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 Panicumمومباسا ) الكفاءة اإلنتاجية الستخدام نبات البونيكام

Maximumفي تغذية حمالن العواس )   

 (1) نضال الحاج عمرو  (2) مهند منىو ( 1) يحيى الجبيليو  (1) *محمد أنس هاشمي
 ة حلب. سوري قسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة .  (1)

 .ةالالذقية. سوري الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث .  (2)

 (  Anas.hashemi89@gmail.com، البريد اإللكتروني:محمد أنس هاشمي: الباحث )*للمراسلة

  06/2021/ 10تاريخ القبول:                      14/04/2021تاريخ االستالم:   

 الملخص 
عام   في  البحث  اإلنتاجية   2020نفذ  الكفاءة  دراسة  بهدف  حلب  ريف  في  بالس  بمنطقة 

بالمقارنة مع    Panicum  maximumالبونيكام   نباتالستخدام   العواس  تغذية حمالن  في 
خراف العواس المتجانسة بالوزن  رأس من    20بعض الخلطات العلفية التقليدية. تم استخدام  

المجموعة  9±2(كغ  والعمر ) ±1.34 32.91) إلى أربع مجموعات:  (شهرًا وزعت عشوائيا 
: غذيت على  2T% تبن، المجموعة الثانية 20غذيت على خلطة علفية مركزة +  :1Tاألولى

: غذيت على خلطة علفية  3T% شعير أخضر، المجموعة الثالثة  35خلطة علفية مركزة +
: غذيت على خلطة علفية  4T% مخلوط شعير وبيقية أخضر، المجموعة الرابعة  35كزة +مر 

و    3Tللمجموعات    P<0.05))أظهرت النتائج تفوق معنوي    % بونيكام أخضر.35مركزة +
4T    المجموعات اليومية والكلية وسجلت  الوزنية  الزيادة  في متوسط  المجموعات  باقي  على 

كغ زيادة وزنية كلية    12.21و12.44ية يومية وكذلك  غ/يوم/رأس وزيادة وزن  218و  221
كغ زيادة  10.98و   10.88غ/يوم/رأس باإلضافة الى   196و  194على الترتيب. بالمقارنة مع  

على الترتيب. لم تسجل فروق معنوية في معدل استهالك   2Tو    1Tوزنية كلية للمجموعات  
كغ مادة جافة/    6.30إذ بلغ    3Tالمادة الجافة. كان معامل التحويل االفضل في المجموعة  

 4Tمجموعة البونيكام    حققت.  2Tعلى    P<0.05)كغ زيادة وزنية حية والتي تفوقت معنويًا )
% مقارنة مع 7.23ل. س وأعلى مؤشر ربح    3002.6أقل تكلفة لواحد كيلوغرام زيادة وزنية  

 األولى)الشاهد(.  مجموعةلبقية المجموعات وخصوصًا  
 . علف أخضر، الكفاءة اإلنتاجية، أغنام العواس ،F1: البونيكام، مومباساالكلمات المفتاحية

 المقدمة:  
لقدرتها على العيش واإلنتاج في الظروف البيئية القاسية، تمثل أغنام العواس مصدرًا مهمًا للثروة الحيوانية في سوريا نظرًا  

% من إنتاج اللحم  75% من مجمل قيمة اإلنتاج الزراعي الحيواني المحلي، وتنتج أغنام العواس تقريبًا 30وتسهم تقريبًا في 
عدادها من جهة  (. إن ارتفاع الطلب على لحوم األغنام يتطلب زيادة أ ACSAD, 2005% من إنتاج الحليب )25األحمر و

% من التكلفة اإلجمالية  70والعمل على زيادة كفاءتها اإلنتاجية من جهة أخرى، ونظرًا لكون تكاليف التغذية تشكل نحو  
لذلك فإن التحدي األكبر في تنمية وتطوير ونجاح تربية األغنام يتمثل في تأمين موارد علفية    INRA,1988)لتربية األغنام )

فة منخفضة تعمل على تقليل الفجوة الغذائية الناتجة عن العجز المتزايد في الموازنة العلفية. يقود  ذات نوعية جيدة وبتكل
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 ,Alexandreاالعتماد على النظم التقليدية في تسمين األغنام )التربية المغلقة( إلى ارتفاع تكاليف التسمين والتربية واإلنتاج )
جيدة تتالءم مع الظروف المناخية المحلية من حيث الجفاف وقلة األمطار  ( لذلك يجب التوجه للبحث عن بدائل علفية  2009

من جهة وقادرة على تحقيق معدالت نمو جيدة للحمالن دون أن تؤثر على كفاءة وإنتاجية وصحة الحيوان. يعتبر نبات  
غينيا والتي تصنف على أنها نبات البونيكام مومباسا هو الهجين المحسن من نبات عشبة    البونيكام واحدًا من هذه البدائل.

