
) ١(العدد ) ٣٣(مجلة زراعة الرافدین                                                                                المجلد 
٢٠٠٥ 

  تقییم الكفاءة  االقتصادیة للعلیقة المستخدمة في حقول تربیة فروج اللحم في محافظة نینوى
  رافع محمد طاھر خلیل

  العراق/ جامعة الموصل /یة الزراعة والغابات كل/ قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
أجری麌麌ت ھ麌麌ذه الدراس麌麌ة م麌麌ن بیان麌麌ات جمع麌麌ت م麌麌ن اص麌麌حاب حق麌麌ول تربی麌麌ة ف麌麌روج اللح麌麌م ف麌麌ي محافظ麌麌ة 

 و ذرة ص麌فراء%) ٣٠(نینوى لتقییم الكفاءة االقتصادیة للعلیقة المستخدمة في ھذه الحقول والمتكونة من 
مرك麌ز بروتین麌ي والموص麌ى %) ١٠(بروتین خام و%) ٤٥(كسبة فول الصویا %) ٢٥(و ةحنط%)٣٥(

麌ل كلف麌ھ اق麌ة  ةبھا من قبل مدیریة زراعة نینوى ، وامكانیة استبدالھا بعالئق بدیل麌لوب البرمج麌تخدام اس麌باس
حنط麌ة %) ٦١.٧٨(ذره صفراء و%) ٨.٢٢(الخطیة، وقد ظھر انھ عند استخدام علیقة بادئھ مكونھ من 

مرك麌麌麌ز بروتین麌麌麌ي ، م麌麌麌ع علیق麌麌麌ھ ناھی麌麌麌ة تتك麌麌麌ون م麌麌麌ن %) ١٤.١٣(كس麌麌麌بة ف麌麌麌ول الص麌麌麌ویا و%) ١٥.٨٧(و
مرك麌ز بروتین麌ي ،ف麌ان ذل麌ك یقل麌ل م麌ن %) ٨.٦٩(و كسبة فول الصویا %) ١١.٨٥(حنطة ،%) ٧٩.٤٦(

  .ألف دینار  ٥٠٥.٤٧تكالیف التغذیة لكل وجبھ ولكل قاعھ بمقدار  
  

  المقدمة
ع麌ي لم麌ا تس麌اھم ب麌ھ ف麌ي س麌د  تعد مشاریع انتاج فروج اللحم من المشاریع المھمة في القطاع الزرا

جزء كبیر من حاجة االنسان ال麌ى الب麌روتین الحی麌واني ، حی麌ث ان لح麌وم ال麌دواجن ذات قیم麌ھ غذائی麌ة عالی麌ة 
فھي غنیة بالعناصر الغذائیة االساسیة اضافة الى ل麌ذة الطع麌م وس麌ھولة الھض麌م ، وھ麌ي تحت麌وي عل麌ى نس麌بھ 

ى م麌ن اللح麌وم ،  كم麌ا ان نس麌بة التص麌افي فیھ麌ا اقل من ال麌دھون والطاق麌ة الحراری麌ة مقارن麌ة ب麌االنواع االخ麌ر
  .أعلى من الماشیة واالغنام ودورتھا اإلنتاجیة قصیرة مما یشجع المربین على تربیتھا 

تشكل التغذیة حوالي ثلثي كلفة االنتاج في مشاریع الدواجن ، لذا فان العم麌ل عل麌ى تقلی麌ل تك麌الیف 
ي  فضال عن امكانیة توفیرھا بأسعار اقل للمس麌تھلك التغذیة سوف یقلل من كلفة االنتاج ویزید ربح المرب

، وم麌麌ن االس麌麌الیب الحدیث麌麌ة المتبع麌麌ة ف麌麌ي تك麌麌وین عالئ麌麌ق ال麌麌دواجن ھ麌麌و اس麌麌تخدام اس麌麌لوب البرمج麌麌ة الخطی麌麌ة 
باستخدام الحاسوب للوصول الى افضل خلطھ علفیة توفر االحتیاجات الغذائیة للطی麌ور بأق麌ل كلف麌ھ ممكن麌ة 

麌ى اس麌احثین ال麌ن الب麌دد م麌یض وقد اشار ع麌اج الب麌م ودج麌روج اللح麌ق ف麌وین عالئ麌ي تك麌لوب ف麌ذا االس麌تخدام ھ
  ). ١٩٩٧(سلیمان ) ١٩٨٨(    عبد الرحیم وسالمو)١٩٨٧(ومنھم ، سالم وعبد الرحیم 

