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تأثیر استخدام مستویات مختلفة من مخلفات المفاقس في عالئق الدجاج البیاض على بعض  

ISA Brownالصفات النوعیة الخارجیة والداخلیة لبیض المائدة لدجاج 
  

  احمد عبد الرحمن المشهداني

  جامعة األنبار / كلیة الزراعة-قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

، أسـبوع22وهـي بعمـر ISA Brownمن نوع البني القشرة بیض تجة للمندجاجة 60أجریت دراسة على 

إمكانیــة اســتخدام مســتویات مختلفــة مــن مخلفــات بــیض التفقــیس كمصــدر للبــروتین هــو معرفــة دراســة الوالهــدف مــن 

حیـــث اســـتخدمت أربـــع مســـتویات مـــن هـــذه المخلفـــات . لبـــیضلالحیـــواني علـــى الصـــفات النوعیـــة الخارجیـــة والداخلیـــة 

/ طیــــر15(دجاجــــات 3) قفــــص(بواقــــع خمــــس مكــــررات للمعاملــــة الواحــــدة وفــــي كــــل مكــــرر )% 9، 6، 3صــــفر، (

وقـد أشـارت نتـائج ). تمـوز-آذار (یوًمـا 28استمرت هذه الدراسـة خمـس فتـرات زمنیـة طـول الفتـرة الواحـدة ). معاملة

القشـــرة مقارنـــة بعلیقـــة التحلیـــل اإلحصـــائي للصـــفات النوعیـــة الخارجیـــة للبیضـــة إلـــى تحســـن معنـــوي فـــي ســـمك ووزن

المقارنــة بینمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى حصـــول انخفـــاض معنـــوي لألشـــهر مـــایس، حزیـــران وتمـــوز مقارنـــة باألشـــهر آذار 

علـى بقیـة معـامالت التجربـة فـي صـفة نسـبة وزن القشـرة T3كما أشارت النتائج إلى تفـوق معنـوي للمعاملـة . ونیسان

شــهر علــى نفــس الصــفة فقــد تــدهورت معنویــًا خــالل األشــهر مــایس، حزیــران إلــى وزن البیضــة أمــا بالنســبة لتــأثیر األ

ن للصــفات النوعیــة الداخلیــة إلــى عــدم وجــود یكمــا أشــارت نتــائج تحلیــل التبــا. وتمــوز مقارنــة باألشــهر آذار ونیســان

تلــف فــي وزن البیــاض لكنهــا لــم تخT4وT2حســابیًا علــى T3وتفوقــت المعاملـة . فروقـات معنویــة فــي وزن الصــفار

لـم . علـى بـاقي معـامالت التجربـة فـي صـفة دلیـل البیـاضT3كـذلك تفوقـت المعاملـة . T1معنویًا مع علیقة المقارنة 

أمــا بالنســبة لتــأثیر الموســم فــیالحظ ان جمیــع . تشــر النتــائج إلــى وجــود فروقــات معنویــة بــین المعــامالت لوحــدة هــاو

الحـارة مـایس، حزیـران وتمـوز مقارنـة باألشـهر المعتدلـة آذار الصفات النوعیة الداخلیة تدهورت معنویًا خالل األشهر

  .ونیسان

  

Effect of using different levels of hatchery by product as a source of 
animal protein on egg quality of laying hens breeds ISA Brown 

Ahmed A. Al-Mashhadani
Dep. Animal Resources– College of Agriculture/ Al-Anbar University 

Abstract
This study used Sixty ISA Brown layers were produced egg of brown layer, all

at 22 weeks of age. The objective of this study was to determine the possibility of using 
hatchery by product as a source of animal protein and its effect on egg of Brown layer 
hens quality traits. Four levels of hatchery by product were used (0, 3, 7 and 9)% so four 
treatment were obtained with 5 replicate (3 bird/replicate) for each were used in this 
study which lasted for five periods (March- July), The duration of each period was 28 
day. The result of egg quality traits indicated improvement in thickness and weight egg 
as compared with control diet. Also the results showed that T3 significantly different 
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(p<0.05) with other treatment in percentage of the shell to egg weight. The results 
showed there are no significant differences in yolk weight and Haugh unit. The thired 
on T3 showed significant increase with T2 and T4 in white weight but there were no 
significant difference with T1. Also T3 showed significant difference in white index as 
compare with other treatment. All eggs quality traits showed significantly reduced 
during May, June and July as compare with March and April.

