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 زيت فول الصويا عمى أداء ذكور الماعزانية استخدام مستويات مختمفة من أمك
 المحمي

 , أحمد حسين خطار** *مؤيد عبد الصاحب تويج
 كمية الطب البيطري /جامعة القاسم الخضراء*

 الزراعية/وزارة العموم والتكنولوجيا**دائرة البحوث 

 الخالصة

ىيئة البحوث  إلىىذه الدراسة في محطة تربية األغنام والماعز المحمي التابعة  أجريت     
/أبو غريب ,حيث استخدمت في ىذه الدراسة زيت فول الصويا بنسب  وزارة الزراعة  –الزراعية 

 ماعز ذكر16 عالئق التغذوية لذكور الماعز المحمي ,حيث تم إخضاع ال%( إلى 6و 4,2,0)
إلى أربعة , قسمت بشكل عشوائي كغم25±0.75بمعدل وزن ابتدائي شير 7-6محميا بعمر 

من وزن  2.5%حيوانات لكل معاممة ,غذيت الحيوانات بمستوى  4معامالت متساوية وبواقع 
( عمى T1ره حرة. غذيت المعاممة األولى)بصو  العمف الخشنالجسم الحي, فضال عن تناول 

(أضيفت ليا زيت فول الصويا T2)عميقة مركزة والخالية من الزيت,أما المعاممة الثانية 
 4) ( فمقد أضيفت ليما زيت فول الصويا بنسبT4( والرابعة )T3%,أما العميقتين الثالثة)2بنسبو

 وقد أظيرت النتائج ما يمي:, يوم 64%(عمى التوالي, وقد استمرت فترة الدراسة لمدة 6و

أظيرت النتائج أيضا عدم وجود فروقات معنوية في صفة الوزن النيائي لذكور الماعز  1-
كما وتفوقت المعامالت التغذوية الحاوية النسب المختمفة  بين كافة المعامالت التجريبية , المحمي

الزيادات الوزنية اليومية ( في صفات (P≤0.05من زيت فول الصويا معنويا تحت مستوى
 والكمية, وكذلك صفة كفاءة التحويل الغذائي التي كانت باتجاه مماثل ليا.

لممعامالت التغذوية  ((P≤0.05تحت مستوى  وأظيرت النتائج أيضا وجود فروقات معنوية 2-
)وزن الذبيحة بعض صفات الذبيحة في  %(6و 4,2بالنسب ) الحاوية من زيت فول الصويا

بالمقارنة بمعاممة الحار,الوزن الحي عنده الذبح,مساحة العضمة العينية,سمك الدىن تحت الجمد( 
الدراسة, أن ىنالك أمكانية استخدام مستويات مختمفة من زيت  ىذه(. نستدل من T1السيطرة )
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ي لم تؤثر سمبا % في العالئق التغذوية المقدمة لذكور الماعز المحمي,والت6فول الصويا لغاية 
 في ىذه الدراسة.  المذكوره مصفات المدروسةل أداء الحيوان عمى

 المقدمة

المجترات من الحيوانات التي تقيم عالقة تكافمية مع الكائنات الحية الدقيقة في  تعتبر     
 Jouany,1991الكرش الذي يوفر لمحيوان المواد الغذائية والظروف المثمى لتخمير األعالف)

وىذه الكائنات الدقيقة تحمل األلياف لتكوين البروتين الميكروبي الذي يعتبر األساس بامتداد (, 
,وىذه العالقة التكافمية تسبب خسائر في (Van and Demeyer,1988)والبروتين لمحيوان

 الطاقة )خسائر غاز الميثان( وخسائر في البروتين)خسائر االمونيا(
(Chadwick,2005حيث أن ىذه الخ,) نما سائر ألتسبب فقط خسائر في أداء اإلنتاج وا 

وقد أراد الباحثين والمختصين  ,(Tamminga,1996تسيم في أطالق مموثات إلى البيئة )
 زيادةميتمين في كيفية تحسين البيئة الداخمية لمكرش لغرض الفي مجال تغذية المجترات 

