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ذأثُش إضافح يسرىَاخ يخرهفح يٍ أنكانسُىو عهً األداء وانًُى فٍ أنعجىل أنعشالُح.
يضهش كاظى كعُثش انًهذاوٌ
جاسى يحًذ سعُذ أنًخراس
كهُح أنضساعح وانغاتاخ  /جايعح أنًىصم

يحًذ يحًىد خهُم أنششاتٍ

انخالصح :
رُ رٕف١ز ٘زٖ أٌذساعخ ثٙذف ِعشفخ رأص١ش إػبفخ ِغز٠ٛبد ِخزٍفخ ِٓ أٌىبٌغ َٛ١إٌٔم ٟف ٟعالئك رغّ ٓ١أٌعغوٛي
أٌعشال١خ عٍ ٝأألداء ٚإٌّ .ٛأعش٠ذ ٘زٖ اٌزغشثخ عٍ ٝأسثع ٚعشش ْٚعغال ِٓ عالٌخ أثمبس أٌغٕٛث ٟأٌعشال١وخ ٠زوشاٚػ
عّش٘ب ِبث 9-8 ٓ١شٙشا فِ ٟؾطخ رغّ ٓ١أٌعغٛي ف ٟثشؽٍخ (لطبع خبص) ف ٟشّبي اٌعشاقٚ .خالي فزشح اٌذساعوخ
رُ رغز٠خ اٌؾٛ١أبد عٍ ٝأسثوع عالئوك رغوِّ ٓ١شووضح ِزّبصٍوخ ثّغوز ٜٛاٌجوشٚر ٓ١اٌخوبَ ٚاٌطبلوخ اٌّّضٍوخ ٌٚىٕٙوب ِخزٍفوخ
ثّغز ٜٛعٕظش اٌىبٌغ َٛ١ثبإلػبفخ إٌو ٝرٕبٌٙٚوب أٌعٍول أٌخشوٓ عوٓ ؽش٠وك اٌشعو ٟاٌ١وٌٍ ِٟٛعغوٛي ٌّوذح عوزخ عوبعبد
١ِٛ٠ووب ٌّٚووذح ِٛ٠ 120ووبٚ .وووبْ ِزٛعووؾ أٌووٛصْ أاثزووذائٌٍ ٟعغووٛي فوو ٟثذا٠ووخ أٌزغشثووخ 115.83 115.33 115.50
 115.16وغُ عٍو ٝأٌزوٛاٌٚٚ .ٟصعوذ رٍوه أٌعغوٛي عشوٛائ١ب إٌو ٝأسثوع ِعوبِالد ٔغز٠ٚوخ رغش٠ج١وخ ( 1.00 0.50 0
ِ % 1.50غؾٛق أٌىبٌغ )َٛ١ثّعذي عزخ عغٛي ٌىً ِعبٍِخٚ .أشبسد ٔزبئظ أٌزؾٍ ً١أإلؽظوبئٌٍ ٟظوفبد أٌّوزوٛسح فوٟ
٘زٖ اٌزغشثخ إٌٚ ٝعٛد رفٛق ِعٕ )P≤0.05( ٞٛفِ ٟزٛعطبد أٌٛصْ إٌٔٙبئٚ ٟاٌض٠بدح أٌٛصٔ١خ أٌ١ِٛ١خ ٚاٌىٍ١وخ ٌظوبٌؼ
أٌّعبِالد أٌضبٔ١خ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخ ِمبسٔوخ ثبٌّعبٍِوخ أألٌٚو( ٝعٍ١موخ أٌّمبسٔوخ) ٘وزا ٚثٍغوذ ِزٛعوطبد أألٚصاْ إٌٔٙبئ١وخ
ٌٍعغٛي  215.00 208.83 193.67 182.00وغُ ٚاٌض٠بدح أٌٛصٔ١خ أٌ١ِٛ١خ  831 775 652 554غوُ ٚاٌض٠وبدح
أٌٛصٔ١خ أٌىٍ١خ  99.84 93.00 78.34 66.50وغُ ٌٍّعبِالد أألسثع عٍو ٝأٌزوٛاٌ .ٟأٚػوؾذ إٌٔزوبئظ ٚعوٛد فوشٚق
ِعٕ٠ٛخ ( ) P≤0.05فِ ٟزٛعطبد ؽغُ وش٠بد أٌذَ أٌّشطٛطخ ٚرشو١ض عىش وٍٛوٛص أٌوذَ ٚفشٚلوبد عبٌ١وخ أٌّعٕ٠ٛوخ
( )P≤0.01فِ ٟزٛعطبد أعذاد وش٠بد أٌذَ أٌؾّش ٚخال٠ب أٌوذَ أٌجو١غ ٚرشو١وض ٛ٠س٠وب أٌوذَ ٚأٌىٍغوش٠ذاد أٌضالص١وخ ثوٓ١
أٌّعووبِالد أٌزغش٠ج١ووخ عووٓ ِعبٍِووخ أٌّمبسٔووخ ٚلووذ ثٍغووذ ِعووذاد أعووذاد وش٠ووبد أٌووذَ أٌؾّووش 9.582 8.220 8.067
١ٍِ 10.912ووو ْٛوش٠وووخٚ 3ًِ/خال٠وووب أٌوووذَ أٌجووو١غ  10300 8704 8371 7120خٍ١وووخٚ 3ًِ/ؽغوووُ وش٠وووبد أٌوووذَ
اٌّشطٛطخ ٚ %41.83 38.70 35.25 34.18عىش وٍٛوٛص أٌذَ ٍِ 54.05 51.63 48.29 43.02غوُ100/
ِوووً دَ ٛ٠ٚس٠وووب أٌوووذَ ٍِ 34.17 32.40 29.52 27.06غوووُِ 100/وووً دَ ٚأٌىٍغوووش٠ذاد أٌضالص١وووخ 52.12 54.17
ٍِ 45.54 48.26غووُ ِ 100/وً دَ ٌٍّعووبِالد أألسثووع عٍوو ٝأٌزووٛأٌ ِٓٚ.ٟبؽ١ووخ أخووش ٜثٕ١ووذ إٌٔزووبئظ ٚعووٛد فووشٚق
ِعٕ٠ٛووخ ( )P≤0.05فووِ ٟزٛعووطبد رشو١ووض أٌجووشٚر ٓ١أٌىٍووٌٍ ٟووذَ ٚفشٚلووبد عبٌ١ووخ أٌّعٕ٠ٛووخ ( )P≤0.01فووِ ٟزٛعووطبد
رشو١ووض أٌىٍٛث١وو ٓ١ٌٛثوو ٓ١أٌّعووبِالد إٌٔغشث١١ووخ عووٓ ِعبٍِووخ أٌّمبسٔووخ ٚلووذ ثٍغووذ ِزٛعووطبد رشو١ووض أٌجووشٚر ٓ١أٌىٍووٌٍ ٟووذَ
 7.94 7.51 6.95 6.23غُٚ ًِ100/وٍٛث ٓ١ٌٛ١أٌذَ  3.11 2.75 2.50 2.10غٌٍُّ ًِ100/عوبِالد أألسثوع
عٍ ٝأٌزٛاٌ.ٟأِب ثبٌٕغجخ ٌزشو١ض أٌعٕبطوش اٌّعذٔ١وخ أألعبعو١خ ٚخبطوخ عٕبطوش أٌىبٌغوٚ َٛ١اٌفغوفٛس ٚأٌّغٕغو َٛ١فو ٟدَ
أٌعغووٛي فمووذ أٚػووؾذ ٔزووبئظ أٌزؾٍ١ووً أإلؽظووبئٚ ٟعووٛد فووشٚق ِعٕ٠ٛووخ ( )P≤0.05فووِ ٟزٛعووطبد رشو١ووض أٌىبٌغووَٛ١
ٚفشٚق عبٌ١خ أٌّعٕ٠ٛخ ( )P≤0.01فِ ٟزٛعطبد رشو١ض عٕظش ٞأٌفغفٛس ٚأٌّغٕغو َٛ١ثو ٓ١أٌّعوبِالد أٌزغش٠ج١وخ عوٓ
ِعبٍِووخ أٌغوو١طشح إر ثٍووز رشو١ووض أٌىبٌغووٍِ 9.54 8.80 8.24 6.34 َٛ١غووُ ٚاٌفغووفٛس 7.03 6.78 5.70 4.41
ٍِغووُ ٚأٌّغٕغووٍِ 3.16 2.59 2.20 1.84 َٛ١غووُ ٌٍّعووبِالد أألسثووع عٍوو ٝأٌزٛاٌ.ٟوّووب أ ٙووشد ٔزووبئظ ٘ووزٖ اٌذساعووخ
أخفبع ِعٕ ٞٛف ٟرشو١ض اٌىٍغش٠ذاد أٌضالص١خ ل ٟع١شَ اٌوذَ فوِ ٟغوبِ١ع أٌعغوٛي ثض٠وبدح ِغوزِ ٜٛغوؾٛق اٌىبٌغوَٛ١
اٌّؼبف ٌٍعٍ١مخ ل١بعب إٌ ٝأٌّغّٛعخ أٌخبٌ١خ (ِعبٍِخ أٌّمبسٔخ) ِٓ ِغزِ ٜٛغؾٛق اٌىبٌغ.َٛ١
ٔٚغزٕزظ ِٓ ٔزبئظ ٘زٖ أٌزغشثخ ٚعٛد ٔؾغٓ ِعٍِٕ ٞٛؾو ٛفو ٟأداء ّٔٚو ٛأٌعغوٛي اٌعشال١وخ ثض٠وبدح ِغوز ٜٛأٌىبٌغوَٛ١
فوو ٟعالئووك رغووّ ٓ١اٌعغووٛي ٔز١غووخ أٌزؾغووٓ أٌّعٕوو ٞٛفوو ٟثعووغ أٌظووفبد أٌىّٛ١ؽ٠ٛ١ووخ ٌٍووذَ ٚثشٚرٕ١ووبد أٌووذَ ٚثعووغ
أٌعٕبطش أٌّعذٔ١خ أألعبع١خ ف ٟأٌذَ ٚخبطخ ف ٟاٌّعبٍِخ أألخ١شح ( %1.50وبٌغِ )َٛ١مبسٔخ ثبٌّعبِالد أٌضالصخ أألٌٚوٝ
( 1.00 0.50 0وبٌغ. )َٛ١
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Effect adding different levels of calcium on performance and growth in Iraqi
calves.
J. M.S.Al-Mukhtar

