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  2007، )2(العدد 5: للعلوم الزراعیة ، المجلد األنبارمجلة 
  

الجزئي لكسبة بذور السلجم كبدیل عن كسبة فول الصویا في عالئق طائر حاللاإلتأثیر 

  السلوى

  جیةالصفات االقتصادیة واالنتا-1

  

  **فراس محمود عبد اللطیفو*محمد فوزي عبد الغني

  األنبارجامعة /كلیة الزراعة *
  األنبارمدیریة زراعة –وزارة الزراعة **

  

  الخالصة

22/6/2004لغایـــة 1/3/2004جامعـــة االنبـــار للفتـــرة مـــن / أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي كلیـــة الزراعـــة 

لمعرفة تأثیر االحالل الجزئي لكسبة بـذور السـلجم كبـدیل عـن كسـبة فـول الصـویا فـي عالئـق طـائر السـلوى وبیـان 

طـائر 200اسـتخدم فـي هـذه الدراسـة . صادیة واالنتاجیـة خـالل فترتـي النمـو واالنتـاج أثر ذلك على الصفات االقت

( ســلوى مــن النــوع المحلــي وبعمــر اســبوعین ، وزعــت عشــوائیا علــى خمــس معــامالت إحــالل كســبة بــذور الســلجم 

النمــو وقــد بینــت النتــائج عــدم وجــود تــأثیر معنــوي لنســب االحــالل علــى وزن الجســم خــالل فتــرة %) 16,12,8,4,0

وخالل فترة انتاج البیض الممتدة لثالثة اشهر، لكن لوحظ ان الزیادة الوزنیة للطیـور التـي تـم ) ستة اسابیع(االولى 

فــي % 0كســبة بــذور الســلجم فــي عالئقهــا تفوقــت معنویــأ خــالل فتــرة النمــو مقارنــة بمعاملــة االحــالل % 12احــالل 

تفوقـت معنویـأ الزیـادة الوزنیـة لطیـور جمیـع معـامالت االحـالل )انتـاج البـیض(حین ان المرحلة الثانیة مـن التربیـة 

كسـبة بـذور السـلجم فـي عالئقهـا قـد اسـتهلكت % 8ولوحظ ان الطیـور التـي تـم احـالل % 0على مجموعة السطرة 

معنویــأ علفــأ اكثــر مــن بــاقي معــامالت االحــالل والســیطرة خــالل مرحلــة النمــو فــي حــین لــم یكــن هنــاك أي تــاثیر 

امــا بالنســبة لكفــاءة الطیــر فــي تحویــل . لمعــامالت فــي كمیــة العلــف المســتهلك خــالل مرحلــة االنتــاج معنــوي بــین ا

كانــت افضــل مــن بــاقي % 8و4العلــف فقــد لــوحظ خــالل مرحلــة النمــو ان معــامالت احــالل كســبة بــذور الســلجم 

ب االحالل في كفـاءة على باقي نس% 4المعامالت االخرى ، لكن في مرحلة االنتاج فقد انفردت معاملة االحالل 

التحویـل ممـا انعكـس ذلـك علـى تفوقهــا المعنـوي فـي انتـاج البـیض وكتلـة البــیض، ولـم یكـن هنـاك أي تـاثیر معنــوي 

مــن هــذا نســتنتج انــه یمكــن احــالل كســبة بــذور الســلجم فــي عالئــق . لنســب االحــالل المختلفــة علــى نســبة الفقــس 

  . تاثیر سلبي في االداء االنتاجي للطیور دون ان یحدث أيطیور السلوى كمصدر بروتیني نباتي 

  

  

  

  

  

  

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
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The effect of using different levels of rapeseed meal in the Coturnix 
quail diet

