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 الھضمیةوسرعة مرور الغذاء في القناة األداء اإلنتاجي  في یةائھالعلیقة النتأثیر إضافة الدھن إلى 
 لفروج اللحم

  يالباق ثائر محمد عبدخلیل                   رافع محمد طاھر
  جامعة الموصل/ كلیة الزراعة والغابات /قسم الثروة الحیوانیة 

  
  الخالصة

غیpر مجنسpة عمpر یpوم واحpد  Rossفpروج لحpم نpوع  أفpراخ مpن ٤٠التجربpة  أستخدم في ھذه
فppي العلیقppة ) زیppت زھppرة الشppمس(بھppدف دراسppة تppأثیر اسppتخدام مسppتویات مختلفppة مppن الppدھن المضppاف 

تم تربیpة األفpراخ خpالل األسpابیع األربعpة األولpى مpن العمpر علpى . بعض الصفات اإلنتاجیة  في اھیةالن
كغppppم طاقppppة ممثلppppة / سppppعرة كیلppppو ٢٨٩٠ھزة تحتppppوي علppppى علیقppppة بppppادئ جppppاب وغppppذیت األرضppppیة

بواقpع معpامالت غذائیpة  أربعpة علpى توزیpع الطیpورتpم  أسابیع أربعةعند عمر .بروتین خام %٢٢.٤٣و
كانpت العالئpق .أسpبوع  ٨-٤اھیpةالفتpرة الن  فردیpة خpالل أقفpاصحجزت في إذ  لكل معاملة عشرة طیور

وتختلpف فpي نسpبة الpدھن % ١٨الخام كغم  والبروتین/ یلو سعرةك٣٠٠٠متساویة الطاقة  األربعة اھیةالن
،وفppي نھایppة التجربpة تppم ذبppح ثالثppة طیppور مpن كppل معاملppة لدراسppة صppفات  %٦، ٤، ٢،صppفرالمضpاف 
الزیppادة معppدل أظھppرت النتppائج عppدم وجppود تppأثیر معنppوي للمعppامالت علppى وزن الجسppم الحppي، .الذبیحppة 

تحویpل البpروتین فpي أي مpن  معامpلالنمpو النسpبي ،  سpرعة الغpذائي ،التحویpل  معاملالوزنیة الیومیة ، 
أجpزاء الذبیحpة وطpول كpل مpن  وأاألحشاء المأكولة أو دھpن الpبطن  الفترات، ونسب كل من التصافي أو

 اتبینمpا ظھpر فروقp ،میة ضpأالثني عشر أو األمعاء أو األعور وكذلك سرعة مرور الغذاء في القناة الھ
-٦ و ) p≤0.01(أسبوع تحت مسpتوى ٥-٤ك العلف واستھالك البروتین في الفترات معنویة في استھال

دھppن قppد أدى إلppى زیppادة % ٤أو  ٢،وقppد ظھppر أن إضppافة )  p≤0.05(أسppبوع تحppت مسppتوى   ٨-٧و ٧
إلppى تحسppین ألكفppاءة أالقتصppادیة بنسppبة % ٦كلفppة العلیقppة وتقلیppل الكفppاءة أالقتصppادیة بینمppا أدى إضppافة 

  . ضئیلة 
  

  لمقدمةا
 إلpى أدىقpد  األخیpرة األربعpیناالنتخاب لزیادة معدل النمو في فروج اللحم خالل السpنوات  إن

 Peebles(بشppكل كبیppر ومنھppا احتیاجppات الطاقppة زیppادة االحتیاجppات الغذائیppة للبنppاء والتمثیppل والتناسppل 
الطاقpة التpي توفرھpا مpرة بقpدر  ٢.٢٥تpوفر  إذتعتبر الدھون مصدرا عالیا للطاقة ) .  ٢٠٠٠ ، واخرون

،كمppا أنھppا تعمppل علppى تماسppك أجppزاء العلppف ومنppع تطایرھppا وكمصppدر نفppس الكمیppة مppن الكربوھیppدرات 
 معامppلللفیتامینppات الذائبppة فppي الppدھن واألحمppاض الدھنیppة األساسppیة وزیppادة استسppاغة العلیقppة وتحسppین 

مppن أشppار إلppى اسppتخدام  أول )١٩٥٤( Marchو Beily د، ویعpp) ١٩٨٧ ،إبppراھیم(التحویppل الغppذائي 
علpى  )٢٠٠٥(وآخpرون  Tabeidianدراسpة للباحpث  فpي. الدھون كمصدر للطاقة في عالئق الpدواجن 

لم یجpد %  ٧.٥ ، ٥ ،٢.٥،أفراخ فروج اللحم باستخدام أربعة مستویات من زیت فول الصویا ھي صفر
فpي الزیpادة الوزنیpة خpالل % ٧.٥ظھر تفوقا معنویا لمعاملة  في حیناختالفا معنویا في استھالك العلف 