٪ من النبات(، ذو جودة غذائية عالية ونسبة إنتاج عالية وقابلية  80واحدة من النباتات االستوائية األكثر إنتاجا لألوراق )
إما بالرعي أو حفظها على هيئة سيالج أو دريس    الحيوانات الزراعية  هضم ممتازة ومنخفضة اللجنين، ويعد بديل جيد لتغذية

(Carvalho et al, 2017)  االسم التجاري لها هوSuper Mombasa F1  ،  ووصفهاVeléz   ( بأنها 2002وآخرون )
من النباتات التي استخدمت في اآلونة األخيرة ذات األصل األفريقي، وهو نبات معمر يتكون من سيقان كثيرة تنبثق من تاج  

أن يصل إلى ثالثة أمتار، األوراق ناعمة مع حواف خشنة  متر ويمكن    2قوي، نبات طويل القامة يصل عادة إلى ارتفاع  
ملم من األمطار. يبلغ إنتاج    700جزء بالمليون، ويتطلب نموها ما ال يقل عن    1000و  0وحادة، تتحمل الملوحة  بين  

ح  % والرماد تتراو 1.5-1% والدهن تتراوح بين  21-4% والبروتين بحدود  47-10بونيكام مومباسا من المادة الجافة  
يوم إلى إنتاج أعالف عالية الجودة من حيث مستويات البروتين، ولكن الحش    30حش النبات كل    %. يؤدي18-6بين  

أكثر   إنتاج مادة جافة  إلى  أن نسبة  ) 2018وآخرون )  Galindoوذكر .(Hare et al., 2013b)لفترات أطول يؤدي 
%،  14  -8ونسبة النتروجين في التربة إذ تراوحت ما بين  البروتين في سيالج نبات بونيكام مومباسا تختلف حسب الموسم  

68 -69.9  %NDF  ،33 -39  %ADF كما يصلح نبات البونيكام لتغذية جميع أنواع المواشي والخيول والدواجن واألرانب .
  ، فهي تساعد على زيادة(Chat et al., 2005; Oluwasola et al., 2008)وتقلل كثيرًا من استخدام األعالف األخرى  

و نظرًا لتمتع .  (Euclides et al., 2006; Peres et al., 2008; lima et al., 2012)زيادة الوزنية  الإدرار الحليب و 
لنبات البونيكام بميزات عديدة مثل ارتفاع نسبة البروتين فيها واالستساغة الجيدة من قبل الحيوانات، وكونها من النباتات 
المعمرة المقاومة للظروف البيئية القاسية، تأتي أهمية وأهداف هذا البحث لدراسة تأثير إدخال علف البونيكام األخضر في  

 عض المؤشرات اإلنتاجية. عالئق تسمين حمالن العواس على ب
   البحث وطرائقه:واد م 

من الفترة بين  كلم من مركز المدينة  17تم تنفيذ البحث بمنطقة بالس في ريف مدينة حلب على بعد    مكان إجراء البحث:
 3/2020/ 15ولغاية  2020/ 18/1

التجربة استخدام  :  حيوانات  الخراف    20تم  ) رأسًا من  بالوزن  وزعت  (شهرًا  9±2(كغ  والعمر )1.34± 32.91المتجانسة 
 عشوائيا إلى أربع مجموعات تضم كل مجموعة منها خمسة خراف وفق ما يلي: 

 %.25% +تبن  75: غذيت على خلطة علفية مكونة من مخاليط مواد علفية مركزة بنسبة  1Tالمجموعة األولى )الشاهد(  -1
%+ علف اخضر )شعير( 65: غذيت على خلطة علفية مكونة من مخاليط مواد علفية مركزة بنسبة  2Tمجموعة الثانية  ال-2

 %. 35بعد الحش بنسبة 
الثالثة  -3 بنسبة  3Tالمجموعة  مركزة  علفية  مواد  مخاليط  من  مكونة  علفية  خلطة  خضراء  65:  أعالف  مخالط   +%

