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في عالئق حمالن   (Cactus opuntia)ستبدال قصب الذرة الرفيعة بالتين الشوكيا
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 الملخص
من ترة ففي ال افظة الحديدةحم في الحجيلة مديريةل عانالتاب السمرةالقرون و هما  موقعين الدراسة في تنفذ
في  األغنام في تغذية علفيكمصدر  التين الشوكي استخدام إمكانيةدراسة  بهدف ،15/1-30/4/2014

 هرأشاا 4 -3التهاميااة بعماار  األغنااام ةماان ساا ل ةماا ا  18 الدراسااة فااياسااتخدم ، ةياا  المنااا ا القاةلااة
غاااذي   T1 :هاااي غذا ياااةعاااام ت ثااا ث م علااا  عشاااوا ياا  عااا    و  ،ةمااال/كغ  0.33±13ومتوساااز و ن 

م  الاذرة الرفيعاة بعاد من و ن الحيوان الحاي وقاد   %2بروتين بمعدل  %12عل  العلف المركز الحم ن 
ة الااذر  قصاا غااذي  الحما ن علاا  نفاف العلااف المركاز وياانفف الكمياة وقاادم لهاا  T2 ،تقطيعهاا بشااكل ةار

 ،يشكل ةرو لف مالئ كع %50:50بنس   يكياا وميكان بعد معاملته ةرارياا فيعة المقطعة والتين الشوكي الر 
T3 بعااد معاملتااه  فقااز غااذي  الحماا ن علاا  نفااف العلااف المركااز وياانفف الكميااة وقاادم لهااا التااين الشااوكي
التاااين  علااا  تنااااول  نالحمااا إقبااال إلااا النتاااا    أهااا  أشاااارت. يشاااكل ةاارو كعلاااف ماااالئ  وميكانيكيااااا  ياااا ةرار 

نوية في معدل النمو اليومي ومتوسز مع ل  تسجل أي فروق  ةي  ،وميكانيكياا  عاملته ةرارياا الشوكي بعد م
، 0.87±20.05 فقد بلاغ متوساز الاو ن النهاا ي ،لمعام ت الغذا ية المختلفةا ي للحم ن فيالنها الو ن 

 العلاف اساته   علا  التاوالي. T3و ،T2و ،T1للمعاام ت  ةمل/كغ 19.33±0.78، 19.70±0.90
 مقارناةا  رياةفاي ماوقعي التج (T3) التاين الشاوكي ناولا للحما ن التاي ت قلأ  كانوكفاءة التحويل الغذا ي 

نخفاا  فاي تكلفاة أظهارت نتاا   الدراساة امان الناةياة االقتصاادية  (.T2و T1) األخار  ببقية المعام ت 
قصا  الاذرة ب مقارناةا  شاوكيللتاين ال %27.08حاي بمعادل الو ن المن الواةد من اللح   غراميلو إنتاج الك
 اساتغ لهالتاين الشاوكي فاي المناا ا القاةلاة يمكان  نأيمكن االساتنتاج با هعليو  .(العلف التقليدي) الرفيعة
ل خا  خصوصااا عن قص  الذرة الرفيعاة و  بدي ا  األغنامتغذية ل  كثيرةبكميات متاةة ومتوفرة  علفيةكماده 

فااي  هشااار انت ضاارارماان أ كعلااف ساايحد هاسااتخدامن إفاا   أخاار ، وماان ناةيااة األعاا ف لجفاااف وشاا فتاارات ا
 راعية. المنا ا الز 

 المنا ا القاةلة. ،اليمن ،قص  الذرة الرفيعة، التهامية األغنام، التين الشوكي: الكلمات المفتاحية
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 :مةالمقد
التاي قادرت  ،ماالجلوا ،والمااعز ،األغناامو  ،لاة فاي األبقاارناواع الحيوانياة الزراعياة والمتمثتتكون الثروة الحيوانية في الجمهورية اليمنية مان عادد مان األ

 (.2012 ،)و ارة الزراعااااة والااااري علاااا  التااااوالي  اا رأساااا 435.567و ،9.105.811و ،9.357.605و ،1.653.672بحااااوالي  2011ادها عااااام أعااااد
ةيا   ،يمين اةتياجاات القطياا الاو نألتا تكفاي لتاي الوالمراعي الطبيعياة ا ليصالمحات امخلف عل  ر يسياا  اعتماداا  هذه الحيوانات في تغذيتهاتعتمد و 

