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 الملخص
نتيياج الحيييواني /كمييية الزراعيية /جامعيية تكريييت التييا ل لقسييم اإ حقييا الييةواج جريييت هييئد الةراسيية شييي أ  

شضيييا ميييةة أتقيييييم  إلييي  الةراسييية توهيييةش 2017كيييانو  الييياني  19ت يييري  اليييياني ول ايييية  7لممييةة مييي  
شيير   360شييي هييئد الةراسيية  اسييتعما إئةاء االنتيياجي لفييروج المحييم، األ شيييتقنييي  ذييئا,ي ونييوع شر يية 
، جمييياعي الييي  الييييوم السيييا ل(  عمييير ييييوم واحييية وذيييئيت   يييكا Ross-308شيييروج لحيييم سييي لة روز  

والتيييةا ا  ةنيييواع شر يييأتضيييمنت تيييديير ميييةتي تقنيييي  ذيييئا,ي وي يييية  عامميييي تصيييميم تجر ييية  اسيييتعماو 
ت سيت معيام ت وكيا معاممية ي يية مكيررا إلي  يام ع وا,يا  أ 8شرا  عنة عمر تم توزيل األ إئ ينهما، 

جيراء إلكيا مكيرر، وتيم  شر يا   20ن يارة   يب سي وس و واقيل  ورق، نواع مي  الفر ية،أ ةمفرو ة  ي ي
شيرا ، وئليب  قطيل العمي  مي  عمير األ 99ول ايية ييوم  9مي  ييوم  يام ا تةاء  أ 10التقني  ال ئا,ي لمةة 

حصييوا ليي  ا ييارت نتييا,د الةراسيية شيمييا ي ييص التقنييي  ال ييئا,ي أسيياعة /يييوم. و  91و 6لمييةة محييةةة 
والمتضيمنة قطيل العمي   E1ولي ( شي وز  الجسم الحي  ي ا ميةة التقنيي  األP<0.05تفوق معنوي  

عييةم وجييوة  سيياعة /يييوم.12المتضييمنة قطييل العميي  E2 مييةة التقنييي  اليانييية   مقارنييةسيياعات /يييوم  6
وليي  واليانييية شيمييا ي ييص الزييياةة الوزنييية وكمييية العميي  المسييتهمب شييروق معنوييية  ييي  مييةتي التقنييي  األ

ح يييياء نسيييي ة التصيييياشي واألشييييي  (P<0.05  عييييةم وجييييوة شييييروق معنويييييةومعامييييا التحويييييا ال ييييئا,ي. 
( شيي P<0.05 ة معنويي عيةم وجيوة شيروق المدكولة وةه  ال ط  وقطعيات الئ يحة شي نهاية التجر ية.

ر لنييييوع الفر يييية عميييي  جميييييل الصييييفات المةروسيييية ميييي  الناحييييية ي تييييدييأعييييةم وجييييوة  نسييي ة اله كييييات.
 االنتاجية.

 المقدمة
إ  الزييياةة الك يييرة التييي حصييمت شيييي عييةة السييكا   يي ا العقييوة القميمييية 
المنصيييرمة اةت إلييي  ازةيييياة الطميييب العيييالمي عمييي  ال يييروتي  الحييييواني، 
 ونتيجة لئلب شقة لع ت صناعة الةواج  ةورا  مهما  شي تقمييا هيئا الطميب 

عممت ال ركات الم تصة شي هيئا المجياا عمي  انتياج سي الت  ائ .[9]
حةييييية لفيييروج المحيييم تمتييياز  سيييرعة نميييو شا,قييية وتطيييور ك يييير شيييي كفييياءة 
التحوييييا ال ييييئا,ي و عميييير م كيييير، وئليييب عيييي  طريييييق االنت يييياب الييييورايي 

اليييي  ظهييييور عوامييييا سييييم ية عةيييييةة ميييييا زييييياةة ممييييا اة  . [1] المكييييي 
سيييي ة اله كييييات التييييي تنييييتد عيييي  المسيييي  ات ارتفيييياع نو تكييييالي  اإنتيييياج 

عمميييييية التميييييييا ال ييييييئا,ي  ات شييييييياضيييييطرا و . [3]المرضيييييية واأليضيييييية 
وا ييييييييت ا التييييييييواز  الحامضييييييييي والقاعييييييييةي وحييييييييةوث حيييييييياالت الحيييييييي   

 Ascitis )    ومت زميييييييية المييييييييوت المفيييييييياجSudden-Death 

syndrome لييئلب [4] ترسيييب الييةه  و صوصييا  شييي اليي ط سيي ب ( و .

وسييا,ا تعمييا عميي  التقميييا ميي  األمييراض  عماا  إليي  اسييتو اتجيي  ال يياحي
نظمية أ ةالناتجة مي  العممييات األيضيية ميل  فيض تكيالي  اإنتياج. وتعي

التقنييي  ال ييئا,ي إحيية  هييئد الوسييا,ا المهميية والتييي تعمييا عميي  تحسييي  
األةاء اإنتييياجي لمطييييور شضييي   عييي  التقمييييا مييي  كمفييية اإنتييياج ، نتيجييية 

( مي  كمفية اإنتياج %77لمسيتهمب التيي ت يكا  الن فاض كمية العمي  ا
[ 8]و[ 7]و[ 6]و [ 5]  الكمييية والحصييوا عميي  ئ ييا,  من فضيية الييةهو 