 %. 35)شعير+بيقية( بعد حشها بنسبة 
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%+ علف اخضر )بونيكام( بعدالحش 65: خلطة علفية مكونة من مخاليط مواد علفية مركزة بنسبة  4Tلرابعة  المجموعة ا-4
 %.35بنسبة 

  1100وحسبت نسب المالئ والمركز في العالئق على أساس المادة الجافة، فكانت الكمية المقدمة للحيوان في بداية التجربة )
 األولى  غ تبن( للمجموعة  370غ خلطة علفية مركزة + 

 غ شعير أخضر( للمجموعة الثانية1180غ خلطة علفية مركزة + 960)
 غ مخلوط شعير +بيقية( للمجموعة الثالثة 1120غ خلطة علفية مركزة + 960)
 غ بونيكام اخضر( للمجموعة الرابعة 940غ خلطة علفية مركزة +   960)

 وتم زيادة كمية االعالف المقدمة للحيوان مع تقدم تجربة التسمين ومع المحافظة على النسب المذكورة. 
 التركيب الكيميائي لألعالف المستخدمة في التجربة: 

 .( التركيب الكيميائي لألعالف المستخدمة في التجربة والتي تم تحليلها في المخبر1يبين الجدول رقم )
 يب الكيميائي لألعالف المستخدمة بالتجربة:( الترك1جدول رقم )

 المادة العلفية

المادة  

Dالجافة

M% 

 %DMالمحتوى في المادة الجافة 

البروتين 

 CPالخام

االلياف 

 CFالخام

الدهن  

 EEالخام

الرماد  

ASالخام

H 

المادة 

 OMالعضوية

المستخلص 

الخالي من  

 NFEالنتروجين

 40.31 89.62 10.38 2.14 28.16 19.11 36.12 البونيكام 

 52.88 91.82 8.18 1.77 26.82 10.35 28.76 الشعير األخضر 

مخلوط الشعير  

 والبيقية 
30.4 15.82 31.16 1.68 9.46 90.54 42.08 

 39.85 93.15 6.85 2.16 47.07 4.08 88.15 تبن القمح

 73.67 96.42 3.58 2.50 6.93 13.32 87.1 حبوب الشعير 

 51.71 92.04 7.96 5.25 17.98 17.09 88.3 نخالة القمح 

كسبة القطن  

 المقشورة 
91.2 38.19 15.56 1.31 5.77 94.23 39.18 

( مكونات الخطاة العلفياة المركزة التي تم اسااااااااااااااتخادامهاا في التجربة والتي تم تركيبهاا على أساااااااااااااااس 2كماا يبين الجادول رقم )
 NRCاحتياجات الحمالن وفق جداول 

 ( تركيب الخلطة العلفية المركزة المستخدمة في التجربة:2جدول رقم )
 النسبة% المادة العلفية

 60 حبوب الشعير 

 20 القمح نخالة 

 18 كسبة القطن المقشورة 

 1 ملح الطعام 

 1 كربونات الكالسيوم 

 100 المجموع

 ( التركيب الكيميائي للخلطة العلفية المركزة المستخدمة في التجربة:3جدول رقم )
  %DMالمحتوى من المادة الجافة  التركيب 

 88.1 المادة الجافة 

 CP 18.3البروتين الخام 

 FP 10.5االلياف الخام 

 EE 2.78الدهن الخام 



 

 2022 بريلأ/نيسان 99-90(: 2)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  – هاشمي وآخرون

Hashemi et al – Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(2): 90-99 April 2022 

93 

 ASH 6.77الرماد الخام 

 OM 93.23المادة العضوية 

 NFE 61.59المستخلص الخالي من النتروجين 

 NRC( احتياجات الحمالن وفق نظام التسمين المعتدل والمعتمدة وفق جداول 4ويوضح الجدول رقم )
 NRC,1985( االحتياجات الغذائية لحمالن األغنام للتسمين المعتدل حسب 4جدول رقم )

 وزن الجسم 

 كغ

 

 الزيادة الوزنية 

 غ/يوم/رأس

 

