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)Ross( تأثير استخدام مستويات مختمفة من كموتين الذرة عمى بعض الصفات اإلنتاجية لفروج المحم

 ومعد عبدالكريم البدي وكامران عبد الجميل عباس1محمد عبدالرحيم محمد

 العراؽ-  جامعة تكريت-  كمية الزراعة- قسـ الثروة الحيوانية

الخالصــــة

 جامعة/ أُجريت ىذه الدراسة في قاعة بحوث الدواجف التابع لقسـ الثروة الحيوانية في كمية الزراعة
 وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى تأثير2115/3/24  ولغاية2115/2/11  اربيؿ لممدة مف-صالح الديف
Ross ( استخداـ مستويات مختمفة مف كموتيف الذرة الى عالئؽ في بعض الصفات االنتاجية لفروج المحـ

:الكممات المفتاحية
 االنتاجية، الكموتيف
: لممراسمة
معد عبدالكريم البدي

) بعمر يوـ واحد وتََّـ توزيعياRoss 308(  فرخاً غير ُمجنساً مف أفراخ فروج المحـ324  أُستُعمؿ، )308 ، قسـ الثروة الحيوانية
تضمنت
 فرخاً لكؿ معاممة وكؿ معاممة81  جامعة بشكؿ عشوائي مف اليوـ األوؿ عمى أربع ُمعامالت وبواقع، كمية الزراعة
َّ
) عميقة خاليةC(  وكانت المعامالت كما يمي المعاممة األولى.  فرخاً لكؿ مكرر27  بواقع، ثالثة مكررات

 العراق، تكريت

، 4  ) أستخدـ فيياT3( ) والمعاممة الرابعةT2( ) والمعاممة الثالثةT1(مف كموتيف الذرة أما المعاممة الثانية

 اظيرت نتائج التحميؿ االحصائي عدـ وجود فروؽ معنوية عند.  كموتيف الذرة عمى التوالي%12  و8
 مف كموتيف الذرة في العالئؽ الى عدـ وجود فروؽ معنوية في وزف الجسـ والزيادة% 8  و4 استخداـ
 كموتيف ) في المدة الكمية لمدراسة1.1( الوزنية ومعامؿ التحويؿ الغذائي بينيما وبيف معاممة السيطرة

 مف كموتيف% 12 وحصوؿ تدىور في وزف الجسـ والزيادة الوزنية ومعامؿ التحويؿ الغذائي عند استخداـ
. الذرة بالمقارنة مع معاممة السيطرة
Effect of Using Different Levels of Corn Gluten in the some Productive Performance of
Broiler Chickens(Ross)
Mohammed A.M. , Maad A. AL-Baddy and K. A. Aabas
Department of Animal Production- College of Agriculture - University of Tikrit ,
Key words:
Gluten , Performance
Correspondence:
Maad A. Al-baddy
Department of Animal
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of Tikrit - IRAQ

ABSTRACT
This study was conducted at the Poultry Research Hall of the Livestock
Department in the College of Agriculture / University of Salah al-Din Arbil
for the period from 10/02/2015 until 03/24/2015 in order to identify the
impact of the use of different levels of corn gluten to feed in some of the
qualities of productivity for broilers (Ross 308), use 324 chicks is a
naturalized of chicks broilers (Ross 308) day-old were distributed randomly,
from the first day on the four transactions and by 81 chicks each transaction
and each treatment included three replicates of 27 chicks each Duplicate .
The transaction also follows the first treatment (C) diet free of corn gluten
The second treatment (T1) and the third treatment (T2) and the fourth
treatment (T3) using the 4.8 and 12% respectively corn gluten. It showed the
results of statistical analysis don’t find difference when using 4 and 8% of
corn gluten in rations to the absence of significant differences in body
weight and increase the weight and the coefficient of feed conversion
between them and the control treatment (0.0 gluten) in total duration of the
study and for the deterioration in body weight and increase the weight and
the coefficient of feed conversion When you are using 12% of the corn
gluten compared with the control treatment.

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول1
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المقدمة :

تحتؿ الدواجف ركنا اساسيا وفاعال في تغطية جزء مف االحتياجات الغذائية لإلنساف  ،وتعد بذلؾ مف الناحية التغذوية

واالقتصادية مف مصادر البروتيف الحيواني الميمة ( الياسيف و عبد العباس  . )2111 ،مف العوامؿ االساسية لنجاح تربية
الدواجف واستمرارىا في االنتاج بكفاءتيا القصوى .يجب اف نولي العناية الخاصة بالعميقة الف كمفة الغذاء تمثؿ حوالي  %71مف
مجمؿ الكمفة ألي مشروع دواجف (ابراىيـ  . ) 1987،مف اىـ مصادر البروتيف في عميقة تغذية فروج المحـ كسبة فوؿ الصويا
بسبب محتواىا العالي مف البروتيف فضال عف معامؿ ىضميا العالي ولكف ارتفاع سعرىا ادى الى البحث عف بدائؿ ليا بأسعار
اقؿ ومنيا كموتيف الذرة الصفراء وىو المنتج الذي يتـ الحصوؿ عميو مف طحف الذرة الرطب وىو ذو قيمة غذائية عالية لمحيوانات

