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 والوزن النسبي لقطعيات فروج المحم دراسة تأثير التغذية المبكرة في بعض الصفات اإلنتاجية

 عدنان نعمة االسدي

 جامعة الكوفة –كمية الزراعة 

 : الخالصة
بيضة تفقيس مخصبة من حقول أميات فروج المحم فاوبرو في احد المفاقس  800استخدمت في ىذه الدراسة  

بيضة لكل معاممة ( عند اليوم الثامن عشر من   111ض بعدد متساوي الى ثمان معامالت )االىمية . تم تقسيم البي
( مل من كل من سكر الكموكوز او الحامض االميني 1.1الحضانة تم حقن البيض في منطقة الفسحة اليوائية بـ) 

المفقسات لحين الفقس بعد ذلك تم ارجاع البيض الذي تم حقنو الى  %(1% و 1.1%، 1الاليسين باحد التراكيز )
وعندىا تم تقسيم االفراخ الفاقسة من كل معاممة الى مجموعتين االولى تم اعطائيا حبيبات العمف مباشرة بالمفقس 

يوم ووجد من نتائج  15ساعات في الحقل وربيت ىذه االفراخ لعمر  8والمجموعة الثانية تم تأخير اعطائيا العمف لمدة 
ي الصفات االنتاجية قيد الدراسة لمعامالت الحقن مقارنة بالمقارنة كذلك تفوقت معامالت الدراسة وجود تفوق معنوي ف

 التغذية المبكرة وبشكل معنوي في الصفات االنتاجية قيد الدراسة مقارنة بمعاممة التغذية المتاخرة ) بالمفقس ( .
Abstract 

This study was conducted by sitting 800 fertilc eggs (Fawbrow) which provided by 

a private commercial Hatcher. The eggs were divided into equal 8 treatments (100 eggs per 

treatment). On day 18 of incubation each eggs of the treatments were injected with 0.2 ml 

of glucose or lysine with three concentration from each  (1%. 1.5% and 2% )the Injection 

was carried out in ear sac  of the eggs and then return to the Hatcher .Hatching chicks of 

each treatment were divided into two groups the first group was early feeding in Hatcher 

.However, the second group was late feeding after 8 hours at hatching in poultry farm . All 

birds were reared till 56 days of age. 

Results indicate show:  

1-Injection led to increase significantly the productive trails under study. 

2-Early feeding treatments were better than farm feeding treatments to all productive trails 

under study. 
 : المقدمة

العمف  استيالك( إلى حين Hatchingتمر األفراخ الفاقسة بفترة حرجة من التطور أال وىي الفترة من الفقس) 

(  gastrointestinal tractيحدث تطور سريع لمقناة المعدية المعوية ) إذوتعتبر ىذه الفترة ميمة لإلنتاج في المستقبل 

( . وتعاني األفراخ Sklan  ،1998و  Nayحل كيس الصفار بعد الفقس )باستيالك الغذاء الخارجي ليحل م متبوعاً 

الفاقسة من إجياد الفقس إذ تحتاج عممية الفقس إلى طاقة وكمية الكاربوىيدرات الموجودة في البيضة قبل الفقس تكون 
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مثل الكموكوز وكذلك  قميمة وىذه تكون ضرورية لتغذية الجنين في ىذه الفترة الحرجة وان تزويد األجنة بمصدر لمطاقة

 مصدر بروتيني كالحامض االميني الاليسين يؤدي إلى تحسين االداء لألفراخ الفاقسة وتغمبيا عمى فعل اجياد الفقس .