  

  المقدمة

نتــاج الــدواجن ولهــا تــأثیر مباشــر علــى العملیــة أو أكثــر مــن الكلفــة اإلنتاجیــة إل% 65-60تشــكل التغذیــة 

اإلنتاجیــة لــذا یجــب االهتمــام بالتغذیــة اهتماًمــا خاًصــا، إن نوعیــة العلــف تــؤثر بشــكل كبیــر علــى نمــو األفــراخ وعلــى 

إنتاجیة الدجاج من البیض حیث یجب توفیر العلف الكامل والمحتـوي علـى جمیـع العناصـر الغذائیـة الرئیسـة والنـادرة 

ومن أهم العناصر الغذائیة في تغذیة الدواجن هي البروتین لكونه یدخل ]. 1[متوازنة وحسب احتیاج الطائر وبصورة 

، حیث تعتبر مخلفات المفـاقس الناتجـة مـن عملیـات التفقـیس مـن مصـادر ]2[في تركیب جمیع خالیا وأنسجة الجسم 

الستخدامها في مجاالت تغذیة الدواجن رغـم توفرهـا البروتین المهمة والتي لم تحظ باالهتمام الكبیر من قبل الباحثین

بكمیات ومنذ فترة من الزمن لیست بالقصـیرة علـى تربیـة الطیـور الداجنـة كانـت هنـاك حقیقـة مفادهـا ضـرورة اسـتخدام 

مصــادر البروتینــات الحیوانیــة فــي عالئــق الــدواجن نظــًرا لمــا تتمیــز بهــا هــذه المصــادر مــن محتــوى عــالي لألحمــاض 

]. 3[والــذي عـــرف ســابًقا بعامــل البــروتین الحیـــواني B12األساســیة والمعــادن والفیتامینـــات وخاصــة فیتــامین االمینیــة 

إلــى أن مخلفــات المفــاقس والتــي تشــمل قشــور البــیض الفــاقس واألجنــة الهالكــة والبــیض غیــر المخصــب ] 4[وأشــار 

د رمیهـا فـي المنـاطق المفتوحـة والقریبـة مـن واألفراخ الضعیفة والمشوهة والمستبعدة تشكل مصـدًرا للتلـوث والعـدوى عنـ

المناطق التـي تـتم فیهـا تربیـة الطیـور لكونهـا وسـط غـذائي مالئـم لنمـو أعـداد هائلـة مـن البكتریـا الضـارة، لهـذا یتطلـب 

مـن % 80التخلص من المخلفات باستغاللها في تغذیة الحیوانات الن كلفة التخلص من هذه المخلفـات تشـكل تقریًبـا 

إمكانیــة االســتفادة مــن مخلفــات المفــاقس ] 8[و ] 7[و ] 6[وعنــدما درس كــل مــن ]. 5[كلیــة لطریقــة تحضــیرهاالكلفــة ال

بطــرق مختلفــة وجــدوا أنهــا مــواد علفیــة ومفیــدة فــي عالئــق الــدواجن وذلــك لكونهــا تمتــاز بمحتــوى بروتینــي یصــل إلــى 

كونهـا ذو تـأثیر ضـار علـى الصـحة وتوفرهـا بكمیـات كبیـرة فضـًال عـن% 20,9ومحتوى عـالي مـن الكالسـیوم % 26

بتغذیة الدجاج البیاض على ] 7[كما قام . والبیئة باإلضافة إلى عدم إتباع طرق صحیة إثناء عملیات التخلیص منها

كبـدیل عـن كسـبة فـول الصـویا وأشـار إلـى )% 16، 8صفر، (ثالث مستویات مختلفة من مسحوق مخلفات المفاقس 

] 9[ل ســمك القشــرة ووزن القشــرة والــوزن النــوعي ووحــدة هــاو كمــا وجــد الباحــث عــدم وجــود فروقــات معنویــة فــي معــد

تحسًنا معنوًیا في األداء اإلنتاجي للدجاج البیاض والوزن النوعي للبیض ووزن القشرة وسـمك القشـرة ووحـدة هـاو عنـد 

لمفـاقس یمكـن أن وبما أن مخلفـات ا)%. 15، 10، 5صفر، (استخدام أربعة مستویات مختلفة من مخلفات المفاقس 

تحــل محــل جــزء مــن مركــزات البروتینــات الحیوانیــة وبروتینــات كســبة فــول الصــویا التــي تســتورد مــن الخــارج بأســعار 

باهظة فضًال عن كونها مادة ثانویة ناتجة من عملیات التفقیس في المفاقس والتي یعاني معظم أصحابها من مشكلة 

لویــث البیئــة لــذلك اســتهدفت هــذه الدراســة إمكانیــة اســتخدام مخلفــات الــتخلص منهــا ألنهــا تســاهم بشــكل أو بــآخر فــي ت

المفاقس في عالئق الدجاج البیاض باعتبارهـا مصـادر بروتینیـة رخیصـة ومتـوفرة محلًیـا بـدًال مـن مركـزات البروتینـات 

.  الحیوانیة المستوردة من الخارج
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  المواد وطرائق العمل

اســتخدم فــي هــذه التجربــة وز،تمــمــدة خمســة أشــهر لغایــة شــهرواســتمرت ل،شــهر آذارفــيالتجربــة أجریــت 

أســبوع وزعــت عشــوائًیا علــى أربــع معــامالت وكــل معاملــة 22بعمــر ISA Brownدجاجــة بیاضــة مــن نــوع ) 60(