غير مجترة ( Jiواخروف .)2112 ،كثي اًر ما يستخدـ كموتيف الذرة في التسميف بسبب صفاتو الغذائية الفريدة مف نوعيا لما فيو مف

نسبة عالية مف البروتيف ( )%61ومحتوى الطاقة العالي وىي مثالية في التغذية المكثفة لفروج المحـ  ،وقد أثبتت مجموعة مف
تجارب التغذية أف كموتيف الذرة يمكف أف يحؿ محؿ مصادر البروتيف في تغذية فروج المحـ ( Abdel-Raheemوأخروف 2005 ،

و الكسار والحميد  . )2116 ،و أف كموتيف الذرة مرتفعة بصبغة الزانثوفيؿ واألصباغ الكاروتينية التي تعطي لصفار البيض ولجمد

الدواجف لونيا األصفر  ،وأف محتوى كموتيف الذرة مف الطاقة يكوف أقؿ مف الذرة الصفراء ويحتوي عمى زيوت سيمة اليضـ ومحتوى

عاؿ مف الحامض الدىني (المينوليؾ ) ،ومحتواه العالي مف المثيونيف وىو الحامض األميني األساسي في مكونات العالئؽ فضالً
عف معامؿ اليضـ العالية مف قبؿ األفراخ وأف  %98.9مف الاليسيف والطاقة الممثمة في كموتيف الذرة سيمة اليضـ ( ، Audrae

 . )2006ويحتوي كموتيف الذرة عمى جميع خصائص التغذية الحيوية باإلضافة الى كربوىيدرات سيمة اليضـ فانو يحتوي عمى
نسبة عالية مف البروتيف وىو مناسب لتغذية فروج المحـ الذي تتطمب طاقة عالية ومحتوى بروتيف جيد في عالئقيا (Milosevic

واخروف .)2119 ،ويعتبر كموتيف الذرة مصدر غني لفيتامينات  B,Eالمركب ويحتوي عمى كمية منخفضة مف الفسفور (Peter
واخروف  .) 2111ولألسباب السابقة ىدفت دراستنا كخطوة اولى الى التعرؼ عمى القيمة الغذائية ليذا المنتوج العرضي ومحاولة
إستخدامو بنسب مختمفة في العالئؽ بدؿ كسبة فوؿ الصويا وبياف تأثيره عمى الصفات االنتاجية لفروج المحـ .Ross 308
المواد وطرق البحث :

تـ أُجراء ىذه الدراسة في قاعة بحوث الدواجف التابع لقسـ الثروة الحيوانية في كمية الزراعة  /جامعة صالح الديف -اربيؿ

لممدة مف  2115/2/11ولغاية  ،2115/3/24استخدـ في ىذه التجربة  324فرخ غير مجنس مف ساللة  Ross 308بعمر يوـ
واحد ،وبمعدؿ وزف ابتدائي  37.5غـ /فرخ  .ربيت االفراخ في قاعة ذات ابعاد  16 ×11ـ ،ومزودة بساحبات ىواء  .القاعة
مقسمة الى اقفاص ) (Pensبواسطة قواطع معدنية مشبكة ،مساحة كؿ قفص  2 × 1.75ـ  ،وفرشت االرضية بنشارة خشب بسمؾ
 5سـ تقريبا واستخدمت مناىؿ بالستيكية مقموبة سعة  2لتر في االسبوع االوؿ و تـ استبداليا تدريجيا بالمناىؿ المعمقة

االوتوماتيكية .تََّـ تجييز األقفاص بأطباؽ بالستيكية ذات قطر 38سـ لتغذية األفراخ لغاية عمر 7اياـ و تََّـ استبداليا تدريجياً
تقدـ العمر بمستوى ظير الطائر .استخدـ توصيات شركة
بمعالؼ أُسطوانية ُمعمَّقة ذات قطر 41سـ ورفعت المعالؼ تدريجياً مع ّ
روز(  (Rossلسنة  2119في تنظيـ اإلضاءة و الح اررة والتيوية و كاالتي :خالؿ االياـ السبعة االولى اعطيت  23ساعة باليوـ

وبشدة  31-25لوكس وفي يوـ الثامف لغاية العمر  38يوـ مف العمر تـ استخداـ نظاـ االضاءة  18ساعة اضاءة و  6ساعة
ظالـ (ولفترة ساعتيف ظالـ في كؿ وجبة) موزعة عمى طوؿ اليوـ وبشدة اضاءة  11-5لوكس وخفضت ساعات الظالـ الى 4

