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 الممخص
إلػى  239/ جامعػة ديػالى مػف، كميػة الزراعػة ،الحيػواني اإلنتاجقسـ ب قاعة دواجف مغمقةنفذت التجربة في 

 التربيػة لقاعػة والموقع الكثافة تأثير لمعرفة، Ross-308ساللة  فرخ مف 405استخدـ  ،2018/10/28
 كفػاةة التحويػؿ الغػذا ي ،كميػة العمػؼ المسػتهمؾ، ةاألسػبوعيالزيػادة الوزنيػة ، معدؿ وزف الجسـ الحػي عمى

 مكػررات. ةثالثػو  بعامميفالتحميؿ االحصا ي إلجراة استعمؿ التصميـ العشوا ي الكامؿ . الهالكات ومعدؿ
بػػػوزف الجسػػػـ، الزيػػػادة الوزنيػػػة وكفػػػاةة  2طيػػػر/ـ 15و 10تفػػػوؽ عػػػالي المعنويػػػة لمكثافػػػة  النتػػػا   أظهػػػرت

ظهػػر تػػأثير معنػػوي يلػػـ . 2طيػػر/ـ 15التحويػػؿ الغػػذا ي. امػػا العمػػؼ المتنػػاوؿ فقػػد تفوقػػت معنويػػا الكثافػػة 
مزيػادة الوزنيػة  كػاف التفػوؽ أما بالنسبة ل ،حويؿ الغذا يالعمؼ المتناوؿ وكفاةة التو وزف الجسـ، في لمموقع 

، كاف تفػوؽ معنػوي لمكثافػة نهاية القاعة 10الكثافة مع  اً الزيادة الوزنية معنويقت معنوي لنهاية القاعة. تفو 
. بػيف بػاقي الكثافػات والمواقػع ةولػـ يكػف انػاؾ تػأثيرات معنويػ ،وسػط القاعػة 10نهاية القاعة والكثافػة  15
اػػذ   . توصػيعػدد مػف الهالكػػات أقػػؿب 20و 10لمكثافػة نتػا   نسػػبة الهالكػات إلػى تفػػوؽ معنػوي  تأشػار و 

 قاعػػػة مواقػػػع لجميػػػع بي يػػػة ظػػػروؼ نفػػػس تػػػوفير مراعػػػاة مػػػع 2ـ/طيػػػر 15و 10 الكثافػػػة باسػػػتعماؿالدراسػػػة 
 .التربية

 فروج المحـ.   ،قاعة دواجف مغمقة ، موقع الطيور،كثافة تربية الطيور الكممات المفتاحية:
 :المقدمة

بشكؿ عاـ  تربيةال لزيادة كثافة جداً  ةً مهم انهكو والبي ية  اإلداريةالعوامؿ ب االاتماـيادة كثافة التربية لفروج المحـ يقودنا إلى ف التفكير بز إ
(Berge and Yngvesson, 2012). إنتاج فروج المحـ ويقمؿ دخؿ اإلنتاجف تقميؿ كثافة التربية يزيد مف إجمالي تكاليؼ إ 
( Utnik-Banaś et al., 2014)،    كثافة التربية لها عواقب وخيمة عمى  زيادة أفإلى  الدواجف بحوث تربيةغالبية كذلؾ تشير نتا

ف العوامؿ البي ة التي لـ يولى لها ااتماـ و رفااية وصحة فروج المحـ،  لذلؾ مف الصعب تحقيؽ التقدـ في  ،أامية األكثرتعتبر  كبيرا 
مناسبة التربية ال ةكثاف باختيارالبي ية. أف رفااية فروج المحـ يمكف ضمانها  لمظروؼتربية فروج المحـ إال إذا تـ وضع معايير دقيقة 

ف قاعات تربية فروج المحـ المكثفة التي إ (.Estevez, 2007)لقاعة داخؿ اطالما يتـ توفير متطمبات الجودة البي ية بالمعاير المطموبة 
تقاس بواسطة أجهزة والتي ، الموثقة عمى أساس البيانات البي يةيراقب  يجبلها ف نظاـ التهوية إة فيالتحكـ في الظروؼ البي عمى تعتمد 
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 ااتعتبر جودة المستشعرات وعددو  استشعار درجة الحرارة والرطوبة النسبية. يتـ وضع أجهزة االستشعار في مواقع مختمفة مف القاعة
كذلؾ أف الظروؼ البي ية غير المتجانسة . (Curi et al., 2017) مؿ مهمة لتحقيؽ أداة فعاؿ لمنظاـوتحديد مواقعها داخؿ القاعة عوا

ية، وزف الجسـ، الزيادة الوزنية، اإلنتاجحسب الموقع مف حيث السمات  اً مختمف ةً مطيور أدالقاعة، تظهر ال داخؿ المختمفةبيف المواقع 
 أفإلى  (Aviagen, 2014) دليؿ شركة أشاركذلؾ  ،(Al-Chalabi et al., 2016) ويؿ الغذا يالعمؼ المستهمؾ وكفاةة التح

 اإلنتاجإلى وجود تبايف بمعدالت  أدت( متباينة بتبايف مواقع الطيور )وجود مواقع خاممة اوا ياً تكوف الظروؼ البي ية غير المتجانسة 
فة والموقع لقاعة التربية الكثا تأثيريهدؼ البحث إلى معرفة  )تكوف الطيور غير متساوية بالنسبة إلى وزف الجسـ الحي عند التسويؽ(.

    .ي لفروج المحـاإلنتاجاة عمى األد
 :ائقهوطر  البحث مواد

 تصميم التجربة وتنفيذها:
واي  2018/10/28إلى  239/ جامعة ديالى لمفترة مف، كمية الزراعة ،الحيواني اإلنتاجقسـ  ،نفذت التجربة في حقؿ الطيور الداجنة
 ،Ross-308ساللة   األفراخمف  405استخدـ فيها  ،(ـ 2.75االرتفاع  xـ  7العرض  xـ  30قاعة دواجف مغمقة، أبعاداا )الطوؿ 

بشكؿ عشوا ي عمى االكناف وبواقع ثالثة   األفراخلكؿ كف ووزعت  2ـ1في قاعة مقسمة بشكؿ اكناف حيث استخدـ مساحة   األفراخربيت 
 وبتسعة مكررات لكؿ موقع حسب التوزيع االتي: ولثالث مواقع حرارية مف قاعة التربية )ثالثة مكررات لكؿ كثافة( كثافات

 كثافات الطيور:  
  2/ ـطير 10كثافة  -1
  2/ ـطير  15كثافة  -2
  2/ ـطير  20كثافة  -3

 المواقع الحرارية داخؿ القاعة:
 X موقع بداية القاعة ويرمز لها بالرمز -1
 Y القاعة ويرمز لها بالرمزموقع وسط  -2
 Z موقع نهاية القاعة ويرمز لها بالرمز -3