إضافة إلى ذلك فقد جرت العادة عند المربين ىو ترك األفراخ الفاقسة ليوم أو أكثر بدون غذاء ضنًا منيم بان 

ما وجد الباحثون أن ىذا التأخير في تقديم الغذاء قد يودي إلى استيالك الكاليكوجين ذلك يودي إلى تحسين االداء بين

لدعم عممية االيض والتنظيم الحراري في الجسم وبذلك يؤثر سمبًا عمى االداء اإلنتاجي المستقبمي مسببا خسارة في وزن 

 (.1119وآخرون ،   Takoالجسم وتأخير وقت التسويق )

مايكروغرام من حامض الفوليك/ بيضة قد حسن من نوعية  11(ان حقن بيض تفقيس بنسبة 1111كما وجدت)الجاف، 

الفروج الناتج فضاًل عن ذلك فأن اكتمال نشاط األنزيمات وجاىزية القناة اليضمية لميضم واالمتصاص يكون قبل الفقس 

ة وىذا يعني إمكانية االستفادة من مواد أي أن فعالية أنزيم التربسين والاليبيز تكون قبل اليوم الثامن عشر من اإلضاف

 الحقن )الكموكوز والاليسين( تكون فعالة. 

حامضًا امينيًا ولكن عشرة من ىذه  11من المعروف من وجية النظر الغذائية يبمغ عدد االحماض االمينية المعروفة 

الحماض االمينية االساسية الحوامض االمينية اليستطيع الطائر صنعيا داخل جسمو وليذا وجب تجييزىا وتدعى ا

ومنيا حامض الاليسين والذي تحتاجو االفراخ لدعم اعمى مستوى من النمو النو يوجد بتركيز كبير في العضالت، كما 

ان ىنالك عوامل عديدة توثر في احتياجات االفراخ لمحامض االميني الاليسين منيا نوعية البروتين والاليسين يدخل في 

( او خفض مستوى  Protein Degradation( ويقمل من تحمل البروتين )Protein Synthesisتكوين البروتين )

 ( .Ferket ،1111و Uniالبروتين في نمو االفراخ ويقمل من اليالكات ويزيد من انتاج الذبائح ) 

االفراخ  وتستعمل الكاربوىيدرات بشكل عام كمصدر لمكموكوز الميم والضروري لتزويد طاقة الفقس والتطور وحيوية

الفاقسة كما لو اثر فسيولوجي كبير جدًا في الفعاليات الحيوية وان السكريات االحادية مثل الكموكوز والفركتوز تمتص 

من دون أي تغير وتنتقل مباشرة الى مسالك االيض وتعد الكاربوىيدرات ضرورية لتغذية اجنة الطيور وكميات قميمة جدًا 

ة قبل الفقس فضاًل عن انيا تؤدي الى زيادة نشاط انزيمات ) حافة الفرشاة ( في من الكاربوىيدرات تبقى في البيض
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 Sklanعند الفقس وعند عمر ثالثة ايام بعد الفقس )  Sucraseقبل وبعد الفقس و  Maltaseاالمعاء ورفع نشاط انزيم 

 ( .Tucker ،1119و 

 ن البيضة بالمحاليل المغذيةوقد ىدفت الدراسة الى معرفة تاثير عممية التغذية المبكرة لجني

 ) الكموكوز والاليسين ( بتراكيز مختمفة لكل منيما في االداء االنتاجي ) الوزن النسبي ( في قطعيات  فروج  المحم. 

 

 مواد وطرائق العمل:ال

 استالم البيض :

وكانت  11/3/1115بيضة تفقيس )مخصبة (  من حقول أميات فروج المحم )فاوبرو( بتأريخ  811تم إستالم 

وجبة البيض من جمعة واحدة ومن حقل واحد وباحجام متساوية وتم مراعاة عدم وجود أي شرخ في القشرة وتم استبعاد 

 البيض المتسخ ونقل ىذا البيض الى احد المفاقس االىمية في محافظة بابل .