ساعات وبنفس الشدة لألياـ االربعة االخيرة وتـ قياس وتنظيـ شدة الضوء باستخداـ جياز الموكس ميتر ،واستخدمت الحاضنات

الغازية مع ىيترات كيربائية لتدفئة القاعة (لتوفير درجة الحرارة المناسبة لألفراخ) و كذالؾ نظمت التيوية حسب دليؿ التربية ،
وزعت االفراخ عشوائيا عمى المعامالت التجريبية بواقع  81فرخ لكؿ معاممة وبواقع ثالث مكررات لممعاممة (  27فرخ  /مكرر)،
وسجمت وزف االفراخ لكؿ مكرر قبؿ التوزيع عمى االقفاص  ،غذيت االفراخ تغذية حرة ) (Ad-libitumعمى عالئؽ التجربة
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وغذيت عميقة البادئ مف عمر  11 - 1يوـ ،اما عميقة النمو قدمت بعمر  24 - 11يوـ ومف عمر  42 – 25يوما غذيت عمى
العميقة النيائية وكما ىي موضحة في الجداوؿ (  1و  2و  ) 3وحسب توصيات التربية لفروج المحـ .)2119( Ross 318
جدول ( ) 1عميقة البادئ من عمر  1الى  10يوم .
المواد العلفية
T1
C
*كلوتين الذرة
4
0
ذرة صفراء
51.16
48.34
33.82
39.53
كسبة فول صويا %44
**مركز بروتيني
5
5
زيت فول صويا
3.51
4.63
حجر الكلس
1.36
1.34
ملح
0.3
0.3
الكالسيوم
ثنائي فوسفات
0.73
0.7
اليسين
0
0
ميثايونين
0.02
0.06
مضادات السموم
0.2
0.2
المجموع
100
100
***التركيب الكيميائي المحسوب
طاقة ممثلة (كيلوسعرة /كغم علف)
3025
3025
البروتين الخام ( ) %
23.5
23.5
االلياف الخام ( ) %
3.7
3.9
الاليسين ( ) %
1.28
1.38
الميثايونين ( ) %
0.57
0.58
الميثايونين  +السستين ()%
0.94
0.94
الكالسيوم ( ) %
1.05
1.05
الفسفور ( ) %
0.5
0.5

T2
8
53.72
28.16
5
2.47
1.37
0.3
0.78
0.1
0
0.2
100

T3
21
56.21
22.52
5
1.45
1.39
0.3
0.82
0.21
0
0.2
200

3025
23.5
3.4
1.27
0.57
0.96
1.05
0.5

3025
23.5
6.03
1.27
0.60
1.0
1.05
0.5

*ممحؽ(** )1ممحؽ ( *** )2حسبت قيـ التركيب الكيميائي لممواد العمفية الداخمة في تركيب العميقة وفؽ .) 1994 ( NRC

جدول ( )2عميقة النمو من عمر  11الى  24يوم .

المواد العلفية
T1
C
4
0
*كلوتين الذرة
54.59
51.86
ذرة صفراء
17.94
64.44
كسبة فول صويا
5
5
**مركز بروتيني
4.63
5.72
زيت فول صويا
1.13
1.1
حجر الكلس
0.3
0.3
ملح
0
0
اليسين
0
0
ميثايونين
0.5
0.48
ثنائي فوسفات الكالسيوم
0.1
0.1
مضادات السموم
المجموع
100
100
***التركيب الكيميائي المحسوب
3150
3150
طاقة ممثلة (كيلوسعرة /كغم علف)
22
22
البروتين الخام ( ) %
االلياف الخام ( ) %
6.66
3.7
الاليسين ( ) %
1.18
1.28
0.53
0.5
الميثايونين ( ) %
0.88
0.84
الميثايونين  +السستين ()%
0.9
0.9
الكالسيوم ( ) %
0.45
0.45
الفسفور ( ) %

