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استخدام البرمجة غير الخطية في تصميم برنامج حاسوبي لمحصول عمى أفضل خمطة 
 عمفية لدجاج المحم اقتصاديًا وتغذويًا 

 (2)نيصافيوعمي حسن  (2)ووليد أحمد الرحمون (1)ومحمود مصطفى عميو ( 1)*أحمد عيسى سميمان

 (. قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة تشرين، البلذقية، سورية.1)
 (. قسم اإلنتاج الحيواني، كمية الزراعة، جامعة تشرين، البلذقية، سورية.  4)

 (. ahmadelmariache@gmail.com)*لممراسمة: م. أحمد عيسى سميمان: البريد االلكتروني:

 07/05/2019تاريخ القبول:    26/03/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
لتمبية  ،ييدف ىذا البحث إلى الحصول عمى أفضل خمطة عمفية متوازنة، من المواد العمفية المتوفرة محمياً 

تم استخدام أسموب البرمجة غير الخطية والتي االحتياجات الغذائية لفروج المحم، وبأقل تكمفة ممكنة. 
 بشكل أساسي في إيجاد الحمول، من خبلل برنامج Optimizationتعتمد عمى المنيجية المثمى 

MATLAB ، وذلك بيدف بناء وتطوير برنامج حاسوبي خاص بإعداد الخمطات العمفية المثمى والمراعية
، لمحصول عمى أفضل معدل نمو وأداء إنتاجي التغذويةلممبادئ العممية من كافة النواحي االقتصادية و 

أسابيع(. بينت الدراسة أن أفضل خمطة عمفية، كانت من  3لفروج المحم في المرحمة األولى )يوم وحتى 
%، نخالة القمح، دي كالسيوم فوسفات، ممح الطعام، 48المواد التالية )ذرة صفراء، كسبة فول الصويا 

كس أو خمطة الفيتامينات والمعادن النادرة(، والتي كانت كمياتيا عمى التوالي الكمس أو النحاتة، البريم
 154400 نحو(، وبتكمفة إجمالية تقدر ب0.8، 10، 4، 16، 98، 337، 531بالكيمو غرام )

. في حين أن تكمفة ىذه الخمطة في السوق ىي 2019ل.س/طن، وفق أسعار شير شباط لعام 
ل.س/طن. أشارت نتائج الدراسة إلى أىمية  25600يرًا بمقدار ل.س/طن، وىذا يعني توف 180000

اتباع الطرق العممية في تركيب الخمطات العمفية المتوازنة، والمراعية لمشروط الصحية والبيئية السميمة، 
دارة الموارد  لى ضرورة التوسع في استخدام أساليب االستمثال لتركيب الخمطات العمفية االقتصادية، وا  وا 

 ة بالشكل األمثل.المتاح
 تغذية الدواجن، العبلئق العمفية المتزنة، المنيجية المثمى، البرمجة غير الخطية. الكممات المفتاحية:

 :المقدمة
(، لذا يسعى المربون 2018 % من إجمالي تكاليف اإلنتاج في مشاريع رعاية الدواجن )مكي، 70 – 60تمثل تكاليف تغذية الدواجن 

إنتاج بأقل التكاليف المادية الممكنة، مع االستفادة المثمى من المواد العمفية المتوفرة في األسواق المحمية، والتي لمحصول عمى أفضل 
 يشترط أن تحتوي عمى جميع العناصر الغذائية األساسية البلزمة لنمو الطيور بصورة مثالية.

mailto:Ahmadelmariache@gmail.com


 

Suliman et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 144-160 October 2020 
 

 2020و/أكتتوبر تشرين األ 11-11(: 5)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الباحث وآخرون  145

ة عمى كل من سعر المنتج النيائي من جية، والقدرة الشرائية لدى إن ارتفاع تكاليف تغذية الدواجن أصبحت من العوامل الرئيسة المؤثر 
المواطنين من جية ثانية، لذلك أصبح من الضروري االىتمام باستخدام األساليب العممية الحديثة لتقميل تكاليف التربية قدر اإلمكان، 

ل أمثل(، لمحصول عمى أعمى معدل أداء إنتاجي مع توفير االحتياجات األساسية الضرورية لنمو الطائر دون زيادة أو نقصان )بشك
 بأقل التكاليف المادية الممكنة.

يواجو قطاع تربية الدواجن في سورية مشكمة ندرة استخدام األساليب العممية الحديثة في تركيب الخمطات العمفية، واالعتماد عمى 
كاليف اإلنتاج، وقمة الربحية العائدة من ىذه التربية، وقد أثر التجارب الشخصية لبعض العاممين في ىذا المجال، مما أدى إلى ارتفاع ت

 . ىذا سمبًا عمى العممية اإلنتاجية، وتوقف العديد من المربين عن اإلنتاج، نظرًا لقمة األرباح وحتى بسبب الخسارات في كثير من األحيان
م وتوظيف األرقام )تراكيز العناصر الغذائية في المواد تتطمب عممية إعداد خمطات عمفية متزنة عناصر عدة، أىميا الدقة في استخدا

العمفية(، نظرًا لحساسية تمك الميمة لمتخصصي تربية الدواجن والمربين، إذ إن أي خطأ في نسب خمط مواد العمف الخام، قد يؤدي إلى 
 (.2004تدىور اإلنتاج كمًا ونوعًا، وبالتالي تحمٌّل المربين لخسائر كبيرة )صبلح وعبده جاد، 

لذلك لجأت شركات برمجة الحاسبات إلى تصميم برامج عديدة متخصصة في تكوين الخمطات العمفية بأنواعيا المختمفة، ويتم بيعيا 
لمشركات الكبرى المتخصصة في إنتاج أعبلف الدواجن بأسعار مرتفعة، كما يتم تحديث تمك البرامج بشكل دوري من قبل متخصصين، 

صغيرة، وكذلك صغار المربين، فإن ارتفاع أسعار تمك البرامج وتحديثيا، يحول دون إمكانية حصوليم عمييا، أما بالنسبة لمشركات ال
فيمجؤون إلى تكوين الخمطات رياضيًا بحسابات يدوية والتي يعاب عمييا عدم دقة الوصول ألفضل خمطة عمف اقتصادية، كما أنيا 

ب الرياضي، أو في تعديل نسب المكونات طبقًا لمعطيات السوق )عبد العزيز، تستمزم وقتًا أطول ومجيودًا أكبر سواء في الحسا
2011.) 