1- Economic and productive features

M. F. Abdul Ghani* and F. M. Al-Joboory**

* College of Agriculture / University of Al-Anbar
** Ministry of Agriculture

Abstract
This study was conducted at the College of Agriculture, Anbar University, 

starting 1/3/2004 to 22/6/2004, to study the effect of partial replacement of soybean 
meal with rapeseed meal on the economic and productive features of the quail. A total 
of 200 local quail aged two weeks were randomly distributed into five treatments, 
groups (A, B, C, D & E) with 0, 4, 8, 12 & 16% with four replicates ten birds for each 
replicate. No significant effect of the rapeseed meal replaced with soybean meal was
found on the body weight during the first growth period (6 weeks) and during egg
production period that last 3 months, 12% replacement with rapeseed meal showed 
(P<0.05) for body weight gain during the first growth period, whereas all treatments
were increased than control treatment during the second growth period. Rapeseed 
meal 8% showed increase for feed consumption during the first growth period, 
whereas no effect during the egg production. Rapeseed meal (4 & 8%) showed a 
higher significant for feed conversion during the first growth period, whereas 4% 
replacement showed a higher significant during the egg production period. Also egg 
production percentage during the span of the study. Finally no significant for some
economic features such as feed conversion, egg mass and hatching percentage when 
replacement rapeseed meal with soybean meal.

  المقدمة

وظللنا علـیكم الغمـام ( ورد ذكر طائر السلوى عدة مرات في القرءان الكریم منها بسم اهللا الرحمن الرحیم 

صـدق اهللا العظـیم ) وانزلنا علیكم المن والسلوى كلو من طیبات مارزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسـهم یظلمـون 

لون بني تظهر علیه بقع سـوداء خفیفـة ویوجـد منـه انـواع ان طائر السلوى طائر صغیر الحجم خفیف الوزن ذو . 

حیــث ) 1(ملونــة ومــن الناحیــة االنتاجیــة یعــد الســلوى مــن الطیــور الثنائیــة الغــرض اذ ینــتج كــل مــن البــیض واللحــم 

بیضــة كمـا انــه ذو معـدل نمــو سـریع بســبب معـدل ایضــه المرتفــع 250یصـل معــدل انتاجـه مــن البـیض فــي السـنة 

یــوم وهــو یصــلح 50یــوم تقریبــأ ویصــل مرحلــة البلــوغ الجنســي الكامــل عنــد عمــر 35ه بعمــر اول بیضــوانــه یضــع 

  ) .2(یل في السنة ج) 4-3(للتربیة المكثفة في وحدة مساحة صغیرة ودورة تكاثره قصیرة اذ له قدرة انتاج 

مــن مـن المحاصـیل الزیتیـه التـي لهـا اهمیــة لكونهـا تعطـي طاقـة اعلـى ) rape crop(محصـول السـلجم 

البــروتین والكاربوهیــدرات ، وجــرت محــاوالت عدیــدة مــن منتصــف خمســینات القــرن الماضــي لتخفیــف نســبة المــواد 

 )ومســتوى الكلوكوســینوالت % 2اقــل مــن ( Erucic acid )المثبطــة فیــه اذ اصــبح تركیــز حــامض االیوســك 

Glucocenalic ) لفــــات الناتجــــة مــــن هــــذه ، لهــــذا تــــم اســــتخدام المخ) 3(غــــرام / مــــایكرومول 20التتجــــاوز

، ) 4% (36-30المحاصیل في تغذیة الحیوان الحتوائها على نسبة جیدة مـن البـروتین التـي تصـل نسـبته بحـدود 

واحتوائهـــا علـــى نســـبة عالیـــة مـــن ) 5(عالیـــة مـــن االحمـــاض االمینیـــة االساســـیة فضـــال علـــى احتوائهـــا علـــى نســـبة 

ت البـــاحثین الدخـــال كســـبة الســـلجم فـــي عالئـــق حیوانـــات الفیتامینـــات الذائبـــة بالـــدهن، كـــل هـــذه الخصـــائص شـــجع

الـى امكانیـة اسـتخدام بـذور ) 6(المزرعة كبدیل جزئي او كلي عن المصادر البروتینیـة االخـرى ، اذ اشـار بـوراس 
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% 20-5عنـد احـالل ) 7(واخـرون Richterمن العلیقـة والحـظ % 15-5السلجم في عالئق فروج اللحم بنسبة 

كسبة بذور السلجم في عالئق الدجاج البیاض انخفضت كمیة العلـف المسـتهلك ، % 20-10من بذور السلجم و

