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  2008، ) 2(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

واألداءمبكرة في النمو التعویضيبأعمارتأثیر تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب 

  لفروج اللحماإلنتاجي

  

  إبراهیمباسل محمد 

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم الثروة الحیوانیة

  

  ةصالخال

جامعـة بغـداد ، حیـث –كلیـة الزراعـة –التـابع لقسـم الثـروة الحیوانیـة دواجن التجربة في حقـل الـأجریت

مبكرة الجـل دراسـة بأعمارواعطائها لالفراخ تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب تأثیراستهدفت الدراسة معرفة 

األولـىالمعاملـة وكانتRossلحم ساللة ةفرخ400تمت تربیة . لفروج اللحم اإلنتاجيواألداءالنمو التعویضي 

T1 للمعـامالت % 20بصورة حرة بینما خففت العلیقة بمسحوق نشارة الخشب بنسـبة أفراخهامعاملة سیطرة غذیت

T2 ،T3 وT4النتائج تفوق أظهرتوقد . على التوالي یوم 28–7, یوم21–7یوم، 14–7بعمر لألفراخ

في معـدل الزیـادة الوزنیـة T4وللمعاملة األسبوعيوزن الجسم في معدل T2للمعاملة ) P<0.01( عالي المعنویة 

ومعـــدل اســـتهالك العلـــف فـــي نهایـــة فتـــرة التجربـــة ، بینمـــا لـــم تكـــن هنالـــك فروقـــات معنویـــة بـــین جمیـــع األســـبوعیة

 >P(انخفـاض معنـوي إلـىأیضـاً النتـائج وأشارت. المعامالت في معامل التحویل الغذائي في نهایة فترة التجربة 

 Sudden death(ومتالزمــة المــوت المفــاجئ ) Ascites(فــي معــدل نســبة الهالكــات بمــرض الحــبن ) 0.05

syndrome ( ویسـتنتج .من العمر مقارنة بمعاملـة السـیطرة األولىاألربعةاألسابیعلجمیع معامالت التخفیف في

معــدل أعلــىأعطــىیــوم قــد14–7بعمــر % 20العلــف بمســحوق نشــارة الخشــب بنســبة مــن التجربــة ان تخفیــف 

باإلضـافةولم تكن هنالـك فروقـات معنویـة فـي معامـل التحویـل الغـذائي ) p<0.01(وزن وبفروقات عالیة المعنویة 

تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشـب بنسـبةبأتباعانخفاض نسبة الهالكات ، لذلك ننصح مربي فروج اللحم إلى

  .یوم14-7بعمر % 20

The effect of diet dilution with wood shaving in early ages on
compensatory growth and Productive performance of broilers

  

B. M. Ibrahim
College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This experiment was conducted at the poultry farms of the Department of 

Animal Resources/ College of Agriculture/ University of Baghdad, to investigate the 
effect of diet dilution with wood shaving in early ages on compensatory growth and
Productive performance of broilers Atotal of 400, one day old, Ross broiler chicks, 
were randomly distributed into 4 treatment, T1 was the control group, T2, T3 and T4 
were fed with the control diet diluted with wood shaving (20%) and it was fed to 
chicks in age 7–14 day, 7-21 , 7-28 day for T2, T3 and T4 respectively.

Results showed that treatment with diet dilution in 7–14 day (T2) had a high 
significant effect (p<0.01) to increase arang of weekly body weight, and there were 
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ahigh significant effect (p<0.01) for T4 in weight gain and feed consumption in the 
end of experiment. there were no significant differences between treatment in weekly 
feed conversion efficiency in the end of experiment, and there were asignificant 
decrease (p<0.05) in mortality rate for ascites and sudden death syndrome in dilute 
treatments for the first foure weeks of age compared control treatment.

It can be concluded from this experiment with that the dilution of the diet
wood shaving in 7–14 day have a high significant effect to increase arange of weekly 
body weight. No significant differences in weekly feed conversion efficiency and 
significant decrease in total mortality, that’s we advise broiler producers to rearing 
broilers with diet dilution (20%) of wood shaving in 7–14 day of age.