T2
8
57.28
24.06
5
3.55
1.14
0.3
0.04
0
0.53
0.1
100

T3
21
59.69
18.45
5
2.55
1.16
0.3
0.15
0
0.6
0.1
200

3150
22
6.24
1.11
0.56
0.92
0.9
0.45

3150
22
2.9
1.11
0.59
0.96
0.9
0.45

*ممحؽ(** )1ممحؽ ( *** )2حسبت قيـ التركيب الكيميائي لممواد العمفية الداخمة في تركيب العميقة وفؽ .) 1994 ( NRC
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جدول ( )3العميقة النهائية من عمر  25الى  42يوم.
المواد العلفية
T1
C
4
0
*كلوتين الذرة
57.33
54.64
ذرة صفراء
26.95
32.63
كسبة فول صويا
5
5
**مركز بروتيني
4.86
5.94
زيت نباتي
1.09
1.08
حجر الكلس
0.3
0.3
ملح
0.37
0.31
ثنائي فوسفات الكالسيوم
0
0
اليسين
0
0
ميثايونين
0.1
0.1
مضادات السموم
100
100
المجموع
***التركيب الكيميائي المحسوب
3200
3200
طاقة ممثلة (كيلوسعرة /كغم علف)
21
21
البروتين الخام ( ) %
6.60
3.6
االلياف الخام ( ) %
1.1
1.2
الاليسين ( ) %
0.51
0.49
الميثايونين ( ) %
0.85
0.81
الميثايونين  +السستين ()%
0.85
0.85
الكالسيوم ( ) %
0.42
0.42
الفسفور ( ) %

T2
8
59.87
21.4
5
3.8
1.11
0.3
0.42
0
0
0.1
100

T3
12
62.63
15.6
5
2.72
1.13
0.3
0.44
0.08
0
0.1
200

3200
21
6.01
1.0
0.54
0.89
0.85
0.42

3200
21
2.72
0.97
0.57
0.94
0.85
0.42

*ممحؽ(** )1ممحؽ ( *** )2حسبت قيـ التركيب الكيميائي لممواد العمفية الداخمة في تركيب العميقة وفؽ .) 1994 ( NRC

وقد تـ اخذ القياسات مف كؿ مكرر بواقع ديؾ ودجاجة اي ما يعادؿ  3ديكة و 3دجاجة لكؿ معاممة وتـ تجويعيا قبؿ عممية الذبح
بمدة  4ساعات وذلؾ لتخمص مف باقي المواد الغذائية داخؿ التجويؼ الجياز اليضمي وذلؾ لألجؿ دراسة وزف الجسـ ،الزيادة
الوزنية  ،استيالؾ العمؼ والمعامؿ التحويؿ الغذائي  .اجري التحميؿ االحصائي باستخداـ التصميـ العشوائي الكامؿ ((C.R.D
ببرنامج  SASوتمت المقارنة بيف المتوسطات حسب اختبار دنكف  Duncan'sلجميع الصفات التي تناولتيا الدراسة .
النتائج والمناقشة:

يالحظ مف الجدوؿ ( )4عدـ وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت المختمفة في معدؿ الوزف عند عمر  11اياـ  .في حيف

سجمت طيور معاممة السيطرة ( )Cو  %4( T1كموتيف) تفوقا معنويا (أ >  )1.15في معدؿ وزف الجسـ الحي والذي بمغ

 1127.11و 1143.21غـ عمى التوالي عند عمر  24يوـ مقارنة بالمعاممتيف  T2و T3التي سجمتا ادنى معدؿ لوزف الجسـ الحي

و بمغ  1137.13و 1125.92غـ عمى التوالي .اما عند عمر  42يوـ فنالحظ مف الجدوؿ نفسو عدـ وجود فروؽ معنوية بيف
المعامالت السيطرة ( ) Cو االولى ( ) T1والثانية (  )T2في وزف الجسـ الحي والتي سجمت القيـ  3166.47و  3179.42و
 2884.38غـ عمى التوالي في حيف سجمت المعاممة الثالثة ( )T3انخفضاً معنويا (أ >  )1.15والتي سجمت  2687.75غـ
بالمقارنة مع المعاممتيف السيطرة (  ) Cو االولى ( ) T1ولـ يكف ىناؾ اي فرؽ معنوي بينيا وبيف المعاممة الثانية (  )T2ويتبيف

مف الجدوؿ ( )5عدـ وجود فروؽ معنوية (أ >  )1.15في معدؿ الزيادة الوزنية بيف معامالت التجربة عند عمر  11 - 1يوـ ،
اما عند عمر  24 - 11يوـ فقد تفوقت معنويا (أ >  )1.15المعاممتيف السيطرة و االولى بالمقارنة مع المعاممتيف الثانية و
الثالثة والتي سجمت القيـ  819.44 ، 919.32 ، 898.57و  811.16غـ عمى التوالي ولكف عند عمر  42 - 25يوـ نالحظ
مف الجدوؿ نفسو وجود انخفاض معنوي لممعاممة الثالثة ( %12كموتيف) بالمقارنة مع المعاممتيف السيطرة و االولى ( 1.1و %4

