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التغذية المبكرة باستخدام خمطات عمفية معدلة تقنيًا في الوزن الحي ومعايير  تأثير
 المناعة الدموية لمرض النيوكاسل في الفروج

 (1)*بشير البوشي 

 جامعة حماة، حماة، سورية.(1) 
 (alboshi@hotmail.com-Bashir. البريد اإللكتروني: البوشيبشير )*لممراسمة:   

 19/10/2020 :تاريخ القبول  07/10/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
( المتػػػو رة  ػػػي 308روصصوصػػػاي  يػػػر مجنسػػػة مػػػف أحػػػد اليجػػػف التجاريػػػة ) 300أجريػػػت التجربػػػة  مػػػ  

 60. وز ت الصيصاف  ي خمس مجمو ػات، يتػفلؼ كػؿ منيػا مػف ـ1/9/2018بدأت بتاريخ ، إذ سورية
سا ة مػف العمػر،  24صوصاي. تـ إخضاع صيصاف المجمو ات الخمس لطرؽ تغذية محددة خالؿ أوؿ 

سػػا ة مػػف  24وكانػػت  مػػ  الشػػكؿ التػػالي: المجمو ػػة اوولػػ  )التصػػويـ( لػػـ يلػػدـ ليػػا المػػا  والعمػػؼ أوؿ 
 مػواد ىالميػةالتي تتكوف مػف  مو ة الثانية )خمطة تلميدية( قدـ ليا خمطة  مفية معدلة تلنياي )العمر، والمج

% وخمطػػػة  مفيػػػة تػػػفمف احتياجػػػات الصيصػػػاف 50المػػػا  باإلضػػػا ة إلػػػ  % 5 وىػػػي الكاراجينػػػاف والنشػػػا 
%( 5بػدوف إضػا ة وم مػف المػواد الغذاايػة المدروسػة(، أمػا المجمو ػة الثالثػة )جميسػيريف % 45ونسبتيا 

قدـ ليا خمطة  مفية معدلة تلنياي بنفس تكويف الخمطػة  ػي المجمو ػة الثانيػة واحتػوت خمطتيػا العمفيػة  مػ  
تلنيػػاي بػػنفس  %( قػدـ ليػػا خمطػة  مفيػػة معدلػة5%، والمجمو ػة الرابعػػة )بػودرة البػػي  5الجميسػيريف بنسػػبة 

%، أمػا المجمو ػة الخامسػة 5تكويف الخمطات السابلة واحتػوت خمطتيػا العمفيػة  مػ  بػودرة البػي  بنسػبة 
%( قػػدـ ليػػا خمطػػة  مفيػػة معدلػػة تلنيػػاي بػػنفس تكػػويف الخمطػػات السػػابلة 5% وبػػودرة البػػي  5)جميسػػيريف 

سػا ة  24% أيضػاي، ولمػدة 5ة % وبػودرة البػي  بنسػب5واحتوت خمطتيا العمفيػة  مػ  الجميسػيريف بنسػبة 
بعػػد الفلػػس، بعػػد ذلػػؾ قةػػدـ لكا ػػة صيصػػاف المجمو ػػات المدروسػػة خمطػػة  مفيػػة مخصصػػة لمفػػروج تػػفمف 

يومػاي. تشػير النتػاال إلػ  تفػوؽ معنػوم إيجػابي  42احتياجات كؿ مرحمة  مرية حت  انتيػا  التجربػة بعمػر 
(0.01P≤ػػي أوزاف صيصػػاف المجمو ػػات التػػي قخػػدـ ليػػا خمطػػات  )  مفيػػة معدلػػة تلنيػػاي  ػػي نيايػػة اوسػػبوع 

سػػا ة مػػف العمػػر،  ػػي حػػيف تفوقػػت  لػػط  24اووؿ بالملارنػػة مػػص صيصػػاف المجمو ػػة التػػي صػػومت أوؿ 
( ≥0.01Pطيور المجمو ة التػي قػدـ ليػا خمطػة  مفيػة معدلػة تلنيػاي تمثػؿ الخمطػة التلميديػة بشػكؿ معنػوم )

 ة مػػف العمػػر مػػف حيػػث الػػوزف الحػػي  نػػد نيايػػة سػػا 24بالملارنػػة مػػص صيصػػاف مجمو ػػة التصػػويـ أوؿ 
(  ػي مسػتوأ أضػداد المنا ػة اوميػة ≥0.01P. تشير النتاال المنا ية إل  تفػوؽ معنػوم )السادساوسبوع 

