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  استخدام محتویات كرش الحیوانات كمصدر للبروتین في عالئق فروج اللحم
  عبدالمنعم سعید الصائغ                  درید ذنون یونس         

  كلیة الطب البیطري فرع الصحة      كلیة الزراعة      /قسم الثروة الحیوانیة             
  جامعة الموصل                      جامعة الموصل      /والغابات               

         
  الخالصة

م圀ن المرك圀ز ألبروتین圀ي ف圀ي " ھدفت الدراسة لمعرفة تأثیر استخدام محتویات كرش الحیوان圀ات ب圀دال       
غی圀ر مجنس圀ة  Cobb  500م圀ن أف圀راخ ف圀روج اللح圀م ن圀وع ٢٠٠ت圀م تقس圀یم . األداء اإلنت圀اجي لف圀روج اللح圀م 
و الثانیة و الثالث圀ة ) المقارنة(المجموعة االولى ) مجموعة/ فرخ  ٥٠(میع بعمر یوم واحد إلى أربعة مجا

عل圀圀ى % ٣٠و  ٢٠،  ١٠م圀圀ن المرك圀圀ز ألبروتین圀圀ي وبنس圀圀ب " والرابع圀圀ة ت圀圀م إح圀圀الل محتوی圀圀ات الك圀圀رش ب圀圀دال
. وكان العلف والماء متوفر أمام الطیور بص圀ورة ح圀رة " یوما ٤٢التوالي ، واستمرت المعاملة إلى عمر 

)  ٠.٠٥ ≤عن圀圀د مس圀圀توى احتم圀圀ال أ ( لتحلی圀圀ل اإلحص圀圀ائي ع圀圀دم وج圀圀ود فروق圀圀ات معنوی圀圀ة أظھ圀圀رت نت圀圀ائج ا
لصفات وزن الجسم الحي والزی圀ادة الوزنی圀ة األس圀بوعیة واس圀تھالك العل圀ف ومعام圀ل التحوی圀ل الغ圀ذائي ب圀ین 

م圀ن " مخلف圀ات الك圀رش ب圀دال%  ٢٠و ١٠طیور معاملة المقارنة وتلك المغ圀ذاة عل圀ى عالئ圀ق تحت圀وي عل圀ى 
لقیم圀圀ة ھ圀圀ذه ) ٠.٠٥ ≤عن圀圀د مس圀圀توى احتم圀圀ال أ ( معنوی圀圀ا " ف圀圀ي ح圀圀ین حص圀圀ل انخفاض圀圀ا. تین圀圀ي المرك圀圀ز ألبرو

ول圀م تظھ圀ر فروق圀ات . من مخلفات الك圀رش % ٣٠الصفات بالنسبة  لطیور المعاملة الرابعة الحاویة على 
  . في النسبة المئویة للتصافي والھالكات ) ٠.٠٥ ≤عند مستوى احتمال أ ( معنویة 

                        

  المقدمة
یعاني العالم حالیا م圀ن نق圀ص ش圀دید ف圀ي الحب圀وب وخصوص圀ا الحنط圀ة وال圀ذرة وف圀ول الص圀ویا بس圀بب         

الزیادة الكبیرة في عدد السكان والنقص في إنتاج األغذیة مما أدى إلى ارتفاع ف圀ي أس圀عارھا ول圀ذا اتجھ圀ت 
التقلی圀圀ل م圀圀ن القیم圀圀ة الغذائی圀圀ة  األنظ圀圀ار إل圀圀ى اس圀圀تخدام بع圀圀ض المخلف圀圀ات الت圀圀ي تعم圀圀ل عل圀圀ى خف圀圀ض الكلف圀圀ة ب圀圀دون

) كلف圀ة التغذی圀ة(كما تعتبر قلة المواد العلفیة وارتفاع كلفتھ圀ا) . ٢٠٠٨،  Oyelekeو  Adenigi(للعالئق 
م圀圀ن كلف圀圀ة إنت圀圀اج ال圀圀دواجن م圀圀ن المش圀圀اكل الرئیس圀圀یة الت圀圀ي تواج圀圀ھ تط圀圀ور إنت圀圀اج % ٧٠-٦٥الت圀圀ي تت圀圀راوح ب圀圀ین 

