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  الخالصة

جامعة بغداد حیث استهدفت –كلیة الزراعة–التجربة في حقل الدواجن التابع لقسم الثروة الحیوانیةأجریت

المأكولة الداخلیة واألعضاءي ـب التصافـي نسـرة فـمبكبأعمارة تأثیر تخفیف العلف بنشارة الخشب ـالدراسة معرف

T1األولىالمعاملة سمیتو Rossساللةلحم خ ر ف400ة ـتمت تربی. وج اللحمـر فوٕاناثوقطعیات الذبیحة لذكور 

للمعامالت % 20الخشب بنسبة نشارةبمسحوقعلیقة السیطرة خففت و بصورة حرة أفراخهاغذیتإذ ة سیطرة ـمعامل

لتوالي وتم على اT4وT2 ,T3یوم للمعامـالت 28- 7یوم و21-7, یوم 14- 7أعطیت لألفراخ بعمرالباقیة و 

  .دراسـة تأثیر المعامالت على الجنس

أوزانة التصافي ونسبة ـبنسبT3وT2لمعامالت التخفیف) 0.01< أ (ة ـالنتائج تفوق عالي المعنویأظهرت

فیما لم تؤثر المعامالت على الصفات . وانخفاض في نسبة وزن دهن البطن ) الصدر والفخذ ( ة الرئیسالقطعیات 

  .باإلناثمقارنة المدروسة للذكور

القطعیات وأوزانن نسب التصافي ـمن ـد حسـتخفیف العلف بنشارة الخشب قإنة ـیستنتج من الدراس

المربي إلیهاالتي یسعى ,ةـالرئیسیة وقلل من نسبة وزن دهن البطن وتعتبر هذه النتائج من الصفات المرغوبة بالذبیح

  .واجن دالناجح والمصنع للحوم ال

  

The effect of diet dilution with Wood Shaving in early age on dressing 
percentage, internal edible organs,abdominal fat and carcass cuts of 

males and females broilers
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Abstract
This experiment was conducted at the poultry farm of the Department of Animal  

Resources/ College of Agriculture/ University of Baghdad, to investigate the effect of 
diet dilution with wood shaving at  early age on dressing percentage, internal edible  
organs and carcass cuts of males and Females broilers, A total of 400, one day old, Ross  
broiler chicks, were randomly distributed into 4 treatments, T1 as the control group, T2, 
T3, and T4 were fed the basel diet diluted with wood shaving (20%) and it was fed to
Chicks in age 7–14 day, 7–21 day, 7–28 day for T2, T3 and T4 respectively and study the 



effects of this treatments on broiler sex (males & females) Results showed that treatment  
with diet dilution (T2 & T3) had a high significant effect (p<0.01) in dressing percentage  
and  main  carcass cuts and decrease of abdominal fats.

It can be concluded that diet dilution with wood shaing improved dressing 
percentage, main cuts and decrease of abdominal fat, this results refers best 
characteristics of broiler carcasses.

  

  المقدمة

المستمر لسالالت فروج اللحم الى ظهور سالالت حدیثة تتمیز بسرعة نمو وكفاءة التحسین الوراثي أدى

ان معدل وزن الجسم النهائي لفروج اللحم في عام ) Church)1و Weprukتحویل غذائي عالي ، حیث الحظ 

،2001یومًا في عام 35د عمر یومًا في حین وصل الى نفس معدل وزن الجسم عن63كان عند عمر 1976

ان هذا التحسن في سرعة النمو انعكس سلبًا على .عالوة الى التحسین الذي طرأ في نسب التصافي والتشافي 

االیضیة الناتجة عن عدم انتظام العملیات االیضیة وحدوث خلل في لألمراضاالستجابة المناعیة للطیور ومقاومتها 

 Sudden deathومتالزمة الموت المفاجئ Ascitesوائل الجسم مثل مرض الحبن القاعدي لس–التوازن الحامضي 

syndrome)2 دمـالعلف ، حیث تستخاالهتمام المتزاید بنظام التقنین الغذائي وبرامج تخفیف هنا نشأومن ).3و

ق الریش ومخلفات ومسحو ل مسحوق قشور الشوفان وقشور الرز قلیلة الهضم مثأوتخفیف العلف مواد غیر قابلة يـف

