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مصادر غير تقميدية  في الخمطات العمفية المحتوية عمى تقدير قيم الطاقة القابمة لمتمثيل
 لمطاقة )الجميسيرين أو نشاء الذرة( الستخداميا في التغذية المبكرة لصيصان الفروج

 (1*)بشير البوشي
 تغذية دواجف، جامعة حماة، حماة، سورية.(. 1)

 (. alboshi@hotmail.com-bashirالبريد االلكتروني: )*لممراسمة: د. بشير البوشي.

 92/00/9090تاريخ القبول:    92/00/9090تاريخ االستالم: 

 الممخص
( 308 صوصًا غير ُمجّنسة مف أحد ُىجف الفروج التجارية )روص 45أجريت تجربة ىضـ استخدـ فييا 

ـ، بيدؼ 23/9/2017المتوفرة في سورية مف أحد المفاقس القريبة مف مكاف التجربة، التي بدأت بتاريخ 
تقدير قيـ الطاقة القابمة لمتمثيؿ لمخمطات العمفية المقدمة لمصيصاف في األسبوع األوؿ مف عمرىا. 

د بدء عممية الفقس دوف الحاجة إلتماميا، لتأميف صيصاف فاقسة في الوقت نفسو ُجمعت الصيصاف عن
تقريبًا. وضعت الصيصاف في أقفاص خاصة تمبي الغرض منيا، وىو تحديد كمية العمؼ وكمية الزرؽ 
الناتج عف كؿ مجموعة مدروسة، إذ وزعت الصيصاف في ثالث مجموعات وكؿ مجموعة قسمت إلى 

كؿ منيا مف خمس صيصاف. ُقدـ لصيصاف المجموعات المدروسة الخمطات ثالث مكررات، تألؼ 
العمفية التالية: المجموعة األولى خمطة عمفية تؤمف االحتياجات الغذائية دوف أية إضافات مدروسة 

%، أما المجموعة 5)الشاىد(، والمجموعة الثانية قدـ ليا خمطة عمفية احتوت عمى الجميسيريف بنسبة 
%، تساوت الخمطات العمفية في القيـ 5ليا خمطة عمفية احتوت عمى نشاء الذرة بنسبة الثالثة فقدـ 

أياـ بشكؿ حر. أظيرت  7الغذائية المختمفة. غذيت كافة صيصاف المجموعات حتى نياية التجربة بعمر 
مثيؿ % إلى الخمطة العمفية زادت الطاقة القابمة لمت5نتائج ىذه التجربة أف إضافة الجميسيريف بنسبة 

( بالمقارنة مع مجموعة الشاىد والمجموعة التي احتوت P≤0.05)الظاىرية والحقيقية وبشكؿ معنوي 
. في حيف لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف طيور مجموعة نشاء %5خمطتيا العمفية عمى نشاء الذرة بنسبة 

مصيصاف عند نياية الذرة وطيور مجموعة الشاىد. لـ تترافؽ ىذه النتائج مع زيادة في الوزف الحي ل
األسبوع األوؿ، حيث لـ يكف ىناؾ فرؽ معنوي بيف أوزاف صيصاف المجموعات الثالثة المدروسة عند 

 نياية األسبوع األوؿ مف العمر.
 صيصاف فروج، تغذية مبكرة، الطاقة القابمة لمتمثيؿ، الجميسيريف، نشاء الذرة. الكممات المفتاحية:

 :المقدمة
مزارع الدواجف الحديثة التأخر في تقديـ العمؼ لمصيصاف بعد وصوليا إلى حظائر التربية، إال أنيا قد تكوف قد  لـ يعد مف المألوؼ في

تعرضت لمتأخر في النقؿ مف خالؿ إبقاءىا في المفقس وكذلؾ النقؿ لمسافات طويمة إلى مكاف التربية في الحظائر، وبالرغـ مف أف 
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الغذائية في كيس المح الذي يمدىا بالغذاء لعدة أياـ بعد الفقس، إال أف التأخر في تقديـ  الصيصاف تحمؿ مخزوف احتياطي مف المواد
الغذاء بعد الفقس لو آثار سمبية عمى النمو مف خالؿ تأخر تطور الجياز اليضمي والعضمي وبالتالي تأخر النمو والوصوؿ إلى الوزف 

 ;Dibner et al., 1998والذي ُيعدُّ مف أسوأ نتائج التأخر في تقديـ الغذاء ) المثالي، ناىيؾ عف زيادة نسبة النفوؽ في األسبوع األوؿ

Halevy et al., 2000; Decuypere et al., 2001; Gonzales et al., 2003; Maiorka et al., 2003; Juul-Madsen 

et al., 2004; Ao et al., 2012.) 