 وئلييييييييييب ميييييييييي   يييييييييي ا االعتميييييييييياة عميييييييييي  النمييييييييييو التعويضييييييييييي. [9] و
Compensarory  Growth  الييئي يحصييا نتيجيية التقنييي  ال ييئا,ي

األولي  مي  األسيا يل   طياء سيرعة النميو العاليية  ي اإاليئي يعميا عمي  
عير  التقنيي   وقية .[97]إل  ميا  عية التقنيي   عمر الطا,ر وتدجيا النمو

نييي  تقمييييا كميييية العمييي  المسيييتهمكة مييي  ق يييا الطيييا,ر مييي  أال يييئا,ي عمييي  
ئا مييا ذييئي  صييورة حييرة و عميير م كيير إ الكمييية التييي يسييتطيل اسييته كها
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. [91] و[ 99] الحييييق وئليييب لمحصييييوا عمييي  نمييييو تعويضيييي شييييي وقيييت
  [.91]و [99]ع  طريق  فض الطاقة وال روتي  شي العميقة  والتقني 

الفر ة م  الم اةئ المهمة واألساسية لتوشير ال ي,ة المناسي ة لمطييور  ةتع
نييواع ميي  أعنيية تر يتهييا عميي  األرضييية شييي قاعييات التر ييية، إئ توجيية عييةة 

هييا توشر حسييب شييي قاعييات تر ييية شييروج المحييم  عمالهاميياةة الفر يية يييتم اسييت
 هيييا عيييض السيييمات الواجيييب توشرهيييا شي شضييي   عييي سيييواق شيييي األ اوكمفتهييي

سييتطاعة قييةرتها عميي  امتصيياص وشقييةا  الرطو يية، والعييزا الحييراري، واك
القيييام  الحركيية عميهييا وتنيياوا العميي  والميياء والنمييو  كفيياءة  عميي  الطييا,ر

ئ  لمطييا,ر كالتقرحييات التييي تحييةث أعالييية وكييئلب الرقيياة  سييهولة  ييةو  
كفر ية  عممةمي  الميواة المسيت، رجانطقة الصةر واألشي الجسم السيما م

شي قاعات تر ية شروج المحم هيي   ن يارة ال  يب والتي   والرميا واليورق 
ت هييييةش وعميييي .[95]و[ 94]و[ 93]رز وتمييي  قصييييب السيييكر األ وق يييور

التقنيييي  ال يييئا,ي اليييئي يتضيييم  قطيييل العمييي   الةراسييية إلييي  معرشييية تيييديير
لفييييروج نتيييياجي اال شييييي األةاء ونييييوع الفر يييية سيييياعة /يييييوم، (12و 6لمييييةة 
 .المحم

 المواد وطرق العمل
هيييئد الةراسييية شيييي الحقيييا التيييا ل لقسيييم اإنتييياج الحييييواني /كميييية  أ جرييييت 

 2017/12/19 ول اييية 2017/11/8ميي  لممييةة الزراعة/جامعيية تكريييت 
ةاء شضييا مييةة تقنييي  ذييئا,ي ونييوع شر يية شييي األأوالتييي هييةشت إليي  تقييييم 

هيييئد الةراسييية شيييي  أ جرييييت والكفييياءة االقتصييياةية لفيييروج المحيييم.اإنتييياجي 
 6لميةة الحقا التا ل لقسم اإنتاج الحيواني /كمية الزراعة/جامعية تكرييت 

والتي هيةشت إلي   2017/12/19 ول اية /72017/11م  اسا يل لمفترة 
ةاء اإنتيياجي والكفيياءة شضييا مييةة تقنيي  ذييئا,ي ونييوع شر ية شييي األأتقيييم 

 ذيير مجينسشر  شروج لحيم مي   360 استعما ية لفروج المحم.االقتصاة
 ميييي  مفقيييييستييييم الحصيييييوا عميهييييا  واحيييية  عميييير ييييييوم Ross-308نييييوع 

تر يييية األشيييرا   تيييم.ذيييم  39  معيييةا وز المعتصيييم األهميييي شيييي سيييامراء. 
شيييي نهايييية قاعييية التر يييية وئليييب  اسيييتعماا  ييييامأ 7  يييكا جمييياعي لعمييير

حييياجز مييي  النيييايمو  لضيييما  السييييطرة عمييي  ةرجييية الحيييرارة وتيييوشير  ي,ييية 
  يييكا ع يييوا,ي األشيييرا   مناسييي ة، وشيييي الييييوم الييييام  مييي  العمييير وزعيييت

 ( م1× 1مصيينوع  ميي  الم يي ب الحةيييةي  د عيياة  رضيييةأ أقفيياصةا ييا 
،ن يييارة  معييياة ورق  نيييواع مييي  مييياةة الفر يييةأمفرو ييية  ي يييية لكيييا قفيييص 

ةا يييا األقفييياص.   يييكا ع يييوا,ي  ، والتيييي تيييم توزيعهييياسييي وسوال  يييب 
شر يا  لكييا  20 مكييررات  ةي يي ضييمتسييت معيام ت كييا معاممية   واقيل
 ( وكاالتي مكرر

 ساعات+ شر ة ورق. 6المعاممة االول    قطل عم  لمةة 
 .شر ة ن ارة   ب+ ساعات 6المعاممة اليانية    قطل عم  لمةة 

 ساعات +شر ة س وس. 6معاممة اليالية   قطل عم  لمةة ال
 ساعات+ شر ة ورق. 91المعاممة االول    قطل عم  لمةة 
 .شر ة ن ارة   ب+ ساعات 91المعاممة اليانية    قطل عم  لمةة 
 ساعات +شر ة س وس. 91المعاممة اليالية   قطل عم  لمةة 