یوم على بقیة المعامالت التي لم تختلف معنویا فیما بینھا وقد رافق ھذا تحسنا معنویا فpي  ٤٩-٤٢الفترة 
، فpي حpین لpم تختلpف  المpدة نفسpھاوانخفاضا معنویا في نسبة دھن البطن خالل  التحویل الغذائي  معامل

فقppد  )٢٠٠٦(وآخppرون  Barbourمعppامالت األربعppة ،أمppا نسppبة التصppافي أو األحشppاء الداخلیppة بppین ال
كغpم فوجpد تفوقpا معنویpا /غpم ٣٠، ٢٠، ١٠استخدم أربعpة مسpتویات مpن زیpت فpول الصpویا ھpي صpفر،

كغم في معامل التحویل الغذائي على بقیpة /غم٣٠كغم في الزیادة الوزنیة والمعاملة /غم٣٠و٢٠لمعاملتي 
ي نسبة التصافي بین المعامالت األربعة بینما ظھر انخفاضpا معنویpا المعامالت ولم یجد اختالفا معنویا ف

كغم اللتان كانت كpل منھمpا أقpل /غم ٢٠و١٠كغم عن المعاملتین /غم ٣٠في نسبة دھن البطن في معاملة 
لpم یجpد  )١٩٩٢(فpي دراسpة قpام بھpا حسpن وآخpرون . معنویا من المعاملة الخالیpة مpن الpدھن المضpاف 

ن الزیت النباتي أو الشحم الحیواني تأثیرا معنویا على وزن الكبد والقلب والكلیتpین م%  ٧أو  ٣إلضافة 
انخفpاض معنpوي فpي وزن الجسpم مpن الزیpت النبpاتي إلpى % ٧والقانصة والمعpدة فpي حpین أدى إضpافة 
فقد وجpد أن زیpادة مسpتوى الpدھن مpن ) ٢٠٠٢(وآخرون  Pestiووزن األحشاء وطول األعورین ، أما 

لم یكن لھ تأثیرا معنویا على وزن الجسم والزیادة الوزنیة ونسبة التصpافي ونسpبة كتلpة دھpن  %٦إلى  ٣
الppبطن بینمppا أدى إلppى انخفppاض معنppوي فppي كمیppة العلppف المسppتھلك وتحسppنا معنویppا فppي معامppل التحویppل 

  .  الغذائي 
اللحpم من الزیت النباتي إلى عالئpق فpروج % ٢.٥أن إضافة  )٢٠٠٧(وآخرون  Odunsi وجد

التحویpل الغpذائي معنویpا  معامpلعلى الزیادة الوزنیة أو استھالك العلpف فpي حpین تحسpن  الم یؤثر معنوی
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كغم /كیلوسعرة٢١٠٠: تركیب المركز البروتیني**. ١٩٩٤  NRCو  ١٩٧٨الخواجة وآخرون  التركیب الكیمیاوي المحسوب حسب*
الیسpین ، % ٣.٨٥فوسفور متpوفر ، % ٢.٥كالسیوم ، % ٦.٥، .  \ألیاف خام%٢مستخلص أیثر ،%٥بروتین خام ، %٤٠طاقة ممثلة ، 

،  D3وحpدة دولیpة فیتpامین  ٤٠٠٠٠،   Aوحpدة دولیpةفیتامین  ٢٠٠٠٠٠،.  صpودیوم%٢.٢سستسpین، +مثیpونین% ٤مثیpونین ، % ٣.٧
)١٠ B1  ،١٠٠ B2  ،٢٥ B6  ،٣٠٠  B12 ، ایوتین ،  ١٠٠٠ppید ،  ٦٠٠بppك اسppید ،  ١٠نیكوتینیppك اسppامین ٣٠فولیppفیتK   ،١٥٠ 

 ٢كوبالppت ،  ٣أیppودین ،  ١٥حدیppد ، ١٠٠٠زنppك ،  ٨٠٠منغنیppز ،  ١٢٠٠نحppاس ،  ١٠٠ كppولین كلورایppد ،  ٥٠٠٠بانتوثینیppك أسppید ، 
  .كغم /ملغم) سالینیومایسن صودیوم ١٠٠٠، \ B.H.T ٩٠٠سیلینیوم ، 

 

  ر،وأشpppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppا
  

    ١٤/١/٢٠٠٩وقبولھ  ٨/٩/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
Crespo  وEsteve-Garcia )و  )٢٠٠١ppا ھppبعة كمppر المشppة غیppاض الدھنیppبة األحمppادة نسppى أن زیppإل

  .ئق فروج اللحم یؤدي إلى تقلیل نسبة دھن البطن الحال في الزیوت في عال
میة من العوامل المھمة التpي یمكpن أن تpؤثر علpى كمیpة ضسرعة مرور الغذاء في القناة الھ دتع      

الطاقة التpي یمكpن الحصpول علیھpا مpن الغpذاء فpي الحیوانpات وحیpدة المعpدة مpن خpالل تغییpر بیئpة القنpاة 
العصppارات  إلppىوتحدیppد الوقppت الppذي تتعppرض فیppھ جزیئppات الغppذاء  میة وحجppم العلppف المسppتھلكضppالھ
أن حقppن زیppت ألppذرة  )١٩٧٢( Evansonو Dukeوقppد وجppد  )أ ١٩٨١، Sell و Mateos( مةضppالھا