احتوت خمسة مكررات ووضع في المكرر الواحـد ثـالث دجاجـات، وغـذي الـدجاج علـى عالئـق متزنـة جهـزت بأربعـة 

وبـــذلك تكونـــت أربعـــة معـــامالت تجریبیـــة، المعاملـــة )% 9، 6، 3صـــفر، (ات المفـــاقس مســـتویات مـــن مســـحوق مخلفـــ

وقــد تــم حســاب ) 1(بــروتین حیــواني بــدون إضــافة مخلفــات مفــاقس جــدول )% 10(احتــوت علــى ) المقارنــة(األولــى 

سـم ذات ) 43× 49× 44(اتبع نظام التربیة في أقفاص ذي أبعاد ]. 10[التركیب الكیمیائي لعالئق التجربة تبًعا لـ 

وقــد . تمــوز–ْم خــالل أشــهر التجربــة آذار ) 35، 32، 29، 26، 24، 20(تبریــد صــحراوي وكانــت درجــات الحــرارة 

ســاعة تــم تنظیمهــا بواســطة ســاعة توقیــت وكــان العلــف والمــاء متــوفران بشــكل مســتمر أمــام 16كانــت فتــرة اإلضــاءة 

تـم تحدیـد بعـض الصـفات النوعیـة . یـوم للفتـرة الواحـدة) 28(قـع قسمت فترة التجربة إلى ستة فترات زمنیـة بوا. الطیور

وباسـتخدام محالیـل ملحیـة ذات أوزان ]. 11[الخارجیة مثل الوزن النوعي حیث تم تقدیر الوزن النوعي بطریقـة الغمـر 

ة وتــم قیــاس نســبة وزن القشــرة إلــى وزن البیضــة، وزن القشــرة، ســمك القشــر ]. 12[نوعیــة متدرجــة تــم تحضــیرها حســب 

كـذلك تــم تحدیـد بعــض الصــفات النوعیـة الداخلیــة مثــل وزن الصـفار، وزن البیــاض حیــث تـم تقــدیرهما بواســطة ]. 11[

  ].11[، ووحدة هاو ]14[، دلیل البیاض ]13[میزان حساس، دلیل الصفار 

  :طریقة تحضیر المخلفات

وبـیض غیـر مخصـب الحاویة على قشور البـیض الفـاقس وأجنـة هالكـة (تضمنت طریقة تحضیر المخلفات 

ْم واسـتخدم المحـرار طیلـة 80عملیـة الطـبخ علـى درجـة حـرارة ) باإلضافة إلى األفراخ الضعیفة والمشـوهة والمسـتبعدة

بعــدها أجریـــت عملیـــة . دقیقــة وقـــد كــان یضـــاف قلیــل مـــن المــاء بـــین الحــین واآلخـــر90مــدة الطـــبخ التــي اســـتغرقت 

وأخیــًرا تــم جــرش المخلفــات المجففــة وتــم . ولمــدة ثــالث ســاعاتمْ 70التجفیــف فــي فــرن كهربــائي علــى درجــة حــرارة 

  ).2(كما موضح في جدول ] 15[الحصول على منتوج متجانس اجري التحلیل الكیمیائي لهذه المخلفات بإتباع 

  :التحلیل اإلحصائي

فـــي تجربــة عاملیـــة للصـــفات، الــوزن النـــوعي للبـــیض، وزن ] CRD]16اســتخدم التصـــمیم التــام العشـــوائیة 

  .القشرة، سمك القشرة ووحدة هاو

بواســـطة البرنــامج اإلحصـــائي الجـــاهز ) GLM(وقــد اســـتخدم فــي تحلیـــل التباینــات النمـــوذج الخطـــي العــام 

SAS]17 [ كما استخدم اختبار دنكن متعدد المدیات]18.[  
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  )طن/ كغم(لعالئقالمكونات العلفیة لعالئق التجربة مع التحلیل الكیمیائي المحسوب لهذه ا) 1(جدول 

  العلیقة األولى  المواد العلفیة
T1

  العلیقة الثانیة
T2

  العلیقة الثالثة
T3

  العلیقة الرابعة
T4

  483  483  483  483  ذرة صفراء

  162  168  174  180  حنطة

  40  40  40  40  نخالة حنطة

  155  155  155  155  كسبة فول الصویا

  30  40  50  60  حیوانيمركز بروتین

  90  60  30  صفر  قسمخلفات مفا

  3  3  3  3  ملح طعام

  29  45  61  77  حجر كلس

  8  6  4  2  فوسفات الكالسیوم الثانیة

  التحلیل الكیمیائي المحسوب

  2839  2838  2837  2837  كغم علف/ طاقة تمثیلیة كیلو سعرة

  17.4  17.4  17.4  17.4  %بروتین خام

  3.6  3.6  3.6  3.6  %كالسیوم

  0.62  0.62  0.61  0.52  %متوفرالفسفور ال

  1.03  1.01  0.99  0.98  %الالیسین

  0.40  0.40  0.40  0.39  %المیثایونین

N.R.C.)1994(  

  