 ,Nir and Levanonالصوص في األسبوع األوؿ ووزنو عند بعمر التسويؽ )شير إحدى الدراسات إلى وجود عالقة طردية بيف وزف ت 

(. باإلضافة إلى سعي الشركات المنتجة لميجف التجارية ومراكز األبحاث إلى تقصير فترة الوصوؿ إلى وزف التسويؽ وىي حوالي 1993
 Nir andأىمية كؿ يـو مف عمر الطائر ) يومًا وىذا يدؿ عمى 40يومًا، وبالتالي تقصير مدة تربية الفروج إلى أقؿ مف  40

Levanon, 1993; Gonzales et al., 2003 .) تعد أنزيمات اليضـ أثناء حضف البيض جاىزة وظيفيًا في المنطقة المعوية لمجنيف
(Traber, 1991( إف تناوؿ العمؼ بعد الفقس مباشرة يزيد النشاط األنظيمي .)Noy and Sklan, 1998ألف الصيصاف حد ،) يثة

الفقس تمتمؾ مخزوف احتياطيًا مف األنزيمات البنكرياسية. لكف ىذا المخزوف االحتياطي مف األنزيمات ليس كافيًا ليضـ المكونات 
الغذائية في األمعاء ولمحفاظ عمى تركيزىا األولي، لذلؾ ييبط تركيز ىذه األنزيمات بعد الفقس مباشرة. فمثاًل خالؿ مرحمة التطور 

-2( محدودًا نتيجة انخفاض مخزوف السكريات، لكف نشاطو يزداد حوالي Disaccharidaseنشاط أنظيـ دي سكاريداز)الجنيني يكوف 
لوحظت ىذه الزيادة مباشرة بعد  ،أضعاؼ خالؿ اليوميف األولييف مف العمر، ويستقر نشاطو بشكؿ أكبر مع تقدـ الطائر بالعمر 4

(. عند قياس نشاط Nitsan et al., 1991مف الخمطات العمفية الغنية بالسكريات ) الفقس عند الصيصاف التي تناولت كميات قميمة
األنزيمات اليضمية )وحدة/كغ مف وزف الجسـ( في البنكرياس وفي التجويؼ المعوي مع تقدـ العمر، وجد أف القيـ العظمى لتركيز 

يمي األميالز والميباز، وفي اليـو الحادي عشر ألنزيمي األنزيمات في البنكرياس بعد فقس الصيصاف في اليـو الثامف بالنسبة ألنز 
(. يالحظ أيضًا عند الصيصاف التي ُقدـ ليا الخمطة العمفية بعد الفقس مباشرة أف لدييا Nitsan et al., 1991التربسيف والكيموتربسيف)

المخاطي المعوي، وىذا مرتبط مع الزيادة في  مستوًى أعمى مف التربسيف ونشاطات أنزيمية أفضؿ لكؿ مف األميالز والميباز في الغشػاء
مع اكتماؿ عممية الفقس تكوف كافة األجيزة الداخمية في الصوص مكتممة  (.Sklan and Noy, 2000الوزف لكؿ مف األمعاء والجسـ )

 Maiorkaياز اليضمي )النمو مف الناحية التشريحية، أما مف الناحية الوظيفية فبعض األجيزة تكوف غير مكتممة، خصوصًا أجزاء الج

et al., 2003 يعتبر الجياز اليضمي لمصيصاف عند الفقس كاماًل مف الناحية التشريحية لكف قدرتو الوظيفية غير ناضجة إذا ما ،)
كما أف تقديـ الخمطات العمفية المتوازنة بالقيـ الغذائية، خصوصًا فيما  (.Overton and Shoup, 1964قورنت بالطيور البالغة )

 ,.Dibner et alيتعمؽ بالطاقة والبروتيف، يحسف الكفاءة اإلنتاجية لمصيصاف، وىو الخيار العممي األفضؿ لمنمو في بداية الحياة )

 ,.Yang et alميمًا في تحسيف الكفاءة اإلنتاجية ) بالرغـ مف أف التغذية المباشرة لمصيصاف حديثة الفقس تؤدي دوراً  (.1998

 Batal and(، إال أف استفادة ىذه الصيصاف مف بعض الخمطات العمفية قميؿ بسبب عدـ تطور الجياز المعوي تطورًا كافيًا )2009

Parsons, 2002ات الغذائية األساسية (. لذلؾ يجب أف تحتوي الخمطات العمفية المقدمة لمصيصاف بعد الفقس مباشرة عمى المكون
( إلى أف معامالت ىضـ المكونات الغذائية تكوف Nitsan et al., 1991(. بالمقابؿ أشار )Garcia et al., 2006وبتراكيز عالية )

منخفضة نسبيًا في األياـ األولى مف الحياة وذلؾ النخفاض تركيز األنزيمات اليضمية وقمة فاعميتيا في مرحمة امتصاص كيس المح. 
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( بخفض مسػتوى المكونات الغذائية في الخمطات العمفية المقدمة أثناء مرحمة Jamroz and Wertelecki, 1998ذلؾ نصح )ل
امتصاص كيس المح، وأشار إلى أف المبالغة في تغذية الصيصاف عمى خمطات عمفية غنية بالبروتيف والطاقة في مستيؿ العمر قد 

( أيضًا Vieira and Moran, 1999)وذكر  ا بعد الفقس وبالتالي ارتفاع نسبة النفوؽ.تسبب بعض االضطرابات الصحية في فترة م
% مف 10أنو يجب األخذ بالحسباف أف كيس المح يمكف أف يقدـ بعض المساىمة مف االحتياجات الغذائية لمصيصاف، فيو يمثؿ تقريبًا 

