائج وجود تفوق معنوي ()p<0.05معاملة استخدام الماء الممغنط في
نسبة التصافي ,االوزان النسبية لقطعية الصدر ,الكبد ,القلب ,مع وجود انخفاض معنوي ( )p<0.05في الوزن النسبي
لدهن البطن مقارنة بمعاملة استخدام ماء الشرب العادي ,بينما لم يظهر تأثير معنوي لنوعية الماء على االوزان النسبية
لقطعية الفخذ ,غدة فابريشا ,القانصة وطول االمعاء ,انخفاض معنوي ( )p<0.05في نسبة التصافي ,االوزان النسبية
لقطعية الص در ,الفخذ ,الكبد ,القلب ,القانصة ودهن البطن ,بينما ظهر ارتفاع معنوي لوزن النسبي لغدة فابريشيا في
معاملتي التقنين الغذائي الزمني مقارنة بمعاملة السيطرة (تغذية حرة) وجود تأثير معنوي ( )p<0.05للتداخل بين نوعية
الماء المستخدم وفترة التقنين الغذائي الزمني في صف ات الذبائح للفروج .
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Effect of use magnetic water and feed restriction time on carcasses traits broiler chicks
*H. Saleh Mohammed, Agric. College, Al-Basra Univ.
Riyed K. Mossa, Agric. College, Al-Basra Univ.

Abstract
An attempt was made to investigate the effect of use Magnetic water and feed restriction time on carcasses of
broiler chicks. 216 unsexed chicks of Ross 308 strain at one day aged were used in the study. Treatment was T1:
Continuous feeding + Tap water. T2: Continuous feeding + magnetic water. T3: feed withdrawal [no feeding
from 9:00 AM to 5:00 PM (8 hours)] + Tap water. T4: Feed withdrawal [no feeding from 9:00 AM to 5:00 PM
(8 hours)] + Magnetic water. T5: Continuous feed two days and withdrawal one day + Tap water. T6:
Continuous feed two days and withdrawal one day + magnetic water. Significantly affected (P> 0.05) of
magnetic water was observed on relative weight of breast heart, liver. However, this treatment significantly
decrease (P> 0.05) the relative weight of abdominal fat, as compared to tap water. Significantly reductions were
recorded (P<0.05) in relative weight of breast, Leg, liver, heart, gizzard , abdominal , fat. On the other hands
significantly increase (P > 0.05) was found in relative weight of bursa gland of two restriction treatments, as
compared to continuous feed (control). Significant affect (P>0.05) was found between water quality and time
restriction feed period on the characteristics of carcasses broiler.
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المقدمة

