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عالئق فروج اللحم فيالمضاف إلى كسبة فول الصویا بدیال عن المركز البروتینيألمیثیونینتأثیر دراسة 
في بعض الصفات اإلنتاجیةالبادئة

رافع محمد طاھر خلیل                     ثائر محمد عبد الباقي
قالعرا/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 

خالصةال
 /

١٢٠(Ross)إلىإضافة
.بعفي

عشرة أربعة مكررات بواقعثالثة معامالت إلىقسمت إذاألفراخ على األرضیة 
احتوت٢٨-١. طیور 
مركز % ٥احتوت% ٢٢كغم طاقة ممثلة و /كیلو سعرة٢٨٠٠على 

من % ٠,٢و ٠,١امإلیھومضاف ألبروتینيبروتیني ، أما المعاملتین الثانیة والثالثة فھما خالیتان من المركز 
٤٩٣٠٤٧-٢٩/

٢% ١٩,١٩
المعاملة الثالثة أناإلحصائيالتحلیل نتائجأظھرتالذبیحة ، وقد 

ذائي و
االبروتین ومعدل النمو النسبي وانخفاض

، كما لم ٤٩-١
األحشاءأجزاء أكولة ، و لم املة وقدا لمع ا

.كفاءة اقتصادیة أفضلالثالثة 

المقدمة

Sherazi)١٩٩٥( ،وAkhter)العوأن، )٢٠٠٨
،إلىأھمیة عند تولیف عالئق الدواجن وتعتمد كلفة العالئق 

أن
وقیمتھا البایولوجیة المنخفضة ، وفي أوااألساسیةمینیة أآلباألحماض

بحث إلىاستخدام مصادر البروتین الحیواني في عالئق الحیوانات بعد ظھور مرض جنون البقر ، مما أدى  ال
)Mikulecآخرون )٢٠٠٣(Lobo) ٢٠٠٤،و

% ١٩,٣استخدام مصادر البروتین الحیواني فيأنإلى
٢٠٠٢-١٩٩٨% ٢٨,٤

.األوربياالتحاد 
إمكانیةھناك عدة بحوث تناولت 

)١٩٩٣(Kimإذ
%٥و٣صفر و)(

٤٢Drewyor
لحي وتأثیراً معنویاً )٢٠٠٠(Waldroupو لجسم ا ا كفاءةعلى وزن 

أظھرت انخفاضاً معنویاً في نسبة الھالكات ، ولم یجد وأنھاالمدروسةالتحویل الغذائي خالل أي من الفترات  
Leitgeb تأثختالف مستوى البروتین الحیواني ال)٢٠٠١(وآخرون

Drewكفاءة٣٧عمر 
دراسة لمقارنة وافقد أجر)٢٠٠٤(

%٤٠و٣١,٥و٢٣ثالثة مستویات من البروتین ھي 
______________________________

٢٠١٠/ ٢٦/٥وقبولھ ١٨/١/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
% ٣١,٥و ٢٨٢٣من كسبة فول الصویا عند عمر )٠,٠١أ  (معنویا 

أن)٢٠٠٧(Nagaraj، %٤٠االختالف



٢٠١٠( )العدد ( ) المجلد )                ISSN1815-316X(مجلة زراعة الرافدین

٧٠

) ٠,٠١أ  (معنویاً أفضلوزن جسم حي أعطىالنباتي 
نسبة وأكفاءةدوال یوجیوم ٥٤والحیواني عند عمر 

.الھالكات 
Costa

إمكانیةإلى )٢٠٠١(
آخرون Chavezألمیثیونیناالمینیة الصناعیة مثل باألحماض عالئق أن)٢٠٠٤(و

وي على فروج ال ت تح %٢٣-١٧لحم 
آخرون Mikulecاألحماضإضافةاالمینیة عن طریق األحماض و

كسبة )٢٠٠٤( ى 
الیسین ، لم یظھر اختالف معنوي في وزن الجسم الحي % ٠,١میثونین مع % ٠,٢إلیھافول الصویا مضافاً 