تستطيع الصيصاف ىضـ  ميـو األوؿ مف العمر.% مف البروتيف الذي يحتاجو الصوص ل43وزف الصوص ويحتوي عمى حوالي 
(، كما أف إضافة السكريات إلى الخمطة العمفية Marchaim and Kulka, 1967السكريات وبشكؿ خاص النشاء بعد الفقس مباشػرة )

ا في حاؿ تصويـ أم .تزيد مف القدرة الميكانيكية لمجياز اليضمي مف خالؿ طحف األلياؼ في القانصة والتي تزيد مف قوتيا وقدرتيا
الصيصاف واالعتماد فقط عمى الماء والسوائؿ فإف القانصة ستصبح مكاف عبوٍر لمسوائؿ المغذية مما يضعؼ مف قدرتيا الميكانيكية 

(Duke, 1994). ( تممؾ الصيصاف القدرة عمى ىضـ الكربوىيدرات، خاصة النشوية، بعد الفقس مباشرًةMarchaim and Kulka, 

ظ نشاط األميالز البنكرياسي في اليـو الثامف عشر مف بداية تحضيف البيض، ويصؿ لنشاطو األعظمي المميز في (. حيث يالح1967
اليـو الرابع بعد الفقس، لذلؾ تعتمد الصيصاف عمى الكربوىيدرات بشكؿ كبير في التغذية بعد الفقس، حيث تيضـ بشكؿ كامؿ بفعؿ 

 ,Moranية. ويعتمد نشاط ىذه األنزيمات عمى نسبة الكربوىيدرات في الخمطة العمفية )األنزيمات المتوازنة عمى سطح البطانة المعو 

1985.) 
يستخدـ الصوص في المرحمة الجنينية الدىف بشكؿ أساسي كمصدر لمطاقة، لكنو يتحوؿ بسرعة إلى الكربوىيدرات عند الفقس، حيث أف 

لمعمؿ عند الفقس، بينما ىضـ الميبيدات يكوف بمستوى منخفض جدًا أنزيمات اليضـ وطرؽ النقؿ عبر القناة اليضمية تكوف جاىزة 
(Dibner et al., 1998.)  ال تمتمؾ الصيصاف بعد الفقس القدرة عمى ىضـ الدىوف بكفاءة، لكنيا تتحسف مع التقدـ بالعمر، فيزداد

بعد الفقس. ويعتمد ىضميا عمى عوامؿ عدة، منيا وجود أمالح  21% في اليـو 89إلى  4% في اليـو 82ىضـ الحموض الدىنية مف 
ب الصفراء وأنزيـ الميباز البنكرياسي وأنزيـ الكوليباز والحموض الدىنية المرتبطة بالبروتينات. ىذه العوامؿ غير متطورة بالشكؿ المطمو 

الخمطات العمفية المقدمة لمصيصاف  (. إفNoy and Sklan, 1995في الصيصاف الفاقسة حديثًا، مما يؤثر سمبًا عمى ىضـ الدىوف )
خالؿ األسبوع األوؿ مف العمر والمختمفة في نسب مكوناتيا الغذائية ليا تأثيرات مختمفة بالمقارنة مع الطيور األكبر عمرًا. ففي إحدى 

لوحظ أف استيالؾ الصيصاف مف الدراسات التي أجريت حوؿ تأثير مكونات الخمطة العمفية خالؿ األسبوع األوؿ بعد الفقس مباشرة، 
 Noy and)العمؼ ال يزيد عندما تكوف طاقتو منخفضة، بالمقابؿ عند زيادة الطاقة في الخمطة العمفية ينخفض استيالؾ العمؼ قمياًل )

Sklan, 2002مينية ، في نفس الدراسة تشير النتائج إلى أف زيادة البروتيف الخاـ في الخمطة العمفية مع ثبات نسبة الحموض األ
في ىذه الدراسة التي تـّ فييا زيادة نسبة البروتيف في الخمطة العمفية كاف أفضؿ أداء  .األساسية أدى إلى انخفاض في استيالؾ العمؼ

إيجاد فكاف اليدؼ % فمـ ُيحسف الكفاءة اإلنتاجية. 4-3%، أما زيادة محتوى الخمطة العمفية مف الدىف فوؽ 23عند مستوى بروتيف 
تقميدية غنية بالطاقة تحقؽ أفضؿ استفادة مف الطاقة القابمة لمتمثيؿ عند استخداميا في الخمطات العمفية المقدمة لصيصاف  مصادر غير

 الفروج حديثة الفقس )التغذية المبكرة(.
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 مواد البحث وطرائقو:
(، أخذت بشكؿ عشوائي مف أحد المفاقس 308 صوصًا مف إحدى ىجف الفروج التجارية )روص 45أجريت تجربة لميضـ باستخداـ 