الطائر ان يبقى حيا بدون غذاء لمدة ( )06ساعة في حين لن

يعد الماء العنصر الرئيسي الثاني للكائنات الحية بعد االوكسجين

يستطيع ان يبقى حيا بدون ماء لمدة ( )23 – 62ساعة

حيث يكون اكثر المركبات الكيميائية الموجودة داخل الكائنات

(الفاعوري.)1553 ,

الحية ويشكل حوالي (  %) 59 - 00من الوزن الكلي لمختلف

ونظرا ألهمية الماء المقدم للطير يجب القيام بمعالجات لزيادة

الخاليا (عبد الخالق , )6000 ,وللماء دورا مهما في عملية

االستفادة منه وذلك من خالل أضافة المواد الكيميائية مثل امالح

االبراز وتنظيم درجة حرا رة جسم الطائر ,اذا يستطيع جسم

االمونيوم والكلورين او تعرضه لعمليات فيزيائية اال ان هذه
37

العمليات تجعل من الماء ماء ميت الن الكلور يتفاعل مع بعض

ولغاية  .6012/6/18باستخدام  612فرخا ً بعمر يوم واحد غير

المواد العضوية مكون مواد هيدروكاربونية مسرطنة (,Pioneer

مجنس من فروج اللحم ساللة( (Ross803التي جهزت من احد

 )6002لذا دعت الحاجة الى التفكير بتقنيات اخرى ومن هذه

المفاقس األهلية في قضاء الزبير التابع لمحافظة البصرة .قسمت

التقنيات هو استخدام التقنية المغناطيسية من خالل امرار الماء

القاعة بحواجز من السلك المعدني على شكل اكنان )(Pens

عبر المجال المغناطيسي فيصبح الماء معالجا والذي يكتسب شحنة

مساحة كل كن 16920م ,6واستخدم اضاءة لمدة  62ساعة ,وتم

مغناطيسية وبالتالي يكتسب خواص المغناطيس الذييغير من

اجراء التقنين الغذائي من عمر يوم واحد من عمر الطيور ,

خواص الفيزيائية للماء كتغير وزن الماء وزيادة ايون

وزعت االفراخ عشوائيا الى ست معامالت بواقع ثالث مكررات

الهيدروكسيل  OHوارتفاع االس الهيدروجيني ()6001 ,Lam

لكل معاملة  16طير لكل مكرر وكما يلي معاملة االولى :تغذية

وكذلك تتغير خصائص الماء كخاصية الشد السطحي  ,اللزوجة

حرة و تقديم ماء اعتيادي (معاملة سيطرة) ,المعاملة الثانية :تغذية

والتوصيل الكهربائي ( ,)Davis,2003يعمل الماء المعالج

حرة و تقديم ماء ممغنط  ,المعاملة الثالثة :قطع العلف من الساعة

خفض الشد السطحي للماء وبالتالي زيادة

 9صباحا الى الساعة  5مساء اًو تقديم ماء اعتيادي ,المعاملة

االستفادة من الغذاء المتناول وتحسين االمتصاص المواد الغذائية

الرابعة :قطع العلف من الساعة  9صباحا الى الساعة  5مساء اًو

( )Gold– Aqua,2005ويعمل كذلك على تحسين امتصاص

تقديم ماء ممغنط ,المعاملة الخامسة  :تقديم العلف ليوميين متتاليين

العناصر المعدنية والفيتامينات التي تساعد على ازالة السموم ومنع

وقطع العلف ليوم واحد و تقديم ماء اعتيادي المعاملة السادسة:

االكسدة ( .)Remedy, 2006ان استخدام التقنية المغناطيسية

تقديم العلف ليوميين متتاليين وقطع العلف ليوم واحد و تقديم ماء

لمعالجة الماء بالنسبة للطيور اعطت نتائج ايجابية كزيادة االنتاج

ممغنط .

وتقليل نسبة الهالكات واالمراض وانخفاض الكلفة االقتصادية

غذيت االفراخ على عالئق جاهزة على شكل اقراص ( (

( .)L.L.C,2005لذا تهدف هذه الدراسة لمعرفة تأثير استخدام

 ,Pelletsعليقة بادئ ذات محتوى بروتين  %66663و 6500

الماء الممغنط والتقنين الغذائي الزمني في بعض صفات الذبائح

كيلو سعرة/كغم علف طاقة ممثلة لفترة  6أسبوع وعليقه نمو ذات

لفروج اللحم .

محتوى بروتين  %60,12و  8111كيلو سعرة/كغم علف وطاقة

ان غالبية الدراسات التي اجريت بخصوص التقنين الغذائي

ممثلة لفترة من  19يوم ولغاية  63يوم وعليقة نهائية ذات محتوى

ولجميع انواع التقنين تهدف الى التخلص من االرتباط السالب

بروتين  %60620و 8080كيلو سعرة/كغم علف وطاقة ممثلة

الموجود ما بين سرعة النمو الع الية خالل اسابيع التربية ومناعة

من  65يوم ولغاية  89يوم وكما مبين بالجدول (.)1

مغناطيسيا على

الطيور

وتم حساب معدل وزن الجسم الحي(غم)  ,الزيادة الوزنية

الطيور

حيث

كلما

يزداد

النمو

تقل

مناعة

( ,1994Qureshiو  )Havensteinكذلك تقليل من ترسيب

االسبوعية (غم)  ,كمية العلف المستهلك غم /طير /اسبوعيا ,

الدهن في الذبيحة ()Leclercy,1984وتعويض النمو الذي

وكفاءة التحويل الغذائي غم علف /غم زيادة وزنية.تم تحليل

ينخفض خالل فترة التقنين الغذائي باالعمار الالحقة (فترة النمو

البينات

الجاهز

التعويضي) (ناجي واخرون.)6002 ,

( (2009,spssواختبرت

المواد وطرائق العمل

المعامالت بأستعمال البرنامج االحصائي )(2009,GenStat

أجريت هذه الدراسة في حقل الدواجن التابع إلى قسم الثروة

لغرض ايجاد قيمة ) (LSDللتداخل بين تأثير المعاملة (الماء

الحيوانية/كلية الزراعة/جامعة البصرة للفترة من 6012/1/5

الممغنط) والتصويم الزمني.