لصدر (أجزاءالتحویل الغذائي ونسب كفاءةیوم والزیادة الوزنیة الكلیة و٥٧عند عمر  ووا
مستوى )٢٠٠٧(وآخرون Saki، وقد ذكر ) األجنحة

كفاءة٤٢و٢١
و٠,٤٢و٠,٣٨% ٠,٦و٠,٥٥و٠,٥عند اضافتھ بمستوى ونسبة القانصة أو الكبد 

ارتفاعاً معنویاً في نسبة ألمیثیونینمن األعلى، بینما أظھر المستوى لتواليعلى افي العلیقة الناھیة% ٠,٤٦
عن توصیات % ٢٠مع السستین بمعدل ألمیثیونینلرفع مستوى )٢٠٠٩(ي وطرشة دلم یجد بزكاوالصدر ،

NRC)٤٢)١٩٩٤
,لتحویل الغذائي ا

إلىأن ھناك اتجاه في الوقت الحاضر )٢٠٠٣(Odunsiذكر 

أسعارسواء اللحم أو البیض ، لھذا وبالنظر الرتفاع 
إلى

إضافة من المركز البروتینياألقل كلفة مع 
.األساسي للدواجنض االمینيالحام

وطرائقھالبحثمواد
إجراءتم 

Rossفرخ من فروج اللحم نوع ١٢٠باستخدام ١٨/١١/٢٠٠٩ولغایة ١/١٠الموصل خالل الفترة من 
تكون ١٢إلىوزعت ھلیة في محافظة نینوى ،احد المفاقس األمجنسة بعمر یوم واحد جھزت من  مجموعة ت

جرى . كل منھا من عشرة طیور حیث اشتملت التجربة على ثالثة معام
بعد الفقس حضانة األفراخ 

مستمرة طیلة فترة اإلضاءةسم كفرشة وكانت ٥مستلزمات التربیة ومفروشة بطبقة من التبن بسمك على كافة
نروسول(األفراخ احد المضادات الحیویة إعطاءوتمالتربیة ،  /مل٠,٥بمعدل ) ا

قحت في ول
.٢٢و١٤و٤٤و١٨و١١و٥

% ٢٢/و سعرة٢٨٠٠) ١(
لطاقة انفتحتویمركز بروتیني أما المعاملتین الثانیة والثالثة% ٥بروتین خام وعلى  من ا توى  لمس ا نفس  على 

ألمیثیونینمن % ٠,٢و ٠,١والبروتین بدون مركز بروتیني مع إضافة 
كغم و /٣٠٤٧یوم٢٨-١الفترة من 

٤٩-٢٩% ١٩,١٩
غم ٥یاأسبوعالمستھلك 

لرقبة ا
Brody١٩٤٥وحساب معدل النمو النسبي حسب معادلة١٠٠×وزن الذبیحة المجوفة

*تركیب العالئق التجریبیة البادئة والعلیقة الناھیة:)١(جدولال
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NRC١٩٩٤و ١٩٧٨ي المحسوب حسب الخواجة وآخرون ئالتركیب الكیمیا*

** :٢%٥%٢١٠٠/٤٠%\ ،
٤، % ٣,٧% ٣,٨٥% ٢,٥% ٦,٥ %+
٢٠٠٠٠٠%٢,٢A ،٤٠٠٠٠D3 ،)١٠B1 ،١٠٠B2 ،٢٥B6 ،
٣٠٠B12،ینفیتام٣٠فولیك اسید ، ١٠نیكوتینیك اسید ، ٦٠٠بایوتین ، ١٠٠٠K ،١٥٠٥٠٠٠