لمر  النيوكاسؿ  ي كا ة المجمو ات التي قةػدمت ليػا خمطػات  مفيػة معدلػة تلنيػاي بالملارنػة مػص مجمو ػة 
اإلضػػا ة إلػػ  أف التغذيػػة المبكػػرة باسػػتخداـ الخمطػػات المعدلػػة تلنيػػاي سػػا ة مػػف العمػػر، ب 24التصػػويـ أوؿ 
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سػػاىـ  ػػي تسػػريص رد الفعػػؿ المنػػا ي النػػاتل  ػػف إ طػػا  للػػاح النيوكاسػػؿ  ػػي الصيصػػاف التػػي قػػدمت ليػػا 
سػػا ة مػػف العمػػر، وبالتػػالي  24خمطػػات  مفيػػة معدلػػة تلنيػػاي بالملارنػػة مػػص الصيصػػاف التػػي صػػومت أوؿ 

 جياز المنا ي  ند الطيور.المساىمة  ي تطور ال
 .المنا ي الجياز البي ، بودرة الجميسيريف، مبكرة، تغذية  روج، صيصاف:  الكممات المفتاحية

 :المقدمة
ينخف  وزف الصيصاف بعد الفلس إذا تـ تفخير تلديـ العمؼ والما  إلييا، وىذا االنخفا  يتناسب طرداي مص زمف تفخير تلديـ العمؼ، 

(، وىذا االنخفا   ي وزف الصوص يؤثر  م  Sklan and Noy, 2000غ/ سا ة ) 0.17- 0.14الصوص بيف إذ ينلص وزف 
(. وتشير الدراسة إل  حدوث انخفا   ي اودا  العاـ لمطيور  ند تفخير تلديـ Pinchasov and Noy, 1994الكفا ة اإلنتاجية )

(. كذلؾ تشير دراسة 2009ف الحي ونسبة النفوؽ ) بود والريس، سا ة، وذلؾ  م  مستوأ الوز  48أو  24الخمطة العمفية لمدة 
(Cengiz et al.,2012 أف التغذية المبكرة لمصيصاف بعد الفلس مباشرة تعطي نتاال أ ضؿ مف حيث وزف الجسـ واستيالؾ العمؼ )

يوماي. يتطور  28أسبوع وحت   مر سا ة بعد الفلس ويستمر ىذا التفوؽ مف  مر  36ملارنة مص تفخير تلديـ العمؼ لمصيصاف لمدة 
الجياز المنا ي  ي الفروج منذ بداية الحياة الجنينية ويستمر لما بعد الفلس، وتكوف اوياـ السبعة اوول  مف  مر الصيصاف ىامة جداي 

 ,Lillehoj and Lillehojلوجود المنا ة اومية المتكونة مف اوجساـ المضادة اومية والتي أود تيا اومات  ي البي  قبؿ وضعو )
( و دة Fabricius bursa(، ومف المعروؼ أف أ ضا  المنا ة اوولية اوساسية لمطيور تتمثؿ بػ جراب  ابريشيوس )2000

(. أما او ضا  المنا ية الثانوية  تتمثؿ بػ الطحاؿ ونلي العظاـ واونسجة الممفاوية المرتبطة بالغشا  المخاطي Thymusالتيموس)
( Peyer’s patches( واونسجة الممفاوية المرتبطة باومعا  تد   لطخات باير)Harder glandبطة بالعيف كغدة ىاردر)كتمؾ المرت

(. تكوف أ ضا  المنا ة الثانوية  ير ناضجة  ند الفلس وتصبح قادرة Meckel’s diverticulumولوزتي او وريف و لدة ميكؿ )
(. واونسجة الممفاوية المرتبطة Mast and Goddeeris, 1999عد  شرة أياـ مف الفلس ) م  االستجابة الفعالة وم تحدم منا ي ب

بفنسجة الجسـ المختمفة ليا دور ىاـ  ي منا ة الطير وخاصة النسيل الممفاوم المرتبط باومعا  والذم كثيراي ما يستعمر بالعديد مف 
(. إف تطور اونسجة Lillehoj and Lillehoj, 2000لة ضدىا )المسببات المرضية التي تسمح لمجياز المنا ي باالستجابة  عا

الممفاوية المرتبطة باومعا  ىاـ لحياة الصيصاف، خاصة بعد اوسبو يف اووليف مف العمر، كوف اوضداد اومية مازالت  عالة خالؿ 
يصاف حديثة الفلس ناضل (. يكوف الجياز المنا ي  ند الصYun et al., 2000اوسبو يف اووليف مف  مر الصيصاف )