نظرا لما تساھم بھ مشاریع انتاج فروج اللحم والدواجن عامة في توفیر البروتین الحیواني 
ق بتشجیع اقامة ھذه المشاریع وتقدیم الدعم الالزم لھا للسكان فقد اھتمت الدول العربیة ومنھا العرا

ومنھا توفیر االعالف او المواد العلفیة االولیة باسعار مدعومة للمربین لتقلیل تكالیف اإلنتاج مع ضمان 
تسویق منتجاتھم باستالمھا وتسویقھا الى المجازر باسعار ثابتة توفر الربح  المناسب للمربي  ، وضمن 

قد كانت وزارة الزراعة العراقیة تقدم المواد العلفیة االولیة وھي الذرة الصفراء ، والحنطة ھذا االطار ف
، وكسبة فول الصویا ، ومركز البروتین  باسعار مدعومة لتكوین علیقة فروج لحم واحدة تستخدم طیلة 

  . یوم ٦٠-٥٥مدة التربیة التي تبلغ 
لخطی麌ة الیج麌اد خلط麌ات علفی麌ة بدیل麌ة م麌ن نف麌س تھدف ھذه الدراسة الى استخدام اسلوب البرمج麌ة ا

الم麌麌واد العلفی麌麌ة االولی麌麌ة الت麌麌ي توفرھ麌麌ا مدیری麌麌ة زراع麌麌ة نین麌麌وى ، ت麌麌وفي باالحتیاج麌麌ات الغذائی麌麌ة لف麌麌روج اللح麌麌م، 
بحیث تكون كلف麌ة ھ麌ذه الخلط麌ات البدیل麌ة اق麌ل م麌ن الخلط麌ة الت麌ي توص麌ى بھ麌ا مدیری麌ة زراع麌ة نین麌وى بھ麌دف 

  . بي تقلیل تكالیف التربیة وزیادة ربح المر
  

  مواد وطرق البحث
اجریت ھذه الدراسة باالستفادة من بعض البیانات التي جمعت من اصحاب حقول تربیة فروج 

حیث یستخدم المربون العلیقة  ١/١٠/٢٠٠٢لغایة  ١/٦/٢٠٠٢اللحم في محافظة نینوى خالل الفترة من 
 حنطة و%) ٣٥(  راء وذرة صف%) ٣٠(الموصى بھا من قبل مدیریة زراعة نینوى والتي تتكون من 

مركز بروتیني ،ویقوم المربون باستخدام %) ١٠( و) بروتین خام% ٤٥(كسبة فول الصویا %) ٢٥(
طن لكل من الذرة / ألف دینار ) ٣٥٠و٢٥٠و١٣٥و١٥٠( ھذه المواد العلفیة االولیة باالسعار التالیة



واعتمادا على النسب الموصى البروتین على التوالي ،  الصفراء والحنطة وكسبة فول الصویا ومركز
  .طن / ألف دینار ) ١٨٩.٧٥(بھا فان تكلفة ھذه الخلطة العلفیة الناتجة یكون 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ٢٠٠٥/ ٢/ ٨وقبولھ        ٢٠٠٤ / ٨/ ٢٣ تاریخ تسلم البحث 

  
ت麌وى الم麌واد العلفی麌ة یتطلب استخدام البرمج麌ة الخطی麌ة ف麌ي تك麌وین العالئ麌ق االق麌ل كلف麌ة معرف麌ة مح  

محت麌وى الم麌واد العلفی麌ة م麌ن الطاق麌ة الممثل麌ة والب麌روتین ) ١(االولیة من العناصر الغذائیة ویوضح الج麌دول 
، اما بالنس麌بة لمحتواھ麌ا م麌ن الالیس麌ین، )١٩٧٨(الخام والكالسیوم وااللیاف الخام حسب الخواجة واخرون 

  السستین الفوسفور  +ونینیالمث
  ). ١٩٧٨(لعدم ذكرھا من قبل الخواجة واخرون ) ١٩٨٤( NRCیاناتالمتوفر فقد اخذت من ب

  
  التركیب الكیمیائي للمواد العلفیة االولیة :)١(جدول ال

  المادة العلفیة
الطاقة 

كیلو * الممثلة
  كغم/سعرة

بروتین 
* خام
%  

** الیسین
%  

مثیونین
سستی+
  ** %ن

* كالسیوم
%  

فوسفور  
* متوفر
%  

الیاف 
* خام
%  

  ٢.٦٥  ٠.١٠  ٠.٠٤  ٠.٣٥  ٠.٢٤  ٨.٦٩  ٣٣٠٠  ذره صفراء
  ٣.٣٥  ٠.١١  ٠.١  ٠.٣٧  ٠.٣١  ١١.٧  ٣١٠٠  حنطة