 

النسب المئوية والتركيب الكيميائي لعميقة فروج المحم ( :  1جدول ) ال
 )البادئ والنمو والنهائي(المستعممة في التجربة 

 انًادة انعهفيت

% 

 عهيقت بادئ

 ( يىو1-10يٍ)

 يٍ عهيقت ًَى

 يىو (30-11)

 يٍ عهيقت َهائي

 يىو (42-31)

 54.7 57.93 56.95 رسة صفشاء

 كغبت فىل صىيا

 بشوتيٍ %44

38 31.5 32.6 

 5 5 ___ *يشكض بشوتيٍ

 ___ ___ 2.5 **بشيًكظ

 ___ 0.3 ___ داي كانغيىو

 1.4 1.55 1.85 حجش كهظ

 6 3.7 0.7 صيت صهشة انشًظ

 0.3 0.02  يهح طعاو

 100 100 100 انًجًـــــــــــــىع
 

 التــــركيب الكيميــــائي المحســــوب**
 طاقت يًثهت

 )كيهى ععشة/كغى( 

3026        3151        3275          

         22.29        22.04        23.51 بشوتيٍ خاو%

          3.48         3.59        3.97 انياف خاو%

          0.48        0.50        0.56 ييثيىَيٍ%

         0.81        0.84        0.92 ييثيىَيٍ+ عغتيٍ%

         1.21        1.19       1.30 اليغيــــٍ%

         0.87       0.91       1.11 كانغيـــىو%

         0.36       0.45       0.48 فغفـــىس يتيغش%

*التركيييييييييييب الكيمييييييييييييا,ي لممركيييييييييييز ال روتينييييييييييي اليييييييييييئي اسيييييييييييت ةم شيييييييييييي 
 2.26االليا  5 % % ةه    40، ال روتي   2183.70الطاقة التجر ة

%  5.35الفسيفور المتيسير 3.53 % % الكالسييوم  24.52% الرمياة  
 .% 4.12المييوني  + السستي  3.70 % % المييوني   3.85اليسي  

**حسيييب  التركييييب الكيمييييا,ي ت عيييا لتحالييييا الميييواة العمفيييية اليييوارةة شيييي 
NRC  1994). 

حسييي ت معيييةالت اوزا  الجسيييم الحيييي والزيييياةة الوزنيييية ومعاميييا التحوييييا 
 ئا,ي وكمية العم  المسيتهمكة ونسي ة اله كيات عنية نهايية كيا اسي وع ال

( طييييور مييي  كيييا 6تيييم ا يييئ   ةراسيييةعنييية نهايييية الو  .ةراسيييةطيمييية شتيييرة ال
( و صورة ع وا,ية، يم ئ حيت ئكر وأني  طير م  كا مكرر 2معاممة  

هييئد الطيييور وتييم قطييل الييرأس واالرجييا وتييم تنظييي  الئ يحيية ميي  الييريش 
 صيييورة جييييةة ، عييية ئليييب اسيييت رج القميييب كونييي  ذيييير متصيييا  األح ييياء 

وةهييي   وتيييم عيييزا ووز  كيييا مييي  القميييب والك ييية والقانصييية[.96]الةا ميييية 
 نسييييي ة  اإضييييياشة الييييي  وتيييييم اسيييييت راج نسييييي ها كييييي   عمييييي  حييييية  الييييي ط 

تييييم تقطيييييل الئ يحيييية اليييي  قطعيييييات ر,يسيييية وهييييي الصييييةر  التصيييياشي، يييييم
واالش ائ  عصيا الط ياا والوصيمة الف ئيية( وقطعييات يانويية وهيي الرق ية 
والظهر واالجنحة يم وزنيت كيا قطعيية عمي  حية   وتيم اسيت راج اليوز  

تصيييييميم تجر يييية عامميييييي   نفييييئت الةراسييييية  اسييييت ةام .النسيييي ي لمقطعييييييات
 ،تقنيي  ذيئا,ي وي يية انيواع شر ي  والتيةا ا  ينهمياتضمنت تيديير ميةتي 

  عاممييي جر ييةتييم تحميييا ال يانييات  اسييتعماا التصييميم الع ييوا,ي الكامييا  ت
( وتمييت مقارنيية الفييروق  ييي  المتوسييطات  اسييتعماا ا ت ييار ةنكيي  3×2 
حصيييا,ي عنييية شيييي التحمييييا اإ [98]ال رنيييامد االحصيييا,ي عماواسيييت[ 97]

  تي حسب النموئج الرياضي اآل p) >7075  مستو  معنوية
Yijk =µ + Ei + Tj + ETij + eijk                                     
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 النتائج والمناقشة
التقنييييي   عاممييييةمل p<0.05)  ارتفيييياع معنييييوي( 3ي حييييظ ميييي  الجييييةوا  

 عامميييييةممقارنييييية  سييييياعات/يوم  6المتضيييييمنة قطيييييل العمييييي   E1األولييييي  
شيي كيا اسيا يل  ساعة /ييوم 12المتضمنة قطل العم  E2 التقني  اليانية

التجر يية ماعييةا االسيي وع اليالييث الييئي لييم ت تميي  شييي  مييةتي التقنييي  عيي  
عيييةم وجيييوة  [99] عضيييهما، وهيييئد النتيجييية ا تمفيييت ميييل ميييا توصيييا اليييي  