M.K.K.Almahdawi

M.M.Kh.Al-Sharabi

Abstract:
This study was conducted to investigate different levels of pure calcium in the
fattening diets of Iraqi calves.This study was implemented on twenty-four male calves
with age of 8-9 months in Bartella station of animal production that located in south of
Iraq.Animals were fed on four fattening rations of similar level of crude protein and
metabolizable energy with different levels of calcium .These animals were daily grazing
on pastures for six hours until the end experiment.Feed was available ad libitum for all
groups. These calves were fed on experimental diets for 120 days (fatting period).The
average initial weight of calves at the beginning of the experiment 115.50, 115.33,
115.83, 115.16 kg, respectively, and those calves were distributed randomly into four
treatments (0, 0.50, 1.00 and 1.50% calcium powder) with six calves per each treatment.
The results showed significant differences (P<0.05) in final weight, total and daily weight
gains between the second, third and fourth treatments as compared with the first
treatment (control diet)).Daily feed intake and feed conversion have not been analyzed
statistically because of the group feeding of calves. Results of biochemical blood traits
indicated that there were significant differences (P<0.05) in packed cell volume, sugar
glucose blood and highly differences (P<0.01) in the average red blood cells counts,
white blood cells counts,blood urea concentration and triglycerides between the
experimental treatments than control treatment. While the results of blood proteins
showed significant differences (P<0.05) in the average total protein concentration and
highly significant differences (P<0.01) in the average globulin concentration between
experimental treatments as compared the control treatment. The results of statistical
analysis for mineral elements concentration specially calcium, phosphorus and
magnesium in the blood of calves showed significant differences (P<0.05) in the average
concentration of calcium and highly differences significant (P<0.01) on the average
concentration of phosphorus and magnesium between experimental treatments when
compared the control treatment.
In conclusion significant improvement at the calves performance was noted as
increased calcium levels in the fattening diets as well as improvement of the some blood
biochemical parameters like proteins and some mineral elements and especially in the last
treatment (1.50% calcium) as compared with other treatments (0, 0.50, 1.00 calcium).
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انًمذيح :
أْ ٌٍعٕبطش أٌالعؼ٠ٛخ ِٕٙٚب أٌىبٌغ ٚ َٛ١بئل أعبع١خ فو ٟعغوُ أٌؾ١وٛاْ ٌٚوزٌه ٠غوت رٛفش٘وب فو ٟغزائوٗ.
 ِٓٚخالي أٌزؾبسة أٌعذ٠ذح أٌز ٟأعش٠ذ عٍٔ ٝوٛع ٚاؽوذ أ ٚأٔوٛاع ِخزٍفوخ ِوٓ أٌؾٛ١أوبد أ ٙوشد ٚعوٛد ؽوٛاٌ%1 ٟ
ِوٓ ِغّووٛع اٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟأٌغغووُ ِٛصعووب فوو ٟوض١ووش ِووٓ أألعؼووبء ٚأأغووغخ أٌؾٛ١أ١ووخ ؽ١ووش ٠ىوو ْٛأغٍجووٗ فوو ٟطووٛسح
غش٠ٚخ (٠ٚ.)1978 Loosli ٚ Maynardغزخذَ أٌغغُ ٘زٖ أٌعٕبطش أٌّعذٔ١خ أٌالعؼ٠ٛخ ثطوشق عذ٠وذح ِٚخزٍفوخ إر
رووذخً فوو ٟرشو١ووت أٌعالووبَ ٚأاعووٕبْ ٚرىغووت أٌ١ٙىووً أٌعالّوو ٟطووالثزٗ ٚلٛرووٗ ٚوّووب أٔٙووب رووذخً فوو ٟرشو١ووت أٌّشوجووبد
اٌعؼ٠ٛخ ِضً أٌجشٚرٕ١ب د ٚأٌٍج١ذاد ٚاٌز ٟثذٚس٘ب رغبُ٘ فو ٟثٕوبء أٌعؼوالد ٚأاعؼوبء ٚخال٠وب أٌوذَ أٌؾّوش ٚأأغوغخ
ف ٟأٌغغُ ٚوزٌه رٕال ُ١أٌؼغؾ ااصِٛصٌٍ ٞذَ ٚرٕالو ُ١ػوشثبد أٌمٍوت ٚاٌّؾبفالوخ عٍو ٝأٌزوٛاصْ أٌؾبِؼو -ٟأٌمبعوذٞ
ف ٟأٌّعذح (أٌعطبس 1981ؽب٘ش  1983أألعٛد ٚ.)2000ف٘ ٟزا اٌظذد أٚػؾذ ٔزوبئظ أٌعذ٠وذ ِوٓ أٌّظوبدس أٌجؾض١وخ
(ثذس  1973ؽٗ ٚآخش )1995 Zahran 1984 ْٚأْ ّٔ ٛأٌ١ٙىً أٌعالّو ٟفو ٟأٌؾٛ١أوبد أٌضساع١وخ أٌّخزٍفوخ رعزّوذ
عٍِ ٝغز ٜٛأٌىبٌغٚ َٛ١اٌفغفٛس ف ٟأٌعٍ١مخ ّ٠ٚىٓ رغط١خ إٌٔمض فو ٟاؽز١بعبرٙوب ٚرٌوه ثزغوز٠زٙب عٍوِ ٝغوؾٛق اٌعالوبَ
ٚؽغش أٌىٍظ ٚفٛعفبد أٌىبٌغ َٛ١وّظبدس ٌٍىبٌغٚ .َٛ١عبدح أْ إٌٔغجخ أٌّضبٌ١خ ٌٍىبٌغو َٛ١إٌو ٝأٌفغوفٛس ٘وٚ 1: 2 ٟفوٟ
عٍ١مخ رغّ ٓ١أٌعغٛي رى ْٛإٌٔغجخ ث ٓ١أٌعٕظش ٓ٠أعالٖ ٘ٚ 1 : 1 ٟإرا ٚطٍذ إٌٔغجخ إٌو 1 : 7 ٝرظوجؼ ؽبٌوخ ِشػو١خ
٠ٚعض ٜأٌغجت ف ٟرٌه إٌ ٝأْ أٌىبٌغٛ٠ َٛ١عذ ِزؾذا ِع أٌفغفٛس فو ٟعغوُ أٌؾ١وٛاْ ٚاْ ٔموض أؽوذّ٘ب فو ٟأٌغوزاء ٠ؾوذ
ِٓ أٌمّ١خ أٌغزائ١خ ٌالصٕٚ ٓ١ثزٌه ٠ؤصش ف ٟاِزظبص أٌعٕظش أ٢خش ٌٚزٌه ِٓ أٌؼوشٚس ٞعوذا روٛفش ٘وز ٓ٠أٌعٕظوشٓ٠
ف ٟؽذٚد ٔغجخ ِعٕ١خ ٌىّ٠ ٟزظب ِعب ثظٛسح ع١ذح (أٌعجبدٚ .)2006 ٞرمً أّ٘١خ إٌٔغجخ ث ٓ١أٌعٕظوش ٓ٠أٌىبٌغو َٛ١إٌوٝ
أٌفغووفٛس عٕووذ رووٛفش ف١زووبِ D3 ٓ١فوو ٟأٌعٍ١مووخ ٠ٚعووض ٜرٌووه أْ ٚعووٛد ف١زووبِ D3 ٓ١فوو ٟأٌعٍ١مووخ ٠غعووً أٌعٍ١مووخ أوضووش رأ٠ؼووب
ٚوفبءح ٚثزٌه ٠ؤد ٞإٌو ٝص٠وبدح اِزظوبص أٌعٕظوش ٓ٠أٌىبٌغوٚ َٛ١اٌفغوفٛس فو ٟأألِعوبء أٌذل١موخٌٚ .غوشع أٌؾفوب عٍوٝ
ِغز ٜٛأٌىبٌغ َٛ١ف ٟاٌذَ رٛعذ عٛاًِ رغز٠ٚوخ ٚفغوٌٛٛ١ع١خ ِخزٍفوخ ِٕٙٚوب ٘شِو ْٛأٌجبساصب٠ش٠ٚوذ ( )PTHأٌوز٠ ٞفوشص
ِوٓ أٌغوذح اٌغوبس دسل١وخ  parathyroid glandأٌوز٠ ٞوٛفش أٌىبٌغوِ َٛ١وٓ اٌعالوبَ ٌغوذ اؽز١بعوبد أٌغغوُ عٕوذ أخفوبع
ِغز ٜٛأٌىبٌغ َٛ١ف ٟأٌذَ ٔز١غوخ رغز٠وخ أٌؾ١وٛاْ عٍو ٝعٍ١موخ رفزموش ٌعٕظوش أٌىبٌغو٘ٚ َٛ١وزا ٠وؤد ٞفوٙٔ ٟب٠وخ أألِوش إٌوٝ
اطووب٠خ اٌؾ١ووٛاْ ثزشووٕظ عؼووٍ ٟرغووّ٠ٚ Tetany ٝووؤد ٞإٌوو ٝعغووض فوو ٟعؼووالد اٌغٙووبص اٌعظووج ٟارووزّىٓ ِووٓ اٌم١ووبَ
ث ٛبئفٙبٕ٘ٚ.بن ؽوباد ِشػو١خ رظو١ت اٌؾٛ١أوبد اٌؾٍٛثوخ أٌعبٌ١وخ اإلٔزوبط وّوشع ؽّو ٝأٌؾٍ١وت  milk feverعٕوذ
أٌووٛادح ؽ١ووش ٠ؾووذس فٙ١ووب فمووذاْ وّ١ووبد وج١ووشح ِووٓ أٌىبٌغوو َٛ١عووٓ ؽش٠ووك أإلدساس (عجووذاٌىش 1986 ُ٠عووع١ذ ٚآخووشْٚ
ٚ .)2000فووو٘ ٟوووزا اٌظوووذد أشوووبسد ٔزوووبئظ  )1970( Campbell ٚ Rickettsثعوووذَ ٚعوووٛد اخزالفوووبد ِعٕ٠ٛوووخ فوووٟ
ِزٛعووطبد أٌض٠ووبدح اٌٛصٔ١ووخ اٌ١ِٛ١ووخ ثووِ ٓ١غووبِ١ع اٌعغووٛي اٌزوو ٟرٕبٌٚووذ أٌعالئووك أٌؾب٠ٚووخ عٍووِ ٝغووؾٛق أٌىبٌغوو َٛ١إٌووٝ
أٌفغفٛس ثٕغت ِٚ 1 : 8 ٚ 1 : 4غّٛعخ عغٛي أٌّمبسٔخ اٌزو ٟاعوزٍٙىذ عٍ١موخ أٌغو١طشح اٌزو ٟاؽزوٛد عٍؤ ٝغوجخ 1:1
أٌىبٌغوو َٛ١إٌوو ٝأٌفغووفٛس فوو ٟعالئووك رغووّ ٓ١عغووٛي أٌٌٛٙشووزبٌّٚ ٓ٠ووذح ٠ 168ووٚ .َٛوووزٌه أشووبس اٌجووبؽضBobadilla ْٛ