  .إلى تقلیل حركة تقلصات األمعاء  أدىفي األمعاء الدقیقة لطیور الرومي 
زیppت زھppرة (لppدھن المضppاف نسppب مختلفppة مppن ا اسppتخدام یھppدف ھppذا البحppث إلppى دراسppة تppأثیر

ض الصpفات اإلنتاجیpة وسpرعة مpرور عpب فpيفي عالئق فروج اللحم الناھیة المتسpاویة الطاقpة ) الشمس 
  .میة ضالغذاء في القناة الھ

  

  وطرائقھ مواد البحث
أجریت ھذه الدراسة في حقل الدواجن التابع لقسم الثpروة الحیوانیpة فpي كلیpة الزراعpة والغابpات 

 ةغیpر مجنسRoss pلحpم نpوع الفpروج  أفراخمن  ٤٠باستخدام  ٢٠٠٨/ ٥/٦ إلى ١٠/٤من خالل الفترة 
أألھلیpة  احpد المفpاقستpم شpراء أألفpراخ مpن .عمر یوم واحد رقمت بأرقام جناح معدنیة منpذ الیpوم األول 

توحpة مجھpزة بكpل مسpتلزمات في محافظة نینوى حیث تم تحضین األفراخ على األرضیة داخل قاعpة مف
علpى علیقpة بpادئ جpاھزة مpن العمpر  األولpى األربعpة األسpابیعخpالل  األرضpیةعلpى  تربیتھpا تpم، یةالترب

عنppد عمppر أربعppة أسppابیع . بppروتین خppام % ٢٢.٤٣كغppم طاقppة ممثلppة و /كیلوسppعرة٢٨٩٠تحتppوي علppى 
تتكpون مpن  أقفpاص إلpىنقلpت  إذبصpورة عشpوائیة علpى المعpامالت ، تم توزیعھا الطیور فردیا ثم وزنت

مpزود كpل منھpا بمعلpف ومنھpل بالسpتیكي وتتكpون  حجpرةسpم لكpل  ٥٠×٥٠×٤٠ بأبعpادفردیة  جراتح
أرضیة األقفاص من األسالك المشبكة یوجد تحتھا مجرات لجمع الفضالت ،وقد تكونت كpل معاملpة مpن 

أربعpة أسpبوع   ٨-٤الطیpور خpالل الفتpرة الناھیpة  غpذیت.عشرة طیور باعتبار كل طیر احد المكpررات 
وقpد كانpت علیقpة السpیطرة خالیpة % ١٨كغpم والبpروتین الخpام /كیلوسعرة ٣٠٠٠متساویة الطاقة  الئقع

علpى  مpن الpدھن المضpاف%  ٦ ،٤ ،٢على  األخرىمن الدھن المضاف فیما احتوت المعامالت الثالثة 
   .)١(جدول الفي  وھو زیت زھرة الشمس كما التوالي

  

  *الئق التجریبیة الناھیةتركیب علیقة البادئ والع): ١(الجدول 

  العلیقة البادئة  المواد العلفیة أالولیة
  )دھن مضاف (% العالئق الناھیة

  ٦  ٤  ٢  صفر
  ٢٠  ٣٠  ٤٠  ٥١.٣٥  ٢٠  ذرة صفراء

  ٣٠.٤٦  ٢٩.٥٧  ٢٨.٦٨  ٢٦.١٤  ٤٦.٢  حنطة
  ١٢.١٧  ١٣.٥٧  ١٤.٩٨  ١٦.٧٧  ٢٥  كسبة فول الصویا

  ٢٥.٥٤  ١٧.٠٥  ٨.٥٥  صفر  -  نخالة الحنطة
  ٤.٤١  ٤.٣٤  ٤.٢٨  ٤.١٨  ٥  **بروتینيمركز 

  ٠.٦٣  ٠.٦٤  ٠.٦٤  ٠.٦٤  ١  حجر الكلس
  ٠.٥٤  ٠.٥٨  ٠.٦٢  ٠.٦٧  -  ثنائي كالسیوم فوسفات

  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٣  ملح الطعام
  ٦  ٤  ٢  صفر  ٢.٥  زیت نباتي

  ٣٠٠٠.١  ٣٠٠٠.٠  ٣٠٠٠.٢  ٣٠٠٠.٣  ٢٨٩٠  كغم/طاقة ممثلة كسع
  ١٨.٠٠  ١٧.٩٩  ١٨.٠٠  ١٨.٠٠  ٢٢.٤٣  %بروتین خام 

  ٠.٨٢  ٠.٨٢  ٠.٨٣  ٠.٨٤  ١.٠٨  %الیسین 
  ٠.٧٠  ٠.٧٠  ٠.٧٠  ٠.٧٠  ٠.٧٦  %سستین+مثیونین