. )4(ة مثل نخالة الحنطةـعالیألیافة ـى نسبـة للهضم ولكنها تحتوي علـمنها مواد قابلالطیور والرمل ونشارة البلوط و

فقط لمدة اإلدامةلغرض سد متطلبات ة ـة هو لخفض مستوى الطاقـة للعلیقـهذه المواد المخففإضافةالغایة من إن

  ).6و 5(اة فروج اللحممبكرة من حیوبأعمارقصیرة 

فــي المــواد المخففــة ســوف تــؤثر فــي اســتهالك العلــف والســیما فــي اســتهالك الطاقــة ، األلیــافزیــادة نســبة إن

ولهـذا فـأن حجـم المخفف لسد نقص الطاقــةتستهلك كمیات اكبر من العلف األلیاففالطیور المغذاة على علیقة عالیة 

اسًا بالطیور التي یالمستهلك قللكمیة الكبیرة من الغذاء مهاءوتالفها یر لغرض تكالقناة الهضمیة لهذه الطیور یكون اكب

  ).7(األلیافتتغذى على علیقة واطئة 

في االعمار المبكرة في العراق ولم تتوافر أي دراسة حول استخدام نشارة الخشب في عالئق فروج اللحم 

عضاءواألي نسب التصافي ـمبكرة فبأعماربنشارة الخشب العلفتخفیفومن هنا جاءت هذه الدراسة لمعرفة تأثیر 

.اللحم فروجوٕاناثوقطعیات الذبیحة لذكور المأكولة الداخلیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ق العملائالمواد وطر 

استعملت 24/5/2007ولغایة 5/4/2007ة الزراعة للمدة من ـالتجربة في حقل الدواجن التابع لكلیأجریت

معامالت وبمكررین لكل أربعةعشوائیًا على األفراخر یوم واحد ووزعت ـبعمRossاللة فرخ لحم من س400فیها 

  .فرخًا لكل مكرر50معاملة وبواقع 

  :وكان توزیع المعامالت كما یلي 

من عمر یوم واحد أفراخهاوغذیت ) 1جدول(مقارنة ة ـعلیقإعطاءتم : معاملة السیطرة ) T1(األولى المعاملة - 1

  .حتى نهایة التجربة   Adlibitumبصورة حرة

كغم نشارة 20(%20بة ـنشارة الخشب بنسبمسحوق )2جدول ( المقارنة ة علیقـخففت :)T2(المعاملة الثانیة- 2

  .یوم14–7من عمر لألفراخوأعطیت) كغم علف80/خشب 

وأعطیت أعالهارة الخشب ـنشوق ـمسحة ـبنفس نسب) 2جدول ( المقارنةة ـعلیقخففت :)T3(المعاملة الثالثة- 3

  .یوم 21–7لألفراخ من

7من لألفراخوأعطیتأعالهبنفس نسبة نشارة الخشب )2جدول ( ة ـالمقارنعلیقة خففت :)T4(المعاملة الرابعة- 4

  ) .1جدول (غذیت األفراخ على علیقة بادئ موحدة في األسبوع األول یوم 28–

نشارة بمسحوق ة البادئ ـتجربة التقنین الغذائي بواسطة تخفیف علیقي فقد ابتدأتالثانأما في بدایة األسبوع 

7(أسبوعیندة ـلمT3ومعاملة ) یوم14- 7(واحدأسبوعولمدة T2ة ـوالتي استمرت في معامل% 20ة ـالخشب بنسب

غذیت T4وT3وT2ت امالمععند انتهاء فترة التقنین) . یوم28-7(أسابیعثالثةلمدة T4ة ـومعامل) یوم21- 

السابع فقد تم تغذیة األسبوعة ـة في نهایـة انتهاء التجربـالخامس ولغایاألسبوعة ـفي بدای. علیقة المقارنةافراخها على

.)1جدول (یع المعامالت بعلیقة نمولجماألفراخ

األحشاءاخراجنزع الریشعملیاتأجریترى استنزافها و ـوجوزن الطیور ثم ذبحت ة تم ـعند انتهاء التجرب

) الكبد والقلب والقانصة ودهن البطن(الداخلیةاألعضاءأوزانلحساب نسب أوزانهان الذبائح وسجلت ـة مـالداخلی

حساب النسبة المئویة لقطعیات إلىباإلضافة) الكبد والقلب والقانصة(المأكولةاألجزاءوحسبت نسبة التصافي مع 