ٚآخش ) 1977( ْٚثعذَ ٚعٛد أ ٞرأص١شاد ِعٕ٠ٛخ ٌّظوذس أٌىبٌغو َٛ١فو ٟأٌعٍ١موخ فوِ ٟعوذاد طوفبد أألٚصاْ إٌٔٙبئ١وخ
ٚوّ١خ أٌّبدح أٌغبفوخ أٌّغوزٍٙىخ ٚوفوبءح أٌزؾ٠ٛوً أٌغوزائ ٟعٕوذ رغز٠وخ عغوٛي  Zebuعٍو ٝعٍ١مزوبْ أألٌٚو ٝاؽزوٛد عٍوٝ
عٍ١مخ أعبع١خ ِؼبف أٌٙ١ب  600غُ ِٓ ِغؾٛق أٌعالبَ ٚاٌٍؾُ وّظذس ٌٍىبٌغوٚ َٛ١اٌضبٔ١وخ اؽزوٛد عٍو ٝعٍ١موخ أعبعو١خ
ِؼووبف أٌٙ١ووب 300غووُ ِووٓ ِغووؾٛق أٌعالووبَ ٚاٌٍؾووُ وّظووذس ٌٍىبٌغوو 300 َٛ١غووُ ِووٓ خّ١ووشح أٌخجووض أٌغبفووخ ِمبسٔووخ
ثّغّٛعخ أٌّمبسٔخ أٌز ٟرٕبٌٚذ أٌعٍ١مخ أألعبع١خ أٌخبٌ١خ ِٓ ِظذس اٌىبٌغٌّٚ َٛ١ذح ِٛ٠ 77ب.
ٚثٕفظ أارغبٖ فمذ أشبسد ٔزبئظ ٚ Bockآخش )1991( ْٚإٌ ٝرؾغٓ ِعٕ ٞٛثّمذاس  %5ف ٟطفزِ ٟعذاد أٌض٠وبدح
أٌٛصٔ١ووخ اٌ١ِٛ١ووخ ٚوفووبءح اٌزؾ٠ٛووً اٌغووزائ ٟفووِ ٟغووبِ١ع أٌعغووٛي أٌّؼووشثخ أٌّزٕبٌٚووخ ِغووزِ ٓ١٠ٛووٓ أٌىبٌغوو0.60 َٛ١
 % 0.90عٍوو ٝأعووبط أٌّووبدح اٌغبفووخ فوو ٟأٌعٍ١مووخ ِمبسٔووخ ثّغّٛعووخ أٌّمبسٔووخ أٌخبٌ١ووخ ِووٓ أٌىبٌغوو.َٛ١ثّٕ١ب ٌووُ ٠غووذ Zinn
ٚآخووش ) A 2009( ْٚفووشٚق ِعٕ٠ٛووخ فووِ ٟعووذاد أٌض٠ووبدح أٌٛصٔ١ووخ اٌ١ِٛ١ووخ ٚأاٚصاْ إٌٔٙبئ١ووخ ٚوّ١ووخ أٌّووبدح أٌغبفووخ
أٌّغووزٍٙىخ ٚوفووبءح اٌزؾ٠ٛووً اٌغووزائ ٟفووِ ٟغووبِ١ع عغووٛي أٌٍؾووُ أٌّؼووشثخ (× Aberdeen Angus × Brahma
 )Herefordعٕووذ اعووزخذاِ ُٙصووالس ِغووز٠ٛبد ِ %0.90 0.70 0.50 0ووٓ عٕظووش أٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟعالئووك رغووّٓ١
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عغٛي أٌٍؾُ ٌّذح رغعِٛ٠ ْٛبًٚ .ثبٌٕغجخ ٌزشو١ض عٕظش أٌىبٌغ َٛ١ف ٟأٌوذَ فموذ أشوبسد ٔزوبئظ ٚ Zinnآخوش2009( ْٚ
 ) Aثٛعٛد اخزالفبد ِعٕ٠ٛخ ف ٟرشو١وض عٕظوش أٌىبٌغو َٛ١فو ٟدَ عغوٛي أٌٍؾوُ أٌّؼوشثخ ثعوذ فزوشاد أٌزغز٠وخ 8 6 4
عبعبد عٍ ٝعالئك اؽزٛد عٍِ ٝغز٠ٛبد  ِٓ %0.90 0.70 0.50 0عٕظش أٌىبٌغ َٛ١ف ٟرغز٠خ ِغوبِ١ع عغوٛي
أٌٍؾووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُ ٌّٚووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذح رغووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعِٛ٠ ْٛب.ثّٕ١ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووب ٚعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ
ٚ El-Bedwayآخش )2005( ْٚفشٚق ِعٕ٠ٛخ ف ٟأعذاد وش٠بد أٌذَ أٌؾّوش(ٚ )RBCفوشٚق غ١وش ِعٕ٠ٛوخ فو ٟأعوذاد
خال٠ب أٌذَ أٌج١غ ( )WBCف ٟدَ ِغبِ١ع عغٛي أٌفش٠ض٠بْ أٌز ٟرٕبٌٚذ ِغوزِ ٓ١٠ٛوٓ أٌىبٌغو %6 ٚ 4 َٛ١فو ٟغوزائٙب
ِمبسٔووخ ثبٌّغّٛعووخ أٌزوو ٟرٕبٌٚووذ عٍ١مووخ أٌّمبسٔووخ أٌخبٌ١ووخ ِووٓ عٕظووش اٌىبٌغوو.َٛ١ثّٕ١ب ٚعووذ ٚ Montgomeryآخووشْٚ
( ) 2002فوشٚق ِعٕ٠ٛوخ فووِ ٟعوذاد اٌض٠وبدح اٌٛصٔ١ووخ أٌ١ِٛ١وخ ٚاٌوٛصْ إٌٙووبئٚ ٟوّ١وخ أٌّوبدح أٌغبفووخ اٌّغوزٍٙىخ ٌظووبٌؼ
ِغبِ١ع عغٛي اٌٍؾُ اٌّؼشثخ أٌّعبٍِخ ثف١زبِ D3 ٓ١عٓ اٌّغّٛعخ غ١ش اٌّعبٍِخ ثف١زبِ٘ D3 ٓ١زا ِٓ عٙوخ ِٚوٓ عٙوخ
أخش ٜأد ٜرغش٠ع أٌعغٛي ثف١زبِ D3 ٓ١ثزشو١ض ٚ 106 × 7.50 5.00 2.50 1.00 0.50 0ؽذح د١ٌٚخ إٌو ٝص٠وبدح
عبٌ١ووخ اٌّعٕ٠ٛووخ ثزشو١ووض اٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟثالصِووب اٌووذَ اعزجووبسا ِووٓ اٌ١وو َٛاٌغووبثع ٌٍزغش٠ووع ثٙووزا اٌف١زووبٌِٚ ٓ١غب٠ووخ ٔٙب٠ووخ ِووذح
اٌزغشثووخ فوو ٟأٌّغووبِ١ع اٌزغش٠ج١ووخ أٌّعبٍِووخ ثف١زووبِِ D3 ٓ١مبسٔووخ ثبٌّغّٛعووخ غ١ووش أٌّعبٍِووخ ثٙووزا اٌف١زووبِٚ .ٓ١فوو ٟرغز٠ووخ
أألغٕووبَ فمووذ أٚػووؾذ ٔزووبئظ دساعووبد عذ٠ووذح أّ٘١ووخ إػووبفخ عٕظووش أٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟاٌعٍ١مووخ عووٛاء وبٔووذ أػووبفزٗ ثشووىً
ِغؾٛق ٔمو ٟأٚعوٓ ؽش٠وك إػوبفخ أؽوذ ِظوبدس أٌىبٌغو َٛ١فو ٟأٌعٍ١موخ ِٚوٓ ٘وزٖ أٌذساعوبد إٌٔزوبئظ اٌزو ٟؽظوً عٍٙ١وب
 )1995( Zahranأٌز ٟأٚػؾذ رؾغٓ ف ٟث١ئخ ٔٚشبؽ أٌىشػ فو ٟؽّوالْ أٌشؽّوبٔ٘ٚ ٟوزا أٌزؾغوٓ أٌّعٕو ٞٛأٔعىوظ
أصشٖ ف ٟرؾغِ ٓ١عبِالد ٘ؼُ أٌّشوجبد أٌغزائ١خ ٚف ٟااعزفبدح ِٓ ااصٚد ٚاٌّعبدْ ٚخبطخ عٕظوش أٌىبٌغو َٛ١عٕوذ
رغز٠زٙب عٍ ٝعالئك رغوّ ٓ١اؽزوٛد عٍوِ %2 ٚ 1 ٝغوؾٛق أٌعالوبَ وّظوذس ٌٍىبٌغوٚ َٛ١اٌجوشٚرِ ٓ١مبسٔوخ ثبٌّغّٛعوخ
أٌز ٟرٕبٌٚذ عٍ١مخ أعبع١خ خبٌ١خ ِٓ ِغؾٛق أٌعالبَ ٌّٚذح ِٛ٠ 90بًٚ .وزٌه اؽو أٌعوبٔ )1998( ٟرؾغوٓ ِعٕو ٞٛفوٟ
طفبد أٌض٠بدح أٌٛصٔ١خ ٚوّ١خ أٌّبدح أٌغبفخ أٌّغزٍٙىخ ٚوفبءح أٌزؾ٠ٛوً اٌغوزائٌ ٟظوبٌؼ ِغوبِ١ع أٌؾّوالْ أٌعٛاعو١خ أٌزوٟ
رٕبٌٚذ رجٓ أٌشع١ش أٌّعب ًِ ِع ِبءاد أٌىبٌغِ َٛ١مبسٔخ ثبٌّغّٛعخ أٌز ٟرٕبٌٚذ روجٓ اٌشوع١ش غ١وش اٌّعبِوً ِوع ِوبءاد
أٌىبٌغٌّ َٛ١ذح ِٛ٠ 77ب ٚأعضٚا أٌجبؽض ْٛرٌه إٌ ٝرؾغ ٓ١أٌمّ١خ اٌغزائ١خ ٌزجٓ أٌشع١ش عٕذ ِعبٍِزٗ ِع ِوبءاد أٌىبٌغوَٛ١
ٔز١غخ رىغش أٌشٚاثؾ أٌى١ّ١بئ١خ ث ٓ١أٌىبسث١٘ٛذساد اٌجٕبئ١خ (أٌ١ّ١ٙغٍٍٛ١ص ٚأٌغٍٍٛ١ص) ٚأٌٍىٕوٚ ٓ١لوذ أد ٜرٌوه إٌو ٝص٠وبدح
وّ١زٙب ٚرعشػٙب ٌٍفعً أٌّ١ىشٚث ٟف ٟأٌىشػ ِّب عبعذ عٍ ٝعشعخ اٌزخّش ٚرمٍ ً١أٌٛلذ أٌوز٠ ٞمؼو ٗ١اٌزوجٓ اٌّعبِوً
ف ٟوشػ أٌؾٛ١اْ ٚأعىظ ٘زا ف ٟص٠بدح أٌىّ١خ أٌّزٕبٌٚخ ِٕٙبٚ.وزٌه اؽو ٚ Hegazyآخوش )1999( ْٚص٠وبدح عبٌ١وخ
أٌّعٕ٠ٛوخ فوِ ٟعوذاد أٌوٛصْ أٌؾوٚ ٟدسعوخ ؽبٌوخ أٌغغوُ  body condition scoreفوِ ٟغّٛعوخ ٔعوبط أٌجشلو ٟأٌزوٟ
غز٠ذ عٍ ٝعٍ١مخ أعبع١خ ِؼبف أٌٙ١ب  50غُ ِٓ ِغؾٛق أٌىبٌغ / َٛ١سأط عٓ ِغّٛعخ أٌّمبسٔوخ أٌزو ٟرٕبٌٚوذ عٍوٝ
اٌعٍ١مخ األعبع١خ أٌخبٌ١خ ِٓ ِغوؾٛق أٌىبٌغو.َٛ١ثّٕ١ب أٚػوؾذ ٔزوبئظ ٚ Salinasآخوش )2006( ْٚأْ إػوبفخ ِغوؾٛق
اٌىبٌغ َٛ١ثٕغت  300 150 75 0غُ ف ٟعالئك ٔعوبط أٌؾٍ١وت ووبْ ٌٙوب روأص١ش ِعٕوٍِّ ٞٛوٛط فوِ ٟعوذاد أٌض٠وبدح
اٌٛصٔ١خ أٌ١ِٛ١وخ ٌٍٕعوبط أٌزغش٠ج١وخ عوٓ ِغّٛعوخ اٌّمبسٔوخٚ .أ٠وذ رٌوه ٚ Nour El-Dinآخوش )2009( ْٚاٌوزٚ ٓ٠عوذٚا
رؾغٓ ِعٕ ٞٛفِ ٟعذاد أٌض٠بدح اٌٛصٔ١خ أٌ١ِٛ١خ فِ ٟغبِ١ع ؽّالْ اٌشؽّبٔ ٟأٌّعبٍِوخ ثّغوؾٛق أٌىبٌغو٘ َٛ١شِوْٛ
إٌّووِ )G.H( ٛغووؾٛق أٌىبٌغوو َٛ١عووٓ ِغّٛعووخ اٌّمبسٔووخ أٌّعبٍِووخ ثٙشِوو ْٛإٌّوو )G.H( ٛفمووؾ ٚلووذ ثٍغووذ ٔغووجخ
اٌزؾغووٓ فووِ ٟعووذاد أٌض٠ووبدح اٌٛصٔ١ووخ أٌ١ِٛ١ووخ ٌٍّ %40.80 47.2 26.9عووبِالد أٌووضالس عٍوو ٝأٌزووٛاٌ .ٟأِووب ثبٌٕغووجخ
ٌزأص١ش إػبفخ ِغؾٛق اٌىبٌغ َٛ١ف ٟاٌعٍ١مخ عٍو ٝثعوغ أٌظوفبد اٌذِ٠ٛوخ فموذ اؽو  )1995( Husseinروأص١ش ِعٕوٞٛ
ف ٟأعذاد وش٠بد أٌذَ أٌؾّش(ٚ )RBCفشٚق غ١وش ِعٕ٠ٛوخ فو ٟأعوذاد خال٠وب أٌوذَ أٌجو١غ (ٚ )WBCؽغوُ وش٠وبد اٌوذَ
اٌّشطٛطووخ (ٚ )PCVخؼووبة اٌووذَ ( )Hbفوو ٟثالصِووب أٌووذَ ٌّغووبِ١ع أٌىجووبػ اٌّؼووشثخ أٌزوو ٟرٕبٌٚووذ عٍ١مووخ أعبعوو١خ
اؽزٛد عٍِ % 6 ٝغؾٛق اٌىبٌغو َٛ١عوٓ ِغّٛعوخ أٌّمبسٔوخ أٌزو ٟرٕبٌٚوذ عٍو ٝاٌعٍ١موخ األعبعو١خ أٌخبٌ١وخ ِوٓ ِغوؾٛق