  ٠.٧٤  ٠.٧٤  ٠.٧٤  ٠.٧٤  ٠.٧٧  %كالسیوم 
  ٠.٣٥  ٠.٣٥  ٠.٣٥  ٠.٣٥  ٠.٢٧  %فوسفور متوفر

  ٥.١٠  ٤.٤٦  ٣.٨٢  ٣.١٧  ٣.٨٠  %ألیاف خام
  ٨.٥٥  ٦.٦٨  ٤.٨١  ٢.٩٥  ٤.٦١  %مستخلص أالیثر

  ٧٨٤.٤٣  ٧٦٨.٤٥  ٧٥٢.٦٨  ٧٣٧.٨١    كغم/یناركلفة العلیقة د
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كمیppات العلppف المسppتھلك بصppورة فردیppة باسppتخدام میppزان كھربppائي وزنppت الطیppور أسppبوعیا وحسppبت 
یpوم  تpم  ٥٦كانت الطیور تحت رعایة صحیة بیطریة موحدة طیلة فترة الدراسة وعنpد عمpر . غم ٥بدقة

تم قیpاس سpرعة مpرور . لذبح واخذ قیاسات الذبیحة اختیار ثالثة طیور من كل معاملة عشوائیا لغرض ا
حیpث تpم سpحب العلpف مpن  Chromic oxideالغذاء في القناة الھضمیة باستخدام دلیpل أوكسpید الكpروم 

أمام الطیور خالل فترة اللیل لتفریغ محتویات القناة الھضمیة وفي الصباح یpتم تقpدیم العلpف الیpومي لكpل 
، ثم حساب الوقت الpالزم لطpرح الفضpالت وظھpور % ١ید الكروم بنسبة معاملة مضافا إلیھا دلیل اوكس

معppدل الزیppادة ، وزن الجسppم الحppي: تppم حسppاب الصppفات التالیppة . لppون دلیppل اوكسppید الكppروم األخضppر
معامpل ، اسpتھالك البpروتین ،سpرعة النمpو النسpبي ، معامل التحویpل الغpذائي ، استھالك العلف ، الوزنیة

) ١٩٨٣( الكفpاءة االقتصpادیة حسpب  أبpراھیم، سرعة مرور الغpذاء  ،صفات الذبیحة ، تحویل البروتین 
حسpppب التصpppمیم العشpppوائي الكامpppل وفpppق النمpppوذج  إحصpppائیاتpppم تحلیpppل النتpppائج . )١٩٨٧( أبpppراھیم و

 )١٩٥٥( Duncanواختبppار دنكppن   SPSS 10باسppتخدام برنppامج  Yij= µ +Ti +eij :  الریاضppي
  %.٥المعامالت عند مستوى احتمالیة الختبار المعنویة بین 

  
  ألنتائج والمناقشة

یالحpظ عpدم  إذ، اھیpةللطیور خالل الفتpرة الن )غم( معدل وزن الجسم الحي) ٢( جدولالیوضح 
وآخpرون  Griffiths هوجود اختالف معنوي بین المعامالت في األعمار المختلفة وھذا یتفق مع ما وجد

فpي العالئpق المتسpاویة الطاقpة تpأثیرا %  ٩، ٦، ٣ ،بة الدھن صفرالختالف نس والم یجد نالذی )١٩٧٧(
یpادة الوزنیpة الیومیpة فpي معنویا على وزن الجسم الحي ،كما یظھر عدم وجود اختالفpات معنویpة فpي الز

 ( وآخppرون Odunsiو )٢٠٠٢ ( وآخppرون Pesti هوھppذا یتفppق مppع مppا وجppد الدراسppة فتppراتأي مppن 
٢٠٠٧( ppد  اكمppم یجppلTabeidian رونppوآخ ) ة )٢٠٠٥ppدھن لغایppبة الppتالف نسppا % ٥الخppأثیرا معنویppت

ppا ال یتفppة ،بینمppادة الوزنیppى الزیppد قعلppا وجppع مppهم Dale وFuller )١٩٧٩( وBarbour رونppوآخ ) 
وقpد یعpود ھpذا إلpى عpدم اخpتالف  ،من أن ارتفاع نسبة الدھن یؤدي إلى تحسpن الزیpادة الوزنیpة ) ٢٠٠٦

اخpتالف معنpوي فpي  إلpى أدىأن اختالف نسبة الpدھن المضpاف قpد . معامالتنسبة البروتین الخام بین ال
كانpت المعاملpة الثالثpة  اذ)  p≤0.01(أسpبوع تحpت مسpتوى ٥-٤استھالك العلف الیpومي خpالل الفتpرات 

اقppل معنویppا مppن المعppاملتین األولppى والثانیppة وأن المعاملppة الرابعppة كانppت اقppل معنویppا مppن المعاملppة % ٤
ppة، كمppاللالثالثppامالت خppین المعppوي بppتالف معنppر اخppرتین ا ظھppتوى  ٨-٧و  ٧-٦الفتppت مسppبوع تحppأس

