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استخدام مخلفات تصنيع الذرة الصفراء المدعمة بمسحوق السمك كمركزات بروتينية محلية 

 بدالً عن المستوردة في عالئق فروج اللحم
 

 علي محمود الكسار                                محمد حسن عبد العباس

 معة بغدادجا –جامعة الكوفة                         كلية الزراعة  –كلية الزراعة 

 المستخلص

هدفت التجربة تقييم انتاج  ررزاتاب بريتيةياة ملار ماج رت تاجب تةاةينية  جنلماة ردحواة بوما لا الماو  يا  اجفجب  

فرخاج  حارا  022الغذائية ا خرى يرنرفة تأ ير تغذمتمج ح ى الةتجب ا نتججية يا قتةاجيمة لتاري  ال  مساخاتتدي فات التجرباة 

فرخ/ررارن(س يزجنات  02لتت يزحت حشلائيج   ح ى خومة رنجرالب بلاقا  ررارنمل ل ونجر اة اللاماد  )هجبري بنور ملي يامد يا

( ررزات بريتيةاات نيااجتت خاالن  TC2( ررزاات بريتيةاات مياالانت انينات رمااتلني )بريفيواات()TC1رناجرالب التجربااة زوااج م ات:)

( ررزات باريتيل T4المو  يا  جفجب ا خرىس) ( ررزت بريتيل نيجتت ر  ت مجر ه ز لتيل الذن  الودحم بوم لاT3رمتلني )

( ررزات باريتيل نياجتت ر  ات مجر اه ز التيل T5نيجتت ر  ت مجر ه اجةاة الاذن  الوادحم بوما لا الماو  يا  اجفجب ا خارىس )

يئ ياجةة الذن  رةجصتة الودحوتيل بوم لا المو  يا  جفجب ا خرىسغذمت الطيلن خالل ا خاجبي  الالال اة ا يلاى حالئا  باج

ز يال  0222% باريتيل خاجي ي 02ز يل خنر  طجقة روال ة/زغم ح ف ، حالئ  نوال امتالب  0222% بريتيل خجي ي 00يامتلب 

ز يال خانر  طجقاة روال اة/زغم ح افس اخاتنو   0022% باريتيل خاجي ي 20خنر  طجقاة روال اة/زغم ح اف يحالئا  نماجئت امتالب 

 رج م ت:  (س يقد بيةت الةتجئج.C.R.Dالتةويم التجي التنشية )

% راج بايل الوناجرالب فات التماجي  اللزنياة يخاالل جويا  الوادي النورماة ، 8يجلي فريا رنةلمة حةاد رماتلى امتواجل  -2

خاالل فتار  الةوال يالةماجئتس يخاج ت  4Tياق  رندل رنةل  خج ته طيلن الونجر ة  TC2يزجنت افض  رنجر ة خالل ررم ة الةول 

،ارااج خااالل ررم تاات الةواال يالةمااجئت فقااد خااج ت طياالن TC1الن ااف ياق مااج فاات  ازياار رناادل رنةاال  فاات اخااتمال T5الونجر ااة

اح ى القيم رنةلماة فات رنجرا  الت لما  الغاذائت T4 زذل  خج ت طيلن الونجر ةT4 اح ى رندل ياق ه طيلن الونجر ةTC2الونجر ة

رنادل رنةال  فات اخاتمال  الن اف  ازيار 8T، يقاد خاج ت الونجر اة TC3يTC1 ،TC2 بيةوج ايطج القيم خج تمج طيلن الونجرالب

( خالل فتار  الياجيئ ، اراج خاالل ررم تات الةوال يالةماجئت فقاد خاج ت طيالن الونجر اة TC1بيةوج اق  رندل خج ته طيلن الونجر ة )

TC2  اح ى رندل فت زوية الن ف الومتم   ، بيةوج اقا  الوناد ب خاج تمج طيالن الونجر اةT4 س يجالي فاريا رنةلماة حةاد رماتلى

اح ى القيم بيةوج ايطئ القيم خاج تمج طيالن  T4% رج بيل الونجرالب فت رنجر  الت لم  الغذائت اذ خج ت طيلن الونجر ة 8وجل امت

 سT3ي  TC1  ،TC2الونجرالب 

 اخجبي  س  5لم تظمر فريقجب رنةلمة فت نمية التةجفت رج بيل الونجرالب حةد حور  -0

يمةجن حراقت بيةوج اقا  حجئاد ل ادمةجن اللاماد خاج ته  480س2ياليجلغ  T3ر ة اح ى حجئد ل دمةجن اللامد خج ته طيلن الونج -0

،  T3يمةجن حراقت يان افضا  نماية فات زتاجا  حجئاد الادمةجن اللاماد خاج ته طيالن الوناجر تيل  020س2اذ ب غ  T4طيلن الونجر ة 

TC2  فت طيلن الونجر ة 5س84ن اللامد ب غت % ح ى التلالت بيةوج ايطئ نمية فت زتجا  حجئد الدمةج 0س226،  4س220اذ ب غ %

T4 س 
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Abstract 

 A locally prepared protein concentrates based on corn by product, fishmeal and feed 

additives were compared with imported protein concentrates in this experiment. 

 Three hundred one day olds Hubbard Classic strain chicks were randomly distributed to 

five treatment groups with  two replicates( 30 bird/ replicates): 

TC1: Animal protein concentrates imported from Jordon (provimi) 

 TC2: Plant protein concentrates imported from Belgium. 
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T3: Locally corn gluten feed supplemented with fish meal and other feed additives. 