  

  ةالمقدم

الغذاء وذلك تمتاز السالالت التجاریة الحدیثة لفروج اللحم بسرعة فائقة للنمو وبكفاءة عالیة على تحویل

ان هذا التحسن في ،)2004،شبكة المعلومات الدولیة(نتیجة لالنتخاب الوراثي المكثف والمستمر لهذه السالالت

ارتفـاع نسـبة إلـىأدىممـا) 1(المناعیـةواسـتجابتهالألمـراضسرعة النمو انعكس سلبًا على مقاومـة هـذه الطیـور 

لك األمــراض االیضــیة والجرثومیــة وكــذیتها لألمــراض الفایروســیةالكــات فــي هــذه الســالالت بســبب زیــادة حساســاله

sudden(SDSومتالزمـــة المــوت المفـــاجئ )Ascites(مثــل مـــرض الحـــبن  death syndrome  ( وزیـــادة

مـن العمـر األولـىاألربعـةأوالثالثـة األسـابیعوخصوصـًا فـي ) مثالً األرجلتشوهات (الهیكل العظمي اضطرابات

تقلیــل إلــىق التقنــین الغــذائي المبكــر التــي تهــدف ائــومــن هنــا نشــأ االهتمــام المتزایــد بطر . )6و5، 4، 3، 2(

لفروج اللحم ، فقد ثبت علمیًا بان الطیـور تسـتطیع تعـویض مـا فاتهـا مـن نمـو فـي األولىاألعمارسرعة النمو في 

علـى هـذا النمـو باسـم النمـو أطلـقولهـذا ما توفرت لها الظروف المالئمة إذابعد فترة التقنین الغذائي فترات الحقة 

بمــواد Feed dilutionتخفیــف العلــف الغایــة مــن إن. )9و Compensatory growth)7 ،8التعویضــي 

مــل والر مثــل مســحوق قشــور الشــوفان وقشــور الــرز ومســحوق الــریش ومخلفــات الطیــور الهضــمقلیلــة أوغیــر قابلــة 

خفــض هــو ل)8(الیــة مثــل نخالــة الحنطــة عألیــافا تحتــوي علــى نســبة ولكنهــللهضــمة مــواد قابلــونشــارة البلــوط او 

10(مبكـرة مـن حیـاة فـروج اللحـم وبأعمـارمستوى الطاقة والبروتین لغرض سد متطلبات االدامة فقط لمـدة قصـیرة 

لمعرفـة العـراق دراسـة حـول اسـتخدام مسـحوق نشـارة الخشـب فـي عالئـق فـروج اللحـم فـيلم یالحظ وجـود . )11و 

  .لفروج اللحماإلنتاجيواألداءمبكرة في النمو التعویضي بأعمارتخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب تأثیر

  

  لالمواد وطرق العم

5/2007/ 24ولغایـة 2007/ 4/ 5التجربـة فـي حقـل الـدواجن التـابع لكلیـة الزراعـة للمـدة مـن أجریت

معــامالت أربعــةعشــوائیًا علــى األفــراخوزعــت بعمــر یـوم واحــد و Rossلحــم مــن ســاللة ةفرخــ400اسـتعملت فیهــا 

  :وكان توزیع المعامالت كما یلي . فرخًا لكل مكرر 50وبمكررین لكل معاملة وبواقع 

عمــر یــوم مــنأفراخهــاوغـذیت) 1جــدول(علیقــة مقارنــة إعطــاءتـم : معاملــة الســیطرة:)T1(األولــىالمعاملـة -1

  .ةحتى نهایة التجربAdlibitumواحد بصورة حرة 

20% (20بمسـحوق نـاعم مـن نشـارة الخشـب بنسـبة ) 2جـدول (خففت علیقة المقارنة ): T2(المعاملة الثانیة -2