ـ. وزعت الصيصاف في ثالث مجموعات كؿ  23/9/2017القريبة مف مكاف إجراء التجربة الواقعة داخؿ مدينة حماة وذلؾ بتاريخ 
صوصًا. تمت تربية الصيصاف لمدة أسبوع واحد باستخداـ أقفاص خاصة ليذا الغرض، أبعاد كؿ قفص  15مجموعة تتألؼ مف 

. 2سـ 400سـ وتبمغ مساحة القسـ الواحد  15*20*20سـ ومقسـ إلى خمس أقساـ، بحيث تكوف أبعاد كؿ قسـ  15*20*100
خصص كؿ قسـ لصوص واحد، وكانت المساحة كافية لمصوص خالؿ األسبوع األوؿ مف العمر. وأيضًا كانت أبعاد فتحات الشبؾ 

أثناء الوقوؼ والحركة. زود كؿ قسـ مف أقساـ القفص بمعمؼ ومشرب  سـ بحيث ال تعيؽ الصيصاف 1*1المكوف ليذه األقفاص 
سـ عف األرض غمفت ىذه القاعدة بورؽ األلمنيـو بشكؿ جيد. وشمؿ  2يناسب الصيصاف بعمر يـو واحد، ولكؿ قفص قاعدة ترتفع 

جزء منو خارج القفص. كؿ مجموعة سـ، وذلؾ لجمع الزرؽ وعدـ ضياع أي  2غالؼ األلمنيـو الجدراف الجانبية لمقفص عمى ارتفاع 
تحتاج إلى ثالث أقفاص كؿ قفص يحتوي خمس صيصاف بحيث يعتبر كؿ قفص عينة تجريبية واحدة. وتمت التربية في حظيرة مفتوحة 

 تؤمف كافة مقومات التربية التي تحتاجيا الصيصاف بيذا العمر وقدـ لكؿ مجموعة خمطة عمفية محددة كما يمي:
 أية مواد تجريبية. ي( ال تحتو Basal diet) مثمت صيصاف مجموعة الشاىد، حيث قدـ ليا الخمطة العمفية األساسية المجموعة األولى:

المجموعة الثالثة: قدـ  % جميسيريف غذائي.5المجموعة الثانية: قدـ لصيصاف ىذه المجموعة الخمطة العمفية األساسية وتحتوي عمى 
% نشاء الذرة. ُقدمت الخمطات العمفية والماء لصيصاف المجموعات 5األساسية وتحتوي عمى لصيصاف ىذه المجموعة الخمطة العمفية 

( NRC,1994وفؽ الجداوؿ العمفية األمريكية ). تركيب الخمطات العمفية المحسوبة 1يوضح الجدوؿ (. Ad-libitumكافة بشكؿ حر)
جداوؿ التحميؿ الكيميائي لممواد العمفية الموجودة في المراجع . يبيف التركيب الكيماوي ليذه الخمطات حيث حسبت وفقًا ل2والجدوؿ 

 .العممية
 . حشكٍب انخهطاث انعهفٍت انًذسوست1انجذول 

 َشاء انزسة انجهٍسٍشٌٍ انغزائً انشاهذ انًادة انعهفٍت/ غ

 442 44806 50606 رسة صفشاء

 40906 403 395 كسبت انصىٌا عانٍت انبشوحٍٍ

 18 18 18 دٌكانسٍىو فىسفاث

 57 57 57 صٌج انصىٌا )انًصفى(

 13 13 13 دجش كهسً

 105 105 105 يثٍىٍٍَ

 004 004 004 كىنٍٍ

 205 205 205 يهخ طعاو

 3 3 3 بٍكشبىَاث انصىدٌىو

 1 1 1 فٍخايٍُاث

 1 1 1 أيالح يعذٍَت

 1 1 1 يضاد كىكسٍذٌا

 0 50 0 انجهٍسٍشٌٍ

 50 0 0 َشاء انزسة

 1000 1000 1000 انًجًىع 



 

Alboshi  – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 111-122 October 2020 
 

 2020 أكتوبر/تشرين األول 122-111(: 5)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – البوشي 115

وحدة  750000: 3ممغ، فيتاميف د 20000وحدة دولية، نياسيف:  3500000كغ مف خمطة الفيتامينات عمى: فيتاميف آ:  1احتوت كؿ 
 500ممغ، فوليؾ أسيد:  1000: 3ممغ، فيتاميف ؾ 1500: 6ممغ، فيتاميف ب 7500ى: ممغ، فيتاميف  5000أسيد:  دولية، بانتوثينؾ
 ممغ.   50ممغ، بيوتيف  2500: 2ممغ، فيتاميف ب 705: 12ممغ، فيتاميف ب 500: 1ممغ، فيتاميف ب

غ، أوكسيد المنغنيز:  50غ، أوكسيد الزنؾ:  15غ، سمفات النحاس:  200سمفات الحديد:  كغ مف خمطة المعادف عمى: 1احتوت كؿ 
110  : :  500ممغ، سمفات الكوبالت  650غ، يودات الكالسيـو  ممغ. 300ممغ، سيمينات الصوديـو