)p≤0.05  (ة  أذpppppppppppppppppppppت المعاملpppppppppppppppppppppنكانpppppppppppppppppppppا مpppppppppppppppppppppل معنویpppppppppppppppppppppة اقpppppppppppppppppppppالرابع  
 بینما لpم یجpد،  أسبوع ٨-٧واقل من المعاملتین الثانیة والثالثة خالل الفترة  ٧-٦الثانیة في الفترة ةالمعامل
Dale و Fuller )بة   )١٩٧٩pppppع نسpppppن لرفpppppة مpppppة العلیقpppppي طاقpppppدھن فpppppاھمة الppppp٣٣ -١٢.٦مس 

تpأثیر معنpوي علpى % ٧.٥، ٥، ٢.٥،الخpتالف نسpبة الpدھن صpفر) ٢٠٠٥(وآخرون  Tabeidianو%
السpادس مpن  األسبوعارتفاع درجة حرارة الجو ابتداءا من  أنوقد لوحظ بصورة عامة ( استھالك العلف

 Ghazalah، وقpد ذكpر )تھالك العلف لجمیع الطیورمایس قد اثر سلبیا على اس ١٥العمر في الفترة بعد 
م من األسpبوع الرابpع لغایpة عمpر التسpویق یقلpل °٣٠أن ارتفاع درجات الحرارة عن  )٢٠٠٨(وآخرون 

م یقلpل مpن قابلیpة ھضpم ° ٣٢من معدل النمو ومعامل التحویل الغpذائي وأن ارتفpاع درجpة الحpرارة عpن 
أن المعpامالت الجدول یوضح .   الدم إلى أعضاء جھاز الھضم ائیة نتیجة النخفاض سریانذالعناصر الغ

 همpا وجpدمpع  قال یتفpھpذا و ،التحویل الغpذائي فpي أي مpن الفتpرات  معاملعلى  معنوي لم یكن لھا تأثیر
Pesti ٢٠٠٢( وآخرون( و Odunsi وآخرون )تقلیل استھالك  إلىالدھن یؤدي  إضافة أنمن  )٢٠٠٧

ویالحppظ أن المعاملppة الرابعppة قppد أظھppرت تحسppنا ملحوظppا فppي  ل الغppذائيتحسppن معامppل التحویpp العلppف و
خاصppة عنppد مقارنتھppا مppع المعppاملتین الثانیppة  أسppبوع ٨-٤التحویppل الغppذائي خppالل الفتppرة الكلیppة  معامppل

النمpو  سpرعةتpأثیر المعpامالت علpى   أیضpا لجpدوال بpین ی، وأال أن ھpذا التحسpن لpم یكpن معنویpاوالثالثة 
 الجpدول معامpلیظھرمن  .بین المعامالت لم یكن ھناك اختالف معنوي إذل الفترات المختلفة النسبي خال

بpین المعpامالت  وتتفpق ھpذه النتpائج  لم یكن ھناك اختالف معنوي إذتحویل البروتین للمعامالت المختلفة 
 امppلمعلنسppبة الppدھن علppى  معنppوي مppن عppدم وجppود تppأثیر )١٩٧٩(Fuller  و Daleإلیppھ  رمppع مppا أشppا

علpى  اھیpةتأثیر النسب المختلفة من الدھن المضاف فpي العلیقpة الن) ٣( یوضح الجدول  .تحویل البروتین
حیppث لppم یكppن ھنppاك  ووزن دھppن الppبطن) القانصppة والقلppب والكبppد (و األحشppاء المأكولppة  نسppبة التصppافي

مpن ان ) ٢٠٠١( Esteve-Garciaو  Crespoوجpده  وھذا یتفق مع ما اختالف معنوي بین المعامالت
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  هیتفpppق مpppع مpppا وجpppد فpppي حpppین لpppھ تpppأثیر معنpppوي علpppى نسpppبة التصpppافي ، لpppیس لpppدھناخpppتالف نسpppبة ا
Tabeidian رونpp٢٠٠٥( وآخ( وBarbour رونppوآخ )بة  )٢٠٠٦ppاءبالنسppة لألحشppق  وال المأكولppیتف

بة الpدھن وجدا انخفاضا معنویا في نسبة دھن الpبطن مpع ارتفpاع نسp إذ معھما من ناحیة وزن دھن البطن
أن نسpبة الطاقpة إلpى البpروتین ھpي العامpل األكثpر  )١٩٧٧( وآخpرون Griffiths المضاف ،بینمpا ذكpر 

 ، وأشppار البppروتین یمنppع زیppادة ترسppیب الppدھن: أھمیppة فppي ترسppیب الppدھن وأن تضppییق نسppبة الطاقppة 
Rosebergروتین )١٩٩٩( وآخرونpن البpنخفض مpتوى مpأن إضافة الدھن إلى عالئق ذات مس pلال تقل 

 )٢٠٠٥( وآخpرون Tabeidianأما  تخلیق الدھن كما في العالئق ذات المستوى األعلى من البروتین ، 
و تركیب جسpم فpروج اللحpم  أیضالبروتین على :فقد ذكر أن النتائج حول تأثیر عدة مستویات من الطاقة