 االحتياجات الغذائية  يوم/ رأس

 مادة جافة

 كغ

TDN 

 كغ

ME 

 ميغا كالوري

 بروتين خام 

 غ

Ca 

 غ

P 

 غ

20 250 1.0 0.82 2.96 170 5.6 2.3 

30 300 1.3 1.00 3.61 190 6.8 3.2 

40 345 1.5 1.18 4.26 200 7.7 3.6 

50 300 1.5 1.18 4.26 182 6.8 3.6 

 تحاليل األعالف: 
تم إجراء التحليل الكيميائي في مخبر الدراسات العليا والبحث العلمي في قسم اإلنتاج الحيواني في كلية الهندسة الزراعية في  

التالي   التحاليل  عليها  وأجريت  خاصة  كهربائية  مطحنة  باستخدام  العلفية  العينات  طحنت  حلب  حسب  جامعة 
A.O.A.C)،2005 .) 

قدرت المادة الجافة في عينات المواد العلفية بوضعها في فرن تجفيف كهربائي :    :Dry Matter (DM)تقدير المادة الجافة  
 ساعة حتى ثبات الوزن.  24( درجة مئوية لمدة 105على درجة حرارة )

-   4( درجة مئوية لمدة )550ة ): قدر الرماد الكلي بترميد للعينات العلفية في المرمدة على حرار (Ashتقدير الرماد الخام )
حسبت المادة العضوية بالفرق بين المادة الجافة تمامًا :  Organic Matter (OMتقدير المادة العضوية )   ( ساعات.5

 velp: قدر البروتين الخام في العينات العلفية بطريقة كلداهلCrud Protein (CPوالرماد الكلي. تقدير البروتين الخام )
قدرت األلياف  :  Curd Fiber (CF(. تقدير األلياف الخام )6.25كمية اآلزوت بالعينات وضربها بالعامل )وذلك بتقدير  

قدر الدهن الخام بوساطة جهاز  :  Curd Fat(EE). تقدير الدهن الخام Sellectaالخام بوساطة جهاز تقدير األلياف الخام
 .   Velpميكرو سوكسلت لتقدير الدهن 

 الجدوى االقتصادية: 
كغ من الخلطة  1كغ وزن النهائي الحي للحمل )ل.س( = متوسط معامل التحويل الغذائي* تكلفة 1فة التغذية لكل  كل

 العلفية )ل.س( * الزيادة الوزنية الكلية )كغ( / متوسط الوزن الحي النهائي للحمل)كغ(. 
في بداية التجربة * متوسط وزن الحمل  كغ وزن حي 1= سعر )ل.س(  كغ من الوزن الحي  النهائي للحمل 1كلفة الشراء لكل

 في بداية التجربة )كغ( /متوسط الوزن الحي النهائي للحمل )كغ(. 
  كغ1كغ وزن حي + كلفة شراء 1= )كلفة التغذية إلنتاج )ل.س(   كغ من الوزن الحي النهائي للحمل 1التكلفة االجمالية إلنتاج  

 تكاليف هامشية. 1.05وزن حي( *
كغ وزن حي )ل.س( )مجموعة تجريبية( / كلفة التغذية  1كلفة التغذية كانسبة مئوية من الشاهد = كلفة التغذية إلنتاج 

 .  100كغ وزن حي )ل.س( )شاهد(*1إلنتاج 
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مجموعة تجريبية( / التكلفة كغ وزن حي )ل.س( )1كلفة اإلنتاج كانسبة مئوية من الشاهد = التكلفة اإلجمالية إلنتاج  
 .  100كغ وزن حي)شاهد( )ل.س(*1اإلجمالية إلنتاج 

كغ وزن  1التكلفة اإلجمالية إلنتاج  -كغ وزن حي بالسوق المحلية  1كغ وزن حي )ل.س( = سعر1الربح المحقق من إنتاج 
 حي )ل.س(.  