أٌىبٌغ.َٛ١
ٚؽ١ووش أْ ِعالووُ أٌّووضاسع ٓ١أألٍ٘١وو٠ ٓ١غٍٙوو ْٛأّ٘١ووخ إػووبفخ اٌعٕبطووش أٌّعذٔ١ووخ ِٕٙٚووب أٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟأعووالف
ِٛاشٌٚ ُٙ١زا ٚعذ ِٓ أألّ٘١خ رٛعٔ ُٙٙ١ؾ ٛأّ٘١خ ٚعٛد عٕظش أٌىبٌغ َٛ١ف ٟعالئك أٌّبش١خ  ٚث ٓ١رأص١ش٘وب عٍو ٝأداء
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ٚإٔزووبط أٌؾ١ووٛاْٚ .فووذ اعووزٙذفذ ٘ووزٖ أٌزغشثووخ إٌوو ٝدساعووخ رووأص١ش اػووبفخ ِغووؾٛق أٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟعالئووك رغووّ ٓ١عغووٛي
اٌغٕٛث ٟاٌعشال١خ عٍ ٝأدائٙب ّ٘ٛٔٚب ٚثعغ اٌظفبد أٌذِ٠ٛخ.
طشائك ويىاد انثحث :
 -1حُىاَاخ انرجشتح :
أعش٠ذ ٘زٖ اٌزغشثخ فِ ٟؾطخ ثشؽٍخ ٌإلٔزبط أٌؾٛ١أ( ٟلطبع خبص) ف ٟشّبي اٌعشاق ٚأعزخذَ ف٘ ٟزٖ
اٌزغشثخ أسثع ٚعشش ْٚعغال (روٛس) ِٓ عالٌخ اٌغٕٛث ٟأٌعشال١خ ثعّش ٠زشاٚػ ِبث 9-8 ٓ١شٙشا ٚوبْ ِزٛعؾ أٌٛصْ
أاثزذائٌٍ ٟعغٛي ف ٟثذا٠خ أٌزغشثخ  1.10±115.16 5.02±115.83 4.65±115.33 3.31±115.50وغُ
عٍ ٝأٌزٛاٌٚ ٟأعزّشد اٌزغشثخ ٌّذح ِٛ٠ 120ب.
 -2ذصًُى أنرجشتح :
ثعذ أْ رُ رشل ُ١اٌعغٛي ثأسلبَ ِعذٔ١خ ٚصعذ عشٛائ١ب عٍ ٝأسثع ِغبِ١ع ِزمبسثخ ف ٟاألٚصاْ ٚووً ِغّٛعوخ
ِؤٌفخ ِٓ عز خ عغٛي ٚثعذ رٌه ٚصٔذ اٌعغٛي ٌزؾذ٠ذ أألٚصاْ أاثزذائ١خ ف ٟثذا٠وخ أٌزغشثوخ ٚٚصعوذ ِغوبِ١ع اٌعغوٛي
عشٛائ١ب ً إٌ ٝأسثع ِعبِالد ثؾ١ش أطجؼ ٌىوً ِعبٍِوخ ِغّٛعوخ خبطوخ ثٙوبٚ .لوذ اعوش ٞاٌزؾٍ١وً اإلؽظوبئٌ ٟو ٚصاْ
ااثزذائ١خ ٌٍزأوذ ِوٓ عوذَ ٚعوٛد فوشٚق ِعٕ٠ٛوخ فوِ ٟعوذي األٚصاْ ااثزذائ١وخٚ .لوذ شوٍّذ ِعوبِالد ٘وزا اٌجؾوش إػوبفخ
ِغووؾٛق أٌىبٌغوو َٛ١ثٕغووت أؽووالي ِ %1.50 1.00 0.50 0ؾووً ؽغووش أٌىٍووظ ٘ٚوو ٟرّضووً أؽووالا عضئ١ووب ٚوٍ١ووب فووٟ
عالئك رغّ ٓ١أٌعغٛيٚ .خؼعذ عّ١ع اٌؾٛ١أبد إٌ ٝاٌفؾوض اٌج١طوشٚ ٞاٌّزبثعوخ اٌّ١ذأ١وخ ؽوٛاي ِوذح اٌجؾوش أٌجبٌغوخ
ِٛ٠ 120ب ٚخالي ٘زٖ اٌزغشثخ وبٔذ رزٕبٚي ِغبِ١ع اٌعغوٛي أٌعالئوك أٌّشووضح ثّموذاس ِ %4وٓ أٌوٛصْ أٌؾو ٟؽ١وش أْ
٘ووزٖ أٌعالئووك أألسثعووخ ِزّبصٍووخ ثّغووز ٜٛأٌجووشٚر ٓ١اٌخووبَ ٚاٌطبلووخ اٌّّضٍووخ (عووذٚيٚ )1عووالٚح عٍوو ٝرٌووه وبٔووذ اٌعغووٛي
رؾظً عٍ ٝاٌعٍل اٌخشٓ ِٓ خالي اٌشع ٟاٌ١و ِٟٛفوِ ٟشاعوِ ٟؾطوخ رغوّ ٓ١أٌعغوٛي ٌّٚوذح عوزخ عوبعبد فو ٟأٌ١وَٛ
أٌٛاؽذ ٚخالي ِذح أٌزغشثخ رُ عّع أٌج١بٔبد أٌّزعٍموخ ثوأداء أٌعغوٛي ٘ٚو ٟل١وبط أٌض٠وبدح أٌ١ِٛ١وخ ٚاٌىٍ١وخ ٚأٚصاْ أٌغغوُ
أٌؾٌٍ ٟعغٛي ووً أعوجٛع ٓ١ثٛاعوطخ ِ١وضاْ سلّوِ ٟخظوض ٌٍعغوٛيٚ .غوز٠ذ ِغوبِ١ع اٌعغوٛي ثظوٛسح ؽوشح ثشوىً
عّبع ٟؽٍ١خ فزشح رغشثخ اٌزغّٚ ٓ١ثٛالع ٚعجزو١ِٛ٠ ٓ١وب األٌٚو ٝرموذَ عٕوذ اٌغوبعخ اٌضبِٕوخ طوجبؽب ٚاٌضبٔ١وخ عٕوذ اٌغوبعخ
اٌشاثعخ عظشا أِب اٌعٍل اٌّزجم ٟفىبْ ٠غّع طجبػ وً ٚ َٛ٠لجوً رموذٚ ُ٠عجوخ اٌعٍول اٌظوجبؽ١خ صوُ ٠وٛصْ ٠ٚطوشػ ِوٓ
وّ١خ اٌعٍل اٌّمذَ ٌؾغبة وّ١وخ اٌعٍول اٌّزٕوبٚي ١ِٛ٠وب ِوٓ أٌعالئوك أألسثعوخ (عوذٚيٚ .)1ووزٌه روُ عوؾت عٕ١وبد اٌوذَ
ثّمذاس  ًِ 10دَ ِٓ عّ١ع اٌعغٛي ِٓ اٌٛس٠ذ اٌٛدع ٟفٙٔ ٟب٠خ ِذح أٌزغشثخ ٌؾغبة أعوذاد وش٠وبد أٌوذَ أٌؾّوش ٚخال٠وب
أٌووذَ أٌجوو١غ ثبعووزخذاَ ؽش٠مووخ أٌّٛ١ٙعووب٠ز١ِٛزش أٌّعزّووذح ِووٓ لجووً ٚ )1986( Coles ٚ )1975( Schalmرشاو١وووض
خؼبة أٌذَ ٚؽغُ وش٠بد أٌذَ أٌّشطٛطخ ثبعزخذاَ ؽش٠مخ عبٍ٘ ٟأٌّعزّذح ِٓ لجً ٚ .)1986( Colesثٕفظ أٌٛلوذ
رووُ عووضي ِظووً أٌووذَ أٌّووأخٛر ِووٓ دَ أٌعغووٛي عووٓ أٌخضووشح أٌّزىٔٛووخ ثبعووزخذاَ عٙووبص أٌطووشد أٌّشوووض ٞثغووشعخ 3000
دٚسح/دل١مخ ٌّٚذح  15دل١مخ ؽ١ش رُ عضي ِظً أٌذَ ٚٚػع فو ٟأٔبث١وت ثالعوز١ى١خ ِؾىّوخ أٌغوذ ٚؽفالوذ رؾوذ دسعوخ
ؽشاسح (ٌ )°َ 20-ؾ ٓ١أعوشاء أٌفؾٛطوبد أٌجبٛ٠و١ّ١بئ١وخ ٚ .روُ أعوشاء أٌفؾٛطوبد أٌجبٛ٠و١ّ١بئ١وخ ٚرٌوه ثبعوزخذاَ عوذد
أٌزؾٍ١وً أٌغووب٘ضح ) )kitsأٌّغٙوضح ِووٓ شووشوخ  Biolabo reagentsأٌفشٔغو١خ ٌم١ووبط رشاو١ووض أٌجوشٚر ٓ١أٌىٍووٚ ٟؽغووت
ؽش٠مخ ٚ )1982( Clark ٚ Greenل١بط أألٌج ٓ١ِٛؽغت ؽش٠مخ ٚ )1998( Bushل١بط أٌىٍغش٠ذاد أٌضالص١خ ؽغوت
ؽش٠مخ ٚ Tietzآخشٚ )1999 ) ْٚل١بط أٌىٍٛوٛص ؽغت ؽش٠مخ ٚ )1988( Bablockل١بط أٌٛ١س٠ب ٚفوك ِوبٚسد فوٟ
ٚ )1999( Youngلشأد أٌىضبفخ أٌؼٛئ١خ ثأعوزخذاَ عٙوبص أٌّط١وبف أٌؼوٛئٚ spectrophotometer ٟعٍو ٝأؽوٛاي
ِٛع١خ ِمذاس٘ب ٔ 600 500 580 630 550بٔ١ِٛزش عٍ ٝأٌزٛاٌ.ٟأِب ثبٌٕغجخ أٌ ٝأٌىٍٛث ٓ١ٌٛ١فوزُ ؽغوبثٗ ٔز١غوخ
اٌفشق ِبث ٓ١أٌجشٚر ٓ١أٌىٍٚ ٟأاٌج ٓ١ِٛؽجمب ٌّب عبء ثٗ ٚ Ottoآخشٚ .)2000( ْٚثٕفظ أٌٛلذ رُ ل١بط رشو١ض ثعوغ
أٌعٕبطووش أٌّعذٔ١ووخ وبٌىبٌغووٚ َٛ١أٌفغووفٛس ٚأٌّغٕغوو َٛ١فووِ ٟظووً أٌووذَ ثأعووزخذاَ عٙووبص أٌّط١ووبف أٌؼووٛئٚ ٟعٍوو ٝؽووٛي
ِووٛعٔ 650 610 650 ٟووبٔ١ِٛزش عٍوو ٝأٌزووٛاٌٚ ٟؽغووت ِبعووبء فووٚ . )1987) Coles ٟثبٌٕغووجخ ٌّعووبِالد ٘ؼووُ
أٌّشوجبد أٌغزائ١خ فو ٟأٌعالئوك أألسثعوخ ٌوُ ٔوزّىٓ ِوٓ أعوشاء رغشثوخ أٌٙؼوُ ٌٍعغوٛي ثغوجت عوذَ روٛفش ألفوبص أٌٙؼوُ
أٌّخظظخ ٌٍعغٛي فِ ٟؾطخ رغّ ٓ١أٌعغٛي ف ٟثشؽٍخ.
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 -3انرحهُم اإلحصائٍ :
رووُ رٕف١ووز اٌزؾٍ١ووً اإلؽظووبئٚ ٟفمووب ٌٍزظووّ ُ١اٌعشووٛائ ٟاٌىبِووً (Complete Randomized )C.R.D
ٚ Designؽغت ِبعبء ف ٟاٌشاٚ ٞٚخٍل هللا (ٚ )2000رٌه ٌّعشفخ رأص١ش إػوبفخ أٌىبٌغو َٛ١إٌٔمو ٟثّغوز٠ٛبد ِخزٍفوخ
ف ٟعالئك رغّ ٓ١أٌعغٛي أٌعشال١خ عٍ ٝأداء ٚ ّٛٔٚثعغ أٌظفبد أٌىّٛ١ؽ٠ٛ١خ ٌٍذَٚ .رّوذ اٌّمبسٔوخ ثو ٓ١اٌّزٛعوطبد
ثبعووزخذاَ اخزجووبس دٔىووٓ  )1955( Duncan testعٕووذ ِغووز ٞٛاؽزّووبي  %5أ %1 ٚاخزجووبس ِعٕ٠ٛووخ اٌفشٚلووبد ثووٓ١
ِزٛعطبد اٌظفبد اٌّذسٚعخٚ.رُ رٕف١ز اٌزؾٍ ً١اإلؽظبئٚ ٟاٌّمبسٔخ ث ٓ١اٌّزٛعوطبد ثبعوزخذاَ اٌؾبعوٛة اٌ٢وٚ ٟرٌوه
ثزطج١ك ثشٔبِظ  .)2002( SASفمذ اعزخذَ إٌّٛرط اٌش٠بػ ٟا٢ر: ٟ
Yij =  + ti + eij
 = Yijلّ١خ اٌّشب٘ذح ( )jف ٟأٌّعبٍِخ (. )i
 = اٌّزٛعؾ اٌعبَ ٌىبفخ اٌّشب٘ذاد .
 = tiرأص١ش اٌّعبٍِخ (٘ٚ )iزا ّ٠ضً روأص١ش إػوبفخ ِغوؾٛق أٌىبٌغو َٛ١إٌٔمو ٟثّغوز٠ٛبد ِخزٍفوخ فو ٟاٌعٍ١موخ عٍو ٝأٌظوفبد
أٌّذسٚعخ فِ ٟغبِ١ع أٌعغٛي أٌعشال١خ.
 = eijاٌخطأ اٌزغش٠ج ٟاٌعشٛائ ٟاٌخبص ثبٌٛؽذح اٌزغش٠ج١خ ٚاٌز٠ ٞزٛصع ؽج١ع١وب ً ِٚغوزمالً ثّزٛعوؾ عوبَ ٠غوب ٞٚطوفشاً
ٚثزجب٠ ٓ٠غب. 2 e ٞٚ
جذول (َ : )1سة أنًىاد انعهفُح أألونُح وانرحهُم أنكًُُائٍ نهعالئك أنًسرخذيح فٍ ذسًٍُ عجىل أنجُىتٍ.
أنًىاد أنعهفُح
 -1رسج صفشاء
 -2ذخانح أنحُطح
 -3كسثح فىل أنصىَا
 -4ذثٍ أنحُطح
 -5يسحىق أنكانسُىو
 -6حجش أنكهس
 -7يهح أنطعاو
أنًجًىع
 -1أنًادج أنجافح (: )%
 -2أنثشوذٍُ أنخاو (: )%
 -3أنذهٍ أنخاو (: )%
 -4أألنُاف أنخاو (: )%
 -5أنشياد (: )%
 -6أنكشتىهُذساخ أنزائثح (: )%
 -7أنطالح أنًًثهح
(كُهى سعشج/كغى عهُمح) :
 -8أنكانسُىو (: )%
 -9أنفسفىس (: )%