T4:  Locally corn germ feed supplemented with fish meal and other feed additives. 

T5: 50% corn gluten + 50% corn germ supplemented with fish meal and other feed additives. 

Feeding regime of three phases starter diets (0-3 weeks) contained 3000 kcal ME/kg feed and 

23% crude protein, grower diets (3-6 weeks) contained 3100 kcal ME/kg feed and 21% crude 

protein, and finisher diets (6-8 weeks) contained 3200 kcal ME/kg feed and 19% crude protein. 

By using of Completely Randomized Design (C.R.D.) in analysis of variance. Results showed 

that: 

1- There were significant differences (P<0.05) among treatments in weight gain at different 

periods. Birds in TC2, T3 gave the highest weight gain in starter phase, TC2 in growing and 

finishing phase while T4 showed less weight gain at these same periods. 

Birds in T5 consumed the highest amount of feed, however birds in TC1 consumed the lowest 

amount of feed during the starter, grower and finisher periods. 

Birds in T4 showed the highest value, on the other hand, birds in TC1, TC3, T3 showed the 

least value. 

2- No significant differences in dressing percentage among different treatments at 8 weeks of 

age. 

3- The highest economical benefits were recorded from birds in T3 (0.452 I.D.) however the 

lowest benefits were recorded for birds in T4 (0.309 I.D.) and the best percentage in 

efficiency of dinar returns were recorded in birds of T3, TC2 (109.4, 106.2%) respectively, 

however the lowest efficiency was 74.8% for T4. 

 

 المقدمة

بقت انتج  الورزتاب اليريتيةية يا  جفجب ا خارى مرارا  ح اى الي ادان الوتقدراة زلنماج تارتيا بجلةاةجحجب الريويجئياة 

يالديائية 
(2  ،0  ،8  ،0   ,28 ،25)

، روج يحج التغذيملن الى التترير بجنتج  الورزتاب اليريتيةية رل الولاي ا يلياة الونريفاة الوةادن  

ججنب يالرخيةة الالول يغير الومتتدرة لالختمال  اليشر  يرةمج الوت تجب الالجنلمة لتةةي  ال يلب يالم يوة ال
(4)

 س

يفت النراا يخجصة فت رةطقة التراب ا يخا )ر جفظة بجب ( تشتمر بتناحة ر ةلل الاذن  الةاتراا يالتات تمالا رنظوماج 

نية ح يماج  خاتتالم راجي  الةشاج يالدزماترمل زوةتال  نئيمات بجب   جراا حو يجب تةةي –الى رنو  نشج ييزمترمل المجشوية 

فمت ح ف ز لتيل الذن  ياجةة الاذن  الومياأ   خاتتالم التمات اذ  By-productفت الونو  ، ارج الوت تجب التةةينية الالجنلمة 

الااف يمةااجن/طل ل وةتاالجيل ح ااى التاالالت  202،  52تيااجب بجخاانجن زهيااد  تي ااغ 
(8)

دناخااة الااى رنرفااة القيوااة س لااذل  هاادفت هااذ  ال

الغذائية لموج ير جيلة جن موج ملار   نتج  ررزتاب بريتيةية ر  ية بند تدحيوموج بوم لا المو  الو  ت يا  جفجب الغذائية 

ج ا خرى يتغدمتمج الى فري  ال  م ل لقلف ح ى قيوتمج اليجم لجية يا قتةجيمة رل خالل ا ياا ا نتججت لتري  ال  م يرقجننتموا

 بورزتمل بريتيةييل رمتلنيمل امدهوج   ميلانت يا خر نيجتتس

 

 مواد وطرائق العمل

ز يااة التناحة/ججرنااة الرلفااة خااالل الوااد   –اجرماات هااذ  التجربااة فاات مقاا  الطياالن الداجةااة التااجب  لقماام الالااري  ال يلانيااة 

الوماتلنيمل: ال يالانت نالب بريفيوات  س تام مماجب ر تالى يررلناجب الورزاتمل الياريتيةييل20/22/0228لغجمة  20/0/0228

ا نينت الوةشأ يالوةة  رل قي  شرزة بريفيوت ا نينية لةاةجحة ررزاتاب ا حاالف ، يالةياجتت نالب خالن  الوييةاة تتجصاي  

( ميااا احتيارا الوقيااجه فاات هاذ  التجربااة راال ت  ي مواج الريوااجي  ميااا ر تلاهواج الغااذائت راال 2ت جلي ماج الريويجئيااة فات جااديل )

موج  ا ريةية يخةلصاج  الويالاجملنيل يالمماتيل يالتيتجريةاجب الضارينمة يالوناجينس ح اى  الا ذلا  جارى تمي اة يت  يا  ا 

ر تلى ح ف ز لتيل الذن  ياجةة الذن  الومياأ   خاتتالم التمات ياخاذب حيةاجب رال هاذ  ال لارا  الةيجتياة را  الوالاي الن تياة 

  ي مج زيويجئيج  ياختةجيا  الى رج ذزار  ا يلية الداخ ة فت ترزيب النالئ  لغر  ت
(5)

(س ياحتوادب راجي  0يالول ا ة فات جاديل ) 