ة واستخرجت نسبتها من وزن الذبیحة كما ـكما حسبت نسبة الجناح والظهر والرقب) والفخذ الصدر(ة الجسم الرئیس

  ).8(إلیهاأشار

اإلحصائيوحللت البیانات باستخدام البرنامج) CRD(ة باستخدام التصمیم العشوائي الكامل ـنفذت التجرب

SAS)9(.لتحدید 0.01و 0.05ة ـمعنویدود وبمستوىالحار دنكن متعدد ـوقورنت متوسطات الصفات باستخدام اختب

  .معنویة الفروق بین متوسطات المعامالت

  

  

  

  

  

  

  



  ةالنتائج والمناقش

ة الرئیسیة ـنشارة الخشب على نسب قطعیات الذبیحمسحوق تأثیر تخفیف العلف ب) 3(یالحظ من الجدول 

في نسبـة وزن الصدر بین المعامالت )0.01< أ (حیث تظهر فروقات عالیة المعنویـة , والثانویة لفروج اللحم 

T1،T2في حین كانت نسبة وزن الصدر في % 29.67أعلى نسبـة وزن إذ بلغتT3جمیعها وقد أظهرت المعاملة 

،T427.15،28.62 على التوالي ویالحظ ان %25.75وT4 حصلت على اقل نسبة وزن وكذلك لوحظ ان نسبة

تلیها % 35.25على اعلى نسبة وزن T2حیث حصلت المعاملة )0.01< أ ( یًا وزن االفخاذ اظهرت تباینًا معنو 

  .على التوالي% 31.35و T430.47وT1وبلغت اوزان الفخذ % T333.82المعاملة 

  

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

  لمحسوب لكال العلیقتینكیمیائي اال

  اسبوع7–5علیقة نمو  اسبوع4- علیقة بادئ صفر  المكونات

  ذرة صفراء

  حنطـة

  كسبة فول الصویا

*مركز بروتیني

  زیت زهرة الشمس

  حجر كلس

  ملح الطعام

  **التركیب الكیمیاوي المحسوب 

  %بروتین خام 

  )كغم/ كیلو سعرة ( طاقة ممثلة

  %الیسین 

  %میثیونین 

  %كالیسیوم

%فسفور 

64  

  ـ

25  
10  

  ـ

0.6  
0.4  

20.64  
2942  
1.109  
0.440  
1.214  
0.577

33  
35  
20  
10  
1  

0.6  
0.4  

19.84  
2981  
1.003  
0.406  
1.210  
0.476

– protoالمنشأ أردني واسم المركز ألبروتیني *  Max  المستورد من شركة الدوحة ویحتوي:  

مثیونین ، % 1.70الیسین ، % 2.70ملح ، % 3فسفور متوفر، % 3.30كالسیوم ، % 9الیاف خام ،% 4.5دهن خام ، % 9بروتین خام ، % 42

  كیلو سعرة2004= مثیونین ، الطاقة + سستین % 2

  ) .N R C )10حسب التركیب الكیمیاوي تبعاً لتحالیل المواد العلفیة الواردة في **

  

  

  

  

  

  



بمستوى نشارة الخشب المستخدمة في التجربةالتركیب الكیمیاوي لعلیقة البادئ وعلیقة التخفیف)2(جدول

  التركیب الكیمیاوي المحسوب

  

  )المقارنة(علیقة السیطرة

  ) *عیلقة البادئ ( 

  %)20(علیقة البادئ المخففة بـ 

  مسحوق نشارة الخشب

  %بروتین خام 

  )كغم/ كیلو سعرة ( طاقة ممثلة

  %الیسین 

  %میثیونین 

  %كالیسیوم 

%فسفور 

20.64  
2942  
1.109  
0.440  
1.214  
0.577

16.51  
2354  
0.887  
0.352  
0.971  
0.462

  .)N R C  )10حسب التركیب الكیمیاوي تبعًا لتحالیل المواد العلفیة الواردة في *

  

نشارة الخشب في نسب قطعیات الذبیحة الرئیسیة والثانویة لفروج اللحممسحوق تخفیف العلف برتأثی)3(جدول

  للجنسین معاً 

القطعیات
مستوى المعامالت

المعنویة T1  T2  T3  T4  

  نسبة وزن الصدر

  

  األفخاذنسبة وزن 

  

  األجنحةنسبة وزن 

  

  نسبة وزن الظهر

  

  نسبة وزن الرقبة

27.15 ±C0.06)1(  

30.47 ±C0.60  

12.92 ±a0.  