محدوديااة األراضاي الزراعياة المخصصااة لزراعاة المحاصاايل  :فاي الماوارد العلفيااة نتيجاة لعاادد مان العوامال والمتمثلااة فاي وشاا  ماان عجاز تعااني الايمن
ةااف والز  ،واالةتطااا  ،والرعااي الجااا ر ،حيوانيااة عليهااادة الحمولااة الطبيعيااة كنتيجااة لزياااوتاادهور المراعااي ال ،وتاادني معاادل هطااول األمطااار ،العلفيااة

 (.2006 العمراني ) يروق،
التاين  وهاي ،لثاروة الحيوانياةامراعاي و  األعا ف كلوكاذ ،الزراعياة األراضايتهادد  ةالساط  ففاة كبيار  إلا إضافة إل  ذلك خ ل السنوات األخيرة بر ت 

للعا لاة  باتااال Opuntia spp نفجا أناواعةاد أوهاو  ،علا  الصابغة الحماراء يحتاوي  ذيال( Cactus Opuntia) ر البنفسجيةالشوكي البري ذو الثما
انتشااار هااذا النبااات ماان  أصااب و  .فااي منااا ا مختلفااة ماان الااب د متاار عاان سااط  البحاار 1700-500نمااوه علاا  ارتفاعااات  والااذي ينتشاار ،الشااوكية
مختلاف  علا ة ناا ا الريفي االمفاي  ماا يشاكله مان تهديادلوذلاك  ،الوقا  الاراهن يفا للمطالباة بمكافحتاه ،نيتو  الاو عل  المسالمهمة والمثارة  االقضاي
 ،منافسااته للمااوارد العلفيااة المتاةااةو  ،ة وفااي منااا ا المراعاايالزراعي اا األراضااي فاايخاا ل انتشاااره ونمااوه السااريا ماان  ،الزراعيااة والسااكنية األراضااي أنااواع

بعا  المناا ا المنتشار يار مان المازارعين فاي مما جعل كث ،عل  أوراقه المنتشرة الكثيفة وا شاأللها العم  من جراء  مسبباا  ،اتإعاقة ةركة الحيوانو 
 ولكن دون جدو . الكثير من المال لمكافحته ميكانيكياا  إنفاقفيها هذا النبات 

في المنا ا  تراتيجي خصوصاا ل التين الشوكي كمورد علفي اسغ ستإ إمكانيةفي المقابل هنا  دراسات عديدة في دول مختلفة تشير ال   ولكن
 ، األغنامو  ،الماعزو  ،األبقارالتين الشوكي في تغذية  استخدام إل العديد من الدراسات   أشارتلعلفية. فقد ها الموارد اتندر فيوالتي  ،األمطارالقليلة 

 :مثل ،والميكانيكية ، ت الكيميا يةرارية والمعامالمعام ت الحك ،المستو  العالميالعديد من اآلليات والوسا ل عل   استخدامعن  ريا  واألران 
دون ةصول بهدف رفا كفاءة االستفادة من التين الشوكي وتحسين قيمته الغذا ية  خر  أع ف أ والخلز ما  ،شكيلوالت ،حنوالط ،والجرش ،التقطيا

  .( Barbera et.al., 1992; Nefzaoui and Salem, 2001; Abu Shammalah et al., 2007) أي مشاكل تذكر عل  الحيوانات
، ةي  األخر   بطريقة أكثر كفاءة عن الحشا ش ،أو  اقة مهضومة ،لماء إل  مادة جافةل ايحو في ت درةله ق علفياا  نباتاا  التين الشوكيويعتبر 

 كعلفغة الصبار عندما يقدم وهو ما قد يفسر استسا ،م حت األكساالو وجود مستويات عالية من الكالسيوم وأ الدراسات المختلفة ال أوضح  
 (.Nefzaoui and Salem, 2001; Habtu, 2005; Firew, 2007; Gebretsadik  et al., 2013 ) للحيوانات  ا ج

 توض  األبحاث أن  ةي   ،فيساعد عل  تخفيف الضغز عل  فبار المياه أثناء الصيف وفترات الجفافهو ه كعلف استخدامجان  ل  إ التين الشوكي
 ;Firew, et al., 2007) التين يومياا من  بالو ن الجاف غرام 300إل  نحو  هااسته كصل يللمياه ينخف  إل  الصفر عندما  األغنام استه  

Taasoli et al., 2011.)   فة فيوجد بها نسبة لمجف  % أما األوراق ا90 -% 80 بنسبة تتراوح عل  الماء أساساا لتين الشوكي تشتمل أوراق اةي
 ،غنسيوموالم ،والزنك ،والنحاس ،زنيغونس  من المن ،يوموالصود ،ونسبة قليلة من البروتين الخام والفوسفور  %33األخشا  تصل إل   عالية من