  : األفراخدارة إ
اسػتخدـ عمػؼ بػادئ لتغذيػة الطيػور مػف  وكذلؾ زودت االكناف بالمنااؿ والمعػالؼ. ،سـ تقريبًا 5الحقؿ بفرشة نشارة الخشب بسمؾ جهز 
ثـ بعداا استخدمت العميقة النها ية إلػى نهايػة التجربػة. وتمػت  اً يوم 28ثـ استخدمت عميقة النمو بعداا لغاية  ، ومفاً ومي 14 – 1عمر 

 .المصنعة مف الشركة المستخدـ التحميؿ الكيميا ي لمعمؼ( 1)الجدوؿ يبيف و التغذية بصورة حرة. 
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 . انتحهيم انكيميائي نهعهيمت انمستخذمت في انتجزبت1انجذول 

 عهيمت انىهائيت عهيمت انىمى عهيمت انبادئ انتزكيب انكيميائي

 18 20 22.50 بروتين خام )%(

 3250 3185 3069 علف( غطاقت ممثلت )كليو سعرة/ك

  C/Pنسبت الطاقت إلى البروتين 

C/P  
1:136.4 1:159.25 1:180.56 

 5.95  5.61  4.45 الدهن الخام )%(

 1.21 1.21 1.33  الاليسين )%(

 0.50 0.56 0.64 المثيونين )%(

 0.90 0.95 0.98 الكالسيوم )%(

 0.41 0.43 0.45 الفسفور المتاح )%(

ف نظاـ التهوية المستخدـ في القاعة إتـ االعتناة بنظافة المعالؼ وغسؿ المنااؿ بشكؿ مستمر بمحموؿ اليود المخفؼ طيمة مدة التربية. 
ساعة باليـو وساعة ظالـ واحدة لمدة اربعة  23استخدـ نظاـ اضاةة مستمر لمدة (، مفرغات الهواة) السالباو نظاـ الضغط الداخمي 

ساعات ظالـ حتى نهاية مدة التربية،  4ساعة ضوة باليـو و 20قاص نصؼ ساعة يوميا لحيف الوصوؿ إلى نإاياـ وبعداا تـ 
 3-1ـْ مف عمر 31ـْ وبعداا كانت درجة الحرارة 32بدرجة حرارة   األفراخحيث تـ استقباؿ   األفراخالحاضنات الغازية لتدف ة  تاستخدم

، وفي األ30يـو كانت درجة الحرارة  7-4يـو وثـ مف عمر   تدريجياً ـْ وبعد  تـ انقاص الحرارة  29الثاني كانت درجة الحرارة  سبوعـْ
 . (Aviagen, 2014)ربية وحسب دليؿ الشركة المنتجة لفروج المحــْ ولغاية انتهاة فترة التربية، تـ تهي ة الرطوبة المناسبة لمت 25إلى 

 :االتية يةاإلنتاجالصفات تـ قياس 
  :معدل وزن الجسم الحي  -1

وذلؾ بوزف جميع الطيور في المكرر الواحد باستخداـ ميزاف ذي حساسية  أسبوعتـ قياس معدؿ وزف الجسـ الحي لكؿ معاممة في نهاية كؿ 
 . وتـ حساب معدؿ الوزف الحي وفؽ ما يمي:  غ 10

 األسبوعي( غمعدؿ الوزف الحي )                                                    
 لمجموع الكمي لموزف الحي لمطيور =ا    

 سبوععدد الطيور في نهاية األ       (                  غ) سبوعفي نهاية األ        
  :ةاألسبوعيالزيادة الوزنية  -2

 :وفقا لممعادلة أسبوعالزيادة الوزنية المتحققة تـ احتسابها كؿ 
 (غوزف الجسـ الحي عند بداية المدة ) -( غالمدة ) ( = وزف الجسـ الحي عند نهايةغالزيادة الوزنية )

  :كمية العمف المستهمك-3
وطرحها مف الكمية المقدمة  سبوعتـ حسابها عف طريؽ وزف الكمية لمتبقية مف العمؼ في نهاية األ أسبوعكمية العمؼ المستهمؾ لكؿ    

 :  وفقا لممعادلة سبوعالكمية في بداية األ
 (غالعمؼ المتبقي في نهاية المدة )ك -(غالعمؼ المقدـ في بداية المدة )ك كمية العمؼ المستهمؾ =     

  :كفاءة التحويل الغذائي-4
 وفؽ المعادلة االتية:حسبت 
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 أسبوع( خالؿ غمتوسط كمية العمؼ المستهمكة )                                         
 ة = األسبوعيكفاةة التحويؿ الغذا ي     

 أسبوع( خالؿ غمتوسط الزيادة الوزنية )                                             
  )%(: نسبة الهالكات -5

 سجمت جميع الهالكات التي حصمت  طوؿ مدة التجربة  لكؿ مكرر وحسبت وفؽ المعادلة:
 عدد الطيور الهالكة طيمة مدة التجربة                                        

 100×                                                             =  ةنسبة الهالكات الكمي    
 عدد الطيور الكمي                                              

 :اإلحصائيالتحميل 
الكثافة والموقع  تأثير لبياف مكررات ةثالثو  بعامميفتجربة عاممية بالتحميؿ االحصا ي إلجراة  (C R D)استعمؿ التصميـ العشوا ي الكامؿ 

 ،الراوي وخمؼ اهلل) باستخداـ اختبار توكي 0.05مستوى معنوية المتوسطات وبفي الصفات المدروسة، وقورنت الفروؽ المعنوية بيف 
 .التحميؿ االحصا ي إلجراة ،(SAS, 2012) واستعمؿ البرنام  ،(1980

 :النتائج والمناقشة
 :(غمعدل وزن الجسم )

خالؿ  (األسبوعي)وزف الجسـ  متوسط عمىهما التداخؿ بين وإلى عدـ وجود تأثير معنوي لمكثافة والموقع  (2)ت نتا   الجدوؿ أشار 
وجود وعدـ   األوكسجيفعالية مف غاز  احتياجها لنسبعدـ و واذا قد يعود لصغر عمر الطيور  ، األفراخمف عمر   يفاألولف األسبوعي

مكثافة عمى لحيث وجد عدـ تأثير  ،(2004البياتي )نتا   وتتفؽ اذ  النتا   مع  .الكربوفلمغازات الضارة مثؿ ثاني اوكسيد  ةعالي نسب
 لفروج المحـ.  اً يوم 21وزف الجسـ الحي لغاية عمر 

مف ناحية درجة  وخصوصاً  واذا قد يعود إلى تجانس القاعة بي ياً  ،الثالث لـ يكف انالؾ تأثير لمموقع عمى وزف الجسـ سبوعفي األ
حيث لـ يكف اناؾ فرؽ  2طير/ ـ 10و 5والذي استخدـ كثافتي تربية   ،(Al-Chalabi et al., 2016)الحرار واذ  النتا   تتفؽ مع 

