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فروج اللحم على بعض الصفات اإلنتاجیة وسرعة مرور لالناھیةعالئقلاتأثیر مصدر الدھن المضاف في
الغذاء في القناة الھضمیة

الباقيثائر محمد عبد
العراق/جامعة الموصل /كلیة الزراعة والغابات/قسم الثروة الحیوانیة 

الخالصة
أسابیع ٨-٤مر بعردطیر فروج لحم نوع ھب٧٢شملت ھذه الدراسة 

٣٠٠٠استخدمت أربعة معامالت . تتكون من طیرین لكل مكررلكل معاملةمكررات٩
% ١٨كغم والبروتین الخام /سعرة 

،،% ٣المضاف
لجسم في٠.٠٥≤. الحیواني وزن ا

أ
ارنة انخفاضظھر في حینأكولة ، الم ابعة مق الر المعاملة 

الغذائي أسبوع ٨-٤ ل 
، وقد ظھرت زیادة أسبوع فقط ٦-٥خالل الفترة ومعامل تحویل البروتین

وطول األعور في معامالت الدھن المضاف
٠.٠١≤معنویا أ أللغذاء اقل 

.المضاف أفضل من بقیة المعامالت 

المقدمة
دتع

)Balevi
آخرونZollitschالحظ وقد،)Coskun٢٠٠٠و أن)١٩٩٦(و

األحماضأنإلى)٢٠٠٠(وآخرونSanzأشار .الحیوانیة  ب
مشبعة من تلك التي تتناول دھونجسم اقل في الالمشبعة یرسب دھن بطن وغیر

لحي% ٣من أكثراإلناثفي أھمیةأكثروھذا یكون  لوزن ا ومن ا
لجسم في% ٨ وزن ا

النھائي آو معدل استھالك الع
و Crespoوقد ذكر ،

Esteve-Garcia)لشحم (عند مقارنة أنواع من الدھون )٢٠٠٢ وووا
٤٨-٢٨خالل الفترة من % ١٠بنسبة ) زیت الكتان 

نسبة في حیندھن البطن ، والرماد ونسبة كل من البروتین  في  تلف  ،دھن اللم تخ
) Canola(Tallow)٢٠٠٤(وآخرون Mengولم یجد

في حینالزیادة الوزنیة فيتأثیرا معنویا 
آخرونAzmanمعنویا في كفاءة التحویل الغذائي )٢٠٠٥(و

نسبةألبقري وا% ٦ب
أعلىفي

أعلىالمعاملتین االخریتین واستھالك علف 
آخرونWongsuthavasفيلم تختلف المعامالت معنوفي حین و

دھن مضاف من مزیج من نسب مختلفة من زیت% ٣باستخدام خمسة عالئق تحتوي )٢٠٠٧(
واوالشحم الحیواني فقد وجد

فيتأثیرا معنویا 
٧٥ %

٣/٥/٢٠١٠وقبولھ ١٦/١١/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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Shahriar آخرون مصدر)٢٠٠٧( و أن 
الدھن یؤثر

Firman
ووون ھي الشحم األصفر باستخدام سبعة مصادر من الدھ)٢٠٠٨(وآخرون 

إذووودھن الدواجنوفول الصویا
في
الذبیحة وأوزان أجزاء الذ

. شحم الخنزیر أفضلھاكانإذع أسبو) ٧–صفر (
إلىیھدف ھذا البحث 

.یةموسرعة مرور الغذاء في القناة الھضالصفات اإلنتاجیة 

مواد البحث وطرائقھ

٧٢Hubbardباستخدام ٢٥/٤/٢٠٠٨لغایة ١/٣/٢٠٠٨الفترة من 
تجھیزتم . یوم األولمجنسة بعمر یوم واحد رقمت بأرقام جناح معدنیة منذ ال

وزنت /سعرة ٢٨٩٠خام وبروتین% ٢٢.٤٣على 
لغرض تجانس أوزانھا عندالطیور فردیا

معدنيسم لكل حجرة مزودة كل منھا بمعلف ومنھل٥٠×٥٠×٤٠حجرات بأبعاد 
مكررات یتكون كل ٩سالك المشبكة یوجد تحتھا مجرات لجمع الفضالت ، وقد تكونت كل معاملة من من األ

 .٨-٤
تجربة معامالوقد كانت) % ١٨كغم و/كیلوسعرة٣٠٠٠(عالئق متساویة الطاقة والبروتین  ت ال

:ھي
لجدول و،،من الدھن النباتي % ٣ )١(ا

كل حجرةدیة بصورة فروزنت الطیور أسبوعیا . المستخدمة في الدراسة ل
.غم ٥باستخدام میزان كھربائي بدقة 