ومنيا أسموب البرمجة غير الخطية تعد األساليب العممية التي تعتمد عمى المنيجية المثمى، في إيجاد التوليفة األفضل من المدخبلت، 
(Nonlinear stochastic programmingمن الوسائل الفعالة الت ،) ي أحرزت تطبيقاتيا نجاحًا واسعًا في مختمف المجاالت، ومنيا

عمى سبيل المثال ال الحصر تطبيقاتيا في شبكات االتصاالت، وتخطيط اإلنتاج، واإلدارة الصناعية، والعموم الزراعية. وسنحاول في 
رة محميًا، والتي تمبي االحتياجات الغذائية ىذا البحث تطبيق نموذج البرمجة غير الخطية لتركيب أفضل خمطة عمفية من المواد المتوف

 الضرورية لدجاج المحم بأقل تكمفة ممكنة.
( في دراسة عن Duncan, 1988وضح )يوجد العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الخمطات العمفية المثمى لمدواجن، فقد 

الخمطات العمفية، ىي الحد ما أمكن من تقمب نسب المواد  التعامل مع مشاكل تقمبات المواد الخام، أن إحدى الطرائق لتحسين تركيب
 الغذائية في الخمطة، ألن ىذه التقمبات الكبيرة يمكن أن تؤدي إلى النقص أو اإلفراط في القيم الغذائية، مما ينعكس سمبًا عمى إنتاجية

 الطيور، ويؤدي إلى تكاليف مضاعفة من المدخبلت.
نسب األحماض األمينية األساسية والثانوية المثمى في الخمطة العمفية، إلى أن ىناك طريقة ( في دراسة Heger, 2003كما أشار )

أخرى لتحسين تركيب الخمطات العمفية، تتمثل في حساب متطمبات األحماض األمينية األساسية والثانوية بدقة، وكبل النوعين من 
 جب أن يوجدا في المصادر العمفية بكميات كافية.األحماض األمينية ضروريان لتصنيع البروتين في الجسم، لذلك ي
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( في دراسة النسب المثمى لآلزوت في األحماض األمينية األساسية إلى إجمالي اآلزوت في الخمطات Evonik, 2005وقد ذكر )
ساسية، دون إعطاء القدر العمفية لمدواجن، أنو كان يتم إعداد الخمطات لتمبية الحد األدنى من االحتياجات لبعض األحماض األمينية األ

الكافي من االىتمام لتأمين المستويات الكافية من األحماض األمينية الثانوية لمحصول عمى أفضل النتائج. واقترح الباحث في الدراسة 
األحماض طريقة لتبلفي ىذا اإلىمال أثناء إعداد الخمطات، وىي تقدير العبلقة بين األحماض األمينية األساسية والثانوية؛ كذلك 

األساسية والكمية؛ ومراعاة نسبة اآلزوت في كل من نوعي األحماض؛ ونسبة اآلزوت في األحماض األساسية إلى إجمالي اآلزوت 
 المطموب.

تحتاج  خمطات العمفيةالتركيب ، أن عممية لمدواجن الخمطة العمفية المثمىفي دراسة عممية تكشف كيفية تصنيع ( 2008)جعفر،  بين
الحاسوب لممساعدة في ىذا  ويمكن استخدام التصنيع،الوقت سيمة  ورخيصة وفي ذاتمتزنة  خمطةلتكوين  برة واسعةوخإلى وقت 

، من خبلل معرفة األسس التي يعتمد عمييا إلعداد الخمطات، ومراعاة توزيع المكونات بنسب دقيقة، بيدف تخفيض التكاليف األمر
 وتحقيق الجودة المطموبة.

في إعداد الخمطات العمفية، والتي أجريت في الجمعية  ل( في دراسة عممية عن استخدام برنامج إكسيOnwurah, 2011وقد أشار )
، أنو ال تكفي عممية صياغة الخمطات العمفية باستخدام الحسابات الرياضية 2011" في نيجيريا عام ASSRاألفريقية لمبحوث العممية "

، فقد تكون نتائج ىذه الحسابات غير عممية وغير مثالية، لذلك يمجأ أخصائيو التغذية إلى تقييم الصيغ لتمبية المتطمبات الغذائية لمدواجن
التي تم التوصل إلييا قبل اعتمادىا؛ إذ أن ىذه العممية ىي نتاج جيد مشترك ومتبلزم لكل من العاممين في مجاالت التغذية والحسابات 

 والرياضيات والبرمجة.
عممية إيجاد مزيج مثالي من مكونات العمف التي تمبي المتطمبات الغذائية  وى ،العمفية خمطاتإعداد الأن  (Mirza, 2012وضح )
، لموصول إلى نظام غذائي متوازن، وىذا يتطمب توفير العديد من المعمومات إلعداد تمك الخمطات بكفاءة عالية، وتعد المحددة

واد العمفية المتاحة؛ وتكاليفيا، عناصر أساسية، وىناك العديد من التقنيات المستخدمة في المعمومات المتعمقة بالمتطمبات الغذائية، والم
ىذا المجال، بدءًا بطريقة الحسابات اليدوية وانتياًء بالبرامج الحاسوبية. حيث يمكن إعداد خمطات عمفية بسيطة، تحتوي عمى عدد قميل 

نيات صياغة يدوية مثل المعادالت البسيطة أو مربع بيرسون، لكن من سمبيات ىذه جدًا من المكونات الغذائية المتوازنة، باستخدام تق
لى الطريقة، عدم قدرتيا عمى تمبية كافة المتطمبات الغذائية، كما أنيا ال تأخذ أسعار المواد العمفية بعين االعتبار، مما يجعل الوصول إ

 أدنى التكاليف بيذه الطريقة أمرًا صعبًا.
( في دراسة معظمة إنتاجية وربحية تربية الدواجن عبر تحسين خطط إعداد الخمطات العمفية، أن عممية Alhotan, 2016كما وضح )

، 1960إعداد الخمطات العمفية تتم باستخدام البرمجة الخطية، وىي أقل الطرائق تكمفة، ويعود تاريخ استخدام البرمجة الخطية إلى عام 
في مركز ماساتشوستس لمتكنولوجيا، بإعداد خمطات عمفية متنوعة. وقد  IBM 704ز الكومبيوتر عندما قام بوتر وآخرون باستخدام جيا

 لطورت الشركات التجارية عددًا كبيرًا من البرامج القادرة عمى حل المعادالت الخطية، ومنيا ما ىو شديد البساطة كورقة عمل إكسي
 )مايكروسوفت( وحتى البرامج المتطورة جدًا.

( عن تعديل الخمطات العمفية لتخفيض تكمفة تغذية الدواجن، تبيَّن كفاءة البرمجة الخطية Alfonso et al, 1992أجراىا )وفي دراسة 
 في التعامل مع عدد كبير من المكونات العمفية، لمحصول عمى بدائل مختمفة من الخمطات الغذائية.
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خطية، تعتمد عمى البيانات التي يتم الحصول عمييا من جداول خاصة ولما كانت عممية إعداد الخمطات العمفية باستخدام البرمجة ال
%، فضبًل عن أن ىذا 50بالمركبات العمفية الغذائية، والتي تتضمن قيمًا متوسطة وليست فعمية، فإن دقة ىذه البرامج لن تتجاوز نسبة 

 (.Alhotan, 2016لخمطات العمفية )األسموب ال يأخذ بعين االعتبار التباين في نسب العناصر الغذائية عند إعداد ا
ياغة األنظمة الغذائية في ص لفي دراسة عن البرمجة الخطية والوظائف اإلضافية لبرنامج إكسي Serbester et al., (2016وأشار )

، بشكل لت إكسيعمى إمكانية استخدام البرمجة الخطية في عممية إعداد الخمطات العمفية، باالعتماد عمى برنامج مايكروسوف الحيوانية،
 يسيم في زيادة أرباح المنشأة والتوصل إلى نظام غذائي مبلئم بيئيًا.
(، تتضمن برنامج إكسيل، الذي يتيح تطوير Office programsومعروف أن أجيزة الحواسيب التي تحتوي حزمة برامج أوفيس )

تاج لمتعديل اليدوي في النسب الغذائية باستمرار، مما ، وىذه الوظيفة تحAdd-inنماذج برمجية مختمفة باستخدام الوظيفة اإلضافية 
 يجعل الحصول عمى النتائج المرجوة يستغرق وقتًا أطول.