 محاليل التغذية المبكرة ) الحقن (:

% والتي تم الحصول عمييا 98ل المغذية الطبية عالية النقاوة تم استعمال ماء مقطر معقم في تحضير المحالي

 االلمانية والتي تم تحضيرىا كما ياتي : Flukaمن المذاخر الطبية في بغداد ومصدرىا شركة 

( في دورق حجمي تدريجيًا ثم أكمل الحجم إلى  Glucose; C6H12O6غم( من سكر الكموكوز  )   1ــ تم إذابة ) 1

 %.1ماء مقطر معقم ليصبح   التركيز  ( مل بواسطة100)

( مل بواسطة 100غم( من سكر الكموكوز في دورق حجمي تدريجيًا بعد ذلك  أكمل الحجم إلى ) 1.1ــ تم إذابة ) 2

 %.1.1ماء مقطر معقم ليصبح   التركيز 

( مل بواسطة 100غم( من سكر الكموكوز في دورق حجمي تدريجيًا بعد ذلك  أكمل الحجم إلى ) 1تم إذابة ) -3

 %.1ماء مقطر معقم ليصبح   التركيز 

% ( وتم تحضيرىا بنفس 1%، 1.1%، 1استعمل ثالثة تراكيز من محمول الحامض االميني الاليسين وىي ) -9

 الطريقة المتبعة لتحضير محاليل الكموكوز.
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 معامالت التجربة :

 % 1سكر الكموكوز تركيز  ( مل من محمول 1.1بيضة بـ ) 111المعاممة االولى : تم حقن  -1

 % 1.1( مل من محمول سكر الكموكوز تركيز  1.1بيضة بـ ) 111المعاممة الثانية : تم حقن  -1

 % 1( مل من محمول سكر الكموكوز تركيز  1.1بيضة بـ ) 111المعاممة الثالثة : تم حقن  -3

 % 1مض االميني الاليسين تركيز ( مل من محمول الحا 1.1بيضة بـ ) 111المعاممة الرابعة : تم حقن  -9

 % 1.1( مل من محمول الحامض االميني الاليسين تركيز  1.1بيضة بـ ) 111المعاممة الخامسة : تم حقن  -1

 %  1( مل من محمول الحامض االميني الاليسين تركيز 1.1بيضة بـ ) 111المعاممة السادسة : تم حقن  -5

 )+( حقن بماء مقطر معقم فقط المعاممة السابعة: معاممة المقارنة -7

 ( بدون حقن.-المعاممة الثامنة : معاممة المقارنة ) -8

وقد استعمل ميزان حساس الربع مراتب عشرية لوزن ىذه المواد وفي اليوم الثامن عشر من الحضانة وقبل 

 (Candling)( تم فحص البيض ضوئيا Hatchers( إلى المفقسات )Sattersعممية نقل البيض من الحاضنات )

( في منطقة الفسحة الهىائية Aminion sacولتحديد كيس االمنيىن )الستبعاد البيض المحتوي عمى االجنة اليالكة 

وتم تعقيم منطقة الفسحة اليوائية ) الطرف العريض من البيضة ( بواسطة قطن  والذي يمثل مكان حقه السىائل المغذية

( وثقبت قشرة البيضة بالثاقب مع تفادي أحداث شرخ في القشرة بحيث Drillمغموس بالكحول وكذلك تم تعقيم الثاقب )

( مل منو   1.1يتم ثقب القشرة بالضغط الخفيف مع الحركة الدائرية لمثاقب بعد ذلك يتم حقن المحمول وحسب المعاممة )

مميا لضمان وصول ( ويتم إدخال إبرة الحقن بأكGauge 23مل( معقمة قياس ) 1باستخدام محقنة انسولين نبيذة )

رجاع البيضة لمحاضنة  كيس االمنيىن المحمول الى وبعد إتمام حقن المحمول تم تغطية الثقب بشمع البارافين الطبي وا 

 حتى موعد الفقس.