أنعهُمح أنثانثح
()%
21.10
61.60
5
9.80
1
0.50
1
%100

أنعهُمح أنشاتعح
()%
21.10
61.60
5
9.80
1.50
--1
%100

أنعهُمح أألونً أنعهُمح أنثاَُح
()%
()%
21.10
21.10
61.60
61.60
5
5
9.80
9.80
0.50
--1
1.50
1
1
%100
%100
أنرحهُم أنكًُُائٍ
96.17
96.17
14.35
14.35
3.94
3.94
11.83
11.83
5.27
5.27
60.78
60.78

96.17
14.35
3.94
11.83
5.27
60.78

96.17
14.35
3.94
11.83
5.27
60.78

2549

2549

2549

2549

0.57
0.32

0.63
0.38

0.64
0.43

0.65
0.49

ذى اعرًاد أنرحهُم أنكًُُائٍ نًكىَاخ انعالئك يٍ جذاول انرحهُم انكًُُائٍ نهًىاد انعهفُح انعشالُح (أنخىاجح
وآخشوٌ .)1978
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أنُرائج وانًُالشح :
 -1أداء وًَى أنعجىل :
رش١ش إٌٔزبئظ ف ٟعذٚي ( )2ثعذَ ٚعٛد فشٚق ِعٕ٠ٛخ فِ ٟعوذاد اٌوٛصْ ااثزوذائٌّ ٟغوبِ١ع عغوٛي أٌغٕوٛثٟ
أٌعشال١ووخ اٌّغووزخذِخ فوو٘ ٟووزٖ اٌذساعووخٚ .وووبْ ِزٛعووؾ أٌووٛصْ أاثزووذائٌٍ ٟعغووٛي فوو ٟثذا٠ووخ أٌزغشثووخ 3.31±115.50
 1.10±115.16 5.02±115.83 4.65±115.33وغُ عٍ ٝأٌزوٛاٌ .ٟفو ٟؽو ٓ١أ ٙوشد ٔزوبئظ أٌزؾٍ١وً أإلؽظوبئٟ
ثٛعٛد رأص١ش ِعٌّٕ )P≤0.05(ٞٛغز ٜٛأٌىبٌغ َٛ١أٌّؼبف ف ٟاٌعٍ١مخ عٍِ ٝعذاد أٌوٛصْ إٌٔٙوبئٚ ٟأٌض٠وبدح أٌٛصٔ١وخ
أٌ١ِٛ١ووووخ ٚاٌىٍ١ووووخ ِووووبث ٓ١أٌّعووووبٍِز ٓ١أألٌٚووووٚ ٝاٌشاثعووووخ ٚلووووذ ثٍغووووذ ِعووووذاد أألٚصاْ إٌٔٙبئ١ووووخ 7.77±182.00
 7.66±215.00 6.60±208.83 11.29±193.67وغووووووُ ٚأٌض٠وووووووبدح أٌٛصٔ١وووووووخ أٌ١ِٛ١وووووووخ 652 68.78±554
 64.54±831 71.04±775 102.38±غُ٠/ووووٚ َٛاٌض٠ووووبدح أٌٛصٔ١ووووخ أٌىٍ١ووووخ 12.49±78.67 8.25±66.50
 7.74±99.84 8.52±93.00وغووُ ٌٍّعووبِالد أألسثووع عٍوو ٝأٌزووٛاٌ٠ٚ .ٟعووضص رٌووه اٌشووىً سلووُ ( )1اٌووزٛ٠ ٞػووؼ إْ
ِٕؾٕ ّٛٔ ٝاٌعغٛي ف ٟأٌّغبِ١ع اٌز ٟرٕبٌٚذ اٌعالئوك أٌضبٔ١وخ ٚاٌضبٌضوخ ٚاٌشاثعوخ وبٔوذ ِزفٛلوخ ِعٕ٠ٛوب عوٓ ِٕؾٕؤّ ٟوٛ
اٌعغووٛي فوو ٟأٌّغّٛعووخ اٌزوو ٟرٕبٌٚووذ اٌعٍ١مووخ األٌٚووِّ ٝووب ٠شووغع اٌزٛطوو١خ ثبعووزخذاَ اٌعٍ١مووخ أٌشاثعووخ فوو ٟرغز٠ووخ اٌعغووٛي
اٌّؾٍ١خ اْ رٌه ٠الٙش رمذِب ٚاػؾب ثزؾغٓ ف ٟأداء  ّٛٔٚاٌعغٛي ف ٟأٌّعبٍِخ اٌشاثعخ ثذا ِٓ اٌعٍ١مخ األٌٚو٘ ٝوزا ِوٓ
ٔبؽ١خ ٔ ِٓٚبؽ١خ أخش ٜسثّب ٠عض ٜرٌه أٌزؾغوٓ أٌّعٕو ٞٛفو ٟأٌّعبٍِوخ اٌشاثعوخ إٌو ٝأْ ص٠وبدح أاعوزفبدح ِوٓ ٔزوشٚعٓ١
أٌعٍ١مخ ٚثعغ اٌّعبدْ ِٕٙٚب أٌىبٌغ َٛ١ف ٟأٌعٍ١مخ ٌغوذ أاؽز١بعوبد أٌالصِوخ ِوٓ أٌّعوبدْ ألغوشاع إٌّٔو ٛأٌّطٍوٛة (
٠ٚ .)1995Zahranالؽ و ِووٓ ٘ووزٖ إٌزووبئظ أخف وبع ِعٕووٍِ ٞٛؾوو ٛفووِ ٟعووذاد أألٚصاْ إٌٔٙبئ١ووخ ٚأٌض٠ووبدح اٌٛصٔ١ووخ
اٌ١ِٛ١خ ٚاٌىٍ١خ ف ٟاٌّعبٍِخ أأل( ٌٝٚعٍ١مخ أٌّمبسٔخ) ل١بعب ثبٌّعبِالد أٌضالس أٌزغش٠ج١وخ األخ١وشح سثّوب ٠عوٛد اٌغوجت فوٟ
رٌه إٌ ٝأْ ٔمض اٌىبٌغ َٛ١ف ٟأٌعٍ١مخ ٠ؤد ٞرٌه ثطج١عخ أٌؾبي إٌ ٝرؾف١ض غذح عوبساد اٌذسل١وخ parathyroid gland
إلفشاص ٘شِ ْٛأٌجبساصب٠ش٠ٚذ ( )PTHأٌزٛ٠ ٞفش أٌىبٌغ ِٓ َٛ١أٌفبئغ ِوٓ أٌعالوبَ ٚثوزٌه ٠غوزٕضف أٌؾ١وٛاْ اٌىبٌغوَٛ١
ِٓ عالبِٗ ٌغذ اؽز١بعبد عغّٗ ٌإلداِخ ٚإٌّ ٛعٕذ أخفبع ِغز ٜٛاٌىبٌغ َٛ١ف ٟأٌذَ ٚثزٌه ٠وٕعىظ رٌوه أٌزوأص١ش فوٟ
ّٔ ٛأٌؾٛ١اْ ٚأدائٗ ( ٚ Hortonآخشٚ Hegazy ٚ 1992 ْٚآخوش٘ )1999 ْٚوزا ِوٓ ٔبؽ١وخ ِٚوٓ ٔبؽ١وخ أخوش ٜأْ
ص٠ووبدح ِغووز ٜٛأٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟأٌعالئووك لووذ أد ٜإٌوو ٝرؾغووٓ ِعٕوو ٞٛفوو ٟأاعووزفبدح ِووٓ ٔزووشٚع ٓ١أٌعٍ١مووخ ٚثعووغ اٌّعووبدْ
ٚأّ٘ٙووب أٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟعالئووك رغووّ ٓ١ؽٛ١أووبد اٌٍؾووُ (ٚ.) 1995 Zahranعووبءد ٘ووزٖ إٌٔزووبئظ ِزفمووخ ِووع ِووبروشٖ
ٚ Montgomeryآخش ) 2002( ْٚاٌز ٓ٠اؽالٛا ٚعٛد فوشٚق ِعٕ٠ٛوخ فوِ ٟعوذاد أٌوٛصْ إٌٔٙوبئٚ ٟاٌض٠وبدح أٌٛصٔ١وخ
أٌ١ِٛ١خ عٕذ اعزخذأِ ُٙغت ِخزٍفخ ِٓ ف١زبِٚ 106 × 7.50 5.00 2.50 1.00 0.50 0(D3 ٓ١ؽذح د١ٌٚوخ) ِوٓ
٘ووزا أٌف١زووبِ ٓ١ثطش٠مووخ اٌزغش٠ووع فوو ٟعغووٛي اٌٍؾووُ أٌّؼووشثخ عٍوو ٝاٌزٛاٌ.ٟوّووب ارفمووذ ٘ووزٖ إٌز١غووخ ِووع ِووب رٛطووً أٌ١ووٗ
ٚ Plascenciaآخش ) 2009( ْٚاٌزٚ ٓ٠عوذٚا رؾغوٓ ِعٕو ٞٛفو ٟطوفز ٟأٌوٛصْ إٌٙوبئٚ ٟاٌض٠وبدح اٌٛصٔ١وخ فو ٟعغوٛي
اٌٍؾُ عٕذ ص٠بدح ِغز ٜٛاٌىبٌغ %0.50 ِٓ َٛ١إٌ ٝأٌّغز %0.90 ٜٛف ٟأٌعٍ١مخٚ .وزٌه ارفمذ ٘زٖ إٌٔز١غخ ِع ِوبروشٖ
ٚ Zinnآخش )2009 A( ْٚأٌزٚ ٞعذ فشٚق ِعٕ٠ٛوخ فو ٟأداء ّٔٚو ٛا أٌعغوٛي اٌّؼوشثخ ( Brahma × Aberdeen
 ) angus × Herefordعٕذ اعزخذاِ ُٙصالس ِغوز٠ٛبد ِوٓ عٕظوش أٌىبٌغو )%0.90 0.70 0.50( َٛ١فو ٟعالئوك
رغّ ٓ١أٌعغٛي ٌّٚذح ِٛ٠ 90بٚ .وزٌه عبءد ٘زٖ إٌٔز١غخ ِزفموخ ِوع ِبرٛطوً أٌ١وٗ ٚ Hegazyآخوش )1999( ْٚاٌوزٓ٠
ٚعذٚا ص٠بدح عبٌ١خ اٌّعٕ٠ٛخ فِ ٟعذاد أٌٛصْ أٌؾ ٚ ٟدسعخ ؽبٌخ اٌغغُ  BCSفٔ ٟعوبط أٌجشلو Barki ٟأٌزو ٟغوز٠ذ
عٍو ٝعٍ١موخ أعبعو١خ ِؼوبف أٌٙ١وب  50غوُ ِوٓ أٌىبٌغو/ َٛ١سأط ل١بعوب إٌوِ ٝغّٛعوخ أٌّمبسٔوخ أٌزو ٟغوز٠ذ عٍو ٝأٌعٍ١موخ
أألعبعو١خ فموؾٚ .ووزٌه عوبءد ٘وزٖ إٌزوبئظ ِطبثموخ ِوع ٔزوبئظ ٚ Nour-El-Dinآخوش )2009( ْٚاٌوزٚ ٓ٠عوذٚا رؾغوٓ
ِعٕوو ٞٛفووِ ٟزٛعووطبد اٌض٠ووبدح اٌٛصٔ١ووخ فوو ٟؽّووالْ أٌشؽّووبٌٔ Rahmani ٟظووبٌؼ اٌّعووبِالد اٌزغش٠ج١ووخ ِغووؾٛق
أٌىبٌغ٘ َٛ١شِ ْٛإٌِّٔ ) G.H(ٛغؾٛق أٌىبٌغِ )َٛ١مبسٔخ ثّعبٍِخ أٌغ١طشح أٌخبٌ١خ ِٓ ِغؾٛق أٌىبٌغو.َٛ١ثّٕ١ب ٌوُ
رىٓ ٘زٖ إٌٔزبئظ ِزفمخ ِع ٔزبئظ ٚ Bobadillaآخش )1977( ْٚاٌز ٓ٠اؽالٛا عذَ ٚعٛد فشٚلبد ِعٕ٠ٛوخ فوِ ٟعوذاد
اٌٛصْ إٌٔٙبئ ٟف ٟعغٛي أٌض٠ج Zebu ٛعٕذ اعزخذاِ ُٙصالس عالئك ِشوضح ف ٟرغّ ٓ١أٌعغوٛي ٌّوذح ِٛ٠ 77وب اؽزوٛد
أأل ٌٝٚعٍ ٝعٍ١مخ أعبع١خ أػ١ل أٌٙ١ب  600غُ ِٓ ِغؾٛق أٌعالبَ ٚاٌٍؾُ وّظذس ٌٍىبٌغٌٍ َٛ١عغٛي ٚاٌضبٔ١وخ اؽزوٛد
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عٍ ٝعٍ١مخ أعبع١خ أػ١ل أٌٙ١ب  300غُ ِٓ ِغؾٛق أٌعالوبَ ٚاٌٍؾوُ وّظوذس ٌٍىبٌغو300 َٛ١غوُ ِوٓ خّ١وشح أٌخجوض
أٌغبفخ ٚأٌعٍ١مخ اٌضبٌضوخ (عٍ١موخ أعبعو١خ) خبٌ١وخ ِوٓ ِغوؾٛق أٌىبٌغوٚ .َٛ١ووزٌه ٌوُ رزفوك ٘وزٖ إٌزوبئظ ِوع ٔزوبئظ Horton
ٚآخشٚ Salinas ٚ )1992( ْٚآخش )2006( ْٚاٌز ٓ٠أٚػؾٛا أْ ِغز ٜٛأٌىبٌغ َٛ١فو ٟأٌعٍ١موخ ٌوُ ٠وؤصش ِعٕ٠ٛوب فوٟ
ِزٛعطبد أٌض٠بدح أٌٛصٔ١خ فو ٟإٌٔعوبط عٕوذ رغوز٠زٙب ِغوز٠ٛبد ِخزٍفوخ ِوٓ ِغوؾٛق أٌىبٌغو 300 150 75 0( َٛ١غوُ
ِغؾٛق أٌىبٌغ/َٛ١سأطٚ.)َٛ٠/ثبٌٕغجخ ٌظفز ٟوّ١خ اٌعٍل أٌّزٕبٚي ٚوفبءح أٌزؾ٠ٛوً اٌغوزائ ٟفو ٟاٌّعوبِالد األسثوع ٌوُ
رؾًٍ إؽظبئ١ب ثغجت اٌزغز٠خ اٌغّبع١خ ٌّغبِ١ع أٌعغٛي٠ٚ .الؽ ِٓ ٘زٖ إٌزبئظ ف ٟعذٚي ( )2رمبسة ف ٟوّ١وخ أٌعٍول
اٌّغزٍٙىخ اٌٌٍّ ِٟٛ١عبِالد األسثع ٚثفشٚق ؽغبث١خ ؽف١فخ ٚسثّب ٠عض ٜاٌغجت إٌو ٝرموبسة ِغوز٠ٛبد اٌطبلوخ اا٠ؼو١خ
ف ٟأٌعالئك األسثع ؽ١ش ثٍغذ  2549 2549 2549 2549و ٍٛ١ععشح  /وغُ عٍل (عذٚي  .)1أِب ِعبِوً اٌزؾ٠ٛوً
اٌغزائ ٟفمذ ثٍز  7.96 8.03 8.91 10.12وغُ عٍل ِغزٍٙه/وغُ ص٠بدح ٚصٔ١خ ف ٟاٌوٛصْ اٌؾوٌٍّ ٟعوبِالد أألسثوع
عٍ ٝاٌزٛاٌٚ ٟوبٔذ ٌظبٌؼ اٌّعبٍِز ٓ١اٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخ ِمبسٔخ ثبٌّعبٍِخ األٚ ٌٝٚسثّب ٠عض ٜعجت رٌه ٠شعع إٌ ٝص٠وبدح
أاعزغبغخ ٚاٌزؾغٓ ف ٟأاعزفبدح ِٓ ااصٚد ٚاٌّعبدْ ٚخبطخ عٕظش اٌىبٌغٌ َٛ١غذ اؽز١بعبرٙب ِّب ٠ؤد ٞإٌو ٝص٠وبدح
ف ٟأٌٛصْ أٌؾٌٍ ٟؾٛ١اْ (ٚ.)1995 Zahranعبءد ٘زٖ إٌزبئظ ِزفمخ ِوع ٔزوبئظ ٚ Bobadillaآخوش )1977( ْٚثعوذَ
 ٚعٛد فشٚلبد ِعٕ٠ٛخ فِ ٟعذاد وّ١بد اٌعٍل أٌّغزٍٙه اٌٚ ِٟٛ١وفبءح اٌزؾ ً٠ٛاٌغزائ ٟثوِ ٓ١غوبِ١ع عغوٛي أٌض٠جوٛ
 Zebuعٕذ اعزخذاِ ُٙصالس عالئك ِشوضح ف ٟرغّ ٓ١أٌعغٛي ِخزٍفخ فِ ٟؾزٛا٘وب ثّغوزِ ٜٛغوؾٛق أٌىبٌغوٌّٚ َٛ١وذح
ِٛ٠ 77بٚ.وزٌه ارفمذ ٘وزٖ إٌٔز١غوخ ِوع ِوبروشٖ ٚ Montgomeryآخوش )2002( ْٚاٌوز ٓ٠اؽالوٛا عوذَ ٚعوٛد فوشٚق
ِعٕ٠ٛخ فِ ٟعذاد وّ١بد اٌعٍول أٌّغوزٍٙه اٌ١و ِٟٛعٕوذ اعوزخذأِ ُٙغوت ِخزٍفوخ ِوٓ ف١زوبِ1.00 0.50 0(D3 ٓ١
ٚ 106 × 7.50 5.00 2.50ؽذح د١ٌٚخ) ِٓ ٘زا أٌف١زبِ ٓ١ثطش٠مخ اٌزغش٠ع فو ٟعغوٛي اٌٍؾوُ أٌّؼوشثخ عٍو ٝاٌزوٛاٌ.ٟ
ٚوووزٌه ارفمووذ ٘ وزٖ إٌٔز١غووخ ِووع ِووبروشٖ ٚ Zinnآخووش )2009 B( ْٚاٌووز ٓ٠اؽالووٛا عووذَ فووشٚق ِعٕ٠ٛووخ فووِ ٟعووذاد
وّ١ووبد اٌعٍوول أٌّغووزٍٙه اٌ١وو ِٟٛأٌعغووٛي اٌّؼووشثخ ( )Brahma × Aberdeen angus × Herefordعٕووذ
اعزخذاِِ ُٙغز ِٓ ٓ١٠ٛعٕظش أٌىبٌغ )%1.20 0.70( َٛ١ف ٟعالئك رغّ ٓ١أٌعغٛي ٌّٚذح ِٛ٠ 126بً.
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شكم ( :)1يُحٍُ ذأثُش يسرىي انكانسُىو فٍ انعهُمح عهً ًَى انعجىل انعشالُح
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جذول ( :) 2ذأثُش إضافح أنكانسُىو تًسرىَاخ يخرهفح فٍ عالئك ذسًٍُ أنعجىل عهً أداء عجىل أنجُىتٍ.
(أنًرىسظ  ±أنخطأ أنمُاسٍ )
أنصفاخ
 -1عذد أنعجىل
 -2أنىصٌ أالترذائٍ (كغى) :
 -3أنىصٌ أنُهائٍ (كغى) :
 -4أنضَادج أنىصَُح أنُىيُح
(غى /عجم):
 -5أنضَادج أنىصَُح أنكهُح
(كغى):
 -6كًُح أنعهف أنًسرههك
أنُىيٍ(.كغى/عجمَ/ىو)
 -7كفاءج أنرحىَم أنغزائٍ
(كغى عهف يسرههك/كغى
صَادج وصَُح):