 . انخشكٍب انكًٍاوي نهخهطاث انعهفٍت انًسخخذيت2انجذول 

 وشاء الذرة الجليسيزيه الغذائي الشاهد البيان

 3236 3202 3212 /كغطاقت قابلت للتمثيل كيلو كالوري 

 2302 23 2301 بزوتيه %

c/p * 139 139 139 

 103 103 103 اليسيه %

 0050 0050 0050 مثيوويه %

 0088 0088 0089 مثيوويه+ السيستيه %

 0033 0033 0032 تزبتوفان %

 1 1 1 كالسيوم %

 0045 0045 0045 فوسفور ممتص %

 002 002 002 صوديوم %

 002 002 002 كلور %

 4010 4011 4023 حامض ليىولييك %

 2056 2056 2065 ألياف خام %

حيث بدأت التجربة بعد قدـو الصيصاف مف  (Kussaibati, 1979; 1983تصميـ تجربة اليضـ وفؽ طريقة ) (1) يبيف المخطط
الخمطات العمفية التجريبية  المفقس مباشرة، حيث وزعت الصيصاف عمى أقفاص المجموعات المجيزة بالمشارب والمعالؼ. قدمت

لمصيصاف مباشرة دوف الحاجة لمرحمة تعويد عمى الخمطة العمفية ألف ىذه الخمطات العمفية ىي أوؿ غذاء عرفتو الصيصاف، واستمر 
الزرؽ، ساعة لجمع  24تقديـ الخمطات العمفية التجريبية لمدة سبعة أياـ ثـ سحبت الخمطات العمفية التجريبية وصومت الصيصاف لمدة 

ساعة تصويـ مف أجؿ حساب كؿ مف الطاقة القابمة لمتمثيؿ الظاىرية  24 ػحيث تـ جمع الزرؽ منذ بداية التجربة حتى نياية ال
(Apparent Metabolisable Energy   ويرمز ليا )(AME) ساعة أخرى لجمع الزرؽ الداخمي  24، كذلؾ ُصوَمت الصيصاف

. حصًٍى 1انًخطظ ولحساب  (TME)( ويرمز ليا True Metabolisable Energyؿ الحقيقية )مف أجؿ حساب الطاقة القابمة لمتمثي

 حجشبت انهضى خالل األسبىع األول.
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 (.ENوالتي يرمز ليا ) (Endogenous Nitrogenاآلزوت الداخمي )
 المدروسة في ىذه التجربة: الصفات

 بعمر سبعة أياـ. ( حتى نياية التجربة7-6-4-2-0وزف الطيور فرديًا في اليـو ) .1

( لمخمطات TMEوالطاقة القابمة لمتمثيؿ الحقيقية ) (AMEحساب الميزاف الغذائي بتقدير الطاقة القابمة لمتمثيؿ الظاىرية) .2
 وذلؾ وفؽ الخطوات التالية:التجريبية 

استبعاد العمؼ الميدور جمع العينات: تـ جمع عينات الزرؽ بشكؿ يومي أخضعت عينات الزرؽ لعممية فحص دقيقة حيث تـ -
(. وكذلؾ تـ استبعاد الزغب Sibbald,1986المتناثر مف المعالؼ ألف ذلؾ يؤدي إلى أخطاء في التحاليؿ واالختبارات الالحقة )

خاصة ليذا الغرض وتـ غسؿ ورؽ األلمنيـو بالماء المقطر  المتساقط مف الطيور. وبعد االنتياء مف فحصو وضع الزرؽ في أكياس
تـ أخذ عينات مف الخمطات العمفية التجريبية ووضعت  ايا الزرؽ المتبقية وتـ إضافتيا إلى العينة وأغمقت األكياس بشكؿ محكـ.لجمع بق

 في أكياس خاصة. 
 ـْ في المجمدة. 20-حفظ العينات: تـ حفظ عينات الزرؽ عمى درجة حرارة -

ساعة ثـ تـ وزنيا وطحنيا لتصبح جاىزة  48درجة مئوية لمدة  65 تحضير العينات لمتحميؿ: تـ تجفيؼ العينات عمى درجة الحرارة-
 لمتحميؿ.

( Yoshidaتحميؿ العينات: تـ قياس الطاقة الكمية لعينات العمؼ والزرؽ بوساطة جياز المسعر الحراري وىو مف صنع شركة يوشيدا)-
مخبر تحميؿ األعالؼ في كمية الطب  ( والموجود فيAdiabatic Bomb Calorimeter-Model1013-Bاليابانية ومف طراز )
 البيطري بجامعة حماة.