ح ف الر لتيل ياجةة الذن  رةجين ل يريتيل الةيجتت زوجي  مجر ة فت الورزت اليريتيةات الواراي ت ضاير  يتقييواه ، يح اى  الا 

 م النو  ح ى تدحيومج بجلوماتلمجب الالزراة رال  ذل  جرى تندم  ر تلاهج رل اليريتيل الر ت حل طرم  ا جفة رم لا المو 
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ت   ا موج  ا ريةية يالتيتجريةجب يالونجين يبةتس الةمب التت تلاجدب ح يه ت   النةجصر الغذائية فت الورزاتمل الوماتلنيمل 

بوج مةمجم ر  تلصيجب 
(26)

ياخرمل  
(0  ،0  ،28،25)

الرئيمايةس تام تةاويم  فت تغطية امتيجججب فاري  ال  ام رال النةجصار الغذائياة 

 جمتب رل امد الوتجقس التججنمة فت ر جفظة بجب  Hubbardفرخ غير رجةس رل هجيل فري  ال  م  022التجربة بجختتداي 

 

 ( المحتوى الكيميائي المحسوب للمركزات البروتينية المستخدمة في التجربة1جدول )

البروتين الحيواني 

المستورد بروفيمي 

7003-اردني   

ن النباتي البروتي

 المستورد سوري

بروتين محلي حامله 

 كلوتين الذرة المدعم

بروتين محلي حامله 

 اجنة الذرة مدعم

بروتين محلي حامله 

كلوتين واجنة الذرة 

 مناصفة

INGREDIE

NTS 

Chemical analysis Chemical 

analysis 

Chemical analysis 

calculated 

Chemical 

analysis 

calculated 

Chemical 

analysis 

calculated 

 

Min  45% Min   42% 45% 45% 45% Crude 

protein 

Min   8% Max   7.2% 4.25% 16.14% 10.19% Crude fat 

Max   3% + 2.23% 1.38% 1.72% Crude fiber 

2.5% + 11.68% 10.22% 16.21% Ash 

6% + 8% 8% 8% Calcium 

3% + 3.6% 3.6% 3.6% Phosphorus 

ava. 

3% Min  3% 2% 2% 2% Lysine 

2% Min  2% 3% 3% 3% Methionine 

2% Min  2.5% 3.5% 3.5% 3.5% Methionine 

+ Cystine 

2200 2300 2200 2445 2315 Metabolizab

le energy 

(Kcal/kg) 

     Vit./1kg 

130000 I.U. 120000 I.U. 120000 I.U. 120000 I.U. 120000 I.U. Vit. A 

30000 I.U. 25000 I.U. 35000 I.U. 35000 I.U. 35000 I.U. Vit D3 

5 mg 20 mg 40 mg 40 mg 40 mg Vit. K3 

3 mg 20 mg 30 mg 30 mg 30 mg Vit. B1 

75 mg 50 mg 80 mg 80 mg 80 mg Vit. B2 

 mg 50 mg 50 mg 50 mg Vit. B6 30 ـــ

60 mg 150 mg 400 mg 400 mg 400 mg Vit B12 

 mg 500 mg 500 mg 500 mg Niacin 300 ـــ

120 mg 100 mg 140 mg 140 mg 140 mg Pantoth acid 

200 μcg 10 mg 20 mg 20 mg 20 mg Folic acid 

15 mg 1000 μcg 2000 mg 2000 mg 2000 mg Biotin 

5000 mg 5000 mg ـــ ـــ ـــ Choline 

chloride 

1500 mg  + 2000 mg 2000 mg 2000 mg Vit. C 

     Minerals/kg 

600 mg + 500 mg 500 mg 500 mg Mn 

70 mg + 50 mg 50 mg 50 mg Cu 

150 mg + 800 mg 800 mg 800 mg Fe 

600 mg + 500 mg 500 mg 500 mg Zn 

1 mg + 1.5 mg 1.5 mg 1.5 mg Se 

5 mg + 3.5 mg  3.5 mg 3.5 mg I 

1 mg + ـــ ـــ ـــ Co 

+ + 250 mg 250 mg 250 mg Mold Killer 

+ + 500 mg 500 mg 500 mg Anti 

coccidae 
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طير/رررن(س قجحاة  02، يتم تلزم  ا فراخ بنور ملي يامد ح ى خومة رنجرالب يز  رنجر ة اشتو ت ح ى رررنمل )

ي 0( رمجمة ز  مجر  BRCالتجربة رقموة الى مجراب رتةللة حل بنضمج بميم رشي  )
0

جب الغجزمة فات س اختنو ت ال ج ة

ياخاتتدرت خاالل °(س ي 0خاالل ا خايلب ا يل  ام ختضات اخايلحيج  )° ي 08-04تدف ة القجحة ، يفارب لالفاراخ ينجاة ماران  

زغم/مجار س يزاجن 22ا خيلب ا يل يالالجنت رل النور الونجلف اليالختيرية الةغير   م اختيدلت بونجلف بالختيرية رق لبة خانة 

( زوج ت قت طيالن التجرباة الرحجماة الةا ية يال قجماجب الالزراة رةاذ Ad libitumلى الطيلن بشر  مر )الوجا يالن ف مقدرجن ا

اليلي ا يل يمتى نمجمة التجرباةس جارب رلازناة زجر اة لجويا  حالئا  التجرباة رال مياا ر تلاهاج رال الطجقاة يالياريتيل ب ياا 