  التحلیل الكیمیائي لمخلفات المفاقس) 2(جدول 

  النسبة المئویة  المكونات

  %2.2  الرطوبة

  %26  البروتین الخام

  %6  األلیاف الخام

  %6.6  الدهن

  %41.6  الرماد

  %12.7  الكالسیوم

  %0.40  الفسفور
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  النتائج والمناقشة

  النوعیة الخارجیةالصفات  -أ

:سمك القشرة-1

إن سـمك القشــرة قـد ازداد معنوًیــا مـع ازدیــاد نسـب مخلفــات ) 3(تشـیر نتــائج التحلیـل اإلحصــائي فـي جــدول 

مـع المعاملـة T2لثانیـة المفاقس فـي العالئـق إال انـه تحققـت زیـادة حسـابیة فـي المعـدل العـام لسـمك القشـرة للمعاملـة ا

على التوالي وهذا یدل على أن زیادة مسـتویات T1و T2ملم لـ 0.282و 0.294حیث بلغ ) المقارنة(T1األولى 

مخلفــات المفــاقس قــد عملــت علــى تحســین معــدل ســمك القشــرة بســبب التــوازن بــین الكالســیوم والفســفور فــي مخلفــات 

أمــا بالنســبة ]. 19[العلیقــة فعمــل علــى ســد االحتیاجــات الیومیــة للطــائر المفــاقس ممــا أدى إلــى تــوازن الكالســیوم فــي 

لتأثیر درجات الحرارة على سمك القشرة فلوحظ انخفاًضا حسابًیا في سمك القشرة مع ارتفاع درجة حرارة البیئـة لوجـود 

وهذا یعود النخفاض ] 20[ارتباط سالب بین درجة الحرارة وسمك القشرة إذ كلما ترتفع درجة الحرارة یقل سمك القشرة 

أو قـد یعـود ] 21[بالدم الـذي عمـل علـى زیـادة قلویـة الـدم وهـذا یتفـق مـع مـا توصـل إلیـه Co2الضغط الجزیئي لغاز 

التبــاین إلــى انخفــاض كمیــة العلــف المســتهلك والتغیــر الحاصــل فــي التــوازن الهرمــوني وعلــى وجــه التحدیــد الهرمونــات 

م والتـــي هـــي هرمونـــات جنیبـــات الغـــدة الدرقیـــة والثایروكســـین وهرمـــون الكـــولي التـــي تـــتحكم بنســـبة الكالســـیوم فـــي الـــد

كالســییزول فتــنخفض نســبة الكالســیوم وبالتــالي تــنخفض نســبة ســمك القشــرة وكــذلك قــد یعــود إلــى حصــول تغیــر فــي 

  ].11[التوازن الحامضي القلوي 

  

مستویات مختلفة من مسحوق براون المغذى على االیسالبیض دجاج ) ملم(معدل سمك القشرة ) 3(جدول 

  )تموز- آذار (مخلفات المفاقس خالل الفترة من 

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  
  %مخلفات صفر

0.313  0.300  0.286  0.270  0.240  
  *ب0.282

±  
0.01  

T2  
  %3مخلفات 

0.313  0.313  0.298  0.279  0.265  
  أ ب0.294

±  
0.01  

T3  
  %7مخلفات 

0.327  0.311  0.292  0.293  0.280  
  أ0.300

±  
0.03  

T4  
  %9مخلفات 

0.339  0.313  0.292  0.290  0.275  
  أ0.302

±  
0.05  

  المعدل العام

±  

  أ0.323

±  

  أ0.311

±  

  ب0.294

±  

  ب0.284

±  

  ج0.268

±  
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  0.02  0.01  0.02  0.05  0.08  الخطأ القیاسي

  ).P<0.05(ن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وجود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى الحروف المتشابهة ضم*

  

  

:وزن القشرة-2

علـــى وزن ) P<0.05(ان الســـتخدام مخلفـــات المفـــاقس فـــي العالئـــق تـــأثیًرا معنوًیـــا ) 4(یتضـــح مـــن جـــدول 

لیقـــة وهـــذا یـــدل علـــى إمكانیـــة اســـتخدام القشـــرة إذ ازداد معـــدل وزن القشـــرة مـــع زیـــادة نســـبة مخلفـــات المفـــاقس فـــي الع

وممكن أن یعود ذلك إلـى المحتـوى العـالي ]. 6[دون أن یؤثر على معدل وزن القشرة %) 9(مخلفات المفاقس بنسبة 

من الكالسیوم في مخلفات المفاقس في كافة العالئق التجریبیة لكن یالحظ أیضـا مـن الجـدول ذاتـه حصـول انخفـاض 

ارتفـاع درجـة حـرارة البیئـة أو إن ارتفـاع درجـة حـرارة البیئـة عملـت علـى تقلیـل نسـبة غـاز معنوي فـي وزن القشـرة عنـد