لمكثافة عمى الوزف حيث تفوقت   سبوعلكف ظهر تأثير معنوي بهذا األ معنوي بيف المواقع لكف كانت اناؾ اختالفات حسابية طفيفة.
عند تربية  (Kryeziu et al., 2018) مع واذ  النتا   اتفقت ،بوزف الجسـ 2طير/ ـ 20عمى الكثافة  2طير/ ـ 15و 10الكثافتيف 
 28 :عند تربية ثالث  كثافات  (Audabos et al., 2013) و  (Simsek et al., 2011) و 2طير/ ـ 22و 18،  14كثافات 

 أشارحيث  ،(2005. تتفؽ اذ  النتا   مع الصالحي )2طير/ ـ 15و 10واذا التفوؽ لمكثافتيف  .2/ ـغك 40و  2/ ـغك 37،  2/ ـغك
وذلؾ بسبب عدـ وجود  العمؼ والماةتناوؿ  فرصالطيور وتقميؿ  قمة المساحة المخصصة لراحةالكثافات العالية تؤدي إلى  أفإلى 

 في 15الثالث إلى ظهور تفوؽ معنوي  لمكثافة  سبوعت نتا   التداخؿ لألأشار وزف الجسـ.  يقؿحوؿ المعمؼ وبالتالي كافية مساحة 
في الموقع الثالث )نهاية القاعة( وذلؾ قد يعود إلى حصوؿ اذ  الموقع عمى تهوية جيدة  15)بداية القاعة( عمى الكثافة  األوؿالموقع 

واذ  المنافذ كبيرة تسمح بدخوؿ  ،التخمص مف الغازات الضارة نتيجة لوجود فتحات التبريد )الباد( عمى جانبي بداية قاعة التربية مع
 اتبيف عدـ وجود فرؽ معنوي لمتداخؿ واذا قد يعود إلى التجانس البي ي لهذ( ف في الموقع الثاني )وسط القاعةلهواة النقي لمقاعة. لكا

، 2طا ر/ ـ 20و 10، 5 اي كثافات التربية بثالث أف ابينذ إ ،(Reiter and Bessei, 2000) إليه أشارواذا يتفؽ مع ما  الموقع.
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 السبب الطيور وتحت بيف الحرارة درجة ارتفاع أف استنتاجإلى  خمصتو  ،، عمى التوالي2ـ/ غك 40.2 و 30.0 ، 19.4قابمتها والتي 
                            .التربية كثافة ارتفاع عند الوزف النخفاض الر يسي

التقدـ بعمر  أفحيث بوزف الجسـ الحي.  20مقارنة بالكثافة  15و 10لمكثافتيف معنوي الرابع إلى وجود تفوؽ  سبوعتشير نتا   األ
بهذا العمر تكوف الطيور مكتممة الريش والذي يعمؿ كحاجز و  ،الطيور يعني زيادة الحاجة إلى تهوية اكبر لمتخمص مف الحرارة الزا دة

اة زيادة التزاحـ والمنافسة و تقميؿ الوقت المخصص لمغذو اذ  العوامؿ  .لفقداف حرارة الجسـ وايضا تحدث زيادة بطرح الغازات الضارة
اما  الرابع. سبوع(. لـ يكف انالؾ تأثير معنوي لممواقع الثالث في األ2004قد تعمؿ عمى تقميؿ وزف الجسـ. واذا يتفؽ مع البياتي )

واذا قد يعود إلى  .غ 1732.49بتفوؽ مقدار  في بداية القاعة  15لمكثافة  ( P>  0.05بمستوى )التداخؿ كاف اناؾ تأثير معنوي 
والثاني، وكذلؾ وجود فتحتي التبريد  األوؿلث إلى الغازات الضارة والمواد العالقة بالهواة التي حممت مف الموقعيف تعرض الموقع الثا

واذا يوفر عوامؿ بي ية جيدة )تهوية، جودة اواة عالية، قمة المواد العالقة بالهواة( كذلؾ يمكف  األوؿالكبيرة عمى جانبي القاعة بالموقع 
بوجود مواقع  واأشار  فالذي ،(2017)  آخروفالجمبي و  التهوية( واذا يتفؽ مع ة)ضعيف اوا ياً  ةخامم مناطؽقع او الم في بقيةتكوف  أف

 عمى وزف الجسـ الحي.  يؤثر خاممة اوا ياً 
واذا قد يعود إلى وصوؿ  20مقارنة بالكثافة  15و 10لمعدؿ الكثافتيف  تفوؽ معنوي بوزف الجسـ الحيالخامس  سبوعنتا   األ أظهرت

ثر عمى التوازف ؤ تلف الكثافة العالية قد تؤدي إلى زيادة البكتريا الضارة إ، كذلؾ الغذاةالتنافس عمى  نتيجة قمةعالية  أوزافالطيور إلى 
و  12في دراسة لكثافتي تربية وا أشار الذيف  (Guaria et al., 2011)  نتا   الميكروبي في الجهاز الهضمي لمطيور. ويتفؽ اذا مع

ت نتا   الدراسة إلى زيادة أشار عمى أداة النمو والميكروبات الهضمية والمعروفة أنها حساسة لمعوامؿ البي ية. حيث  2طا ر/ ـ 17
وتقميؿ الزيادة الوزنية اليومية لفروج المحـ  BWي لوزف الجسـ اإلنتاجتقمؿ مف العا د والتي بالبكتريا الضارة في كثافة التربية العالية 

تأثير معنوي. واذا وجود اما المواقع فمـ يظهر  (.P ≤ 0.05يـو وبمستوى معنوية ) 39إلى32 ٪( خالؿ الفترة مف يـو 5.5-بنسبة )
مكثافة لمعنوي  الخامس إلى تفوؽ  سبوعالنتا   لألت أشار ما التداخؿ بيف العوامؿ فقد أقد يعود إلى التجانس البي ي في مواقع القاعة. 