 Arbor Acrosجيراء التقنيي  ال يئا,ي عمي  سي لة عنية إشيروق معنويية 
 6ليييييييب  قطيييييييل العمييييييي  لميييييييةة  األشيييييييرا  وئ ( مييييييي  عمييييييير4-14لمميييييييةة  

 سييياعة  يييي  ييييوم و  ييير( 24سييياعة/يوم،12سييياعات/يوم، 9سييياعات/يوم،
 .يوم49  ي  معام ت التقني  ومعاممة السيطرة ت ئية حرة( عنة عمر

( ن حيييظ عييييةم وجييييوة شيييروق معنوييييية  ييييي  انييييواع 3ومييي  نفييييس الجييييةوا 
الفر يييية الييييي ث شييييي كييييا اسييييا ل التجر يييية ماعييييةا االسيييي وع اليالييييث الييييئي 

مقارنية  معاممية  T1 لمعاممة الورق p<0.05) ي حظ شي  ارتفاع معنوي
ولييييم ي حييييظ وجيييوة شييييروق معنوييييية  ييييي  المعيييياممتي           ،T2ن يييارة ال  ييييب

T1 و.T3 ليييم يكييي  لنيييوع إئ  [17] واتفقيييت هيييئد النتيجييية ميييل ميييا نتيجييية
اليئي تميت تر يية  Rossعم  وز  الجسم لفروج المحيم نيوع  الفر ة تديير

و  2.856شر ة ن ارة الصنو ر إئ  مي  وز  الجسيم  أو ة الرما عم  شر 
 أسا يل. 8ك م عم  التوالي عنة عمر  2.874

التيييييةا ا  ييييييي  التقنيييييي  والفر يييييية ن حيييييظ شييييييي االسييييي وع الييييييياني ارتفيييييياع 
مقارنييية ميييل E1T3 وE1T2 و  E1T1لمعاممييية  p<0.05) معنيييوي
E2T1 و E2T2 االسيي وع اليالييث ارتفيياع معنييوي لمعامميية،E1T1 و 

E2T3  مقارنييية ميييلE2T2  .وليييم ت تمييي   ييياقي المعيييام ت شيميييا  ينهيييا
ولييم  E2T2مقارنيية E2T3 وE1T3 و E1T1االسيي وع الرا ييل ارتفيياع 

 ت تمييي  المعيييام ت اال ييير  شيميييا  ينهيييا. االسييي وع ال يييامس ارتفييياع 

E1T1مقارنية E2T2  وليم ت تمي  المعيام ت اال ير  شيميا  ينهيا. وأمييا
م ي حييييظ اي شييييروق معنوييييية  ييييي  المعييييام ت شييييي االسيييي وع السيييياةس ليييي

 الم تمفة لوز  الجسم الحي. 
 شيييي الزيييياةة الوزنيييية p<0.05) ارتفييياع معنيييوي ( إلييي 4ي يييير الجيييةوا  

شييي االسيي وع الييياني، ولييم ي حييظ أي شييروق   E2 مقارنيية E1لمعامميية 
أسيييييي وع  2-6معنوييييييية شييييييي االسييييييا يل اال يييييير  والزييييييياةة الوزنييييييية الكمييييييية 

عييةم وجييوة  إئ َ ييي  َ  [19]وهييئا يتنفييق مييل نتيجيية  .E2و E1 لمعيياممتي
يييوم عنيية  49و 35و 21شييروق معنوييية شييي معييةا الزييياةة الوزنييية  عميير 

-21% مي  الت ئيية الحيرة ولمميةة  25استعماا كمية عم  مقننة  نسي ة 

 ( يوم.7
( عيييةم وجيييوة شيييروق معنويييية  يييي  انيييواع 4كيييئلب ي حيييظ مييي  الجيييةوا  

الفر يية شيييي االسيي وع اليييياني والرا ييل وال يييامس والسيياةس والزيييياةة الوزنيييية 
اسييييييي وع ماعيييييييةا حصيييييييوا ارتفييييييياع معنيييييييوي  6-1التراكميييييييية او الكميييييييية 

 (p<0.05   شييي االسيي وع اليالييث لممعييياممتيT1و T3  مقارنيية مييل 

T2  أ إئ أ يار إلي  [11].وكانت هيئد النتيجية م يا ه  لميا توصيا اليي    
نوع الفر ة لم يك  ل  تديير معنوي عم  الزياةة الوزنية لفيروج المحيم نيوع 

Ross شر يييية  أوالييييئي تر يييي  عميييي  شر يييية الرمييييا  أسييييا يل 8عنيييية عميييير

ذم/ييييييوم عمييييي   75.7و 69.7الصييييينو ر إئ  مييييي  معيييييةا الزيييييياةة الوزنيييييية 
 .التوالي

ن حيييظ ارتفييياع التيييةا ا  يييي  التقنيييي  ونيييوع الفر ييية شيييي االسييي وع اليييياني 
. ارتفييييييياع  E2T2مقارنييييييية ميييييييل  E1T2و p<0.05 E1T1)  معنيييييييوي
 وارتفاع المعام ت  E2T2مقارنة E2T3 وE2T1 وE1T3  معنوي 

E1T2 وE1T3 وE2T3 مقارنيييييييةE1T1 االسييييييي وع الياليييييييث ارتفييييييياع .
E1T1 و E2T3   مقارنةE2T2  والمعيام ت اال ير  ليم ت تمي  شيميا

ولمعيام ت اال ير   E2T2مقارنة  E1T1 ينها. االس وع الرا ل ارتفاع 
( 6-1ليييم ت تمييي  شيميييا  ينهيييا .االسييي وع ال يييامس والسييياةس والتراكميييي  