كموتيف ) ولـ يكف ىناؾ اي فرؽ معنوي بينيما وبيف المعاممة الثانية ( %8كموتيف ) ،اما في المدة الكمية مف  42 – 1يوـ نالحظ
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مف الجدوؿ (  ) 5ايضا انخفاض معنوي لممعاممة الثالثة مقارنة بالمعاممتيف السيطرة و االولى ولـ يكف ىناؾ اي فرؽ معنوي
بينيما وبيف المعاممة الثانية وقد سجمت معامالت التجربة االربعة الزيادة الوزنية  2846.88 ، 3141.92 ، 3128.97و
 2651.25غـ عمى التوالي  .لوحظ باف زيادة كموتيف الذرة اكثر مف  %8لـ يؤدي الى تحسيف الوزف والزيادة الوزنية بؿ بالعكس
كاف لو دور سمبي وتـ تخفيض وزف الجسـ الحي والزيادة الوزنية مع زيادة اضافة الكموتيف وربما يعود سبب انخفاض وزف الجسـ
الحي والزيادة الوزنية لمعاممة  T3بالمقارنة مع  Cو  T1الى عدـ توزاف االحماض االمينية وخصوصا النقص في االحماض

االمينية االرجنينيف والتربتوفاف والمذاف يعتبراف مف االحماض االمينية االساسية مما يؤدي الى الحد مف استفادتو في تكويف

بروتينات الجسـ عند استخدامو بمستويات عالية (  Peterواخروف  .)2111 ،وكذلؾ ربما يعود السبب في انخفاض وزف الجسـ
والزيادة الوزنية لممعاممة  T3الى التبايف في كمية المستفاد مف كؿ مف بروتيف كسبة فوؿ الصويا وبروتيف كموتيف الذرة الصفراء
وىذا ما اشار اليو  Titusو  ) 1971( Fritzاذ ذك ار اف معامؿ ىضـ البروتيف الخاـ لكموتيف الذرة الصفراء وكسبة فوؿ الصويا ىو

 62و  % 81عمى التوالي في حيف اكد  )1986( Sibbaldو  )1991( Parsonsباف معامؿ ىضـ االحماض االمينية (
الاليسيف و المثيايونيف ) قد بمغ ( 72و  )% 84و ( 91و )% 92لكؿ مف كموتيف الذرة الصفراء وكسبة فوؿ الصويا عمى التوالي .
وذكرو اف القيمة الغذائية لمكموتيف اقؿ مف مثيمتيا لكسبة فوؿ الصويا بنسبة  % 21بسبب انخفاض معامؿ اليضـ .تتفؽ ىذه
النتائج مع ما وجده  Ismailواخروف ) ) 2115وكذلؾ الكسار و الحميد ( .)2116ولـ تتفؽ ىذه النتائج مع ما وجده  Seyediو

)2114( Ali

جدول ( )4تأثير إستخدام مستويات مختمفة من كموتين الذرة الى العميقة في معدل الوزن الحي (غم/طير) لفروج المحم Ross
( 308المتوسط  ±الخطأ القياسي) .
المعامالت

العمر
يوم

السيطرة ( ) C
 %0.0كلوتين الذرة

T1
 %4كلوتين الذرة

T2
 %8كلوتين الذرة

T3
 %21كلوتين الذرة

20

a 3.06 228.43

a 6.39 233.88

a 3.60 119.47

a 2.24 114.83

14

a 4.41 1127.00

a 16.03 2246.10

b 46.40 2069.06

b 6.90 2014.71

41

a 77.42 3066.47

a 63.33 6097.41

ab 244.24 1884.68

b 34.69 1389.94

• الحروؼ المختمفة ضمف الصؼ الواحد تشير الى وجود فروؽ معنوية عند مستوى معنوية (أ > . )1.15

جدول ( )5تأثير إستخدام مستويات مختمفة من كموتين الذرة الى العميقة في معدل الزيادة الوزنية (غم/طير) لفروج المحم
(المتوسط  ±الخطأ القياسي) .
المعامالت

العمر
يوم

السيطرة ( ) C
 % 0.0كلوتين

T1
 % 4كلوتين

T2
 % 8كلوتين

T3
 % 21كلوتين

20-2

a 1.87 270.70

a 3.14 273.68

a 3.38 270.07

a 2.74 288.63

14-22

a 3.80

a 23.82 707.61

b 69.46 807.44

b 1.43 800.03

41-12

a 94.38 2767.49

a 10.69 2763.11

ab 207.40 2849.64

b 31.62 2332.86

41-2

a 99.30 6018.79

a 63.48

ab 244.49 1843.88

b 36.98 1340.14

878.49

6042.71

• الحروؼ المختمفة ضمف الصؼ الواحد تشير الى وجود فروؽ معنوية عند مستوى معنوية (أ > . )1.15
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ُيشير الجدوؿ ( )6الى عدـ وجود فروؽ معنوية (أ >  )1.15في استيالؾ العمؼ بيف معامالت التجربة ربما يعود سبب الى
استخداـ نظاـ االضاءة المتقطعة حسب توصيات شركة روز ( .)2119 ، Ross
لـ تتفؽ ىذه النتائج مع كؿ مف  Ismailواخروف(  ) 2115و الكسار والحميد ( )2116و  Seyediو  )2114( Aliالمذيف وجدو
فروؽ معنوية في استيالؾ العمؼ بيف المعامالت عند استخداميـ كموتيف الذرة في عالئؽ فروج المحـ .
جدول ( )6تأثير إستخدام مستويات مختمفة من كموتين الذرة الى العميقة في معدل استهالك العمف (غم/طير) لفروج المحم
(المتوسط  ±الخطأ القياسي).
المعامالت