واذا يتفؽ مع  .القاعة( ونهاية )بداية والثالث األوؿبالموقع  15لكثافة ا، و غ 2585.33وبمتوسط  بالموقع الثالث )نهاية لقاعة( 10
(Al-Chalabi et al., 2016) ، تفاوت بوزف الجسـ بيف تمؾ وجود مواقع ذات تهوية ردي ة واذا يؤدي إلى حصوؿ الذيف أوضحوا

 أفإلى   Bennett, (2008)أشار. كذلؾ 20واذا ما حدث بالموقع الثاني )وسط القاعة( الكثافة  ،المواقع والمواقع جيدة التهوية
ي في القاعة مف نسبة غاز ثنا  عمىاأل االماكف القريبة مف المواقع عديمة التهوية )الخاممة( تزداد فرص حصولها عمى المستويات

 . الكربوفاوكسيد 
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 مه عمز أسبىع إنى خمست أسابيعانخطأ انمياسي( )± . تأثيز انكثافت وانمىلع وانتذاخم بيىهما عهى متىسط وسن انجسم األسبىعي 2 نجذولا  

 انعمز
 انمىلع 

 انكثافت
 معذل انكثافت Zوهايت انماعت  Yوسط انماعت Xبذايت انماعت 

 

 األولاألسبىع 

10 165.267    ±4.376 175.867    ±3.180 175.067      ±  9.867 172.067    ±6.354 

15 176.577   ±4.842 180.313    ±2.116 183.820      ±1.539 180.237    ±3.295 

20 167.900    ±5.652 178.633    ±3.376 174.967    ±6.038 173.833     ±5.234 

  6.365±    177.951 2.785±   178.271 5.234±   169.914 معدل الموقع

 

 األسبىع انثاوي

10 463.133     ±12.324 484.000     ±4.686 498.200    ±17.657 481.778    ±14.114 

15 492.133     ±11.706 485.787   ±6.681 497.953      ±16.352 491.958     ±11.024 

20 487.067     ±17.578 463.367     ±4.901 465.933      ±16.751 472.122    ±13.990 

  17.351±     487.362 7.840±     477.718 16.205±    480.778 معدل الموقع

 

 األسبىع انثانث

10 ab  975.933    ±22.280 ab 1000.33    ±4.712 a   1027.40    ±14.854 A  1001.22   ±18.721 

15 a  1028.98    ±28.973 ab  987.600   ±11.130 ab 1001.56   ±23.475 A  1006.04   ±22.122 

20 ab  978.500    ±8.115 ab  952.00   ±10.822 b  916.633     ±19.300 B  949.04    ±19.487 

  33.551±   981.86 14.923±    979.98 23.960±    994.47 معدل الموقع

 

 األسبىع انزابع

10 ab  1633.73    ±47.271 ab  1666.80  ±43.533 ab  1701.13   ±21.643 A 1667.22     ±37.862 

15 a 1732.49    ±34.256 ab  1621.38   ±12.725 ab  1670.91   ±30.274 A 1674.92    ±36.574 

20 ab 1628.32   ±42.900 ab 1579.00   ±18.560 b 1558.83     ±35.578 B 1588.72      ±34.382 

  45.475±     1643.63 32.900±   1622.39 46.604±     1664.85 معدل الموقع

 

 األسبىع انخامس

10 abc 2382.93    ±41.082 abc  2460.00   ±78.102 a  2585.33  ±36.685 A  2476.09 ± 69.947 

15 a  2517.02   ±45.397 abc  2371.41   ±24.702 ab  2488.33  ±76.190 A  2458.92  ±60.054 

20 abc  2355.74   ±38.505 c  2236.33   ±38.749 ac  2243.97   ±39.737 B  2278.68   ±47.518 

  99.592±     2439.21 72.283±   2355.92 56.319±     2418.5 معدل الموقع

وانحزوف انحزوف انمختهفت تعىي وجىد فزوق معىىيت في كم عمىد وصف احصائيا وفك اختبار تىكي. انحزوف انكبيزة تشيز إنى تأثيز انعىامم انزئيسيت  

                                      انصغيزة تشيز إنى تأثيز انتذاخم.   

 :(غة )األسبوعيالزيادة الوزنية  
والثاني مف عمر  األوؿف األسبوعيخالؿ هما إلى عدـ وجود تأثير معنوي لمكثافة والموقع وكذلؾ التداخؿ بين (3)جدوؿ الت نتا   أشار 

 كافيةفي بداية العمر ال تحتاج إلى متطمبات تربية عالية وكذلؾ صغر الحجـ يجعؿ اناؾ مساحة   األفراخ أف. واذا قد يعود إلى  األفراخ
( الذي وجد عدـ وجود تأثير لمكثافة عمى الزيادة الوزنية ولغاية عمر ثالثة 2004) ،ا يتفؽ مع البياتيذالكؿ فرخ لمتغذية وشرب الماة. و 

 . أسابيع
واذا قد يعود لزيادة حجـ  ،20عمى الكثافة  15و 10مكثافة عمى الزيادة الوزنية حيث تفوقت الكثافة ل معنوي الثالث وجد تأثير سبوعباأل

 زيادة وزنية أعال  تأثير معنوي كذلؾ ما بخصوص التداخؿ فقد وجدأالعمؼ نتيجة الزيادة بالكثافة.  التنافس عمىو أالطير وقمة المساحة 
واذا قد يعود إلى تأثير الكثافة العالية  .20الموقع الثالث )نهاية القاعة( الكثافة  وأدنا  عند 15)بداية القاعة( الكثافة  األوؿالموقع  عند

 ,Aviagen)يتفؽ اذا مع و بيف مواقع القاعة.  حياناً أمما يؤدي إلى عدـ وجود تجانس بي ي  عة خاممة بي ياً وكوف بعض مواقع القا
 القاعات ذات ظروؼ بي ية غير متجانسة )متباينة بتبايف مواقع الطيور(. أفإلى  أشارالذي ،  (2014
( 2005ة. ويتفؽ اذا مع الصالحي )األسبوعيالرابع لـ يكف اناؾ تأثير لمكثافة والموقع والتداخؿ بينهما عمى الزيادة الوزنية  سبوعفي األ

 .أسابيعربعة أعمى الزيادة الوزنية بعمر  15و 12،  10الذي وجد عدـ تأثير لمكثافات 
واذا قد يعود إلى  ،20الكثافة  عمىة األسبوعيتوسط الزيادة الوزنية بم 15و 10مكثافتيف معنوي لالخامس إلى تفوؽ  سبوعتشير نتا   األ

كبر حجـ الفراري  بهذا العمر وكذلؾ قياـ بعض الفراري  بالجثـ قرب المعالؼ والمنااؿ وبالتالي تمنع الطيور مف الوصوؿ لمغذاة 
 التزاحـ بيفتؤدي إلى  2طير/ ـ 15و  12، 10 مف ة التربيةكثاف زيادة أف( حيث وجد 2005وتتفؽ اذ  النتا   مع الصالحي ) والماة.
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لمطيور حوؿ المعمؼ مما  يقمؿ الزيادة الوزنية. كذلؾ كاف اناؾ  كافية مساحة توفربسبب عدـ  العمؼتناوؿ  مف فرصالطيور وتقمؿ 
 اماكفواذا قد يعود إلى عدـ التجانس بالمواقع ووجود  ،مموقع الثالث )نهاية القاعة(معنوي ل ت النتا   إلى تفوؽأشار تأثير لمموقع حيث 

  آخروفخاممة في وسط القاعة تقؿ فيها التهوية فيحدث احتباس حراري بها وبالتالي تؤثر عمى الزيادة الوزنية. واذا يتفؽ مع الجمبي و 
لتجانس بالتهوية وباقي اة، نتيجة عدـ عدـ التجانس داخؿ قاعة التربية يؤدي إلى اختالفات بالزيادة الوزني أف( الذي بيف 2017)