 تـ حساب الطاقة القابمة لمتمثيؿ الظاىرية والحقيقية باستخداـ القانوف:

× )كمية الزرؽ الناتج عف الخمطة  –طاقة الخمطة العمفية الكمية( ×)كمية العمؼ المتناولة [=   AMEالطاقة القابمة لمتمثيؿ الظاىرية
 /كمية العمؼ المتناولة.]الكمية(طاقة الزرؽ 

× )كمية الزرؽ الناتج عف الخمطة [ –طاقة الخمطة العمفية الكمية( ×) كمية العمؼ المتناولة =  TMEالطاقة القابمة لمتمثيؿ الحقيقية 
 ماد الكالوري كوحدة قياس./كمية العمؼ المتناولة وتـ اعت] طاقة الزرؽ الداخمي الكمية(× ) كمية الزرؽ الداخمي  –طاقة الزرؽ الكمية( 
 التحميل اإلحصائي:

 (One-Way Analysis of Variance)( باستخداـ SPSS,2008تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي باستخداـ البرنامج اإلحصائي )
ANOVA  دانكاف لتحميؿ التباينات بيف المجموعات المصممة تصميمًا كامؿ العشوائية. واختبرت الفروؽ بيف المتوسطات باستخداـ

(Duncan, 1955.) 
 
 
 

 النتائج والمناقشة:
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 في الخمطة العمفية في الطاقة القابمة لمتمثيل )كيموكالوري/كغ(:جميسيرين الغذائي ونشاء الذرة تأثير استخدام ال .1

. الطاقة القابمة لمتمثيؿ الظاىرية والحقيقية لمخمطات العمفية المستخدمة في تجربة اليضـ خالؿ األسبوع األوؿ مف 3يظير الجدوؿ 
% كانت األفضؿ بمحتواىا مف الطاقة القابمة لمتمثيؿ 5العمر، حيث بينت النتائج أف الخمطة العمفية المحتوية عمى الجميسيريف بنسبة 

( عمى الخمطات العمفية التي قدمت لصيصاف P≤0.05كيمو كالوري/كغ، متفوقة بشكؿ معنوي ) 3030.3مغت الظاىرية حيث ب
أيضًا  (3)يبيف الجدوؿ  ( كيمو كالوري/كغ عمى التوالي.2956، 296703مجموعة الشاىد وصيصاف مجموعة نشاء الذرة، حيث كانت )

كيمو  3082.7ضؿ مف حيث مقدار الطاقة القابمة لمتمثيؿ الحقيقية وبمغتأف الخمطة العمفية المحتوية عمى الجميسيريف كانت األف
نشاء الذرة، حيث كانت الشاىد وصيصاف مجموعة ( عمى كؿ مف صيصاف مجموعة P≤0.05كالوري/كغ، حيث تفوقت بشكؿ معنوي )

% إلى الخمطة العمفية المقدمة 5بنسبة  نستنتج مف النتائج أف إضافة الجميسيريف ( كيمو كالوري/كغ عمى التوالي.2996، 300306)
لمصيصاف في األياـ األولى مف عمرىا قد ساىـ في تعزيز الخمطة العمفية بالطاقة القابمة لالستفادة بسيولة مف قبؿ الصيصاف الفاقسة 

الجميسيريف بنسب قد تصؿ حديثًا، تتفؽ ىذه النتائج مع الدراسات التي تشير إلى إمكانية استفادة الصيصاف مف الطاقة الموجودة في 
% مف الطاقة الكمية الموجودة في الجميسيريف في حاؿ كاف نقيُا وخاليًا مف الميثانوؿ والشوائب واألحماض الدىنية 9704إلى 

في الوقت  ،(Ma and Hanna, 1999; Van Gerpen, 2005; Thompson and He, 2006; Dozier et al., 2011)المشبعة
رى إلى أف االستفادة مف الطاقة الموجودة في الجميسيريف تكوف منخفضة إذا تـ انتاجو مف الدىوف الحيوانية مثؿ نفسو تشير دراسات أخ

دىف الدواجف أو دىف الخنزير وتزيد االستفادة منو إذا تـ انتاجو مف الزيوت النباتية مثؿ زيت الصويا والذي يمثؿ مصدر الجميسيريف 
عود تمؾ الزيادة إلى انخفاض مستوى الحموض الدىنية المشبعة والميثانوؿ فييا مقارنًة مع ت، و الغذائي المستخدـ في ىذه الدراسة

الجميسيريف المنتج مف الدىوف الحيوانية، حيث ُيعتقد أف وجود الميثانوؿ بنسبة عالية يسبب تشكؿ مواد سامة ومتراكمة في األمعاء تعيؽ 
 ;Roe, 1982; Medinsky and Dorman, 1995الدقيقة عامًة )عممية االمتصاص في االثني عشر خاصًة واألمعاء 

Skrzydlewska, 2003 باإلضافة إلى تشكؿ معقد بيف أمالح الصفراء واألحماض الدىنية أحادية الجميسيريدات يقمؿ مف عممية ،)
مف جية  (. Hofmann and Borgstrom, 1962; Johnston, 1963; Senior, 1964) تمثيؿ واستقالب الجميسريدات في األمعاء

( حوؿ تقارب بيف االستفادة مف نشاء الذرة ;Nir and Levanon, 1993 Moran,1985  ؛2017أخرى توافقت النتائج مع )الديري،
مخزوف مف أنزيمات  والتي تعود المتالؾ الصيصاف الفاقسة حديثًا عمىوبيف خمطة الشاىد مف حيث مقدار الطاقة القابمة لمتمثيؿ 