الدراسة

باستعمال

جدول ( .) 1العالئق ونسب مكوناتها في التجربة والتحليل الكيمياوي للمواد العلفية
عليقة نمو ( )63- 19يوما%
عليقة بادئ ( )12- 1يوما%
المادة العلفية %
93
20
الذرة الصفراء %
63
69
الحنطة%
16
66
كسبة فول الصويا%
1
16
المركز البروتيني*%
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البرنامج

االحصائي

الفروقات المعنوية بين متوسطات

عليقة نهائية ( )89- 65يوماً%
90
15
60
10

خليط الفيتامينات%
حجر الكلس%
ملح الطعام%
المجموع

066
069
068
%100

الطاقة الممثلة (كيلو سعرة/كغم)
البروتين الخام ()%
نسبة الطاقة/البروتين
الدهن الخام ()%
األلياف الخام ()%
الكالسيوم ()%
الفسفور المتوفر ()%
الاليسين ()%
المثيونين  +السستين()%

6500
66663
18868
6630
8629
1680
0623
1615
0631

066
069
068
%100
التحليل الكيمائي
8111
60612
192622
1650
8691
0632
0620
1660
031.

066
069
068
%100
8080
60620
122620
860
8686
1619
0622
1603
0621

* يحتوي المركز البروتيني على  6300كيلو سعرة/كغم طاقة ممثلة  %90بروتين خام  %8اليسين  %8مثيونين(1994,N.R.C

النتائج والمناقشة
نسبة التصافي

نوعية الماء المستخدم وفترة التقنين الغذائي الزمني ))P<0.05

يوضح جدول ( )6تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي

على صفة نسبة التصافي وان ذبائح الفروج في معاملة استخدام

الزمني في نسبة التصافي وبعض االوزان النسبية لقطعيات ذبائح

الماء الممغنط مع التغذية الحرة (معاملة السيطرة) قد سجلت اعلى

فروج اللحم عند عمر ( )9اسابيع  ,ومن الجدول يتضح وجود

نسبة تصافي ( , % )03696بينما سجلت ذبائح فروج معاملة

تأثير معنوي ) )P<0.05لنوعية الماء المستخدم على نسبة

استخدام الماء العادي وتصويم يوم لكل يومين تقديم علف اقل نسبة

التصافي لذبائح الفروج فقد تفوقت ذب ائح معاملة استخدام الماء

تصافي (. % )06680

المعالج مغناطيسيا ً معنويا ً في نسبة التصافي على ذبائح معاملة

االوز ان النسبية لقطعية الصدر والفخذ

استخدام الماء العادي حيث بلغت النسبة (09602و % )02602

يوضح جدول ( )6تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي

على التوالي  ,وجاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع النتائج التي