روج اللحppم لعppدة وأن ھنppاك حاجppة لمزیppد مppن الدراسppات حppول اسppتجابة فpp تختلppف مppن باحppث إلppى أخppر
عالیppة أو واطئppة مppن الppدھن المضppاف مسppتویات مppن البppروتین فppي العالئppق عالیppة الطاقppة وبمسppتویات 

أیضا عدم وجود اختالفات معنویpة بpین المعpامالت فpي أجpزاء ) ٣( جدولألویالحظ في  كمصدر للطاقة،
أالثنpي (میة ضpء القنpاة الھوفي طول أجزا) أألرجل واألجنحة والعنق والصدر والظھر(الذبیحة الرئیسیة 

الخpتالف نسpبة الpدھن  انpھ لpیس )٢٠٠٥( وآخpرون Tabeidian  وقpد ذكpر ،) عشر واألمعاء واألعpور
معنویpا علpى  تأثیرالم یكن  الختالف نسبة الدھن في العلیقة  .في العلیقة تأثیرا معنویا على وزن األمعاء 

ود زیpادة حسpابیة واضpحة فpي معpامالت الpدھن ، بpالرغم مpن وجpمیةضسرعة مرور الغذاء في القناة الھ
أن  )١٩٨١a( Sellو Mateosبینمppا وجppد  المضppاف مقارنppة بالمعاملppة الخالیppة مppن الppدھن المضppاف ،

دقیقة في العالئق الخالیpة مpن  ١٣٣میة في دجاج البیض كانت ضفي القناة الھمعدل سرعة مرور الغذاء 
 Mateos دھpن ،أمpا % ٧العالئpق الحاویpة علppى  فppي دقیقpة ١٥٠الpدھن المضpاف بینمpا ارتفعppت إلpى 

من الدھن في عالئpق دجpاج البpیض یزیpد مpن الوقpت الpالزم % ٥ إضافة أنفقد وجد  )١٩٨٢( وآخرون
 إضppافة أن) ١( جpدولالیظھpر مpن ودقیقpة  ٢١٩دقیقppة إلpى  ١٩٣میة مpن ضpلمpرور الغpذاء فpي القنpاة الھ

للمعpاملتین الثانیpة والثالثpة االقتصpادیة قد أدى إلى زیادة كلفة العلیقة وبالتالي إلى انخفpاض الكفpاءة الدھن 
من الدھن قد أدى إلى تحسpن ضpئیل بمقpدار % ٦على التوالي في حین أن إضافة %  ٦.٦و  ١٠بنسبة  

فppي معامppل سppبي مقارنppة بالمعاملppة الخالیppة مppن الppدھن المضppاف وقppد یعppود ھppذا إلppى التحسppن الن% ٠.٥
  ) . ٣(التحویل الغذائي الذي أظھرتھ ھذه المعاملة كما في الجدول 

  
  لى الصفات اإلنتاجیة لفروج اللحمتأثیر إضافة الدھن ع) : ٢(الجدول 

 

وع
سب

األ
  

  )دھن مضاف(%المعامالت 

یة
نو

مع
ال

  
  ٦  ٤  ٢  صفر  

    )غم(وزن الجسم الحي   

٤  
٥  
٦  
٧  
٨  

١٢٦.٦±٨٣٨.٨٠  
١٣٩.١±١٢٤٩.٢  
١٩٥.٤±١٦١٣.٣  
١٥٨.٥±٢٠٤٠.٥  
٢٤١.٧±٢٤٧٤.١  

٨٤.٤±٨٠٥.٨  
١٢٢.٤±١١٧٠.٠  
١٦٥.٧±١٥٦٤.٢  
٢٥٠.٥±١٩٤٧.٥  
٣١٢.٤±٢٣٩٤.٢  

١٠٨.٨±٨٦١.٣٠  
١١٤.٩±١٢٤٧.١  
١٠٢.٤± ١٦١٧.٩  
١٢١.٨±٢٠٦٠.٩  
١٨٣.٣±٢٤٦٨.٦  

١١٧.٥± ٧٨٥.٠  
١٣٤.٨±١١٧٠.٠  
١٤٥.٩±١٥٧٦.٣  
١٤٢.٤±١٩١٩.١  
١٦٨.٤±٢٣٨٠.٠  

٠.٣٣  
٠.٧٥  
٠.٢٣  
٠.٠٨  
٠.١٨  

    )غم(معدل الزیادة الوزنیة الیومیة  
٥-٤  
٦-٥  
٧-٦  
٨-٧  
٦-٤  
٨-٦  
٨-٤  

٠٨.٥±٥٨.٧  
١٩.٥±٥٣.٧  
١٩.٥±٦٨.٤  
١٤.٦±٦١.٩  
١٠.٩±٥٦.٢  
١٢.٨±٦١.٧  
٠٨.٠±٥٨.٩  

٩.٦٠±  ٥٢.٠  
١٦.٥±٥٧.١  
١٩.٦±٥٤.٨  
١٤.٩±٦٣.٩  
٩.١٠±٥٤.٦  
١٣.٢±٥٩.٣  
٩.٦٠±٥٦.٩  