 إدارة األفراخ:

وزنــت األفــراخ بعــد عمميــة الفقــس مباشــرة، وقســمت كــل معاممــة مــن المعــامالت اعــاله إلــى مجمــوعتين مجموعــة 

نمـا تركـت لحـين التغذية بـال مفقس والتـي قـدم  العمـف ليـا مباشـرة عنـد الفقـس فـي المفقـس  ومجموعـة لـم يقـدم ليـا العمـف وا 
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ساعات ثم يقدم ليـا العمـف والمـاء بعـد ىـذه الفتـرة .وغـذيت عمـى عميقـة قياسـية  8وصوليا إلى قاعة التربية أي تترك لمدة 

سـم تقريبـا ووزعـت بواقـع  5عمى فرشة من نشارة الخشـب بسـمك نان گموحدة لجميع معامالت الدراسة وربيت األفراخ في ا

م ( واســـتعمل نظـــام اإلضـــاءة المســـتمرة 2×   2.5فرخـــا لكـــل معاممـــة وبواقـــع مكـــررين  لكـــل معاممـــة )مســـاحة الكـــن  91

األيــام والحاضــنات الغازيــة لتدفئــة القاعــة وتــوفير درجــة الحــرارة المالئمــة لألفــراخ فــي االعمــار المختمفــة اذ تراوحــت خــالل 

ــة )  ــى مــن التجرب ـــ  31األول ــم انزلــت الحــرارة بواقــع o(  34ـ ــى o 1م ث م  وغــذيت بالعميقــة o 18م اســبوعيًا حتــى ثباتيــا عم

القياسية )عميقة البادئ ( التي كانت تقـدم ليـا فـي صـواني بالسـتيكية واسـتخدمت المناىـل البالسـتيكية المقموبـة وبعـد عمـر 

كيموسـعرة /  3173ئ بالعميقة النيائية القياسـية الموحـدة لجميـع المعـامالت )طاقـة ممثمـة  اسابيع تم استبدال عميقة الباد 9

( وتـم اسـتخدام نظـام التغذيـة الحـرة. امـا الرعايـة NRC,1994% وحسـبت حسـب توصـيات) 11كغم عمف ونسبة بروتين 

رف عمييـا وىـي لقاحـات النيوكاسـل الصحية فقد جرى تطبيـق البرنـامج الوقـائي والصـحي الفـراخ التجربـة والتمقيحـات المتعـا

يـوم وعنـد انتيـاء فتـرة التربيـة تـم  98والكمبورا واعطاء خميط الفيتامينات ) الكولفيت ( بعد كل تمقيح ، ربيت االفراخ لعمـر 

 11طيور مـن كـل مكـرر ولكـل معاممـة فـي الصـباح البـاكر ، حيـث صـومت الطيـور قبـل عمميـة الـذبح بــ  11وزن و ذبح 

يدويًا ، و تم قطع الرأس والتنظيف والسمط ثم ازالة االحشاء الداخمية بصورة جيدة من كـل ذبيحـة بطريقـة ساعة ثم ذبحت 

قطعــت الــذبائح المنظفــة الــى قطعيــات )الصــدر ( حيــث 1989الفيــاض ونــاجي ،;تشــريحية دقيقــة وتــم وزن الــذبائح حســب )

 : وافخاذ والجناحان والظير والرقبة( وحسبت كاالتي

 

 

تخرج الـوزن النسـبي لقطعيـات الذبيحـة عـن طريـق تقطيعيـا بصـورة متسـاوية وىـي بـاردة بعـد وضـعيا ومن ثم اسـ

ســاعة داخــل الثالجــة ، ومــن ثــم تــم اخــذ اوزانيــا باســتخدام ميــزان كيربــائي حســاس واســتخرجت نســب اوزان ىــذه  19لمــدة 

 ( :North ،1988االجزاء من الذبيحة وفقًا لممعادلة اآلتية ) 

 

 

 % قطعيات الذبيحة = 011×
 وزن الجسم الحي )غم( 

 وزن القطيعة )غم(

 وزن الجزء الداخمي )غم(
 % الوزن النسبي لمقطعيات = 011×

 وزن الذبيحة المظفة )غم( 
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 االحصائي : التحميل

 Complete Randomize Design ;CRD)تم تحميل النتائج احصائيًا وفق التصميم العشوائي الكامل)

( لمقارنة الفروق المعنوية 1955)Duncan (. وتم استخدام اختبار2001)SASواستخدم البرنامج اإلحصائي الجاىز 

 بين المتوسطات.