الزمني على االوزان النسبية لقطعيات الصدر والفخذ لذبائح فروج

حصل عليها من ( ;Williams,2001; Nikken,2004

اللحم في المعامالت التجريبية المختلفة  ,بالنسبة للوزن النسبي

؛

لقطعية الصدر يوضح الجدول وجود تأثير معنوي ))P<0.05

يونس ودمحم  .)2012 ,وقد يعزى هذا التفوق في نسبة التصافي

لنوعية الماء المستخدم على الوزن النسبي لهذه القطعية حيث

عالقة الموجبة او معامل االرتباط الموجب بين وزن الجسم ونسبة

سجلت ذبائح الفروج في معاملة تقديم الماء الممغنط تفوقا ً معنويا ً

التصافي (ناجي 1555 ,؛ الفياض وناجي .)1535 ,

في معدل الوزن النسبي لقطعية الصدر فيها بلغت (%) 80639

اما بالنسبة لتأثير فترة التقنين الغذائي الزمني على نسبة التصافي

مقارنة بالوزن النسبي لقطعية الصدر في ذبائح فروج معاملة

يتضح من الجدول ( )6وجود تأثير معنوي ) )P<0.05لفترة

السيطرة (ماء عادي) حيث بلغت ( % )82663وجاءت هذه

التقنين الغذائي الزمني على هذه الصفة حيث تفوقت ذبائح معاملة

النتيجة متفقة مع ما حصل عليه (مصطفى  2007,؛ ندا واخرون

السيطرة (تغذية حرة) معنويا ً في نسبة التصافي على معاملتي

 2007,؛ يونس ودمحم )2012,وقد يعزى هذا التفوق الى االرتفاع

(التصويم  3ساعات والتصويم يوم لكل يومين تقديم علف) حيث

في معدل وزن الجسم للفروج في معاملة استخدام الماء الممغنط

بلغت ( 77.47و 73.85و % )72.30على التوالي  ,وجاءت هذه

وهناك عالقة طردية بين معدل وزن الجسم واالوزان النسبية

النتائج متفقة مع النتائج التي حصل عليها ( Willis and Reid,

لقطع يات الذبائح (الفياض وناجي  ,)1535 ,اما بالنسبة لتأثير

 )2008التي اشارت الى تفوق ذبائح الفروج المغذاة تغذية حرة

فترة التقنين الغذائي الزمني فقد سجلت ذبائح معاملة السيطرة

( 62ساعة) في نسبة التصافي على ذبائح الفروج المقنن علفه

(تغذية حرة) ارتفاع معنوي مقارنة بمعاملتي (التصويم  3ساعات

;McCreery,20041995؛ Tkachinkoمصطفى 2007,

زمنيا ً  .يظهر من جدول ( )6وجود تأثير معنوي للتداخل بين
37

والتصويم يوم لكل يومين تقديم علف حيث بلغت ) 39.96و.82

36و % )34.42على التوالي.

وبين جدول ( )6وجود تأثير معنوي ) ) P<0.05للتداخل بين

تصويم( يوم لكل يومين تقديم علف ) والماء العادي اقل وزن

نوعية الماء المستخدم وفترة التقنين الزمني للعلف على الوزن

نسبي لقطعية الصدر (.% )88600

النسبي لقطعية الصدر  ,حيث سجلت ذبائح الفروج في معاملة

الماء الممغنط مع التغذية الحرة (معاملة السيطرة) قد سجلت اعلى

تقديم الماء الممغنط والسيطرة (التغذية الحرة) اعلى وزن نسبي

وزن نسبي لقطعية الفخذ ( , % )88615بينما سجلت ذبائح

لقطعية الصدر ( % )20636بينما سجلت ذبائح الفروج في معاملة

الفروج في معاملة تصويم يوم لكل يومين تقديم علف واستخدام
الماء العادي اقل وزن نسبي لهذه القطعية (. % )60628

جدول ( .) 6تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي الزمني في نسبة التصافي وبعض األوزان النسبية لقطعيات ذبائح فروج اللحم
عند عمر ( )9اسابيع ±الخطأ القياسي
معدل تأثير الماء
تصويم يوم لكل
تصويم  3ساعات
فترة التقنين سيطرة(تغذية حرة)
الصفة
يومين تقديم علف
الغذائي
الماء الممغنط
2.75±74.04b
0.16±72.30
0.13±73.41
0.24±76.41
ماء عادي
نسبة
1.90±75.04a
0.16±72.31
0.39±74.28
0.27±78.52
ماء ممغنط
التصافي%
LSD 0.44
0.56±72.30c
0.54±73.85b
1.18±77.47a
معدل تأثير التقنين

الصدر%

 LSDللتقنين
LSDللتداخل
ماء عادي
ماء ممغنط
معدل تأثير التقنين

0.47±39.09
1.15±40.82
1.23±39.96a

االفخاذ%

 LSDللتقنين
LSDللتداخل
ماء عادي
ماء ممغنط
معدل تأثير التقنين

0.18±29.23
0.68±33.19
0.56±31.21a

0.45
0.76
0.39±33.77
0.31±35.07
0.78±34.42c

0.81±39.09
0.69±37.65
1.13±36.82b

2.37±36.28b
2.58±37.85a
LDS 0.72

0.88
1.25
1.03±28.35
0.12±29.15
0.78±28.75ab

 LSDللتقنين
LSDللتداخل

0.21±27.43
0.75±28.26
0.67±27.85b
2.70

0.94±28.34
0.86±30.20
LSD 2.21
*N.S

3.83

الحروف المختلفة عموديا ً وأفقيا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى (<)0.05pبين المتوسطات