 المشكمة البحثية:
 تكمن مشكمة البحث في النقاط التالية:

 % من إجمالي ىذه التكاليف. 70 – 60تمثل تكاليف الخمطات العمفية النسبة األكبر من تكاليف اإلنتاج، إذ تشكل نحو  .1
، )المعادالت الرياضية ومربع بيرسون(، تتطمب وقتًا وجيدًا كبيراً  خمطات العمفيةطرائق الحساب اليدوية المعتمدة في إعداد ال .2

 كما ال يمكنيا التعامل مع أكثر من ثبلث مكونات عمفية.
، إال أن تخصصة في إعداد الخمطات العمفية المثمى لمدواجنالمو  ،المطورة في بمدان مختمفة من العالم وجود العديد من البرامج .3

محميًا  ستخدمةتختمف عن تمك السائدة في سورية، كما أنيا تعتمد مواد عمفية غير م وطرائق تربية معظميا مصممة لظروف
البرامج واجيات بمغات مثل )مسحوق العظام؛ قشرة بذر الشوفان؛ نخالة األرز؛ مسحوق السمك المجفف وغيرىا(. وتعتمد ىذه 

 أجنبية ال تناسب المستخدم السوري.
 أهداف البحث:

ييدف ىذا البحث إلى بناء وتطوير برنامج حاسوبي لترشيد تركيب الخمطات العمفية لدجاج المحم، عن طريق خفض تكاليفيا مع بموغ 
 يمي:المستويات المطموبة من العناصر الغذائية، وىذا يعد أمرًا حيويًا وىامًا لما 

مساعدة المربي أو مدير مصنع األعبلف عمى تركيب خمطات عمفية آمنة واقتصادية، ومراعية لمشروط والمتطمبات العممية  .1
 الصحيحة بدقة.

 تأمين العناصر الغذائية الضرورية لمطائر، والتي تساعد عمى نموه وتطوره في مختمف المراحل اإلنتاجية. .2
 مطات العمفية، واالحتكار والتحكم باألسعار، من قبل بعض شركات تجارة األعبلف.حماية المربي من مخاطر التبلعب بالخ .3

 مواد البحث وطرائقه:
أواًل: البيانات المستخدمة: اعتمدت الدراسة بصورة أساسية عمى البيانات المتحصل عمييا من أصحاب المداجن والخبراء عن المواد 

البيانات الصادرة عن الجيات العامة الرسمية )المؤسسة العامة لمدواجن، المؤسسة العامة العمفية الشائعة االستخدام محميًا وأسعارىا، و 
لؤلعبلف، والمخابر المتخصصة بدراسة المواد العمفية وتراكيبيا من العناصر الغذائية(، والمراجع العممية المتخصصة. فضبًل عن 
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تشمل ىذه البيانات محتوى المواد العمفية من العناصر الغذائية  جيات القطاع الخاص، ومعامل تصنيع األعبلف والزيوت النباتية.

 المختمفة، واالحتياجات الغذائية الدقيقة لكل مرحمة من مراحل االنتاج.
ثانيًا: األسموب البحثي: اعتمد البحث عمى أسموب البرمجة غير الخطية، والتي تستخدم في مجال االستمثال، أي الوصول إلى الحل 

عة من القيود والمتغيرات العشوائية المستقمة والمتوزعة طبيعيًا، باالعتماد عمى قواعد ونسب ثابتة )أو ما يطمق عمييا األمثل لمجمو 
بالبارامترات أو األرقام القياسية(، وعموما فإن اليدف ىنا، ىو إيجاد خطة عمل فعالة لمتعامل مع عدد كبير جدًا من البيانات، لموصول 

 (.Shapiro, 2009أمثل( تفيد متخذي القرار ) إلى معمومات مثمى )حل
في الرياضيات االقتصادية، البرمجة غير الخطية ىي عممية الوصول إلى حل لمسألة غير خطية، تتضمن تابعًا أساسيًا يسمى "التابع 

)مثبًل: أقل تكمفة أو " والغاية منو ىي الوصول إلى الحل األمثل، سواء كان اليدف تدنية أو معظمة Objective Function اليدف 
أعمى ربح ممكن(، ويخضع ىذا التابع لمجموعة من القيود أو الشروط الرياضية المنطقية من المساواة أو عدم المساواة أحدىا عمى 
األقل غير خطي، تتضمن ىذه القيود عدة متغيرات عشوائية قد تكون معمومة أو غير معمومة )يتم إدخاليا حسب الموقف(، وتتبع ىذه 

 (.Bertsekas, 2016لمتغيرات ألرقام قياسية أو بارامترات، تخدم الوصول لمحل األمثل لتابع اليدف )ا
ة فيما يتعمق ببرنامج إعداد الخمطات العمفية المقترح، فإن نموذج البرمجة غير الخطية يأخذ التباين في تراكيز العناصر الغذائية الداخم

في تركيب الخمطة بعين االعتبار، من خبلل استخدام االنحرافات المعيارية ليذه التراكيز، وذلك لزيادة الثقة لمستوى أعمى مما تؤمنو 
ة الخطية، وبالتالي بموغ المستويات المطموبة من العناصر الغذائية. فالبرمجة غير الخطية ىي أسموب عمل رياضي يتضمن البرمج

ن أىم مرحمة في ىذا األسموب ىي إنشاء نموذج  مجموعة من الفرضيات التي يتم حميا بطريقة السمبمكس إليجاد الحمول المثمى، وا 
 كثر مما ىي فنية.البرمجة، وىي تعتبر مرحمة عممية أ

 النتائج:
 تم التوصل إلى الصيغة العامة لنموذج البرمجة غير الخطية وىي كما يمي:

 دالة تدنية التكاليف:
Minimize ∑           

    
 الشروط:
 :الحد األدنى لتركيز العنصر الغذائي 

∑         √∑    
  

     
    

 
                 

      حيث:         
 :الحد األعمى لتركيز العنصر الغذائي 

∑         √∑    
  

     
    

 
                    

  طن: 1نريد خمطة بوزن 

∑          
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 :مكونات الخمطة بقيم موجبة دومًا 
          

 تفسير الرموز:
 الخمطة النيائية.: واحدة من المواد العمفية التي تتركب منيا  
 : كل عنصر غذائي من العناصر التي تتركب منيا المادة العمفية. 
 : العدد الكمي لممواد الداخمة في تركيب الخمطة العمفية. 
 : كمية كل مادة عمفية )كغ(.  
 : سعر كل مادة )ل.س(.  