د العلفیة مثل الذرة الصفراء ف圀ي تغذی圀ة اإلنس圀ان ونظرا لدخول بعض الموا) . ٢٠٠٣،  Atteh(الدواجن 
لذا دعت الحاجة إلى وجود ب圀دائل غی圀ر تقلیدی圀ة م圀ن م圀واد العل圀ف المحلی圀ة الس圀تخدامھا ف圀ي تغذی圀ة ال圀دواجن 

Adeniji) وJimoh  ،ي ) . ٢٠٠٧圀ا والت圀تفاد منھ圀ي الیس圀ات الت圀ن المخلف圀رة م圀ات كبی圀ازر كمی圀تنتج المج
ت الكبی圀رة وھ圀ي بقای圀ا العل圀ف وال圀ذي تختل圀ف درج圀ة ھض圀مھ وأن圀واع تتكون من محتویات الك圀رش للحیوان圀ا

توج圀圀د  الكائن圀圀ات المعدی圀圀ة الموج圀圀ودة فیھ圀圀ا والت圀圀ي تش圀圀مل البكتری圀圀ا والبروت圀圀وزوا وھ圀圀ي كائن圀圀ات وحی圀圀دة الخلی圀圀ة
م圀圀ن محتوی圀圀ات الجھ圀圀از % ٨٠تش圀圀كل محتوی圀圀ات الك圀圀رش  .بأع圀圀داد كبی圀圀رة ج圀圀دا وھ圀圀ي مص圀圀در بروتین圀圀ي جی圀圀د 

ن ف圀圀ي الس圀圀نوات األخی圀圀رة إل圀圀ى االھتم圀圀ام واتج圀圀ھ الب圀圀احثوق圀圀د ) . ١٩٩٣،  Church(الھض圀圀مي للمجت圀圀رات 
مما یزی圀د ف圀ي كبیر  نظراً لزیادة كمیاتھا بشكل ربدراسة محتویات الكرش للحیوانات المذبوحة في المجاز

ول圀圀ذلك ك圀圀ان االتج圀圀اه ع圀圀ن كونھ圀圀ا م圀圀واد ملوث圀圀ة للبیئ圀圀ة بش圀圀كل أو ب圀圀آخر " فض圀圀النفق圀圀ات نقلھ圀圀ا وال圀圀تخلص منھ圀圀ا 
غیر تقلیدي رخیص في غذاء الدواجن والحیوان مما یساعد أیضاً ف圀ي تقلی圀ل التل圀وث الستخدامھا كمصدر 

تختلف محتوی圀ات الك圀رش كثی圀راً حس圀ب ن圀وع العالئ圀ق المس圀تخدمة ف圀ي تغذی圀ة الحیوان圀ات المذبوح圀ة و البیئي
وتحت圀圀وي  .التغذی圀圀ة ش圀圀تاء عل圀圀ى البرس圀圀یم وص圀圀یفاً عل圀圀ى العالئ圀圀ق المرك圀圀زة عن圀圀د ویك圀圀ون ھ圀圀ذا أكث圀圀ر وض圀圀وحاً 

تقریب圀اً % ٣٠-٢٨تقریب圀اً م圀ن الب圀روتین الخ圀ام وعل圀ى نس圀بة % ٢٢-٢٠لكرش الجافة عل圀ى نس圀بة مخلفات ا
من البروتین الخام یكون على ش圀كل احم圀اض % ٧٤-٧٢رماد وان % ١٢-١١دھون % ٨-٦ألیاف خام 
لتك圀اثر  مناس圀بة وحیث إن محتویات الك圀رش تعتب圀ر بیئ圀ة)  ١٩٧٧،   Margitaو Milovan(امینیة حرة 
الكائنات الدقیقة األخرى فل圀ذلك فھ圀ي مص圀در ھ圀ام لألحم圀اض األمینی圀ة الض圀روریة والفیتامین圀ات البكتیریا و