 كفاءة العمف المقدم لممجترات واستخدام أكثر لمبروتين الميكروبي في الكرش
(Fellner,2002 ,)تحسين لنظام الغذائي من خالل من االستفادة المثمى  وذلك عن طريق

استخدام المكمالت الغذائية لألعالف في تحسين القيمة الغذائية لألعالف ب النظام الغذائي
 .وآخرون2006مالئمة لإلحياء المجيرية لمكرش )ال داخميةالبيئة الالتي تعدل 

Calsamiglia,) , الزيوت النباتية األساسية  ومن المكمالت االخرى الغذائية ىي
Essential Oil) والتي ىي عبارة عن مزيج من المركبات الثانوية التي تم الحصول عمييا )

 (Gershenzon and Croteau,1991عن طريق استخدام عممية التقطير)

حيث أن مصطمح الزيت األساسي يعني نكية وطعم, وبما أن المركبات الثانوية التي تتكون منيا 
الزيوت النباتية تعمل عمى توفير النكيات والروائح والطعم التي تكون محدودة لكثير من النباتات 

ىو  البحثواليدف من ىذه  وكان التي توصف بأنيا طبيعية ومتنوعة ويمكن أضافيا لمعميقو.
عمى ((EOبعض المستخمصات النباتية لمزيوت األساسيةتقييم المعمومات األساسية بإضافة 

استخدام مستويات مختمفة من  أداء الحيوان عن طريقالتخمرات التي تجري داخل الكرش وعمى 
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 (Alam,2011)العالئق التغذوية لممجترات  الى أنواع مختمفة من وأضافتيا زيت فول الصويا
 في الجسم الحي. تياأظيرت فعاليالتي 

 المواد وطرائق العمل

 خطة التجربة1- 

أجريت ىذه التجربة في حقل األغنام والماعز المحمي في محطة أبو غريب/الييئة العامة لمبحوث 
الزراعية بيدف دراسة أمكانية استخدام مستويات مختمفة من زيت فول الصويا وتأثيرىا عمى أداء 

حيث يوم , 64واستمرت لمدة  4/25/2015بتاريخ  التجربة بدأت ,المحمي لذكور الماعز نموال
 6-7وبعمر كغم25±0.75ذكر ماعز محمي, بمعدل وزن ابتدائي  16أجريت الدراسة عمى 

بشكل عشوائي إلى أربعة معامالت متساوية ,حيث ضمت كل معاممة أشير, قسمت الحيوانات 
% من وزن 2.5حيوانات.تمت تغذية جميع حيوانات التجربة عمى العمف المركز بمعدل  4

الجسم الحي,حيث يمكن تعديل كمية العمف أسبوعيا والمقدمة لكل معاممة من معامالت التجربة 
 عمى أساس الوزن الجديد لكل حيوان.

 التجربة عالئق2-

مييأه العامة لتم توفير مكونات العالئق التجريبية التغذوية األربعة من الحقل الحيواني /التابع 
 4,2بنسب )زيت فول الصويا  نلمبحوث الزراعية في أبو غريب, وأضيفت المستويات المختمفة م

,كما ويكون خمط الزيت مع العمف المركز يوميا قبل تقديم 1وكما موضح في جدول  )%6و
% من وزن الجسم 2.5العمف , وقد تم تقديم العمف المركز لممجاميع التجريبية األربعة وبنسبو 

 الحي.