 .  في المادة العمفية  : المتوسط الحسابي لتركيز العنصر الغذائي    
 . في المادة العمفية   : االنحراف المعياري لتركيز العنصر الغذائي    
 ، وذلك طبقًا الحتياجات نموذج إنتاج المحم في كل مرحمة من المراحل. : الحد األدنى أو األقصى لتركيز العنصر الغذائي   
 : العدد الكمي لمعناصر الغذائية المطموبة في الخمطة. 
ويتم إيجاده من جدول التوزيع الطبيعي في المادة العمفية،  االنحراف الطبيعي القياسي )التوزيع الطبيعي( لتركيز العنصر الغذائي:   

%، وبمقابمة درجة الثقة ىذه 99أو  0.99، وفي حالتنا نختار درجة الثقة STANDARD NORMAL DISTRIBUTION)القياسي( 
       ىي:  Zأن قيمة  عموديًا وأفقيًا، يتبين Zمع قيم 

 وفيما يمي الرموز المقترحة لممواد العمفية المستخدمة محميًا وكمياتيا وأسعارىا، والمستخدمة في بناء النموذج الرياضي لمبرنامج.
 .سٍىص اىَىاد اىعيفُح اىَغتخذٍح ٍسيُاً ومَُاتها وأععاسها، واىَغتخذٍح فٍ تْاء اىَْىرج اىشَاظٍ ىيثشّاٍح .1اىدذوه 

 اىغعش اىنَُح اىشٍض اىَادج اىعيفُح تغيغو اىغعش اىنَُح اىشٍض اىَادج اىعيفُح تغيغو

             مغثح اىفىه اىغىداٍّ 11          اىزسج اىصفشاء 1

             ّخاىح اىقَر 11          اىزسج اىثُعاء 2

             الَغُِ 12          اىزسج اىشفُعح )عىسخٌ( 3

             ٍُثُىُِّ 13          %41خيىتُِ رسج  4

             ثشَىُِّ 14          %61خيىتُِ رسج  5

             اىنيظ )اىْساتح( 15          %44مغثح فىه اىصىَا  6

             ٍير اىطعاً 16          %48مغثح فىه اىصىَا  7

             فىعفاخ اىناىغُىً 17          %51مغثح فىه اىصىَا  8

             اىثشََنظ )ٍعادُ وفُتاٍُْاخ( 18          عثاد اىشَظ مغثح 9

 .MATLABاىَصذس: تشٍُض اىَتغُشاخ وفقاً ىإلغاس اىْظشٌ ىَْهدُح اىثشٍدح غُش اىخطُح واىتٍ تغتخذً فٍ تشّاٍح 

 بالتالي يمكن صياغة دالة اليدف بالشكل:
          ∑     

  
                                                  

                                                               
    

ضي كما تم الترميز لممتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتراكيز العناصر الغذائية في المواد العمفية، أيضًا لبناء النموذج الريا
 (.2)الجدول لمبرمجة غير الخطية، اعتمادًا عمى الشروط  الواردة في الصيغة العامة لمنموذج 
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 .سٍىص اىَتىعطاخ اىسغاتُح واالّسشافاخ اىَعُاسَح ىتشامُض اىعْاصش اىغزائُح فٍ اىَىاد اىعيفُح .2 دذوهاى

اىَتىعػ اىسغاتٍ  اىعْصش اىغزائٍ

 ىيتشامُض

االّسشاف اىَعُاسٌ 

 ىيتشامُض

اىَتىعػ اىسغاتٍ  اىعْصش اىغزائٍ

 ىيتشامُض

االّسشاف اىَعُاسٌ 

         اىصىدَىً       اىثشوتُِ  ىيتشامُض

         اىْساط       اىطاقح اىََثيح

         اىُىد       األىُاف اىخاً

         اىسذَذ       أسخُِْ

         اىَْغُْض       غالَغُِ+عُشَِ

         اىغُيُُْىً       هُغتُذَِ

         اىضّل       أَضوىُىعُِ

         12فُتاٍُِ ب       ىُىعُِ

         7اىثُىتُِ ب       الَغُِ

         اىنىىُِ         ٍُثُىُِّ

زَط اىفىىُل          ٍُثُىُِّ+عُغتُِ

 9ب

        

فُُْو 

 آالُِّ+تاَشوصَِ

         3اىُْاعُِ ب        

زَط          ثشَىُِّ

 5اىثاّثىتُُْل ب

        

اىثُشَذومغُِ          تشتتىفاُ

 6ب

        

اىشاَثىفالفُِ          فاىُِ

 2ب

        

         1اىثُاٍُِ ب         اىناىغُىً

         فُتاٍُِ آ         اىفىعفىس اىَتاذ

         3فُتاٍُِ د         اىنيىسَذ

         فُتاٍُِ ٓ         اىَغُْضَىً

         فُتاٍُِ ك         اىثىتاعُىً

 .MATLABاىَصذس: تشٍُض اىَتغُشاخ وفقاً ىإلغاس اىْظشٌ ىَْهدُح اىثشٍدح غُش اىخطُح واىتٍ تغتخذً فٍ تشّاٍح 

، فيو بالتالي يمثل نسب  الحد األدنى أو األقصى لتركيز العنصر الغذائي ، وىو   أما فيما يتعمق بالطرف األيمن لمشروط 
السبللة المعتمدة  ، وىيLeghornاالحتياجات األساسية لدجاج المحم، والتي يمكن استخبلصيا من جدول احتياج سبللة الميجيورن 

 (.3، لجدول)ا إلنتاج الفروج
 ىغزائُح ىذخاج اىيسٌ زغة اىَشازو.االزتُاخاخ ا .3اىدذوه 

اىىزذج  اىعْصش اىغزائٍ

 اىَغتخذٍح

اىَشزيح األوىً )َىً زتً 

 أعاتُع( 3

أعاتُع  3اىَشزيح اىثاُّح )

 أعاتُع( 6زتً 

اىَشزيح اىثاىثح )اىخَغح 

  أَاً األخُشج(

اىثشوتُِ  19-18 22-20 24-23 % اىثشوتُِ

 Kcal/kg 3025 3150 3200 اىطاقح واىطاقح

 األىُاف 5 4 3 % األىُاف

 1 1.1 1.25 % أسخُِْ

ُح
ُْ

ألٍ
 ا
ض

َا
ز

أل
ا

 

 0.97 1.14 1.25 % عُشَِ -غالَغُِ 

 0.25 0.32 0.35 % هُغتُذَِ

 0.62 0.73 0.8 % أَضو ىُىعُِ

 0.93 1.09 1.2 % ىُىعُِ

 0.85 1 1.1 % الَغُِ

 0.32 0.38 0.5 % ٍُثُىُِّ

 0.6 0.72 0.9 % ٍُثُىُِّ + عُغتُِ

 0.56 0.65 0.72 % فُُْو أالُِّ

 1.04 1.22 1.34 % تاَشوصَِفُُْو أالُِّ + 

 0.68 0.74 0.8 % ثشَىُِّ

 0.16 0.18 0.2 % تريبتوفان

 0.7 0.82 0.9 % فاليه

 0.8 0.9 1 % الكالسيوم

 ُ
اد

َع
اى

ي
ثش

ىن
ا

 