 (.Firew, 2007) في الحدود المقبولة ألع ف الحيوانات المجترة ،والحديد
 ،ر المعد من و ارة التعلاي  العاالي والبحا  العلمايعي ويحس  ما ورد في التقريما يخص تنمية القطاع الزرا ينية فالو  اإلستراتيجيةنته لما تضم   و بقاا 

مان ارتفااع كلفاة التغذياة فاي  هو تحسين التغذية وتنمية المراعي واألعا ف للحاد   مي في المجال الزراعي )الثروة الحيوانية(أولويات البح  العل من أن  
التاين  اساتخدام إمكانياةدراساة لهادف هاذا البحا  ي، (2003، ارالتاي تخاص الثاروة الحيوانياة )نصاوللتغل  عل  كثير مان المشااكل  ،ياإلنتاج الحيوان

لا  الحاد إ، باإلضاافة ومعامال التحويال ،الزياادة الو نياةو  ،وتاأثير ذلاك علا  كال مان االستسااغة ،ةحما ن التهامياالفي ع  ا كمصدر علفي كي الشو 
  .ة النتشارهسلبي  من اآلثار ال
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 :  رائقهالبحث وط مواد
فاي  فظاة الحديادةامحفاي  الحجيلاة مديرياةل التااباون القار السامرة و ماوقعي  فاي 30/4/2014لا إم  15/1/2014 لفتارة مانخا ل ا نفذت هاذه الدراساة

كونهاا  هاذه المنطقاةختياار اةيا  تا   ،لبحارمتر من ساط  ا 600وعل  ارتفاع  ،الحديدةكيلومتر من مدينة باجل في  40 تقا عل  بعدالتي و  ،اليمن
فيهاا علا  الثاروة الحيوانياة فاي  األهااليبيئة قاةلاة يعتماد متميزة بيضا ، وهي أبشكل كبير بنفسجيةذو الثمار ال البري  ينتشر فيها التين الشوكية منطق

 اشاراههأشاهر تا   4-3ر التهامياة بعما األغناام ةمان سا ل ةم ا  18 ستخدم في هذه الدراسةا. مصادر الدخل لألسرة الريفية أه والتي تشكل  ،ةياته 
االقارون  موقاافاي  األخار  و السامرة موقاا في  إةداهماين مجموعت إل الحم ن  م  هذه)عبال وياجل(. قس   المنطقة المحلية في األسواقمن  م  ، وقس 

ةم ن في  3اقا يو و  ،(رأس /كغ 1±13 ي ويمعدل و ن )غذا ية ةس  الو ن االبتدا جموعاتث ث م إل بشكل عشوا ي  كل مجموعة في الموقعين
ساتخدم فااي التجريااة ثاا ث ا. ةلمااوقعين بصاورة شاابة تقليديااماا فااي ا همااا وتجهيزهالحماا ن فاي ةظااا ر نصااف مفتوةاة تاا  بنا هااذه إياواءتاا  كال معاملااة. 

% 13، % نخالاة8، لمكروناةنا البساكوي  وا% مخلفاات مصاا77باروتين ) %12علا  العلاف المركاز ة الحما ن تغذيا تا  T1هاي معام ت غذا ية 
وقدم  الذرة الرفيعة بعد تقطيعها بشكل  ،من و ن الحيوان الحي %2دل ( بمع% أم ح معدنية وفيتامينات0.5 ،%ةجر جيري 1.5، كسب  السمس 

يعااة المقطعااة والتااين الشااوكي بعااد غااذي  الحماا ن علاا  نفااف العلااف المركااز وياانفف الكميااة وقاادم لهااا كعلااف مااالئ الااذرة الرف T2 ،ةاار )ةتاا  الشاابا(
ز وياانفف الكميااة وقاادم لهااا التااين المركااعلاا  نفااف العلااف غااذي  الحماا ن  T3 ،كعلااف مااالئ بشااكل ةاار %50:50بنساا   ا وميكانيكياااا عاملتااه ةراريااام

 كماا وضاع  فاي كال ،ياةال فتارة التجر الحيواناات  او  أمامالماء النقي متوفر باستمرار  كعلف مالئ بشكل ةر. وميكانيكياا  الشوكي بعد معاملته ةرارياا 
تاا  تجريااا الحيوانااات بالبناادا ول ضاااد ل فتاارة التجريااة إذ ة خاا ة وييطري ااالحيوانااات لبرنااام  رعايااة صااحي   أخضااع  معدنيااة. أماا حةظياارة مكعبااات 