 أعداد الحظائر  3-

تم أيواء الحيوانات في حظائر ذات مسرح نصف مظمل لضمان دخول اليواء وأشعة الشمس إلى 
استمرار توفير الماء  محيوانات مع ل مع تقديم العمف الخشنوتيويتيا باستمرار, داخل الحظيرة 

ضرورة توفير مع غسميا وتنظيفيا بشكل مستمر طيمة فتره التجربة و األواني البالستيكية  في
  المعدنية المعمقة عمى جدران الحظائر. أو البموكات القوالب
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 ربةجالرعاية البيطرية لحيوانات الت 4-

تمقيح ذكور الماعز المحمي ضد الطفيميات الخارجية والداخمية منذ بداية الفترة التمييدية تم 
لمتجربة,مع تجريعا بالمضادات الحيوية ضد الديدان الكبدية والشريطية,مع مالحظة حيوانات 

 التجربة باستمرار طيمة فترة الدراسة.

 أدارة الحيوانات وتغذيتيا 5-

حيوانات لكل معاممة, تم تعويد ذكور  4إلى أربعة معامالت تغذوية وبواقع  قسمت الحيوانات
يوم,ثم وزنت الحيوانات لمدة ثالث أيام متتالية في الساعة  15الماعز المحمي بقترة تمييدية لمدة 

ساعة ,لغرض تثبيت الوزن االبتدائي ليا,أما  12الثامنة صباحا بعد قطع العمف عنيا لمدة 
مف المركز فكانت تقدم لمحيوانات مرة واحدة يوميا في الساعة الثامنة صباحا,بينما بالنسبة إلى الع

,كما وتعدل كمية العمف المستيمك يوميا عمى 12في الساعة دريس الجت كان يقدم بصورة حرة 
,كما وتتم  أساس استيالك الحيوانات في كل معاممة أسبوعيا عمى أساس الوزن الجديد لمحيوانات

المركز والخشن المتبقي بعد عممية الوزن الصباحي واألسبوعي لمحيوانات في اليوم  وزن العمف
لحساب كمية العمف المتناول.وطيمة فترة التجربة لم تالحظ أي حاالت مرضية أو  التالي

 وكانت الحيوانات بحالة جيدة جدا,وتمت دراسة الصفات التالية: اضطرابات ىضمية,

 ,تمت أخذ الصفات التالية:(Experiment Growthتجربة النمو ) 6-

 ()غم/يوم البتدائي والنيائيمعدل الوزن ا -أ

 ()كغموالكميةمعدل الزيادة الوزنية اليومية  -ب

 تقدير كفاءة التحويل الغذائي )كمية العمف المستيمك غم/ الزيادة الوزنية اليومية غم( -ج

 تقييم صفات الذبيحة 7- 

بعد انتياء فترة الدراسة,تم اختيار ذكرين من كل معاممة بشكل عشوائي بعد أن تم تجويعيا لمدة 
ساعة قبل موعد الذبح, حيث وزنت الذكور جميعيا التي عددت لموزن النيائي قبل موعد  12
( في مجزرة المحطة,وبعد 8لمذبح وعددىا)التي عددت  وبعد االختيار العشوائي  لمذكور , الذبح
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وزن  والتي شممت: نسبة التصافي, (,3جدول ) ح الحيوانات تمت دراسة صفات الذبيحةذب
, مساحة العضمة العينية, سمك الطبقة الدىنية تحت  الذبيحة الحار,معدل الوزن النيائي الذبيحة

الجمد. وتم قياس مساحة العضمة العينية وسمك الطبقة الدىنية تحت الجمد بعد قطع الجزء األيسر 
, حيث تمت قياس مساحة العضمة من أضالع الذبيحة 12لمذبيحة بين الحافة السفمى لمضمع 

 لرسم مساحة العضمة العينية بواسطة جياز  Trace Paperورق شمعي نوع  باستخدامالعينية 
 حيث تم قياس مساحتيا بواسطة جياز قياس المساحات قياس المساحات الغير منتظمة,يستخدم ل

Plane Meter أما بالنسبة إلى قياس الطبقة الدىنية فوق الضمع الثاني عشر من الجانب,
بة إلى حساب صفتي نسبة التصافي (. بالنسVerniaاأليسر من كل الذبيحة بواسطة ألو الفيرنيا) 

 . وكفاءة التحويل الغذائي ,فمقد تم حسابيما عمى أساس الوزن النيائي لذكور الماعز المحمي