22.65 ±a0.36  

6.80 ±a0.23  

28.62 ±b0.31  

35.25 ±a0.25  

7.70 ±C0.64  

21.87 ±b0.25  

6.55 ±a0.21  

29.67 ±a0.43  

33.82±b 0.34  

10.62±b 0.10  

20.35±C 0.20  

5.52 ±b0.27  

25.75 ±d0.17  

31.35 ±C0.17  

13.02 ±a0.33  

23.00 ±a0.35  

6.87±a0.11  

0.01

0.01  

0.01

0.01

0.01  

T1 : معاملة السیطرة وT2 وT3 وT47یوم و 21–7یوم ، 14–7لألعمار% 20الخشب بنسبة حوق نشارة تمثل معامالت تخفیف العلف بمس

  .یوم على التوالي 28–

  الخطأ القیاسي± المتوسط الحسابي ) 1(

  

إنفیالحظ بین المعامالت ة ـفروقات عالیة المعنویحلیل التباین تأظهرف) 3جدول(أما نسبة وزن األجنحة 

21.92ة وزن إذ بلغت ـاخفض نسبT2ة ـالمعاملوأظهرتلكن T1ا المعاملة تلیهT4نسبة وزن كانت للمعاملة أعلى

أیضا فروقات لوحظ نسبة وزن الظهر فقد أما. على التوالي للمعامالت المدروسة13.02%، 10.62، 7.70، 

ة ـسبل نـاقT3بینما كانت %) 23(ة وزن ـنسبىعلى اعلT4حصلت المعاملة بین المعامالت) 0.01< أ (عالیة

ة ـنسباأم.ى التواليـعل% 21.6و 22.65فكانت نسب وزن الظهر فیها T2و T1اما المعامالت %) 20.35(وزن 

أعلىى ـعلT4حیث حصلت )0.01< أ(تباینت المعامالت المختلفة بشكل عالي المعنویة فقد) 3جدول(وزن الرقبة



فكانت نسب وزن الرقبة T2و T1اما المعامالت %)5.52(وزن ة ـاخفض نسبT3بینما كانت %) 6.87(ة وزن ـنسب

.على التوالي% 6.55و 6.80فیها 

فـــي معـــامالت ) الصـــدر والفخـــذ( ارتفـــاع نســـب القطعیـــات الرئیســـیة ) 3(بصـــورة عامـــة یالحـــظ مـــن الجـــدول

م ممـا انعكـس وربما یعود السبب الى ارتفـاع اوزان الجسـبالقطعیات الثانویة التي انخفضت نسبها تخفیف العلف مقارنة 

وقــد اشــار بعــض .)11(ایجابیـًا علــى اوزان القطعیــات الرئیســة للــذبائح وهــذا یتفــق مــع مـا توصــل الیــه الــراوي واخــرون 

ة فــي الــوزن النســبي للحــم الصــدر ـى زیــادة معنویـــة فــي العلیقــة بعمــر مبكــر أدى إلـــالبــاحثین عنــد خفــض مســتوى الطاقــ

ویضــي الــذي حصــل لمعــامالت التقنــین الغــذائي بعــد انتهــاء فتــرة التقنــین بســبب النمــو التعوالفخــذ عنــد عمــر التســویق

  ).14، 13، 12(مباشرة 

ة فروج اللحمـلذبیحة والثانویة ـالتداخل بین المعاملة والجنس على القطعیات الرئیسیتأثیر)4(ویبین الجدول

و T1لـ 27.0و 27.2بلغت ر إذالصدة وزن ـنسبم وجود فروق معنویة بین الذكور واالناث في إذ یالحظ عد, 

ى التوالي بینما ـعلواإلناثلكل من الذكور T4لـ26.0و25.4و T3لـ 29.9و29.4و T2لـ 28.5و28.7

وقات ر عدم وجود فبین الجدول ذاتهیو . بین المعامالت المختلفة) 0.01< أ(ةـة المعنویـكانت هنالك فروقات عالی