:N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المتوسطات

اما بالنسبة للوزن النسبي لقطعية الفخذ يتضح من جدول ( ) 6عدم وجود تأثير معنوي لنوعية الماء المستخدم على الوزن النسبي لقطعية
الفخذ لذبائح الفروج حيث بلغت في معاملة استخدام الماء الممغنط ومعاملة استخدام الماء العادي ( % )63682 , 80660على التوالي .
اما بالنسبة لتأثير فترة التقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي لقطعية الفخذ يتضح من الجدول وجود تأثير معنوي ) )P<0.05لفترة
التقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي لهذه القطعية حيث سجلت ذبائح معاملة السيطرة (تغذية حرة) اعلى وزن نسبي لهذه القطعية
( , % ) 81661بينما سجلت ذبائح معاملة التصويم يوم لكل يومين تقديم علف اقل وزن نسبي لهذه القطعية ( , % )60639ويظهر من
الجدول وجود تأثير معنوي ) )P<0.05للتداخل بين تأثير نوعية الماء المستخدم وفترة التقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي لقطعية
الفخذ وان ذبائح الفروج في معاملة استخدام
بعض االحشاء الداخلية المأكولة
الوزن النسبي الكبد
يوضح جدول ( ) 8تأثير استخدام الماء الممغنط وفترة التقنين الزمني الغذائي على االوزان النسبية لألحشاء الداخلية المأكولة ,ومن الجدول
يظهر وجود تأثير معنوي ) )P<0.05لنوعية الم اء المستخدم على الوزن النسبي للكبد في ذبائح الفروج حيث تفوقت معاملة استخدام الماء
الممغنط معنويا ً في هذه الصفة وسجلت وزن نسبي للكبد ( % )8610مقارنة ( % )6600في معاملة استخدام الماء العادي وجاءت هذه
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النتيجة متفقة مع (مصطفى )6000 ,والذي اشار الى ان استعمال ا لماء الممغنط يؤدي الى زيادة في الوزن النسبي للكبد مقارنة بمعاملة
السيطرة (ماء عادي) وقد يعزى هذا التفوق الى العالقة الطردية بين وزن الجسم ووزن االحشاء الداخلية المأكولة (الفياض
والناجي ) 1535,وان معدالت وزن الجسم للفروج في معاملة استخدام الماء الممغنط هي اعلى مما عليه في معاملة السيطرة (ماء عادي) .
اما بالنسبة لتأثير فترة التقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي للكبد فأن الجدول يوضح وجود تأثير معنوي لفترة التقنين الغذائي على هذه
الصفة حيث سجلت ذبائح الفروج في معاملة السيطرة (تغذية حرة) اعلى وزن نسبي للكبد مق ارنة بمعاملتي التقنين المستخدمتين في التجربة
حيث بلغت ( 3.35و 2.80و % ) 2.55على التوالي ,وقد يعزى هذا التفوق لمعاملة السيطرة (تغذية حرة) الى تحويل الكلوكوز الفائض في
دم الطيور الى كولسترول يخزن في الكبد او يخزن على هيئة كاليكوجين( ,)1986,Hazelwoodوتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع النتائج
التي حصل عليها (الحسني واخرون19992005 ; Trample, ;,الحسني واخرون  2006,؛ عبد هللا واخرون )2012,الذين اشاروا الى
وجود انخفاض معنوي في الوزن النسبي للكبد عند استخدام التقنين الغذائي لفروج اللحم.
الوزن النسبي للقلب
من الجدول ( )8يظهر وجود تأثير معنوي ) (P<0.05لنوعية الماء المستخدم على الوزن النسبي للقلب في ذبائح الفروج حيث تفوقت
معاملة استخدام الماء الممغنط معنويا ً في هذه الصفة وسجلت وزن نسبي للقلب ( % )0699مقارنة ( % )0622في معاملة استخدام الماء
العادي وقد يعزى هذا التفوق ال نسبي للقلب في معاملة استخدام الماء الممغنط الى العالقة الطردية بين معدل وزن الجسم ووزن االحشاء
الداخلية (الفياض وناجي . )1535 ,
جدول ( .) 8تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي الزمني في األوزان النسبية لألحشاء الداخلية المأكولة (الكبد والقلب والقانصة)
لذبائح فروج اللحم عند عمر ( )9اسابيع ±الخطأ القياسي
معدل تأثير الماء
تصويم يوم لكل
تصويم  3ساعات
فترة التقنين الغذائي سيطرة(تغذية حرة)
الوزن
يومين تقديم علف
الماء الممغنط
النسبي
0.38±2.70b
0.05±2.35
0.25±2.59
0.11±3.15
ماء عادي
الكبد
0.38±3.10a
0.21±2.75
0.17±3.01
0.06±3.55
ماء ممغنط
LSD 0.16
0.25±2.55c
0.29±2.80b
0.23±3.35a
معدل تأثير التقنين
0.20
 LSDللتقنين
0.88
LSDللتداخل
0.08±0.46b
0.01±0.40
0.01±0.42
0.04±0.57
ماء عادي
القلب
0.06±0.55a
0.005±0.48
0.02±0.57
0.005±0.61
ماء ممغنط
LSD 0.02
0.04±0.44c
0.08±0.49b
0.03±0.59a
معدل تأثير التقنين
0.02
 LSDللتقنين
0.03
LSDللتداخل
0.11±1.56
0.15±1.36
0.04±1.56
0.11±1.76
ماء عادي
القانصة
0.10±1.61
0.07±1.32
0.19±1.56
0.04±1.97
ماء ممغنط
LSD 0.12
0.11±1.34c
0.12±1.56b
0.13±1.87a
معدل تأثير التقنين
*N.S
0.15
 LSDللتقنين
0.21
LSDللتداخل
الحروف المختلفة عموديا وافقيا ً تعني وجود فروق معنوية عند مستوى ) (p<0.05بين المتوسطات