في جسم الطائر نظـرًا لعملیـة اللهـاث التـي تحصـل فـي مثـل هـذه الظـروف المجهـدة وهـو Co2ثاني اوكسید الكاربون 

الي انخفـاض جاهزیـة الكالسـیوم العامل المهم في تكوین القشرة أو قد یعود إلى انخفـاض كمیـة العلـف المسـتهلك وبالتـ

  .واالستفادة منه في تكوین القشرة

  

براون المغذى على مستویات مختلفة من مسحوق االیسالبیض دجاج ) غم(القشرة وزنمعدل ) 4(جدول 

  )تموز- آذار (مخلفات المفاقس خالل الفترة من 

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  

  %مخلفات صفر
5.48  5.35  5.30  5.10  4.90  

  *ب5.226

±  

0.15  

T2  

  %3مخلفات 
5.60  5.40  5.33  5.18  5.05  

  أ5.353

±  

0.20  

T3  

  %7مخلفات 
5.74  5.42  5.34  5.23  5.06  

  أ5.365

±  

0.19  

T4  

  %9مخلفات 
5.76  5.43  5.36  5.22  5.13  

  أ5.382

±  

0.18  

  المعدل العام

±  

  قیاسيالخطأ ال

  *أ5.744

±  

0.5  

  أ ب5.405

±  

0.55  

  ب5.34

±  

0.40  

  ب ج5.226

±  

0.30  

  ج5.05

±  

0.28  

  

  ).P<0.05(الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وجود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى *
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:الوزن النوعي للبیضة-3

ات معنویـة بـین معـامالت مخلفـات المفـاقس ومعاملـة السـیطرة فـي عدم وجود فروق] 5[أظهرت نتائج جدول 

مــن مخلفــات المفــاقس دون التــأثیر علــى الــوزن النــوعي % 9الــوزن النــوعي للبیضــة وهــذا یــدل علــى إمكانیــة إحــالل 

نـوعي الذي لم یجد اختالفات في الوزن ال] 6[للبیضة مما انعكس ایجابًیا على قوة القشرة وهذا یتفق مع ما أشار إلیه 

أمـــا بالنســـبة )% 10، 8، 6، 4، 2صـــفر، (بــین المعـــامالت عنـــد اســـتخدام مســـتویات مختلفـــة مــن مخلفـــات المفـــاقس 

فـي الـوزن النـوعي للبیضـة خـالل ) P<0.05(لتأثیر درجات الحرارة على الوزن النوعي فقد لوحظ وجود تباین معنوي 

Co2ى حصـول تغیـر فسـلجي ینـتج عنـه فقـدان غـاز أشهر التجربة وهـذا یـدل علـى ان ارتفـاع درجـة الحـرارة یـؤدي إلـ

ممــا أدى إلــى ارتفــاع قلویــة الــدم كمــا إن ارتفــاع درجــة الحــرارة خــالل ) Panting(نتیجــة لقیــام الطــائر بعملیــة اللهــاث 

فصــل الصــیف یــؤدي إلـــى اخــتالل فــي التـــوازن الهرمــوني وخصوًصــا الهرمونـــات التــي تفــرز مـــن قبــل الغــدة الدرقیـــة 

)Thyroxin & Triodothyonine  ( اللذان یقومان بتنظیم نسـبة الكالسـیوم المنتقلـة مـن الـدم إلـى العظـم وبـالعكس

]22 ،23.[  

  

براون المغذى على مستویات مختلفة من مسحوق االیسالبیض دجاج ) غم(الوزن النوعيمعدل ) 5(جدول 

  )تموز- آذار (مخلفات المفاقس خالل الفترة من 

  المعامالت

  امالمعدل الع  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  
  %مخلفات صفر

1.088  1.087  1.084  1.078  1.078  
  *أ1.083

±  
0.012  

T2  
  %3مخلفات 

1.088  1.085  1.084  1.079  1.074  
  أ1.082

±  
0.012  

T3  
  %7مخلفات 

1.088  1.084  1.083  1.079  1.075  
  أ1.082

±  
0.013  

T4  
  %9مخلفات 

1.086  1,086  1,082  1,075  1,071  
  أ1,080

±  
0,013  

  المعدل العام

±  

  الخطأ القیاسي

  أ1.087

±  
0.019  

  أ1.086

±  
0.015  

  أ ب1.083

±  
0.015  

  ب1.078

±  
0.016  

  ب1.075

±  
0.01  

  

  ).P<0.05(الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وجود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى *
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:نسبة وزن القشرة إلى وزن البیضة-4

ان الســـتخدام المخلفـــات فـــي عالئـــق الـــدجاج البیـــاض تـــأثیر معنـــوي ) 6(یظهـــر تحلیـــل التبـــاین فـــي جـــدول 