34.1و T2لـ 35.0و 35.4و T1لـ 30.4و 30.5إذ بلغت في نسبة وزن االفخاذ ناثواإلة بین الذكور ـمعنوی

تخفیف معامالتة بین ـعلى التوالي بینما كانت هنالك فروقات عالیة المعنویT4لـ 31.3و 31.3و T3لـ 33.5و

في مابین الذكور واالناثمعنویةعدم وجود فروقاتأیضاً ) 4(الثانویة فیبین الجدولة للقطعیات ـبالنسبو .العلف

إذ بلغتبین الذكور واالناث)0.01< أ(حیث كانت هنالك فروقات معنویةT2ة ماعدا المعاملة ـنسبة وزن االجنح

بینما كانت التوالي ىـعلT4لـ 12.4وT3  13.6لـ 10.4و 10.8و T2لـ 8.5و 6.9و T1لـ 13.0و 12.8

نسبـة وزن الظهر ونسبة وزن الرقبـة واظهرتبین معامالت تخفیف العلف ) 0.01< أ(هنالك فروقات عالیة المعنویة 

20.3و T2لـ 21.6و 22.1وT1لـ 22.7و 22.5ایضًا عدم وجود فروقات معنویـة باختالف الجنس إذ كانت

و T2لـ  6.3و 6.8و T1لـ 6.7و6.8لي لنسبـة وزن الظهر و علـى التواT4لـ   23.4و   22.6و T3لـ 20.4و

هنالك فروقات عالیة المعنویـة علـى التوالي لنسبـة وزن الرقبـة بینما كانت T4لـ 6.7و 7.0و T3لـ   5.6و 5.4

  .بین المعامالت في كال القطعتین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لذبائح الذكور واإلناث لفروج ب القطعیات الرئیسیة والثانویةتأثیر التداخل بین المعاملة والجنس في نس)4(جدول

  اللحم

  الجنس  القطعیات
مستوى   المعامالت

  T1  T2  T3  T4  المعنویة
  

  نسبة وزن الصدر

  

  

  نسبة وزن األفخاذ

  

  

  نسبة وزن األجنحة

  
  

  نسبة وزن الظهر

  

  

  نسبة وزن الرقبة

  

  ذكور

  إناث

  ذكور

  إناث

  

  ذكور

  إناث

  ذكور

  إناث

  كورذ

  إناث

27.2±bC0.05)1(  

27.0 ±bc0.05  

30.5 ±b0.8  

30.4 ±b1.2

12.8±a0.2  

13.0 ±a0.1  

22.5 ±ab0.4  

22.7 ±ab0.7  

6.8 ±ab0.1  

6.7 ±ab0.5  

28.7 ±a0.7  

28.5±ab0.0  

35.4 ±a0.1  

35.0 ±a0.5

6.9 ±d1.0  

8.5 ±C0.5  

22.1 ±ab0.4  

21.6 ±bC0.3  

6.8 ±ab0.0  

6.3 ±abC0.4  

29.4 ±a0.5  

29.9 ±a0.8  

34.1 ±a0.7  

33.5 ±a0.2

10.8 ±b0.0  

10.4 ±b0.05  

20.3 ±C0.6  

20.4 ±C0.4  

5.4 ±C0.2  

5.6 ±bC0.6  

25.4 ±d0.05  

26.0 ±Cd0.05  

31.3 ±b0.3  

31.3 ±b0.2  

13.6 ±a0.0  

12.4 ±a0.05  

22.6 ±ab0.6  

23.4 ±a0.3  

7.0 ±a0.2  

6.7±ba0.05  

  

0.01

0.1  

0.1

0.1

  
0.1  

T1:معاملة السیطرة وT2 ،T3 وT4 7یـوم و 21–7یـوم ، 14–7لألعمـار% 20تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشـب بنسـبة

  .یوم على التوالي 28–

  الخطأ القیاسي±  المتوسط الحسابي  ) 1(

  

بینما ، ة ـة والثانویـقطعیات الرئیسیالفروقات المعنویة بین الجنسین في الانعدام) 4(یستنتج من الجدول

وقد سبق .كانت هنالك فروقات عالیة المعنویة بین المعامالت نتیجة استخدام معامالت تخفیف العلف بنشارة الخشب

بنسب )قشور الشوفان والرمل, مسحوق قشور الرز (ضم ة للهـتخفیف العلف بمواد غیر قابلإنالدراسات أثبتتوان

ة وزن الصدر عندة التصافي ونسبـمعنوي في نسبلها تأثیرألفراخ فروج اللحم بعمر مبكر لیس وٕاعطاءهامختلفة 

ة حول تأثیر استخدام نشارة الخشب كمادة لتخفیف العلف ـأي دراسوال توجد . ) 18، 17، 16، 15، 7(عمر التسویق

.  