( والباحثاف 2017تتفؽ أيضًا ىذه النتائج مع )الديري، مالتاز وااليزومالتاز الذي تراكـ أثناء التطور الجنيني في البنكرياس.األميالز وال
Marchaim and Kulka (1967 التي تظير قدرة الصيصاف الفاقسة حديثًا عمى االستفادة مف النشاء في الخمطة العمفية ويظير )

% وخمطة 5الطاقة القابمة لمتمثيؿ الحقيقية والظاىرية لمخمطة العمفية التي احتوت عمى النشاء بنسبة  ذلؾ جميًا مف خالؿ تقارب قيـ
ني الشاىد، ويعتقد أف السبب في ذلؾ يعود إلى النشاط المبكر ألنزيمات األلفا أميالز والمالتاز وااليزومالتاز الذي يبدأ مف اليـو الجني

 الثامف عشر عند الصيصاف.
 

 

 

 .انعًش يٍ األول األسبىع فً انًسخخذيت انعهفٍت وانذقٍقٍت واالَذشاف انًعٍاسي نهخهطاث انظاهشٌت نهخًثٍم انقابهت . قٍى انطاقت3 انجذول
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 َشاء انزسة انجهٍسٍشٌٍ انشاهذ انصفت

 كانىسي/كػ(ىانطاقت انقابهت نهخًثٍم انظاهشٌت )كٍه

b 

2967.3 

40.50± 

a 

3030.3 

35.64± 

b 

2956 

34.17± 

 انطاقت انقابهت نهخًثٍم انذقٍقٍت )كٍهىكانىسي/كػ(

b 

3003.6 

38.08± 

a 

3082.7 

59.31± 

b 

2996 

40.03± 

 ، يىجىدة بُفس انصف يٍ انجذول.a ،b ،cعُذيا حكىٌ األدشف  (≥ P 0.05عُذ ) ٌىجذ فشق يعُىي بٍٍ يجًىعخٍٍ

 الحي خالل األسبوع األول من العمر: في الخمطة العمفية في الوزنجميسيرين ونشاء الذرة تأثير استخدام ال .2

% عمى صيصاف مجموعة الشاىد 5% وصيصاف مجموعة نشاء الذرة 5تفوؽ صيصاف مجموعة الجميسيريف الغذائي  (4)يبيف الجدوؿ 
( في اليـو الثاني مف العمر، حيث كاف أفضؿ متوسط وزف في اليـو الثاني لصيصاف مجموعة نشاء الذرة P ≥0005بشكؿ معنوي )

% عمى صيصاف مجموعة الشاىد 5كما يشير الجدوؿ السابؽ إلى تفوؽ صيصاف مجموعة الجميسيريف  غ. 51018بمتوسط وزف  5%
 80036غ في اليـو الرابع في حيف كاف متوسط الوزف في صيصاف مجموعة الشاىد  8805( بمتوسط وزف ≥ 0005Pوبشكؿ معنوي )

أما في اليـو السادس والسابع مف  وعة نشاء الذرة وصيصاف مجموعة الشاىد.غ، في حيف زالت الفروؽ المعنوية بيف صيصاف مجم
إلى زواؿ الفروؽ المعنوية بيف المجموعات الثالثة المدروسة، بما فييا مجموعة الشاىد، حيث كاف الجدوؿ السابؽ عمر الصيصاف يبيف 

% بمتوسط 5خمطتيا العمفية عمى الجميسيريف بنسبة  أفضؿ متوسط وزف حي عند نياية األسبوع األوؿ لمجموعة الصيصاف التي احتوت
 غ. 14608% 5غ، في حيف كاف متوسط وزف صيصاف مجموعة النشاء  147غ، تمتيا مجموعة الصيصاف الشاىد  157025وزف 

ووزف % لـ يؤثر بشكؿ سمبي عمى معدؿ النمو 5تبيف مف الجدوؿ السابؽ أف تغيير مصدر الطاقة في الخمطة العمفية بنسبة حتى 
% مف الخمطة العمفية يمكف أف يحسف 5الطيور حتى نياية األسبوع األوؿ، بؿ عمى العكس تبيف أف إضافة الجميسيريف الغذائي بنسبة 

تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما توصؿ إليو  مف معدؿ الوزف مقارنًة مع خمطة الشاىد رغـ أف ىذه األفضمية لـ تصؿ لحد المعنوية.
% مف الخمطة العمفية لـ يؤثر بشكؿ سمبي عمى وزف 6أف إضافة الجميسيريف النقي حتى   et al.,  Dozier(2008الباحث )

أف الجميسيريف  et al.,  Henz(2014) الصيصاف عند نياية األسبوع األوؿ، وأيضًا تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما توصؿ إليو الباحث
%، وأف إضافتو 9ي األياـ األولى مف العمر بالطاقة حتى نسبة إضافة تصؿ إلى يمكف أف يعزز الخمطة العمفية المقدمة لمصيصاف ف

أكثر مف ذلؾ قد يتسبب في تراجع الوزف وحدوث اسياؿ وسوء امتصاص عند الصيصاف خالؿ األسبوع األوؿ مف العمر، حيث أف 
ؾ مف العمؼ والماء ولوحظ ذلؾ جميًا مف خالؿ الطعـ الحمو الظاىر لمخمطة العمفية كاف واضحًا وساعد الصيصاف عمى زيادة االستيال