أنًعايهح أألونً
(صفش %كانسُىو)
6
A 3.31 ±115.50
B 7.77 ± 182.00

أنًعايهح أنثاَُح
( %0.5كانسُىو)
6
A 4.65 ±115.33
AB 11.29±193.67

أنًعايهح أنثانثح
( %1كانسُىو)
6
A 5.02±115.83
A 6.60 ± 208.83

أنًعايهح أنشاتعح
( %1.5كانسُىو)
6
A 1.10 ±115.16
A 7.66 ± 215.00

B 68.78 ± 554

AB 102.38 ± 652

AB 71.04 ± 775

A 64.54 ± 831

B 8.25 ± 66.50

AB 12.49 ±78.34

AB 8.52 ± 93.00

A 7.74 ± 99.84

5.61

5.84

6.22

6.63

10.12

8.91

8.03

7.96

انصفح انرٍ ذحًلم يرىسلطاذها حلشوف يخرهفلح ضلًٍ انسلطش انىاحلذ ذلذل عهلً وجلىد فلشوق يعُىَلح عُلذ يسلرىي
احرًال 0.05
 -2انصفاخ أنكًُىحُىَح نهذو :
٠زؼؼ ِٓ ٔزبئظ عذٚي (ٚ )3عٛد رأص١شاد عبٌ١وخ أٌّعٕ٠ٛوخ (ٌّ )P≤0.01غوز ٜٛأٌىبٌغو َٛ١اٌّؼوبف ٌٍعٍ١موخ
فووِ ٟعووذاد أعووذاد وش٠ووبد أٌووذَ أٌؾّووش ٚخال٠ووب أٌووذَ اٌجوو١غ ٚرشاو١ووض ٛ٠س٠ووب اٌووذَ ٚأٌىٍغووش٠ذاد اٌضالص١ووخ.إر ثٕ١ووذ ٔزووبئظ
أٌزؾٍ ً١أإلؽظوبئ ٟثٛعوٛد فشٚلوبد عبٌ١وخ أٌّعٕ٠ٛوخ (ِ )P≤0.01وبث ٓ١ووال أٌّعوبٍِز ٓ١األٌٚوٚ ٝاٌضبٔ١وخ عوٓ أٌّعوبٍِزٓ١
أٌضبٌضووخ ٚاٌشاثعووخ فووِ ٟزٛعووطبد أعووذاد وش٠ووبد أٌووذَ أٌؾّووش ٚخال٠ووب أٌووذَ اٌجوو١غ ِٚووبث ٓ١أٌّعبٍِووخ األٌٚوو ٝعووٓ أٌّعبٍِووخ
اٌشاثعخ ف ٟرشو١ض ٛ٠س٠ب اٌذَ ٚأٌىٍغوش٠ذاد اٌضالص١وخ (عوذٚي ٚ.)3ثبٌٕغوجخ ٌظوفز ٟعوىش أٌوذَ (أٌىٍٛووٛص) ٚؽغوُ وش٠وبد
أٌووذَ أٌّشطٛطووخ أ ٙووشد ٔزووبئظ أٌزؾٍ١ووً اإلؽظووبئ ٟثٛعووٛد فووشٚق ِعٕ٠ٛووخ (ِ )P≤0.05ووبث ٓ١أٌّعبٍِووخ أألٌٚوو ٝعووٓ
أٌّعبٍِخ أٌشاثعخ فِ ٟزٛعطبد عىش أٌذَ (أٌىٍٛوٛص) ِٚبث ٓ١أٌّعبٍِخ أأل ٌٝٚعٓ أٌّعبٍِز ٓ١أٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخ فو ٟرشو١وض
ؽغُ وش٠بد أٌذَ أٌّشطٛطخ فِ ٟغبِ١ع اٌعغٛي اٌعشال١خٚ .لذ ثٍغذ ِعذاد أعذاد وش٠بد أٌذَ أٌؾّوش0.35±8.067
١ٍِ 0.46±10.912 0.34±9.582 0.10± 8.220وووووو ْٛوش٠ووووووخِ/ب٠ىش١ٌٚزش  ٚأعووووووذاد خال٠ووووووب أٌووووووذَ أٌجوووووو١غ
710.86±10300 322.54± 8704 190.71± 8371 540.12±7120خٍ١ووووخِ /ووووب٠ىش١ٌٚزش ٚرشو١ووووض ؽغووووُ
وش٠ووبد أٌووذَ أٌّشطٛطووخ ٚ 1.66± %41.83 1.46±38.70 3.19±35.25 1.56±34.18رشو١ووض عووىش أٌووذَ
(أٌىٍٛوٛص) ٍِ 3.63±54.05 2.21± 51.63 0.92± 48.29 1.41± 43.02غوُِ100/وً ٛ٠ٚس٠وب أٌوذَ 27.06
ٍِ 0.59±34.17 1.88± 32.40 0.88± 29.52 1.32±غوووُِ100/وووً ٚأٌىٍغوووش٠ذاد اٌضالص١وووخ 1.58±54.17
ٍِ 1.71± 45.54 1.66± 48.26 1.52±52.12غوُِ100/وً عٍوو ٝأٌزوٛاٌٚ .ٟرشوو١ش إٌٔزوبئظ أٌّزؾظووً عٍٙ١وب فووٟ
أٌغذٚي ( )3إٌ ٝرؾغٓ ِعٕ )P≤0.05( ٞٛفِ ٟزٛعطبد أعذاد وش٠بد أٌذَ أٌؾّش ٚخال٠وب أٌوذَ أٌجو١غ ٚؽغوُ وش٠وبد
أٌووذَ أٌّشطٛطووخ ثض٠ووبدح ِغووز ٜٛاٌىبٌغوو َٛ١اٌّؼووبف ٌٍعٍ١مووخ ٠ٚعووض ٜرٌووه ٌشثّووب إٌوو ٝدٚسٖ فوو ٟرشو١ووت اٌّشوجووبد
اٌعؼوو٠ٛخ ِضووً اٌجشٚرٕ١ووبد ٚاٌٍج١ووذاد ٚاٌزوو ٟرووذخً فوو ٟثٕووبء اٌعؼووالد ٚخال٠ووب اٌووذَ ٚاألٔغووغخ اٌطش٠ووخ فوو ٟاٌغغووُ (ؽووٗ
ٚآخش.)1984 ْٚأِب اٌزؾغوٓ اٌّعٕو )P≤0.05( ٞٛفوِ ٟغوز ٜٛأٌىٍٛووٛص فو ٟدَ عغوٛي اٌّعوبِالد أٌزغش٠ج١وخ اٌضالصوخ
أألخ١شح ل١بعب إٌ ٝاٌّعبٍِخ أأل٠ٚ ٌٝٚعض ٜرٌوه إٌو ٝص٠وبدح فعبٌ١وخ ٘شِو glucagons ْٛأٌوز٠ ٞفوشص ِوٓ خال٠وب أٌفوب فوٟ
أٌجٕىش٠وبط إر ٠عّوً ٘وزا أٌٙشِو ْٛعٍو ٝسفوع ِغوز ٜٛعوىش أٌوذَ ٚرٌوه عوٓ ؽش٠وك رٕشو١ؾ أٔوضAdenyle cyclase ُ٠
أٌّغووؤٚي عووٓ رؾ٠ٛووً أي  ATPإٌووٚ CAMP ٝاٌزوو ٟثووذٚس٘ب رٕشووؾ أٔووض phosphorylase ُ٠فوو ٟأٌىجووذ ؽ١ووش ٠مووَٛ
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ثزؾ ً٠ٛأٌىال٠ىٛع ٓ١أٌّخض ْٚف ٟأٌىجذ إٌ ٝوٍٛوٛص ؽش ِٓ خالي عٍّ١خ ٚ glycogenolysisاٌز٠ ٞعوذ ِظوذس ؽبلوخ
أعبع ٟإلداِخ ِغز ٜٛأٌىٍٛوٛص ف ٟعغُ أٌؾ١وٛاْ ( 1992 Tarrantٚ McVeighأٌوذٚس )1988 ٞفؼوال عوٓ رٌوه
أْ ِووشٚس أٌووذ٘ٓ فوو ٟاٌىووشػ ٠زؾٍووً إٌوو ٝأؽّووبع دٕ٘١ووخ غ١ووش ِشووجعخ ٚوٍ١غووشٚي ٚثعووغ ِٕٙووب ٠زؾووٛي إٌوو ٝوٍٛوووٛص
(ٚ.)2008 Morsyوزٌه رش١ش إٌٔزبئظ اٌّٛػوؾخ فو ٟعوذٚي ( )3إٌوٚ ٝعوٛد أخفوبع عوبٌ ٟاٌّعٕ٠ٛوخ ( )P≤0.01فوٟ
رشو١ض أٌىٍغش٠ذاد اٌضالص١خ ثض٠بدح ِغز ٜٛاٌىبٌغ َٛ١اٌّؼبف ٌٍعٍ١مخ ٌشثّب ٠عٛد رٌوه إٌو ٝأْ رشو١وض اٌوذ٘ٓ ٠زغ١وش دائّوب
ف ٟأٌذَ ف١ضداد رشو ١ض٘ب ٔز١غخ أؾالٌٙب ِٓ األٔغغخ أٌذٕ٘١خ ثغجت ل١بَ اٌؾٛ١اْ ثعٍّ١خ اٌزّضٌٍٕ ً١غو١ظ اٌوذٕ٘ ٟاٌّخوضْٚ
ف ٟعغّٗ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌؾٛ١اْ ِٓ اٌطبلخ (طبٌؼ  1985أٌّٙذاٚ ٞٚآخش.)2010 ْٚ
ٚثبٌٕغووجخ ٌزشو١ووض خؼووبة أٌووذَ فمووذ أشووبسد ٔزووبئظ اٌزؾٍ١ووً اإلؽظووبئٌٙ ٟووزٖ أٌظووفخ إٌوو ٝأْ اٌفشٚلووبد فووٟ
ِزٛعطبد ٘زٖ اٌظفخ رخزٍل ِعٕ٠ٛب ث ٓ١اٌّعبِالد األسثعٚ.لذ ثٍغوذ ِزٛعوطبد رشو١وض خؼوبة أٌوذَ 0.37± 9.34
 0.91±10.88 0.54±9.59 0.05±9.43غٌٍُّ ًِ 100/عبِالد أألسثع عٍ ٝاٌزٛاٌٚ ٟعبءد ٘وزٖ إٌٔزوبئظ ِزفموخ
ِع ِبروشٖ  )1995( Husseinاٌز ٞاؽ ٚعٛد رأص١شاد ِعٕ٠ٛخ فِ ٟزٛعطبد أعذاد وش٠بد أٌذَ أٌؾّش ٚخال٠وب أٌوذَ
أٌجوو١غ ٚرشو١ووض ؽغووُ وش٠ووبد أٌووذَ أٌّشطٛطووخ فوو ٟدَ اٌىجووبػ اٌّؼووشثخ ٚاٌّزٕبٌٚووخ عٍوو ٝعٍ١مووخ اؽزووٛد عٍوو%6 ٝ
وبٌغ َٛ١عٍ ٝأعبط اٌّبدح اٌغبفخ ف ٟاٌعٍ١مخ ِمبسٔخ ثبٌّغّٛعخ اٌّزٕبٌٚخ عٍ١مخ اٌّمبسٔوخ أٌخبٌ١وخ ِوٓ عٕظوش أٌىبٌغو.َٛ١
ٚوزٌه عبءد ٘زٖ إٌٔز١غخ ِطبثمخ ِع ٔزبئظ ٚ El-Bedwayآخوش )2005( ْٚاٌوز ٓ٠اؽالوٛا ٚعوٛد فوشٚق ِعٕ٠ٛوخ فوٟ
ِزٛعطبد أعذاد وش٠بد أٌذَ أٌؾّش ف ٟدَ عغٛي أٌفش٠ض٠بْ اٌّعبٍِخ ثبٌىبٌغ َٛ١ثّغز٠ٛبد رزوشاٚػ ِوبث %6-4 ٓ١عٍوٝ
أعبط أٌّبدح أٌغبفخ ف ٟاٌعٍ١مخ ل١بعب إٌِ ٝغّٛعخ أٌّمبسٔخ اٌغ١ش ِعبٍِخ ثبٌىبٌغٚ.َٛ١وزٌه عبءد ٘زٖ إٌٔزوبئظ ِزفموخ ِوع
ِبروشٖ ٚ Nour El-Dinآخش )2009( ْٚاٌزٚ ٓ٠عذٚا فشٚلوبد ِعٕ٠ٛوخ فوِ ٟعوذاد رشاو١وض عوىش أٌوذَ ٛ٠ٚسثوب اٌوذَ
ٚأٌىٍغش٠ذاد اٌضالص١خ فوِ ٟغوبِ١ع ؽّوالْ اٌشؽّوبٔ ٟأٌّعبٍِوخ ثّغوؾٛق أٌىبٌغو٘ َٛ١شِو ْٛإٌّوِ )G.H( ٛغوؾٛق
أٌىبٌغ َٛ١عٓ ِغّٛعخ اٌّمبسٔخ أٌّعبٍِخ ثٙشِ ْٛإٌّ )G.H( ٛفمؾ.ثّٕ١ب ٌُ رىٓ ٘زٖ إٌٔزبئظ ِطبثمخ ِوع ِبرٛطوً أٌ١وٗ
ٚ EL-Bedwayٚ )1995( Husseinآخوووش )2005( ْٚاٌوووز ٓ٠اؽالوووٛا عووووذَ ٚعوووٛد أ ٞاخزالفوووبد ِعٕ٠ٛوووخ فووووٟ
ِزٛعطبد أعذاد خال٠وب أٌوذَ أٌجو١غ ٚرشو١وض ؽغوُ وش٠وبد أٌوذَ أٌّشطٛطوخ فو ٟدَ اٌؾٛ١أوبد ثو ٓ١اٌّغوبِ١ع أٌّعبٍِوخ
ٚغ١ش اٌّعبٍِخ ثعٕظش اٌىبٌغ.َٛ١
جذول ( :) 3ذأثُش إضافح أنكانسُىو تًسرىَاخ يخرهفح فٍ عالئك ذسًٍُ أنعجىل عهً تعض أنصفاخ أنكًُىحُىَح
نهذو فٍ عجىل أنجُىتٍ( .أنًرىسظ  ±أنخطأ أنمُاسٍ )
أنصفاخ
 -1عذد كشَاخ أنذو أنحًش **
( 106كشَح/ياَكشونُرش):
 -2عذد خالَا أنذو أنثُض **
(خهُح /ياَكشونُرش):
 -3ذشكُض خضاب أنذو (غى 100/يم) :
-4حجى كشَاخ أنذو أنًشصىصح (*:)%
 -5ذشكُض سكش أنذو (يهغى) *:
 -6ذشكُض َىسَا أنذو (يهغى) ** :
-7ذشكُضأنكهُسشَذاخ أنثالثُح (يهغى) **:

أنًعايهح أألونً
(صفش %كانسُىو)

أنًعايهح أنثاَُح
( %0.5كانسُىو)

أنًعايهح أنثانثح
( %1كانسُىو)

أنًعايهح أنشاتعح
( %1.5كانسُىو)

C 0.35 ±8.067

C 0.10 ± 8.220

B 0.34 ± 9.582

A 0.46 ± 10.912

C 540.12 ± 7120

BC 190.71±8371

A 322.54± 704

A 710.86 ±10300

A 0.37 ± 9.34
B 1.56 ± 34.18
B 1.41 ± 43.02
C 1.32 ± 27.06
A 1.58 ± 54.17

A 0.05 ± 9.43
AB 3.19 ±35.25
AB 0.92 ±48.29
BC 0.88 ± 29.52
AB 1.52 ±52.12

A 0.54 ± 9.59
AB 1.46 ±38.70
A 2.21 ± 51.63
AB 1.80 ±32.40
BC 1.66 ±48.26

A 0.91 ± 10.88
A 1.66 ± 41.83
A 3.63 ± 54.05
A 0.59 ± 34.17
C 1.71 ± 45.54

أنصفح أنرٍ ذحًم يرىسطاذها حشوف يخرهفح ضًٍ أنصف أنىاحذ ذذل عهً وجىد فشوق يعُىَلح عُلذ يسلرىي احرًلال 0.05
أو 0.01
** أنفشوق يعُىَح ذحد يسرىي احرًال .0.01
* أنفشوق يعُىَح ذحد يسرىي احرًال .0.05
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 -3تشوذُُاخ انذو :
أِب ثبٌٕغجخ ٌجش ٚرٕ١بد أٌذَ (أٌجشٚر ٓ١أٌىٍٚ ٟأاٌجٚ ٓ١ِٛأٌىٍٛث )ٓ١ٌٛ١فمذ أشبسد إٌزبئظ ف( ٟعذٚي  )4ثٛعوٛد
رأص١ش ِعٌّٕ )P≤0.05( ٞٛغز ٜٛأٌىبٌغ َٛ١اٌّؼبف ٌٍعٍ١مخ فوِ ٟعوذاد رشو١وض أٌجوشٚر ٓ١أٌىٍو ٟثو ٓ١أٌّعبٍِوخ أألٌٚوٝ
عٓ وال أٌّعبٍِز ٓ١أٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخ.ثّٕ١ب ٌُ رىٓ ٕ٘بٌه فشٚق ِعٕ٠ٛوخ ثو ٓ١أٌّعوبٍِز ٓ١أألٌٚوٚ ٝاٌضبٔ١وخ ِٚوٓ عٙوخ أخوشٜ
ِبث ٓ١اٌّعبِالد أٌضبٔ١خ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخٚ .لوذ ثٍغوذ ِعوذاد رشو١وض أٌجوشٚر ٓ١أٌىٍو0.42± 6.95 0.24± 6.23 ٟ
 0.24±7.14 0.38±7.51غٌٍُّ ًِ 100/عبِالد أألسثع عٍ ٝأٌزٛاٌٚ.ٟرش١ش ٘زٖ إٌٔزبئظ إٌوٚ ٝعوٛد رؾغوٓ ِعٕوٞٛ
فِ ٟع ذي ٘زٖ أٌظفخ ثض٠وبدح ِغوز ٜٛأٌىبٌغو َٛ١اٌّؼوبف ٌٍعٍ١موخ فو ٟأٌّعوبِالد أٌضالصوخ أألخ١وشح ٘ٚوزا ٠عوٛد ٌشثّوب إٌوٝ
أٌزؾغٓ ف ٟوفوبءح أٌزؾ٠ٛوً أٌغوزائٔ ٟز١غوخ أاعزغوبغخ ٚااعوزفبدح ِوٓ أاصٚد ٚثعوغ اٌّعوبدْ ٚخبطوخ أٌىبٌغو َٛ١فوٟ
أٌعٍ١مخ ٘ٚزا ٠ؤد ٞف ٟإٌٔٙب٠خ إٌ ٝص٠بدح ِعٕ٠ٛخ فِ ٟعذاد رشو١ض أٌجشٚر ٓ١أٌىٌٍٍ ٟوذَ ِٚوٓ ٔبؽ١وخ أخوش ٜسثّوب ٠عوضٜ
رٌه اٌزؾغوٓ أٌّعٕو ٞٛفوِ ٟعوذي ٘وزٖ أٌظوفخ إٌو ٝاأخفوبع أٌّعٕو ٞٛفو ٟرشو١وض اٌىٍغوش٠ذاد أٌضالص١وخ فو ٟأٌّعوبِالد
أٌضالصخ أألخ١شح ل١بعب ثبٌّعبٍِخ أأل.)1995 Zahran( ٌٝٚأِوب رشو١وض أٌىٍٛث١و ٓ١ٌٛفموذ أشوبسد إٌٔزوبئظ فو ٟأٌغوذٚي ()4
ثٛعووٛد رووأص١ش عووبٌ ٟاٌّعٕ٠ٛووخ (ٌّ )P≤0.01غووز ٜٛأٌىبٌغوو َٛ١اٌّؼووبف ٌٍعٍ١مووخ فووِ ٟعووذاد رشو١ووض أٌىٍٛث١وو ٓ١ٌٛثووٓ١
أٌّعبٍِخ أأل ٌٝٚعٓ وال أٌّعبٍِز ٓ١أٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخ .ثّٕ١ب ٌُ رىٓ ٕ٘بٌوه فوشٚق ِعٕ٠ٛوخ ثو ٓ١أٌّعوبٍِز ٓ١أألٌٚوٚ ٝاٌضبٔ١وخ
 ِٓٚعٙخ أخشِ ٜبث ٓ١اٌّعبِالد أٌضبٔ١خ ٚاٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخ٘ .زا ٚلذ ثٍغوذ ِعوذاد رشو١وض أٌىٍٛث١و0.14± 2.10 ٓ١ٌٛ
 0.11± 3.11 0.17± 2.75 0.28± 2.50غٌٍُّ ًِ100/عبِالد أألسثع عٍ ٝأٌزٛاٌٚ.ٟثبٌٕغجخ ٌزشو١ض األٌجوٓ١ِٛ
فمووذ أٚػووؾذ ٔزووبئظ أٌزؾٍ١ووً أإلؽظووبئ ٟثعووذَ ٚعووٛد أ ٞاخووزالف ِعٕوو ٞٛفووِ ٟزٛعووطبد ٘ووزٖ أٌظووفخ ثوو ٓ١أٌّعووبِالد
أألسثعخ٘.وووووزا ٚثٍغوووووذ ِزٛعوووووطبد رشو١وووووض األٌجووووو0.23±4.83 0.29±4.76 0.18±4.45 0.31±4.13 ٓ١ِٛ
غٌٍُّ ًِ100/عبِالد أألسثع عٍ ٝأٌزٛاٌٚ.ٟأوذ ٘زٖ إٌٔزبئظ ٚ Nour-El-Dinآخوش )2009( ْٚاٌوز ٓ٠اؽالوٛا ٚعوٛد
فووشٚق ِعٕ٠ٛووخ فووِ ٟعووذاد رشاو١ووض اٌجووشٚر ٓ١أٌىٍووٚ ٟأٌىٍٛث١وو ٓ١ٌٛفووِ ٟغووبِ١ع ؽّووالْ اٌشؽّووبٔ ٟأٌّعبٍِووخ ثّغووؾٛق
أٌىبٌغ٘ َٛ١شِ ْٛإٌّوِ )G.H( ٛغوؾٛق أٌىبٌغو َٛ١عوٓ ِغّٛعوخ اٌّمبسٔوخ أٌّعبٍِوخ ثٙشِو ْٛإٌّو )G.H( ٛفموؾ.
ثّٕ١ب ٌُ رزفك ٘زٖ إٌٔز١غخ ِع ٔزبئظ ٚ Luآخش )1990( ْٚاٌزٌ ٓ٠وُ ٠غوذٚا أ ٞاخزالفوبد ِعٕ٠ٛوخ فوِ ٟزٛعوطبد رشو١وض
أٌجشٚر ٓ١أٌىٍو ٟفو ٟدَ ِغوبِ١ع ِوبعض  Alpineعٕوذ اعوزخذاِِ ُٙغوؾٛق أٌعالوبَ ٚاٌٍؾوُ وّظوذس ٌٍىبٌغو َٛ١ثٕغوت 0
 %13.60 6.80ف ٟعالئك رغّ ٓ١أٌّبعض ٌّذح  15أعجٛعبً.
جذول ( :) 4ذأثُش إضافح أنكانسُىو تًسرىَاخ يخرهفح فٍ عالئك ذسًٍُ أنعجىل عهً تشوذُُاخ أنذو فٍ عجىل
أنجُىتٍ( .أنًرىسظ  ±أنخطأ أنمُاسٍ )
أنًعايهح أنشاتعح
أنًعايهح أنثانثح
أنًعايهح أنثاَُح
أنًعايهح أألونً
أنصفاخ
(صفش %كانسُىو) ( %0.5كانسُىو) ( %1كانسُىو) ( %1.5كانسُىو)
A 0.23 ± 4.83 A 0.29 ± 4.76
A 0.18 ± 4.45 A 0.31 ± 4.13
 -1ذشكُض أألنثىيٍُ (غى 100/يم):
 -2ذشكُض أنكهىتُىنٍُ (غى 00/يم)A 0.11 ±3.11 A 0.17 ± 2.75 AB 0.28 ±2.50 B 0.14 ± 2.10 ** :
0.42 ± 6.95
 -3ذشكُض أنثشوذٍُ أنكهٍ
A 0.24 ± 7.14 A 0.38 ± 7.51
B 0.24 ± 6.23
AB
(غى 100/يم)* :