عنـد احـالل كسـبة بـذور السـلجم ) 8(واخـرون Lioydانتاج البیض ووزن البیض مـع زیـادة فـي وزن الجسـم ووجـد 

حسـن فــي فـي عالئــق الـدجاج البیـاض یــؤدي الـى زیـادة معنویــة فـي نسـبة انتــاج البـیض اضـافة الــى ت%20بنسـبة 

عنـــد اضـــافة بـــذور الســـلجم بنســـب ) 9(واخـــرون Elangoranاســـتهالك العلـــف وكفـــاءة تحویـــل العلـــف ، لـــم یجـــد 

كغم علف في عالئق طائر السلوى أي تأثیر معنـوي علـى كـل مـن وزن الجسـم ، الزیـادة الوزنیـة /غم100,75,50

  . وكفاءة التحویل الغذائي 

  

  ق العملائالمواد وطر 

، اذ 22/6/2004لغایــة 1/3/2004جامعـة االنبـار للفتـرة مـن -فـي كلیـة الزراعـةأجریـت هـذه الدراسـة

میــزت . طــائر مــن طیــور الســلوى المحلــي بعمــر اســبوعین، تــم جلبهــا مــن منطقــة جســر دیــالى200اســتخدم فیهــا 

وزیـع تـم ت1:1الذكور عن االناث بوجود حلقات معدنیة ربطت في ارجل الـذكور وكانـت نسـبة الـذكور الـى االنـاث 

) 2(سـم )40×30×20(طیر في كل قفص وكانت ابعاد القفص الواحـد 10قفص بواقع 20الطیور عشوائیأ على 

، جلبت كسبة بذور السلجم من مراكز تسویق المحاصـیل الزیتیـة فـي بیجـي وعلـى ضـوء التحلیـل الكیمیـائي لكسـبة 

% ) 16,12,8,4,0( ة بــروتین ذات نســب)   E,D,C,B,A(تــم تولیــف خمســة عالئــق )1(جــدول بــذور الســلجم

اســتمر تقــدیم عالئــق النمــو ) 3و2(وكمــا موضــحة فــي الجــدولین ) انتــاج البــیض(والثانیــة ) النمــو(وللفتــرتین االولــى 

یـوم ومـن ثـم اسـتبدالها تـدریجیأ بعلیقـة 42لعمـر النضـج الجنسـي من عمر اسـبوعین ولغایـة وصـول الطیـور تقریبـا 

م العلـــف والمـــاء بشـــكل حــر طیلـــة فتـــرة التربیـــة مــع المحافظـــة علـــى برنـــامج ، وكـــان یقــد) 3(انتــاج البـــیض جـــدول 

ســاعات اضــاءة یومیــالحین الوصــول الــى مرحلــة النضــج الجنســي وبعــد ذلــك تــم زیــادة فتــرة 8االضــاءة اذ اعطــي 

كما كانـت تسـجل درجـات الحـرارة . ساعة في االسبوع السادس من العمر 16االضاءة تدریجیألحین الوصول الى 

خــالل فتــرة التربیــة االولــى والثانیــة تــم قیــاس كــل مــن وزن الجســم . درجــة مئویــة 27ومیـة التــي كانــت فــي حــدود الی

، كتلـة البـیض و %H.Dعلى اسـاس ،الزیادة الوزنیة ، استهالك العلف ،معامل التحویل الغذائي ، انتاج البیض

  .نسبة الفقس 

  : اإلحصائيالتحلیل 

SPSSالتصــمیم العشــوائي الكامــل واســتخدام البرنــامج االحصــائي الجــاهز تــم تحلیــل البیانــات بأســتخدام 

  ) .   12(في تحلیل البیانات وتم اختبار الفروقات بین المعامالت وفق اختبار دانكن ) 11(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التركیب الكیمیائي لكسبة بذور السلجم ) 1(جدول 
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  النسبة المئویة  المكونات

  41.90  البروتین

  5.17  الرطوبة

  4.34  الرماد

  11.84  االلیاف

  8.85  متخلص االیثر

  27.90  الكاربوهیدرات

A.O.A.C.)10 (  

  