٢٩٠٠B.H.Tكوبالت ، ١٠٠١٢٠٠٨٠٠١٠٠٠١٥٣
.كغم /ملغم) سالینیومایسن صودیوم ١٠٠٠،\

تركیب مخلوط الفیتامینات والمعادن *** 
B12٨، B6٢٠٠، B2٥٠٠،B1٥٠٠، K3٢٠٠٠، ) وحدة دولیة(E١٠٠٠، D3١٥٠٠٠٠٠،A٨٠٠٠٠٠٠(فیتامین 

٠,٤٠٠,١٥)٦٠٠٠٥٠، نیكوتین اماید ٤٠٠٠، كالسیوم بانتوثینیت 
اسبا٠,٠٤٠,٠١١٣٦١، كبیریتات النحاس ٠,٥٠الحدید  ،٩٢

١٤٦١١٧٤٨٤٠، اال٤٠٩٣٨٢ین ١٦٦١
. )كغم/ملغم(

)غم() غم(
كفاءة، )غم()\غم علف (حویل الغذائي التكفاءة،)غم(العلف 

.والكفاءة االقتصادیة % ، نسبة الھالكات%، معدل النمو النسبي)غم زیادة وزنیة\غم بروتین (البروتین
بعدبح٤٩٢

١٢قبل أمامھاعزلھا وسحب العلف من 
لكبد و (المأكولةاألحشاءونسب) الرقبةوالفخذینواألجنحةوالظھرورالصد(الذبیحة أجزاءونسب  لب و ا الق

× : المعادلة إلى وزن الذبیحة المجوفة وتم حساب الكفاءة االقتصادیة حسب)القانصة 
حسب ما ذكره و) ١٩٨٧إبراھیم، (كلفة العلیقة 

SteelوTorrie)وكانت معادلة النموذج الریاضي ) ١٩٦٠:yij = μ + Ti + eij

النتائج والمناقشة

المواد العلفیة
العلیقة العالئق البادئة

الناھیة مركز % ٥
بروتیني

مركز بروتیني %صفر
میثیونین%٠,١+ 

مركز بروتیني %صفر
میثیونین%٠,٢+ 

٥٧,٦٠٥٧,٧٢٥٧,٧٢٦٧,٦٥ءذرة صفرا
٣٤,٣٣٣٨,٨٥٣٨,٨٥٢٦,٠٠%)٤٤(كسبة فول الصویا

٥,٠صفرصفر٥**مركز بروتیني
٢,٠١,٦٥١,٥٥٠,٧٠حجر الكلس

٠,٧٣١,٣٣١,٣٣٠,٣٠داي كالسیوم فوسفات
٠,٢٥٠,٢٥٠,٢٥٠,٢٥ملح طعام

صفر٠,١٠٠,٢٠صفرمیثیونین,دل
٠,١٠,١٠,١٠,١***بریمكس

٢٨٠٠٢٨٠٠٢٨٠٠٣٠٤٧,٢٨كغم/طاقة ممثلة كسع
٢٢٢٢٢٢١٩,١٩%بروتین خام 
١٢٧١٢٧١٢٧١٥٨البروتین: نسبة الطاقة 

١,٢٧١,٢١,٢٠,٩٥%الیسین 
٠,٨٥٠,٨٠٠,٩٠٠,٧٢%وسستینمیثیونین
١,٣٦١,٠٤١,٠٠٠,٧٥%كالسیوم

٠,٤٠٠,٤٠٠,٤٠٠,٣١%فوسفور متوفر
٣,٧٧٣,٩٩٣,٩٩٣,٤١%مألیاف خا

٢,٧١٢,٥٠٢,٥٠٣,٠٣%مستخلص ایثر 
٧٦٠٧٥٢٧٥٦٧٤٥كغم/ الكلفة دینار
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% ٠,٢و٠,١) ٢(
أن

من ) ٠,٠٥أ  (أعلى ٢٨% ٠,٢
% ٠,١من المركز البروتیني مع اضافة المعاملة الثانیة الخالیة