  .یوم14-7من عمر لألفراخوأعطیت) كغم علف80/ كغم مسحوق نشارة خشب

عطیــتوأأعــالهبــنفس نســبة مسـحوق نشــارة الخشــب) 2جــدول (خففــت علیقــة المقارنـة ): T3(المعاملـة الثالثــة -3

  .یوم21–7من عمر لألفراخ
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وأعطیـتأعـالهبـنفس نسـبة مسـحوق نشـارة الخشـب) 2جـدول (علیقـة المقارنـة خففـت): T4(الرابعة المعاملة -4

  .یوم28–7من عمر لألفراخ

الثـاني فقـد األسـبوعفـي بدایـة أمـا).1جدول (األولاألسبوععلى علیقة بادئ موحدة في األفراخغذیت 

والتـي % 20ربة التقنین الغذائي بواسطة تخفیف علیقـة البـادئ بمسـحوق نـاعم مـن نشـارة الخشـب بنسـبة ابتدأت تج

T4معاملة و ) یوم21–7(أسبوعینلمدة T3معاملة و ) یوم14–7(واحد أسبوعلمدة T2استمرت في معاملة 

. علـى علیقـة المقارنـة أفراخهـاذیت عنـد انتهـاء فتـرة التقنـین فـي كـل معاملـة غـ). یـوم28-7(أسـابیعلمدة ثالثة 

لجمیـع المعـامالت األفـراخالخامس ولغایة انتهاء التجربة في نهایة االسبوع السابع فقد تـم تغذیـة األسبوعفي بدایة 

أســبوعیانهــا وز إلــىإضــافةغــم 44بعمــر یــوم واحــد وكــان متوســط وزنهــا األفــراخوزنــت ) .1جــدول (بعلیقــة نمــو 

یومـًا وكـذلك تـم حسـاب كمیـة العلـف المسـتهلك والزیـادة الوزنیـة ومعامـل التحویـل الغـذائي 49نهایة التجربة ولغایة 

ومتالزمة الموت المفاجئ واألمـراض األخـرى خـالل ) االستسقاء(، وحسبت نسبة الهالكات بمرض الحبن أسبوعیاً 

ریـًا وتشـریحیًا ومختبریـًا فـي كلیـة بعـد تشخیصـها ظاه)أسـابیع7–5(والفترة الثانیة ) أسابیع4–0(الفترة األولى 

  .جامعة بغداد–الطب البیطري

  

مع في التجربة نسب المواد العلفیة الداخلة في تكوین علیقة البادئ وعلیقة النمو المستعملة )1(جدول 

  ركیب الكیمیائي المحسوب لكال العلیقتینالت

  اسبوع7–5علیقة نمو   اسبوع4–0علیقة بادئ   %المكونات 

6433  ة صفراءذر 

35  -  حنطة

2520  كسبة فول الصویا

1010  *مركز بروتیني 

1  -  زیت زهرة الشمس

0.60.6  حجر كلس

0.40.4  ملح الطعام

  100100

      **التركیب الكیمیاوي المحسوب 

19.84  20.64  %بروتین خام 

29422981  )كغم علف/ كیلو سعرة (طاقة ممثلة 

1.003  1.109  %الیسین 

0.406  0.440  %مثیونین 

1.2141.210  %كالسیوم 

0.5770.476  %فسفور 

ألیاف% 4.5، خامدهن% 9،بروتین خام% 42:المستورد من شركة الدوحة ویحتويMax–Protoي واسم المركز البروتینيأردنالمنشأ * 

كیلو سعره طاقة 2400، سستین+ مثیونین % 2، ینمثیون% 1.70، الیسین% 2.70، ملح% 3، فسفور% 3.30، كالسیوم% 9، خام

  .ممثلة

.Nحسب التركیب الكیمیاوي تبعًا لتحالیل المواد العلفیة الواردة في ** R. C )13(.  