 10الكثافة  تفوؽ فيهالعوامؿ وكذلؾ وجود مواقع خاممة بالقاعة تؤثر سمبا عمى الزيادة الوزنية. كذلؾ كاف اناؾ تأثير معنوي لمتداخؿ 
قد يعود إلى تعاظـ تأثير الكثافة  واذاالموقع الثالث )نهاية القاعة(،  15، كما كاف التفوؽ معنوي لمكثافة الموقع الثالث )نهاية القاعة(

نتيجة كبر حجـ الطيور وجثـ بعض الطيور قرب المعالؼ والتي تمنع باقي الطيور مف الوصوؿ لمعمؼ وبذلؾ تقؿ المساحة المخصصة 
الشهية  التهوية السي ة تؤثر عمى مركز أفحيث  ردي ةمف المعمؼ لكؿ طير، وكذلؾ كوف الموقع خامؿ اوا يا مما يعني ظروؼ بي ية 

مما يؤدي لقمة استهالؾ العمؼ ومف ثـ نقصاف  (،Heat incrementفي الغدة النخامية بسبب زيادة حرارة التمثيؿ الغذا ي في الجسـ )
حيث تـ العثور عمى زيادة بالبكتريا الضارة في  (Guaria et al., 2011)لمطيور بالتالي تقمؿ الزيادة الوزنية ويتفؽ اذا مع  الوزف
التربية العالية والتي تكوف حساسة لمعوامؿ البي ية وتعمؿ اذ  الظروؼ تقميؿ أداة نمو الدجاج. لـ يكف اناؾ تأثير معنوي بيف كثافة 

 الكثافات وباقي مواقع القاعة.
 أسبىع إنى خمست أسابيعمه عمز انخطاء انمياسي( )± . تأثيز انكثافت وانمىلع وانتذاخم بيىهما عهى متىسط انشيادة انىسويت األسبىعيت 3انجذول 

 انعمز 
 انمىلع     

 انكثافت       
 معذل انكثافت Zوهايت انماعت  Yوسط انماعت Xبذايت انماعت 

 

األسبىع 

 األول

11 125.000   ±4.376 135.667    ±3.180 134.868  ±9.867 131.844  ±6.368 

15 136.377    ±4.842 140.113  ±2.116 143.620 1.539 ± 140.037 ±3.295 

21 127.700   ±5.652 138.433  ±3.376 134.767  ±6.0378 133.633  ±5.234 

  6.365 ± 137.751 2.785±  138.071 5.247±   129.712 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انثاوي 

11 297.867   ±12.160 308.133   ±2.980 323.133 ±9.242 309.711 ±10.045 

15 315.557   ±7.359 305.473  ±6.929 314.133  ±16.193 311.721±9.927 

21 319.167   ±23.206 284.733  ±3.944 290.967  ±11.136 298.289 ±15.928 

  13.666± 309.411 7.690± 299.447 14.752±    310.863 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انثانث

11 ab  512.800    ±10.223 ab  516.333  ±0.636 ab 529.200  ±2.835 A 519.44  ±6.846 

15 a 536.843    ±18.051 ab 501.813    ±12.916 ab 503.603   ±38.604 A  514.09   ±24.353 

21 ab  491.433  ±12.806 ab   488.633   ±6.028 b 450.700   ±10.293 B  476.92   ±14.352 

  28.316±   494.50 9.944±   502.26 16.662±    513.69 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انزابع

11 657.800    ±27.802 666.467  ±38.930 673.733  ±17.488 666.00  ±25.780 

15 703.513   ±6.188 633.780  ±3.968 669.353  ±7.343 668.88 ± 18.192 

21 649.817   ±35.584 627.000  ±14.707 1558.83  ±35.578 639.67   ±26.122 

  20.997±   661.76 23.415±    642.42 27.005±   670.38 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انخامس

11 bc  749.200 ±13.615 ab  793.200  ±39.571 a  884.200   ±25.881 A  808.87  ±42.314 

15 abc  784.533 ±19.312 abc  750.033±12.842 ab  817.423  ±52.377 A  784.00  ±33.231 

21 bc  727.423  ±12.818 c  657.333  ±20.863 bc  685.133 ±19.281 B  689.96  ±23.543 

  AB  753.72  ±19.707 B  733.52   ±41.791 A  795.59    ±59.267 معذل انمىلع

وانحزوف انحزوف انمختهفت تعىي وجىد فزوق معىىيت في كم عمىد وصف احصائيا وفك اختبار تىكي. انحزوف انكبيزة تشيز إنى تأثيز انعىامم انزئيسيت 

                                      انصغيزة تشيز إنى تأثيز انتذاخم.   

                                                                                                                                                                                                                :(غ) األسبوعي ستهمكالعمف الم
لمموقع  األسبوعي ستهمؾبمتوسط العمؼ الم األوؿ سبوع( لألP>  0.05) إلى وجود تفوؽ معنوي بمستوى (4)نتا   الجدوؿ تشير 

ففي بداية التجربة تكوف ، الثاني. واذا قد يعود إلى الحرارة الجيدة في نهاية قاعة التربيةو  األوؿيف الثالث )نهاية القاعة( عمى الموقع
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متطمبات الحرارة عالية مما يؤدي إلى تقميؿ التهوية )االعتماد عمى المراوح الصغير الجانبية وعدـ تشغيؿ المراوح الكبيرة او تشغؿ 
ري )الباد( مما يعطي توليفة جيدة لمتهوية والحرارة يبعضها بشكؿ قميؿ عند الحاجة( وكذلؾ تشغؿ المراوح دوف تشغيؿ نظاـ التبريد التبخ

الذي توصؿ إلى وجود فرؽ بيف مواقع قاعة التربية بالعمؼ ، (Al-Chalabi et al., 2016)لألفراخ. تتفؽ اذ  النتا   مع المال مة 
الثاني بعدـ وجود تأثير معنوي  لمكثافة  سبوعت نتا   األأشار  المستهمؾ. ولـ يكف انالؾ تأثير لمكثافة او لمتداخؿ ما بيف الكثافة والموقع.

( الذي بيف عدـ وجود فرؽ معنوي في 2004البياتي ) مع واذا يتفؽ .تداخؿ بينهما. واذا قد يعود لصغر عمر الطيوروالموقع وكذلؾ ال
 .أسابيعلغاية عمر ثالثة  15و 12، 10استهالؾ العمؼ بيف الكثافات 

اذ  النتا   . 20الكثافة عمى  10و 15( لمكثافة P>  0.05ت النتا   إلى وجود تفوؽ معنوي بمستوى )أشار الثالث فقد  سبوعاما األ
زيادة كثافة التربية  أف، بينت النتا   اً يوم 28إلى  1عند تربية كثافات مختمفة بالبطاريات مف عمر ، (Goo et al., 2018) تتفؽ مع

إلى انخفاض تناوؿ األعالؼ. قد يعود إلى التنافس بيف الطيور في الكثافة العالية وزيادة سموؾ العداة بيف الطيور عمى حساب  أدت
زيادة الكثافة تؤدي إلى  أفا إلى أشار حيث ، ((Lindery and Nicol, 2001 اذا يتفؽ معو سموؾ االدامة ) تناوؿ العمؼ والماة(. 