 اس وع لم ي حظ اي شروق معنوية  ي  المعام ت.
شيي كميية   (p<0.05)( عةم وجوة شروق معنويية5يت ي  م  الجةوا    

جييية  يييي  ميييةتي التقنيييي  .واتفقيييت هيييئد النتيجييية ميييل نتي العمييي  المسيييتهمب
عةم وجوة تديير معنوي شي كمية العم  المستهمب عنة تقني  كميية [13]

 ة  ( يوميا  مقارني1-14% و عمير م كير  30العم  المقةمية لمطييور  نسي ة 
 .ا  يوم 42 معاممة السيطرة  ت ئية حرة( عنة عمر 

شيي كيا مي     (p<0.05)نيوع الفر ية ن حيظ عيةم وجيوة شيروق معنويية
( أمييا االسيي وع 6-1االسيي وع الييياني والرا ييل وال ييامس والسيياةس والكمييي  

، وتتفييق هييئد النتيجيية مييل T3و T1 مقارنيية T2اليالييث ن حييظ ارتفيياع 
عةم وجوة تيديير معنيوي لنيوع الفر ية عمي  اسيته ب إئ  ي  [ 11]نتيجة 

عمييي  شر ييية الرميييا أو شر ييية  Rossالعميي  عنييية تر يييية شيييروج المحيييم نييوع 
 ك ييم / 5.40و 5.31ن ييارة الصيينو ر إئ  م ييت كمييية العميي  المسييتهمب 

 أسا يل. 8طير عم  التوالي عنة عمر 
التةا ا  ي  التقني  والفر ة ن حظ شي االس وع اليالث والرا يل وال يامس 

( اسييي وع عييييةم وجيييوة اي شيييروق معنويييية  ييييي  6-1والسييياةس والتراكميييي 
اميييييا E2T1 مقارنييييية  E1T2المعيييييام ت. االسييييي وع اليييييياني ارتفييييياع 

 المعام ت اال ر  ولم ي حظ أي شروق معنوية  ينهما.
شيي  p<0.05) ( عةم وجيوة شيروق معنويية6يتض  م  الجةوا         

 ييييي  مييييةتي التقنييييي  شييييي كييييا االسييييا يل وشييييي معامييييا التحويييييا ال ييييئا,ي 
إئ أ يار [ 14] ( اسي وع ، واتفقيت هيئد النتيجية ميل نتيجية6-1التراكمي  

شيييي معاميييا التحوييييا ال يييئا,ي لمعاممييية  ةمعنويييي شيييروقجيييوة عيييةم و الييي  
( يومييا  ميي  14-21% لممييةة  25التقنييي  عنيية تقنييي  كمييية العميي   نسيي ة 

  معاممة السيطرة. مقارنة  األشرا   عمر
نييوع الفر يية ي حييظ مييي  نتييا,د التحميييا االحصيييا,ي الم ينيية شييي الجيييةوا 

( عييةم وجييوة شييروق معنوييية  شييي االسيي وع الرا ييل وال ييامس والسيياةس 6 
وليييم T1 مقارنيية T2( اسيي وع ،االسيي وع اليييياني ارتفيياع 6-1والتراكمييي  

 و T1 مقارنيةT2شيما  ينها. االس وع اليالث ارتفاع  T3 و  T2ت تم  
T3 تيييدييروجيييوة أ يييار إلييي  عيييةم  إئ [11]وهيييئد النتيجييية مقار ييية لنتيجييية 

فر ييية عمييي  معاميييا التحوييييا ال يييئا,ي لفيييروج المحيييم اليييئي نيييوع الل معنيييوي
 إئ  مييييي   تر ييييي  عمييييي  شر ييييية الرميييييا وعمييييي  شر ييييية ن يييييارة الصييييينو ر

 .أسا يل 8عم  التوالي عنة عمر  1.34و1.33
( اي شيروق 6التةا ا  ي  التقني  والفر ة لم ي حظ مي  نتيا,د الجيةوا  

( 6-1شيييييي االسييييي وع الرا يييييل وال يييييامس والسييييياةس و  p<0.05) معنويييييية
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مقارنية  E2T2 و E1T2اس وع .اما شيي االسي وع اليياني ن حيظ ارتفياع 
وليم ي حيظ اي شيروق معنويية  يي  المعيام ت اال ير   E1T1  معاممة 

مقارنييية E2T2 و E1T2 . ييي ا االسييي وع الياليييث ن حيييظ ارتفييياع 
  المعام ت اال ر  التي لم ي حظ شيها اي شروق معنوية. 

النسيي ة شييي  p<0.05)شييروق معنوييية   ةيييأ( عييةم وجييوة 7الجييةوا   ي  ييي  
 (7 كئلب ي حيظ مي  نفيس الجيةوا .التقني تي الم,وية لمه كات  ي  مة

 ييي  انييواع الفر يية، وهييئ يتفييق  p<0.05) عييةم وجييوة اي شييروق معنوييية

عيييةم وجيييوة  األولييي  ميييس معيييام ت  تتضيييمن والتيييي [15]ميييل نتيجييية 
ورق  وال امسيية سيي وس ،الرا عيةمييا ر  ،الياليييةن ييارة   يب  ،اليانيييةشر ية 

نيوع الفر ية عمي  معنيوي ل تيدييروجيوة  منتيا,د عيةال أظهرتمعاة تةويرد، 
 % عميي  التييوالي. (2.3و 2.8، 1.8 ،2.4،2 نسيي ة اله كييات إئ  م ييت 