 

 :النتائج و المناقشة 

معامالت الحقن وطريقة التغذية في النسبة المئوية لمرقبة ضمن قطعيات الذبيحة  ( تأثير1يبين الجدول )

 %( عمى جميع معامالت التجربة. 5.931%)1( لمعاممة الحقن بالكموكوز P<0.05ولوحظ تفوق معنوي )

قطعيات ( تأثير معامالت الحقن وطريقة التغذية في النسبة المئوية لوزن الصدر والفخذين ضمن 1ويبين الجدول )

%(  18.991%)1%( و اليسين 31.191% )1( لممعاممتين كموكوز P<0.05الذبيحة الرئيسية إذ وجد تاثير معنوي )

مقارنة مع بقية المعامالت في التغذية المبكرة بالمفقس وبالحقل وفي المعدل العام بالنسبة لصفة وزن الصدر أما بالنسبة 

% 1%( ثم تمتيا المعاممة كموكوز 33.181%)1مة الكموكوز ( معامP<0.05لمفخذين فقد تفوقت معنويًا )

% في المعدل العام 1%(مقارنة مع بقية المعامالت في التغذية المبكرة بالمفقس وتفوقت المعاممة كموكوز 31.911)

 عمى جميع المعامالت .

الوزن النسبي لمظير ( تاثير معامالت الحقن وطريقة التغذية في النسبة المئوية لمجناحان و 3ويظير الجدول )

%(عمى جميع 11.791% )1(لمعاممة كموكوز P<0.05ضمن قطعيات الذبيحة الثانوية ولوحظ تفوق معنوي )

 المعامالت في التغذية المبكرة بالمفقس وكذلك في المعدل العام لصفة النسبة المئوية لمجناحان. 

يع المعامالت في التغذية المبكرة بالمفقس ( بين جمP>0.05اما بالنسبة لوزن الظير فمم يكن الفرق معنوي )

( لمعاممة P<0.05مع مالحظة تفوق معامالت الكموكوز مقارنة بالمعامالت االخرى في حين كان التفوق معنوي )

 % بالتغذية بالحقل وكذلك في المعدل العام لتمك الصفة.1كموكوز 
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الذبيحة بدون االحشاء المأكولة والوزن النسبي ( يبين تأثير معامالت الحقن وطريقة التغذية في وزن 9الجدول )
% عمى جميع المعامالت بالتغذية 1( لمعاممة اضافة الكموكوز P<0.05لالحشاء الماكولة اذ لوحظ تفوق معنوي )

غم ( اما الوزن النسبي لالحشاء  1931.79غم( وبالمعدل العام )1995.19غم( وبالحقل)1139.18المبكرة بالمفقس)
تفوقت معاممة الكموكوز جميعيا عمى بقية المعامالت بالتغذية المبكرة بالمفقس وتفوقت المعاممة  كموكوز المأكولة فقد 

( لجميع P<0.05% ( عمى جميع المعامالت مع بعض االستثناءات . مع مالحظة تفوق معنوي )5.951% بالحقل)1
سبي لالحشاء المأكولة السيما تفوق % ( في المعدل العام لموزن الن1%و 1.1%و 1معامالت اضافة الكموكوز )

 % .1المعاممة كموكوز 
ان التحسن المالحظ بصورة عامة في معامالت اضافة الكموكوز مقارنة مع بقية المعامالت قد يعود لما حصل 

معامالت عند الفقس وزيادة خزينيا من الكاليكوجين في الكبد مما يقمل من حجم تحمل من زيادة في اوزان االفراخ تمك ال
( . وقد اكد الكثير من المصادر عمى ان وزن 1111وآخرون    Uniالكاليكوجين عند االجياد الناجم عن الفقس ) 