  ٥.٧٦  ٠.٢٧  ٠.٢٥  ١.٣٤  ٢.٩٣  ٤٥.٠٠  ٢٦٨٥  %)٤٥(كسبة فول الصویا 
  ٢.٥  ٣.٠٠  ٧.٠٠  ٢.٥٠  ٣.٠٠  ٥٠.٠٠  ٢٢٠٠  %)٥٠(مركز بروتیني 

  ٣.٦٦  ٠.٤٤  ٠.٨١  ٠.٨٢  ١.٢١  ٢٢.٩٥  ٢٩٦٦.٢٥  علیقة فروج اللحم
  )١٩٨٤( NRC).**١٩٧٨(رون الخواجة واخ* 

  
یتطل麌麌ب ایض麌麌ا اس麌麌تخدام البرمج麌麌ة الخطی麌麌ة ف麌麌ي تك麌麌وین العالئ麌麌ق االق麌麌ل كلف麌麌ة معرف麌麌ة االحتیاج麌麌ات  

الغذائیة للطیور من العناص麌ر الغذائی麌ة والت麌ي توض麌ع كمح麌ددات او قی麌ود ف麌ي النم麌وذج الریاض麌ي ویوض麌ح 
الت麌麌ي اعتم麌麌دت ف麌麌ي تك麌麌وین و) ١٩٨٧(االحتیاج麌麌ات الغذائی麌麌ة لف麌麌روج اللح麌麌م حس麌麌ب اب麌麌راھیم ) ٢(الج麌麌دول 

 NRCو ) ١٩٨٤( NRCالخلطات العلفیة البدیلة كما یوض麌ح االحتیاج麌ات الغذائی麌ة حس麌ب م麌ا ذك麌ر ف麌ي 
  . لغرض المقارنة ) ١٩٩٤(

  :یمكن كتابة النموذج الریاضي للبرمجة الخطیة كما یلي 
   ٤س ٤ف+  ٣س ٣ف+  ٢س ٢ف+  ١س ١ف= ت
  تكلفة العلیقة = ت
  یة  االولیة تكلفة المادة العلف= ن ف
  :كمیة المادة العلفیة االولیة الداخلة في تركیب العلیقة بشرط ان = نس
  صفر  £ ٤، س ٣،س ٢س ، ١س

  : وذلك في ضوء المحددات التالیة
   ١ب £  ٤س ٤١أ+٣س ٣١أ+ ٢س ٢١أ+ ١س ١١أ
  ٢ب £  ٤س ٤٢أ+٣س ٣٢أ+ ٢س ٢٢أ+ ١س ١٢أ
  ٣ب £  ٤س ٤٣أ+٣س ٣٣أ+ ٢س ٢٣أ+ ١س ١٣أ
  ٤ب £  ٤س ٤٤أ+٣س ٣٤أ+ ٢س ٢٤أ+ ١س ١٤أ
  ٥ب £  ٤س ٤٥أ+٣س ٣٥أ+ ٢س ٢٥أ+ ١س ١٥أ
  ٦ب £  ٤س٤٦أ+٣س ٣٦أ+ ٢س ٢٦أ+ ١س ١٦أ
  ٧ب £  ٤س٤٧أ+٣س ٣٧أ+ ٢س ٢٧أ+ ١س ١٧أ
  ٨ب £  ٤س٤٨أ+٣س ٣٨أ+ ٢س ٢٨أ+ ١س ١٨أ
+ المثی麌麌ونین، والالیس麌麌ین والب麌麌روتین الخ麌麌ام ، وتمث麌麌ل نس麌麌بة الطاق麌麌ة الممثل麌麌ة ،  ٨أ..……………، ٢،أ ١أ
ال麌麌وزن ، والب麌麌روتین : نس麌麌بة الطاق麌麌ة ، وااللی麌麌اف الخ麌麌ام ، والفوس麌麌فور المت麌麌وفر ، والكالس麌麌یوم و ،السس麌麌تین و
  . على التوالي،



عل麌麌ى ،ھ麌麌ي نس麌麌بة ال麌麌ذرة الص麌麌فراء والحنط麌麌ة وكس麌麌بة ف麌麌ول الص麌麌ویا ومرك麌麌ز الب麌麌روتین  ٤، س٣، س٢، س١س
  . التوالي 