والت圀ي توج圀د عل圀ى  تالكاربوھی圀دراوالمركبات الغذائیة األخ圀رى وخاص圀ة ) ب(وخاصة مجموعة فیتامین 
   .تركیباً نتیجة لبدء عملیات الھضم علیھا في الكرش ابسطصورة 

  

  مواد البحث وطرائقھ
جامع圀ة / ه الدراس圀ة ف圀ي حق圀ول قس圀م الث圀روة الحیوانی圀ة الت圀ابع لكلی圀ة الزراع圀ة والغاب圀ات أجریت ھذ
  ت圀م  Cobb 500فرخ غیر مجنس بعمر یوم واحد م圀ن أف圀راخ ف圀روج اللح圀م ن圀وع  ٢٠٠الموصل واستخدم 

  

  ٢٠١٠/  ٦/ ٢١وقبولھ  ٢٠١٠/ ٤/ ٢٥تاریخ تسلم البحث 
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الظ圀روف البیئی圀圀ة الالزم圀圀ة لتربی圀ة ف圀圀روج اللح圀圀م تربیتھ圀ا ف圀圀ي قاع圀圀ة م圀ن ن圀圀وع النص圀圀ف مفت圀وح وھیئ圀圀ت جمی圀圀ع 
واستخدمت المخلفات الت圀ي جمع圀ت م圀ن المج圀زرة بع圀د ذب圀ح الحیوان圀ات مباش圀رة وجفف圀ت بتعریض圀ھا ألش圀عة 
الش圀مس لم圀圀دة ثالث圀ة أی圀圀ام م圀ع التقلی圀圀ب المس圀تمر لض圀圀مان ال圀تخلص م圀圀ن الرطوب圀ة م圀圀ن كاف圀ة أج圀圀زاء المخلف圀圀ات 

圀圀ات العلیق圀圀ع مكون圀圀ت م圀圀ت وخلط圀圀ك وطحن圀圀د ذل圀圀ت بع圀圀ى . ة وجمع圀圀تنادا إل圀圀ري اس圀圀ل ألمختب圀圀ري التحلی圀圀واج
A.O.A.C دول  ١٩٨٠圀圀圀ة والج圀圀圀ر الغذائی圀圀圀ن العناص圀圀圀ا م圀圀圀ة محتواھ圀圀圀اوي ) ١(لمعرف圀圀圀ل الكیم圀圀圀ین التحلی圀圀圀یب

اس圀تخدمت ف圀ي ھ圀ذه الدراس圀ة  ١٩٩٤ NRCتم تكوین أربعة عالئق حسب . ألمختبري لمحتویات الكرش 
وكان圀圀ت جمی圀圀ع العالئ圀圀ق . مة ف圀圀ي الدراس圀圀ة یب圀圀ین مكون圀圀ات عالئ圀圀ق الب圀圀ادئ والن圀圀اھي المس圀圀تخد) ٢(والج圀圀دول 

  .التجریبیة متماثلة في محتواھا من الطاقة الممثلة والبروتین الخام 
     

  التحلیل ألمختبري لمحتویات الكرش) : ١(الجدول
  نسبتھا المئویة  المركبات الغذائیة

  ٩.٦٥  %الرطوبة 
  ٩٠.٣٥  %المادة الجافة 

  ١١.٨  %البروتین الخام 
  ٢.٦٥  %ر مستخلص االیث

  ٣.٥٨  %الرماد 
  ٢١.٣  األلیاف الخام

  
  تركیب العالئق المستخدمة في الدراسة) : ٢(الجدول 

المادة العلفیة                                              
  االولیة

  العلیقة الرابعة  العلیقة الثالثة  العلیقة الثانیة  العلیقة االولى
  %الناھیة  %البادئة  %الناھیة  %البادئة  %ناھیةال  %البادئة  %الناھیة  %البادئة