نشارة الخشب المستخدمة في التجربة علیقة البادئ وعلیقة التخفیف بمسحوقالتركیب الكیمیاوي ل)2(جدول 
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  التركیب الكیمیاوي المحسوب
  )المقارنة(قة السیطرةعلی

  )*عیلقة البادئ(

%)20(علیقة البادئ المخففة بـ 

  مسحوق نشارة الخشب

20.6416.51%بروتین خام 

29422354  )كغم علف/ كیلو سعرة ( طاقة ممثلة

1.1090.887  %الیسین 

0.4400.352  %میثیونین 

1.2140.971  %كالیسیوم 

0.5770.462  %فسفور 

  )N R C)13تركیب الكیمیاوي تبعًا لتحالیل المواد العلفیة الواردة في حسب ال*

  

وحللـــت بیاناتهـــا باســـتخدام البرنـــامج C.R.Dنفـــذت التجربـــة باســـتخدام التصـــمیم العشـــوائي الكامـــل      

وقورنــت متوســطات الصــفات باســتخدام اختبــار دنكــن متعــدد الحــدود وبمســتوى .)SAS)12اإلحصــائي الجــاهز 

  .لتحدید معنویة الفروق بین المتوسطات0.05,0.01معنویة 

  والمناقشةالنتائج

مبكــرة فــي معــدل وزن الجســم بأعمــارتــأثیر تخفیــف العلــف بمســحوق نشــارة الخشــب ) 3(یوضـح الجــدول 

الثــاني فقــد كانــت األســبوعفــي أمــامــن العمــر األولاألســبوعیالحــظ عــدم وجــود فروقــات معنویــة فــي إذاألســبوعي

المقارنـة معاملـةبـین معـامالت التخفیـف ومعاملـة المقارنـة حیـث تفوقـت ) p<0.01(وقات عالیة المعنویة هنالك فر 

األســبوعفــي أمــا. األســبوععلــى بــاقي معــامالت التخفیــف بســبب بدایــة فتــرة التقنــین الغــذائي فــي هــذا ) الســیطرة(

بسبب انتهاء فترة التقنین الغـذائي T2تخفیف الثالث فلم تكن هنالك فروقات معنویة بین معاملة المقارنة ومعاملة ال

التغذیـــة الحـــرة وحصـــولها علـــى العناصـــر إلـــىإعادتهـــاعویضـــي فـــي هـــذه المعاملـــة بســـبب فیهـــا وحصـــول نمـــو ت

بینمــا كانــت هنالــك فروقــات عالیــة المعنویــة بــین ).8(والنمــو لإلدامــةالغذائیــة المطلوبــة والضــروریة واالحتیاجــات 

التي امتازت بمعدل وزن اقل بسـبب اسـتمرارها فـي فتـرة التقنـین T3 ،T4امالت التخفیف وبین بقیة معT2معاملة 

P(وقـد اسـتمر التفـوق المعنـوي . الغـذائي  < علـى بقیـة معـامالت التخفیـف ومعاملـة المقارنـة T2للمعاملـة ) 0.01

ر فتـرة التقنـین فـي هــذه لقصـمباشــرة وذلـكحتـى نهایـة التجربـة وذلـك لحصـول نمــو تعویضـي فیهـا بعـد فتـرة التقنـین 

T4و T3معـامالت التخفیـف الباقیـة أمـا. )15، 14، 8(متفقة مع نتائج البـاحثین المعاملة وجاءت هذه النتیجة

>P(فقد كان فیها وزن الجسم منخفض معنویـًا  وبصـورة مسـتمرة لحـین انتهـاء فتـرة التجربـة مقارنـة بمعاملـة )0.01

T2عـدم حصـول النمـو التعویضـي الكامـل وذلـك لطـول فتـرة التقنـین فیهـا وهـذا إلىومعاملة المقارنة ویعود السبب

فتـــرة زیــادة أناالـــذین اشــارو ) Zubair,Leeson)16(;Leeson,Zubair)17یتفــق مــع نتــائج كـــل مــن 