 (س0 ة فت جديل )زجنت جوينمج رةتجظر  فت ر تلاهج رل الطجقة ياليريتيل يالول 

غم/طيار(س تام يناخاة التماجي  اللزنياة ، اخاتمال  الن اف ، رنجرا  الت لما   42يزنت ا فراخ بنور ملي يامد يزجنت رند تمج )

مالي( يالتتار   86-40مالي( يالةماجئت ) 40-00ملي( يالةول ) 02-2الغذائت ، ز ف انتج  النالئ  خالل التتراب يهت رل اليجيئ )

طياررل زا  رنجر اة( ل ماجب نماية  02طيلن رل زا  ررارن ) 22ملي تم جتن  86لي(س يحةد ب لغ الطيلن حور م 86-2الر ية )

التةجفت يفقج  لواج ايني  
(0)

 Completely Randomized Design( التةاويم تاجي التنشاية 20س تام ت  يا  الييجناجب بجخاتتداي)

(CRD فت اليرنجرج ا مةجئت الججهت )SAS (0222 )
(25)

 

 

( التحليل الكيميائي التقريبي2)جدول 
(1)

 Approximate chemical analysis  للحوامل النباتية ومسحوق السمك

 والمواد العلفية االولية الداخلة في تركيب العالئق

 المادة العلفية
المادة 

 الجافة %

البروتين 

 الخام %

الدهن 

% 

االلياف 

% 

الرماد 

% 

NFE 

% 

(2)
الطاقة الممثلة كليو 

 علفسعرة/كغم 

علف كلوتين الذرة الصفراء 

 المحلية
0.60 7.60 760 161 260 0360 217160 

اجنةةةةةةةةة الةةةةةةةةذرة الم يةةةةةةةة ة 

 الستخالص الزيت
0760 2060 7060 267 160 7163 700060 

 771260 3060 260 261 761 61. 0061 حبوب الذرة الصفراء

 227060 2060 1160 60. .26 0760 0260 كسبة فول الصويا

 710060 3061 162 760 262 1761 0060 ة محليةحبوب حنط

 700060 .76 2060 161 1620 160. 0161 مسحوق سمك محلي
اجريةةت هةةذت التحاليةةل فةةي مختبةةرات كليةةة العلوم/جامعةةة الكوفةةة   مختبةةر الدراسةةات العليا/كليةةة الزراعةةة   مختبةةر الكيمياء/المع ةةد  (1)

 % واخذ المتوسط العام ل ذت التحاليل7616معدالت القيم الفني/كوفة   مختبر اهلي6 كانت الفروقات ما بين 
Titus (10.2 )حسبت الطاقة اعتماداً على معدالت مضروب النسب التي اوردها  (2)

(20)
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 ( يبين المكونات والتركيب الكيميائي لعالئق فترة البادئ والنمو والن ائي7جدول )

 ( اسابيع.-.فترة الن ائي ) ( اسابيع.-7فترة النمو ) ( اسابيع7-0فترة بادئ ) المادة

TC1 TC2 T3 T4 T5 TC1 TC2 T3 T4 T5 TC1 TC2 T3 T4 T5 

 .126 1062 0.63 0.60 0360 0.62 0.62 0161 0061 0162 0061 .006 0161 7061 0061 ذرة صفراء

 1367 1.67 1.60 1.60 1060 1.60 1361 .136 .116 1160 1763 1761 1.60 1163 .116 حنطة

كسةةةةةبة فةةةةةول 

 الصويا

7062 7161 7060 7060 7060 2160 2160 2060 2060 2060 1.61 2060 1.61 1.61 1.61 

مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز 

بروتينةةةةةةةةةةةةةةةي 

حيةةةةةةةةةةةةةةةةواني 

 )بروفيمي(

 ــ ــ ــ ــ 1060 ــ ــ ــ ــ 1060 ــ ــ ــ ــ 1060

مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز 

بروتينةةةةةةةةةةةةةةةي 

 نباتي 

 ــ ــ ــ 1060 ــ ــ ــ ــ 1060 ــ ــ ــ ــ 1060 ــ

مركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز 

بروتينةةةةةةةةةةةةةةةي 

 محلي

 1060 1060 1060 ــ ــ 1060 1060 1060 ــ ــ 1060 1060 1060 ــ ــ

 260 760 760 .06 061 260 263 761 763 .76 262 160 261 761 761 زيت الذرة

فوسةةةةةةةةةةةةةةفات 

ثنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائي 

 الكالسيوم

 ــ ــ ــ 063 063 ــ ــ ــ 063 063 ــ ــ ــ 063 063

 ــ ــ ــ 067 067 ــ ــ ــ 067 067 ــ ــ ــ 067 067 ملح الطعام

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع 

الطاقة الممثلة 

كليوسعرة/كغم 

 علف

7000 7000 7000 7000 7000 7100 7100 7100 7100 7100 7200 7200 7200 7200 7200 

البةةةةةةةةةةةةةروتين 

 الخام %

27 27 27 27 27 21 21 21 21 21 10 10 10 10 10 

االليةةاف الخةةام 

% 

763 7637 76.1 761. 76.1 7603 7611 7602 7670 7673 7627 762. 7620 7610 7611 

 0603 0603 0603 0603 0603 1610 1610 1610 1610 1611 1622 1622 1622 1621 1622 الاليسين %