ذرة صفراء 
  ٥٦  ٥٠  ٥٦  ٥٠  ٥٦  ٥٠  ٥٦  ٥٠  مجروشة

  ٨  ٩  ٨  ٩  ٨  ٩  ٨  ٩  حنطة مجروشة
كسبة فول الصویا 

)٢٥  ٣٠  ٢٥  ٣٠  ٢٥  ٣٠  ٢٥  ٣٠  )%٤٤  

المركز 
  )%٤٠(ألبروتیني

٧  ٧  ٨  ٨  ٩  ٩  ١٠  ١٠  

  ٣  ٣  ٢  ٢  ١  ١  -  -  مخلفات مجازر
  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  ٠.٧  حجر الكلس
  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ملح طعام
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع

الطاقة الممثلة 
  ٢٩٤٧  ٢٨٩١  ٢٩٥٣  ٢٨٩٧  ٢٩٥٩  ٢٩٠٣  ٢٩٦٤  ٢٩٠٩  )كغم/كیلوسعرة(

  ٢٠.٢١  ٢٢.٠٢  ٢٠.٤٩٢  ٢٢.٣٠  ٢٠.٧٧٤  ٢٢.٥٩  ٢١.٠٦  ٢٢.٨٧  %البروتین الخام
  

حج圀ر ألرب圀ع مع圀امالت وبواق圀ع مك圀ررین لك圀ل معامل圀ة وف圀ي ك圀圀ل  ٨وزن圀ت األف圀راخ ووزع圀ت عل圀ى         
وكان العلف والماء یقدم للطیور بصورة حرة طیلة فترة الدراسة والتي اس圀تمرت لغای圀ة " طیرا ٢٥مكرر 
  :وكانت معامالت التجربة كما یلي " یوما ٤٢عمر 

  .الكرش محتویات % المقارنة صفر: المعاملة االولى  ٠١
  . من محتویات الكرش محل المركز البروتیتي % ١٠إحالل : المعاملة الثانیة   ٠٢
  .من محتویات الكرش محل المركز البروتیتي% ٢٠إحالل : المعاملة الثالثة   ٠٣
  . من محتویات الكرش محل المركز البروتیتي% ٣٠إحالل : المعاملة الرابعة  ٠٤

، مع圀圀دل اس圀圀تھالك العل圀圀ف ) غ圀圀م(، الزی圀圀ادة الوزنی圀圀ة األس圀圀بوعیة " یاأس圀圀بوع) غ圀圀م(وس圀圀جل وزن الجس圀圀م الح圀圀ي 
، النس圀بة ) كغ圀م زی圀ادة وزنی圀ة/ كغ圀م عل圀ف ( ، معام圀ل التحوی圀ل الغ圀ذائي ) أس圀بوع/ طائر / غم (األسبوعي 

حللت البیانات إحصائیا باستخدام التصمیم العش圀وائي الكام圀ل . المئویة للتصافي والنسبة المئویة للھالكات 
CRD 圀اذكره حسب مSteel  وTorri   )اھز ) ١٩٦٠圀امج الج圀تعمل البرن圀واسSAS ل  ١٩٩٦圀ي تحلی圀ف

  :بیانات التجربة اعتمد النموذج الریاضي 
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Yij = µ  + ti +eij                                                                  
      

  :حیث أن  
      µ  = المتوسط العام.  
       ti =٤،  ٣،  ٢،  ١امالت  تأثیر المع .  
      eij = قیمة الخطأ التجریبي.  