٣.٩٠±٥٤.٩  
١٢.٣±٥٢.٤  
١٣.٩±٦١.٨  
١٤.٦±٥٦.٧  
٥.٩٠±٥٣.٧  
١٢.٠±٥٩.٢  
٥.٨٠±٥٦.٤  

٧.٩٠±٥٤.٩  
١٠.٦±٥٦.٩  
١٧.٩±٥٢.٩  
١٢.٠±٦٥.٩  
٧.٨٠±٥٥.٥  
١١.٢±٥٩.٤  
٥.٦٤±٥٧.٤  

٠.٢٥  
٠.٨٤  
٠.٥٥  
٠.٤٧  
٠.٩١  
٠.٩٦  
٠.٨٨  

    )غم(استھالك العلف الیومي   
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  )p≤0.05(تختلف معنویا تحت مستوى  أفقیاالقیم التي تحمل حروف مختلفة 
  

الدھون في العلیقة دون أن من % ٣٠إلى أن األفراخ یمكن أن تتحمل لغایة ) ١٩٧٨( Moranأشار 
یؤثر ذلك على االستفادة من الطاقة ودون أن یعیق النمو وان النسبة العالیة من األلیاف ال تعیق النمو 

النسبة العالیة من  ئق متساویة الطاقة، ولھذا ال یعتقد أنوان العال %٢٠طالما لم تتجاوز نسبة التخفیف 

٥-٤  
٦-٥  
٧-٦  
٨-٧  
٦-٤  
٨-٦  
٨-٤  

  أ ٤.٣±١٥٦.٣
٣٧.٥±١٦٠.٧  
  أب ١٢.٠±١٥٤.٥
  أب ١٣.٤±١٧٢.١
٢٠.٥±١٥٨.٥  
١٢.٧±١٦٣.٣  
١١.٩±١٦١.٩  

  أ ٥.٢±١٥٨.٧
٢٢.٢±١٥٨.٣  
  أ ١٤.٩±١٦٦.٨
  أ ١٦.٤±١٨٥.٩
١٣.٣±١٥٨.٥  
١٣.٩±١٧٢.٢  
١٣.٣±١٦٥.٤  

  ب ٦.٥±١٤٩.١
٢٩.٧±١٥٤.٨  
  أب ٢٧.٩±١٥٩.٩
  أ ٣١.١±١٧٨.٢
١٧.٣±١٥١.٩  
٣٦.٠±١٥٧.٦  
٢٥.٤±١٥٤.٨  

  ج ٥.٩±١٤٠.٩
٢٨.٣±١٤٩.٩  
  ب ١٦.٦±١٤٣.٣
  ب ١٨.٤±١٥٩.٧
١٤.١±١٤٥.٤  
١٤.٩±١٥٢.٥  
١٤.٢±١٤٨.٩  