 0600 0600 0600 0600 0600 0601 0601 0601 .060 .060 0610 0610 0610 0600 0600 مثيانونين %

مثيةةةةةايونين   

 سستين %

06.7 06.2 06.. 06.. 06.. 0633 0633 0633 0633 0633 0630 0630 0630 0630 0630 

 06.0 0601 0601 0600 .060 1600 1600 1600 1600 0603 1600 1600 1600 1602 1602 الكالسيوم %

فسفور متيسر 

% 

0610 0610 0610 0610 0610 0612 0610 0610 0610 0610 0611 0611 0611 0611 0611 

 6.0. 36.0 3612 ..36 36.0 632. 3612 621. 3610 3621 1600 621. 16.0 .60. 612. الدهن %

نسبة الطاقة : 

 البروتين

17060 17060 17060 17060 17060 1036. 1036. 1036. 1036. 1036. 1..60 1..60 1..60 1..60 1..60 

 

 

 تائج والمناقشةالن

( الى رند ب التمجي  اللزنية ياختمال  الن ف يرنجر  الت لم  الغذائت ، اذ مظمر الت  يا  ا مةاجئت 4مشير جديل ) 

 T5  ،T3( فت رند ب التمجي  اللزنية خالل جوي  الودي النورمةس اذ خاج ت طيالن الوناجرالب P<0.05يجلي فريقجب رنةلمة )

 ،TC2 ننااة بطياالن الونجر ااة تتلقااج  رنةلمااج  رقجTC1 ( بيةوااج خااج ت طياالن الونجر ااة  0-2خااالل فتاار  اليااجيئ )اخاايلبT4  ايطااى

 62س2452اذ خج ت افض  الوناد ب  TC2اخيلب( تويتب طيلن رنجر ة الوقجننة الالجنية  6-0الوند ب ،ي خالل ررم ة الةول )

-6طيرس ياننرس نتس ا تجج  خالل ررم ة الةمجئت )غم/ 42س2260ايطأ الوند ب  T4غم/طير فت ميل خج ت طيلن الونجر ة 

غم/طيار ، باةتس  02س885ح ى تتلقمج الونةل  فت رندل التمجي  اللزنياة يالاذ  ب اغ  TC2( اخيلب اذ مجفظت طيلن الونجر ة 5

 T4لونجر اة غم/طيارس يمالماا ان طيالن ا 82س028ا ق  رنةلمج  بيل جوي  الونجرالب اذ خج ت  T4اللقت زجنت طيلن الونجر ة 

)بريتيل ر  ت مجر ه اجةة الذن  الودحم( زجنت رتدهلن  فات جويا  رناد ب التماجي  اللزنياة طي اة الوراما  النورماة الوتت تاة ، 
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ينبوج منتى خيب ذل  الى مديث نغل  حجلية يرمتقر  بميب التمت التجي فت ا جةة روج تؤي  الى زمجي  ترالمل ال تيجاة 
(20)

 

تؤي  الى تق ي  خرحة ررين الولاي الغذائية ياخ   ا رناجا يهاذا منةات انتتاج  ارتةاجم الوالاي الغذائياة ، ان زمجي  ال تيجة 

 فت رةطقة ا رنجا يبجلتجلت تدهلن رندل الةول ليظمر بةلن  انتتج  فت رندل التمجي  اللزنية

خاالل  T5يالن الونجر اة ارج بتةلم رند ب اختمال  الن ف فيشير نتس الجديل الى يجالي فارا رنةال  لةاجل  ط 

يالتات لام تتت اف فيواج بيةماج  TC2  ،T3  ،T4غم/طير ، بيةوج ت يمج رنةلمج  طيلن الوناجرالب  02س562ررم ة اليجيئ اذ اختم رت 

)باريتيل ميالانت رماتلني( اقا  زوياة ح اف رقجنناة را  جويا   TC1رنةلمج  ، فت ميل اختم رت طيلن رنجر اة الوقجنناة ا يلاى 

اخاجبي ( ق ات زوياة الن اف  6-0غم/طيارس يرا  تقادي الطيالن باجلنور يخاالل ررم اة الةوال ) 22س648رنجرالب التجربة اذ ب غات 

غاام  2س0485،  2س0485،  4س0420اذ ب غاات  T3  ،T4  ،T5الوماتم   يبشاار  رنةال  فاات رنااجرالب الياريتيل الو  اات الوادحم 

اح اى  TC1  ،TC2ح ف/طير ح ى التلالت يالتت لم تتت ف بدينهج فيوج بيةمج رنةلماج  فات مايل خاج ت طيالن رناجر تت الوقجنناة 

غاام ح ااف/طير ح ااى التاالالتس ياننرااس نتااس ا تجااج  فاات  6س0800،  2س0808الونااد ب رنةلمااج  فاات اخااتمال  الن ااف اذ ب غاات 

غام ح اف/طير  0س2580اخيلب( اذ خج ت اح ى رندل فت اخاتمال  الن اف  5-6ةمجئت )رند ب اختمال  الن ف خالل ررم ة ال

غم ح ف/طيرس يبشر  حجي مالماا  6س2204اذ ب غ  T4فت ميل ايطأ الونجرالب خج ته طيلن الونجر ة  TC2فت طيلن الونجر ة 

نبوج منتى المايب فات ذلا  الاى انتتاجب انتتج  فت زوية الن ف الومتم   فت النالئ  الو تلمة ح ى ررزتاب بريتيةية ر  ية ي