* NSتشير الى عدم وجود فروق معنوية بين المتوسطات

اما بالنسبة لتأثير فترة التقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي

 Petek,2000بحصول انخفاض معنوي في الوزن النسبي للقلب

للقلب في ذبائح الفروج فأن الجدول يظهر وجود تأثير

في ذبائح الفروج عند استخدام التقنين الغذائي الزمني بينما ال تتفق

معنوي ) )P<0.05لفترة التقنين الغذائي على هذه الصفة حيث

النتيجة الحالية مع النتائج التي حصل عليها (الحمامي  2003,؛

سجلت ذبائح الفروج في معاملة السيطرة (تغذية حرة) تفوقا ً معنويا ً

ابراهيم  2004,؛ عبد هللا واخرون  )2012,والتي اشارت الى

في هذه الصفة على ذبائح الفروج في معاملتي التقنين الغذائي (3

عدم وجود فروق معنوية في الوزن النسبي للقلب في ذبائح فروج

ساعات  ,تصويم يوم لكل يومين) حيث بلغت ( 0.59و.49

اللحم عند اتباع انظمة مختلفة للتقنين الغذائي الزمني  ,ويظهر من

0و% )0.44على التوالي وتتفق هذه النتيجة مع ما حصل عليه

الجدول وجود تأثير معنوي ) (P<0.05للتداخل بين نوعية الماء
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المستخدم والتقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي للقلب حيث

يبين جدول ( )2تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي

سجلت معاملة استخدام الماء الممغنط والتغذية الحرة (معاملة

الزمني على الوزن النسبي لدهن البطن  ,حيث يظهر الجدول

السيطرة) اعلى معدل للوزن النسبي للقلب  % 0621بينما سجلت

وجود تأثير معنوي ) )P<0.05لنوعية الماء المستخدم على هذه

معاملة استخدام الماء العادي مع التصويم يوم لكل يومين تقديم

الصفة  ,اذ تفوقت ذبائح فروج اللحم في معاملة استخدام الماء

علف اقل معدل للوزن النسبي للقلب . % 0620

العادي في الوزن النسبي لدهن البطن ( % )1623مقارنة بذبائح

الوزن النسبي للقانصة

الفروج في معاملة استخدام الماء الممغنط ( % )1688وجاءت هذه

يظهر من الجدول ( )8عدم وجود فروق معنوية في الوزن النسبي

النتيجة متفقة مع النتائج التي حصل عليها (مصطفى )6000,

للقانصة بين ذبائح فروج اللحم في معاملة استخدام الماء الممغنط

والتي اظهرت وجود انخفاض في الوزن النسبي لدهن البطن

ومعاملة استخدام الماء العادي حيث بلغت (% )1.56 , 1.61

لذبائح الفروج عند استخدام الماء الممغنط مقارنة بالماء العادي ,

على التوالي  ,وجاءت هذه النتيجة غير متفقة مع ما اشار اليه

وال تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع النتائج التي حصل عليها (عبد

(مصطفى  )6000,بوجود تفوق معنوي للوزن النسبي للقانصة

هللا واخرون  )6016,والتي اشارت الى عدم وجود فروق معنوية

في ذبائح الفروج في معاملة استخدام الماء الممغنط مقارنة بالوزن

في الوزن النسبي لدهن البطن لذبائح الفروج استخدام الماء

النسبي للقانصة في معاملة استخدام الماء العادي .

الممغنط مقارنة بماء الشرب العادي.