تم قیاس سرعة . قیاسات الذبیحة وأخذتیوم تم اختیار ثالثة طیور من كل معاملة عشوائیا لغرض الذبح ٥٦
Chromic oxideمیة باستخدام دلیل اوكسید الكروم مرور الغذاء في القناة الھض

أمام الطیور خالل فترة اللیل لتفریغ محتویات القناة الھضمیة وفي الصباح یتم تقدیم العلف الیومي لكل معاملة 
١ %

و) غم(: واوكسید الكروم األخضر ، 
سرعة و)غم زیادة وزنیة /غم علف(التحویل الغذائي معاملو) غم(معدل استھالك العلف و) غم(

لغذاء وصفات الذبیحة وتحویل البروتین معاملومعدل استھالك البروتین و%النمو النسبي سرعة مرور ا
حسب التصمیم العشوائي إحصائیاتم تحلیل النتائج ) .١٩٨٧( و ) ١٩٨٣(الكفاءة االقتصادیة حسب إبراھیمو

 :Yij = µ +Ti+eijSPSS 12 نكن ار د Duncanواختب
.%٥ت عند مستوى احتمالیة الختبار المعنویة بین المعامال) ١٩٥٥(

النتائج والمناقشة
) ٢(یوضح الجدول 

شحم % ٣% ٣% ٣و) % صفر(

٨، ٧، ٦، ٥Sanz
أحمد ) ٢٠٠٥(Azmanو) ٢٠٠٠( ) ٢٠٠٧(و

معنویا على وزن الجسم الحي
آخرون ٨Sanz-٤الفترات المدروسة وخالل الفترة الكلیة  عند ) ٢٠٠٠(و
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آخرون Firmanمقارنة زیت زھرة الشمس ومع ما وجده  سبعة) ٢٠٠٨(و
. یث لم یكن ھناك تأثیر معنوي على الزیادة الوزنیة ح

.تأثیرا معنویا على معدل

*تركیب علیقة البادئ والعالئق التجریبیة الناھیة): ١(الجدول 

العلیقة المواد العلفیة أألولیة
البادئة

العالئق الناھیة
% صفر

دھن
٣%

تيدھن نبا
٣%

زیت نباتي
٣%

شحم حیواني
٢٠٧١.٣٣٦٠.٣٦٦١.٠٤٦٣.٦٣ذرة صفراء

----٤٦.٢حنطة
٢٥٢٠.٢٣٢١.٨٣٢٢.٠٢٢.٦٦كسبة فول الصویا

٨.٠٦٧.٢١٨٣.٩٥--نخالة الحنطة
٥٧.٥٩٥٥٥**مركز بروتیني
١٠.٣٥٠.٧١٠.٧١٠.٧٠حجر الكلس

٠.٥٤٠.٥٥٠.٥٦--ثنائي كالسیوم فوسفات
٠.٣٠.٢٥٠.٢٥٠.٢٥٠.٢٥ملح الطعام

٣٣٣صفر٢.٥دھن
٠.٢٥٠.٢٥٠.٢٥٠.٢٥فیتامینات ومعادن

٢٨٩٠٣٠٠٠٣٠٠٠٣٠٠٠٣٠٠٠كغم/طاقة ممثلة كسع
٢٢.٤٣١٨١٨١٨١٨%بروتین خام 

١.٠٨١.٠٢٠.٩٩٠.٩٩٠.٩٩%الیسین 
٠.٧٦٠.٨٢٠.٧٤٠.٧٤٠.٧٤%سستین+مثیونین

٠.٧٧٠.٧٠.٨٠.٨٠.٨%كالسیوم 
٠.٢٧٠.٣٠.٣٥٠.٣٥٠.٣٥%فوسفور متوفر

٣.٨٠٣.١٤٣.٨٤٣.٧٨٣.٥٢%ألیاف خام
٤.٦١٣.٢٥٥.٩٢٥.٩٣٥.٨٧%رأال یثمستخلص 

٧٥٠٦٦٥.٩٢٦٦٠.٧٩٦٥٦.٥٧٦٩٣.٣١كغم/كلفة العلیقة دینار
NRC١٩٩٤و ١٩٧٨التركیب الكیمیاوي المحسوب حسب الخواجة وآخرون *
\ألیاف خام%٢مستخلص أیثر ،%٥بروتین خام ، %٤٠كغم طاقة ممثلة ، /كیلوسعرة٢١٠٠: تركیب المركز ألبروتیني**
صودیوم%٢.٢سستسین، +مثیونین% ٤مثیونین ، % ٣.٧الیسین ، % ٣.٨٥فوسفور متوفر ، % ٢.٥كالسیوم ، % ٦.٥، 
،٣٠٠B12، ٢٥B6، ١٠٠B2، ١٠B1(، D3دولیة فیتامین وحدة ٤٠٠٠٠، Aوحدة دولیةفیتامین ٢٠٠٠٠٠،