. سبوعيظهر تأثير معنوي بيف المواقع في اذا األ يما لـطيور عمى المعمؼ مما يؤثر عمى العمؼ المتناوؿ. فحدوث حالة التنافس بيف ال
الثالث. واذا قد يعود إلى وجود تجانس بي ي  سبوعكذلؾ لـ يظهر تأثير معنوي لمتداخؿ ما بيف الكثافة والموقع لتناوؿ العمؼ في األ

 لمواقع القاعة.
الرابع. واذا مؤشر لوجود  سبوعلأل المستهمؾ العمؼب ابع إلى عدـ وجود تأثير لمكثافة والموقع والتداخؿ بينهماالر  سبوعتشير نتا   األ

 .المواقع والكثافة أثرتجانس بالبي ة الداخمية لمقاعة وعدـ ت
واذا قد  .20و 10تيف عمى الكثاف 15( لمكثافة P>  0.05بينت وجود فرؽ معنوي بمستوى ) المستهمؾ الخامس لمعمؼ سبوعنتا   األ

وصوؿ باقي  وتقميؿقرب المعمؼ  بالجثـيعود وجود ايمنة وتنافس ما بيف الطيور لمحصوؿ عمى العمؼ وكذلؾ قياـ بعض الطيور 
 Hall( 2001و) ,Arnould and Faure( 2003اذ  النتا   تتفؽ مع  ) .استهالؾ العمؼ ةوبالتالي تؤدي إلى قم إليهالطيور إلى 
ما تأثير الموقع أنها تميؿ إلى قضاة الوقت باالضطجاع )الجثـ(. إة التربية لممتر المربع الواحد فكثاف زيادةالطيور عند  أفحيث بينوا 

الخامس مف عمر  سبوعفمـ يظهر تأثير معنوي بيف مواقع التربية. ولـ يظهر تأثير لتناوؿ االعالؼ لمتداخؿ بيف الكثافة والموقع  باأل
 .د إلى التجانس البي ي لقاعة التربيةالتربية. واذا قد يعو 
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مه عمز أسبىع إنى خمست انخطاء انمياسي( )± . تأثيز انكثافت وانمىلع وانتذاخم بيىهما عهى متىسط  انعهف انمستههك األسبىعي 4جذول ان

 أسابيع

 انعمز 
انمىلع       

 انكثافت     
 انكثافتمعذل  Zوهايت انماعت  Yوسط انماعت  Xبذايت انماعت 

 

األسبىع 

 األول

11 166.667   ±4.446 162.600   ±0.346 170.333   ±2.796 166.533  ±3.266 

15 168.833   ±1.235 160.567   ±0.953 162.800   ±0.666 164.067  ±2.300 

21 162.167   ±2.395 164.033  ±1.386 167.167   ±0.768 164.456   ±1.913 

  AB 165.889  ±3.106 B  162.400   ±1.233 A 166.767  ±2.406 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انثاوي 

11 374.20     ±2.946 384.267   ±7.287 371.667    ±8.903 376.711 ±6.809 

15 377.967   ±11.922 394.530   ±6.634 373.333    ±5.441 381.943  ±9.219 

21 390.577   ±12.235 374.733   ±11.840 380.400    ±8.951 381.903  ±10.422 

  7.254±    375.133 9.156±   384.510 9.671±   380.914 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انثانث

11 641.600   ±21.163 658.600   ±10.813 689.733   ±13.630 AB  663.31  ±18.347 

15 705.967   ±34.641 678.377   ±30.414 653.747   ±7.631 A  679.36    ±26.766 

21 643.060   ±10.115 619.133   ±24.690 611.000  ±9.924 B 624.40     ±16.494 

  21.772±     651.49 25.305±     652.04 27.840±     663.54 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انزابع

11 932.267   ±41.768 941.800  ±40.977 979.733  ±10.919 951.27   ±32.302 

15 1000.98   ±35.383 912.187   ±13.621 978.277  ±14.709 963.81   ±30.750 

21 963.043   ±27.903 906.200   ±8.165 913.600  ±28.146 927.61   ±25.460 

  25.271±    957.20 23.952±     920.06 35.214±     965.43 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انخامس

11 1095.53   ±40.267 1210.60  ±62.062 1314.80  ±31.472 AB  1206.98 ±67.992 

15 1346.36   ±69.002 1334.61   ±121.67 1247.57 ±37.030 A  1309.51   ±77.219 

21 1205.33  ±25.308 1151.27   ±28.303 1128.93 ±30.323 B  1161.84    ±31.243 

  55.088± 1230.44 83.982±   1232.16 75.554±    1215.74 معذل انمىلع

وانحزوف انحزوف انمختهفت تعىي وجىد فزوق معىىيت في كم عمىد وصف احصائيا وفك اختبار تىكي. انحزوف انكبيزة تشيز إنى تأثيز انعىامم انزئيسيت 

                                      انصغيزة تشيز إنى تأثيز انتذاخم.   

 :(/ وزنغك)  التحويل الغذائيكفاءة 
 10/ وزف حي مقارنة مع الكثافة غك 1.173بمتوسط بمغ  15الكثافة  مع تحسف كفاةة التحويؿ الغذا ي (5)نتا   الجدوؿ  أظهرت
 16و 10بكثافة تربية  308عند تربية فروج المحـ ساللة روز  (Sun et al., 2013) واذا يتفؽ مع. / وزف حيغك 1.269بمتوسط 
 .2طا ر/ ـ  10مقارنة بالكثافة  2طا ر/ ـ 16زيادة كثافة التربية إلى زيادة كفاةة التحويؿ الغذا ي بالكثافة  أدت. 2طا ر/ ـ
)بداية القاعة(  األوؿمقارنة مع الموقع  1.177النتا   تحسف الموقع الثاني )وسط القاعة( بمتوسط كفاةة التحويؿ الغذا ي  تظهركذلؾ 

واذا قد يعود إلى حصوؿ موقع وسط القاعة عمى / وزف حي. غك 1.218بمتوسط لموقع الثالث )نهاية القاعة( وا 1.282بمتوسط 
قي مواقع القاعة واي مف متطمبات تمؾ الفترة )بداية التجربة( وبالتالي تقميؿ صرؼ الحرارة لإلدامة مقارنة مع با أعمىو حرارة متجانسة 

موقع وسط القاعة كانت  أف( حيث توصموا إلى 2017)  آخروفمما انعكس عمى تحسف بكفاةة التحويؿ الغذا ي. ويتفؽ اذا مع الجمبي و 
مف ناحية الحرارة والرطوبة.  أفضؿالموقع كاف  ذلؾبداية ونهاية قاعة التربية، لكوف  مقارنة مع بكفاةة التحويؿ الغذا ي )حسابيا( أفضؿ