)p<0.05 ( علــى نســبة وزن القشــرة إلــى وزن البیضــة حیــث ازدادت نســبة وزن القشــرة إلــى وزن البیضــة بزیــادة نســبة

مـن مخلفـات المفـاقس % 6على بقیة المعامالت وهذا یدل علـى إمكانیـة اسـتخدام T3مخلفات المفاقس حیث تفوقت 

بدل البروتین الحیواني دون التأثیر على نسبة وزن القشرة إلى وزن البیضة، وهذا یعبر عن توازن نسبة الكالسیوم في 

ســبة وزن القشــرة بــین فــي ن) P<0.05(وجــود تبــاین معنــوي ) 6(كمــا یظهــر تحلیــل التبــاین فــي جــدول . كافــة العالئــق

وان االرتفـاع العـالي لدرجـة . 8.24و8.75، 8.87، 9.39، 10.20أشهر التجربة الخمسة على التوالي حیـث بلغـت 

حـــرارة شـــهر تمـــوز أدى إلـــى حصـــول انخفـــاض كبیـــر مقارنـــة باألشـــهر األخـــرى وهـــذا قـــد یعـــود إلـــى انخفـــاض نســـبة 

القاعـدي نتیجـة اللهـاث وتغیـر -تغیـر فـي التـوازن الحامضـيالكالسیوم في الـدم نتیجـة قلـة اسـتهالك العلـف وحصـول 

المسـؤول عـن تنظـیم هجـرة ایونـات الكالسـیوم مـن الـدم إلـى العظـام ) الثایروكسـین(في التوازن الهرموني داخـل الجسـم 

]11.[  

  

براون المغذى على مستویات مختلفة االیسالبیض دجاج نسبة وزن القشرة إلى وزن البیضةمعدل ) 6(جدول 

  )تموز-آذار (من مسحوق مخلفات المفاقس خالل الفترة من 

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  
  %مخلفات صفر

9.94  9.09  8.72  8.75  7.53  
  *أ ب  8.80

±  
0.22  

T2  
  %3مخلفات 

10.30  9.51  9.57  8.47  8.16  
  أ9.20

±  
0.23  

T3  
  %7مخلفات 

10.21  9.72  9.00  9.03  8.74  
  أ9.34

±  
0.24  

T4  
  %9مخلفات 

10.35  9.24  8.19  8.78  8.53  
  أ9.01

±  
0.25  

  المعدل العام

±  

  الخطأ القیاسي

  أ10.20

±  
0.22  

  أ ب9.39

±  
0.20  

  ب8.87

±  
0.18  

  ب8.75

±  
0.18  

  ب8.24

±  
0.17  
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  ).P<0.05(جود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم و *

  

  

  

  

  

  

  

  الصفات النوعیة الداخلیة  -ب

:وزن الصفار-1

انه لیس هناك أي تأثیر معنوي لنسب استخدام مخلفات المفاقس علـى وزن الصـفار ) 7(یالحظ من جدول 

المعـامالت وهـذا یـدل علـى بقلیـل عـن بقیـةT1سوى وجود بعـض الفروقـات الحسـابیة حیـث فتفوقـت معاملـة المقارنـة 

إن مخلفـــات المفـــاقس لـــیس لهـــا أي تـــأثیر معنـــوي علـــى معـــدالت وزن الصـــفار عنـــد اســـتخدام المخلفـــات محـــل مركـــز 

  .البروتین الحیواني

أمــا بالنســبة لتــأثیر األشــهر علــى أوزان الصــفار فــیالحظ بــان هــذه الصــفة قــد تــدهورت بســبب تــأثیر اإلجهــاد 

حیــث بلغـــت المعـــدالت ] 24[جــة حـــرارة قاعــة التربیـــة وهــذا متفـــق مــع مـــا توصــل إلیـــه الحــراري النـــاتج مــن ارتفـــاع در 

  .على التوالي) 13.75، 13.40، 14.99، 15.44، 15.83(تموز -لألشهر آذار

  

براون المغذى على مستویات مختلفة من مسحوق االیسالبیض دجاج )غم(وزن الصفار معدل ) 7(جدول 

  )تموز- آذار (مخلفات المفاقس خالل الفترة من

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  
  %مخلفات صفر

15.85  15.6  15.29  13.91  14.59  
  *أ15.04

±  
1.36  

T2  
  %3مخلفات 

15.90  15.63  14.90  12.82  14.08  
  أ14.66

±  
1.38  

T3  
  %7مخلفات 

15.78  15.51  15.01  13.61  13.71  
  أ14.72

±  
1.45  

T4  
  %9مخلفات 

15.82  15.03  14.77  13.28  12.63  
  أ14.30

±  
1.52  

  المعدل العام

±  

  الخطأ القیاسي

  أ15.83

±  
1.06  

  أ15.44

±  
1.08  

  أ ب14.99

±  
1.05  

  ب13.40

±  
1.14  

  ب13.75

±  
1.23  

  