( 1113وآخرون   Havenstinالفقس يوثر عمى معدالت االوزان الالحقة بما في ذلك وزن اجزاء الذبيحة وقطعياتيا )
( ان حقن البيض بالكموكوز خالل الفترة االخيرة من النمو الجنيني يؤدي الى حصول توازن في 1115) APCكما اكد  

الكموكوز المحتجز واالحتفاض بو عمى ىيئة كاليكوجين في الكبد ويقمل بذلك تولد الكموكوز من البروتين المتحرك 
(aminoalbominومن ثم من ال ) عضالت واكد المصدر ان حقن محمول يحتوي عمى السكر ) مالتوز و سكروز

% عممًا ان ىذه 8-5اضعاف وارتفع وزن عضمة الصدر  1-1% وزاد وزن الكبد 5-1وديكسترين ( زاد في وزن الفقس 
زن قطعة الصدر ( وبما ان الزيادة في الوزن النسبي لو inovo feeding injectionالزيادة استمرت الى نياية التجربة )

يعود الى الزيادة في نسيج المادة المحمية لقمة احتوائيا عمى انسجة العظم والجمد مقارنة مع الفخذ وىي من القطعيات 
( الذين وجدوا زيادة في 1115الرئيسية وتدل عمى الزيادة في اكتناز مادة البروتين فييا وىذا ما اكدتو اليجو وآخرون  )

 صدر عند حقن بيض فروج المحم بحامض الفوليك.الوزن النسبي لمفخذ وال
عممًا بان حقن البيض بالمركبات الغذائية يؤدي الى زيادة في حيوية ونشاط االفراخ الفاقسة وبالتالي التاثيرعمى 

( ان حقن بيض دجاج 1117( كما اكد االسدي والحسني )1111وآخرون   Uniاالوزان الالحقة خالل تربية االفراخ )
( الى تحسن 1117اليل مغذية قد حسن بعض الصفات االنتاجية لفروج المحم . واشار عبد المطيف والجاف )المحم بمح

 نمو الجنين ونسبة الفقس وتقميل نسبة اليالكات عند حقن بيض التفقيس بتراكيز مختمفة من حامض الفوليك . 
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 الخطا القياسي ( % ±يحة الثانوية ) المتوسط ( يبين تأثير معامالت الحقن وطريقة التغذية في قطعيات الذب0جدول ) 

 الوزن النسبي لمكبد النسبة المئوية لمرقبة ) %( الصفة
 طريقة التغذية

 معامالت الحقن المعدل التغذية في الحقل التغذية المبكرة في المفقس  المعدل التغذية في الحقل التغذية المبكرة في المفقس 

 cd ±0.02 5.900 fg±0.00 6.112  cd ±0.12 3.670 b ±0.11 2.925 fg ±0.06 3.297 c ±0.221 6.325 % 1كموكوز           

 b±0.28  6.325 % 1.5كموكوز       
6.055 defg 

±0.04 
6.345 b  ±0.20 3.905 a ±0.04 01201 de ±0.06 3.557  b ±0.20 

 a±0.05 6.155 cdef ±0.02 6.452  a ±0.22 4.000 a ±0.03 01511 bc ±0.10 3.750 a ±0.15 6.930 % 2كموكوز            

 defg±0.05 5.845 g ±0.00 5.955 d  ±0.08 3.37 cd ±0.10 21861 g ±0.07 3.155 de ±0.05 6.065 % 1اليسين           

 cde±0.03 5.990 efg ±0.08 6.112 cd ±0.07 3.34 cd ±0.14 3.025 efg ±0.11 01082  cd ±0.11 6.325 % 1.5اليسين      

 bc±0.01 6.06 defg ±0.04 6.222 bc  ±0.09 3.155 def ±0.01 2.991 fg ±0.01 3.072 de ±0.04 6.385 % 2اليسين           