أنصفح أنرٍ ذحًم يرىسطاَها حشوف يخرهفح ضًٍ أنصف أنىاحذ ذذل عهً وجىد فشوق يعُىَح عُذ يسرىي
احرًال  0.05أو 0.01
** أنفشوق يعُىَح ذحد يسرىي احرًال .0.01
* أنفشوق يعُىَح ذحد يسرىي احرًال .0.05
 -4أنعُاصش أنًعذَُح :
ٚرشزًّ ٘زٖ ثعغ اٌعٕبطش أٌّعذٔ١خ اٌز ٟرُ ل١بعٙب  ٟ٘ٚأٌىبٌغٚ َٛ١اٌفغفٛس ٚأٌّغٕغ َٛ١فِ ٟظً دَ
ِغبِ١ع أٌعغٛي.فمذ أ ٙشد ٔزبئظ أٌزؾٍ ً١اإلؽظبئ ٟف ٟأٌغذٚي (ٚ )5عٛد فشٚلبد ِعٕ٠ٛخ ( )P≤0.05ف ٟرشو١ض
أٌىبٌغِ َٛ١بث ٓ١أٌّعبٍِخ أأل ٌٝٚعٓ وال أٌّعبٍِز ٓ١أٌضبٌضخ ٚاٌشاثعخ.ثّٕ١ب ٌُ رالٙش فشٚلبد ِعٕ٠ٛخ فِ ٟعذاد ٘زٖ
أٌظفخ ِبث ٓ١أٌّعبٍِز ٓ١أألٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ ٘زا ِٓ ٔبؽ١خ ٔ ِٓٚبؽ١خ أخشِ ٜبث ٓ١أٌّعبِالد أٌضالصخ أألخ١شح٘.زا ٚلذ ثٍغذ
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ِزٛعطبد رشو١ض أٌىبٌغٍِ 0.53±9.24 0.32±8.80 0.89±8.24 0.66± 6.34 َٛ١غُ ٌٍّعبِالد أألسثع
عٍ ٝأٌزٛاٌٚ .ٟثبٌٕغجخ ٌٍعٕظش ٓ٠اٌفغفٛس ٚأٌّغٕغ َٛ١أٚػؾذ ٔزبئظ أٌزؾٍ ً١اإلؽظبئ ٟف ٟأٌغذٚي (ٚ )5عٛد
فشٚلبد عبٌ١خ أٌّعٕ٠ٛخ ِعٕ٠ٛخ (ِ ) P≤0.01بث ٓ١أٌّعبِالد أألٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ ٚاٌشاثعخ فِ ٟزٛعطبد رشو١ض اٌفغفٛس
ِٚبث ٓ١وال أٌّعبٍِز ٓ١أألٚ ٌٝٚاٌضبٔ١خ عٓ اٌّعبٍِخ اٌشاثعخ فِ ٟزٛعطبد رشو١ض أٌّغٕغ َٛ١فِ ٟظً أٌذَٚ.لذ ثٍغذ
ِزٛعطبد رشو١ض أٌفغفٛس أٌالعؼٍِ 0.22± 7.03 0.29±6.78 0.57±5.70 0.38±4.41 ٞٛغُ
ِٚزٛعطبد رشو١ض أٌّغٕغٍِ 0.16±3.16 0.16±2.59 0.18±2.20 0.35±1.84 َٛ١غُ ف ٟع١شَ دَ ِغبِ١ع
أٌعغٛي األسثعخ عٍ ٝأٌزٛاٌٚ.ٟرش١ش إٌٔزبئظ أعالٖ ثٛعٛد أخفبع ِعٕ ٞٛفِ ٟزٛعطبد رشاو١ض ٘زٖ أٌعٕبطش أٌّعذٔ١خ
ف ٟع١شَ دَ عغٛي ِعبٍِخ أٌّمبسٔخ اٌخبٌ١خ ِٓ ِغؾٛق أٌىبٌغ َٛ١ل١بعب إٌ ٝأٌّعبِالد أٌزغش٠ج١خ (1.00 0.50
ِ %1.50غؾٛق أٌىبٌغ٠ٚ )َٛ١عض ٜرٌه ٌشثّب إٌٚ ٝعٛد أٌّشوجّ٘ٚ ٓ١ب ٘ٚ phytate ٚ oxalateز ٓ٠ثذٚسّ٘ب
٠عّالْ عٍ ٝرمٍ ً١اِزظبص أٌىبٌغ ِٓ َٛ١أألِعبء أٌذل١مخ ٚثبٌزبٌٕ٠ ٟخفغ إٌٔشبؽ أا٠ؼٌٍ ٟىبٌغ َٛ١ف ٟأٔغغخ
أٌغ غُ ٚثزٌه ٠ؾظً ٘جٛؽ ٚأخفبع ؽبد فِ ٟغز ٜٛرشو١ض أٌىبٌغ َٛ١ف ٟدَ أٌؾٛ١اْ ٚأْ ٘زا عٛف ٠ؤصش فٟ
اِزظبص أٌعٕظش أ٢خش ٚخبطخ أٌفغفٛس ف ٟأٌغزاء ٔٚز١غخ ٌزٌه عٛف ٠ؤد ٞإٌ ٝعذَ اوزّبي رّض٘ ً١زٖ أٌعٕظشٓ٠
أٌفغفٛس ٚأٌّغٕغ َٛ١ف ٟداخً أٔغغخ عغُ اٌؾٛ١اْ (أٌعجبد.)2006 ٞ
ٚعبءد ٘زٖ إٌٔزبئظ ِزفمخ ِع ٔزبئظ  )1970( Campbell ٚ Rickettsاٌز ٓ٠اؽالب ٚعٛد ص٠وبدح ِعٕ٠ٛوخ فوٟ
ِعذاد رشو١ض أٌىبٌغٚ َٛ١أخفبع ِعٕ ٞٛفِ ٟزٛعطبد رشو١ض عٕظش أٌفغفٛس ف ٟثالصِب أٌذَ ثوِ ٓ١غوبِ١ع اٌعغوٛي
اٌز ٟرٕبٌٚذ أٌعالئك أٌؾب٠ٚوخ عٍوِ ٝغوؾٛق أٌىبٌغو َٛ١إٌو ٝأٌفغوفٛس ثٕغوت ِٚ 1 : 8 ٚ 1 : 4غّٛعوخ عغوٛي أٌّمبسٔوخ
اٌز ٟاعزٍٙىذ عٍ١مخ أٌغ١طشح اٌزو ٟاؽزوٛد عٍؤ ٝغوجخ أٌىبٌغو َٛ١إٌو ٝأٌفغوفٛس ثٕغوجخ  1 : 1فو ٟعالئوك رغوّ ٓ١عغوٛي
أٌٌٛٙشزبٌّٚ ٓ٠ذح .َٛ٠ 168وّب ارفمذ ٘زٖ إٌٔزبئظ ِوع ٔزوبئظ ٚ Montgometryآخوش )2002( ْٚاٌوز ٓ٠اؽالٛاٚ.عوٛد
فشٚلووبد عبٌ١ووخ ِعٕ٠ٛووخ فووِ ٟعووذاد رشو١ووض أٌىبٌغوو َٛ١فوو ٟثالصِووب أٌووذَ ثووِ ٓ١غووبِ١ع اٌعغووٛي اٌّعبٍِووخ ثف١زووبِD3 ٓ١
ٚأٌّغّٛعخ غ١ش أٌّعبٍِخ ثٙزا أٌف١زبِ ٓ١اعزجوبسا ِوٓ أٌ١و َٛأٌغوبثع ٌٍزغش٠وع ٌٚغب٠وخ ِٛعوذ رثوؼ أٌعغوٛي عٕوذ اعوزخذاُِٙ
ٔغت ِخزٍفخ ِٓ ف١زبِٚ 106 × 7.50 5.00 2.50 1.00 0.50 0(D3 ٓ١ؽذح د١ٌٚخ) ثطش٠مخ اٌزغش٠ع فو ٟعغوٛي
اٌٍؾووووووووووووووُ أٌّؼووووووووووووووشثخ عٍوووووووووووووو ٝاٌزووووووووووووووٛاٌٚ . ٟوووووووووووووووزٌه أ٠ووووووووووووووذ ٘ووووووووووووووزٖ إٌٔز١غووووووووووووووخ ٚ Zinnآخووووووووووووووشْٚ
( ) 2009 Aأٌوووزٚ ٞعوووذٚا فوووشٚق ِعٕ٠ٛوووخ فوووِ ٟزٛعوووطبد رشو١وووض أٌىبٌغووو َٛ١فووو ٟثالصِوووب دَ أٌعغوووٛي اٌّؼوووشثخ
( )Brahma × Aberdeen angus × Herefordثِ ٓ١غّٛعخ أٌّمبسٔوخ ٚاٌّغوبِ١ع اٌّغوزٍٙىخ ٌّغوؾٛق اٌىبٌغوَٛ١
ف ٟأٌعٍ١مخ عٕذ اعزخذاِ ُٙصالس ِغز٠ٛبد ِٓ عٕظوش أٌىبٌغو )%0.90 0.70 0.50( َٛ١فو ٟعالئوك رغوّ ٓ١أٌعغوٛي
ٌّٚذح ِٛ٠ 90ب.
جذول ( :) 5ذأثُش إضافح أنكانسُىو تًسرىَاخ يخرهفح فٍ عالئك ذسًٍُ أنعجىل عهً تعض أنعُاصشأنًعذَُح نهذو
فٍ عجىل أنجُىتٍ( .أنًرىسظ  ±أنخطأ أنمُاسٍ )
أنًعايهح أنشاتعح
أنًعايهح أنثانثح
أنًعايهح أنثاَُح
أنًعايهح أألونً
أنصفاخ
( %1.5كانسُىو)
( %1كانسُىو)
(صفش %كانسُىو) ( %0.5كانسُىو)
A 0.53 ± 9.54
 -1ذشكُض أنكانسُىو (يهغى) A 0.32 ± 8.80 AB 0.89 ± 8.24 B 0.66 ± 6.34 *:
A 0.22 ± 7.03 AB 0.29 ± 6.78
 -2ذشكُض أنفسفىس (يهغى) B 0.57 ± 5.70 C 0.38 ± 4.41 ** :
A 0.16 ± 3.16 AB 0.16 ± 2.59
B 0.18 ± 2.20
ذشكُض أنًغُسُىو (يهغى) B 0.35 ±1.84 ** :

أنصفح أنرٍ ذحًم يرىسطاذها حشوف يخرهفح ضًٍ انصف أنىاحذ ذذل عهً وجىد فشوق يعُىَح عُذ يسرىي
احرًال  0.05أو 0.01
** أنفشوق يعُىَح ذحد يسرىي احرًال .0.01
* أنفشوق يعُىَح ذحد يسرىي احرًال .0.05
ٔغزٕزظ ِّب رمذَ أعالٖ ِٓ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ ٌٛؽ ٚعٛد ٔؾغٓ ِعٕ ٞٛثشىً ٍِؾ ٛف ٟاعزغبثخ أداء ّٛٔٚ
أٌعغٛي ٌٍعالئك راد أٌّغز ٜٛأٌّشرفع ٌّغؾٛق أٌىبٌغٔ َٛ١ز١غخ ٌٍزؾغٓ أٌّعٕ ٞٛف ٟثعغ أٌظفبد أٌىّٛ١ؽ٠ٛ١خ ٌٍذَ
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ٚثشٚرٕ١بد أٌذَ ٚثعغ أٌعٕبطش أٌّعذٔ١خ أألعبع١خ ل ٟأٌذَ ٚخبطخ ف ٟاٌّعبٍِخ أألخ١شح ( %1.50وبٌغِ )َٛ١مبسٔخ
ثبٌّعبِالد أٌضالصخ أأل 1.00 0 0.50( ٌٝٚوبٌغ.)َٛ١وّب أ ٙشد ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ أخفبع ِعٕ ٞٛف ٟرشو١ض
ا ٌىٍغش٠ذاد أٌضالص١خ لِ ٟظً اٌذَ فِ ٟغبِ١ع أٌعغٛي ثض٠بدح ِغزِ ٜٛغؾٛق اٌىبٌغ َٛ١اٌّؼبف ٌٍعٍ١مخ ل١بعب إٌٝ
ِغّٛعخ أٌّمبسٔخ.
أنًصادس :
أألعٛد ِبعذ ثش١ش أألعٛد ( .)2000رىٌٕٛٛع١ب عٍوُ أٌٍؾو .َٛأٌفظوً أٌضبٌوشِ .طجعوخ أثوٓ أألص١وش–عبِعوخ أٌّٛطوً-165 .
 .177أٌعشاق.
أٌخٛاعووخ عٍوو ٟوووب ُ اٌٙووبَ عجووذهللا عووّ١ش عجذأاؽووذ ( .)1978اٌزشو١ووت أٌى١ّ١ووبئٚ ٟاٌمّ١ووخ أٌغزائ١ووخ ٌّووٛاد أٌعٍوول
أٌعشال١خٔ .ششح طبدسح عٓ لغُ أٌزغز٠خِ .ذ٠ش٠خ أٌضوشٚح أٌؾٛ١أ١وخ أٌعبِوخ ٚصاسح أٌضساعوخ ٚأا طوالػ أٌضساعو.ٟ
أٌعشاق.
اٌذٚسِ ٞؾف ٛخٍ ً١عجذ هللا ( .)1988رأص١ش إٌمً اٌّزذاخً ِع اٌزغ٠ٛع عٍو ٝاٌّعوبٌُ اٌفغوٌٛٛ١ع١خ اٌفموذ فو ٟاٌوٛصْ
اٌؾٚ ٟاٌظفبد إٌٛع١خ ٌٍزثبئؼ ٌٚؾِٙٛب ف ٟاٌؾّالْ اٌعٛاعو١خ سعوبٌخ ِبعغوز١ش وٍ١وخ اٌضساعوخ عبِعوخ ثغوذاد
اٌعشاق.
اٌشا ٞٚخبشع ِؾّٛد ٚعجذ اٌعض٠ض ِؾّذ خٍل هللا ( .)2000رظّٚ ُ١رؾٍ١وً اٌزغوبسة اٌضساع١وخِ .ؤعغوخ داس اٌىزوت
ٌٍطجبعخ ٚإٌشش عبِعخ اٌّٛطً .32-30
أٌعبٔ ٟعبدي ٔٛس ٞأٚط ؽبسق عٍ ٟعجذ أٌغٕ ٟأٌغٍطبْ ( .)1998اعزخذاَ أٌٛ١س٠ب أ ٚأٌٛ١س٠ب ِع ِوبءاد أٌىبٌغوَٛ١
ف ٟرؾغ ٓ١أٌمّ١خ أٌغزائ١خ ٌزجٓ أٌشع١ش أٌّغشٚػِ .غٍخ دساعبد (أٌعٍ َٛأٌضساع١خ) .261-252 : )2(25:
أٌعجبد ٞر١غ١ش ِؾبِ١ذ ( .)2006أّ٘١خ أٌعٕبطش أٌّعذٔ١خ ٚاٌف١زبِٕ١بد فو ٟرغز٠وخ أٌّغزوشاد (أألغٕوبَ ٚأاثموبس)ِ .غٍوخ
إٌّٔٙذط أٌضساع ٟأٌعشث– ٟأٌعذد ( : )60ص  .17 -12دِشك /عٛس٠ب.
أٌعطووبس عٍوو ٟعجووذ أٌىووش .)1981( ُ٠فغووٍغخ أٌٙؼووُ ٚرغز٠ووخ أٌّغزووشاد /أٌغووضء أٌضووبٔ -ٟأٌفظووً أٌضووبِٓ عشووشِ .طجعووخ
عبِعخ أٌجظشح /عبِعخ أٌجظشح .أٌعشاقِ( .زشعُ أٌٍغخ أٌعشث١خ).
أٌّٙووذاِ ٞٚض٘ووش وووب ُ وع١جووش ثبعووً عووٍ ُ١أثٍؾووذ عبعووُ ِؾّووذ عووع١ذ ( .)2010رووأص١ش فزووشح اٌزغ٠ٛووع لجووً اٌووزثؼ عٍووٝ
اٌظفبد إٌٛع١خ ٌٍؾٚ َٛثعغ اٌم١بعبد اٌذِ٠ٛخ ف ٟأٌؾّالْ اٌعٛاع١خِ .غٍخ رىش٠وذ ٌٍعٍو َٛأٌضساع١وخ : )3(10:
.293-282
ثذس ِؾّٛد فؤاد ( .)1973رغز٠خ أٌؾٛ١أوبد أٌّضسع١وخ .داس أٌّطجٛعوبد أٌغذ٠وذح .وٍ١وخ أٌضساعوخ-عبِعوخ ٚعوؾ أٌوذٌزب.
أٌجبة أألٚي -أٌفظً أألٚي .ص ِ / .59-57:ظش.
عووع١ذ عطووبأم ِؾّووذ ؽووبرُ ؽغوو ْٛطووبٌؼ ِؾّووذ ؽووٗ عٍووٛاْ ( .)2000رشث١ووخ ٚإداسح ِبشوو١خ أٌٍؾووُ (أٌغووضء أألٚي).
ِذ٠ش٠خ داس أٌىزت ٌٍطجبعخ ٚإٌشش-ثغذاد .أٌفظً أٌشاثع .ص .142-122
طووبٌؼ ؽووبرُ ؽغوو .)1985( ْٛرووأص١ش اٌزغز٠ووخ اٌّؾووذٚدح عٍوو ٝاٌظووفبد إٌٛع١ووخ ٌٍووزثبئؼ فوو ٟاٌؾّووالْ اٌعٛاعوو١خ .سعووبٌخ
ِبعغز١ش-وٍ١خ اٌضساعخ-عبِعخ ثغذاد اٌعشاق.
ؽب٘ش ِؾبسة عجذ اٌؾّ١ذ ( .)1983أعبع١بد عٍُ اٌٍؾِ .َٛطجعخ عبِعخ اٌجظوشح – عبِعوخ اٌجظوشح – وٍ١وخ اٌضساعوخ
 اٌعشاقِ( .زشعُ أٌٍغخ أٌعشث١خ).ؽٗ أؽّذ أٌؾبط طبٌؼ عطبأم عع١ذ ِؾّذ ِؾّوذ سِوض ٞؽبلوخ ( .)1984رغز٠وخ أٌؾ١وٛاْ .أٌجوبة أٌضوبٔ -ٟداس أٌىزوت
ٌٍطجبعخ ٚإٌشش –عبِعخ أٌّٛطً .ص ِ( .280-191:زشعُ أٌٍغخ أٌعشث١خ).
عجذ أٌىش ُ٠فؤاد عجذ أٌٍط١ل ( .)1986أٔزبط ِبش١خ أٌؾٍ١تِ .طجعخ عبِعخ أٌجظشح /عبِعخ أٌجظشح .أٌعشاق.
Bablock,W.,(1988).A general regression producers for method transformation
.J.Clin.Chem Clin..Biochem.;783-90 .
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