  ).P<0.05(ین المعامالت على مستوى الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وجود فروق معنویة ب*
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:دلیل الصفار-2

إن دلیل الصفار وهو الذي یعبـر عـن العالقـة بـین ارتفـاع الصـفار ) 8(یتضح من تحلیل التباین في جدول 

وقطــر الصــفار بــان دلیــل الصــفار لــم یتــأثر معنویــًا بنســب اســتخدام مخلفــات المفــاقس كبــدیل عــن المركــز البروتینــي 

تفوقـت حسـابیًا علـى T3لكـن المعاملـة . كما ولـم یظهـر أي اخـتالف بـین معاملـة المقارنـة وبقیـة المعـامالتالحیواني 

كبــدیل عــن مركــز البــروتین % 6وهــذا یــدل علــى إن مخلفــات المفــاقس حتــى وان أضــیفت بنســبة . جمیــع المعــامالت

عـدل دلیـل الصـفار إلـى قیمـة أعلـى الحیواني لم تختلف عـن مجموعـة المقارنـة فـي دلیـل الصـفار، بـل أدى إلـى رفـع م

ان دلیل الصفار مع ارتفاع درجـة الحـرارة خـالل أشـهر الصـیف ) 8(لكن لوحظ من جدول . من قیمة معاملة المقارنة

علــى التــوالي وربمــا یعــود إلــى انخفــاض 0.44و0.47، 0.50انخفــض معنویــًا خــالل األشــهر مــایس، حزیــران وتمــوز 

ممـــا یـــؤدي إلـــى انخفـــاض كمیـــة الفوســـفور المتناولـــة ] 26، 25[جهـــاد الحـــراري اســـتهالك العلـــف نتیجـــة التعـــرض لإل

  ].27، 24[وبالتالي انخفاض تركیزها بالدم وهذا متفق مع ما توصل إلیه 

  

براون المغذى على مستویات مختلفة من مسحوق مخلفات االیسامعدل دلیل الصفار لبیض دجاج ) 8(جدول 

  )موزت-آذار (المفاقس خالل الفترة من 

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  
  %مخلفات صفر

0.6080  0.5883  0.4976  0.4653  0.4331  
  *أ0.518

±  
0.007  

T2  
  %3مخلفات 

0.5900  0.5710  0.4818  0.4790  0.4562  
  أ0.515

±  
0.008  

T3  
  %7مخلفات 

0.6114  0.5992  0.5110  0.4528  0.4360  
  أ0.522

±  
0.007  

T4  
  %9مخلفات 

0.5979  0.5534  0.4953  0.4724  0.4494  
  أ0.513

±  
0.007  

    ب ج0.44  ب0.47  ب0.50  أ0.58  أ0.60  المعدل العام
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±  

  الخطأ القیاسي

±  
0.005  

±  
0.005  

±  
0.005  

±  
0.006  

±  
0.006  

  ).P<0.05(ود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وج*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:وزن البیاض-3

إن اســتخدام مخلفــات المفــاقس لــم یكــن لــه تــأثیر معنــوي لكــن تفوقــت ) 9(یالحــظ مــن جــدول تحلیــل التبــاین 

تین مخلفات مفاقس محـل البـرو % 6وهذا یدل على إمكانیة استخدام T4وT2على المعاملتین T3حسابیًا المعاملة 

وهذا قد یرجع إلى توازن لنسب األحماض االمینیة األساسیة في المعـامالت . الحیواني دون التأثیر على وزن البیاض

غــم 25.92بـان هنـاك تـأثیر ألشـهر التجربـة علـى وزن البیـاض حیـث تفـوق شـهر آذار ) 9(كمـا یتضـح مـن الجـدول 

ة مــایس، حزیــران وتمــوز انخفــاض فــي معــدل وزن حســابیًا علــى بقیــة أشــهر التجربــة فــي حــین شــهدت األشــهر الحــار 

البیــاض وهــذا یــدل علــى إن اإلجهــاد الحــراري الشــدید خــالل هــذِه األشــهر أدى إلــى انخفــاض كمیــة العلــف المســتهلك 

والذي أدى إلى عدم إمكانیة الطیور من الحصول على احتیاجاتها من البروتین وهذا متفـق مـع مـا توصـل إلیـه ] 28[

]29.[  

  

براون المغذى على مستویات مختلفة من مسحوق االیسالبیض دجاج ) غم(عدل وزن البیاض م) 9(جدول 

  )تموز- آذار (مخلفات المفاقس خالل الفترة من 

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  
  %مخلفات صفر

26.03  25.91  25.79  23.92  20.90  

  *أ24.51

±  

2.42  

T2  
  %3مخلفات 

25.84  25.46  24.43  23.05  18.67  
  أ23.49

±  
2.43  

T3  
  %7مخلفات 

25.96  25.50  25.11  24.52  20.65  
  أ24.34

±  
2.47  

T4  
  %9مخلفات 

25.88  25.32  23.41  24.55  21.24  
  أ24.08

±  
2.54  
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  المعدل العام

±  

  الخطأ القیاسي

  أ25.92

±  
2.55  

  أ25.54

±  
2.54  

  أ ب24.68

±  
2.56  

  أ ب24.01

±  
2.75  

  ب20.36

±  
2.69  

  