  .النموالفقدان فيلغرض التعویض عنأطولوقت إلىالتقنین الغذائي تحتاج 

  

  

  

  مبكرة فيبأعمارلف بمسحوق نشارة الخشب تأثیر تخفیف الع)3(جدول

  )غم(األسبوعيمعدل وزن الجسم 

  مستوى  المعامالتالعمر
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  المعنویة  T1T2  T3T4  عباألسابی

1001.0)1(1022.01060.01072.0N.Sاألول

221.30.8a  203.12.0b192.82.2c2002.0bc0.01  الثاني

438.82.2a437.52.5a3552.0b3442.0c0.01الثالث

6.982.1b736.82.2a638.32.3c555.62.4d0.01الرابع

1000.82.2b1054.32.0a958.62.4c8582.0d0.01الخامس

13282.0b13782.0a1295.12.0c11702.0d0.01السادس

16901.7b1730.12.0a1673.32.3c1565.82.2d0.01  السابع

T1: معاملة السیطرةT2وT3وT4 7یـوم ،21-7یـوم ،14-7لألعمـار% 20تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشـارة الخشـب بنسـبة-

  یوم على التوالي28

  الخطأ القیاسي± المتوسط الحسابي ) 1(

  

مســحوق نشــارة الخشــب بأعمــار مبكــرة فــي معــدل الزیــادة الوزنیــة أمــا بالنســبة إلــى تــأثیر تخفیــف العلــف ب

فـــیالحظ انـــه لـــم تكـــن هنالـــك فروقـــات معنویـــة فـــي األســـبوع األول بـــین المعـــامالت أمـــا فـــي ) 4جـــدول (األســـبوعیة 

عـن بـاقي معـامالت التجربـة ویعـود ) p < 0.01(األسبوع الثاني فقد تفوقت معاملـة المقارنـة بفـارق عـالي المعنویـة 

انخفــاض الزیـادة الوزنیــة فـي معــامالت تخفیـف العلــف أثنــاء فتـرة التقنــین الغـذائي إلــى انخفـاض نســبة الطاقــة سـبب 

T2أما في األسبوع الثالث والرابـع فقـد تفوقـت المعاملـة ).18(والبروتین في العلیقة مما یؤثر بدوره في نمو الطیر 

أمــا فــي . بــة فــي معــدل الزیــادة الوزنیــة األســبوعیةعــن بــاقي معــامالت التجر ) P < 0.01(وبفــارق عــالي المعنویــة 

عـن بـاقي ) P < 0.01(وبشـكل عـالي المعنویـة T3األسـبوع الخـامس والسـادس فقـد كـان التفـوق لمعاملـة التخفیـف 

  .ومعاملة المقارنة في األسبوع الخامس T4معامالت التجربة ویالحظ عدم وجود فروقات معنویة بین المعاملة 

معـــدل فـــي الزیـــادة الوزنیـــة أعلـــىT4فقـــد حصـــلت المعاملـــة )الســـابعاألســـبوع(جربـــة فـــي نهایـــة التمـــا ا

بینها وبین باقي معامالت التجربة وقد كانت هنالـك فروقـات عالیـة ) P < 0.01(وبفارق عالي المعنویة األسبوعیة

هنالــك تفاوتــًا فــي نأ) 4(وعمومــًا یســتنتج مــن الجــدول . بــین معــامالت التخفیــف كافــة ومعاملــة المقارنــةالمعنویــة 

التفـاوت فـي مـدة فتـرة إلـىلجمیع معامالت التخفیـف بعـد فتـرة التقنـین الغـذائي وهـذا یعـود األسبوعیةالزیادة الوزنیة 

قــد حصــل فیهــا زیــادة ) یــوم14-7(واحــد أســبوعوالتــي مــدة التقنــین فیهــا T2معاملــة التخفیــف أنالتقنــین فــیالحظ 