: أجريت بعض التحاليل  التحميل الكيمياوي لمواد العمف األولية والعالئق التجريبية 8-
( في ىذه الدراسة من مواد العمف األولية لممعامالت التغذوية 1و (2الكيمياوية لجدولي

المستخدمة في تجربة ذكور الماعز المحمي, آذ تم لكل من المادة الجافة, المادة العضوية, 
البروتين الخام, األلياف الخام , ومستخمص االيثر, والمستخمص الخالي من النتروجين,وحسب 

التابعة لمحطة الييئة العامة لمبحوث الزراعية/ابو  , في مختبرات((A.O.A.C,2005طريقة 
الطاقة المتأيضة ,فمقد حسبت بموجب المعادلة التالية:الطاقة المتأيضة)ميكاجول/كغم  أماغريب.

األلياف ×  0.005+  مستخمص االيثر×  0.031البروتين الخام +×  0.012مادة جافة(=
 (.(MAFF,1975 ,الكاربوىيدرات الذائبة×  0.014الخام + 
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(:يبين المكونات األولية الداخمة في العالئق التغذوية المركزة المستخدمة في 1جدول)
 التجربة%.

 العالئق                ت
 المكونات العمفية

T1 T2 T3 T4 

 35 35 35 35 شعير -1
 20 22 24 26 نخالة الحنطة -2
 10 10 10 10 كسبة زىرة الشمس -3
 27 27 27 27 صفراءذرة  -4

 6 4 2 - زيت فول الصويا 5-
 1 1 1 1 معادن وفيتامينات -5
 1 1 1 1 ممح -6
 14.30 14.20 14.40 14.10 *بروتين خام -7

T1 
T1:عميقة السيطرة ,T2:2 عميقة مضاف الييا زيت فول الصويا,% T3: عميقة مضاف الييا

 %.6 فول الصوياعميقة مضاف الييا زيت :T4 %,4 زيت فول الصويا
يبين التركيب الكيمياوي لمكونات العالئق التجريبية لألعالف المركزة الداخمة في  2):جدول)

 التجربة%. 
العناصر        

 الغذائية             
 المادة
 العمفية

 المادة
 الجافة
DM 
% 

 المادة 
 العضوية
OM 
% 

 الرماد
ASH 
% 

 البروتين
 الخام
CP 
% 

 االلياف
 الخام
CF 
% 

 مستخمص
 االيثر
EE 
% 

 المستخمص
الخالي من 
 النتروجين

NFE 
% 

 90.31 الشعير
 

77.41 12.90 11.15 2.95 4.75 58.56 

 91.97 الذرة الصفراء
 

83.43 8.55 11.10 3.55 3.85 64.93 

 34.1 2.15 4.00 43.95 6.20 84.2 90.40 كسبة فول الصويا
 61.43 3.98 9.45 14.90 7.40 89.76 97.16 نخالة الحنطة
 50.06 1.90 18.10 17.01 10.44 87.07 97.51 دريس الجت

 ( وعمى أساس المادة الجافة.1978الخواجة,*تم حسابيا من جدول التحميل الكيمياوي لمواد العمف العراقية)
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 .األربعة( يبين التركيب الكيمياوي لمعالئق التجريبية (3جدول 

 التحميل اإلحصائي9- 

أجريت التحاليل اإلحصائية لكافة بيانات التجربة باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاىز إليجاد 
 C.R.Dباستعمال التصميم العشوائي الكامل ) SPSS(2008)الفرق مابين المعامالت 

Completely Randomized Disgen, وتم اختبار معنوية الفروق بين المتوسطات,)
لممقارنة بين متوسطات المعامالت المتعدد  Duncan((1955لممعامالت باستخدام اختبار 

 وفق األنموذج الرياضي التالي: ,المديات

Yij= µ +ti+£ij 

Yij =قيمة المشاىدة المدروسة 

µالمتوسط العام لمصفة المدروسة = 

ti تأثير المعاممة =i  )آذ شممت الدراسة أربعة معامالت( 

£ij =العشوائي الذي يتوزع توزيعا طبيعيا بمتوسط يساوي صفر وتباين قدره الخطأe   £2 . 