حي )ل. س( / التكلفة اإلجمالية إلنتاج  كغ وزن 1مؤشر الربح % أو العائدية االقتصادية = الربح المحقق من إنتاج  
 . 100كغ وزن حي *1

 كغ وزن حي )ل.س( * متوسط الوزن النهائي للحمل كغ 1الربح المحقق ل.س /رأس= الربح المحقق من إنتاج 
 ل .س   5100علمًا أن السعر النهائي لكل كغ وزن حي هو نفسه سعر الشراء 

ين بلغت كلفة اإلنتاج للمحاصيل المزروعة حقليًا على أساس الوزن  ل.س في ح  90كما بلغت كلفة شراء كغ من التبن  
 ل.س/كغ لمخلوط الشعير والبيقية   64.46ل.س/كغ للشعير و 64ل.س/كغ للبونيكام و 44.76الجاف ب 

 ANOVA,LSD,DUNCANبإجراء االختبارات  ،  spss17التحليل اإلحصائي: تم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام برنامج  
 %.5عند مستوى معنوية 

 : والمناقشة النتائج
تأثير استخدام البونيكام في معدل الزيادة الوزنية الكلية واليومية لحمالن (  5يبين الجدول رقم )  الزيادة الوزنية الكلية واليومية:

الزيادة   متوسط  بلغ  األربع    الكليةالوزنية  العواس،  التجريبية  المجموعات  :  1T،2T  ،3T،4Tفي 
( كغ على التوالي وتفوقت المجموعات الثالثة والرابعة في متوسط الزيادة الوزنية الكلية  12.21،12.44،10.96،10.88)
((P<0.05  ( المجموعات  باقي  الثالثة والرابعة على  المجموعات  تفوقت  الثانية واألولى. كما  المجموعة    P<0.05)على 

  194.42% على التوالي من المجموعة األولى والتي سجلت  12و  14بمتوسط الزيادة الوزنية اليومية فكانت أعلى بمعدل  
  4Tو3Tغ/يوم/رأس.  يمكن أن يعزى سبب التفوق للمجموعات    196.34غ/يوم /رأس، في حين سجلت المجموعة الثانية  

هضم التبن الرتفاع محتواه من اللجنين الموجود في جدر الخاليا  على باقي المجموعات إلى عدة أسباب منها انخفاض معامل  
(. وكذلك انخفاض محتواه من البروتين المهضوم Jung  ،1993والذي يعمل على حماية السيليلوز من تأثير بكتيريا الكرش )

ن وارتفاع نسبة ، في حين يمكن أن يكون السبب انخفاض محتوى الشعير األخضر من البروتي1Tوذلك بالنسبة للمجموعة  
 . 2T (and Buyukburc, 2003 Yasser)الكربوهيدرات للمجموعة 

 ( الزيادة الوزنية الكلية ومعدل الزيادة الوزنية اليومية، المتوسط ± االنحراف المعياري 5جدول رقم )
 1T 2T 3T 4T المؤشر/ المجموعة 

 1.18±32.37 1.48±33.58 0.95±32.04 1.39±33.67 متوسط الوزن عند بداية التجربة، كغ

 1.63±44.58 2.15±46.02 1.45±43 1.05±44.55 نهاية التجربة، كغ فيمتوسط الوزن 

 1.65b 10.96±0.82b 12.44±1.06a 12.21±0.6a±10.88 الزيادة الوزنية الكلية كغ

 12b 196.34±21b 221.8±18a 218.3±22a±194.42 الزيادة الوزنية اليومية غ/يوم 

الزيادة الوزنية اليومية %من 

 1Tالمجموعة

100 101.03 114.08` 112.41 

 يرمز للمجموعة التجريبيةTالحرف  *
 ( > 0.05P** األحرف المختلفة ضمن السطر الواحد تشير إلى فروق معنوية عند مستوى ) 
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إلى تقارب القيمة الغذائية بين كل من البونيكام ومخلوط   3Tو  4Tفي حين يفسر عدم وجود فروق معنوية بين المجموعات  
البيقية( وأن مقدار استفادة الحيوان منهما في نفس المستوى وأن االختالف بينهما يعود إلى اختالف قابلية الحيوان  -)الشعير

( والتي  1995)  Adjeiو    Brownعلى محتوى األلياف لكل منهما. تتفق هذه النتائج مع   الفيزيولوجية وتأثير بكتيريا الكرش  
بينت أن أغنام سانت كورا ذات الشعر األبيض التي غذيت على تبن عشبة البونيكام المعامل باليوريا قد تحسنت فيها الزيادة 

أشاروا إلى أن الرعي على مرعى مختلط )شعير ( والذين  2013الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي وكذلك مع كيرط وآخرون )
بيقية( أدى إلى زيادة اإلنتاجية للخراف ومعامل التحويل بالمقارنة  مع مجموعة الرعي على مرعى الشعير منفردا و مجموعة  –