 efg±0.15 5.885 fg ±0.02 5.945  d ±0.03 3.13 def ±0.03 21865 g ±0.04 2.997 e ±0.17 6.000 ) + ( حقن ماء مقطر معقم فقطمقارنة

 cdfg ±0.02 5.915 fg ±0.01 6.017 d  ±0.60 3.175 de ±0.01 2.795 g ±0.03 2.985 e ±0.11 6.120 ( بدون حقن -)  مقارنة

  a±0.08 5.975 b ±0.03  3.468 a ±0.08 3.021 b ±0.05 6.337 المعدالت

 ( P>    0.05احتمال ) * األحرف المختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عمى مستوى 

 الخطا القياسي ( ±معامالت الحقن وطريقة التغذية في قطعيات الذبيحة الرئيسية ) المتوسط  ( يبين تأثير2جدول ) 
 النسبة المئوية لالفخاذ النسبة المئوية لمصدر) %( الصفة                                   

طريقة التغذية                 
 المعدل التغذية في الحقل التغذية المبكرة في المفقس  المعدل التغذية في الحقل مبكرة في المفقس التغذية ال

 معامالت الحقن
1كموكوز             %  291211 b ±1150 27.735 de ±1118 281467 b ±1147 31.455  a ±1117 011201 de ±1103 30.832 b ±1136 

1.5كموكوز         %  281911 be ±1117 271995 d ±1122 281447  b ±1127 001641 b ±1122 011171  def±1106 011855  b ±1146 

2كموكوز              %  011045 a ±1115 291025 ab ±1103 291705  a ±1124 001285  a ±1105 011515 cd ±1120 001895 a ±1180 

1اليسين             %  271855  d ±1119 271445  de ±1126 271651  c ±1116 011251 de ±1108 011091  def±1112 011221 cd ±1106 

1.5اليسين        %  28.285 cd ±1154 271101  e ±1116 271647 c ±1143 291991 def ±1124 291201  g ±1122 291601 e ±1125 
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2اليسين             %  28.440 ab ±1115 291075 b ±1137 291017  a ±1118 001081  bc ±1140 011105  def±1147 011617 bc ±1141 

 d ±1100 281205  cd ±1101 281161   c ±1115 011091 d ±1112 291471  fg ±1117 291901 de ±1127  27.905 مقارنة) +(حقن ماء مقطر معقم فقط

(بدون حقن -مقارنة )   291515 ab ±1110 281955 bc ±1120 291201  a ±1117 011711 cd ±1110 291051 efg ±1123 011005 d ±1135 

  a ±0.21 281200  b ±1121  001001 a ±1126 291915 b ±1112 281914 المعدالت

 ( P>    0.05* األحرف المختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عمى مستوى احتمال ) 
 

 الخطأ القياسي (% ±) المتوسط  غذية في قطعيات الذبيحة الثانويةتأثير معامالت الحقن وطريقة التيبين ( 3جدول ) 

 الوزن النسبي لمظهر النسبة المئوية لمجناحان) %( الصفة

 طريقة التغذية
التغذية المبكرة في  المعدل التغذية في الحقل التغذية المبكرة في المفقس 

 المفقس 
 المعدل التغذية في الحقل

 معامالت  الحقن
وكوز           كم 1  %  00102 de ± 0.23 10.060 gh  ±0.05 011591 d ± 0.32 19.125 a ± 0.32 17.360 fg ± 0.24 18.242 bc ±0.53 

1.5كموكوز         %  11.465 cd ±0.11 10.935 def ±0.03 001211 c ± 0.16 18.840 abc ± 0.17 18.085 de ± 0.13 18.462 ab ±0.23 

2كموكوز              %  11.790 a ± 0.80 11.855 bc ± 0.05 021022 a ± 0.27 19.025 ab ±0.16 18.630 abcd±0.13 18.827 a ± 0.14 

1اليسين             %  11.055 de ± 0.24 10.075 gh ± 0.05 011565 d ± 0.30 18.290 cde±0.16 17.315 fg ± 0.24 17.802 cd ±0.30 