ھ麌麌ي المح麌麌ددات المس麌麌تخدمة لتك麌麌وین العلیق麌麌ة وتمث麌麌ل االحتیاج麌麌ات الغذائی麌麌ة لك麌麌ل م麌麌ن   ٨، ب.……٢، ب١ب
  .العناصر الغذائیة 

للحم المستخدمة في ھذه الحقول من ھجین ف麌ادبرو وق麌د تب麌ین م麌ن المعلوم麌ات الت麌ي افراخ فروج ا
وعن麌د عم麌ر ) غ麌م٥٠٠(اس麌ابیع ھ麌و  ٤جمعت من اصحاب الحقول ان معدل وزن ھذه الطی麌ور عن麌د عم麌ر 

غم لكل طائر وان معدل استھالك العلف خالل االسابیع االربعة االولى م麌ن العم麌ر ھ麌و )١٤٠٠(التسویق 
  . غم لكل طائر ) ٤٠٠٠(مدة التربیة الكلیة غم وخالل  ١٠٠٠

ت麌麌م تك麌麌وین العالئ麌麌ق ف麌麌ي ض麌麌وء اربع麌麌ة ب麌麌دائل لعالئ麌麌ق البادئ麌麌ة وثالث麌麌ة لعالئ麌麌ق الناھی麌麌ة بحی麌麌ث تك麌麌ون 
وقد تم تحدید نسبة  ال麌ذرة الص麌فراء ) ٣(جدول الاالحتیاجات الغذائیة لكل بدیل تختلف عن االخر كما في 

ین في البدیل الثالث من عالئق البادئة اض麌افة ال麌ى المح麌ددات والحنطة وكسبة فول الصویا ومركز البروت
 Linear.xlsتم تكوین عالئق فروج اللحم االق麌ل كلف麌ة باس麌تخدام برن麌امج . االخرى من العناصر الغذائیة 

المح麌麌ددات المس麌麌تخدمة لتك麌麌وین عالئ麌麌ق البادئ麌麌ة والناھی麌麌ة المس麌麌تخدمة للوص麌麌ول ال麌麌ى ) ٣(ویوض麌麌ح الج麌麌دول 
  . االقل كلفة  تركیب الخلطة العلفیة

  
  االحتیاجات الغذائیة لفروج اللحم في مرحلة البادئ والناھیة :)٢(جدول ال

  العناصر الرئیسیة
  )١٩٩٤( NRC  )١٩٨٤( NRC  )١٩٨٧(ابراھیم 

 ٤-یوم ١
  اسبوع

٨-٤ 
  اسبوع

–یوم  ١
  اسبوع ٣

٦-٣ 
  اسبوع

٨-٦ 
  اسبوع

–یوم  ١
  اسبوع ٣

٦-٣ 
  اسبوع

٨-٦ 
  اسبوع

كیل麌麌و /طاق麌麌ة ممثل麌麌ة 
  كغم/ سعرة 

٢٧٥٦-
٣٣٠٨  

٢٨٦٧-
٣٢٠٠  ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  ٣٢٠٠  ٣٤١٨  

-٢٠.٨  %بروتین خام 
٢٥  

١٧.٨-
٢١.٢  

١٨  ٢٠  ٢٣  ١٨  ٢٠  ٢٣  

  ٠.٨٥  ١.٠٠  ١.١٠  ٠.٨٥  ١.٠٠  ١.٢٠  ١.١٠  ١.٢٥  %الیسین 
+ مثی麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌ونین (

  )%سستین
٠.٦٠  ٠.٧٢  ٠.٩٠  ٠.٦٠  ٠.٧٢  ٠.٩٣  ٠.٦٧  ٠.٨٦  

  ٠.٨٠  ٠.٩٠  ١.٠٠  ٠.٨٠  ٠.٩٠  ١.٠٠  ٠.٧٥  ١.١٥  %كالسیوم 
  ٠.٣٠  ٠.٣٥  ٠.٤٥  ٠.٣٥  ٠.٤٠  ٠.٤٥  ٠.٣٥  ٠.٤٧  %فوسفور  متوفر

: نس麌麌麌麌麌麌麌بة الطاق麌麌麌麌麌麌麌ة 
  البروتین

١٣٢-
١٤٣  

١٥٢-
١٦٥  

            