 ةلحيوانااات فتاارة تمهيديااة لغاار  أقلمااا أعطياا الطفيليااات الداخليااة وااليفرماااكتين تحاا  الجلااد للااتخلص ماان الطفيليااات الخارجيااة. قباال بدايااة التجريااة 
لاك فتارة التجرياة ذ ث  تا  ،لتمهيدية مدة أسبوعينستمرت الفترة ااةي   ،المستخدمة في فترة التجرية الحيوانات عل  بيئة التجرية وللتعود عل  الع  ا

 . لف اليوميلعا استه  ومعدل  أسبوعياا  لتجريةلحيوانات ا الحي الو ن ك :جما البيانات المطلويةبوع ت  فيها أس 12ستمرت االر يسية والتي 
 :التين الشوكي كعلف إعداد

مسدسات  استخدامب ،لله  خفيف  نتشارهامواقا  وكي فيلتين الشعري  نبات ا: ت  ذلك بتالمعاملة الحرارية للتين الشوكي -1
الصغيرة والكبيرة  األشوا ةرق  إل ، ةي  تهدف عملية الحرق بدرجة ر يسية الغا  المنزلية بأسطوانات المتصلةالحرق 

دون   التهاوإمل معها وتقطيعها ليسهل عل  المزارع عملية التعا (2شكل ال) وسيقان التين الشوكي أوراق أسط لمنتشرة عل  ا
 .األشوا سهولة تناولها من قبل الحيوان عند خلوها من  إل  إضافة ،األشوا ةدوث أي مشاكل جراء 

اليدوية  األدوات استخدامب نتشارها افي مواق تقطيعهن الشوكي يت  : بعد عملية الحرق للتيين الشوكيالمعاملة الميكانيكية للت -2
 اليدوية التقطيا فلة أوالفرم الكهريا ية  فلة استخداميت  ل أكوامفي صورة  جميعهتومن ث   ،شوالمخار  ،روالمناشي ،المعولمثل 

 اولها.ةت  يسهل عل  الحيوان تن س 10 -5قطا صغيرة بطول  إل  تقطيعه والتي بواسطتها يت 
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 :المستخدمة في التجربة لألعالفالتحليل الكيميائي 
جاري التحليال الكيمياا ي أو  .التاين الشاوكي والعليقاة المركازةو ممثلاة لكال مان نباتاات علاف الاذرة الرفيعاة  ليل الكيميا ي عيناتفي عملية التح استخدم 

، الزراعي واإلرشادء وكذلك مختبر الموارد الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث ،عة صنعاعمل تغذية الحيوان في كلية الزراعة جاملهذه المواد العلفية بم
 (.1) الجدولهو واض  في كما  مادة الجافة والبروتين الخام واأللياف الخام والرمادتقدير كل من ال   ت ةي

 :لبيانات التجربة التحليل اإلحصائي
البرناااام   اساااتخدامب إةصاااا ياا لااا  البيانااات وةل   (Randomized Complete Designلعشاااوا ية )التصااامي   التاااام ا اسااتخداملتجرياااة بفياااذ اتاا  تن

%( 5) ياةةتمالاعناد مساتو    متعدد الماد (Duncan Multiple Range Test) ختبار دانكنا استخدمكما  ،(SAS, 2003) ةصا ي الجاهزاإل
التغذيااة  ن  لكميااة العلاف المسااتهلك وكفاااءة التحويال الغااذا ي أل اإلةصاا يالتحلياال  اءجاار إيات   ولاا ، متوسااز و ن الحما نياة بااين لتحدياد الفااروق المعنو 

 خل كل معاملة.كان  جماعية دا
 المستخدمة في التجربة المركزةلمواد العلفية والعليقة لالتحليل الكيميائي  .1 لجدوال

 مواد العلف
 مادة جافة

% 

 ة الجافة% من الماد

 رماد ألياف خام بروتين خام

 27.41 8.55 3.84 13.48 التين الشوكي

 6.1 31.2 6.75 92 علف تقليدي )قصب ذرة رفيعة(

 6.21 19 12 91 1كزالعلف المر

 .اليمن ،الحديدة ،المصدر: المصنع الوطني لألعالف الحيوانية 1

   النتائج والمناقشة:  
 :الخشنة األعالففي  يافواأللنسبة البروتين الخام 

حتااو  التااين ا ي انخفااا  مياال الكيمي ةاام ماان خاا ل التحلياو  ،التركياا  الكيميااا ي لماواد العلااف الخشاانة المسااتخدمة فااي التجرياة (1)يوضا  الجاادول 
فاي محتاواه  الشاوكي غنيااا  تاينال ( كما هو الحال في قص  الذرة الرفيعاة الفقيار فاي محتاواه الغاذا ي، فيماا يعتبار%3.84) الشوكي من البروتين الخام