العمر
يوم

السيطرة ( ) C
 % 0.0كلوتين الذرة

T1
 % 4كلوتين الذرة

T2
 % 8كلوتين الذرة

T3
 % 21كلوتين الذرة

20

1.62 164.43

4.23 168.82

3.69 141.48

6.49 140.33

14

2110.27

46.46

43.41 2189.91

60.70 2123.16

19.31 2104.88

41

266.64 6129.02

71.60 6262.97

72.67 6037.40

64.47 1717.04

41-2

243.42 4392.99

228.48 4418.12

34.04 4694.48

4348.61

266.23

يتبػ ػػيف مػ ػػف الجػ ػػدوؿ ( )7وجػ ػػود تحسػ ػػف معنػ ػػوي فػ ػػي معامػ ػػؿ التحويػ ػػؿ الغػ ػػذائي حيػ ػػث سػ ػػجمت طيػ ػػور معاممػ ػػة االولػ ػػى تحسػ ػػنا
معنويػ ػػا (أ >  )1.15فػ ػػي معامػ ػػؿ التحويػ ػػؿ الغػ ػػذائي والػ ػػذي بمػ ػػغ ( 1.21غػ ػػـ عمػ ػػؼ/غـ زيػ ػػادة وزنيػ ػػة) عنػ ػػد عمػ ػػر  11يػ ػػوـ مقارنػ ػػة
بالمعامم ػ ػػة الثاني ػ ػػة والثالث ػ ػػة المت ػ ػػاف س ػ ػػجمتا ت ػ ػػدىور لمعام ػ ػػؿ التحوي ػ ػػؿ الغ ػ ػػذائي بم ػ ػػغ  1.27و( 1.28غ ػ ػػـ عم ػ ػػؼ/غـ زي ػ ػػادة وزني ػ ػػة)
عم ػ ػػى التػ ػ ػوالي ف ػ ػػي ح ػ ػػيف ل ػ ػػـ يختم ػ ػػؼ معنوي ػ ػػا م ػ ػػع معامم ػ ػػة الس ػ ػػيطرة الػ ػ ػذي ب ػ ػػدورىا تحس ػ ػػنت معنوي ػ ػػا (أ >  )1.15ف ػ ػػي معام ػ ػػؿ

التحوي ػ ػ ػػؿ الغ ػ ػ ػػذائي مقارن ػ ػ ػػة بالمعامم ػ ػ ػػة الثالث ػ ػ ػػة  ،ام ػ ػ ػػا عن ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػػر 24ي ػ ػ ػػوـ

فق ػ ػ ػػد تحس ػ ػ ػػنت معنوي ػ ػ ػػا (أ >  )1.15المعامم ػ ػ ػػة

السػ ػػيطرة بمعػ ػػدؿ  1.35مقارنػ ػػة مػ ػػع معاممػ ػػة الثانيػ ػػة و الثالثػ ػػة والتػ ػػي سػ ػػجمت القػ ػػيـ  1.51و( 1.51غػ ػػـ عمػ ػػؼ/غـ زيػ ػػادة وزنيػ ػػة)
عم ػػى التػ ػوالي ول ػػـ تختم ػػؼ معنوي ػػا م ػػع معامم ػػة االول ػػى  ،ف ػػي ح ػػيف ل ػػـ يالح ػػظ اي ف ػػرؽ معن ػػوي ب ػػيف مع ػػامالت التجرب ػػة المختمف ػػة
ف ػ ػػي معام ػ ػػؿ التح ػ ػػولي الغ ػ ػػذائي عن ػ ػػد عم ػ ػػر  42ي ػ ػػوـ  ،ام ػ ػػا ف ػ ػػي الم ػ ػػدة الكمي ػ ػػة م ػ ػػف  42-1ي ػ ػػوـ نالح ػ ػػظ وج ػ ػػود تحس ػ ػػف معن ػ ػػوي