( حيث بينوا أن  2014وآخرون )   Bamigboyeالتسمين بدون مرعى باستخدام علف مركز مع التبن، كذلك تتفق  مع  
العجول  إضاف أداء  في  إيجابية  آثار  لها  المجففة والمخمرة كانت  القمح والحبوب  مخلفات  البونيكام مع    Sokotoة عشبة 

Gudali  .من حيث تناول العلف وزيادة الوزن اليومية وكفاءة التحويل الغذائي 
 استهالك العلف ومعامل التحويل العلفي: -1

( تأثير استخدام نبات البونيكام في معدل استهالك العلف ومعامل التحويل العلفي لحمالن العواس. حيث  6يبين الجدول رقم )
النتائج عدم وجود فروق معنوية في معدل استهالك العلف للمجموعات األربع، إذ تفوقت جميع المجموعات في   أظهرت 

وآخرون   Ogunlekeل بشكل غير معنوي وتتفق هذه النتائج مع ما ذكره متوسط استهالك العلف على المجموعة األولى لك
( في دراسته لعدم وجود تأثير معنوي عند تغذية الماعز اإلفريقي على عشبة البونيكام مع إضافة أربع نسب مختلفة 2014)

لك. كما تظهر النتائج تفوق %( في متوسط الزيادة الوزنية الكلية واليومية وكمية العلف المسته45،  30،  15،  0من الذرة )
بمتوسط استهالك المادة الجافة على أساس الوزن اإلستقالبي. بلغ متوسط معامل    1Tعلى المجموعة    4Tو  2Tالمجموعة  

على التوالي،  T2,T3,T4T,1  حية للمجموعات كغ زيادة وزنية  1كغ مادة جافة/  6.41،6.30،7.07،6.92التحويل العلفي  
جموعات. تشير هذه  في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين بقية الم  2Tعلى    3T  ((P<0.05حيث تفوقت المجموعة  

بمتوسط استهالك العلف على أساس الوزن    1Tتفوقت معنويًاعلى مجموعة الشاهد    4Tالنتائج على ان مجموعة البونيكام  
  2T  ومجموعة الشعير  1T، كما أنها حققت معامل تحويل أفضل من مجموعة الشاهد  2Tاإلستقالبي هي ومجموعة الشعير  

ذات معامل التحويل االفضل غير معنوي. وبالتالي   3Tبيقية    - وبين مجموعة الشعيروإن بشكل غير معنوي والفرق بينها  
المركز من   العلف  الى    %75وبالرغم من تخفيض نسبة  الشاهد  الثالث ومن بينها    %65في مجموعة  المجموعات  في 

أحيانًا ويمكن أن يعزى ذلك  البونيكام فإنها حققت معدالت استهالك مادة جافة ومعامالت تحويل ال تقل عن الشاهد وتتفوق 
إلى عدة أسباب منها أن المخاليط العلفية بين المحاصيل النجيلية والبقولية تعمل على تحسين جودة ونوعية الخلطات العلفية  

 ,Han et al)من ناحية تنوع مصادر البروتين باإلضافة إلى التوازن بين مستويات الطاقة والبروتين في الخلطة العلفية  
انخفاض  حين أن انخفاض معامل التحويل في كل من المجموعة األولى والثانية فيمكن أن يعزى السبب إلى  ي  ف  (1993

وربما يرجع أيضا إلى ارتفاع نسبة هضم المواد الغذائية    .نسبة البروتين وارتفاع نسبة السليلوز والهيمي سليلوز في التبن
 (. Seyedeh et al., 2010) والطاقة المتاحة في األعالف الخضراء مقارنة بالتبن
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 ( معامل التحويل العلفي كغ علف ستهلك/كغ وزن حي 6لجدول رقم )ا
 1T 2T 3T 4T المؤشر

DMI 267±1354 ، غ مادة جافة/يومa 1378±101a 1394±144a 1390±171a 

DMI/1.31±36.16 1.58±35.08 1.14±36.75 0.81±34.63 كغ وزن حي/يوم، غ مادة جافة 

DMI ،/1.52±86.60 يوم /0.75كغ وزنغ/مادة جافةb 90.94±2.12a 88.0±2.98ab 90.03±2.54a 

DMI ، 0.08±3.46 %من الوزن الحيb 3.67±0.1a 3.50±0.15ab 3.61±0.13ab 

FCR 6.92±0.92ab 7.07±0.65b 6.30±0.47a 6.41±0.74ab 

FCR، 93 91 102 100 % من الشاهد 

( الذين أشاااااااارو إلى أن إضاااااااافة عشااااااابة البونيكام مع مخلفات القمح والحبوب 2014وآخرون ) Bamigboyeكما يتفق مع 
من حياث تنااول العلف وزياادة الوزن اليومياة   Sokoto  Gudaliالمجففاة والمخمرة كاانات لهاا آثاار إيجاابياة في أداء العجول  