 0.3 0.35 0.45 % الفوسفور المتاح
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 0.12 0.15 0.2 % كلورايد 

 mg 600 600 600 مغىيسيوم

 0.3 0.3 0.3 % بوتاسيوم

 0.12 0.15 0.2 % صوديوم

 mg 8 8 8 وحاش

ي
غش

ص
اى
 ُ

اد
َع

اى
 

 mg 0.35 0.35 0.35 يود

 mg 80 80 80 حديد

 mg 60 60 60 مىغىيس

 mg 0.15 0.15 0.15 سيليىيوم

 mg 40 40 40 زوك

 mg 0.1 0.1 0.07 21فيتاميه ب

ء
َا

اى
 ٍ

 ف
تح

وا
ىز

 ا
خ

ْا
ٍُ

تا
فُ

اى
 

 mg 0.15 0.15 0.12 بيوتيه

 mg 1.3 1 0.75 كوليه

 mg 0.55 0.55 0.5 حمض الفوليك

 mg 35 30 25 وياسيه

 mg 10 10 10 حمض باوثوتيىيك

 mg 3.5 3.5 3 بيريدوكسيه

 mg 3.6 3.6 3 رايبوفالفيه

 mg 1.8 1.8 1.8 ثياميه

 A IU 1500 1500 1500فيتاميه 

خ 
ْا

ٍُ
تا

فُ
اى

 ٍ
 ف

تح
وا

ىز
ا

ُ
هى

ىذ
ا

 

 D3   ICU 200 200 200فيتاميه 

 E IU 10 10 10فيتاميه 

 K mg 0.5 0.5 0.5فيتاميه 

Source:  Jurgens, Hooge, Wiseman (2009). Nutrient requirements for poultry, {Dietary nutrient requirements of 

broiler Leghorn type Chickens}. NRC. Animal Nutrition Handbook. Page 328. USA: Lee I Chiba. 

(، المواد المستخدمة محميًا في تركيب الخمطات العمفية، والتحميل الكيميائي أو المحتوى الغذائي ليذه 7، 6، 5، 4كما توضح الجداول )
المواد، من العناصر الغذائية المختمفة، والتي استخدمت لبناء النموذج الرياضي لمبرنامج، حيث أدخمت كقيم لممتوسطات الحسابية في 

 البرمجة غير الخطية. قيود
 .ٍستىي اىَىاد اىعيفُح اىَغتخذٍح ٍسيُاً ٍِ اىثشوتُِ واىطاقح واألىُاف .4اىدذوه 

 %األىُاف اىخاً Kcal/Kgاىطاقح اىََثيح  اىثشوتُِ % اىَادج اىخاً

اىزسج اىصفشاء
(1)

 8.72 3315 2.3 

اىزسج اىثُعاء
(2)

 11.4 3115 2.5 

 اىزسج اىشفُعح )عىسخٌ(
(2)

 10 2980 3 

% 61خيىتُِ رسج 
(2)

 62.5 3690 2 

%41خيىتُِ رسج 
 (2)

 42.7 2990 4.4 

 %44مغثح فىه اىصىَا 
(2)

 44.2 3135 7.3 

 %48مغثح فىه اىصىَا 
(1)

 48.6 3185 5.6 

 %51مغثح فىه اىصىَا 
(1)

 50.5 3235 3.4 

مغثح عثاد اىشَظ 
(3)

 29.5 2000 26.5 

مغثح اىفىه اىغىداٍّ 
(3)

 49.2 3000 10 

 ّخاىح اىقَر
(1)

 15 1256 10 

 (.2112( بيانات المؤسسة العامة لألعالف )1المصادر: )   
 (2) Blum, J.-C.-A., INRA -Elevage des Monogastriques. (1989). L'alimentation des Animaux 

Monogastriques: Porc, Lapin, Volalles. Paris, France: INRA, 15p. 

 (. اىذىُو اىعَيٍ إلّتاج دخاج اىيسٌ واىثُط. اىغعىدَح: اىَنتثح اىىغُْح.1994( اىهذٍٍ، خىاد ّىس اىذَِ. )3)        

 ٍسيُاً ٍِ األزَاض األٍُُْح )%( . ٍستىي اىَىاد اىعيفُح اىَغتخذٍح5اىدذوه 
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 أسخُِْ  اىَادج اىخاً
غالَغُِ 

 +عُشَِ
 هُغتُذَِ 

أَضوىُىع

 َِ 
 ىُىعُِ 

الَغُ

 ُ 

ٍُثُىُِّ 

 +عُغتُِ 

فُُْو آالُِّ 

 +تاَشوصَِ
 ثشَىُِّ 

تشتتىفا

 ُ 
 فاىُِ 

 0.46 0.06 0.32 0.85 0.39 0.25 1.13 0.35 0.26 0.78 0.43 (1)اىزسج اىصفشاء

 0.55 0.09 0.33 0.95 0.33 0.23 1.38 0.44 0.22 0.65 0.39 (2)اىزسج اىثُعاء

 0.55 0.09 0.33 0.95 0.33 0.23 1.38 0.44 0.22 0.65 0.39 (2) اىزسج اىشفُعح )عىسخٌ(

 2.1 0.19 1.4 4.69 1.6 0.8 6.6 2.3 1.01 3.77 1.4 (2)% 61خيىتُِ رسج 

 2.6 0.28 1.9 7.86 3 1 9.4 2.3 1.27 5.04 1.9 (2) %41خيىتُِ رسج 

 2.18 0.57 1.67 3.65 1.27 2.7 3.26 2.14 1.05 3.94 3.18 (2) %44مغثح فىه اىصىَا 

 2.35 0.62 1.79 3.93 1.37 2.91 3.5 2.3 1.14 4.25 3.43 (1) %48فىه اىصىَا  مغثح

 2.46 0.65 1.88 4.12 1.43 3.05 3.68 2.42 1.19 4.45 3.59 (1) %51مغثح فىه اىصىَا 

 1.63 0.38 1.06 2.18 0.73 1.07 1.89 1.4 0.72 2.91 2.56 (3)مغثح عثاد اىشَظ 

 0.49 1.33 4.5 1.18 0.49 1.7 3.09 1.77 1.14 5.18 5.52 (3)مغثح اىفىه اىغىداٍّ 

 0.65 0.22 0.48 1.02 0.5 0.6 0.9 0.6 0.39 1.5 1.07 (1) ّخاىح اىقَر

 (.2118( تُاّاخ اىَؤعغح اىعاٍح ىألعالف )1اىَصادس: )

 (2) Blum, J.-C.-A., INRA -Elevage des Monogastriques. (1989). L'alimentation des Animaux Monogastriques: Porc, 

Lapin, Volalles. Paris, France: INRA, 15p. 