لممعامم ػ ػػة االول ػ ػػى (  % 4كم ػ ػػوتيف ال ػ ػػذرة ) والت ػ ػػي س ػ ػػجمت ادن ػ ػػى مس ػ ػػتوى ( 1.53غ ػ ػػـ عم ػ ػػؼ /غ ػ ػػـ زي ػ ػػادة وزني ػ ػػة) بالمقارن ػ ػػة م ػ ػػع
المعامم ػ ػػة الثالث ػ ػػة ( % 12كم ػ ػػوتيف ال ػ ػػذرة ) والت ػ ػػي س ػ ػػجمت اعم ػ ػػى معام ػ ػػؿ تحوي ػ ػػؿ غ ػ ػػذائي بم ػ ػػغ ( 1.65غ ػ ػػـ عم ػ ػػؼ  /غ ػ ػػـ زي ػ ػػادة
وزنيػ ػػة)  .ولػ ػػـ يك ػ ػػف ىنػ ػػاؾ ف ػ ػػروؽ معنويػ ػػة بينيمػ ػػا وب ػ ػػيف المعػ ػػاممتيف الس ػ ػػيطرة و الثانيػ ػػة حيػ ػػث س ػ ػػجمت القػ ػػيـ 1.54

و 1.59

(غػ ػػـ عمػ ػػؼ  /غػ ػػـ زيػ ػػادة وزنيػ ػػة) عمػ ػػى الت ػ ػوالي  .ويتضػ ػػح مػ ػػف الجػ ػػدوؿ ( )7حصػ ػػوؿ تػ ػػدىور فػ ػػي معامػ ػػؿ التحويػ ػػؿ الغػ ػػذائي كممػ ػػا

زادت بنس ػ ػػبة اض ػ ػػافة كم ػ ػػوتيف ال ػ ػػذرة الص ػ ػػفراء خ ػ ػػالؿ الم ػ ػػدة الكمي ػ ػػة  42-1يوم ػ ػػا واف ى ػ ػػذا الت ػ ػػدىور ربم ػ ػػا يع ػ ػػود ال ػ ػػى ع ػ ػػدـ اتػ ػ ػزاف

االحم ػ ػػاض االميني ػ ػػة االساس ػ ػػية م ػ ػػف غي ػ ػػر المثي ػ ػػونيف والاليس ػ ػػيف مث ػ ػػؿ االيسوليوس ػ ػػيف ،ليوس ػ ػػيف ،االرجن ػ ػػيف والف ػ ػػاليف اذ وج ػ ػػد ب ػ ػػاف
زيػ ػػادة نسػ ػػبة االيسوليوسػ ػػيف فػ ػػي العمػ ػػؼ يػ ػػؤدي الػ ػػى زيػ ػػادة الحاجػ ػػة الػ ػػى االرجنػ ػػيف والميوسػ ػػيف اذ اف ىػ ػػذه االحمػ ػػاض االمينيػ ػػة مػ ػػف
الن ػػوع المتف ػػرع وتحص ػػؿ ظ ػػاىرة التض ػػاد فػػػي ىض ػػـ وامتص ػػاص ى ػػذه االحم ػػاض ف ػػي االمع ػػاء .انعك ػػس ى ػػذا التػػػدىور عم ػػى م ػػدى
كفػ ػػاءة اسػ ػػتفادة الطيػ ػػر مػ ػػف العمػ ػػؼ المتنػ ػػاوؿ وتحويمػ ػػو الػ ػػى لحػ ػػـ ليظيػ ػػر مؤش ػ ػره بانخفػ ػػاض معػ ػػدؿ الػ ػػوزف وليػ ػػذا حصػ ػػؿ تػ ػػدىور
درسػ ػػتنا مػ ػػع
فػ ػػي معامػ ػػؿ تحويػ ػػؿ الغػ ػػذاء فػ ػػي الطيػ ػػور التػ ػػي تناولػ ػػت بنسػ ػػبة اعمػ ػػى مػ ػػف كمػ ػػوتيف الػ ػػذرة الصػ ػػفراء  .واتفقػ ػػت نتػ ػػائج ا
الكس ػػار والحميػ ػػد (  ) 2116والتػ ػػي قػ ػػاموا بػ ػػاحالؿ كمػ ػػوتيف الػ ػػذرة الصػ ػػفراء فػػػي عالئػ ػػؽ فػ ػػروج المحػ ػػـ محػ ػػؿ كسػ ػػبة فػ ػػوؿ الصػ ػػويا اذ
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ال حض ػ ػوا تػ ػػدىور معامػ ػػؿ التحويػ ػػؿ الغػ ػػذائي كممػ ػػا زادت نسػ ػػبة االحػ ػػالؿ ولػ ػػـ تتفػ ػػؽ نتػ ػػائج د ارسػ ػػتنا مػ ػػع كػ ػػؿ مػ ػػف  Ismailواخػ ػػروف
(  ) 2115و  Seyediو . )2114( Ali
جدول ( )7تأثير إستخدام مستويات مختمفة من كموتين الذرة الى العميقة في معامل التحويل الغذائي(غم عمف/غم زيادة وزنية)
لفروج المحم (المتوسط  ±الخطأ القياسي).
المعامالت