  مكونات علیقة البادئ لطائر السلوى المقدمة خالل فترة النمو ) 2(جدول 

Eالعلیقة   العلیقةCالعلیقة Bالعلیقة    Aالعلیقة   المود العلفیة

  14  14  14  14  14  الذرة الصفراء

  25  25  25  25  25  الحنطة

  17.2  17.4  17.5  17.6  17.8  الشعیر

  5.0  5.3  5.6  5.8  6.0  النخالة

  10  14  18  22  26  كسبة فول الصویا

  16  12  8  4  -  كسبة السلجم

  10.6  10.4  10.3  10.2  10.0  مركز بروتیني

  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  حجر الكلس

  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  ملح الطعام

  1.0  0.7  0.4  0.2  -  زیت الصویا

  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  الیسین

  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  المیثایونین

  التركیب الكیمیائي المحسوب

  22.50  22.53  22.57  22.65  22.70  %بروتین 

  2645  2632  2627  2625  2622  طاقة ممثلة 

  1.28  1.28  1.29  1.35  1.31  %الیسین 

  0.52  0.51  0.51  0.50  0.50  %میثایونین 

  0.84  0.84  0.83  0.83  0.81  %كالسیوم 

  0.44  0.44  0.44  0.43  0.43  %فسفور 

N.R.C)5    . (  

  

  

  

  

  

  

  مكونات العلیقة النهائیة لطائر السلوى المقدمة خالل فترة االنتاج     ) 3(جدول 
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Eالعلیقة  Dالعلیقة  Cالعلیقة  Bالعلیقة  Aالعلیقة    المواد العلفیة

  14  14  14  14  14  الذرة الصفراء

  25  25  25  25  25  الحنطة

  18.05  18.05  18.05  18.05  18.05  الشعیر

  3.4  3.9  4.3  4.6  5.0  النخالة

  9  13  17  21  25  كسبة فول الصویا

  16  12  8  4  -  كسبة السلجم

  5.6  5.4  5.3  5.2  5.0  مركز بروتیني

  5.5  5.5  5.5  5.5  5.5  حجر الكلس

  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  ملح الطعام

  2.5  2.2  1.9  1.7  1.5  زیت الصویا

  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  الیسین

  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  المیثایونین

  التركیب الكیمیائي المحسوب

  19.98  20.02  20.05  20.10  21.14  %بروتین 

  2615  2613  2610  2610  2607  طاقة ممثلة

  0.93  0.93  0.93  0.95  0.97  %الیسین 

  0.53  0.53  0.53  0.54  0.55  %میثایونین 

  2.55  2.54  2.53  2.50  2.49  %كالسیوم 

  0.35  0.34  0.34  0.34  0.32  %فسفور 

N.R.C.  )5   . (  

  

  

  النتائج والمناقشة

  : سم خالل فترة النمو جوزن ال

الى عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت خالل فترة النمو ) 4(اشار التحلیل االحصائي في جدول 

116.92، 115.38،113.54هـي ) E, D, C, B, A(اسـبوع اذ كانـت معـدالت معـامالت االحـالل 6البالغـة

الـــذین لـــم ) 9(واخـــرون Elangoranغــم علـــى التـــوالي ، وجــاءت هـــذه النتـــائج متفقـــة مــع 117.08و 118.79،

ق طائر السلوى یالحظو أي تاثیر في صفة وزن الجسم عند احالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في عالئ

لوكوسـنولیت حیث یبدو ان مثبطات النمو في الكسبة لم تؤثر في وزن الجسم كما لم یكن لحـامض االیروسـیك والك

أي تأثیر خالل هذه الفترة ، لكن لوحظ وجود فروقات معنویة بین المعـامالت خـالل الفتـرة االولـى  فتفوقـت الزیـادة 

التـي لـم یـتم Aوالمعاملـة % 12تم فیهـا احـالل كسـبة السـلجم بحـدود التي Dالوزنیة للطیور في كل من المعاملة 

الــذین الحظــو اعلــى زیـادة وزنیــة كانــت عنــد ) 13(واخـرون Akramفیهـا احــالل كســبة السـلجم وهــذا ال یتفــق مــع 