)بريتيل ر  ت مجر ه اجةة الذن  الودحوة(  T4رمتلى الطجقة فت حالئ  اليجيئ يالةول يالةمجئتس ينبوج منلي الميب يخجصة فت 

لاداخ  الاى الى امتلائه ح ى رلاي غير رنريفة لدمةج ، يان اللجية الغذائية النجلية بجلدهل  تتر  رال الوناد  بمارحة ، يالادهل ا

روج مؤي  الى باا فت افراغ ر تلمجب الوناد   Pytorusا  ةت حشر نبوج م تت آليجب هررلنية تؤي  الى تضيي  ابلاب الوند  

يشنلن الطير بجلشي  روج مجن  الطيالن تناتف حال  تةاجيل الن اف يبجلتاجلت ماديث نقان فات النةجصار الغذائياة ا خجخاية التات 

 (20م تججمج جمم فري  ال  م)

)باريتيل ر  ات مجر اه ز التيل  T3ارج بتةلم رنجر  الت لم  الغذائت فيشير نتس الجديل الى تويت طيلن الونجر اة  

الذن  الودحم( اذ انمج مجيلت أن تنير حل زتجاتمج اليجم لجية يذل  رل خالل حدي يجالي فاريا رنةلماة بايل طيالن هاذ  الونجر اة 

 ررام  التجربةسيخالل جوي   TC2ي  TC1يرنجر تت الوقجننة 

هات  T3يبشر  حجي مالما ان رنجر  الت لم  الغذائت ل طيلن التت تةجيلت الورزتاب اليريتيةية الوماتلني  يالونجر اة  

فربواج مناتى المايب فات ذلا  الاى  T4ا فض  رل بيل جوي  الونجرالبس ارج خيب نايا  رنجر  الت لم  الغذائت  ول الونجر اة 

ترلمل ال تيجة اذ ذزر 
(28)

انه نتيجة لترلمل ال تيجة ت دث احجقة  رتةجم النةجصر الغذائية را  يجالي اليريتيةاجب يترلمةماج  

لطيقة  جنية غير نتجذ  بميب يجلي رةجط  ر ية ل وجا ياخرى زجنهة ل وجا فت اليريتيةجب رميية انتتج  الشد المط ت الداخ ت 

تيةااجب يبجلتاجلت مةاالل طيقاة خااط ية رلازماة لراا  رال خااط  ظمااجن  ل و  الل ياخاا  ا رناجا بماايب الادنتر  غياار الرجر اة ل يري

ا رنجا ينأه )قوة( يمد  التغب ت لل بيل النةجصر الغذائية ييمداب ا رتةجم )التغجبجب( فت ا رنجا الدقيقة ياماد  باذل  
(6  ،8)

 س

لتةااجفت ، اذ مشااير الت  ياا  ( الونااد ب النجرااة  يزان الجماام ال اات ييزن الذبي ااة الوةظتااة ينمااية ا8مياايل الجااديل ) 

غم/طيار فات  8سTC1 0802غم/طيار ت يماج  4س0525اذ خج ت اح ى رندل يزن مت  TC2ا مةجئت الى تتلا طيلن الونجر ة 

غم/طيار  0س2562،  5س0226،  8س0408اذ خاج ت رناد ب  T3  ،T5  ،T4ميل تةاجقن رنادل الالزن الةماجئت فات الوناجرالب 

 (سP<0.05ونجرالب تتت ف فيوج بيةمج رنةلمج  حةد رمتلى )ح ى التلالت يبدينهج جوي  ال

 

 4س2002افضا  يزن رنةال  ل ذبي اة الوةظتاة  TC2اننرس هذا ا رر ح ى رند ب ايزان الذبجئ  الوةظتة ، اذ خج ت الونجر ة 

 اخجبي س 5غم/طير حةد حور  2سT4 2088غم/طير ، بيةوج ايطىا رندل رنةلمة خج ته طيلن الونجر ة 

( الى حدي يجلي فريا رنةلمة فت رند ب نمية التةاجفت رال يين ا حضاجا الداخ ياة الوأزللاة 8وج مشير الجديل )بية 

( فت رند ب ايزان ا حضاجا الداخ ياة الوأزللاة P<0.05% بيةوج ظمرب فريا رنةلمة )62س82-88س65يترايمت قيوتمج بيل 

بيةوج ايطئ رندل خج ته طيلن الونجر اة  TC2ته طيلن الونجر ة غم/طير خج  80س20يزجن افض  رندل رنةل  فت يزن الق ب 

T4 (8ارج افض  رندل رنةل  فت يزن الريد فرجن رل نةيب رنجر ة الوقجننة  88س )غم/طيرTC1  غم/طير ، بيةوج  2س86اذ ب غ

د ب يزن القجنةاة ، اذ غم/طير ح ى التلالتس زذل  ال جل را  رنا 82س85اذ ب غ  T4  ،T5ايطى رندل خج ته طيلن الونجر تيل 

غم/طيار فات مايل لام تظمار  52س82،  62س88افضا  الوناد ب الونةلماة اذ ب غات  TC2  ،TC1خج ت طيالن رنجر اة الوقجنناة 

غم/طيار ل قجنةاةس اراج ايطائ رنادل  82س46رناد   قادن   T3اذ خج ت طيلن الونجر اة  TC1ي  T3فريقجب رنةلمة بيل الونجر ة 