العمر
يوم

السيطرة ( ) C
 % 0.0كلوتين الذرة

T1
 % 4كلوتين الذرة

T2
 % 8كلوتين الذرة

T3
 % 21كلوتين الذرة

20

bc 0.01 2.11

c 0.02 2.12

ab 0.02 2.19

a 0.00 2.18

14

b 0.04 2.64

ab 0.01 2.42

a0.06 2.40

a 0.06 2.40

41

a0.04 2.34

a 0.06 2.32

a 0.04 2.33

a 0.04 2.93

41-2

ab 0.04 2.44

b 0.01 2.46

ab0.04 2.47

a 0.01 2.34

• الحروؼ المختمفة ضمف الصؼ الواحد تشير الى وجود فروؽ معنوية عند مستوى معنوية (أ > )1.15

نس ػ ػػتنتج م ػ ػػف ج ػ ػػداوؿ ( )7،6،5،4إ َّف إض ػ ػػافة كم ػ ػػوتيف ال ػ ػػذرة ال ػ ػػى ح ػ ػػد ( )% 8ل ػ ػػـ ي ػ ػػؤِد إل ػ ػػى أي اخ ػ ػػتالؼ معن ػ ػػوي م ػ ػػع معامم ػ ػػة
الس ػ ػػيطرة ف ػ ػػي الص ػ ػػفات اإلنتاجي ػ ػػة ( وزف الجس ػ ػػـ الح ػ ػػي  ،والزي ػ ػػادة الوزني ػ ػػة و تحس ػ ػػيف كف ػ ػػاءة التحوي ػ ػػؿ الغ ػ ػػذائي) و ع ػ ػػدـ وج ػ ػػود

أي تأثير معنوي إلضافة كموتيف الذرة إلى العميقة عمى معدؿ استيالؾ العمؼ مقارنةً بمعاممة السيطرة .
المصادر:
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المالحق
) المعمومات المذكور عمى مغمف الكموتين المستخدمة في التجربة1(ممحق
Nutrient
Dry Matter .DM
Crude Protein
Fat
Fiber

%
90.00
57.11
2.11
1.31

Nutria Detergent Fiber –NDF

5.11

Acid Detergent Fiber- ADF
Ruminant Undergradable Protein RUP
ASH
Minerals
Ca
P
Avail P
K
Mg
S
Cu
Fe
Mn
Zn

6.11

Energy
Net Energy Maintenance- NEm
Net Energy Gain- NE g
Net Energy Lactating - NEL
Total Digestible Nutrient- TDN
Metabolizible Energy –ME
poultry

3.350 Mcal/Kg
1.518 Mcal/Kg
5.408 Mcal/ Kg
%89
3709.20 Kcal/Kg

55.11
2.11
%1.15
%1.14
%1.15
%1.21
%1.18
%1.81
26ppm
282ppm
4ppm
33ppm

Amino Acids
Lys
Met
Cys
TSAA
Thr
Trp
Lie
Val
Arg

%1.13
%1.49
%1.1
%2.52
%2.18
%1.31
%2.48
%2.79
%1.93

.WAFI B.V )  منتج من شركة هولندية ( مستورد، ) المركز البروتيني الحيواني المستعمل2(ممحق
Specifications
Crude protein 40.00%
Crude fat 5.00%
Crude fiber 2.00%
Calcium 5.30%
Phosphorus 2.65%
Phosphorus avail. 4.65%
Lysine 3.85%
Methionine 3.70%
Meth. + cyst. 4.12%
Tryptophane 0.42%
Threonine 1.70%
Met. Energy 2150 kcal/kg
Sodium 2.50%
Cl 4.20%

Added Vitamins, Minerals, trace elements and additives:
Vitamin A 220.000.00 I.U./kg
Vitamin D3 60.000.00 I.U./kg
Vitamin E 600.00 mg/kg
Vitamin B1 60.00 mg/kg
Vitamin B2 140.00 mg/kg
Vitamin B6 80.00 mg/kg
Vitamin B12 700.00 mcg/kg
Biotin 2.000.00 mcg/kg
Nicotinic acid 800.00 mg/kg
Folic acid 20.00 mg/kg
Vitamin K3 50.00 mg/kg
Pantothenic acid 320.00 mg/kg
Choline Chloride 5.000.00 mg/kg
Copper (Cu) 200.00 mg/kg
Manganese (Mn) 1.600.00 mg/kg
Zinc (Zn) 1.200.00 mg/kg
Iron (Fe) 1.000.00 mg/kg
Iodine (I) 20.00 mg/kg
Selenium (Se) 5.00 mg/kg
Antioxidant (B.H.T.) 100.00 mg/kg
Salinomycine-Na 1.200.00 mg/kg
6-Phytase EC 3.1.3.26 (4a6) 30.000.00 FYT/kg

122