و ير قادر  م  تفميف الحماية لمصيصاف بعد  لسيا ضد المستضدات البياية، بينما تكوف آليات المنا ة اومية ناضجة وظيفياي  جزايا ي
(. Davison et al., 2008بشكؿ كامؿ وقادرة  م  حمايتيا لذلؾ تعتبر ىي خط الد ا ي المنا ي الوحيد الفعاؿ  ي مواجيتيا )

(. وأشارت الدراسات Klemperer,1893سا د ىذه اوضداد  ي حماية الصيصاف لتصبح او ضا  المنا ية النو ية  عالة بالكامؿ )ت
( أف اوجساـ المضادة اومية تنتلؿ مف اومات Brierley and Hemmings ,1956; Brambell, 1970السابلة أيضاي لكؿ مف )

مف الدـ  ند الدجاجة إل  كيس المح  ي البيضة  IgYمح. إذ تنتلؿ اوجساـ المضادة إل  الصيصاف الفاقسة  ف طريؽ كيس ال
(Patterson et al.,1962a,b ف كمية  Kramerالمنتلمة  بر ظيارة الجريبات تتناسب طرداي مص تركيزىا  ي مصؿ الدـ IgY( وا 

and Cho, 1970;Loeken and Roth, 1983;Al-Natour et al.,) 
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 2004; Hamal et al., 2006) توجد اوجساـ المضادة .IgY  ي المح ويبدأ امتصاصيا  ي المراحؿ اوخيرة مف التطور الجنيني 
. و شؿ االمتصاص يؤثر  م  نلؿ المنا ة اومية وبالتالي يؤدم إل  نلص منا ي  ند الصوص. نصؼ وحت   ترة قصيرة بعد الفلس

 ي  IgM ي الصوص ىو تلريباي ضعؼ الوقت الذم يستغرقو الصوص المتصاص كامؿ المح. يبدأ ظيور اوجساـ المضادة  IgYحياة 
 ,Kowalczyk et al. 1985; Powellإل  اليـو العاشر مف العمر ) IgAاليـو الرابص مف  مر الصيصاف بينما يتفخر ظيور 

 ف طريؽ الفـ وكذلؾ  ي الصيصاف الخالية مف المسببات المرضية النو ية  ند منص الصيصاف مف تناوؿ الخمطة العمفية  (.1987
(SPF تخفؽ الخاليا الممفاوية  ي استعمار مواقعيا  ي الغشا  المخاطي مثؿ لوزتي او وريف. إذ أف أكثر المستضدات البياية تدخؿ ،)

 ف طريؽ إ طا  الملاح لتحفيز المنا ة، يتطمب نضل  لمنظاـ المنا ي باالستنشاؽ واالبتالع، لكف  ي المستضدات المضا ة لمصيصاف
النضل المناسب لجياز المنا ة يتطمب كمية كبيرة مف تكاثر لمخاليا والتي  (.Dibner et al., 1998البااية والتااية )الخاليا الممفية 

تبر تناوؿ الكربوىيدرات ضرورم لتزويد بدورىا تحتاج لمغموكوز كمصدر لمطاقة مف أجؿ اتماـ  ممية التكاثر  م  أكمؿ وجو، ولذلؾ يع
(، وأيضاي تعتبر  ممية تناوؿ الكربوىيدرات Dibner et al., 1998الصيصاف بالركااز الالزمة الستلالب الطاقة  ي الخاليا الممفاوية )

اف باستخداـ خمطات  مفية راسة تفثير التغذية المبكرة لمصيص كاف اليدؼ د مف أجؿ الدورة اللادمة لعممية انلساـ اوجساـ المضادة.
% خمطة  مفية متوازنة تؤمف االحتياجات الغذااية 45% ما  و50% نشا  الذرة و2.5% كاراجيناف و2.5معدلة تلنياي تتكوف مف )

% كمصدر 5إذ احتوت الخمطات العمفية  م  مصدر طاقة ومصدر بروتيف  ير تلميدييف ىما الجميسيريف بنسبة ، لممرحمة العمرية(
سا ة اوول  مف  مر صيصاف ودةرس  ييا تفثير  24% كمصدر لمبروتيف، وقدمت ىذه الخمطات لمدة 5وبودرة البي  بنسبة  لمطاقة

 ىذه الخمطات  ي:
 يوماي. 42الوزف الحي لمصيصاف حت  نياية التجربة بعمر  -1
  ي مستوأ المنا ة اومية )المنا ة السمبية( لمر  النيوكاسؿ. -2
 إ طا  الملاح الحي ضد مر  النيوكاسؿ.المنا ة الناتجة  ف  -3

 مواد البحث وطرائقو:
صوص مف إحدأ ىجف الفروج التجارية، وا تبرت لحظة الفلس العمر صفر لمصيصاف. وز ت الصيصاف  300أجريت التجربة  م  