1.5اليسين        %  10.910 ef ± 0.49 9.890 h ± 0.02 011411 d ± 0.35 18.455 abcd ± 0.29 17.935 def ± 0.21 18.195 bc ±0.21 

2اليسين             %  12.115 b ± 0.01 11.280 de ± 0.08 001697 b± 0.24 18.885 abc ± 0.15 18.340 bcde ± 0.41 18.612 ab ±0.23 

 ef ± 0.11 9.980 gh ± 0.02 011421 d ± 0.25 18.010 def ± 0.06 17.680 efg ± 0.16 17.845 cd ±0.11 10.860 مقارنة ) + (حقن ماء مقطر معقم فقط

(بدون حقن -مقارنة )   10.505 fg ± 0.10 10.060 gh ± 0.06 011282 d ± 0.13 17.960 def ± 0.02 17.205 g ± 0.04 17.582 d ± 0.22 

  a ± 0.19 10.516 b ± 0.17  18.573 a ± 0.12 17.818 b ± 0.13 11.352 المعدالت

 ( p>    0.05* األحرف المختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عمى مستوى احتمال ) 
 

 الخطأ القياسي ( ±%) المتوسط تأثير معامالت الحقن وطريقة التغذية وزن الذبيحة بدون األحشاء  الماكولة ) غم (  والوزن النسبي لألحشاء الماكولة يبين ( 4جدول ) 
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 الوزن النسبي لألحشاء الماكولة ) %( وزن الذبيحة بدون األحشاء  الماكولة) غم ( الصفة
 طريقة التغذية

 المعدل التغذية في الحقل التغذية المبكرة في المفقس 
التغذية المبكرة في 

 المفقس 
 المعدل التغذية في الحقل

 معامالت  الحقن
ز        كموكو  1  %  1866.45 def ± 16.65 1817.81 efgh ± 4.91 0842100 d ± 15.55 6.590 ab ± 0.22 6.185 cdef ± 0.15 6.387 a ± 0.16 

1.5كموكوز       %  1974.08 bc ± 2.08 1896.90 cde± 2.14 1935.49 c ± 22.31 6.635 ab ± 0.19 6.305 bcd ± 0.09 6.470 a ± 0.13 

2كموكوز        %  2134.28 a ± 2.58 1996.54 b ± 12.89 2065.41 a ± 40.12 6.770 a ± 0.17 6.460 abc ± 0.09 6.615 a ± 0.11 

1اليسين        %  1899.57 cde ± 2.60 1830.72 defg± 8.54 1865.14 d ± 20.20 6.210 cde ± 0.04 6.010 defgh ± 0.03 6.110 b ± 0.06 

1.5اليسين      %  1974.60 bc ± 7.60 1912.44 cd ± 6.16 1943.52 c ± 18.38 6.060 defg± 0.04 5.835 fgh ± 0.07 6.947 b ± 0.07 

2اليسين          %  2041.38 b ± 7.37 1965.67 bc ± 13.63 2003.52 b ± 22.87 6.220 cde ± 0.04 5.875 efgh ± 0.01 6.047 b ± 0.10 

 gh ± 3.08 1841.93 defg ± 5.33 1810.85 de ±42.87 5.670 hi ± 0.01 5.245 j ± 0.11 5.457 c ± 0.13 1779.77 مقارنة ) + (حقن ماء مقطر معقم فقط

(بدون حقن -مقارنة )   1784.23 fgh ± 5.77 1746.21 h± 6.78 1765.22 e ± 11.65 5.770 gh ± 0.04 5.390 ij ± 0.08 5.580 c ± 0.11 

  a ± 29.89 1876.03 b ± 21.78  6.240 a ± 0.10 5.913 b  ± 0.10 1931.79 المعدالت

 ( p>    0.05* األحرف المختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت عمى مستوى احتمال ) 
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