المتع圀圀دد الم圀圀دى الختب圀圀ار معنوی圀圀ة الفروق圀圀ات ب圀圀ین متوس圀圀طات ) ١٩٥٥( Duncanواس圀圀تخدم اختب圀圀ار دنك圀圀ن 
  ) .٠.٠٥ ≤أ  ( المعامالت عند مستوى احتمال 

  
  النتائج والمناقشة

وزن الجس圀圀م الح圀圀ي حی圀圀ث أظھ圀圀رت نت圀圀ائج ت圀圀أثیر اس圀圀تخدام محتوی圀圀ات الك圀圀رش ف圀圀ي ) ٣(یب圀圀ین الج圀圀دول         
في أوزان الطیور ب圀ین ) ٠.٠٥ ≤أ ( التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 

محتوی圀ات الك圀رش ب圀دال م圀ن المرك圀ز ألبروتین圀ي %  ٢٠و ١٠معاملة المقارنة والمعاملتین الحاویتین عل圀ى 
ف圀圀ي وزن الجس圀圀م الح圀圀ي لطی圀圀ور المعامل圀圀ة ) ٠.٠٥ ≤أ ( معنوی圀圀ا عن圀圀د مس圀圀توى احتم圀圀ال " وحص圀圀ول انخفاض圀圀ا

الرابعة مقارنة بباقي المعامالت خالل أسابیع الدراسة ویعود السبب في ذلك إلى إح圀الل المخلف圀ات بنس圀ب 
كبیرة وكذلك احتوائھا على نسبة عالیة من األلیاف یقلل من االستفادة من الغذاء الن زیادة نس圀بة األلی圀اف 

وبالت圀الي إل圀ى انخف圀اض ف圀ي اس圀تھالك ) Bulk(علف وزی圀ادة الحج圀م ألعلف圀ي في العلف تعمل على تخفیف ال
نظرا لمحدودیة الجھاز الھضمي للدواجن عل圀ى اس圀تیعاب الكمی圀ات الالزم圀ة م圀ن العل圀ف ) ٥جدول (العلف 

  ).   ٢٠٠٧،  Jimohو  Adeniji( المخفف أي قلة احتوائھ على العناصر الغذائیة 
     

  )غم(تویات الكرش في وزن الجسم الحي تأثیر استخدام مح) : ٣(الجدول 
  

  المعامالت
  في األسابیع) غم(وزن الجسم الحي 

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول
  أ ١٦٧٢.١٣  أ ١٣١١.٩٤  أ ٩٣٤.٦٢  أ ٦٤٢.٥١  أ ٣٥١.٨٧  أ ١٣٣.٢٠  ١
  أ ١٦٦٨.٨٧  أ ١٣٠٧.٣٣  أ ٩٢٤.٧١  أ ٦٣٣.٣٨  أ ٣٤٨.٦٧  أ ١٣٠.٦٨  ٢
  أ ١٦٦٥.١٣  أ ١٢٩٤.٠٢  أ ٩١٩.٥٣  أ ٦٣١.٨٤  أ ٣٤٢.٥٦  أ ١٢٩.٥٧  ٣
  ب١٥٤١.٧٤  ب١٢٢٠.٦٣  ب ٨٨٣.٧٤  ب٦١٨.٧٣  ب٣٢٥.٩٥  ب١٢١.٢٣  ٤

 ≤أ ( تشیر إلى وجود فروقات معنویة بین المعامالت عند مستوى احتمال " مختلفة عمودیا" القیم التي تحمل حروفا
٠.٠٥(  

  
حی圀ث ) غ圀م(محتوی圀ات الك圀رش ف圀ي الزی圀ادة الوزنی圀ة األس圀بوعیة ت圀أثیر اس圀تخدام ) ٤(ویبین الج圀دول         

ف圀ي الزی圀ادة الوزنی圀ة ) ٠.٠٥ ≤أ ( أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي انخفاضا معنویا عند مستوى احتمال 
أس圀بوع وھ圀ذا نتیج圀ة الحت圀واء ) ٦-١(لطیور المعاملة الرابعة خ圀الل األس圀ابیع الس圀تة وك圀ذلك الزی圀ادة الكلی圀ة 

عل圀ى ھض圀م الب圀روتین واألحم圀اض األمینی圀ة " س圀لبیا" عالیة من األلیاف التي لھا تأثیرا المخلفات على نسبة
فضال عن تقلیل سرعة مرور المواد الغذائیة في القناة الھضمیة وتقلی圀ل امتص圀اص العناص圀ر الغذائی圀ة ف圀ي 