 وكفاءة التحويل الغذائي.
 الجدوى االقتصادية:
االقتصادية عبر مرحلتين: في األولى تكلفة العالئق وتكلفة التغذية خالل فترة التجربة وفي الثانية التكلفة  تم حساب الجدوى 

كغ    1( إلى أن تكلفة  6اإلجمالية وصافي الربح من كل رأس مسوق. تشير نتائج المرحلة األولى المبينة في الجدول رقم ) 
ل.س /كغ عليقة نظرا الرتفاع    547.5نة مع باقي المجموعات وسجلت  بالمقار   1Tمن العليقة كانت أعلى في مجموعة الشاهد
ل.س، كما    3817كغ زيادة وزنية كانت األعلى في مجموعة األولى حيث بلغت    1سعر العلف المركز. كلفة التغذية إلنتاج  

 في المجموعات التجريبية الثالث األخرى على التوالي.  %21.35و  19.45، 9.71كانت اقل بمقدار 
استهالك وتكلفة العلف للمجموعات )متوسط الرأس الواحد( 6ول رقم جد  

 المجموعات المؤشر

T1 T2 T3 T4 

 50.63 50.77 50.18 56.9 علف مركز االستهالك، كغ/رأس 

 27.26 27.34 27.02 18.97 علف مالئ 

 77.89 78.11 77.2 75.87 المجموع، كغ 

 35441 35539 35126 39830 علف مركز التكلفة، ل.س 

 1220 2622 2724 1707 علف مالئ 

 36661 38161 37850 41537 المجموع، ل.س

 12.21 12.41 10.98 10.88 متوسط الزيادة الوزنية الكلية، كغ/رأس

 3002.6 3075.0 3447.2 3817.7 تكلفة التغذية لواحد كغ زيادة وزنية ، ل.س

 78.65 80.55 90.29 100 تكلفة التغذية % من الشاهد 

كغ مادة جافة من العليقة، ل.س  1تكلفة   547.48 490.29 488.55 470.68 

كغ وزن حي كانت األعلى في    1( إلى أن التكلفة اإلجمالية إلنتاج  8تشير نتائج المرحلة الثانية المبينة في الجدول رقم ) 
التوالي للمجموعات  6.33و  4.71،  2.02ل.س في حين كانت اقل بمقدار    5018.7مجموعة األولى وبلغت   % على 

 الثالث.
 تسمين الحمالن )متوسط الرأس الواحد(( الجدوى االقتصادية في 8جدول رقم )
 1T 2T 3T 4T المؤشر المدروس

 32.37 33.59 32.03 33.67 متوسط الوزن بداية التجربة، كغ 

 44.58 46 43.01 44.55 متوسط الوزن نهاية التجربة، كغ

 12.21 12.41 10.98 10.88 الزيادة الوزنية الكلية، كغ

 218 221 196 194 ،غ/يوم الزيادة الوزنية اليومية 

 165087 171309 163353 171717 سعر شراء الخروف، ل.س
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 5100 5100 5100 5100 كغ في بداية التجربة  1سعر 