  
  *محددات عالئق البادئة والناھیة :)٣(جدول ال

  المحددات
  عالئق الناھیة  عالئق البادئة

٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
كیل麌麌و /طاق麌麌ة ممثل麌麌ة 

  كغم/سعرة 
£٢٩٦٠       
³٢٩٧٠  

£ ٢٩٦٥       
³٢٩٧٠  

£ ٢٧٥٦       
³ ٣٣٠٨  

£٢٧٥٠       
³ ٣٣٠٠  

£ ٢٨٦٧       
³ ٣٤١٨  

³ ٣٤١٨  ³ ٣٤١٨  

  %بروتین خام 
£ ٢٢       
³ ٢٣  

£ ٢٢       
³ ٢٢.٥  

£ ٢٠.٨       
³٢٥  

£٢٠.٨       
³ ٢٥  

£ ١٧.٨       
³٢١  ³ ٢١.٢  ³ ٢١.٢  

       ١.٠٠ £  %الیسین 
³ ١.٢٥  

£ ١       
³١.٢٥  

£ ١.١       
³ ١.٢٢  ³ ١.٠٠ £  ٠.٩٠ £  ٠.٨٠£  ١.١  

مثی麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌麌ونین  (
  ) %سستین+

£ ٠.٨       
³٠.٨٥  

£ ٠.٨       
³ ٠.٨٥  

£ ٠.٨       
³ ٠.٨٦  

  £  ٠.٦٧ £  ٠.٦٧ £  ٠.٦٧  

  %كالسیوم 
£٠.٨٠       
³ ٠.٩٠  

£ ٠.٨٠       
³٠.٩٠  

£ ٠.٨٠       
³ ٠.٨٦  ³ ١.١  

£ ٠.٧٢       
³٠.٧٥ £  ٠.٧٥£  ٠.٨٠  

فوس麌麌麌麌فور  مت麌麌麌麌وفر 
%  

£ ٠.٤       
³٠.٥  

£ ٠.٤     
³ ٠.٥  

£ ٠.٤٠       
³٠.٤٥  ³ ٠.٣٥ £  ٠.٤٧       

³٠.٣٥ £  ٠.٣٥ £  ٠.٣٨  



  ٥ ³  ٥ ³  ٥ ³  ³٤    ³٤  ٤ ³  %الیاف خام 
: نس麌麌麌麌麌麌麌بة الطاق麌麌麌麌麌麌麌ة 

  البروتین
£ ١٣٢       
³ ١٤٣  

£ ١٣٢       
³١٤٣  

£ ١٣٢        
³١٤٣  

£ ١٣٢       
³ ١٤٣  

£ ١٥٢       
³١٦٥  

£ ١٥٢       
³ ١٦٥  

£ ١٥٢       
³ ١٦٥  

          ٥٠ ³      %صفراء  ذره
          ³٨٠      %حنطة 

كسبة فول الص麌ویا 
%      ³٢٥          

          ١٠ ³      %مركز بروتیني 
  )١٩٨٧(ابراھیم : المصدر * 

  النتائج والمناقشة
حص麌麌ول علیھ麌麌ا باس麌麌تخدام عالئ麌麌ق البادئ麌麌ة والناھی麌麌ة االق麌麌ل كلف麌麌ة الت麌麌ي یمك麌麌ن ال) ٤(ج麌麌دول الیوض麌麌ح 

  ).٣(جدول الالمحددات الموضحة في 
عند مقارنة العلیقة المستخدمة في حقول فروج اللح麌م والت麌ي توص麌ي بھ麌ا مدیری麌ة زراع麌ة نین麌وى 

یالحظ ان ھذه العلیقة توفر نسبة مقارب麌ة م麌ن االحتیاج麌ات الغذائی麌ة ،  مع االحتیاجات الغذائیة لفروج اللحم
السس麌麌تین +الطاق麌麌ة الممثل麌麌ة والب麌麌روتین الخ麌麌ام والالیس麌麌ین والمثی麌麌ونین ( لرئیس麌麌یة لمعظ麌麌م العناص麌麌ر الغذائی麌麌ة ا

وھ麌ذا ق麌د ی麌ؤثر س麌لبیا ) ١٩٨٧(اال انھا تقل عن احتیاجات الكالسیوم حسب ابراھیم ) والفوسفور  المتوفر 
، وان نس麌بة ) ١٩٨٤، NRC(على نمو الھیكل العظمي في االس麌ابیع االول麌ى م麌ن العم麌ر ویح麌د م麌ن نم麌وه 