غم/طير ح اى التالالتس يبشار  حاجي مالماا  22س00،  02س04اذ ب غ  T4  ،T5ج ته طيلن الونجر تيل رنةل  فت يزن القجنةة خ

خيب انتتجب يزن الق ب نبوج منلي الى انتتجب مجم الدي ميا ذزر 
(02)

ان حو يجب  ا  الادي رال الق اب تارتيا بةالن  امججبياة  
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ين  مةنرس ح اى زماجي  يزن النضا ة الق يياةس اراج انتتاجب يزن ر  مجم ذل  الدي يحو يجب الوقجيرة لجرمجنه فت ا يحية يهذا بد

الريد نبوج منةت مةلل رند ب امضية حجلية لت   الونجرالب ليةتج حةمج مةلل اقةى زتاجا  بجم لجياة جياد  لاتنرس الوماتلى 

النجلت فت رنجر  امض النةجصر الغذائية الووتةة ياللاص ة الى الريد زوج اشجن 
(24)

النةجصار الغذائياة يخجصاة  الى زمجي  امض 

 الدهلن رل شأنمج ان تؤي  الى زير مجم الريد يزمجي  يزنه زلنمج النضل الومؤيل حل توالي  الدهلن ياخ  جمم الرجئل ال تس

،  T3ارج خيب مديث ا نتتج  الةميت فت رند ب يزن القجنةة الوةظتة فت رنجرالب الورزتاب اليريتيةية الو  ياة  

T4  ،T5 اخجبي س  5ي الى ا نتتج  النجي فت يزن الجمم الةمجئت لتري  ال  م حةد حور نبوج منل 

يقد منالي المايب الاى انتتاج  زتاجا  حوا  القجنةاة زواج اشاجن الاى ذلا  زا  رال  
(22  ،22)

مياا ذزاريا ماديث ترالمل  

امتوجليااة مااديث ال تيجااة زوااج يان  نتتااجب رمااتلى ا ليااجف يالاادهلن تااأ ير فاات زمااجي   Xyloseرنقااداب راال الماارر التوجخاات 

 لالرنجاس Peristatic movementيبجلتجلت انتتج  زتجا  حو  القجنةة يال رزجب التونجية 

( ال مجبجب ا قتةجيمة يحجئد الدمةجن اللامد ، اذ مالماا ان افضا  حجئاد ل ادمةجن اللاماد خاج ته طيالن 6مييل الجديل ) 

 TC1يمةجن حراقت/يمةجن ياح ى رل رناجر تت الوقجنناة  480س2لودحم( اذ خج  )بريتيل ر  ت مجر ه ز لتيل الذن  ا T3الونجر ة 

 ،TC2  ارج ايطئ حجئد ل دمةجن فمج ته طيلن الونجر ة ،T4  يمةجن حراقت/يمةجنس 020س2اذ ب غ 

انماج ممتةتج رل ذل  نغم ان الورزتاب اليريتيةية الو  ية ملار مج رت تاجب  جنلماة لتةاةي  ميالب الاذن  الةاتراا ا   

يالتات احطات نتاجئج  T3يبند تدحيومج اختطجب بنضمج التتلا اقتةجيمج  ح ى الورزاتاب اليريتيةياة الوماتلني  يخجصاة الونجر اة 

ياحد  تنتير خطل  ن ل ا هتوجي بمذا الوةتل  ينف  قيوته الغذائية بوتمد رل ا  جفجب ا خرى زلنمج رةتل  ر  ات غيار صاجل  

% رال ز تاة انتاج  الورزاتاب اليريتيةياة 08-02شار  يائام ، يان ز تاة انتاج  الطال اللاماد ب اديي لالختمال  اليشار  يرتالفر ب

 يالةيجتية الومتلني س ال يلانية

 

 التجربة( يبين معدل الزيادة الوزنية واست الك اعلف ومعامل التحويل الغذائي للمعامالت المختلفة طيلة مدة 0جدول )

 المعاملة

 ر(الزيادة الوزنية )غم/طي
معدل است الك العلف )غم 

 علف/طير(
 معامل التحويل الغذائي

مدة 

 البادئ

0-7 

 اسبوع

مدة 

 النمو

7-. 

 اسبوع

مدة 

 الن ائي

.-. 

 اسبوع

مدة 

 البادئ

0-7 

 اسبوع

 مدة النمو

7-. 

 اسبوع

مدة 

 الن ائي

.-. 

 اسبوع

مدة 

 البادئ

0-7 

 اسبوع

مدة 

 النمو

7-. 

 اسبوع

 مدة الن ائي

 اسبوع .-.