 اىَنتثح اىىغُْح.(. اىذىُو اىعَيٍ إلّتاج دخاج اىيسٌ واىثُط. اىغعىدَح: 1994( اىهذٍٍ، خىاد ّىس اىذَِ. )3)             

 .(ppmٍستىي اىَىاد اىعيفُح اىَغتخذٍح ٍسيُاً ٍِ اىعْاصش اىَعذُّح اىنثشي )%( واىصغشي )خضء تاىَيُىُ  .6 دذوهاى

 اىَادج اىخاً
اىناىغُى

 ً 

اىفىعفىس 

 اىَتاذ
 اىثىتاعُىً  اىَغْضَىً  اىنيىساَذ 

اىصىد

 َىً 
 اىَْغُْض  اىسذَذ  اىُىد  اىْساط 

اىغُيُ

 ُّىً 
 اىضّل 

 20 0.175 6.5 30 0.05 3 0.01 0.33 0.11 0.05 0.05 0.02 (1)اىزسج اىصفشاء

 20 0.07 15 50 0.02 8.5 0.01 0.35 0.15 0.1 0.05 0.03 (2)اىزسج اىثُعاء

 20 0.07 15 50 0.02 8.5 0.01 0.37 0.16 0.11 0.05 0.04 (2) اىزسج اىشفُعح )عىسخٌ(

 41 0.1 7.3 400 0 22 0.08 0.03 0.08 0.1 0.13 0.15 (2)% 61خيىتُِ رسج 

 41 0.1 4.4 150 0 44.7 0.02 0.45 0.06 0.05 0.12 0.07 (2) %41خيىتُِ رسج 

 55 0.3 30 170 0.15 20 0.01 1.7 0.25 0.007 0.27 0.3 (2) %44مغثح فىه اىصىَا 

 50 0.3 85 150 0.15 20 0.01 2.1 0.28 0.007 0.24 0.27 (1) %48مغثح فىه اىصىَا 

 50 0.3 35 150 0.15 15 0.01 2.2 0.28 0.007 0.1 0.27 (1) %51مغثح فىه اىصىَا 

 80 0.5 30 30 0.6 25 0.03 1.1 0.5 0.11 0.15 0.35 (3)مغثح عثاد اىشَظ 

 55 0.1 40 20 0.4 15 0.02 1.15 0.3 0.05 0.06 0.16 (3)مغثح اىفىه اىغىداٍّ 

 14 0.065 51.3 43 0.08 9.7 0.06 1.27 0.5 0.07 0.6 0.14 (1) ّخاىح اىقَر

 (.2118( تُاّاخ اىَؤعغح اىعاٍح ىألعالف )1اىَصادس: )

 (2) Blum, J.-C.-A., INRA -Elevage des Monogastriques. (1989). L'alimentation des Animaux Monogastriques: Porc, 

Lapin, Volalles. Paris, France: INRA, 15p. 

 (. اىذىُو اىعَيٍ إلّتاج دخاج اىيسٌ واىثُط. اىغعىدَح: اىَنتثح اىىغُْح.1994( اىهذٍٍ، خىاد. )3)          

 
 
 
 
 
 

 (.ppmٍستىي اىَىاد اىعيفُح اىَغتخذٍح ٍسيُاً ٍِ اىفُتاٍُْاخ )خضء تاىَيُىُ  .7اىدذوه 

 اىَادج اىخاً
فُتاٍُِ 

B12 

اىثُىتُِ 

B7 
 اىنىىُِ

زَط 

اىفىىُل 

B9 

اىُْاعُِ 

B3 

زَط 

اىثاّثىتُُْل 

B5 

اىثُشَذومغُِ 

B6 

اىشاَثىفالفُِ 

B2 

اىثُاٍُِ 

B1 

فُتاٍُِ 

A 
 D3فُتاٍُِ

فُتاٍُِ 

E 

فُتاٍُِ 

K 
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  20 0 2.2 3.7 1.2 5 6 22 0.3 1000 0.07 0 (1)اىزسج اىصفشاء

 0 13 0 0 4 1.3 4 12 40 0.2 600 0.2 0 (2)اىزسج اىثُعاء

 0 13 0 0 4 1.3 4 12 40 0.2 600 0.2 0 (2) اىزسج اىشفُعح )عىسخٌ(

 0 28 0 25 0.4 2.2 12 13 70 0.25 400 0.25 0 (2)% 61خيىتُِ رسج 

 0 26 0 60 0.3 2.1 10 12 65 0.23 400 0.2 0 (2) %41خيىتُِ رسج 

 0 3.5 0 0 3 3 7 15 40 3.6 2800 0.35 0 (2) %44مغثح فىه اىصىَا 

 0 3.75 0 0 2.6 3 8 14 30 3.6 2750 0.35 0 (1) %48مغثح فىه اىصىَا 

 0 4 0 0 2.4 3 8 14 22 3.6 2750 0.35 0 (1) %51مغثح فىه اىصىَا 

 1 12 1 1 33.9 3.2 13 11 211 1.42 2511 1.4 1 (3)مغثح عثاد اىشَظ 

 1 3 1 1 7.5 6 6 51 171 1.36 1711 1.9 1 (3)مغثح اىفىه اىغىداٍّ 

 0 17 0 0 8 3 12 30 220 1.3 1000 0.15 0 (1) ّخاىح اىقَر

 (.2118( تُاّاخ اىَؤعغح اىعاٍح ىألعالف )1اىَصادس: )   

 (2) Blum, J.-C.-A., INRA -Elevage des Monogastriques. (1989). L'alimentation des Animaux Monogastriques: Porc, 

Lapin, Volalles. Paris, France: INRA, 15p. 

 (. اىذىُو اىعَيٍ إلّتاج دخاج اىيسٌ واىثُط. اىغعىدَح: اىَنتثح اىىغُْح.1994( اىهذٍٍ، خىاد ّىس اىذَِ. )3)             

 كما يبين الجدول التالي، قيود البرمجة غير الخطية، الخاصة بالمرحمة األولى، لنموذج تربية فروج المحم، وىي ثبلث أنواع:
بالبروتين والكالسيوم والفوسفور، وذلك بيدف الوصول لمنسب المحددة من ىذه العناصر األساسية في قيود المساواة: خاصة  -1

 الخمطة العمفية بشكل دقيق، دون زيادة أو نقصان.
% من الخمطة، وىذا شرط صحي، 5قيد الحد األعمى: وتم تطبيقو عمى نسبة األلياف، إذ ال يجب أن تزيد ىذه النسبة عن  -2

 ة األلياف يمكن أن يسبب مشاكل ىضمية لمطيور.ألن ارتفاع نسب
 قيود الحد األدنى: وتم تطبيقيا عمى باقي العناصر الغذائية، لتمبية االحتياج منيا بشكل مضبوط ودقيق. -3

 ىً إلّتاج اىيسٌ.اىقُىد اىخاصح تاىَشزيح األو .8 دذوهاى

 اىقُذ اىعْصش تغيغو اىقُذ اىعْصش تغيغو

∑ اىثشوتُِ 1            √∑    
   

 
  

   
  

  

   
∑ اىصىدَىً 21                    √∑     

   
 

  

   
  

  

   
       

2 
اىطاقح 

 اىََثيح

∑            √∑    
   

 
  

   
  

  

   
 

              

∑ اىْساط 22             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
          

3 
األىُاف 

 اىخاً
∑            √∑    

   
 

  

   
  

  

   
∑ اىُىد 23                  √∑     

   
 

  

   
  

  

   
         

∑ أسخُِْ 4            √∑    
   

 
  

   
  

  

   
∑ اىسذَذ 24                     √∑     

   
 

  

   
  

  

   
           

5 
 -غالَغُِ 

 عُشَِ
∑            √∑    

   
 

  

   
  

  

   
∑ اىَْغُْض 25                     √∑     

   
 

  

   
  

  

   
           

∑ هُغتُذَِ 6            √∑    
   

 
  

   
  

  

   
∑ اىغُيُُْىً 26                     √∑     

   
 

  

   
  

  

   
         