شيييي  p<0.05) كميييا ي يييير الجيييةوا الييي  عيييةم وجيييوة اي شيييروق معنويييية
 .التةا ا  ي  التقني  ونوع الفر ة

 

 الخطأ القياسي (. ±( تأثير التقنين الغذائي ونوع الفرشة والتداخل بينهما في وزن الجسم الحي ) غم(. ) المتوسط  3الجدول ) 
 انتقُيٍ

 انغزائي

 انىصٌ

 االبتذائي 

 االعبىع 

 انثاَي

 االعبىع 

 انثانث 

 االعبىع 

 انشابع 

 االعبىع 

 انخايظ

 االعبىع

 انغادط 

E1 919075 ± 9047 272.61a  ±  4.75 602.33  ± 13.00 a 1145.50 ± 24.38 a 1779.31 ±37.76 a 2389.08±41.20 

E2 937096 ±1076 b 250.05 ±  5.02 566.05 ± 17.15 b 1067.83 ± 30.63 b 1660.31 ± 36.43 b  2201.86± 49.96 

 َىع انفششت

T1 1.51±  129.45 266.66  ± 8.60 604.15 a ± 17.19 1126.71  ±33.57 .33 1742± 51.62 2291.33 ±0 77.8 

T2 937077 ± 1073 256.41 ± 8.58 550.12 b ± 19.48 1050.13 ± 42.45 1663.13 ± 58.72 2263.92±77.86 

T3 919077± 1099 260.91 ± 5.74 598.29ab± 16.81 1143.17 ± 25.57 1753.92 ± 40.56 1358097  ±49061 

 انتذاخم بيٍ انتقُيٍ وَىع انفششت

E1T1 917075±  1038 284.00 a ± 6.72 636.25 a ± 8.26 1189.58 a ± 29.76 1845.08 a ± 41.90 2418.00 ± 48.76 

E1T2 931057 ± 1067 273.16 ab ± 8.86 577.75 ab ±31.70 1105.83 ab ± 66.27 1737.00 ab±92.97 2325.33 ± 114.57 

E1T3 919077 ± 1075 260.66 abc±3.31 593.00 ab ± 6.00 9.43 ± 1141.08 a 1755.83 ab ± 58.15 42.57 ± 2423.92 

E2T1 939096 ± 9068 249.33bc ± 4.94 572.06 ab ± 19.50 1063.83 ab ± 28.21 1639.58 ab ± 31.77 2164.67 ± 108.82 

E2T2 918099 ± 3016 239.66 c ± 3.00 522.50 b ± 11.42 994.41 b ± 38.96 1589.33 b± 56.08 2148.50  ± 96.84 

E2T3 937049 ±6075 261.16 abc ± 12.41 603.58 a ± 36.74 1145.25 a± 56.37 1752.00 ab ± 69.57 2292.42 ± 50.25 

المتشابهة ضمن العمود تشير إلى عدم وجود فروق معنوية . األحرف (P 0.05>)األحرف المختلفة ضمن العمود تشير إلى  وجود فروق معنوية 

(<0.05 P) 0 

E1  ساعات/يوم.   6: مدة التقنين الغذائي االولى قطع العلف لمدةE2 يوم.  ساعة/ 12: مدة التقنين الغذائي الثانية قطع العلف لمدةT1 فرشة :

 فرشة سبوس.  T3 :فرشة نشارة.T2:ورق. 

 
 الخطأ القياسي (. ±( تأثير التقنين الغذائي ونوع الفرشة والتداخل بينهما في  الزيادة الوزنية ) غم(. ) المتوسط  1الجدول )

 انتقُيٍ

 انغزائي

 االعبىع

 انثاَي

 االعبىع

 انثانث

 االعبىع

 انشابع

 االعبىع

 انخايظ

 االعبىع

 انغادط

 زيادة وزنية تراكمية
 (أسابيع1-6)

E1 182.48 a ± 4.30 329.72 ± 10.41 543.17 ± 13.13 633089  ± 20.19 609.77  ± 18.69 1198094± 47068 

E2 159.88 b ± 3.95 316.00 ± 12.56 501.78 ± 14.64 592.48   ± 9.58 541.55 ± 31.17 1999069 ± 49073 

 َىع انفششت

T1 176.70 ± 8.99 337.49  ± 10.29 522.56   ± 17.43 615.62 ±  19.79 549.00  ±   38.09 1179037 ± 78031 

T2 165.62 ± 7.19 293.71  ±   13.06 500.01    ± 23.96 613.00 ± 18.08 600.79  ± 23.39 1973093± 76059 

T3 171.23 ± 3.68 337.38 ± 11.66 544.88  ± 10.31 610.75 ± 27.09 604.25  ± 39.63 1168049 ± 47043 

 انفششتانتذاخم بيٍ انتقُيٍ وَىع 

E1T1 a 195.25 ± 6.48 352.25 ± 7.12 553.33 a ± 21.96 655.50  ± 12.70 572.92  ± 15.61 1319015 ± 57098 

E1T2 180.50 ab ± 6.14 24.79 ± 304.59 ab 528.08 ab ± 35.87 631.17  ± 28.89 21.76 ± 588.33 1131067 ± 999096 

E1T3 171.71 bc ± 1.07 332.34 ab ± 7.93 12.07 ± 548.08 ab 614.75  ± 58.96 668.09  ± 29.43 1334097 ± 47097 