٠.٠٠   
٠.٨٣   
٠.٠٣   
٠.٠٣   
٠.١٧   
٠.١٦   
٠.١٠   

    )غم زیادة وزنیة/غم علف (معامل التحویل الغذائي   

٥-٤  
٦-٥  
٧-٦  
٨-٧  
٦-٤  
٨-٦  
٨-٤  

٠.٥±٢.٧  
١.٢±٣.٤  
٠.٧±٢.٧  
٠.٧±٢.٩  
٠.٧±٣.١  
٠.٥±٢.٨  
٠.٤±٢.٩  

٠.٥±٣.١  
١.٢±٣.١  
١.٤±٣.٥  
٠.٨±٣.١  
٠.٦±٣.١  
٠.٩±٣.٣  
٠.٦±٣.٢  

٠.٢±٢.٧  
١.٣±٣.٣  
٠.٩±٢.٧  
٠.٩±٣.٣  
٠.٧±٣.٠  
٠.٨±٣.٠  
٠.٥±٣.٠  

٠.٦±٢.٧  
٠.٩±٢.٨  
١.١±٣.٠  
٠.٥±٢.٥  
٠.٦±٢.٧  
٠.٦±٢.٨  
٠.٤±٢.٨  

٠.٠٧  
٠.٧٠   
٠.٣٣   
٠.٠٧   
٠.٥٤   
٠.٣٣   
٠.٢٦  

    %سرعة النمو النسبي   
٥-٤  
٦-٥  
٧-٦  
٨-٧  
٦-٤  
٨-٦  
٨-٤  

٦.٥±٣٩.٧  
٨.٥±٢٥.٣  
٨.٦±٢٣.٩  
٣.٢±١٩.١  
١٠.٥±٦٣.٣  
٨.٩±٤٢.٥  
٨.٠±٥٨.٩  

٥.٩±٣٦.٩  
٨.٠±٢٨.٨  
٦.٥±٢١.٦  
٣.٨±٢٠.٥  
٨.٦±٦٣.٩  
٦.٢±٤١.٧  
٩.٦±٥٦.٩  

٤.٤±٣٦.٩  
٦.٦±٢٦.٧  
٥.٤±٢٣.٤  
٣.٨±١٧.٩  
٨.٩±٦١.٤  
٦.٩±٤٠.٩  
٥.٨٤±٥٦.٤  

٦.٩±٣٩.٨  
٥.٧٣±٢٩.٨  
٧.٤±٢١.٣  
٣.٦±٢١.٥  
١٠.٧±٦٧.٤  
٧.٧±٤٢.٣  
٥.٦±٥٧.٤  

٠.٤٥  
٠.٣٩  
٠.٧٦  
٠.١٢  
٠.٥١  
٠.٩٦  
٠.٨٨  

    )غم( استھالك البروتین الیومي  
٥-٤  
٦-٥  
٧-٦  
٨-٧  
٦-٤  
٨-٦  
٨-٤  

  أ٠.٨±٢٨.١
٦.٨±٢٨.٨  

  أب ٢.٢+٢٧.٨
  أب ٢.٤±٣١.٠

٣.٧±٢٨.٥  
٢.٣±٢٩.٤  
٢.١±١٩.١  

  أ ٠.٩±٢٨.٦
٤.٠±٢٨.٥  
  أ ٢.٧±٣٠.٠
  أ ٢.٩±٣٣.٥
٢.٤±٢٨.٥  
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قد أثرت سلبیا على أداء الطیور خاصة وان  في دراستنا نخالة الحنطة في العالئق المضاف إلیھا الدھن
حسب %٦- ٤نسبة األلیاف الخام في العالئق كانت متقاربة وال تتجاوز الحدود التي ینصح بھا وھي 

أشار  .د یعود عدم االختالف المعنوي في طول األمعاء واألعور لھذا السببوق ،) ١٩٨٣(أبراھیم 
Mateos و Sell)إلى أن تأثیر الدھن المضاف قد یتأثر بمكونات العلیقة ونوع الحبوب ) ب١٩٨١

المستخدمة وان قیم الطاقة الممثلة الحقیقیة للدھون المضافة قد تختلف في العالئق المعتمدة على الحنطة 
المعتمدة على الذرة الصفراء ، كما ذكر أن ھناك تضارب في أراء الباحثین حول العالقة بین تلك عن 
الھضم للدھون ونسب استخدامھا في العالئق فالبعض یرى أن ھناك عالقة عكسیة بینھمــــا  قابلیة

  .والبعض اآلخر  یرى عدم وجود عالقة
العالئق الناھیة لفروج اللحم لم  من الدھن في%  ٦و ٤ و٢یظھر من ھذه الدراسة إن إضافة 

یكن لھ تأثیر معنوي على معظم الصفات المدروسة وان ھناك تحسن نسبي في معامل التحویل الغذائي 
من الدھن وھناك میل إلى زیادة الوقت الالزم لمرور الغذاء في القناة % ٦الحاویة على  في العالئق

سلبیا على  رلعالئق تحت ظروف ھذه الدراسة مما اثالھضمیة وان إضافة الدھن أدى إلى ارتفاع كلفة ا
، لھذا ینصح بإجراء المزید من الدراسات حول ھذا الموضوع باستخدام  للعالئقالكفاءة االقتصادیة 

أنواع أخرى من الدھون األقل كلفة وإجراء دراسة مقارنة لتأثیر إضافة الدھن في مواسم مختلفة من 
 . درجات الحرارة 

  
  تأثیر إضافة الدھن على صفات الذبیحة واألحشاء الداخلیة والكفاءة االقتصادیة) : ٣( الجدول

  
EFFECT OF  FAT ADDITION  IN THE FINISHER RATION ON 

PERFORMANCE  AND RATE OF FEED PASSAGE OF BROILERS 
RAFH MOHAMMED TAHER                        THAIR  MOHAMMED ABDUL-BAKI 

Animal  Res. Dept./College of Agric.& Forestry/ Mosul  Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
This experiment was conducted on 40 unsexed broiler chicks(ROSS) one 

day old to study the effect of using added fat (sunflower oil)  in the finisher 
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ration on some productive traits and rate of feed passage. The chicks were 
raised on floor in the first four weeks of age on starter ration with 2890 Kcal/kg 
ME and 22.43% CP .At four weeks of age 40 birds were selected  randomly  
and distributed in single cages to four treatments with ten birds as replicates for 
each treatment .The four finisher rations 4 – 8 weeks were isoenergitic 
3000Kcal/kg and protein 18% and different in the level of added fat 0 , 2 , 4 , 6 
% . At the end of  the experiment three birds of each treatment were 
slaughtered for carcass traits . The results showed that added fat have no 
significant effect on live body weight, daily weight gain , feed conversion ratio, 
growth rate, protein conversion ratio, dressing percentage,  percentage of  
edible offal's, abdominal fat ,carcass parts , length of duodenum, intestine, 
cecum , and rate of feed passage ,while there was a significant effect on feed 
and protein consumption during 4-5 weeks (p≤0.01) and 6-7, 7-8 weeks 
(p≤0.05). Adding of 2 and 4% fat  increased  ration cost and decreased 
economic efficiency while 6% cause very simple improvement 
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