-١٥٢(ف麌ي علیق麌ة الب麌ادئ و) ١٤٣-١٣٢(اقل من الحدود الموص麌ى بھ麌ا ) ١٢٩.٢٥(ة الى البروتین الطاق
وھ麌ذا ق麌د ی麌ؤدي ال麌ى زی麌ادة اس麌تھالك العل麌ف لتلبی麌ة احتیاج麌ات ) ١٩٨٧اب麌راھیم ،(في علیقة الناھی麌ة ) ١٦٥

المس麌تھلك الجسم من الطاقة ال سیما في مرحلة الناھیة حیث یتم تناول حوالي ثالثة اضعاف كمی麌ة العل麌ف 
وب麌麌ذلك یتن麌麌اول الطی麌麌ر كمی麌麌ات اض麌麌افیة م麌麌ن الب麌麌روتین اكث麌麌ر م麌麌ن ) ١٩٨٣اب麌麌راھیم ،(خ麌麌الل مرحل麌麌ة البادئ麌麌ة 

  .احتیاجاتھ وحیث ان مصادر البروتین اكثر مكونات العلیقة كلفة فان كلفة التغذیة سوف تزداد تبعا لذلك
  عالئق البادئة والناھیة االقل كلفة :)٤(جدول ال

  %المكونات 
العلیقة 

  یلةعالئق الناھیة البد  عالئق البادئ البدیلة  المستخدمة

    ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  
  ٤٣.٧٥  ٢.١٥  ____  ٨.٢٢  ٢٢.١٧  ٢٤.٩٢  ٢٢.٣٠  ٣٠  ذرة صفراء

  ٢٩.٠٠  ٧٥.٥١  ٧٩.٤٦  ٦١.٧٨  ٤٥.٠١  ٤٣.٥٧  ٤٦.٤١  ٣٥  حنطة
  ١٧.٨٨  ١٣.٢٩  ١١.٨٥  ١٥.٨٧  ٢٢.٨٣  ٢٠.٣٦  ٢٠.٠١  ٢٥  %)٤٥(كسبة فول الصویا 

  ٩.٣٧  ٩.٠٤  ٨.٦٩  ١٤.١٣  ١٠.٠٠  ١١.١٥  ١١.٢٩  ١٠  %)٥٠(مركز بروتیني 

.٢٩٢٣  ٢٩٥٩.٩  ٢٩٦٥  ٢٩٦٠.٢  ٢٩٦٦  كغم/طاقة ممثلة كیلو سعرة
٤  

٢٩٧٢.
٦  

٢٩٦٧.
٧  

٣٠٢٨.٩  

  ١٩.٩٣  ١٩.٥٣  ١٨.٩٧  ٢٢.١٥  ٢٢.٤٧  ٢٢.٠٠  ٢٢.٠٢  ٢٢.٩٥  %بروتین خام 
  ١.٠٠  ٠.٩٠  ٠.٨٥  ١.١٠  ١.١٦  ١.١٣  ١.١٢  ١.٢١  %الیسین 

  ٠.٧٣  ٠.٦٩  ٠.٦٧  ٠.٨٢  ٠.٨٠  ٠.٨٠  ٠.٨٢  ٠.٨٢  )%سستین +ونین یمث(
  ٠.٧٥  ٠.٧٥  ٠.٧٣  ١.١  ٠.٨٢  ٠.٨٩  ٠.٩٠  ٠.٨١  %كالسیوم 

  ٠.٤١  ٠.٣٥  ٠.٣٨  ٠.٥٤  ٠.٤٠  ٠.٤٦  ٠.٤٧  ٠.٤٤  %فوسفور  متوفر 
  ٣.٤٠  ٣.٥٨  ٣.٥٦  ٣.٥٥  ٣.٦٦  ٣.٥٧  ٣.٥٨  ٣.٦٦  %الیاف خام 

  ١٣١.٧٤  ١٣٤.٧  ١٣٤.٤٨  ١٢٩.٢٥  البروتین: نسبة الطاقة 
١٣١.٩

٨  
١٥٦.٦

٧  
١٥٢.٠  ١٥٢.٠  

  ١٨٦.٠٩  ١٨٦.١  ١٨٥.٦٤  ١٨٩.٧٥  طن)/ ألف دینار( التكلفة
١٨٤.٨

٦  
١٦٧.٣

١  
١٧٠.٠

١٨٢.٢٧  ٥  

ان ھ麌麌ذه العالئ麌麌ق ت麌麌وفر نس麌麌ب م麌麌ن العناص麌麌ر الغذائی麌麌ة مقارب麌麌ة لالحتیاج麌麌ات )٤(ج麌麌دول الیظھ麌麌ر م麌麌ن 
للح麌م ف麌ي محافظ麌ة نین麌وى الغذائیة لفروج اللحم ومقارب麌ة لم麌ا ت麌وفره العلیق麌ة المس麌تخدمة ف麌ي حق麌ول ف麌روج ا