E2T1 158.16 cd ± 4.29 16.16 ± 322.73 ab 491.76 ab  ± 9.97 575.75  ± 14.41 525.09  ± 80.25 1773057 ± 978044 

E2T2 150.75 d ± 0.38 282.84 b ± 10.99 28.23 ± 471.91 b 21.71 ± 594.92 45.11 ± 559.17 96079  ±2059.59 

E2T3 170.75 bc ± 8.15 282.84 b ± 10.99 541.67 ab ± 19.63 606.75  ± 13.37 540.42 ± 53.98 1179079± 49088 

.  األحرف المتشابهة ضمن العمود تشير إلى  عدم وجود فروق (P 0.05>)األحرف المختلفة ضمن العمود تشير إلى  وجود فروق معنوية 

  (P 0.05>معنوية )

E1  ساعات/يوم.   6: مدة التقنين الغذائي االولى قطع العلف لمدةE2 ساعة/يوم.   12: مدة التقنين الغذائي الثانية قطع العلف لمدةT1 فرشة :

 فرشة سبوس. T3 :فرشة نشارة.T2:ورق. 
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 الخطأ القياسي( ±(. )المتوسط غمالمستهلك )( تأثير التقنين الغذائي ونوع الفرشة والتداخل بينهما في كمية العلف 1الجدول )
  ( أسابيع (2-6استهالك علف تراكمي      االسبوع الثاني        االسبوع الثالث         االسبع الرابع            االسبوع الخامس        االسبوع السادس                      

  التقنين الغذائي

1 E 
E2 

284.86  ± 9.09     628.95  ± 21.23     875.00  ± 22.31      1097.83  ± 20.63     1195.75  ± 24.15       4781039 ± 74038 
245.11  ± 9.52     615.25  ± 17.02     867.88  ± 16.41       1077.86  ± 22.77     1201.42  ± 25.65      4777051 ± 66039 

 نوع الفرشة 

1 T 

T 2 
3 T 

252.70   ± 12.51    594.28 b ± 18.37     881.79  ± 18.29    1105.46  ± 23.14     1220.83  ± 29.57      4755078 ± 91095 

283.62  ± 13.38    671.35 a ± 23.67     866.04  ± 33.88     1089.96  ± 34.32    1188.00  ± 35.13      4798097 ± 976097 
272.12  ± 11.17    600.71 b ± 13.29      866.50 ± 18.28     1068.13  ± 21.17     1186.92  ±  3994.38      26.95± 59013 

 التداخل بين التقنين ونوع الفرشة 

1 T 1 E 

2 T 1 E 
E 1 T3 

E 2 T 1 
2 T 2 E 

3 T 2 E 

275.41 ab ± 12.98     609.66  ± 33.51      900.00  ± 28.29     1128.08  ±23.34      1265.92 ± 55.37     4979077 ± 947038 

305.83 a ± 12.79     677.33  ± 44.19     863.33   ± 66.63     1093.58 ±   59.26   1184.00 ± 22.95      4914077 ± 981043 
273.33 ab ± 18.15    599.86  ±   23.61     861.66  ± 16.23     1071.83 ± 15.71      1157.33 ± 36.85      3964079 ± 57095 

230.00 b ± 9.92       578.90  ± 18.08      863.58  ± 23.27     1082.83 ± 48.65      1195.75 ± 26.03      3959076 ± 991067 
261.41 ab ± 15.47   665.38  ± 28.54        868.75  ± 35.96    1086.33 ± 48.65       75.13 ± 1192.00     4773087 ± 949058 

270.91 ab ± 17.11   601.56  ± 18.03        871.33  ± 37.21     1064.42 ± 44.50      1216.50 ± 37.39    4714071 ± 998041 

األحرف المتشابهة ضمن العمود تشير إلى  عدم وجود  0 E1(P 0.05>)األحرف المختلفة ضمن العمود تشير إلى  وجود فروق معنوية      

 12: مدة التقنين الغذائي الثانية قطع العلف لمدة E2ساعات/يوم.   6: مدة التقنين الغذائي االولى قطع العلف لمدة  (P 0.05>فروق معنوية )

 فرشة سبوس. T3 :فرشة نشارة.T2:: فرشة ورق. T1ساعة/يوم.  

 
  معامل التحويل الغذائي غم علف/غم زيادة وزنية. قنين الغذائي ونوع الفرشة والتداخل بينهما في( تأثير الت 1الجدول ) 

 (الخطأ القياسي ±)المتوسط 
  ( أسابيع6-1معامل تحويل تراكمي ) السادس الخامس الرابع الثالث الثاني 

       التقنين الغذائي

1 E 

E2 
1.56 ± 0.05 

1.53 ±   0.05 
1.91  ± 0.08 

1.95  ± 0.11 
1.61  ± 0.02 

1.73  ± 0.06 
1.73  ± 0.04 

1.82  ± 0.05 
1.96  ± 0.07 

2.22  ± 0.19 
9078 ± 7095 

9097 ± 7036 

 نوع الفرشة

1 T 
0.04 

 

T 2 
 

3 T 

0.05 

1.43 b ± 0.05 

 
 
1.71 a ± 0.05 

 
1.59 ab ± 

 

1.76 b ± 0.05 

 
 
2.29 a ± 0.08 

 
1.78 b ± 0.04 

1.69  ± 

 
 
1.73  ± 0.09 

 
1.59  ± 0.01 

1.80  ± 0.06 

 
 
1.78  ± 0.05 

 
1.75  ± 0.06 

2.22  ± 0.22 

 
 

0.15 ± 1.98 

 
1.96  ± 0.18 

9079  ± 7047 

 
 