باإلضافة إلى أف عممية التمثيؿ الغذائي  زيادة نسبة الرطوبة في الزرؽ الناتج عف الصيصاف التي احتوت خمطتيا عمى الجميسيريف.
ند الصيصاف الفاقسة حديثًا، لمجميسيريف داخؿ األمعاء تعتمد عمى وجود أنزيـ جميسيريف كيناز والذي يعتبر غير موجود بكميات كبيرة ع

تتفؽ النتائج أيضًا مع نتائج (. Min et al., 2010ىذا أيضًا يحد مف عممية استخدامو بنسب كبيرة عند الصيصاف الفاقسة حديثًا )
تائج سمبية ( أف إضافة النشاء إلى الخمطة العمفية المقدمة لمصيصاف في األسبوع األوؿ مف عمرىا لـ يؤِد إلى ن2017الباحث الديري )

مف حيث الوزف الحي عند نياية األسبوع األوؿ ويعتقد أف السبب يعود بالدرجة األولى إلى أف قدرة الصيصاف السريعة عمى التكيؼ 
% 9806واالستفادة مف النشاء خالؿ األياـ األولى مف العمر وأف معامؿ ىضـ النشاء خالؿ األياـ األولى قد تصؿ نسبتو إلى 

(Zelenka and Cerensnakova, 2005.) 
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 نصٍصاٌ انًجًىعاث انخجشٌبٍت فً األسبىع األول )غ(واالَذشاف انًعٍاسي . يخىسظ انىصٌ انذً 4انجذول 

 وشاء الذرة الجليسيزيه الشاهد العمز )اليوم(

 45066 45066 45066 صفز )لحظت الفقس(

 الثاوي

b 

45075 

±403 

a 

25009 

±601 

a 

51018 

±506 

 الزابع

b 

80036 

±602 

a 

8805 

±1102 

ab 

58107 

±902 

 السادس

NS 

119 

±1004 

NS 

126025 

±1408 

NS 

118033 

±1305 

 السابع

NS 

147 

±1602 

NS 

157025 

±1604 

NS 

146084 

±2101 
 ، يىجىد بُفس انصف يٍ انجذول. NSال ٌىجذ فشق يعُىي بٍٍ يجًىعخٍٍ عُذيا ٌكىٌ انشيض 

 ، يىجىدة بُفس انصف يٍ انجذول.a ،b ،cعُذيا حكىٌ األدشف  (≥ P 0.05عُذ ) ٌىجذ فشق يعُىي بٍٍ يجًىعخٍٍ

 االسـتنتاجات:

% )الجميسيريف أو نشاء الذرة( في الخمطة العمفية ال تؤثر في أوزاف الصيصاف خالؿ األسبوع 5تغيير مصدر الطاقة بنسبة  .1
 األوؿ مف العمر.

% إلى الخمطة العمفية كمصدر لمطاقة حَسف مف الطاقة القابمة لمتمثيؿ الظاىرية والحقيقية 5الغذائي بنسبة  إضافة الجميسيريف .2
 خالؿ األسبوع األوؿ مف عمر صيصاف الفروج.

% إلى الخمطة العمفية كمصدر لمطاقة لـ يؤثر في الطاقة القابمة لمتمثيؿ الظاىرية والحقيقية خالؿ 5إضافة نشاء الذرة بنسبة  .3
 األسبوع األوؿ مف عمر صيصاف الفروج.
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Abstract 

A digestibility experiment was carried out using 45 unsexed chicks of a 

commercial broiler breed (Ross 308) which were taken from a hatchery nearby 

an experiment farm. Breeding started in 23/9/2017, to estimate metabolisable 

energy values of diets that feeding to chicks in first week of its life. Chicks 

were collected without need to complete operation of hatching to ensure chicks 

to be hatched at the same time. Chicks were placed in special cages that meet 

their purpose, to determine the amount of feed and chicks manure resulting 

from each studied group. Chicks were distributed into three groups, and each 

group divided into 3 sub-groups, where each sub group contains 5 chicks. 

Chicks were fed different diets as follows: Chicks of 1
st
 group were given 

broiler diet directly after hatching (control group). Chicks of 2
nd

 group were 

given broiler diet contain 5% glycerin directly after hatching and chicks of 3
rd

 

group were given broiler diet contain 5% corn starch directly after hatching. 

Groups were fed (Ad-libitum) until the end of the experiment at the age of 7 

days. The results showed that adding glycerin 5% in broiler diets increased 

apparently metabolisable energy and true metabolisable energy in this diet with 

significant differences (P≤0.05) compare with control group and cornstarch 

group. The results showed also that adding cornstarch had no significant 

differences (P≤0.05) compared with control group. The results showed no 

significant differences in average live weight of all groups studied at the end of 

first week. 

Key words: Broiler chicks, Early nutrition, Metabolisable energy, Glycerin, 

Cornstarch. 

 

mailto:Bashir-alboshi@hotmail.com