فاي  خصوصااا  اهالميا ن اةتياجاتاه مانفير جزء كبيار ماو ومن العناصر المعدنية والذي يساه  بشكل جيد في ت %(13.48المادة الجافة ) من الر وية
متقاريااة لمااا وجااد فااي  ن الشااوكيفااي التااي األخاار   والعناصاارهااذه  القيمااة للمحتااو  ماان المااادة الجافااة  أن  . ونجااد المياااه ا التااي تعاااني ماان شاا المنااا 

 (.Lopez et al.,2001; Batista et al., 2003) بقةدراسات سا

 شوكي للتخلص منالمعاملة الحرارية للتين ال يوضح .2 صورةال                                 يوضح انتشار التين الشوكي البري     .1صورة ال

 شواكألا
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 :ة ومعدل النمو المحقق خالل فترة التجربةوسطات األوزان الحيتم
 لاو ن امتوساز  فقاد كاان ،المختلفاة مان التجرياة األساابيافاي و ن الحما ن خا ل  (P>0.05)عدم وجود فروقاات معنوياة  (2بيانات الجدول )توض  
 رفيعاةالذرة الاقصا  معاملاة لل ةما/كغ 0.78±19.33و ،0.90±19.70و ،0.87±20.05 الثاني عشار مان التجرياة وعاألسبلحم ن في النها ي ل

(T1)الذرة القص   ماشوكي التين ال ، مخلوط( رفيعةT2)،  التاين الشاوكي معاملةو (T3) ن ة مانسابكالتغيار فاي الاو ن الحاي  أن  . كماا علا  التاوالي
 ةياا  بلااغ معاادل النمااو ،المختلفااة غذا يااةالفااي المعااام ت  وياااا ( لاا  يختلااف معنيااوم/ةيوان/غرامالمحقا) اليااومي معاادل النمااوكااذلك و  ياالبتاادا الااو ن 
ة والثانيااة والثالثاا األولاا ةماال للمعاملااة يوم/ /غاارام 0.02±72.22و ،0.06±76.32و ،0.03±80.35 للحماا ن فااي المعااام ت المختلفااة المحقااا

 ومعاادل النمااو اليااومي المحقااا غكاا 6.80 يفااي الااو ن الحاا مقاادار التغياار ةياا  بلااغ متفااوق معنوياااا كااان ا الساامرة الحماا ن فااي موقاا أداء علاا  التااوالي.
كمااا بيناا  نتااا    لكاال ةماال. غاارام 68.98و ،للتغياار فااي الااو ن  كااغ 5.78بلغاا   والتاايالحماا ن فااي موقااا القاارون  ةققتااهبمااا  مقارنااةا  غاارام 80.95

المختلفااة ماان  ن خاا ل الفتاارات للحمااوسااز الااو ن الحااي للتااداخل علاا  مت المعنااوي  التااأثيرنعاادم ا ةياا الموقااا لتااداخل بااين المعاملااة و ا تااأثيرتجريااة ال
فااي موقااا  ةياا  كااان مقاادار التغياار فااي الااو ن الحااي ومعاادل النمااو اليااومي المحقااا علاا  (P<0.05)كااان للتااداخل تااأثير معنااوي  ةااين فااي ،التجريااة

ةر تاه أبماا  مقارناةا  (T2) الرفيعاةوقصا  الاذرة  المغاذاة علا  مخلاوط التاين الشاوكيو ( T3ين شاوكي )  تعل المغذاة لحم ن ا لن منخف  معنويالقرو 
 في موقا السمرة. األخر  المعام ت الغذا ية 

 ماألغناااكاناا  ضاامن المعاادل الطبيعااي لنمااو  ،فااي هااذه التجريااة تهاميااة ساا لةك فااي المعااام ت المختلفااة الحماا ن أةر تااهمعاادل النمااو المحقااا الااذي 
 مان دراساة كا ا  ماا أيضااا  كماا تتفاا هاذه الدراساة .(2006)  ياروق  لدراساة بقاا  اليوم /ةمل/غرام90-70من يتراوح في هذه الس لة  والذي ،التهامية

Firew et al., (2007)  وBen Salem et al., (1996) فكاان  ،ومنها التين الشوكي م ت الغذا يةعدد من المعا ته وا في دراساستخدم نوالذي
 يوم./غرام 70-55بين  تراوحمعدل النمو للحم ن ي