% ٥تحتوي على 
٢٨-١) ٠,٠٥أ  (معنویاً أعلىوالیومیة للمعاملة الثالثة 

٤٩-٤٩٢٩
ثة قد أن، ٤٩-١الفترة یوم المعاملة الثال

) ٠,٠٥أ  (المعاملة الثانیة استھلكت كمیة من العلف اقل معنویاً من
٢٨-١

أنبماو، یوم٤٩-١وخالل الفترة الكلیة یوم٤٩-٢٩المعامالت خالل الفترة 
أعلىوزنیة 

٢٨-١) ٠,٠٥أ  (معنویاً أفضلتحویل غذائي 
.٤٩- ١و ٤٩- ٢٩

٢٨-١) ٠,٠٥أ  (
تحویل كفاءةلثةالمعاملة الثاأظھرت، كما یوم٤٩-١و ٤٩-٢٩یاً بین المعامالت خالل الفترة االختالف معنو

یوم٢٨-١من المعاملة الثانیة خالل الفترة ) ٠,٠٥أ  (تین أفضل معنویاً برو
أظھرتأما بالنسبة لمعدل النمو النسبي فقد ،یوم ٤٩-١و ٤٩-٢٩معنویاً خالل الفترتین 

فضلنمو نسبي  -٢٨١-١ل الفترة) ٠,٠٥أ  (أ
) ٣(، ٤٩-٢٩یوم٤٩

في
انصة و وو الق

من أعلىأظھرتیظھر اختالف معنوي بین المعامالت في نسبة الھالكات وقد 
ثة قد أنأیضا، ویالحظ من الجدول یتینالھالكات مقارنة بالمعاملتین األخر لمعاملة الثال تحسنا في أظا

.مقارنة بالمعاملتین األولى والثانیة على التوالي % ٧و٨بمقدار قتصادیةاالكفاءة ال
إضافةعدم أنیتضح من النتائج في المعاملة الثانیة 

% ٠,١إضافةوان الحامض االمیني األساسي المیثیونین

في استوالفترة الناھیة وھذه الزیادة
أن

ن مأفضلیوم٤٩-٢٩أظھرت نوع من النمو التعویضي حیث كان معدل النمو النسبي لھذه المعاملة في الفترة 
لم ٤٩لكن٣و ١المعاملتین 

Costa
عن إمكانیة االعتماد على كسبة فول الصویا كمص)٢٠٠١(وآخرون 

) ١(شكل الیظھر من وتعزیزھا باألحماض االمینیة الصناعیة 
تنمو متقارب خالل األسبوعین األولین ، فیما أظھر

یوم٢٨عمر من لكنھا أبتداءا یوم٢٨-٧
٤٩

اءا من  تد نمو اب زداد مع تقدم ٧عمر ال
.قارنة بالمعاملة األولى والثانیةالعمر م

*الصفات اإلنتاجیةفيتأثیر مصدر البروتین وإضافة المیثیونین ):٢(جدولال
المعاملة األولىالصفات

مركز بروتیني% ٥
المعاملة الثانیة

+ مركز بروتیني% صفر
المعاملة الثالثة

+ مركز بروتیني% صفر
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میثیونین% ٠,٢میثیونین% ٠,١
:غم/وزن الجسم الحي