 كفاةة التحويؿ الغذا ي.عمى  مف عمر التربية األوؿ سبوعلمتداخؿ بيف الكثافة والموقع باأل ولـ يظهر تأثير
واذا قد يعود إلى وجود  الثاني والثالث والرابع عدـ وجود تأثير معنوي لمكثافة والموقع وكذلؾ التداخؿ بينهما. سبوعنتا   األتظهر 

تجانس بي ي بالقاعة وخصوصا مف ناحية الحرارة )بالرغـ مف وجود فرؽ حسابي بيف معالـ بي ة القاعة( مما انعكس ايجابا عمى كفاةة 
ه ال توجد فروؽ معنوية أنالذي بيف  (2017)  آخروفالجمبي و واذا يتفؽ مع تمؾ المراحؿ العمرية. التحويؿ الغذا ي في عمـو القاعة ب

 بكفاةة التحويؿ الغذا ي بيف مواقع القاعة عند استخداـ كثافات تربية مختمفة. 
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واذا قد  20و 15مقارنة بالكثافة  10الخامس إلى تحسف بمتوسط كفاةة التحويؿ الغذا ي وبتأثير معنوي لمكثافة  سبوعنتا   األ تبيف
بالظروؼ البي ية والكثافة العالية  أثرحياة المجهرية الموجودة بالجهاز الهضمي لمطيور نتيجة لوجود تو تأثر األأيعود إلى حصوؿ 

عند تربية الدجاج  (Guaria et al., 2011)ةة التحويؿ الغذا ي بالكثافة العالية. يتفؽ اذا مع  إلى التأثير عمى كفا أدىلمطيور حيث 
زيادة الكثافة تؤثر سمبًا عمى  أفجد و تحميؿ الكا نات الحية الدقيقة في الجهاز الهضمي لمطيور و ب قاـ 2طا ر/ ـ 17و 12بكثافتي تربية 

 39إلى 32 ٪( خالؿ الفترة مف 5.5-اليومية لمفراري  ) BW٪( وبالتالي تقمؿ مف مكاسب وزف الجسـ  3.1نسبة تحويؿ الغذاة )+ 
 (.P≤ 0.05يـو وبمستوى معنوية )

ر. وكذلؾ لـ يظهر تأثير لمتداخؿ بيف الخامس مف عمر الطيو  سبوعلـ تبيف النتا   وجود تأثير معنوي لمموقع داخؿ القاعة في األ
كفاةة التحويؿ الغذا ي. واذا قد يعود إلى التجانس البي ي في مواقع القاعة عمى  الخامس مف عمر التربية سبوعالكثافة والموقع باأل
ه عمى الرغـ أنالذي بيف  ،(Al-Chalabi et al., 2016). واذا يتفؽ مع معنويةه توجد فروؽ حسابية لكنها ليست أنبالحرارة مع العمـ 

 لـ تتجاوزألنها  مف عدـ التجانس بالبي ة الداخمية لجو القاعة لكنها لـ تؤثر عمى كفاةة التحويؿ الغذا ي لمواقع القاعة وباختالؼ الكثافة
 .وسرعة الهواة وغيراا الكربوفمثؿ غاز ثاني اوكسيد  غير المقبولةالحدود 

 مه عمز أسبىع إنى خمست أسابيع انخطاء انمياسي( )± انتذاخم بيىهما عهى متىسط كفاءة انتحىيم انغذائي . تأثيز انكثافت وانمىلع و5انجذول 

 انعمز 
 انمىلع     

 انكثافت       
 معذل انكثافت Zوهايت انماعت  Yوسط انماعت Xبذايت انماعت 

 

األسبىع 

 األول

11 1.333  ±0.024 1.200  ±0.0305 1.273  ±0.081 A  1.269 ±0.055 

15 1.240  ±0.040 1.147  ±0.023 1.133  ±0.009 B 1.173   ±0.038 

21 1.273  ±0.038 1.183  ±0.020 1.247  ±0.057 AB 1.234   ±0.042 

  A 1.282   ±0.039 B 1.177   ±0.026 AB 1.218  ±0.061 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انثاوي 

11 1.260   ±0.040 1.250   ±0.026 1.150   ±0.020 1.220  ±0.040 

15 1.200   ±0.057 1.290   ±0.010 1.197   ±0.074 1.229 ±0.054 

21 1.233   ±0.052 1.317   ±0.038 1.310   ±0.025 1.287  ±0.042 

  0.057±   1.219 0.029±   1.286 0.046±   1.231 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انثانث

11 1.253   ±0.019 1.277   ±0.022 1.303   ±0.026 1.278  ±0.023 

15 1.317   ±0.077 1.353   ±0.052 1.310   ±0.095 1.327  ±0.067 

21 1.310   ±0.045 1.270   ±0.064 1.357   ±0.052 1.312 ±0.051 

  0.057±   1.323 0.048±   1.300 0.049±   1.293 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انزابع

11 1.417   ±0.014 1.413   ±0.024 1.453   ±0.026 1.428  ±0.022 

15 1.420   ±0.036 1.437   ±0.019 1.460   ±0.015 1.439 ±0.024 

21 1.483   ±0.044 1.447   ±0.023 1.427   ±0.035 1.452  ±0.027 

  0.025±   1.447 0.021±   1.432 0.035±  1.440 معذل انمىلع

 

األسبىع 

 انخامس

11 1.460   ±0.036 1.523   ±0.026 1.487   ±0.014 B  1.490   ±0.028 

15 1.720  ±0.130 1.780  ±0.170 1.530  ±0.051 A  1.677   ±0.128 

21 1.657  ±0.05 1.753   ±0.014 1.647  ±0.003 A  1.656    ±0.973 

  0.049±  1.554 0.111±  1.686 0.100±  1.612 معذل انمىلع

وانحزوف انحزوف انمختهفت تعىي وجىد فزوق معىىيت في كم عمىد وصف احصائيا وفك اختبار تىكي. انحزوف انكبيزة تشيز إنى تأثيز انعىامم انزئيسيت 

                                      انصغيزة تشيز إنى تأثيز انتذاخم.   