  ).P<0.05(الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وجود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دلیل البیاض-4

انــه ال توجــد أیــة فروقــات معنویــة بــین المعــامالت عنــد اســتخدام مخلفــات المفــاقس ) 10(یالحــظ مــن جــدول 

. حســابیًا علــى بقیــة المعــامالتT3دل البــروتین الحیــواني فــي عالئــق الــدجاج البیــاض علــى دلیــل البیــاض فتفوقــت بــ

فــي دلیــل البیــاض مــع تقــدم أشــهر التجربــة الحــارة ) p<0.05(إن هنــاك انخفــاض معنــوي ) 10(ویالحــظ مــن الجــدول 

على التوالي وهذا قـد یعـود إلـى قلـة ) 38.26، 40.40، 44.77(مایس، حزیران وتموز حیث بلغت قیم دلیل البیاض 

وقــد ] 21[وهــذا یتفــق مــع مــا توصــل إلیــه ] 14[وزن البــیض المنــتج الــذي یعتبــر عامــل مهــم فــي قیــاس دلیــل البیــاض 

  ].11[یعود إلى وجود معامل انحدار سالب بین ارتفاع البیاض ووزن البیضة ودرجة حرارة البیئة 

  

براون المغذى على مستویات مختلفة من مسحوق مخلفات االیساج معدل دلیل البیاض لبیض دجا) 10(جدول 

  )تموز-آذار (المفاقس خالل الفترة من 

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  
  %مخلفات صفر

52.26  51.77  44.86  39.63  38.87  
  *أ45.47

±  
1.96  

T2  
  %3مخلفات 

52.39  51.82  44.89  40.73  37.27  
  أ45.42

±  
1.85  

T3  
  %7مخلفات 

52.65  52.40  45.81  41.00  38.09  
  أ45.99

±  
1.76  

T4  
  %9مخلفات 

52.25  51.96  43.54  40.24  38.83  
  أ45.36

±  
1.94  

    ج38.26  ب40.40  ب44.77  أ51.98  أ52.38  المعدل العام
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±  

  الخطأ القیاسي

±  
1.32  

±  
1.34  

±  
1.36  

±  
1.46  

±  
1.57  

  ).P<0.05(الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وجود فروق معنویة بین المعامالت على مستوى *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:وحدات هاو-5

أي تــأثیر معنـوي لنســب اســتخدام مخلفـات المفــاقس علــى وحــدات ) 11(یظهــر تحلیــل التبـاین فــي جــدول لـم 

مخلفـات المفـاقس دون إن یكـون لـه أي تـأثیر معنـوي علـى هـذه % 9تخدام وهذا یدل على أنه یمكـن اسـ) H.U(هاو 

الصفة التي تعتبر مـن الصـفات المهمـة المحـددة لنوعیـة البیضـة أمـا بالنسـبة لتـأثیر درجـات الحـرارة علـى هـذه الصـفة 

مـع البـیض یومًیـا على هذه الصفة وهذا یعود ألسـباب منهـا ج) P<0.05(ا معنوًیا فقد لوحظ بان الرتفاع الحرارة تأثیرً 

إضافة إلى خزنه في درجات حرارة منخفضة تحت ظروف مثالیة مـن درجـات حـرارة ورطوبـة وتهویـة عنـد خزنـه لفتـرة 

  .]23[فینعكس ذلك سلًبا على وحدات هاو طویلة 

  

براون المغذى على مستویات مختلفة من مسحوق مخلفات االیسامعدل وحدة هاو لبیض دجاج ) 11(جدول 

  )تموز-آذار (ل الفترة من المفاقس خال 

  المعامالت

  المعدل العام  الشهر

±  

  الخطأ القیاسي
  تموز  حزیران  مایس  نیسان  آذار

T1  

  %مخلفات صفر
82.6  82.1  80.0  79.3  76.6  

  *أ80.12

±  

1.76  

T2  

  %3مخلفات 
82.21  81.80  79.75  79.00  74.85  

  أ79.53

±  

1.28  

T3  

  %7مخلفات 
81.84  82.35  79.71  73.75  72.25  

  أ77.98

±  

1.84  

T4  

  %9مخلفات 
82.04  82.25  80.03  73.85  72.3  

  أ78.09

±  
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1.87  

  المعدل العام

±  

  الخطأ القیاسي

  *أ82.12

±  

2.16  

  أ82.03

±  

2.2  

  ب79.83

±  

2.27  

  ب76.5

±  

2.18  

  ج73.9

±  

1.89  

  

  ).P<0.05(ة بین المعامالت على مستوى الحروف المتشابهة ضمن العمود أو الصف الواحد تدل على عدم وجود فروق معنوی*
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