∑ أَضوىُىعُِ 7            √∑    
   

 
  

   
  

  

   
∑ اىضّل 27                    √∑     
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∑ ىُىعُِ 8            √∑    
   

 
  

   
  

  

   
      √                  B12فُتاٍُِ  28       

     
         

∑ الَغُِ 9            √∑    
   

 
  

   
  

  

   
∑ اىثُىتُِ 29                    √∑     

   
 

  

   
  

  

   
         

∑ ٍُثُىُِّ 11             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
∑ اىنىىُِ 31                    √∑     

   
 

  

   
  

  

   
          

11 
 –ٍُثُىُِّ 

 عُغتُِ
∑             √∑     

   
 

  

   
  

  

   
       31 

زَط 

 اىفىىُل
∑             √∑     

   
 

  

   
  

  

   
         

12 
فُُْو آالُِّ 

 تاَشصَِ –
∑             √∑     

   
 

  

   
  

  

   
∑ B3اىُْاعُِ  32                     √∑     

   
 

  

   
  

  

   
           

∑ ثشَىُِّ 13             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
       33 

زَط 

 اىثاّثىتُُْل
∑             √∑     

   
 

  

   
  

  

   
           

∑ تشتتىفاُ 14             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
       34 

اىثُشَذومغُِ 

B6 
∑             √∑     

   
 

  

   
  

  

   
          

∑ فاىُِ 15             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
       35 

اىشاَثىفالفُِ 

B2 
∑             √∑     

   
 

  

   
  

  

   
          

∑ اىناىغُىً 16             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
∑ B1اىثُاٍُِ  36                 √∑     

   
 

  

   
  

  

   
          

17 
اىفىعفىس 

 اىَتاذ
∑             √∑     

   
 

  

   
  

  

   
∑ Aفُتاٍُِ  37                    √∑     

   
 

  

   
  

  

   
          

∑ اىنيىساَذ 18             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
(          ) D3فُتاٍُِ  38             √      

     
          

∑ اىَغُْضَىً 19             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
∑ Eفُتاٍُِ  39                    √∑     

   
 

  

   
  

  

   
           

∑ اىثىتاعُىً 21             √∑     
   

 
  

   
  

  

   
(          ) Kفُتاٍُِ  41             √      

     
          

 .MATLABاىَْىرج اىشَاظٍ ىيذساعح وفقاُ ىإلغاس اىْظشٌ ىَْهدُح اىثشٍدح غُش اىخطُح واىَغتخذٍح فٍ تشّاٍح  اىَصذس: قُىد 

 حل النموذج الراضي وبناء البرنامج:
المتخصص في حل نماذج  fminconلمحصول عمى الحل األمثل وذلك من خبلل التابع  MATLAB 2014تم استخدام برنامج 

(، والذي يتبع نظام المصفوفات function minimization constraintالبرمجة غير الخطية المشروطة، وىو اختصار لمجممة )
اشتقاقيا وتحويميا إلى قيود خطية، ثم يرسم الخطوط الرياضية المنطقية. حيث يقوم ىذا التابع بتعديل القيود إلى معادالت ويعمل عمى 

دورة يتم التوصل لمحل األمثل والدقيق  10000البيانية ليا والتي تشكل عند تقاطعيا منطقة حل أمثمي، ومع عدد دورات تصل حتى 
 ليذه القيود.
بلليا تم التوصل إلى برنامج حاسوبي متعدد يتيح بيئة برمجية متطورة ودقيقة، وسيمة االستخدام والتعامل، من خ MATLABإن برنامج 

، متخصص في تركيب الخمطات العمفية Poultry Feed Program( وىو اختصار ل PoFeproالواجيات، اختير لو اسم )
 االقتصادية والمتوازنة غذائيًا.
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ة اإلنتاجية، وىي في حالتنا المرحمة األولى يبين الشكل التالي، الواجية الرئيسية لمبرنامج، والتي تتضمن اختيار نموذج التربية والمرحم
إلنتاج المحم، كما تتضمن قائمة بالمواد العمفية المستخدمة محميًا، حيث يقوم المستخدم بالضغط عمى مربع التحديد، الختيار المواد 

دخال سعر الكيمو غرام الواحد من المادة، في الخانة المخصصة لمسعر.  المتوفرة لديو، وا 

 
 (.PoFeproاىىاخهح اىشئُغُح ىيثشّاٍح اىَقتشذ ). 1اىشنو 

 .MATLABاىَصََح عيً تشّاٍح  PoFeproاىَصذس: ّافزج تشّاٍح 

دخال أسعارىا وفق نشرات شير شباط لعام   ، وىي:2019كما يوضح الشكل التالي، اختيار المواد العمفية األكثر استخدامًا محميًا، وا 
 ليرة سورية. 115الواحد الذرة الصفراء: سعر الكيموغرام  -1
 ليرة سورية. 230%: سعر الكيموغرام 48كسبة فول الصويا  -2
 ليرة سورية. 70نخالة القمح: وسعر الكيمو غرام  -3
 ليرة سورية. 30ممح الطعام: سعر كالكيمو غرام  -4
 ليرة سورية. 250دي كالسيوم فوسفات: سعر الكيموغرام  -5
 سورية. ليرة 6000البريمكس: وسعر الكيموغرام الواحد  -6
 ليرة سورية. 7الكمس )النحاتة(: سعر الكيموغرام  -7
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 . اىىاخهح اىشئُغُح تعذ اختُاس اىَىاد اىعيفُح وإدخاه أععاسها.2اىشنو 

 .MATLABاىَصََح عيً تشّاٍح  PoFeproاىَصذس: اىْافزج األوىً ىثشّاٍح 

وعند الضغط عمى زر التالي، ينتقل المستخدم إلى الواجية الثانية لمبرنامج، تتضمن ىذه الواجية نسب وتراكيز العناصر الغذائية، في 
مركب فوسفات الكالسيوم )دي كالسيوم فوسفات( والبريمكس )خمطة الفيتامينات والمعادن النادرة(، وتم إعطاء قيم افتراضية ليا، وىي 

يقوم المستخدم بقراءة نسب المكونات المدونة عمى العبوات الخاصة بيذه المركبات، أو عمى النشرات المرفقة  واستخدامًا. األكثر شيوعاً 
 بيا، والتي تختمف حسب الجية المصنعة ليا، فإذا كان ىناك اختبلف عن النسب االفتراضية، يقوم بالتعديل المطموب.