          العالئق        
 المكونات

T1 
% 

T2 
% 

T3 
% 

T4 
% 

DM 88.16 90.15 87.83 88.72 
OM 83.07 85.28 82.69 83.86 
ASH 5.09 4.84 5.10 4.90 
CF 7.28 7.26 7.22 7.19 
CP 13.0 12.8 13.3 12.9 
EE 4.50 7.30 9.82 7.10 
NFE 58.49 57.95 52.39 56.63 

الطاقة 
)ميكاجول/كغم المتأيضة

 مادة جافة(

11.50 12.27 12.33 12.04 
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 النتائج والمناقشة

 تجربة النمو 

 الوزن االبتدائي والنيائي -أ

( عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت التغذوية في الوزن النيائي 4يتضح من جدول )
كغم عمى  35.67و ,35.35  ,35.00 , 35.41حيث بمغ متوسطيا  لمذكور الماعز المحمي,

 عنده أضافو مستويات مختمفة من زيت فول الصويا T4وT1,T2,T3لممعامالت  التوالي
 حيث أن ( (Ueda et al.,2003وىذه تتفق ما توصل إليو  ,معميقةل )%6و 4,2,0)بنسبو

مما كان لو اثر واضح في زيادة  أعطت نتائج متقاربة قدالعالئق  إلىزيت فول الصويا أضافو 
انعكس عمى زيادة الوزن وىذه تتفق ما  استيالك المادة الجافة وبناء انسجو الجسم المختمفة,مما

كما ويتضح من الجدول أيضا تفوق المعامالت  ( وObeidat et al .,2009توصل إليو)
مقارنة بين معاممة  والتي أدت إلى حصول فروقات معنويةحسابيا  الحاوية عمى الزيت التغذوية
   .السيطرة

 معدل الزيادة الوزنية اليومية والكمية )كغم( -ب

( في العالئق التغذوية الحاوية (P≤0.05وجود فروقات معنوية  أيضا( 4يوضح جدول )      
اليومية والكمية في العميقة ,في الزيادات الوزنية  %6و 4,2,0عمى زيت فول الصويا بنسب 

كغم عمى التوالي لممعاممة 11.65غم و184.93بمغت معدالتيا  آذ لذكور الماعز المحمي ,
عمى التوالي لممعاممة  كغم11.85غم و188.09% من زيت فول الصويا و2الحاوية عمى 
% من  6كغم لممعاممة الحاوية 11.39غم و180.00و % من زيت فول الصويا4الحاوية عمى 

غم 150.50بمعاممة السيطرة الخالية من الزيت والتي بمغت معدالتيا  ةمقارنزيت فول الصويا 
من أضافو  ((Kholif et al,2016, وىذه النتائج جاءت متفقة مع نتائج كغم 9.50و

 -عالئق اناث الماعز االنكول إلىمن كل من زيت فول الصويا وزيت بذور الكتان  مل/يوم20
التحسن في الزيادات الوزنية ىو ارتفاع محتوى العالئق التغذوية من  سببالذي بين أن  ,نيوباين

معنوي تحت مستوى  فموحظ ارتفاعالطاقة.أما بالنسبة إلى صفة كفاءة التحويل الغذائي 
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P≤0.05) بالمقارنة ببقية  8.22( لمعاممة السيطرة الخالية من الزيت, أذا بمغت معدالتيا
 .عمى التوالي  6.57و 6.22, 6.27ة التي بمغت معدالتياالمعامالت التغذوي

%(من زيت فول الصويا في الزيادات 6و 4,2,0( يبين تأثير أضافو نسب مختمفة )4جدول)
 الوزنية اليومية)غم/يوم( والكمية)كغم/يوم( وكفاءة التحويل الغذائي.