بسـبب النمـو التعویضـي الـذي حصـل فـي مالت التخفیـف بعـد فتـرة التقنـین مباشـرة معنویًا مـن بقیـة معـااعلىوزنیة

أفضـلفقد كانت الزیادة الوزنیة فیهـا ) یوم21-7(أسبوعینوالتي مدة التقنین فیها T3تلیها المعاملة هذه المعاملة 

-7(أسـابیعلتقنـین فیهـا ثالثـة والتـي مـدة اT4وبعدها تأتي المعاملة لنفس السبب اعاله الرابع األسبوعمعنویًا بعد 

، 16(السـابع وهـذا یتفـق مـع نتـائج البـاحثین األسـبوعمعنویـًا فـي أفضـلوالتي كانت الزیـادة الوزنیـة فیهـا ) یوم28

  .لغرض التعویض عن النموأطولوقت إلىطول مدة التقنین الغذائي تحتاج إنأشارواالذین )17

  

  ارة الخشب بأعمار مبكرةنشتخفیف العلف بمسحوق تأثیر )4(جدول 

  )غم(األسبوعیةبمعدل الزیادة الوزنیة

العمر

  عباألسابی

  مستوى  المعامالت

  T1T2  T3T4  المعنویة

562.0)1(582.0622.0632.0N.Sاألول
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121.30.2a101.10.0b86.82.2d930.0c0.01  الثاني

217.53.0b2340.5a162.20.2c1440.0d0.01الثالث

2590.1c299.30.3a283.30.3b211.60.4d0.01الرابع

302.60.1c317.50.2b320.30.1a302.40.2c0.01الخامس

327.60.2b323.70.0c336.50.4a312.30.0d0.01السادس

3610.3c352.10.0d378.20.3b395.50.2a0.01  السابع

T1: معاملة السیطرةT2وT3وT4 7یـوم ،21-7یـوم ،14-7لألعمـار% 20تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشـارة الخشـب بنسـبة-

  یوم على التوالي28

  الخطأ القیاسي± المتوسط الحسابي ) 1(

  

األسـبوعيكـرة فـي معـدل اسـتهالك العلـف مببأعمـاربالنسبة لتخفیف العلف بمسحوق نشـارة الخشـب أما

والثــــاني ولكــــن یالحــــظ وجــــود فروقــــات عالیــــة األولباألســــبوعفــــیالحظ عــــدم وجــــود فروقــــات معنویــــة ) 5جــــدول (

حیــث كانــت معـــامالت األخــرىاألســابیعبــین معــامالت التخفیــف ومعاملــة المقارنــة فــي ) p < 0.01(المعنویــة

انخفاض مسـتوى إلىالتقنین المختلفة ویعود سبب زیادة استهالك العلف استهالكًا للعلف في فترات أكثرالتخفیف 

دة اسـتهالك العلـف لغـرض سـد متطلباتهـا مـن زیـاإلـىالطاقة والبروتین فـي معـامالت التخفیـف ولهـذا تلجـأ الطیـور 

لسـد أكثـرقشـور شـوفان سـوف تسـتهلك علفـًا % 55علیقة مخففة األفراخإعطاءإن)19(فقد ذكر .اإلدامةطاقة 

  .مرة عن ما تستهلكه معاملة المقارنة1.5حاجاتها من الطاقة ولهذا فان استهالكها للعلف كان یزید 

  

عياألسبو مبكرة في معدل استهالك العلف بأعمارتخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب تأثیر )5(جدول 

  )أسبوعیا/طیر/غم(

العمر

  عباألسابی

  مستوى  المعامالت

  T1T2  T3T4  المعنویة

1202.0)1(1242.01262.01302.0N.Sاألول

223.82.2227.42.0230.32.0231.32.3N.S  الثاني

410.62.0c443.12.0b457.82.2a465.32.0a0.01الثالث

570.72.3d647.92.1b628.32.0c675.52.5a0.01الرابع

621.42.0d661.52.5c688.12.0b725.02.0a0.01سالخام

  700.82.2d735.62.4c760.52.5b795.52.5a0.1السادس

875.42.0c894.72.3ab893.32.0b901.92.1a0.1  السابع

T1: معاملة السیطرةT2وT3وT47یـوم ،21-7یـوم ،14-7لألعمـار% 20رة الخشـب بنسـبة تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشـا-