الداخلیة األحشاءة التصافي ونسب ـى نسبـتأثیر تخفیف العلف بنشارة الخشب عل)5(حظ من الجدولویال

في نسبة ) 0.01<أ (فروقات عالیة المعنویةالمعامالت المختلفة أظهرتإذ .البطنالمأكولة ونسبة وزن دهن 

لم لكن و T4ة ـالمعاملفي ة التصافي ـبة لنسـاقل قیمكانت بینما T2ة ـمعاملنسبة تصافي في أعلىوكانت التصافي 

, T1للمعامالت المدروسة69.6و 74.6و 74.9و 71.7إذ بلغت T3و T2قات معنویة بین المعاملة و تظهر فر 

T2 ,T3 ,T4 والقلب ة بین المعامالت لنسب وزن كل من الكبد ـبینما لم تظهر هنالك فروقات معنوی. على التوالي

  .والقانصة 
  



نسبة نشارة الخشب في نسب التصافي واالحشاء الداخلیة المأكولة و مسحوق تأثیر تخفیف العلف ب)5(جدول 

  وزن دهن البطن

القطعیات
مستوى المعامالت

المعنوي T1  T2  T3  T4  

  التصافينسبة

  

  نسبة وزن الكبد
  

  نسبة وزن القلب

  

  نسبة وزن القانصة
  

  نسبة وزن دهن البطن

71.7±b0.32)1(  

3.4±0.34  

0.65±0.02  

2.9 ±0.27  

1.72 ±a0.08  

74.9 ±a0.2  

3.4±0.29  

0.67 ±0.07  

2.8±0.14  

1.25±b0.06  

74.6 ±a1.0  

3.3±0.36  

0.67 ±0.10  

3.0±0.19  

1.15 ±bc0.06  

69.6±C0.38  

3.5 ±0.29  

0.60 ±0.05  

3.1±0.63

0.95±C0.06  

0.01  

N.S

N.S  

N.S

0.01  

T1 : معاملة السیطرة وT2 ،T3 ،T4 7یوم و 21–7یوم ، 14–7لألعمار% 20تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب بنسبة–

  .یوم على التوالي28

  الخطأ القیاسي±  المتوسط الحسابي  ) 1(

  

ة السیطرة ـبین معامل) 0.01<أ (ةوقات عالیة المعنویر فیالحظ وجود ف) 5جدول(نسبة وزن دهن البطنأما

T1 معاملتي ة بین حین لم تكن هنالك فروقات معنویالمعامالت فيوباقيT2وT3 اما المعاملةT4نسبة وزن فكان

ان )19(بسبب طول فترة التقنین حیث اشار0.95منخفض معنویًا عن بقیة المعامالت حیث بلغ دهن البطن فیها 

  . البروتین في العلیقة بعمر مبكر سوف یؤدي الى انخفاض ترسیب الدهن في البطنة الى ـة الطاقـانخفاض نسب

فیالحظ ) 6جدول(الداخلیة المأكولةواألحشاءة التصافي خل بین المعاملة والجنس على نسبتأثیر التداأما

T3و T2و T1ربة ة من معامالت التجـفي كل معاملواإلناثة لنسبة التصافي بین الذكور ـعدم وجود فروقات معنوی

و 74.75,75.20و 71.20و72.25إذ بلغت ,بین المعامالت المختلفةینة للجنسـولكن توجد فروقات معنویT4و 

  .ة على التواليالمدروسللمعامالتواإلناثلكل من الذكور 70.10, 69.15و 74.25,75.05

كانت هنالك فروقات والقلب والقانصة بینما ولم یتبین وجود فروقات معنویة بین الجنسین لكل من وزن الكبد 

و 2.95و3.85واإلناثفقد بلغت النتائج للذكور .بین المعامالت لنسبة وزن القانصة )0.01<أ (عالیة المعنویة