  . )٢٠٠٨،  Oyelekeو  Adenigi(األمعاء 
لك圀رش ف圀ي مع圀دل اس圀تھالك العل圀ف حی圀ث نالح圀ظ تأثیر استخدام محتویات ا) ٥(ویوضح الجدول           

م圀ن ) ٠.٠٥ ≤أ ( أن طیور المعاملة الرابعة استھلكت كمیة من العل圀ف اق圀ل معنوی圀ا عن圀د مس圀توى احتم圀ال 
ویع圀ود الس圀بب ) . ٢٠٠١ Adeniji( طیور باقي المعامالت وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ماتوص圀ل إلی圀ھ 

لة الرابعة وبقائھا لفترة طویلة داخل الجھاز الھضمي للطی圀ور في ذلك إلى ارتفاع نسبة األلیاف في المعام
  .مما یؤدي إلى قلة استھالك العلف نتیجة المتالء القناة الھضمیة 

كغ圀م عل圀ف (إلى تأثیر استخدام محتویات الكرش في معامل التحویل الغذائي ) ٦(ویشیر الجدول 
 ≤أ ( مع圀圀امالت عن圀圀د مس圀圀توى احتم圀圀ال حی圀圀ث نالح圀圀ظ وج圀圀ود فروق圀圀ات معنوی圀圀ة ب圀圀ین ال) كغ圀圀م زی圀圀ادة وزنی圀圀ة/ 

ارتفاع圀ا معنوی圀ا ف圀ي ) م圀ن محتوی圀ات الك圀رش% ٣٠إح圀الل ( وأظھرت  طیور المعاملة الرابعة  ) .٠.٠٥
معامل التحویل الغذائي خ圀الل أس圀ابیع الدراس圀ة والمعام圀ل الكل圀ي ع圀دا األس圀بوع الس圀ادس ولع圀ل الس圀بب ف圀ي 

م الطی圀ور ف圀ي العم圀ر ت圀زداد قابلیتھ圀ا عل圀ى تحم圀ل عدم ظھور االختالفات في األسبوع السادس ھو ان圀ھ بتق圀د
النسب العالیة من األلیاف في العل圀ف وان س圀بب ارتف圀اع قیم圀ة معام圀ل التحوی圀ل الغ圀ذائي لطی圀ور المجموع圀ة 

وج圀اءت ھ圀ذه . الرابعة ھو قلة االس圀تفادة م圀ن الغ圀ذاء وتأثیرھ圀ا الس圀لبي عل圀ى معام圀ل ھض圀م الم圀واد الغذائی圀ة 
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الذین وجدوا ارتفاعا ف圀ي قیم圀ة معام圀ل التحوی圀ل ) ٢٠٠٦( Roaو Sastryالنتائج متفقة مع ما توصل إلیھ 
 ١٥الغذائي عند إضافة محتویات ك圀رش الحیوان圀ات المذبوح圀ة مخلوط圀ة م圀ع كس圀بة ال圀ذرة الص圀فراء بنس圀بة 

  . من مكونات العلیقة % 
  

  )غم(تأثیر استخدام محتویات الكرش في الزیادة الوزنیة األسبوعیة ) : ٤(الجدول 
  المعامالت

  الزیادة الكلیة  في األسابیع) غم(الزیادة الوزنیة األسبوعیة 
  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  أسبوع ٦-١