كولین كلوراید ،٥٠٠٠بانتوثینیك أسید ، ١٥٠، Kفیتامین٣٠فولیك اسید ، ١٠نیكوتینیك اسید ، ٦٠٠بایوتین ، ١٠٠٠
\٩٠٠B.H.Tسیلینیوم ، ٢كوبالت ، ٣أیودین ، ١٥حدید ،١٠٠٠زنك ، ٨٠٠منغنیز ، ١٢٠٠نحاس ، ١٠٠

.كغم /ملغم) سالینیومایسن صودیوم ١٠٠٠،

٧–٦
٥-٤أعلى معنویا من المعامالت األخرى خالل الفترة 

٦-٥األولى 
٨-٤أسبوع ،أما خالل الفترة الكلیة ٨-٧الفترة 

Azman آخرون آخرونMengو ) ٢٠٠٥(و ) ٢٠٠٤(و
Sanz آخرون و

) ٢٠٠٨(وآخرون Firmanو ) ٢٠٠٠(

**تأثیر مصدر الدھن على الصفات اإلنتاجیة لفروج اللحم ) : ٢(الجدول 

األ س ب و ال)دھن مضاف(%المعامالت ع م ع ن و یة *
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*
٠.٠٥≤أمعنوي تحت مستوى ٠.٠٥

٠.٠٥≤أتشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالالقیم التي تحمل حروفا مختلفة أفقیا **
Odunsi آخرون ) ٢٠٠٧(و