 :العلف وكفاءة التحويل استهالكنات التجربة للتين الشوكي ومعدل حيوا قبالإ
 تقطيعاهو  ةراريااا  معاملتاه وكي بعادللتاين الشا ألغنااما قباالإوجاد أن  ،للعلاف ساته  ك نتاا   االوكاذل ،ثناء فترة التجرياةأخ ل الم ةظة المباشرة من 

وخا ل فتارة التجرياة  ولكانسبية في ك  المعاملتين التي تحتاوي علا  تاين شاوكي، متدني بصورة ن ينأسبوعستمرت االتي و  كان خ ل الفترة التمهيدية
للحم ن التاي تغاذت  مرضية خ ل فترة التجرية عرا أ  ظهور أي اضطرابات هضمية أو أي أول  تسجل أي ةالة سلبية  ةي  قبال جيداا اإل أصب 

وهاذا يتوافااا مااا  ،فااي إقبااال الحيواناات علاا  تناولهااا كبياراا  ن الشاوكي قااد لعباا  دوراا التااي ألوراققطيااا والت لألشاوا عمليااة الحاارق ف علا  التااين الشاوكي،
 ةخضراء دون ةدوث أيا ةفي اليوم كماد كغ 9-2.5منوصل  عدالت الحيوانات عل  تناول التين الشوكي ويم إقبال أكدتالعديد من الدراسات التي 

 (.Nefzaoui and Salem, 2001; Zeeman,2005) مشاكل هضمية أواضطرابات 
ةياا   ،المعاام ت الغذا ياة المختلفاة تاأثيرتحا   ،وكفااءة التحويال الغاذا ي لحما ن التجريااة ،العليقااة المتناولاة ياةكم 3))الجادول  فاي بيانااتالتوضا  
يتها علاا  التااين ماا ن التااي تاا  تغااذقاال للحأكاناا   المسااتهلكةفكميااة العليقااة  التجريااة.الغااذاء فااي مااوقعي  اسااته  روقااات ةسااابية فااي معاادل ف ي ةاام

ن مستو  كفاءة التحويل الغذا ي للحم ن التي تا  تحس   أيضاا  (3) لجدولا . كما يوض في موقا السمرة األخر  الشوكي فقز مقارنة ببقية المعام ت 
 ي لمجااميا الحما ن فاي ءة التحويال الغاذاكفاا ( ةي  بلغا T1) عل  قص  الذرة الرفيعة المغذاة بالحم ن  مقارنةا  (T3) ذيتها عل  التين الشوكيغت

 عل  التوالي.  T3و ،T2و ،T1للمعام ت   6.68و ،7.82و ،9.61السمرة كان   اوفي موق 8.97و ،10.79و ،8.28موقا القرون 
 على المواد العلفية المستخدمة في التجربة: األغناممن تغذية  يالمردود االقتصاد

 ،T1للمجموعاات الااث ث  رياال  371.90و ،509.97و ،597.08 رام واةاد و ن ةاي بلاغغالفاة إنتااج كيلااو ك ن  أ (4الجادول )البياناات فاي توضا  
بالتغذياة  مقارناةا  (T3) عند التغذية عل  التين الشوكي ريال %27.08الواةد  غراميلو كلفة الك فيالفارق  معدل ، ةي  بلغعل  التوالي T3و ،T2و
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علا  عان التعامال ماا هاذا الفاارق  فضا ا  اقتصاادي عناد النظار إليهاا بشاكل مجاردماردود  وكبيار وذوهاذا يعاد فاارق  ،(T1) عل  قص  الذرة الرفيعاة
 . كبراالقتصادي أ سيكون المردودةي  أساس إنتاج تجاري 

 :االستنتاجات والتوصيات
 تي:تا   هذه الدراسة بوضوح ال  اآلتشير ن
 مالئ. كعلف األشوا لمقطا بعد ةرق ستساغة الحم ن للتين الشوكي اا -1
ر اكغ و ن ةي بمقد 1ل  يؤثر سلباا عل  معدالت النمو عند الحم ن في ةين خف  تكلفة إنتاج لتين الشوكي ا استخدام -2

 . قص  الذرة الرفيعة استخدامب مقارنةا  27%
 .األخر  المحلية نواع الحيوانية كعلف مالئ لتغذية الحم ن واستكمال الدراسات عل  النعاج وعل  األ التين الشوكي استخدامب ينص  -3
 ة للزراعة.والحد من انتشاره في المنا ا الصالح ة لهيعتبر استغ ل التين الشوكي كمورد علفي بمثابة مكافح البيئية ناةيةالمن  -4
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 الجافةمو المحقق لحيوانات التجربة المغذاة على التين الشوكي وقصب الذرة الرفيعة ومعدل الن ةلحيا ناوزاأل  .2جدول لا