ویظھر ان علیق麌ة الب麌ادئ ) ١٤٣-١٣٢(وبنسبة طاقة الى بروتین افضل وھي ضمن الحدود الموصى بھا 
ھي افضل ھذه العالئق لما توفره من نسبة جیدة من الكالسیوم وكونھا اقل كلفة من باقي العالئ麌ق ،  ٤رقم

ظ麌م العناص麌ر ماع麌دا الالیس麌ین وعن麌د مقارن麌ة نس麌ب اما العالئق الناھیة فانھا توفر االحتیاج麌ات الغذائی麌ة لمع
بع麌د %  ١التي تبلغ ) ١٩٩٤(و ) ١٩٨٤( NRCالالیسین في عالئق الناھیة البدیلة الثالث مع توصیات 



االسبوع الثالث من العمر، مع العلم ان ھذه التوصیات موضوعة على اساس ھجن ف麌روج اللح麌م العالمی麌ة 
تك麌麌ون م麌麌ا ت麌麌وفره  فق麌麌د كغ麌麌م عن麌麌د عم麌麌ر التس麌麌ویق ٢.٥ن تتج麌麌اوز ذات النم麌麌و الس麌麌ریع والت麌麌ي تص麌麌ل ال麌麌ى اوزا

 كغ麌م ١.٥ة، بالنسبة لفروج اللحم فاوبرو والذي ال یتج麌اوز مع麌دل وزن ال麌ذكور یعالئق الناھیة البدیلة كاف
  . عند عمر التسویق 

الكفاءة االقتصادیة للعالئق البدیلة التي تم الحصول علیھا باس麌تخدام اس麌لوب ) ٥(یوضح الجدول 
رمج麌麌ة الخطی麌麌ة اعتم麌麌ادا عل麌麌ى المعلوم麌麌ات الت麌麌ي جمع麌麌ت م麌麌ن اص麌麌حاب الحق麌麌ول فیم麌麌ا یخ麌麌ص مع麌麌دل وزن الب

م麌麌ن العلیق麌麌ة البادئ麌麌ة ) كغ麌麌م١(الطی麌ور ومع麌麌دل اس麌麌تھالك العل麌麌ف لك麌麌ل ط麌麌ائر عل麌麌ى اس麌麌اس ان الط麌麌ائر یس麌麌تھلك 
طی麌ر وان مع麌دل وزن الطی麌ر عن麌د ) ٧٠٠٠(من العلیق麌ة الناھی麌ة وان مع麌دل س麌عة ك麌ل قاع麌ة ھ麌ي ) كغم٣(و

غ麌م، حی麌ث یظھ麌ر ان麌ھ عن麌د اس麌تخدام ن麌وعین م麌ن  ١٤٠٠غم وعند عم麌ر التس麌ویق ٥٠٠اسابیع ھو  ٤عمر 
العالئق احدھما بادئة واالخرى ناھی麌ة ب麌دال م麌ن علیق麌ة واح麌دة ط麌ول م麌دة التربی麌ة ف麌ان ھ麌ذه العالئ麌ق البدیل麌ة 

ان ذل麌ك یقل麌ل م麌ن ف麌) ١(م麌ع العلیق麌ة الناھی麌ة ) ٤(تقلل من تكالیف التغذیة وانھ عند استخدام العلیق麌ة البادئ麌ة 
ف麌ان ) ١(مع العلیق麌ة الناھی麌ة ) ١(ألف دینار وعند استخدام العلیقة البادئة  ٥٠٥.٧٤تكالیف التغذیة بمقدار 

  .ألف دینار لكل قاعة لكل وجبة  ٥٠٠.١ذلك یقلل من تكالیف التغذیة بمقدار 
ء و  ذرة ص麌麌فرا%  ٨.٢٢یظھ麌麌ر م麌麌ن ھ麌麌ذه الدراس麌麌ة ان麌麌ھ عن麌麌د اس麌麌تخدام علیق麌麌ة بادئ麌麌ة مكون麌麌ة م麌麌ن 

مركز بروتیني مع علیقة ناھیة مكون麌ة %  ١٤.١٣كسبة فول الصویا و % ١٥.٨٧حنطة و %  ٦١.٧٨
مرك麌ز بروتین麌ي ف麌ان ذل麌ك یقل麌ل م麌ن % ٨.٦٩كس麌بة ف麌ول الص麌ویا و%  ١١.٨٥حنط麌ة و %  ٧٩.٤٦من 