. من أن إضافة ا
٦-٥

٨–٤

%٣دھن% صفر
دھن نباتي

٣%
زیت نباتي

٣%
شحم حیواني

)غم(وزن الجسم الحي 

٥
٦
٧
٨

١٣٨.٥٠±١١٩٠.٦
١٥٨.٨±١٦٣٧.٥
١٨٤.٦±٢٢٠٧.٨
٣٤٢.٦±٢٤٧٢.١

١٥٠.٩٧±١١٨١.١
٢٠٧.٦±١٦٩٢.٥
٢٨٣.٤±٢٢٥٥.٠
٤٥٥.٦±٢٥٧٥.٨

٥٨.٠٢±١١٤٥.٦
٦٠.٥±١٦٤٥.٨
١٠٨.٩±٢١٨٠.٨
١٣٦.٣±٢٧٢٠.٨

١٣٦.٧±١١٣٦.٤
١٨٠.٤±١٥٩٣.٠
٢٩١.٢±٢١١٥.٠
٣٤٠.٣±٢٦١٣.٧

٠.٧٦
٠.٦٤
٠.٦٣
٠.٤٩

)غم(معدل الزیادة الوزنیة الیومیة 

٥- ٤
٦- ٥
٧- ٦
٨- ٧
٨- ٤

٧.٧±٦٦.٣
٨.٤±٦٣.٩
٨.١±٨١.٥
١٣.٨±٦١.٨

١٠.٣±٦٢.٣٥

١١.٧±٦٥.٠
٩.٥±٧٣.١
١٤.٥±٨٠.٤
١٤.١±٧٠.٤

١٣.٢±٦٦.٠٥

٦.٤±٦٣.٧
٤.١±٧١.٥
١٢.٠±٧٦.٤
١٠.٢±٧٧.١

١١.٢±٧٢.١٨

١١.٥±٦٤.١
١١.٧±٦٥.٢
٢٠.٧±٧٤.٦
١٧.٧±٧١.٢

١١.٢±٦٨.٧٧

٠.٩٤
٠.٠٩

٠.٧٢٠
.٢٧

٠.٢٥

)غم(استھالك العلف الیومي 

٥- ٤
٦- ٥
٧- ٦
٨- ٧
٨- ٤

أ١١.٥±١٣٤.٤
أ٢٩.٠± ١٤٩.٥

١٣.٧±١٢٦.٣
أ١٥.٥±١٣١.٧
أ١٢.١± ١٣٥.٤٨

ب١٣.٥±١٥٣.٧
ب٢٨.٩±٢٣٦.٠

٣٠.٥±١٣٠.٢
أب٣١.٦±١٥٦.٣

ب٢٤.٢±١٦٩.٨٨

أ١٣.٩±١٣٧.٩
ب١٩.٣±٢٣١.٥

١٤.٥±١٣٦.٧
ب٢٠.١±١٧٦.٢

ب١٢.٨±١٧١.٦١

أ١٩.٩±١٣٤.٣
أ١٢.٨±١٦٢.٩
١١.٦±١٢٦.٢
ب٤١.٥±١٦٥.٤

أ١٧.٧±١٤٧.٢٣

٠.٠٣
٠.٠٠
٠.٣٧
٠.٠٢
٠.٠٠

)غم زیادة وزنیة/غم علف (معامل التحویل الغذائي 

٥- ٤
٦- ٥
٧- ٦
٨- ٧
٨- ٤

٠.٢٠±٢.٠٤
أ٠.٥٠±٢.٣٧

٠.١٩±١.٥٦
٠.٦٦±٢.٢٧
٠.٤٥±٢.٢٣

٠.٤٩±٢.٤٣
ب٠.٢٥±٣.٤٩

٠.٤٣±١.٥٣
٠.٤٩±٢.٢٢
٠.٥٩±٢.٦٤

٠.١٥±٢.١٧
ب٠.٢٤±٣.٣٠

٠.٤±١.٨٤
٠.٣٣±٢.٣١
٠.١٩±٢.٣٨

٠.٢٦±٢.١٢
أ٠.٥٥±٢.٥٧
٠.٣٨±١.٧٧
٠.٣٣±٢.٣٥
٠.١٩±٢.١٦

٠.٠٦٠
.

٠٠٠.٢
٠٠.٣٧

٠.٠٧

%سرعة النمو النسبي 

٥- ٤
٦- ٥
٧- ٦
٨- ٧
٨- ٤

٥.٤٣±٤٨.٥٩
٤.٦٨±٣١.٧

٣.٣٠±٢٩.٣٤
٣.٣٣±١٧.٨٢

٧.٣٤±١١٣.٤٩

٦.٢٣±٤٥.٤٦
١.٩٩±٣٤.٦٢
٣.٢٢±٢٩.٨٤
٣.٠٥±١٩.٤٤

٣.٠٣±١١٤.٨٧

٦.٠١±٤٨.٥٣
٢.٤٦±٣٥.٨٩
٣.٨١±٢٧.٩

٢.٦٠±٢٢.٠٢
٦.٤٧±١١٨.١٨

٦.١٥±٤٩.٠٦
٥.٤٧±٣٣.٥٠
٥.١٨±٢٧.٨٩
٤.٨٣±٢١.١٦

٨.٦٠±١١٦.٢٤

٠.٦٩
٠.٢٦
٠.٧٤
٠.١٦
٠.٠٧

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

أ٢.١٩±٢٥.٥٤
أ٥.٢٢±٢٦.٩٢
٢.٦٠±٢٤.٠٠
أ٢.٩٤±٢٥.٠٢
أ٢.١٨±٢٤.٣٩

ب٢.٥٧±٢٩.٢١
ب٥.٢٢±٤٥.٦٨

٥.٧٩±٢٢.٩٨
أ٦.٠١±٢٩.٦٩
ب٤.٣٦±٣٠.٥٨

أ٢.٦٤±٢٦.١٩
ب٣.٤٨±٤٢.٤٤
٢.٧٦±٢٥.٩٧
ب٣.٨١±٣٣.٤٧
ب٢.٣٠±٣٠.٨٩

أ٣.٧٨±٢٥.٥٢
أ٢.٣١±٢٩.٣٢
٢.٢١±٢٣.٩٩
ب٧.٨٨±٣١.٤٣
أ٣.١٩±٢٦.٥٠

٠.٠٣
٠.٠٠
٠.٣٧
٠.٠٢
٠.٠٠

)روتینغم ب/ غم زیادة وزنیة(معامل تحویل البروتین

٥- ٤
٦- ٥
٧- ٦
٨- ٧
٨- ٤

أ٠.٠٤±٠.٣٩
أ٠.٠٩±٠.٤٣
٠.٠٤±٠.٣٠
٠.١٢±٠.٤٣
أ٠.٠٨±٠.٤٠

ب٠.٠٩±٠.٤٦
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EFFECT OF ADDED FAT SOURCES IN THE FINISHER RATION OF
BROILER ON SOME PRODUCTIVE TRAITS AND RATE OF FEED

PASSAGE
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ABSTRACT
This experiment was conducted on 72 hubbard birds (4- 8)week to study the

effect of fat source in the finisher ration of broiler. The birds were divided into four
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treatments iso energetic( 3000 Kcal/Kg) and protein(18%) each consist of 9
replicates with 2 birds raised in cages. The experimental treatment  were as follow :
(1)control without added fat , (2) 3% added  vegetable fat (3) 3%added  vegetable
oil (4) 3% added animal tallow.

The results showed that The experimental treatments have no significant effect
on live body weight, daily weight gain, relative growth rate, dressing percentage,
percentage of carcass parts and edible giblets , while there was a significant
difference in feed and protein consumption in all periods except 6-7 weeks and in
feed and protein conversion ratio in 5-6 weeks only. There was non-significant
increase in intestine and ceca length in added fat treatments as comparing with
control . The second treatment was less in feed passage time comparing with other
treatments . Added fat treatments were less economic efficiency than The control.
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