ة على التوالي وكانت لنسبة ـالت المدروسـد للمعامـة وزن الكبـلنسب3.70و3.30و 3.60و3.15و 3.50و3.40

الت المدروسة للمعام0.70و0.50و 0.85و0.50و 0.70, 0.65و 0.65, 0.65اثواإلنـور وزن القلب للذك

و4.15و 3.10و2.90و 2.65و3.10و 3.35و2.50ة ـفي حین كانت نسبة وزن القانص.على التوالي

  .للمعامالت المدروسة على التوالي2.10

فلم تظهر فروقات معنویة بین الجنسین )6جدول(نة وزن دهن البطـالجنس على نسبأثیربالنسبة لتأما

, 0.85و 1.10, 1.20و 1.20, 1.30و 1.65, 1.80واإلناثإذ كانت للذكورالمدروسة،معامالت جمیع الفي 

) معاملة السیطرة(T1ولكن كانت هنالك فروقات معنویة بین .على التوالي T1 ،T2 ،T3 ،T4للمعامالت 1.05

انخفاض نسبة وزن دهن البطن ) 6(ف المختلفة في نسبة وزن دهن البطن حیث یالحظ من الجدول معامالت التخفی



اكثر انخفاضًا في نسبة وزن دهن البطن حیث بلغت )یومT4)7–28فترة التقنین ، إذ كانت معاملة بزیادة طول 

Zubairو Leesonوصل الیه للذكور واالناث على التوالي ، وجاءت هذه النتیجة متفقة مع ما ت1.05و 0.85

حیث اشارا ان زیادة انخفاض نسبة الطاقة في العلیقة بعمر مبكر سوف یؤدي الى انخفاض ترسیب الدهن في ) 19(

  .البطن 

  

التصافي واألحشاء الداخلیة المأكولة ونسبة وزن دهن تأثیر التداخل بین المعاملة والجنس في نسب) 6(جدول

  فروج اللحمالبطن لذبائح ذكور وٕاناث 

  الجنس  القطعیات
مستوى   المعامالت

T1T2T3T4  المعنویة
  

  نسبة التصافي

  

  نسبة وزن الكبد

  

  نسبة وزن القلب

  

  نسبة وزن القانصة

  

  البطننسبة وزن الدهن

  ذكور

  إناث

  ذكور

  إناث

  ذكور

  إناث

  ذكور

  إناث

  ذكور

  إناث

72.25±ab0.2)1(  

71.20 ±b0.1  

3.85 ±a0.5  

2.95±a0.15  

0.65±ab0.5  

0.65 ±ab0.5  

2.50 ±bc0.2  

3.35 ±a0.2  

1.80 ±a0.1  

1.65 ±a0.1  

74.75±a0.2  

75.20±a0.3  

3.40±a0.4  

3.50±a0.6  

0.65±b0.1  

0.70 ±ab0.1  

3.10 ±b0.0  

2.65 ±bc0.1  

1.30 ±b0.1  

1.20 ±b0.1  

74.25 ±a1.6  

75.05 ±a1.7  

3.15 ±a0.4  

3.60 ±a0.7  

0.50 ±ab0.0  

0.85±a0.05  

2.90 ±bc0.2  

3.10 ±b0.4  

1.20 ±b0.1  

1.10 ±bc0.1  

69.15 ±b0.6  

70.10 ±b0.1  

3.30 ±a0.6  

3.70 ±a0.3  

0.50 ±b0.0  

0.70 ±ab0.0  

4.15 ±a0.4  

2.10 ±c0.3  

0.85 ±c0.05  

1.05 ±bc0.05  

N.S

N.S

N.S

0.1  

  
N.S

T1: معاملة السیطرة وT2 ،T3 ،T4 7یوم و 21–7یوم ، 14–7لالعمار % 20تمثل معامالت تخفیف العلف بمسحوق نشارة الخشب بنسبة–

  .یوم على التوالي 28

  الخطأ القیاسي ±  المتوسط الحسابي  ) 1(

  

قد حسن T3و T2مبكرة للمعاملتین ماربأعنشارة الخشب مسحوق ة ان تخفیف العلف بـویستنتج من الدراس

البطن وهذه الصفات وقلل من نسبة وزن دهنواألفخاذمن نسبة التصافي ونسبة وزن القطعیات الرئیسیة الصدر 

  .ربي الناجح والمصنع للحوم الدواجنـالمإلیهاة والتي  یسعى ـة بالذبیحـمن الصفات المرغوبتعتبر

  

  المصادر

1- Wepruk, J., and S. Church (2003). Balancing production and welfare. Complex animal 
care issues. Alberta farm Animal Caer (AFAC) Asso ciation 2–8.