 الصفة   المدروسة   
 المعامالت      

الوزن 
 االبتدائي)كغم(

الوزن 
 النيائي)كغم(

الزيادات الوزنية 
 اليومية)غم(

الزيادات الوزنية 
 الكمية)كغم(

كفاءة التحويل 
 الغذائي

T1 (0زيت )% 35.00±3.02 25.50±2.51 b8.51±150.50 b0.54±9.50 a2.31±8.22 
T2 (2زيت )% 35.41±2.78 23.72±3.02 فول الصويا a7.91±184.93 a0.50±11.65 b0.47±6.27 
T3 (4 )%35.35±3.40 23.50±2.80 فول الصويا زيت a18.01±188.09 a1.50±11.85 b0.67±6.22 
T4(6زيت )% 35.67±1.40 24.33±2.60 فول الصويا a18.08±180.00 a1.3±11.39 b0.56±6.57b 

 * * * غ م غ م مستوى المعنوية
T1 ,عميقة السيطرة:T2 2:عميقة مضاف إلييا زيت فول الصويا بنسبو,% T3  عميقة مضاف إلييا زيت فول :

 %.6% : عميقة مضاف إلييا زيت فول الصويا بنسبو  T4 %,4الصويا بنسبو 
 (.(0.05%عند مستوى *: تدل عمى المعنوية    عدم وجود فرق معنويغ م: تدل عمى 

 تقييم صفات الذبيحة 3-
عمى بعض صفات الذبيحة المدروسة لذكور الماعز ( يبين تأثير المعامالت المختمفة 5جدول)

 الخطأ القياسي(±المحمي)المعدل

T1 ,عميقة السيطرة:T2 2:عميقة مضاف إلييا زيت فول الصويا بنسبو,% T3  عميقة مضاف إلييا زيت فول :
 %.6% : عميقة مضاف إلييا زيت فول الصويا بنسبو  T4 %,4الصويا بنسبو 
 (.(0.05%عند مستوى *: تدل عمى المعنوية    معنوي عدم وجود فرقغ م: تدل عمى 

آذ بمغت  عدم وجود اختالفات معنوية في وزن الذبيحة الحار 5يالحظ من جدول  
 أما بالنسبة عمى التوالي,T4وT1,T2,T3لممعامالت كغم  15.68و14.51 ,14.15,14.17

 الصفة   المدروسة   
 المعامالت      

الوزن الحي عنده 
 الذبح/كغم

وزن الذبيحة 
 الحار/كغم

التصافي نسبو 
عمى أساس 
 الوزن النيائي

مساحة العضمة 
 ( 2العينية) سم

 

سمك الدىن تحت 
 الجمد

 )ممم( 
T1 (0زيت )% b14.26±24.21 0.312±14.15 1.662±58.44 b1.259±12.28 b1.490±5.12 

T2 (2زيت فول الصويا )% b14.22±24.15 0.312±14.17 1.662±58.67 b1.259±12.07 b1.494±6.15 

T3 (4)% زيت فول الصويا a14.20±28.10 0.324±14.51 1.653±51.63 a1.268±13.12 a1.498±8.19 
T4(6زيت فول الصويا )% a14.20±28.80 0.328±15.68 1.653±54.44 a1.354±14.37 a1.498±8.27 

 * * غ م غ م * مستوى المعنوية
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إلى عدم وجود فروقات معنوية آذ  ت النتائج أيضا من نفس الجدولبينفمقد نسبو التصافي إلى 
المعامالت التغذوية المختمفة لذكور الماعز  % بين54.44و 51.63 ,58.67 ,58.44بمغت 
وبما يعزى ذلك إلى وجود تقارب في اوزان الذبائح الحارة لذكور الماعز المحمي)شمس  المحمي,
كما ويالحظ  أيضا من الجدول نفسو وجود اختالفات معنوية تحت  (.1997وقصي, الدين