TC1 ز بروتيني مرك

بروفيمي حيواني أردني 

 مستورد

490.1

0 
b

 

1388.0

0 
b

 

637.1

0
 b

 

645.1

0 
c

 

537.10 
c

 

1690.1

0 
b

 

1.316 
c

 

1.827 
c

 
2.510 

cd
 

TC2  مركز بروتيني

 نباتي سوري مستورد

540.3

0 
a

 

1480.6

0 
a

 

758.3

0 
a

 

727.7

0 
b

 

599.60 
a

 

1853.2

0 
a

 

1.343 
c

 

1.755 
c

 
2.443 

d
 

T3  مركز بروتيني

 ه كلوتين الذرةحامل

540.1

0 
a

 

1297.5

0 
c

 

601.0

0 
c

 

740.5

0 
b

 

2403.40 
b

 

1568.2

0 
c

 

1.371 
c

 

1.852 
c

 
2.609 

c
 

T4  مركز بروتيني

 حامله اجنة الذرة

442.5

0 
c

 

1062.4

0 
e

 

315.5

0 
e

 

737.8

0 
b

 

2458.00 
b

 

1034.6

0 
e

 

1.667 
a

 

2.313 
a

 
3.279 

a
 

T5  مركز بروتيني

حامله مناصفة كلوتين 

 ذرةواجنة ال

545.4

0 
a

 

1133.0

0 
d

 

388.0

0 
d

 

860.9

0 
a

 

2458.10 
b

 

1139.3

0 
d

 

1.578 
b

 

2.169 
b

 
2.936 

b
 

 (P<0.056* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى احتمال )
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لحي الن ائي واوزان الذبائح المنظفة ونسبة التصافي ( ت ثير تغذية المركزات البروتينية المختلفة في معدل الوزن ا1جدول )

 اسابيع .واوزان االعضاء الداخلية الم كولة )غم( لفروج اللحم عند عمر 

 المعاملة

معدل وزن 

الجسم عند عمر 

 اسابيع )غم( .

وزن الذبيحة 

المنظفة 

 )غم(

نسبة التصافي من 

دون االعضاء 

الداخلية الم كولة 

)%( 

 لية الم كولةاوزان االعضاء الداخ

وزن القلب 

 )غم(

وزن الكبد 

 )غم(

وزن القانصة 

 المنظفة )غم(

TC1  مركز

بروتيني بروفيمي 

حيواني أردني 

 مستورد

2591.5 
b

 1819.90 
b

 70.20 
N.S.

 10.17 
b

 76.00 
a

 51.80 
ab

 

TC2  مركز

بروتيني نباتي 

 سوري مستورد

2818.4 
a

 1990.40 
a

 70.60 12.59 
a

 73.00 
ab

 55.60 
a

 

T3  مركز

بروتيني حامله 

 كلوتين الذرة

2479.5 
c

 1722.00 
c

 69.40 9.69 
c

 68.50 
b

 46.50 
b

 

T4  مركز

بروتيني حامله 

 اجنة الذرة

1860.2 
e

 1275.00 
e

 68.55 8.50 
d

 58.70 
c

 34.90 
c

 

T5  مركز

بروتيني حامله 

مناصفة كلوتين 

 واجنة الذرة

2106.8 
d

 1449.60 
d

 68.80 7.75 
e

 58.70 
c

 39.00 
c

 

 (P<0.056* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تعني وجود فروق معنوية بين المتوسطات عند مستوى احتمال )

N.S. :Non-significantتعني عدم وجود فروق معنوية بين المتوسطات : 

 

ينار الواحد والنسبة المئوية في كفاءة ( يبين الكلفة للطن الواحد للمركزات البروتينية المحلية والمستوردة وعائد الد.جدول )

 اسابيع .عائد الدينار الواحد عند تسويق الطيور بشكل حي عند عمر 

 نوع المركز البروتيني
كلفة الطن الواحد من المركز 

 البروتيني )دينار عراقي(

عائد الدينار الواحد لالفراخ 

 اسابيع .عند عمر 

النسبة المئوية لكفاءة عائد 

د لالفراخ عند الدينار الواح

 اسابيع )%( .عمر 

TC1  مركز بروتيني

بروفيمي حيواني  أردني 

 مستورد

 % كمقارنة للكل100 06017 160006000

TC2  مركز بروتيني نباتي

 سوري مستورد
060006000 06070 10.62 

T3  مركز بروتيني حامله

 كلوتين الذرة
067036000 06012 10060 

T4  مركز بروتيني حامله

 الذرةاجنة 
067116.00 06700 3.6. 

T5  مركز بروتيني حامله

 مناصفة كلوتين واجنة الذرة
067716700 06731 .06. 
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 المصادر

س ت ضااير رتااجليا التيتجريةااجب يالونااجين الةااجين  رماايقة ا حااداي )الياارمورس( يالورزااتاب  0220النااذان  ، حيااد الوط ااب زاارممس

 س2س الندي  20رج ة ابجا لالب جث التناحية رج د –  ال  م اليريتيةة ر  يج يختتدارمج فت حالئ  فري

 -س ترة لجياج رةتجاجب الادياجلس يزان  التن ايم الن ات يالي اا الن وات2050التيج ، مود  حيد النتمت ينججت، خند حيد ال ميلس

 ججرنة بغدايس

را  الورزاتاب اليريتيةياة الوماتلني  ح اى س تأ ير اختتداي ررزاتاب بريتيةياة رةتجاة ر  ياج  رقجنناة 0226الرمجن ، ح ت ر وليس 

 ججرنة بغدايس –ز ية التناحة  –ا ياا ا نتججت لتري  ال  مس اطريمة يزتلنا  

س أختتداي ررزت اليريتيل الةيجتت الو  ت ر   ررزت  اليريتيل ال يلانت يالةيجتت الومتلنيمل 0228حيد النيجه ، ر ود مملس 

 س40-05: 05لوجئد  اليمجبراينس رج ة الن لي التناحية النراقيةس فت الةتجب ا نتججية لدجج  بيض ا

 س يزان  الةةجحةس0228رنو  نشج ييزمترمل المجشويةس قمم الميطر  الةلحيةس 
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