  أ١٦٢٢.١٣  أ٣٦٠.١٩  أ٣٧٧.٣٢  أ٢٩٢.١١  أ٢٩٠.٦٤  أ٢١٨.٦٧  أ ٨٣.٢٠  ١
  أ١٦١٨.٨٧  أ٣٦١.٥٤  أ٣٨٢.٦٢  أ٢٩١.٣٣  أ٢٨٤.٧١  أ٢١٧.٩٩  أ ٨٠.٦٨  ٢
  أ١٦١٥.١٣  أ٤٧١.١١  أ٣٧٤.٤٩  أ٢٨٧.٦٩  أ٢٨٩.٢٨  أ٢١٢.٧٩  أ ٧٩.٥٧  ٣
  ب١٤٩١.٧٤  ب٣٢١.١١  ب٣٣٦.٨٩  ب٢٦٥.٠١  ب٢٩٢.٧٨  ب٢٠٤.٧٢  ب٧١.٢٣  ٤

 ≤أ ( تش圀یر إل圀ى وج圀ود فروق圀ات معنوی圀ة ب圀ین المع圀امالت عن圀د مس圀توى احتم圀ال " مختلف圀ة عمودی圀ا" القیم التي تحمل حروفا  
٠.٠٥. (  

  
  )أسبوع/ طائر/ غم(عدل استھالك العلف تأثیر استخدام محتویات الكرش في م) : ٥(الجدول 

  المعامالت
  الكلي  في األسابیع) أسبوع/ طائر/ غم(معدل استھالك العلف 

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  أسابیع ٦-١
  أ ٤١٢٩.٢  أ ١١٦٩.٤  أ ١١٠٥.٦  أ ٧٣٥.١  أ ٦٥١.٤  أ ٣٢٢.٦  أ ١٤٥.١  ١
  أ ٤١٦٤.١  أ ١١٤٣.٦  أ ١١٠٧.٨  أ ٧٣٢.٢  أ ٦٤٨.٥  أ ٣٨٥.٠  أ ١٤٧.٠  ٢
  أ ٤٠٩٢.١  أ ١٠٩٨.٤  أ ١٠٩٣.٣  أ ٧٢٩.٤  أ ٦٤٧.٨  أ ٣٨٣.١  أ ١٤٠.١  ٣
  ب ٣٩٥٧.٨  ب١٠٤٦.٤  ب١٠٨٥.٤  ب٧١٤.١  ب٦٢١.٨  ب٣٥٩.٥  ب١٣٠.٦  ٤

 ≤أ ( تش圀یر إل圀圀ى وج圀ود فروق圀ات معنوی圀圀ة ب圀ین المع圀امالت عن圀圀د مس圀توى احتم圀圀ال " مختلف圀ة عمودی圀圀ا" الق圀یم الت圀ي تحم圀圀ل حروف圀ا
٠.٠٥( .  

  

كغ圀圀م زی圀圀ادة / كغ圀圀م عل圀圀ف (ت圀圀أثیر اس圀圀تخدام محتوی圀圀ات الك圀圀رش ف圀圀ي معام圀圀ل التحوی圀圀ل الغ圀圀ذائي ) : ٦(لج圀圀دول ا
  )وزنیة

  المعامالت
  المعامل الكلي  في األسابیع) كغم زیادة وزنیة/ كغم علف (معامل التحویل الغذائي 

  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  أسبوع ٦-١
  ب ٢.٥٤٥  أ ٣.١٠  ب ٣.٠٦  ب ٢.٥٢  ب ٢.٢٤  ب ١.٧٩  أ ١.٧٤  ١
  ب ٢.٥٧٤  أ ٢.٩٨  ب ٣.٠٦  ب ٢.٥١  ب ٢.٢٨  ب ١.٧٧  أ ١.٨٢  ٢
  ب ٢.٥٩٦  أ ٢.٩٣  ب ٢.٩٥  ب ٢.٥٣  ب ٢.٢٤  ب ١.٨٠  أ ١.٧٦  ٣
  أ ٢.٦٥٣  أ ٣.١٠  أ٣.٣٨  أ ٢.٦٩  أ ٢.٣٢  أ ١.٩٠  أ ١.٨٣  ٤

 ≤أ ( ین المع圀امالت عن圀圀د مس圀توى احتم圀圀ال تش圀یر إل圀圀ى وج圀ود فروق圀ات معنوی圀圀ة ب圀" مختلف圀ة عمودی圀圀ا" الق圀یم الت圀ي تحم圀圀ل حروف圀ا
٠.٠٥ (                       