 ( SEالخطأ القياسي ± المتوسطات  ( 

العامل 

 المدروس

 التغير في    

 الوزن

 (كغ)

 معدل النمو المحقق

 بتدائيالوزن اال
 األسبوع

4 

 األسبوع

8 

 األسبوع

12 

حيوان/  / غرام

 يوم

من الوزن  )%(

 بتدائياالالحي 

 :المعاملة -1
(T1 ) قصب

  ذرة رفيعة
0.67±13.30 a 0.97±15.39a 1.76±17.33a 0.87±20.05a 0.32±6.75a 0.03±80.35a 2.34±50.81a 

(T2) 50 %

 تين شوكي

    +50 %

 قصب ذرة 

0.81±13.63 a 0.92±15.45 a 1.07±17.23a 0.90±19.70a 0.56±6.46a 76.320.06±a 5.64±44.78a 

(T3)  تين

 شوكي
0.66±13.26 a 0.95±14.35 a 1.09±16.25a 0.78±19.33a 0.12±6.06a 0.02±72.22a 1.11±46.27 a 

 الموقع:  -2
 13.41a 0.44±14.83a 0.52±16.62a±0.30 القرون

19.20 

0.47±a 
0.32±5.78b 

68.91 

3.88±b 
2.53±%43.30b 

 13.38a 0.43±15.30a 0.42±17.29a 0.23±20.18a 0.21±6.80a±0.33 السمرة
80.95 

2.60±a 
2.69±%51.27a 

 التداخل بين المعاملة والموقع: -3
 :القرونموقع  -أ
(T1 ) قصب

  ذرة رفيعة
0.14±13.46a 0.50±15.51a 

0.72± 17.33 

a 

20.10 

0.77±a 
0.63± 6.63a 

78.96 

7.53±a 
4.21±%49.16a 

(T2) 50 %

 تين شوكي

    +50 %

 قصب ذرة 

0.81±13.33a 0.92±14.66a 1.07±16.36a 
18.73 

0.90±a 
0.56± 5.40b 6.7± 64.28b 5.64±%40.91a 

(T3) ين ت

 شوكي
0.66±13.43a 0.95±14.31a 1.09±16.16a 

18.76 

0.78±a 
0.12± 5.33b 

63.49 

1.43±b 
1.11±%39.81a 

 السمرة:موقع  -ب

(T1 ) قصب

  ذرة رفيعة
0.83±13.10a 0.96±14.40a 0.72±16.35a 

19.90 

0.43±a 
0.40± 6.80a 

80.95 

4.81±a 
6.44±%52.73a 

(T2) 50 %

 تين شوكي

    +50 %

 قصب ذرة 

0.52±13.93a 0.62±16.25a 0.64±18.20a 
20.66 

0.44±a 
0.53± 6.73a 

90.15 

6.38±a 

48.64 %

8.77±a 

   (T3)  تين

 شوكي
0.34±13.13a 0.37±15.26a 0.58±17.33a 

20.00  

0.28±a 
0.34± 6.86a 

81.74 

4.14±a 

52.45 %

3.81±a 

 (   P>0.05ل المدروس الواحد ال توجد بينها فروق معنوية )وعلى مستوى العامتحمل حروفاً متشابهة على مستوى العمود الواحد  المتوسطات التي
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 (SE الخطأ القياسي±)المتوسطات  لتحويل الغذائي لحيوانات التجربةتركيب وكم العليقة المتناولة وكفاءة ا .3جدول ال

 البيان
معدل النمو اليومي 

حيوان( /غرامالمحقق )  

 الكم المتناول )مادة جافة(

ان/ يومحيو /كغ  
تحويل الغذائيكفاءة ال  

وزن حي  غكعليقة /  غك)

ةاعالف خشن ( جمالياإل اعالف مركزة   

 موقع القرون

(T1 )78.96 ±7.53  قصب ذرة رفيعة a 0.441 0.268 0.709 8.97 

(T2 )50كي% تين شو 

 % قصب ذرة 50+    
6.7± 64.28 b 0.426 0.268 0.694 10.79 

(T3) 63.49 ±1.43 تين شوكي b 0.258 2680.  0.526 8.28 

 موقع السمرة

(T1 )81.74 ±4.14  قصب ذرة رفيعة a 0.518 0.268 0.786 9.61 

(T2 )50تين شوكي % 

 % قصب ذرة 50+     
6.38± 90.15 a 0.359 0.268 0.627 7.82 

(T3) 80.95 ±4.81 تين شوكي a 0.273 0.268 0.541 6.68 

 