امااا بالنساابة لتااأثير التقنااين الغااذائي الزمنااي علااى هااذه الصاافة فااأن

ان انخفاض الوزن النسبي لدهن البطن لذبائح الفروج باستخدام

الجاادول اشااار الااى وجااود تفااوق معنااوي ) )P<0.05فااي الااوزن

الماء الممغنط يعتبر صفة جيدة ومرغوبة من قبل المستهلكين

النساابي للقانصااة لااذبائح الفااروج فااي معاملااة الساايطرة حيااث بلغاات

(الفياض وناجي  , )1535,اما بالنسبة لتأثير فترة التقنين الغذائي

( % )1630مقارنااة بمااا هااو عليااه فااي ذبااائح الفااروج فااي معاااملتي

الزمني اشار الجدول الى وجود تفوق معنوي ) )P<0.05في

التقنااين الغااذائي ( قطااع العلااف  3ساااعات  ,قطااع العلااف يااوم لكاال

الوزن النسبي لدهن البطن لذبائح الفروج في معاملة السيطرة (

يومين تقديم علاف ) ,حياث بلغات ( 1.56و % ) 1.34علاى التاوالي

تغذية حرة) ( % )1635مقارنة مما هو عليه في ذبائح الفروج في

ويعزى سبب ال زيادة وزن القانصة الاى زياادة األساتفادة مان العلاف

معاملتي التصويم ( 3ساعات ,تصويم يوم لكل يومين تقديم علف)

المستهلك في المعاملة السيطرة اي بقاء المادة العلفية مادة أطاول فاي

حيث بلغت ( 1660و  % )1602على التوالي  ,ان نتائج الدراسة

القانصة وهذا يؤدي الى زيادة الهضام واالمتصااص فيساتفاد الطيار

الحالية تتفق مع النتائج التي حصل عليها( ;Gonzales,2000

ماان العليقااة بشااكل افضاال وبالنتيجااة توسااع فااي القانصااة أي زيااادة

 )Bubiker and Yagoub,2008اللذين اشاروا الى ان التقنين

حجمهااا ووزنهااا أكثاار ,وجاااءت نتااائج الدراسااة الحاليااة متفقااة مااع

الغذائي ادى الى انخفاض معنوي في الوزن النسبي لدهن البطن

النتائج التي حصل عليها (الحساني واخارون  )1555,وغيار متفقاة

في ذبائح الفروج مقارنة بالتغذية الحرة وقد يعزى سبب انخفاض

ماع النتاائج التاي حصال عليهاا (; Petek,2000الحماامي  2003,؛

الوزن النسبي لدهن البطن في الذبائح المعرضة للتقنين الغذائي

عبد هللا واخرون .)2012,

حصول اعاقة في نمو وتكاثر الخاليا الدهنية ()Leclercy,1984

واشار الجدول وجود تداخل معنوي ) )P<0.05لتأثير نوعية

.

الماء المستخدم وفترة التقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي

اشار جدول ( )2وجود تداخل معنوي ) )P<0.05لتأثير نوعية

للقانصة حيث سجلت ذبائح الفروج في معاملة استخدام الماء

الماء المستخدم والتقنين الغذائي الزمني على الوزن النسبي لدهن

الممغنط والتغذية الحرة (معاملة السيطرة) اعلى وزن نسبي لوزن

البطن في ذبائح الفروج حيث سجلت ذبائح الفروج في معاملة

القانصة ( , % )1650بينما سجلت ذبائح الفروج في معاملة الماء

استخدام الماء العادي والتغذية الحرة (معاملة السيطرة) اعلى وزن

الممغنط وتصويم يوم لكل يومين تقديم علف اقل وزن نسبي

نسبي لدهن البطن

( % )1652بينما سجلت ذبائح الفروج في

للقانصة (.% )1686

معاملة استخدام الماء الممغنط وتصويم يوم لكل يومين تقديم علف

الوزن النسبي للدهن البطن

اقل وزن نسبي لدهن البطن (. % )16018
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طول االمعاء

وجود تأثير معنوي لنوعية الماء المستخدم على الوزن النسبي لغدة

يشير جدول ( )2تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي

فابريشيا حيث بلغ ( % )0699 , 0628في معاملة استخدام الماء

الزمني على طول االمعاء في ذبائح فروج اللحم  ,ومن الجدول

الممغنط والماء العادي على التوالي .