ف التابعة لكمية يوماي  ي حظيرة أبحاث الدواج 42صوصاي. تمت تربيتيـ حت   مر  60 ي خمسة مجمو ات كؿ واحدة تتفلؼ مف 
، تـ إخضاع كؿ مجمو ة ۲طير/ـ 10الطب البيطرم بجامعة حماة. الحظيرة مفتوحة واستخدـ  ييا نظاـ الفرشة العميلة بكثا ة الطيور 

سا ة،  24صيصاف لطريلة محددة مف التغذية المبكرة كما يمي: المجمو ة اوول : لـ يلدـ العمؼ والما  لصيصاف ىذه المجمو ة لمدة 
سا ة قةدـ ليا الما  والخمطة العمفية مرحمة أول  )مفتت(. المجمو ة الثانية )خمطة تلميدية(:  24وضص الصيصاف  ي أقفاص وبعد تـ 

قةدـ لصيصاف ىذه المجمو ة خمطة  مفية معدلة تلنياي تحتوم مواد  مفية تلميدية دوف إضا ة أم مف المواد الغذااية المدروسة، ومف ثـ 
خمطة العمفية مرحمة أول  )المفتت( والما . المجمو ة الثالثة: قةدـ لصيصاف ىذه المجمو ة خمطة  مفية معدلة تلنياي قةدمت لمصيصاف ال

سا ة مف الفلس، ثـ قةدمت لمصيصاف بعد ذلؾ خمطة المرحمة اوول  )المفتت( والما .  24% ولمدة 5تحتوم  م  الجميسيريف بنسبة 
%، قةدمت ىذه 5ه المجمو ة خمطة  مفية معدلة تلنياي تحتوم  م  بودرة البي  الكامؿ بنسبة المجمو ة الرابعة: قةدـ لصيصاف ىذ

سا ة مف الفلس. ثـ قةدمت لمصيصاف بعد ذلؾ خمطة المرحمة اوول  )المفتت( والما . المجمو ة الخامسة: قةدـ  24الخمطة لمدة 
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%، قخدمت ىذه الخمطة لمدة 5% وبودرة البي  الكامؿ 5ميسيريف لصيصاف ىذه المجمو ة خمطة  مفية معدلة تلنياي تحتوم  م  الج
سا ة مف الفلس. ثـ قدمت لمصيصاف بعد ذلؾ خمطة مرحمة أول  )المفتت( والما ، جميص الخمطات المستخدمة  ي التجربة  24

ركيب الخمطات العمفية المستخدمة  ي ( ت1متساوية مف حيث نسبة الطاقة والبروتيف وبلية المكونات الغذااية اوخرأ. يبيف الجدوؿ رقـ )
سا ة  24( المكونات الغذااية الموجودة  ي ىذه الخمطات خالؿ 2التغذية المبكرة لممجمو ات الخمسة المدروسة، ويبيف الجدوؿ رقـ )

ة تجارياي  ي اوول  مف  مر الصيصاف. تـ تركيب خمطتيف  مفيتيف محبحبتيف ذات مكونات  ذااية  الية شبيية بالخمطات المستخدم
(  21- 1. الخمطة اوول  تستخدـ  ادة  ي المرحمة االول  مف العمر )(NRC, 1994) تربية الفروج و ؽ االحتياجات اومريكية يـو

(. ويبيف الجدوؿ رقـ) 42- 22والثانية  ي المرحمة الثانية ) ( برنامل التحصيف المتبص  ي ىذه التجربة لصيصاف المجمو ات 3يـو
، ثـ  مؼ المرحمة الثانية بعد ذلؾ حت  نياية التجربة بعمر  21سيلةدـ العمؼ المحبب الخاص بالمرحمة أول  حت   مر التجريبية.  يـو

 .(ad-libitum)يـو بشكؿ حر 42
 سا ة مف  مر الصيصاف 24تركيب الخمطات العمفية المدروسة والمستخدمة أوؿ  .1الجدوؿ 

 (5مجمو ة) (4مجمو ة) (3مجمو ة) (2مجمو ة) (1مجمو ة) 

 %المادة العمفية/ 
 24تصويـ 
 سا ة

خمطة معدلة تلنياي 
 )تلميدية(

خمطة معدلة تلنياي 
 %5الجميسيريف

خمطة معدلة تلنياي بودرة 
 %5البي 

خمطة معدلة تلنياي 
% وبودرة 5الجميسيريف

 %5البي  
 38.9 44.58 39.99 45.82 - ذرة صفرا 

 الية كسبة الصويا 
 البروتيف

- 39.02 39.85 35.32 36.21 
 ديكالسيـو  وسفات

%  الكالسيـو
- 1.8 1.8 1.8 1.8 

 5.7 5.7 5.7 5.7 - زيت الصويا )المكرر(
 1.3 1.3 1.3 1.3 - حجر كمسي
 0.18 0.18 0.2 0.19 - مثيونيف حر
 0 0.01 0.07 0.08 - اليسيف حر