 
 .خ )دٌ ماىغُىً فىعفاخ واىثشََنظ(َتعَْح ىْغة ٍستىَاخ ٍشمثا. اىىاخهح اىثاُّح ىيثشّاٍح واى3اىشنو 

 .MATLABاىَصََح عيً تشّاٍح  PoFeproاىَصذس: اىْافزج اىثاُّح ىثشّاٍح  



 

Suliman et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(5): 144-160 October 2020 
 

 2020و/أكتتوبر تشرين األ 11-11(: 5)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –الباحث وآخرون  157

بالضغط عمى زر )ركب الخمطة(، تظير الواجية النيائية لمبرنامج، والمتضمنة لمخمطة العمفية المثمى، حيث تبيِّن الكميات المطموبة من 
 (.4)كل مادة عمفية، إلعداد خمطة بوزن طن واحد، وسعر كل منيا، كذلك السعر اإلجمالي لمخمطة الُمعدَّة، كما في الشكل 

 
 .غِ خيطح عيفُح وأععاسها( 1اىْهائُح اىتٍ تىظر اىْتائح )اىنَُاخ اىَطيىتح ىتشمُة . اىىاخهح 4 اىشنو

 .MATLABاىَصََح عيً تشّاٍح  PoFeproاىَصذس: ّافزج اىْتائح ىثشّاٍح  

 ( النتيجة أو الخمطة العمفية المطموبة، و كما ىو واضح الخمطة تتألف من ما يمي:4في الشكل )
 .كيمو غرام ذرة صفراء  531 -1
 %.48كيمو غرام كسبة فول الصويا  337 -2
 كيمو غرام نخالة القمح. 98 -3
 كيمو غرام. 4ممح الطعام بمقدار  -4
 كيمو غرام. 10الكمس أو النحاتة بمقدار  -5
 كيمو غرام من مركب دي كالسيوم فوسفات. 16 -6
 كغ من البريمكس )خمطة الفيتامينات والمعادن النادرة(. 0.8 -7

 ليرة سورية كما تبين واجية النتائج. 154425وتكمفة ىذه الخمطة    
 االستنتاجات:

تم التوصل لبناء برنامج حاسوبي، متخصص في إعداد أفضل خمطة عمفية اقتصادية لممرحمة األولى إلنتاج فروج المحم،  -1
بر عن الغاية من البرنامج وىي أفضل ويعتمد ىذا البرنامج عمى أسموب البرمجة غير الخطية، التي تتألف من دالة ىدف تع

 خمطة عمفية اقتصادية، وقيود تتعمق بمحتوى ىذه الخمطة من العناصر الغذائية الضرورية لنمو الطائر بشكل أمثل. 
ليرة سورية، في حين أن  154400بمغت تكمفة الطن الواحد من الخمطة العمفية الناتجة عن استخدام برنامج الدراسة مبمغ  -2

 ليرة سورية. 25600ليرة سورية. وىذا يعني توفيرًا بمقدار  180000ن من العمف المتوفر في األسواق ىي تكمفة الط
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تحتوي الخمطة التي تم التوصل إلييا جميع العناصر الغذائية الضرورية وبالنسب المثمى والمقررة عمميًا، في حين أن الخمطات  -3
عمى المتطمبات األساسية البلزمة لمنمو األمثل لمطائر وتحقيق أفضل  الجاىزة في السوق ليست مضمونة من ناحية احتوائيا

 مردود.
%، 1%، والكالسيوم 4.24، واأللياف الخام  Kcal/kg 3060%، والطاقة الممثمة  23.3نسبة البروتين في الخمطة الناتجة  -4

امج التغذية لممرحمة األولى لفروج % . وىذه النسب مطابقة لبلحتياجات الغذائية التي اعتمدت لبناء برن0.47والفوسفور 
 المحم.

يمكن تعميم ىذه التجربة لتشمل مراحل أخرى لمتربية، كذلك نماذج أخرى لئلنتاج مثل البيض بنوعيو األبيض والبني، كذلك  -5
 أميات الفروج و الدجاج البياض.

ل استخدام لممواد العمفية المتوفرة، (، في تطوير برنامج الدراسة، يؤدي إلى أفضOptimizationإن اتباع نيج االستمثال ) -6
 ويتيح الفرصة لبلستفادة المثمى من الموارد العمفية المحمية. 

لقد تم تطوير البرنامج عمى أساس عممي دقيق، لينال ثقة المستخدم )المربي، أو مدير معمل األعبلف(، ويجنبو مخاطر  -7
 جيات تجارة األعبلف.االحتكار والتبلعب بالخمطات العمفية وأسعارىا، من قبل بعض 

تم تزويد البرنامج بواجيات تفاعمية مريحة وبسيطة، وبمغة عربية سيمة وواضحة، تمكِّن المستخدم من التعامل معو بكل سيولة  -8
ويسر، كما أن استخدام ىذه الواجيات المتعددة والمتدرجة في العمل، يشٍعر المستخدم بالمتعة والراحة واإلنجاز، وأنو جزء 

 عمل البرنامج.أساسي من 
 التوصيات:

اعتماد البرنامج والعمل عمى كافة اإلجراءات البلزمة لتعميمو ونشره، من خبلل إقامة ندوات تعريفية، وورشات عمل  -1
 متخصصة، تبيِّن طبيعة عمل البرنامج، ومدى أىميتو التغذوية واالقتصادية.

دخال -2  التحسينات المستمرة عميو، وحماية ممكيتو الفكرية. توفير الدعم المادي والمعنوي البلزم لتطوير البرنامج، وا 
يمكن بمساعدة متخصصين، ربط البرنامج مع اآلالت الموجودة في معمل األعبلف، وبالتالي المساىمة في أتمتة العمل،  -3

ف وضبط العممية اإلنتاجية عمى أسس عممية، والحد من األخطاء التي يمكن أن ُيحدثيا العنصر البشري، خاصة عند ضع
 الخبرة في العمل.

البناء عمى ىذا البحث المقترح، من خبلل العمل المستمر عمى تحسين البرنامج، سواًء بإضافة مواد عمفية أو نماذج تربية  -4
أخرى، أو تحسين الصيغ البرمجية والرياضية المعتمدة، ألن مثل ىكذا برامج تكون دائمًا قابمة لمتعديل والتطوير المستمر، 

 اىم في زيادة دقة النتائج وبالتالي تطوير العمل.األمر الذي يس
تعميم ىذه التجربة عمى أبحاث أخرى، تتعمق بالمجترات مثبًل، وبالتالي توسيع العمل البحثي ليشمل جوانب أخرى لئلنتاج  -5

 الحيواني، وىذا يعود بالفائدة العممية واالقتصادية والتنموية ليذا القطاع الحيوي واليام. 
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Abstract 

The aim of this research was to obtain the best balanced feed mixture of locally 

available fodder, to meet the needs of the broiler type chicken, at the lowest 

possible cost. The nonlinear programming method, which is based on the 

optimization methodology, has been used mainly in finding solutions through 

MATLAB program, in order to build and develop a computer program for the 

formulation of optimal fodder mix, which respects the scientific principles in all 

economic and nutritional aspects, to obtain the best growth rate and productive 

performance of the first stage (1 to 3 weeks). The study showed that the best 

fodder mixture was the following: (yellow corn, 48% soybean meal, wheat 

bran, di calcium phosphate,  salt, limestone and premix), which were 

respectively in kg (531, 337, 98, 16, 4, 10 and 0.8), at a total cost estimated at 

154,400 Syrian pounds per ton, according to the February prices of 2019. While 

the cost of this mix in the market was 180,000 Syrian pounds per ton, this 

meant saving 25600 Syrian pounds per ton. The results of the study indicated 

the importance of following the scientific methods in the formulation of 

balanced feed mixes, which comply with health and environmental conditions, 

and the need to expand the use of modeling methods (optimization) for the 

formulation of economic feed mixes, and the management of available 

resources in the best way.  

Key words: Poultry feed formulation, Balanced feed formulas, Optimization, 

Nonlinear programming. 
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