2- Hulan, H. W., F. G. Proudfoot, and K. B. McRAE (1980). Effect of vitamins on the 
incidence of mortality and acute death syndrome (Flip–over) in broiler
chickens. Poultry sci. 59; 927–93.

3- Julian, R. J. (1998). Rapid growth problems: ascites and skeletal deformities in 
broilers. Poultry sci. 77; 1773–1780.



باسـتخدام  Compensatory Growthدراسـة النمـو التعویضـي . )2004(.باسـل محمـد إبـراهیم حامـد , الحیـالي-4

.األداء اإلنتـــاجي والفســـلجي لفـــروج اللحـــم بـــرامج التقنـــین الغـــذائي والضـــوئي بأعمـــار مبكـــرة وتأثیرهـــا فـــي

  .جامعة بغدادــ كلیة الزراعةأطروحة دكتوراه قسم الثروة الحیوانیة

5- Lee, K. H., and S. Leeson, (2001). Performance of broiler fed Limited quantities of 
feed or nutrients during seven to foruteen days of age. Poultry sci. 80: 446–
454.

6- Al–Taleb, S. S., (2003). Effect of an early feed restriction of broilers on Animal 
productive and veterinary production performance and carcass quality. J. of 
Advances 2 (3): 292-295.

7- Leeson, S., L. Caston, and J. D. Summers, (1996b). Broiler response to diet energy. 
Poultry Sci., 75: 529–535.

ـ األولـى الطبعـة -منتجـات دواجـنتكنولوجیـا.)1989(.د عبـد الحسـین نـاجيـعبـد العزیـز وسعـحمـدي ,الفیـاض -8

  .دادتعلیم العالي ـ بغمدیریة مطبعة ال

9- SAS. (1996). SAS user guide: statics (versio- 5th ed.). SAS inst. lnc. Cary, NC. USA.
10- N. R. C., (1994). Nutrient requirements of poultry. 9th rev. ed. National Academy 

press, washing ton, Dc.

تــأثیر اســتخدام ).2004(و ســعد عبــد الحســین نــاجي و باســل محمــد ابــراهیم الــراوي ، عبــد الجبــار عبــد الكــریم-11

وقطعیـــات الداخلیـــةانظمـــة مختلفـــة للتقنـــین الغـــذائي المبكـــر والمتـــأخر فـــي نســـب التصـــافي واالحشـــاء

  .293–289): 2(العدد2:مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد . 2000فروج اللحم أباء ذبیحة

12- Plavnik, I., and S. Hurwitz, (1985). The performance of broiler chicks during and 
following asevere feed restriction at an early age. Poultry sci. 64: 348-355.

13- Plavnik, I., and S. Hurwitz, (1988). Early feed restriction in chicks:  Effect of age, 
duration, and sex. Poultry sci. 67: 384–390.

14- Plavnik, I., and S. Yahav, (1998). Effect of environmental temperature on broiler 
chickens subjected to growth restriction at an early poultry sci. 77: 870–872.

15- Leeson, S., J. D. Summers, and L. J. Caston, (1991). Diet dilution and Compensatory 
growth in broilers. Poultry Sci. 70: 867–873.

16- Leeson, S., L. Caston, and J. D. Summers. (1996a). Broiler response to Energy and 
protein dilution in the finisher diet. Poultry Sci. 75: 522–528.

17- Zubair, A. K., and S. Leeson, (1994). Effect of early feed restriction and
Realmentation on heat production and changes in size of digestive organs of 
male broilers. Poultry Sci. 73: 529–538.

18- Houshmand, M; A. Kamyab, K. Yousefi, and A. T. farshi, (2001). The performance 
of broiler chickens during and following of ditterent feed restrictionmethods at 
an early age poultry Sci. 80, Sup pl. 1. page 402.

19- Leeson, S., and A. K. Zubair, (1997). Nutrition of the broiler chicken around the 
period of compensatory growth poultry sci. 76: 992–