ع麌ال ألف دینار مقارنة بالعلیقة االساس麌یة المس麌تخدمة ف ٥٠٥.٤٧تكالیف العلف المستخدم لكل قاعة بمقدار 
كس麌بة ف麌ول الص麌ویا و % ٢٥حنط麌ة و % ٣٥ذرة ص麌فراء و % ٣٠في حقول فروج اللحم والمكونة م麌ن 

مركز بروتیني ، ف麌اذا ك麌ان المرب麌ي یرب麌ي اربع麌ة وجب麌ات س麌نویا ف麌ان مق麌دار الت麌وفیر ال麌ذي یحص麌ل % ١٠
  .ملیون دینار لكل قاعة  ٢علیھ یتجاوز 

    
  لحمالكفاءة االقتصادیة لعالئق فروج ال :)٥(جدول ال 

العالئق 
  المستخدمة

كلفة العلیقة 
البادئة دینار 

  كغم/

كلفة العلیقة 
الناھیة 

  كغم/دینار

كلفة العلف 
المستھلك لكل 

  دینار/طائر 

كلفة العلف 
المستھلك لكل 

  )ألف دینار(قاعة

التوفیر في كلفة 
  العلف المستھلك 

  )ألف دینار(
    ٥٣١٣  ٧٥٩  ١٨٩.٧٥  ١٨٩.٧٥  العلیقة االساسیة

  ٥٠٠.١٠  ٤٨١٢.٩٩  ٦٨٧.٥٧  ١٦٧.٣١  ١٨٥.٦٤  ١ناھیة +١بادئة 
  ٤٤٢.٤٧  ٤٨٧٠.٥٣  ٦٩٥.٧٩  ١٧٠.٠٥  ١٨٥.٦٤  ٢ناھیة +١بادئة 
  ١٨٥.٨٥  ٥١٢٧.١٥  ٧٣٢.٤٥  ١٨٢.٢٧  ١٨٥.٦٤  ٣ناھیة +١بادئة 
  ٤٩٦.٦٥  ٤٨١٦.٣٥  ٦٨٨.٠٥  ١٦٧.٣١  ١٨٦.١٢  ١ناھیة +٢بادئة 
  ٤٣٩.١١  ٤٨٧٣.٨٩  ٦٩٦.٢٧  ١٧٠.٠٥  ١٨٦.١٢  ٢ناھیة +٢بادئة 
  ١٨٢.٤٩  ٥١٣٠.٥١  ٧٣٢.٩٣  ١٨٢.٢٧  ١٨٦.١٢  ٣ناھیة +٢بادئة 
  ٤٩٦.٨٦  ٤٨١٦.١٤  ٦٨٨.٠٢  ١٦٧.٣١  ١٨٦.٠٩  ١ناھیة +٣بادئة 
  ٤٣٩.٣٢  ٤٨٧٣.٦٨  ٦٩٦.٢٤  ١٧٠.٠٥  ١٨٦.٠٩  ٢ناھیة +٣بادئة 
  ١٨٢.٧٠  ٥١٣٠.٣٠  ٧٣٢.٩٠  ١٨٢.٢٧  ١٨٦.٠٩  ٣ناھیة +٣بادئة 
  ٥٠٥.٤٧  ٤٨٠٧.٥٣  ٦٨٦.٧٩  ١٦٧.٣١  ١٨٤.٨٦  ١ناھیة +٤بادئة 
  ٤٤٧.٩٣  ٤٨٦٥.٠٧  ٦٩٥.٠١  ١٧٠.٠٥  ١٨٤.٨٦  ٢ناھیة +٤بادئة 
  ١٩١.٣١  ٥١٢١.٦٩  ٧٣١.٦٧  ١٨٢.٢٧  ١٨٤.٨٦  ٣ناھیة +٤بادئة 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to evaluate the ration usually used in broiler farms in 

nenava province, which consist of 30% corn, 35% wheat, 25% soybean meal (45% 
cp), 10% protein concentrate. The results shows that , by using linear programming 
we can formulate a starter ration consist of 8.22 % corn, 61.78 % wheat, 15.87% 
soybean meal,14.13 % protein concentrate, and a finisher ration consist of 79.46% 
wheat, 11.85% soybean meal, 8.69% protein concentrate , and that will reduce the 
cost of feeding by 505.47 thousand Iraqi Dinars for each house and each stock. 
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