یوم٢٨
یوم٤٩

٥٩,٩٩±أب ٦٤٩,٥٣
١٢٩,٤٣±١٩٠٢,٨١

٢٤,٢٠±ب٥٨٣,١٥
٧٨,٤٥±١٨٥١,٣٤

٩٠,١١±أ٧٠٩,١٣
٢٣٣,٢١±٢١١٨,٧٠

:غم /الزیادة الوزنیة
الكلیة

یوم٢٨–١
یوم٤٩-٢٩

یوم٤٩–١
الیومیة

یوم٢٨–١
یوم٤٩-٢٩

یوم٤٩–١

٥٩,٩٩±أب ٦٠٨,٩٣
١٠٣,٥٢±١٢٥٣,٢٨
١٢٩,٤٣±١٨٦٢,٢١

٢,١٤±أب ٢١,٧٥
٤,٩٣±٥٩,٦٨
٢,٦٤±٣٨,٠٠

٢٤,٢١±ب ٥٤٤,٢٥
٥٥,٦٠±١٢٦٨,١٨
٧٨,٤٥±١٨١٢,٤٤

٠,٨٦±ب١٩,٤٤
٢,٦٥±٦٠,٣٩
١,٦٠±٣٦,٩٩

٩٠,١١±أ٦٦٩,٩
١٥٢,٦٤±١٤٠٩,٥٧
٢٣٣,٢١±٢٠٧٩,٤٩

٣,٢١±أ٢٣,٩٣
٧,٢٧±٦٧,١٢
٤,٧٦±٤٢,٤٤

:غم /استھالك العلف
الكلي

یوم٢٨–١
یوم٤٩-٢٩

یوم٤٩–١
الیومي

یوم٢٨–١
یوم٤٩-٢٩

یوم٤٩–١

٢٥,٣٣± أب١١٥١,١٩
٣٦١,٢٦±٣٨٢٤,٣٤
٣٥٣,٥٧± ٤٩٧٥,٥٣

٠,٩١± أب ٤١,١١
١٧,٢٠± ١٨٢,١٠
٧,٢٢± ١٠١,٥٤

٢٩,٥١± أ١١٧٠,٥٣
١٩١,٥٤± ٤٠٢٢,٦١
١٨٦,٧٦± ٥١٩٣,١٥

١,٠٥± أ ٤١,٨٠
٩,١٠± ١٩١,٥٥
٣,٨١± ١٠٥,٩٨

١٩,٢٥± ب ١١٢٦,٤٠
١٣٥,٥٦± ٣٩٦٦,٨
١٣١,٤٠± ٥٠٩٣,٢٠

٠,٦٩± ب ٤٠,٢٣
٦,٤٨±١٨٨,٨٠
٢,٦٨± ١٠٣,٩٤

التحویل الغذائيكفاءة
یوم٢٨–١

یوم٤٩-٢٩
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الدراسةأسابیعمنحنى وزن الجسم الحي لفروج اللحم خالل ): ١(الشكل

باستخدام كسبة فول الصویا من ھذه الدراسة انھ یمكن تكوین العلیقة البادئة لفروج اللحم ستنتجی
وینصح بإجراء المزید من الدراسات بدیال عن المركز البروتینيألمیثیونینمن % ٠,٢إضافةالمدعوم ب

.أیضافي الفترة الناھیة إضافتھالمضاف ، أو ألمیثیونینباستخدام نسب أعلى من 

EFFECT OF ADDED METHIONINE TO SOYBEAN MEAL AS A
SUBSTITUTE FOR PROTEIN CONCENTRATE IN BROILER STARTER

DIET ON SOME PRODUCTIVE TRAITS
RAFH MOHAMMED TAHER THAIR  MOHAMMED ABDUL-BAKI

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

ABSTRACT
This Experiment was conducted on 120 day old unsexed Ross broiler chicks

to study the effect of added methionine to soybean meal as substitute for protein
concentrate in the starter ration on some productive traits . The chicks were raised
on floor were distributed to three treatments with four replicates each ( 10 birds) .
The three experimental starter rations (1-28) day contained 2800 kcal/kg ME and
22% cp . The first supplemented with 5% protein concentrate , while the second and
third were with out protein concentrate but supplemented with 0.1 and 0.2%
methionine respectively . The Finisher ration (29-49) day contained 3047 kcal/kg
ME and 19.19% cp. At 49 day of age 2 birds from each replicate were slaughtered
for carcass traits . Statistic analysis of data showed a significant increase (P ≤ 0.05)
in body weight , weight gain , feed and protein efficiency ratio for third treatment
during (1-28) day , No significant difference in all studied traits during (29-49)day,
and the third treatment showed best economic efficiency .
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المصادر
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