 0.06 0.06 0.04 0.04 - كوليف كمورايد
 0.25 0.25 0.25 0.25 - ممح طعاـ

 0.3 0.3 0.3 0.3 - بيكربونات الصوديـو
 0.1 0.1 0.1 0.1 - * يتامينات

 0.1 0.1 0.1 0.1 - *أمالح معدنية
 0.1 0.1 0.1 0.1 - مضاد كوكسيديا

 0.1 0.1 0.1 0.1 - مضاد  طور
 0.1 0.1 0.1 0.1 - مضاد أكسدة
 5 0 5 0 - الجميسيريف

 5 5 0 0 - بودرة البي 
 2.5 2.5 2.5 2.5 - كاراجيناف
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 2.5 2.5 2.5 2.5 - نشا  الذرة
 100 100 100 100 - المجموع
وحدة  750000 :3 يتاميف د ممغ، 20000 نياسيف: دولية،وحدة  3500000 آ: يتاميف  الفيتامينات  م :كغ مف خمطة 1كؿ  احتوأ
 500 أسيد: وليؾ  ممغ، 1000 :3 يتاميف ؾ ممغ، 1500 :6 يتاميف ب ممغ، 7500 ى:ممغ،  يتاميف  5000بانتوثينؾ أسيد:  دولية،
 ممغ.   50بيوتيف  ممغ، 2500 :2 يتاميف ب ممغ، 705 :12 يتاميف ب ممغ، 500 :1 يتاميف ب ممغ،

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

 المكونات الغذااية لمخمطات العمفية المدروسة .2 جدوؿال

 المؤشرات المدروسة في ىذه التجربة:

 .حدةسا ة بعد الفلس وأسبو ياي لكؿ مجمو ة  م   24وزف الطيور  ردياي بعمر  .1

 (5مجمو ة) (4مجمو ة) (3مجمو ة) (2مجمو ة) (1مجمو ة) 

 المادة العمفية %
 24تصويـ 
 سا ة

خمطة معدلة 
 تلنياي )تلميدية(

خمطة معدلة 
تلنياي 
 % 5الجميسيريف

خمطة معدلة تلنياي 
 %5بودرة البي 

خمطة معدلة تلنياي 
% وبودرة 5الجميسيريف

 %5البي  

طاقة قابمة لمتمثيؿ كيمو كالورم 
 /كغ

- 3147 3136 3210 3205 

 23 23 22.5 22.6 - بروتيف %
c/p * - 139.2 139.2 139.2 139.2 

 1.34 1.34 1.34 1.34 - اليسيف %
 0.57 0.57 0.54 0.54 - مثيونيف %

 0.90 0.90 0.90 0.90 - مثيونيف+ السيستيف %
 0.33 0.33 0.32 0.32 - تربتو اف %
 1 1 1 1 - كالسيـو %

 0.45 0.45 0.45 0.45 -  وسفور ممتص %
 0.2 0.2 0.2 0.2 - صوديـو %
 0.2 0.2 0.2 0.2 - كمور %

 4.26 4.38 4 4.13 - حام  لينولييؾ %
 2.27 2.36 2.43 2.53 - ألياؼ خاـ %
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المدروسة  ي سر ة امتصاص قياس اوضداد المنا ية اومية )السمبية( ودراسة تفثير التصويـ وتلديـ الخمطات العمفية المعدلة تلنياي  .2
 كيس المح وبالتالي وصوؿ اوجساـ المنا ية اومية إل  دـ الصيصاف، وذلؾ بإجرا  اختبار منص التراص الدموم

Hemagglutination Inhibition test (HI لمعايرة اوجساـ المضادة لفيروس النيوكاسؿ، إذ أةخذت ست  ينات الدـ مف كؿ )
، بعمر  14أياـ، بعمر  7ؾ باو مار التالية )بعمر يـو واحد، بعمر مجمو ة مف المجمو ات وذل (.  21يـو  مستوأ اختبريـو

 خالؿ مف (Lu, 2007) حسب طريلة واحد بوقت النيوكاسؿ مر  طيور كؿ مجمو ة  م  حدا ضد  ند المضادة اوجساـ
  ف يعبر إحصاايا،ي  التمديدات دراسة أجؿ ومف ،الدموية كامالي لتراص الكريات منعاي  يسبب) معيار (تمديد لممصؿ أ م  تحديد
 .دموم منص تراص  ييا يحدث التي اوخيرة الحفرة المصؿ  ي تمديد ملموب لو اريتـ بمربص منص التراص معيار