  یوم على التوالي28

  الخطأ القیاسي± المتوسط الحسابي ) 1(

مبكــرة فــي معامــل التحویــل بأعمــارتــأثیر تخفیــف العلــف بمســحوق نشــارة الخشــب ) 6(ویوضــح الجــدول

) T2(ومعاملـة تخفیـف العلـف) T1(حیث لم یالحظ وجود فروقات معنویة بین معاملة المقارنـة األسبوعيالغذائي 

T1الثـاني والثالـث بـین معاملـة األسـبوعلغایة انتهاء التجربـة ولكـن توجـد اختالفـات معنویـة فـي األولاألسبوعمن 

وذلــك لزیــادة اســتهالك العلــف بســـبب انخفــاض نســبة الطاقــة والبــروتین فــي العلیقـــة T3,T4ومعــاملتي التخفیــف 

 > P(الرابـع والخـامس والسـادس فقـد لـوحظ وجـود فروقـات معنویـة األسـبوعفـي أمـا.وطـول فتـرة التقنـین الغـذائي 
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لألسـابیعT4حیث كان معامـل التحویـل الغـذائي لمعاملـة T1 ،T2،T3وبقیة المعامالت T4بین معاملة ) 0.01

السـابع فلـم یالحـظ األسبوعفي أما. على التوالي بسبب طول فترة التقنین الغذائي3.2،2.4،2.5أعالهالمذكورة 

وهـذا یعـود للتحسـین الحاصـل فـي الزیـادة المختلفـة وجود فروقات معنویة بین معاملـة المقارنـة ومعـامالت التخفیـف 

فــي العلیقــة ســوف تــؤثر فــي معــدل ســرعة األلیــافزیــادة نســبة أنإلــى) 20(أشــاروقــد . الوزنیـة لمعــامالت التقنــین

عامـل مأنیـؤثر فـي هضـم وامتصـاص المـواد الغذائیـة ولهـذا فقـد لـوحظ مرور الغذاء في القناة الهضمیة وهـذا ممـا 

  .عند ارتفاع نسبة األلیاف في العلیقةالتحویل الغذائي كان متدهورًا 

  

األسبوعيتخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب بأعمار مبكرة في معامل التحویل الغذائي تأثیر )6(جدول 

  )غم زیادة وزنیة/ غم علف(

العمر

  عبیباألسا

  مستوى  المعامالت

  T1T2  T3T4  المعنویة

2.10.1)1(2.10.12.00.12.00.1N.Sاألول

  1.80.1b2.20.2ab2.60.1a2.50.1a0.05  الثاني

1.90.0b1.90.0b2.80.1a3.20.2a0.01الثالث

2.20.0b2.10.0b2.20.0b3.20.2a0.01الرابع

2.00.0b2.10.1b2.10.0b2.40.1a0.01الخامس

2.10.0b2.20.0b2.20.0b2.50.0a0.01السادس

2.40.02.50.02.30.02.30.0N.S  السابع

T1: معاملة السیطرةT2وT3وT47یـوم ،21-7یـوم ،14-7لألعمـار% 20بنسـبة تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشـارة الخشـب-

  یوم على التوالي28

  الخطأ القیاسي± المتوسط الحسابي ) 1(

  

فـي نسـبة الهالكـات مبكـرة بأعمارتأثیر تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب ) 7(ویالحظ من الجدول

تجربـة ، حیـث یتبـین وجـود لفروج اللحم خالل مـدة الأخرىوأمراضبسبب مرض الحبن ومتالزمة الموت المفاجئ 