 28.80و 24.15,28.10, 24.21آذ بمغت  ( في الوزن الحي عنده الذبح(P≤0.05مستوى 
التي  معامالتال مستخمص االيثر بين وجود اختالفات في نسبةيدل عمى  كغم عمى التوالي مما

أداء النمو لمحيوانات التجربة  تحسين األكبر في الذي كان لو الدورفول الصويا  تحتوي عمى زيت
بوزن اكبر عنده موعد الذبح والتي عكست زيادة الوزن وكفاءة التحويل الغذائي  التي وصمت 

 (. Clingnart et al,1995والوزن النيائي لممعامالت الحاوية عمى زيت فول الصويا)

أظيرت نتائج الجدول نفسو إلى وجود تفوق أما بالنسبة إلى مساحة العضمة العينية فمقد      
بمغت  أذ( (P≤0.05 تحت مستوى% 6و 4معنوي لممعامالت الحاوية عمى زيت فول الصويا

 12.28( التي بمغت معدالتيا T2وT1)تين بالمقارنة مع المعامم سم 4.37 و 13.12
الحاوية عمى  من زيت فول  (T6و(T4 سم عمى التوالي, كما سجمت المعامالت 12.07و

 8.19( في سمك الدىن تحت الجمد آذ بمغت (P≤0.05الصويا تفوقا معنويا تحت مستوى 
ممم  6.12,5.12والتي بمغت معدالتيا  (T2و(T1ممم عمى التوالي مقارنتا بالمعاممتين  8.27و

الذين أشاروا إلى أن استخدام مستويات  (2012وآخرون) Maoوىذا يتفق مع  ,عمى التوالي
إلى تحسين النمو لمحيوان من خالل زيادة نمو وتطور  وادتعالية من زيت فول الصويا 

العضالت الذي بدورة انعكس ايجابيا عمى زيادة مساحة العضمة العينية وسمك الدىن تحت الجمد 
الدىنية الغير مشبعة منيا لذبائح ذكور الماعز المحمي من خالل زيادة أو توافر االحماض 

يوان, فضال عمى حامض )المينولينيك( وانخفاض نسبو االحماض الدىنية المشبعة في جسم الح
كغم /ميكاجول  884احتواء زيت فول الصويا عمى نسبو عالية من الطاقة والتي تقدر بنسبو 

 مادة جافة التي قد تسيم زيادة اداء النمو لجسم الحيوان الحي.
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Effect of using of different levels from soybean oil on 

the performance of  local males goat 
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Abstract 

       The experiment was conducted in ministry of agriculture station 

sheep and goats-Abu Greab, that was used in this study of  soybean oil 

with different levels(0,2,4 and 6%) in the diets for local goat males, that 

had divided ratio into four equal group, and lambs were divided in to 

16animals with 6-7 month age, that lambs were weighted 25± 0.75kg, 

according to the diets, in this study were used four treatment T,T2,T3 and 

T4 respectively. These lambs were feeding 2.5% of average body weight 

along 64 period day, as well as for free feeding of grout or ghee.T1 was 

fed on a concentrated diet free and empty from additives,as,T2 was added 

from soybean oil by a percentage of 2%, while T3 and T4 were adding of 

soybean oil by a percentage of 4 and 6% respectively.  The results showed 

the following:                                      
1-That  were  significantly difference for treatment T1 with level (p≤0.05) 

to intak from concentrated diet, with compared to the treatment diets 

which were contained on soybean oil by percentage of (2,4 and 6%). 

Boiling as well as there were significantly difference with level (p≤0.05)  

to increase in the average daily, Total gain final weight and efficiency of 

feed conversion for the treatment diets were contained on soybean oil. 

 

2- The results revealed that were significantly difference with level 

(p≤0.05)to carcass traits(hot carcass weight, dressing percentage area of 

muscle-kind, thickness of subcutaneous fat under the skin and residues  

for treatment were contained to on soybean oil to compared with control 

treatment. .                                                                                                    

                                                              