 6.41 6.3 7.07 6.92 ، كغ   FCRمعامل التحويل 

 470.68 488.55 490.29 547.48 كغ من العليقة ل.س  1تكلفة 

 826.34 830.36 884.92 925.24 وزنيةكغ زيادة   1كلفة التغذية، ل.س/

 T1 100 95.64 89.75 89.31 كلفة التغذية % من الشاهد

 3703.16 3724.11 3798.02 3854.48 كغ ، ل.س 1كلفة شراء 

 4755.98 4782.19 4917.09 5018.70 كغ وزن حي 1التكلفة اإلجمالية، ل.س/

 T1 100 97.98 95.29 94.77 كلفة اإلنتاج % من الشاهد

 344.02 317.81 182.91 81.30 كغ مباع 1الربح المحقق، ل.س/ 

 T1 % 100 224.98 390.90 423.14 مقارنة مع الشاهد

 7.23 6.65 3.72 1.62 مؤشر الربح %

 15336.31 14619.17 7867.09 3621.94 الربح المحقق، ل.س/رأس 

 T1% 100 217.21 403.63 423.43 مقارنة مع الشاهد

ل.س، وكان أعلى بمقدار  344.02كغ وزن حي كان األعلى في المجموعة التجريبية الرابعة وبلغ    1الربح المحقق من إنتاج  
في المجموعات التجريبية الثالث على التوالي مقارنة مع المجموعة األولى. مؤشر    %324.14و    390.90،  224.98

.  1T% وتفوقت جميع المجموعات التجريبية على الشاهد7.23ث بلغ  الربح كان األعلى في المجموعة التجريبية الرابعة حي
ل.س وكان أعلى بمقدار    15336.31الربح المحقق من الرأس الواحد كان األعلى في المجموعة التجريبية الرابعة وبلغ  

 . 1Tعلى التوالي في المجموعات التجريبية مقارنة مع مجموعة الشاهد  %423.43و  403.63، 217.21
 االستنتاجات: 

استخدام البونيكام في تغذية حمالن العواس أدى إلى تحسن معنوي في معدل الزيادة الوزنية اليومية والكلية بالمقارنة مع  -1
 استخدام التبن أو الشعير األخضر.

استخدام المخلوط العلفي  لم يكن هناك فروق معنوية عند استخدام نبات البونيكام في تغذية حمالن العواس بالمقارنة مع   -2
 بيقية( في كل من معدل الزيادة الوزنية اليومية والكلية ومعامل التحويل.–)شعير 

للخلطة واقل تكلفة لواحد كيلوغرام زيادة وزنية واعلى مؤشر ربح مقارنة مع بقية   -3 اقل تكلفة  البونيكام حقق  استخدام 
 المجموعات وخصوصًا مع مجموعة الشاهد. 

 التوصيات: 
 في سوريا مع دراسة كفاءته اإلنتاجية في تغذية نعاج العواس . ال البونيكام ضمن الدورات الزراعية العلفية ادخ-1

كل الشكر والتقدير لجامعة حلب والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لتسهيل وتقديم العون واإلمكانات في انجاز   الشكر:
 . هذا البحث

  المراجع:
(: تأثير مراعي البيقية والشعير الخضراء في كفاءة نمو خراف العواس تحت ظروف مركز القامشلي  2015)كيرط، ياسر.  

 . 92للبحوث العلمية الزراعية، رسالة ماجستير، جامعة حلب، عدد الصفحات 
ACSAD. (2005): Arab center for studies of arid zoneanddrylands. Annual technical report. 
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Abstract 

The research was carried out in 2020 in the Blas area in the countryside 

of Aleppo with the aim of studying the productive efficiency of using 

Panicum maximum plant in feeding Awassi lambs compared to some 

traditional rations. 20 heads of Awassi lambs have been homogenized 

by weight (32.91 ± 1.34) kg and age (9 ± 2) months were used and 

distributed randomly into four groups: The first group T1: fed a 

concentrated feed mixture + 20% straw, the second group T2: fed on 

the concentrated feed mixture + 35% green barley, group III T3: fed on 

a concentrated feed mixture + 35% mixed barley and vetch green, 

group four T4: fed on a concentrated feed mixture + 35% green 

panicum. The results showed significant superiority (P <0.05) of T3 

and T4 than that other groups in average daily and total weight gain,( 

221 and 218 g / day / head, respectively) , compared to 194 and 196 g 

/ day of T1 and T2, respectively. As well as 12.44 and 12.21 kg total 

weight gain, respectively. Compared to 194 and 196 g / day / head in 

addition to 10.88 and 10.98 kg total weight gain for the T1 and T2 

groups, respectively. Non-significant differences were Observed in the 

dry matter consumption between groups. The best feed conversion rate 

was in the T3 group which reached 6.30 kg dry matter / kg live weight 

gain, and was significantly superior (P <0.05) of T2. T4 achieved the 

lowest cost of one kilogram weight gain 3002.6 SP and the highest 

profit index 7.23 compared with others groups, especially with the  first 

group(control). 

Keywords: Panicum, Mombasa F1, green fodder, production 

efficiency, Awassi sheep. 

 