فقــد كانــت نســبة الهالكــات بمــرض الحــبن بــین معــامالت التخفیــف ومعاملــة المقارنــة )P<0.05(فروقــات معنویــة 

لألمـراضبالنسـبة أمـاأسـابیع4-0عند عمر ومتالزمة الموت المفاجيء منخفضة معنویًا مقارنة بمعاملة المقارنة 

أسـابیع7-5عنـد عمـر أمـا. روقـات معنویـة بـین المعـامالت المختلفـة عند نفس العمر فلم یالحظ وجود فاألخرى

المـذكورة لألمـراضفلم یالحظ وجود فروقات معنویة بین معامالت التخفیـف ومعاملـة المقارنـة فـي نسـبة الهالكـات 

یة في االستسقاء هو عبارة عن تراكم وتجمع السوائل اللمفاو أومرض الحبن أنومن الجدیر بالذكر . في الجدول 

أنوقـد وجـد البـاحثین .)21(للطیر ناتجـة مـن اتحـاد اللمـف مـع بالزمـا الـدم المتسـرب مـن الكبـدألبطنيالتجویف 

بالنسـبة لمـرض متالزمـة أمـا. )22، 7، 6(تقنـین العلـف تعمـل علـى خفـض نسـبة الهالكـات بهـذا المـرضأنظمة

یــت ومــن ثــم تظــام نــبض القلــب الممعــدم انیســمى بفشــل القلــب الحــاد المتســبب عــنمــاأوSDSالمــوت المفــاجئ 

% 50عند تغذیـة فـروج اللحـم علـى علیقـة مخففـة بــ ) 10(أشاروقد سبق وان .اختالل العضلة القلبیة آوانقباض 

مقارنة بمعاملـة المقارنـة SDSانخفاض معنوي في نسبة حدوث إلىأدتیومًا 14-7شور الشوفان بعمر مبكر ق

عمـر إلـىوقد تصل أسابیع4-3بالحبن ومتالزمة الموت المفاجئ تظهر عند عمر معظم الحاالت الشائعةأن. 

  .)25، 24، 23(أسابیعخمسة 
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مبكرة في نسبة الهالكات بمرض الحبن بأعمارتأثیر تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب )7(جدول 

  خالل مدة التجربةأخرىوأمراضومتالزمة الموت المفاجئ 

  المعامالت

  أسبوع7–5عمر   أسبوع4–0عمر 

  مرض الحبن
متالزمة الموت 

  المفاجئ
  مرض الحبن  أمراض أخرى

متالزمة الموت 

  المفاجئ
  أمراض أخرى

T15.0)1(1.0a4.00.0a1.01.0  0.000.001.01.0  

T21.01.0b  1.01.0b1.01.0  0.000.001.01.0  

T31.01.0b  1.01.0b  1.01.0  0.000.001.01.0  

T40.00.0b0.00.0b1.01.0  0.000.001.01.0  

N.S  N.SN.SN.S  0.05  0.05  مستوى المعنویة

T1: معاملة السیطرةT2وT3وT4 7یـوم ،21-7یـوم ،14-7لألعمـار% 20تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشـارة الخشـب بنسـبة-

  یوم على التوالي28

  الخطأ القیاسي± المتوسط الحسابي ) 1(

14-7مــن مســحوق نشــارة الخشــب بعمــر % 20تخفیــف العلــف بمقــدار أجــراءأنویســتنتج مــن التجربــة 

زیادة في معدل وزن الجسم في نهایة التجربة وبفروقات عالیة المعنویة حیث تفوقـت علـى معاملـة إلىأدىیوم قد 

انخفـاض نسـبة الهالكـات بمـرض إلـىإضـافةولم تكن هنالك فروقات معنویة في معامل التحویـل الغـذائي المقارنة

عنـد تخفیـف العلـف أعـالهالطریقـة المـذكورة بأتباعالحبن ومتالزمة الموت المفاجئ لذلك ننصح مربي فروج اللحم 

  .مقارنة بالطرائق االخرى
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