طيور المجمو ات  قياس اوضداد المنا ية الفا مة )اإليجابية( الناتجة  ف إ طا  الملاح لمر  النيوكاسؿ، الذم أة طي لكا ة .3
يـو  28يوماي وذلؾ مف خالؿ أخذ ست  ينات دـ مف طيور كؿ مجمو ة تجريبية  ي او مار التالية )بعمر  22المدروسة بعمر 

( HIيـو أم بعد إ طا  الملاح بفسبو يف(. إذ أجرم اختبار منص التراص الدموم ) 35أم بعد إ طا  الملاح بسبعة أياـ وبعمر 
از المنا ي وملدار استجابة الجسـ المنا ية الناتجة  ف إ طا  الملاح كدليؿ  م  تفثير لممر  نفسو وذلؾ لمراقبة تطور الجي

 التصويـ والخمطات العمفية المعدلة تلنياي المدروسة  ي تطور ونشاط الجياز المنا ي.

 البرنامل المتبص  ي تحصيف الطيور  ي  ترة التربية .3الجدوؿ 

 طريلة إ طا  الملاح نوع الملاح العمر
 قطرة بالعيف (IBمر  التياب اللصبات المعدم) أياـ 7

 قطرة بالعيف (IBDمر  التياب جراب  ابريشيوس المعدم) يـو 14
 قطرة بالعيف (NDمر  النيوكاسؿ  ند الدجاج) يـو 22
 قطرة بالعيف (IBDمر  التياب جراب  ابريشيوس المعدم) يـو 28
 بالعيفقطرة  (NDمر  النيوكاسؿ  ند الدجاج) يـو 35

 :التحميل اإلحصائي
 (One-Way Analysis of Variance)( باستخداـ SPSS,2008تـ إجرا  التحميؿ اإلحصااي باستخداـ البرنامل اإلحصااي )

ANOVA اختبار  باستخداـ المتوسطات بيف الفروؽ لتحميؿ التباينات بيف المجمو ات المصممة تصميماي كامؿ العشوااية. واختبرت
 .0.01 ند مستوأ معنوية  (Duncan, 1955) دانكاف

 النتائج والمناقشة:
 استخدام الخمطات العمفية المعدلة تقنيًا في متوسط الوزن الحي لمصيصان:التصويم و تأثير 1-
متوسط وزف الجسـ الحي لصيصاف المجمو ات المدروسة بعمر يـو واحد. أظيرت النتاال أف المجمو ة اوول  التي  .4يبيف الجدوؿ  

غ، إذ  تفوقت  مييا  43.48سا ة، كانت اوقؿ وزناي بيف المجمو ات الخمسة المدروسة بمتوسط وزف بمغ  24تمثؿ التصويـ لمدة 
(،  ي حيف كانت او ضمية مف حيث الوزف لصيصاف المجمو ة الثالثة ≥0.01P) جميص المجمو ات اوخرأ المدروسة بشكؿ معنوم

(  م  صيصاف المجمو ة اوول  وصيصاف المجمو ة الثانية بمتوسط ≥0.01Pغ متفوقة بشكؿ معنوم ) 55.08بمتوسط وزف بمغ 
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(  م  صيصاف ≥0.05P)غ، وبشكؿ معنوم  53.16غ و م  صيصاف المجمو ة الخامسة بمتوسط وزف بمغ  53.06وزف بمغ 
ويوضح الجدوؿ نفسو متوسط الوزف الحي لصيصاف المجمو ات نياية اوسبوع االوؿ  غ. 53.05المجمو ة الرابعة بمتوسط وزف بمغ 

مف العمر. يالحظ  ييا استمرار تفوؽ أوزاف صيصاف المجمو ات التي قدـ لصيصانيا خمطات  مفية معدلة تلنياي بالملارنة مص أوزاف 
غ، حيث انخفضت أوزانيا بالملارنة  153.81سا ة التي بمغ متوسط أوزاف صيصانيا  24المجمو ة اوول  التصويـ لمدة صيصاف 

، 166.92( وبمتوسطات أوزاف بمغت  م  التوالي )≥0.01Pمص صيصاف المجمو ة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بشكؿ معنوم )
( لصيصاف المجمو ة الثالثة  م  ≥0.05Pدوؿ السابؽ أيضاي وجود تفوؽ معنوم )( غ، كما يبيف الج168، 167.83، 173.07