 
 :(%)نسبة الهالكات  
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بالكثافة  أعمىبنسبة الهالكات حيث كانت الهالكات  15مقارنة بالكثافة  20و 10لمكثافتيف  معنوي وجود تفوؽ (6)تشير نتا   الجدوؿ 
بنهاية  وجود مناطؽ خاممةواذا قد يعود إلى  0بنسبة بمغت  10ثـ الكثافة  0017بنسبة بمغت  20تميها الكثافة  0.289وبمغت  15

حدوث االكات   أدىوجد مراوح في يميف ويسار نهاية القاعة وال توجد مراوح بالوسط مما حيث ت 15الموقع( لمكثافة  ذلؾالقاعة )وسط 
ث احتباس حراري ومما إلى تجمع الغازات الضارة واحتماؿ حدو  أدىوالذي  في نهاية القاعة لتمؾ الكثافة مما شكؿ موقع خاممة اوا ياً 

  (2001)  ع والخامس مف عمر الطيور. ويتفؽ اذا مع ما وجدالراب سبوعغمب الهالكات في األأسباب او حدوث يعزز اذ  األ
Hall .قطعاف في ظؿ  8تـ تربية الطيور في حيث عند  دراسة تأثير مستوييف مف كثافة التربية عمى الرفااية والسموؾ لفروج المحـ

اليومية في خالؿ فترة التربية أكبر بالكثافة العالية  معدؿ الهالكات أف أظهرتظروؼ التربية التجارية وتـ قياس نسبة الهالكات، النتا   
عند تربية ثالث كثافات تربية عمى فروج المحـ   Škrbić(2009) اذا يتفؽ معو  .2/ ـ غك 34مقارنة بالكثافة الواط ة  2/ ـ غك 40

مقارنة  2طا ر / ـ 20بكثافة التربية  النتا   ارتفاع معدؿ الهالكات أظهرت أسابيع 6مف التربية. بعمر  أسابيع 6و  3خالؿ عمر 
 . 2طا ر/ ـ 15 و 10بالكثافة 

نسبة االكات عمى الموقع الثالث )نهاية القاعة(  أقؿ)بداية القاعة( بحدوث  األوؿما الموقع فقد بينت النتا   تفوؽ معنوي لمموقع أ
الموقع مقارنة بباقي المواقع فتعمؿ عمى دخوؿ الهواة النقي  بذلؾ أعمىواذا قد يعود إلى وجود سرعة لمهواة  بالمقارنة مع بقية المواقع،

وتمت مالحظة ارتفاع مستوى ، بالغازات الضارة إلى باقي المواقع وكذلؾ وجود موقع خاممة اوا يا في نهاية القاعة ودفع الهواة المحمؿ
بوجود مواقع خاممة اوا يا )ضعيفة وا أشار الذيف ( 2017)  آخروفو  واذا يتفؽ مع الجمبي الموقع. بذلؾ الكربوفغاز ثاني اوكسيد 

 . اإلنتاج عمى أثربالتهوية( مما 
 أعمىواذ   0.670والتي بمغت نسبة الهالكات بها  15ما بخصوص التداخؿ فقد تفوقت جميع المواقع عمى موقع نهاية القاعة الكثافة أ

 أفالموقع و  بذلؾالذي تـ رصد   الكربوفبالقاعة ككؿ واذا قد يعود إلى تجمع الغازات الضارة ومنها غاز ثاني اوكسيد  نسبة االكات
 ارتفاع اذا الغاز يصاحبه ارتفاع بدرجة الحرارة واذا نتيجة عدـ وجود ساحبات اوا ية فأصبحت الموقع خاممة اوا يا. 

في الحظيرة  عمىماكف عديمة التهوية )الخاممة( تزداد فرص حصوؿ المستويات األاأل أف Bennett( 2008)  يتفؽ اذا مع ما وجد 
المواقع عديمة التهوية تتجمع بها  أف Aviagen( 2014دليؿ شركة ) هليإ أشاريضا ما أواذا  .الكربوفمف نسبة غاز ثنا ي اوكسيد 
بما يتناسب مع   األوكسجيفف تجهيز القاعة بكمية إمونيا ولذلؾ فيد الهيدروجيف واألوكسيد الكربوف وكبريتأالغازات الضارة مثؿ ثاني 

 الجيد لمقاعة.  اإلنتاجو ضماف أالطيور وحجـ القاعة وبصورة متجانسة خالؿ كؿ مواقع القاعة ضروري لمحفاظ  أعداد
 انتجزبتخالل انخطاء انمياسي( )± . تأثيز انكثافت وانمىلع وانتذاخم بيىهما عهى وسبت انهالكاث 6انجذول 

 انمىلع       

 انكثافت
X  بذايت انماعت Y وسط انماعت Z  معذل انكثافت وهايت انماعت 

11 a   0.00    ±0.00 a   0.00    ±0.00 a   0.00    ±0.00 A   0.00    ±0.00 

15 a   0.00    ±0.00 a   0.223    ±0.223 a   0.670    ±0.670 B   0.298    ±0.118 

21 a   0.00    ±0.05 a   0.00    ±0.00 a   0.00    ±0.00 A   0.017    ±0.008 

  A   0.017    ±0.00 AB  0.074    ±0.074 B  0.223    ±0.112 معذل انمىلع

وانحزوف انحزوف انمختهفت تعىي وجىد فزوق معىىيت في كم عمىد وصف احصائيا وفك اختبار تىكي. انحزوف انكبيزة تشيز إنى تأثيز انعىامم انزئيسيت 

                                      انصغيزة تشيز إنى تأثيز انتذاخم.   

 
 :االستنتاجات
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بوزف الجسـ، الزيادة الوزنية  زيادة أعمىالمؤشرات المدروسة خاصة مف ناحية  أفضؿ تاحقق إذ 2طير/ـ 15و 10 تيفلكثافاستعماؿ ا -1
 وكفاةة التحويؿ الغذا ي.

مف  أفضؿبشكؿ عاـ لـ يكف لمموقع تأثير كبيرًا عمى المؤشرات المدروسة، مع مالحظة موقعي بداية ونهاية قاعة التربية اما   -2
 .موقع وسط القاعة
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Abstract 

The experiment was carried out at a closed poultry hall, Animal Production 

Department, College of Agriculture, Diyala University, during the period from 

23/9 to 10/28. A total of 405 one-day old chicks, from Ross-308 strain were 

used, in order to study the effect of the density and location of the breeding hall 

on the rate of live body weight, average weekly weight gain, feed consumption, 

feed conversion efficiency and the mortality rate. A complete randomized 

design was used to perform the statistical analysis with two factors and three 

replications. The results showed a significant effect of density 10 and 15 

birds/m
2
 on body weight, weight gain and nutritional conversion efficiency. In 

terms of feed intake, the density 15 birds /m
2 

had a significant effect. No 

significant effect of site was noticed on body weight, feed intake and feed 

conversion efficiency. Regarding weight increase, the effect was significant at 

the end of the hall, while the weight increased significantly with the density 10 

at the end of the hall. The effect of density 15 at the end of the hall, and density 

10 at the middle of the hall had no significant effects compared with the other 

densities and locations. The results of the mortality rate indicated a significant 

effect of density 10 and 20, where the lowest mortality rate. The results of the 

study recommend the use of a density of 10 and 15 birds/m
2
, taking into 

account the provision of the same environmental conditions for all locations of 

the breeding hall.  

Key words: Bird density, Rearing site, Closed poultry hall, Broiler. 

 