9064 ± 7038 

 
9089 ± 7099 

 التداخل بين التقنين ونوع الفرشة

 
1 T 1 E 

 

2 T 1 E 

0.09 
 

E1 T3 

 
E 2 T 1 

0.07 

 
2 T 2 E 

0.15 
3 T 2 E 

 
1.41 b ± 0.05 

 
1.69 a ± 0.06 

 
 

1.59 ab±0.11 

 
1.45 ab ± 0.10 

 
 
1.73 a ± 0.09 

 
1.59 ab ± 0.04 

 
1.73 b ± 0.08 

 
2.22 a ± 0.06 

 
 

0.06 ±1.80 b 

 
1.79 b ± 0.06 

 
 

0.17± 2.35 a 

 
1.76 b ± 0.07 

 
1.63 ± 0.02 

 
1.63 ± 

 
 
1.57  ± 0.02 

 
1.76  ± 

 
 

1.84  ± 

 
1.61  ± 0.02 

 
1.72  ± 0.00 

 
1.73  ± 0.01 

 
 
1.74  ± 0.14 

 
0.11 ± 1.88 

 
 

0.12± 1.83 

 
1.75  ± 0.03 

 
2.21  ± 0.12 

 
2.01  ± 0.03 

 
 
1.73  ± 0.09 

 
2.28  ± 0.48 

 
 
2.25  ± 0.33 

 
2.30  ± 0.30 

 
9079  ± 7019 

 
9085 ± 7099 

 
 

9077 ± 7017 

 
9099  ± 7089 

 
 

9098 ± 7078 

 
9083  ±7018 

. األحرف المتشابهة ضمن العمود تشير إلى  عدم وجود فروق معنوية (P 0.05>)األحرف المختلفة ضمن العمود تشير إلى  وجود فروق معنوية 

(<0.05 P) E1  ساعات/يوم.   6: مدة التقنين الغذائي االولى قطع العلف لمدةE2 ساعة/يوم.   12: مدة التقنين الغذائي الثانية قطع العلف لمدة

T1 .فرشة ورق ::T2.فرشة نشارة: T3 .فرشة سبوس 
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 الخطأ القياسي( ±( تأثير التقنين الغذائي ونوع الفرشة والتداخل بينهما في النسبة المئوية للهالكات  )المتوسط 9الجدول )

الساةساالس وع  االس وع  ال امس االس وع الرا ل االس وع اليالث االس وع  الياني التقني  ال ئا,ي  
1 E 
E2 

0.00   ± 0.55 
1.66   ± 1.66 

0.00  ± 0.55 
0.00  ±0.00 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
1.11  ±0..0  

 نوع الفر ة
1 T 
T 2 
3 T 

0..0  ±0..0  
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
0.83   ± 0.83 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.83   ± 0.83 
0.00   ± 0.00  
0.83   ± 0.83 

 التةا ا  ي  التقني  ونوع الفر ة
1 T 1 E 
2 T 1 E 
E 1 T3 
E 2 T 1 
2 T 2 E 
3 T 2 E 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
1.66   ± 1.66 

0.00      ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
1.66   ± 1.66 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 

0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
0.00   ± 0.00 
1.66   ± 1.66 
0.00   ± 0.00 
1.66   ± 1.66 

.  األحرف المتشابهة ضمن العمود تشير إلى  عدم وجود فروق (P 0.05>)األحرف المختلفة ضمن العمود تشير إلى  وجود فروق معنوية 

 0 (P 0.05>معنوية )

E1  يوم.   ساعات/ 6: مدة التقنين الغذائي االولى قطع العلف لمدةE2 ساعة/يوم.   12: مدة التقنين الغذائي الثانية قطع العلف لمدةT1 فرشة :

 فرشة سبوس. T3 :فرشة نشارة.T2:ورق. 
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Effect of Feed Restriction and Type of Litter in live Performance 
Atheer Mahmmod Mohammed , Tariq khalf Hassan 

Animal Production Department , College of Agriculture , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 

 

Abstract 
This Study was carried out at the poultry farm, of the Animal Production, Department /college of Agriculture / 

University of  Tikrit, for the period from 7 November to 19 January 2017. The aim of the study was to evaluate 

the best duration of restriction and the type of litter on the production performance and economic efficiency of 

broiler. In this study, 360 chicks (Ross-308) was used at one day and fed freely to 7 days, and used the factorial 

design (two way) experiment that included the effect of restriction and three types of litter and overlap between 

them .The chicks was distributed randomly at six treatments at the age of 8 days and each treatment is divided 

into three replicates, 20 chicks per replicate with three types of litter, paper, sawdust and rice husks, and the 

restriction was conducted for 10 days starting from Day 9 till day 19 of the chicks age, by feed with drawal for a 

specified period of 6,12 hours / day. The results of the study regarding restriction included the following There 

was a significant increase (P<0.05) in the first restriction period, including fodder cuttings, exceeded 6 hours/ 

day on the second restriction period, which included feed cut 12 hours / day for the body weight. There was no 

significant difference in the body weight gain and the amount of feed consumed and feed conversion ratio 

between the two levels of restriction only in the second week in the body weight gain. There was no significant 

difference (P<0.05) in the where the weights of the percentage of carcass, gibblets, abdominal fat pad and yields 

of carcass at the end of the experiment. There was no significant difference (P<0.05) in the percentage of 

mortality. As far a the type of litter, the study pointed out that there is no effect of the type of litter on all 

qualities studied in terms of productivity.                                                                                        
 