وزن حي من المواد العلفية المستخدمة في  التجربة  غراملو نتاج كيإلتصادية مؤشرات الجدوى االق .4 جدولال  

 التكاليف

 المواد العلفية 

T1 

 قصب الذرة الرفيعة

T2 

% 50قصب ذرة +  %50

 تين شوكي

T3 

 ين الشوكيالت

 22.51 22.51 22.51 علف المركزكمية ال

 1350.6 1350.6 1350.6 تكلفة العلف المركز

 21.67 35.78 37.04 المالئكمية العلف 

 481.72 1327.79 1926.08 تكلفة العلف المالئ

 1832.32 2678.39 3276.68 مجموع تلكلفة العلف المالئ+ المركز

 183.23 267.83 327.67 تغيرة.% من الم10أجور عمالة ورعاية 

 183.23 267.83 327.67 % من المتغيرة 10تكاليف مباني 

 2198.78 3214.07 3932.02 المجموع

 54.96 80.35 98.30 % من المجموع2.5اليف أخرى تك

 2253.75 3294.42 4030.31 مجموع التكاليف الكلية

 6.06 6.46 6.75 متوسط الزيادة الوزنية الكلية

 371.90 509.97 597.08 ة حية لاير/كغ زيادة وزنيةكغ زيادة وزني 1فة تكل

 72.92 85.41 100 من الشاهد  %

 .ريال 60هو  دة جافةكما علف مركز غك كلفة -
 .ريال 52علف جاف من قص  الذرة الرفيعة هو كغ كلفة  -
وكااذلك قيمااة الغااا  لحاارق  كعلاافاد التااين الشااوكي عاادلااة ال  مااة إلامالع أجااور) ريااال 22.23تااين شااوكي كمااادة جافااة هااو  غكاانتاااج إكلفااة  -

 .(األشوا 



 

Al-Bial et al., – Syrian Journal of Agricultural Research - SJAR 6(1): 59-69 March 2019   

2019 ارسم/آذار 69-59(: 1)6 المجلة السورية للبحوث الزراعية -البيل وآخرون 67  

 :تقديرو شكر 
عل  تمويله  لهذا الدراسة. كما نوجه شكراا خاصاا  العامة وفرع الحديدة اعي للتنمية في اإلدارةة الصندوق االجتميتقدم الباة  بالشكر والتقدير لقياد

في محافظة  مديرية الحجيلةالتابا لالقرون والسمرة  منطقة ا المحلي فيالصعويات وه  المجتمللذين كان له  الفضل الكبير في التعاون وتذليل كل 
  هخ ل مراجعت قيمة من م ةظات ، والمهندس/ أمين القرشي عل  ما قدموه سماعيل محرمإستاذ الدكتور لإل نوالعرفام بالشكر ، كما نتقدالحديدة
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Abstract 

This study was conducted at two locations (Al-Gron and Al-Sumrah) in Hodeidah 

province during the period of 15/1-30/4/2014, to study the possibility of using cactus 

as a source of fodder and for sheep feed in the arid zones. The trial included 18 Tahami 

lambs at same age (3-4 months) and weight (13±0.33 Kg/lamb), which randomly 

distributed into three feeding treatments i.e. (T1) lambs were fed on a concentrated 

fodder (12%) in a ratio of 2% of live weight in addition of chopped sorghum, (T2) 

lambs fed on same concentrated fodder with a mixture of sorghum and cactus treated 

thermally and mechanically by 50:50, (T3) lambs fed on same concentrated fodder 

with the addition of treated cactus thermally and mechanically. The results indicated 

that cactus treated thermally and mechanically was palatable for lambs, and there were 

no significant differences (P>0.05) in the average of daily growth and final weight of 

lambs for all feeding treatments. The final weight of lambs were 20.05±0.87, 

19.70±0.90, 19.33±0.78 kg/head for T1, T2 and T3, respectively. Feed intake and feed 

conversion efficiency for the lambs fed with the cactus (T3) was less than other 

treatments (T1 and T2). The findings of the study also revealed a decrease in the 

production cost of one kilogram of meat from the economical view with a rate of 

27.08% for the cactus compared with sorghum (traditional fodders). The study 

concluded that there is a possibility for using cactus as a fodder available for feeding 

sheep instead of sorghum in the arid zones, especially during drought and scarcity of 

fodder, on the other hand reducing cactus spread in the agricultural areas. 
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