ت圀圀أثیر اس圀圀تخدام محتوی圀圀ات الك圀圀رش ف圀圀ي النس圀圀بة المئوی圀圀ة للتص圀圀افي حی圀圀ث ) ٧(كم圀圀ا یب圀圀ین الج圀圀دول 
أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت ف圀ي وزن األحش圀اء المأكول圀ة 

وھذا یدل على عدم وجود تأثیر سلبي لمحتویات الك圀رش عل圀ى الطی圀ور وك圀ذلك ) القلب والقانصة، الكبد ( 
ع圀圀دم وج圀圀ود فروق圀圀ات معنوی圀圀ة ف圀圀ي نس圀圀بة التص圀圀افي و النس圀圀بة المئوی圀圀ة للھالك圀圀ات ویش圀圀یر ذل圀圀ك إل圀圀ى إمكانی圀圀ة 

  .استخدام المخلفات بنسب منخفضة حیث لم یظھر أي تأثیر سمي على الطیور نتیجة استخدام المخلفات 
م圀圀ن مكون圀圀ات العل圀圀ف م圀圀ن المرك圀圀ز ألبروتین圀圀ي % ٢٠ه الدراس圀圀ة إمكانی圀圀ة إح圀圀الل یس圀圀تنتج م圀圀ن ھ圀圀ذ

بمخلفات كرش الحیوانات دون أن یكون لھا تأثیر سلبي ف圀ي األداء اإلنت圀اجي لف圀روج اللح圀م تح圀ت ظ圀روف 
  .ھذه الدراسة 

  
  كات تأثیر استخدام محتویات الكرش في النسبة المئویة للتصافي والنسبة المئویة للھال)  : ٧(الجدول 

الوزن الحي   المعامالت
  )غم(

وزن الذبیحة 
  )غم(المجھزة 

وزن األحشاء 
  )غم(المأكولة 

نسبة التصافي 
%  

نسبة الھالكات 
%  

٦  ٧٣.٧٢  ٩٨.٣٥  ١٣٧٤.٤٤  ١٩٦١.٢٠  ١  
٨  ٧٣.٥٢  ١٠٠.٥٢  ١٣٣٥.٦٦  ١٩٥٢.١٣  ٢  
٦  ٧٣.١٢  ١٠٣.٤٧  ١٣٢٩.١٢  ١٩٥٩.٢٣  ٣  
٨  ٧٢.٩٥  ١٠٨.٩٥  ١٣١٧.١٠  ١٩٥٤.٨٤  ٤  
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USING OF ANIMALS  RUMEN CONTENTS  AS A SOURSE OF 
PROTIEN IN BROILER DIETS      

AbdulMonaim.AL-Saigh 
Health Dept./Collage of Vet. Medicine   

University of Mosul  

Duraid Th. Younis 
Animal Resource/ Collage of Agric 

and Forestry / Univ.of Mosul              
                

ABSTRACT 
        The aim of this study were to identify the effect of using of animals rumen 
contents as asource of protein instead of premix (protein concentrates) in 
productive performance  of broiler chicks. Two hundred unsexed chicks 
(Cobb500) one day old divided to four groups (50 birds / group ) as follows : 
T1( Control) , T2 , T3 and T4  Replacement of 10 , 20 and 30%  of rumen 
contents  instead of premix . Chicks were reared until marketing age (42) days , 
food and water were supplied Ad Liblitum . Statistic analysis of data showed 
No significant differences  (p≤ 0.05) in  live body weight , average weekly 
weight gain , average food consumption and food conversion ratio for birds of 
control and those which fed on diets contained 10 and 20  % rumen content 
with premix .Significant decrease(p≤ 0.05) in that traits for birds fed diet 
contained replacement of 30% rumen content with premix. No significant 
differences(p≤ 0.05) in dressing percentage and mortality .                         
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