حساب صيصاف المجمو ة الثانية،  ي حيف لـ تصؿ قيمة تفوقيا إل  حد المعنوية بالملارنة مص صيصاف المجمو ة الرابعة أو صيصاف 
المدروسة  ند نياية اوسبوع الثالث ويالحظ زواؿ الفرؽ المجمو ة الخامسة. كما يبيف الجدوؿ السابؽ متوسط أوزاف طيور المجمو ات 

المعنوم بيف صيصاف المجمو ات الخمسة المدروسة، أما  ند نياية اوسبوع السادس الذم يمثؿ نياية مدة التجربة، يالحظ تفوؽ 
طيور المجمو ة اوول  )التصويـ  (  ند طيور المجمو ة الثانية التي تناولت خمطة  مفية معدلة تلنياي )تلميدية(  م ≥0.01Pمعنوم )

غ، وأخف  وزف حي  ند طيور 3103.34سا ة(، حيث كاف أ م  متوسط وزف حي لدأ طيور المجمو ة الثانية بمتوسط بمغ  24
غ، وطيور المجمو ة 3077.6غ،  ي حيف كاف متوسط وزف طيور المجمو ة الثالثة بمغ 2960.8المجمو ة اوول  بمتوسط بمغ 

 غ.2986.2غ، وطيور المجمو ة الرابعة بمتوسط وزف بمغ 2992.82ط وزف  بمغ الخامسة بمتوس

تشير النتاال السابلة إل  أىمية تلديـ العمؼ والما  لمصيصاف بعد الفلس مباشرة، وأف التفخر  ي وصوؿ الصيصاف لمعمؼ والما  لمدة 
وتبيف النتاال أف تغذية الصيصاف الفاقسة حديثاي  سا ة بعد الفلس أثر بشكؿ ممحوظ  ي تطور ىذه الصيصاف و ي نموىا، كما 24

% خمطة  مفية تعطي أ ضؿ 45% ما  و50% كاراجيناف و2.5% نشا  و2.5 م  الخمطة العمفية المعدلة تلنياي التي تحتوم  م  
لنياي  ي تفميف احتياجات النتاال مف حيث متوسط وزف الجسـ الحي لمطيور  ي نياية التربية، وبالتالي نجاح الخمطة العمفية المعدلة ت

الصيصاف. حيث يمكف ا تمادىا كطريلة لمتغذية المبكرة  ي المفلس مباشرة بعد الفلس. وتشير النتاال إل  أىمية احتوا  الخمطة العمفية 
 % كمصدر لمطاقة  ي تحسف الوزف الحي لمصيصاف  ند نياية اوسبوع اووؿ مف العمر.5المعدلة تلنياي  م  الجميسيريف 

% نشا  2.5% و50( التي تشير إل  نجاح الخمطة المعدلة تلنياي والتي تحتوم  م  الما  2017توا ؽ ىذه النتاال مص نتاال )الديرم،ت
% خمطة  مفية تؤمف احتياجات الصيصاف الفاقسة حديثاي مف المكونات الغذااية كا ة، بالملارنة مص تلديـ 45% كاراجيناف و2.5+ 

 وزمالؤه  Bhanja مص نتاالىذه الدراسة سا ة اوول  مف  مر الصيصاف، وتتفؽ نتاال  24عمؼ  لط خالؿ الما   لط أو تلديـ ال
سا ة مف  مرىا باستخداـ مرحمة  24(  ند الصيصاف التي قدـ ليا تغذية مبكرة أوؿ ≥0.05P)الذيف وجدوا تفوؽ معنوم ( (2009

سا ة مف العمر أو التي قدـ  24مص أوزاف الصيصاف التي صومت أوؿ  سا ة مف  مر الصيصاف وذلؾ بالملارنة 24أول   روج أوؿ 
( التي بينت أف الصيصاف التي  ذيت  م  2011ليا مواد  ير  ذااية مثؿ نشارة الخشب النا مة. تتفؽ ىذه النتاال مص نتاال )الديرم،

يوماي ملارنة مص باقي  42الجسـ الحي بعمر  الخمطة العمفية مص الما  بعد الفلس مباشرة أ طت أ ضؿ النتاال مف حيث متوسط وزف
الذيف الحظوا التفوؽ المعنوم لطيور المجمو ة  (El-Husseiny et al., 2008طرااؽ التغذية المبكرة اوخرأ، وتتفؽ أيضاي مص نتاال)

، أو التي  ذيت  م  سا ة بعد الفلس24التي قدـ ليا الخمطة العمفية بعد الفلس مباشرة ملارنة مص طيور المجمو ة التي صومت 
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سا ة بعد الفلس. وىذه النتاال 48محموؿ سكرم، أو طيور المجمو ة التي  ذيت  م  محموؿ ممحي، أو التي قدـ ليا الما   لط خالؿ 
توضح استمرار تلدـ مؤشر متوسط وزف الجسـ الحي  ند الطيور التي خضعت لمتغذية المبكرة، وىذا يؤكد أىمية اوسبوع اووؿ وأثره 

لمتغذية المبكرة أىمية  ي الزيادة الوزنية، وتستمر  ( المذيف الحظوا أفHenderson et al.,2008) الكفا ة اإلنتاجية. وىذا ما بينو  ي
 ىذه الزيادة خالؿ مراحؿ التربية وحت  مو د التسويؽ.