ان اعلــى زیــادة وزنیــة حصــلت عنــد ) 14(واخــرون Zobacوكــذلك الحــظ % 7.5اســتعمال كســبة الســلجم بنســبة 

  .سبة بذور السلجم ك% 8.8احالل 
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الفراخ طائر السلوى ) غم(على وزن الجسم تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم ) 4(جدول 

  خالل مرحلة النمو االولى  

  المعدل العام  اسبوع6العمر   اسبوع4العمر   اسبوع2العمر  المعامالت

  أ115.38  أ165.5  أ121.38  أ  A59.25العلیقة 

  أ113.54  أ168.0  أ115.0  أB57.63العلیقة 

  أ116.92  أ171.0  أ119.0  أC60.75العلیقة 

  أ118.79  أ174.0  أ123.5  أD58.88العلیقة 

  أ117.08  أ170.0  أ120.0  أ  E60.75العلیقة 

    أ169.8  ب119.78  ج59.45  المعدل العام

    P<0.05ى عدم وجود اختالفات معنویة بمستوى االحرف المتشابهة ضمن العمود اوالصف الواحد تدل عل

    P<0>05االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود اختالفات معنویة بمستوى 

  

  :كمیة العلف المستهلك خالل فترة النمو

كمیة العلـف المسـتهلك لطـائر السـلوى المغـذى علـى عالئـق محتویـة علـى مسـتویات ) 5(یوضح الجدول 

السلجم خـالل فتـرة النمـو االولـى الممتـدة لسـتة اسـابیع مـن العمـر ، اذ اشـار جـدول تحلیـل التبـاین مختلفةمن كسبة

غــم 178.04و 176.42, 176.17والتــي بلغــت E,D,Bبعــدم وجــود فروقــات معنویــة بــین معــامالت االحــالل 

غــم ) A)155.6بــین المعــامالت ومعاملــة الســیطرة P<0.05علــى التــوالي ، فــي حــین ظهــرت فروقــات معنویــة 

غم وقد یعزى ذلك الى ارتفاع نسبة االلیاف فـي كسـبة السـلجم مقارنـة بكسـبة فـول الصـویا ) C)144.42ومعاملة 

فــي كیوســر االمـر الــذي جعــل الطــائر یســتهلك كمیــة علــف اكثــر اضــافة الــى وجــود بعــض المثبطــات كحــامض االی

الغذائیــة رغــم اتــزان العلیقــة ، كمــا یظهــر مــن الكســبة ممــا یجعلــه الیســتطیع ســد احتیاجــات الطــائر مــن العناصــر 

الجــدول ذاتــه وجــود زیــادة معنویــة فــي كمیــة العلــف المســتهلك مــع تقــدم العمــر اذ كانــت المعــدالت خــالل الفتــرات 

غـم علـى التـوالي وقـد یعـزى ذلـك الـى زیـادة متطلبـات الطـائر 189.95و 193.75، 115.2الثالث مـن الدراسـة 

  ) .Sover)3ا یتفق مع لغرض النمو واالنتاج وهذ

  

لآلفراخ طائر ) غم(تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم على كمیة العلف المستهلكة) 5(جدول 

  االولى  السلوى خالل مرحلة النمو

  المعدل العام  اسبوع6العمر   اسبوع4العمر   اسبوع2العمر   المعامالت

  ب155.6  أ205.0  ب141.0    أA121.0العلیقة 

  أ176.17  ب189.0  أ224.51  بB115.0العلیقة 

  ب144.92  ب190.50  ب131.75  بC112.5العلیقة 

  أ176.42  ب182.75  أ231.0  بD115.5العلیقة 

  أ178.04  ب182.5  أ239.63  بE112.0العلیقة 

    أ189.95  أ193.7  ب115.2  المعدل العام

    P<0.05الصف الواحد تدل على وجود فروقات معنویة بمستوى االحرف المختلفة ضمن العمود او
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  : كفاءة التحویل الغذائي خالل فترة النمو 

معــدالت كفــاءة التحویــل الغــذائي خــالل فتــرة نمــو طائرالســلوى المغــذى علــى عالئــق ) 6(یوضــح الجــدول 