يتضح عدم وجود فروق معنوية في طول االمعاء في ذبائح الفروج

بينما يشير الجدول وجود تأثير معنوي ) )p<0.05لفترة التقنين

في معاملة استخدام الماء الممغنط او استخدام الماء العادي حيث

الغذائي على الوزن النسبي لهذه الغدة حيث سجلت معاملة تصويم

بلغت ( 166669و  )166610سم على التوالي وجاءت هذه

( 3ساعات) اعلى وزن نسبي لوزن غدة فابريشيا (, % )0602

النتيجة متفقة مع ما حصل عليه (مصطفى  )6000,بعدم وجود

بينما سجلت معاملة السيطرة (التغذية الحرة) اقل وزن نسبي

فروق معنوية في طول االمعاء في ذبائح الفروج في معاملتي الماء

(.% )0665

الممغنط او الماء العادي  ,وكذلك لم يظهر من الجدول وجود

ويشير الجدول ( )2الى وجود تأثير معنوي للتداخل بين تأثير

فروق معنوية في معدالت طول االمعاء لذبائح الفروج بتأثير فترة

نوعية الماء المستخدم وفترة التقنين الغذائي الزمني حيث سجلت

التقنين الغذائي الزمني حيث بلغت في ذبائح الفروج في معاملة

معاملة استخدام الماء الممغنط وتصويم  3ساعات اعلى وزن

السيطرة (تغذية حرة) ومعاملتي التقنين الغذائي ( 3ساعات ,

نسبي لغدة فابريشيا ( % )0638بينما سجلت معاملة استخدام الماء

تصويم يوم لكل يومين تقديم علف) ( 122.50و.27

الممغنط مع السيطرة (التغذية الحرة) اقل وزن نسبي للغدة

122و )121.75سم على التوالي  ,وجاءت هذه النتيجة متفقة مع

(. % )0616

النتائج التي حصل عليها (;Sugetu,2002ابراهيم  )2004,والتي

نساااتنتج مااان الدراساااة باااان اساااتخدام المااااء الممغااانط بشااادة 1900

اشارت الى عدم وجود فروقات معنوية في طول االمعاء في ذبائح

غاااوس مااع التغذيااة الحاارة ادى الااى تحساان بعااض صاافات الااذبائح

الفروج عند استعمال انظمة التقنين الغذائي المختلفة  ,وتختلف هذه

الفااروج مقارنااة باسااتخدام الماااء العااادي  ,وكااذلك للتقنااين الغااذائي

النتيجة مع ما حصل عليه (الحمامي  )6008,والذي بين وجود

الزمني تأثير واضح علاى صافات الاذبائح لفاروج اللحام فكلماا زادت

اختالف معنوي في طول االمعاء لذبائح الفروج عند استخدام تقنين

فتاارة التقنااين الغااذائي الزمناااي كااان هناااك تاااأثير ساالبي علااى هاااذه

غذائي  2ساعات يوميا ً مقارنة مع معاملة التغذية الحرة.

الصاافات وجااود تااأثير لتااداخل بااين نوعيااة اسااتخدام الماااء الممغاانط

الوزن ا لنسبي لغدة فابريشيا

وفترة التقنين الغذائي الزمني في بعض صفات ذبائح فروج اللحم .

يشير جدول ( )2الى تأثير استخدام الماء الممغنط وفترة التقنين
الغذائي على الوزن النسبي لغدة فابريشيا ومن الجدول يظهر عدم
جدول (.) 4
العمر
الوزن
النسبي الدهن

طول االمعاء
سم

الوزن
النسبي
لغدةفابريشيا

تأثير استخدام الماء الممغنط والتقنين الغذائي الزمني في ( الوزن النسبي لدهن البطن وطول االمعاء وغدة فابريشيا) لذبائح
فروج اللحم عند عمر ( )9اسابيع  ±الخطأ القياسي
معدل تأثير الماء
تصويم يوم لكل
تصويم  3ساعات
فترة التقنين الغذائي سيطرة(تغذية حرة)
يومين تقديم علف
الماء الممغنط
0.39±1.480a
0.06±1.080
0.12±1.397
0.41±1.963
ماء عادي
0.38±1.330b
0.92±1.013
0.52±1.150
0.70±1.827
ماء ممغنط
LSD0.08
0.07±1.047c
0.15±1.273b
0.09±1.895a
معدل تأثير التقنين
0.09
 LSDللتقنين
0.14
LSDللتداخل
2.23±122.10
1.00±122.30
1.52±121.67
0.57±122.33
ماء عادي
2.53±122.25
1.00±121.21
0.57±122.87
0.57±122.67
ماء ممغنط
LSD0.96
0.89±121.75
1.50±122.27
0.89±122.50
معدل تأثير التقنين
N.S*1.18
 LSDللتقنين
1.67
LSDللتداخل
0.37±0.43
0.01±0.20
0.01±0.64
0.02±0.46
ماء عادي
0.38±0.55
0.02±0.70
0.03±0.83
0.01±0.12
ماء ممغنط
LSD 0.35
0.40±0.54
0.05±0.74
0.01±0.29
معدل تأثير التقنين
N.S*0.42
 LSDللتقنين
37

 LSDللتداخل

0.60

الحروف المختلفة عموديا وافقيا ً تعني وجود فروق معنوية عند مستوى ) (p<0.05بين المتوسطات * N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المتوسطات
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