تفــوق معنــوي لكفــاءة التحویــل ذات مســتویات مختلفــة مــن كســبة بــذور الســلجم ، اذ اشــار التحلیــل االحصــائي الــى

غـم زیـادة / غـم علـف2.96و 2.87والتـي بلغـت Cو Bالغذائي لطائر السلوى المغـذى علـى معـاملتي االحـالل 

فـي حـین تباینـت المعـامالت ) 15(واخـرون Kinalو ) 14(واخـرون Zobakوزنبة علـى التـوالي وهـذا متفـق مـع 

مــا ارتفعــت نســبة االســتبدال لكســبة بــذور الســلجم تــدهورت كفــاءة االخــرى فــي مقــدار تحویلهــا للعلــف ویبــدو انــه كل

وجـــود ) 6(تحویــل العلــف نتیجـــة زیــادة كمیــة العلـــف المســتهلك علــى حســـاب الزیــادة الوزنیــة، كمـــا اظهــر الجــدول 

للطیــور بــین الفتــرة االولــى والثانیــة اذ یالحــظ انــه فــي الفتــرة االولــى اختالفــات معنویــة فــي مقــدار التحویــل الغــذائي 

غم زیادة وزنیـة مـن طیـور السـلوى فـي الفتـرة الثانیـة /غم علف2.86كانت الطیور أكفأ في تحویل العلف الى لحم 

غــم زیــادة وزنیــة وهــذا متفــق مــع منحنــى النموالــذي یظهــر فیــه ان مرحلــة النمــو هــي مرحلــة نمــو /غــم علــف3.83

الوزنیــة علــى حســاب كمیــة العلــف والــذي یؤشــر حصــول تفــوق فــي الزیــادة) 16( متســارع كمــا اشــار الیــه طــاهر 

  .  المستهلك 

  

غم زیادة /تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في كفاءة التحویل الغذائي غم علف) 6(جدول 

  وزنیة الفراخ طائر السلوى خالل مرحلة النمو  

  المعدل العام  الفترة الثانیة  الفترة االولى  المعامالت

  ب3.46  ب4.64  أA2.27العلیقة 

  أ2.87  أ3.57  أB2.17العلیقة 

  أ2.96  أ3.66  أC2.26العلیقة 

  ج3.60  أ3.62  بD3.57العلیقة 

  د3.8  أ3.65  بE2.04العلیقة 

    ب3.83  أ2.86  المعدل العام

  P<0.05االحرف المختلفة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على وجود فروقات معنویة 

  

  : ل فنرة انتاج البیض وزن الجسم خال 

أي اختالف معنوي في وزن جسم الطائر خالل فترة انتاج ) 7(لم یظهر التحلیل االحصائي في الجدول 

غـم وهـو اعلـى مـن ) A)192.48البیض التي امدها ثالثة اشهر ، اذ بلغ معدل وزن الجسم في معاملة السـیطرة 

186.37و 191.59، 189.15، 191.95بلغـت واتـي E,D,C,Bمعدالت وزن جسـم الطیـور فـي المعـامالت 

الـذین وجـدوا زیـادة ) 9(واخـرون Elaangoranو ) 7(واخرون Richterغم على التوالي وهذه النتائج متفقة مع 

فـي معــدالت وزن فـي وزن الطیـور المغــذاة علـى كسـبة الســلجم ، كمـا لـم تظهــر نتـائج التجربـة أي فروقــات معنویـة 

البــیض الممتــدة ثالثــة اشــهر وذلــك مــن خــالل الســیطرة علــى وزن الجســم خــالل مرحلــة الجســم خــالل مرحلــة انتــاج

  ) .  17(االنتاج وعدم حصول زیادة في ترسیب الدهن التي تؤثر على انتاج البیض 
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  خالل فترة انتاج البیض) غم(جسم تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم على وزن ال) 7(جدول 

  المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  هر االولالش  المعامالت

  أ192.48  أ192.6  أ192.6  أA192.25العلیقة 

  أ191.45  أ192.0  أ192.0  أB191.85العلیقة 

  أ189.15  أ189.32  أ189.32  أC188.82العلیقة 

  أ191.59  أ192.88  أ191.88  أD192.0العلیقة 

  أ186.37  أ186.84  أ186.84  أE185.43العلیقة 

    أ190.73  أ190.73  أ190.07  المعدل العام

  P<0.05االحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى 

  

  : كفاءة التحویل الغذائي خالل فترة انتاج البیض 

غــم ) 1.95(Bحویــل الغــذائي للمعاملــة معــدل التلالمعنــويتفــوقالالــى ) 8(اشــارت النتــائج فــي جــدول 

2.25و 2.24، 2.28، 2.27بلغـت معـدالتها والتـيE,D,C,Aعلى باقي معامالت التجربة غم بیض/ علف

اثـرت سـلبأ فـي انتـاج البـیض ، % 4غم بیض ویبدو ان بزیادة مستوى كسبة بذور السـلجم عـن مسـتوى / غم علف

ود اختالفات معنویة في كفاءة التحویل الغـذائي خـالل اشـهر الدراسـة عدم وج) 8(واظهر تحلیل التباین في جدول 

، لكن یبدو حسابیأ ان افضل كفاءة تحویل غذائي كانـت خـالل الشـهر االول والثـاني سـیما وان قمـة انتـاج البـیض 

  .العلف لتحویله الى انتاج بیض كانت خالل الشهرین االولین مما انعكس على االستفادة من

  

  ثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم على كفاءة التحویل الغذائيتأ) 8(جدول 

  خالل فترة انتاج البیض ) غم بیض/غم علف(

  المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  المعامالت

  ب2.27  ب2.40  د2.30  أA2.12العلیقة 

  أ1.95  أ1.97  أ1.86  أB2.01العلیقة 

  ب2.28  ب2.43  ج2.15  بC2.25العلیقة 

  ب2.24  ب2.35  ب2.04  بD2.33العلیقة 

  ب2.25  ب2.43  ب2.05  بE2.28العلیقة 

    أ2.32  أ2.08  أ2.20  المعدل العام

  P<0.05االحرف المختلفة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على وجود اختالفات معنویة بمستوى 

  

  : انتاج البیض 

نسبة إنتاج البیض في قطیـع السـلوى المغـذى علـى عالئـق تحـوي نسـب مختلفـة مـن ) 9(ول یوضح الجد

قـد ) Bالمعاملـة (كسـبة السـلجم % 4كسبة بذور السلجم خالل اشـهر الدراسـة الثالثـة وقـد لـوحظ ان احـالل نسـبة 

ا معنویـأ وهـذا التـي لـم تختلـف بینهـE, D, C, Aتفوقـت معنویـأ فـي انتـاج البـیض علـى بـاقي المعـامالت االخـرى 

الــذین اشــارو الــى انــه الیمكــن اســتخدام كســبة بــذور الســلجم فــي عالئــق الــدجاج ) 7(واخــرون Richterمتفــق مــع 

وعند مقارنة نسبة انتاج البیض خالل اشهر الدراسة لوحظ ان نسبة االنتـاج خـالل % . 5البیاض بنسبة التتجاوز 

لـم تختلـف فیمـا بینهـا معنویـأ واسـتمر االنتـاج بـنفس االتجـاه الشهر االول كانت مرتفعة في جمیع المعامالت والتـي
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امــا فــي الشــهر الثالــث فقــد لــوحظ انخفــاض تــدریجي فــي نســبة االنتــاج والتــي بلغــت %) 95(خــالل الشــهر الثــاني 

یمكن ان تعزى نسبة االنخفاض في االنتاج لعوامل عدیـدة منهـا عوامـل وراثیـة وبیئیـة منهـا دالجـة الحـرارة %) 85(

تؤثر سلبأ في االنتاج مما ادى الى انخفاض استهالك العلف او حصول تغیر في التوازن الهرمـوني او تغیـر التي 

  ) . 18(في التوازن الحامضي القاعدي للدم

  

  تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم على نسبة انتاج البیض لطائر السلوى) 9(جدول 

  المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  المعامالت

  ب88.33  ب85  أ90  أA100العلیقة 

  أ96.66  أ100  أ100  أB95العلیقة 

  ب86.66  ب80  أ90  أC90العلیقة 

  ب90  ب80  أ100  اD90العلیقة 

  ب91.66  ب80  أ95  أE95العلیقة 

    ب85  أ95  أ95  المعدل العام

  P<0.05او الصف الواحد تدل على وجود فروقات معنویة بمستوى االحرف المختلفة ضمن العمود 

  

  : كتلة البیض المنتج 

وجــود فروقــات معنویــة بــین المعــامالت فــي عــدد غرامــات البــیض المنــتج ) 10(لــم یالحــظ مــن الجــدول 

قـــد تفوقــت حســـابیأ علـــى جمیــع معـــامالت االســـتبدال لهــذا یمكـــن ادخـــال كســبة الســـلجم فـــيBویبــدو ان المعاملـــة 

الــذین ) 7(واخــرون Richterعالئــق طیــور الســلوى بهــذه النســبة دون ان تــؤثر فــي هــذه الصــفة وهــذا یتفــق مــع 

دون ان یحـدث أي تـأثیر سـلبي فـي الصـفات االنتاجیـة % 5اشارو الى انه یمكن إحالل كسبة بذور السلجم لغایة 

قـد تفـوق حسـابیا فـي كتلـة البـیض ان عـدد غرامـات البـیض المنـتج فـي الشـهر الثـاني) 10(، كما یوضـح الجـدول 

الــذي وجــد تبــاین فــي كتلــة البــیض ) 19(علــى كتلــة البــیض فــي الشــهر االول والثالــث وهــذا متفــق مــع المشــهداني 

  .  تقدم عمر الطائر المنتج مع 

  

  لطائر السلوى  ) طیر/شهر/غم(تأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم في كتلة البیض ) 10(جدول 

  المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  مالتالمعا

  أ293.58  أ269.30  أ291.33  أA320.10العلیقة 

  أ317.48  أ311.70  أ332.10  أB308.65العلیقة 

  أ276.08  أ245.04  أ292.95  أC290.25العلیقة 

  أ295.43  أ259.20  أ330.90  أD296.19العلیقة 

  أ284.94  أ242.64  أ311.80  أE300.39العلیقة 

    أ265.58  أ311.82  أ303.12  المعدل العام

  P<0.05االحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود اختالفات معنویة بمستوى 

  

  

  

  :نسبة الفقس 
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ن كســبة الســلجم أي تبــاین معنــوي بــین معــامالت إحــالل نســب مختلفــة مــ) 11(لــم تظهــر نتــائج الجــدول 

% 86، 88.3، 78.3، 90، 85فـي نسـبة فقـس البـیض والتـي بلغـت E,D,C,B,Aكبدیل عن فول الصـویا 

ممــا یشــیر ان الكســبة المســتخدمة فــي العالئــق قــد اســتنبطت مــن اصــناف الســلجم المــنخفض بمحتــواه مــن حــامض 

ن توازن وتجانس العالئق المستخدمة لـم تـؤثر االیروسیك والكلوكوسنولیت والتي تعتبر من المثبطات التغذویة بید ا

سلبیأ في خصوبة الطیور ونسبة الفقس كما لم یظهر الجدول ذاته أي تبـاین معنـوي فـي نسـبة الفقـس خـالل اشـهر 

  .لنسبة باالرتفاع مع تقدم العمر اسة الثالثة التي استمرت هذه الدر ا

  

  في النسبة المئویة لفقس بیض لطائر السلوىتأثیر إحالل نسب مختلفة من كسبة بذور السلجم) 11(جدول 

  المعدل العام  الشهر الثالث  الشهر الثاني  الشهر االول  المعامالت

  أ85  أ85  أ90  أA80العلیقة 

  أ90  أ90  أ85  أB95العلیقة 

  أ78.3  أ85  أ75  أC75العلیقة 

  أ88.3  أ90  أ85  أD90العلیقة 

  أ86  أ85  أ83  أE90العلیقة 

    أ87  أ83.6  أ86  المعدل العام

     P<0.05االحرف المتشابهة ضمن العمود او الصف الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنویة بمستوى 
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