 متوسط الوزف الحي لطيور المجمو ات التجريبية .4جدوؿ ال

 العمر

)  )يـو

 5المجمو ة  4المجمو ة  3المجمو ة  2المجمو ة    1المجمو ة

 سا ة 24تصويـ 
خمطة معدلة تلنياي 

 )تلميدية(
خمطة معدلة 

 %جميسيريف(5تلنياي)
خمطة معدلة تلنياي 

 %بودرة البي (5)

خمطة معدلة تلنياي 
%جميسيريف 5)
 %بودرة البي (5و

0 4.24±49.2 4.14±49.6 4.5±51.2 5.7±50.4 4.8±49 
     1 3.12±43.48 4.11±53.06 2.8±55.08 3.91±53.5 3.28±53.16 

(C) (B) (Aa) (ABb) (B) 
7 12.46±153.81 13.04±166.92 17.63±173.07 15.35±167.83 17.53±168 

(B) (Ab) (Aa) (A) (A) 

21 85.52±921.25 

(NS) 

102.06±953.54 

(NS) 

77.37±949.13 72.15±925.75 103.15±938.14 
(NS) (NS) (NS) (NS) (NS) 

42 357±2960.8 376±3103.34 346±3077.63 343±2986.2 446±2992.82 
(A) (B) (NS) (NS) (NS) 

 موجودة بنفس الصؼ. a، b، c(  ندما تكوف اوحرؼ P ≤ 0.05يوجد  رؽ معنوم بيف مجمو تيف  ند ) -
 موجودة بنفس الصؼ.A، B، C(  ندما تكوف اوحرؼ P ≤ 0.01يوجد  رؽ معنوم بيف مجمو تيف  ند ) -

 استخدام الخمطات العمفية المعدلة تقنيًا في المناعة األمية:التصويم و تأثير -2
المتوسط اليندسي لليـ مربص لو اريتـ معايير المنا ة اومية لمر  النيوكاسؿ  ي مصؿ دـ صيصاف المجمو ات  (5) يبيف الجدوؿ

، يالحظ مف خالؿ الجدوؿ تفخر  ي وصوؿ اوجساـ المنا ية اومية الموجودة  ي كيس المح  ند (HIالمدروسة وذلؾ باستخداـ اختبار)
سا ة مف التصويـ  ي صيصاف المجمو ة اوول ، وذلؾ بشكؿ متوا ؽ مص تفخر امتصاص  24الصيصاف إل  مجرأ الدـ وذلؾ بعد 

سا ة مف العمر، إذ  تشير  24ات كيس المح بعد محتويات كيس المح لصيصاف ىذه المجمو ة  ند قياس نسبة امتصاص محتوي
،  ي حيف بمغت أ م  قيمة 2.87النتاال إل  أخف  قيمة لممتوسط اليندسي بيف المجمو ات المدروسة  ي المجمو ة اوول  وبمغت 

د الفحص بعمر  ي دـ صيصاف المجمو ة الثانية ودوف  رؽ معنوم بيف المجمو ات الخمسة المدروسة. و ن 3.77لممتوسط اليندسي 
 ي قيـ المتوسط اليندسي  ي المجمو ات التي قةدـ ليا خمطات  مفية معدلة ( P≤0.01)أياـ، تشير النتاال إل  تفوؽ معنوم إيجابي  7

(  م  التوالي بالملارنة مص قيمة 8.99، 9.62، 9.30، 8.11تلنياي وىي المجمو ات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة وبمغت الليـ )
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. وتظير النتاال أيضاي أف معايير المنا ة اومية لمر  5.52المتوسط اليندسي  ي دـ صيصاف المجمو ة اوول  وبمغت الليمة  ييا 
 ي المجمو ة  (P≤0.05)يـو قد تراجعت بشكؿ ممحوظ  ي كا ة المجمو ات المدروسة ويالحظ تفوؽ معنوم  14النيوكاسؿ بعمر 

، دوف  رؽ معنوم بيف 4.59ملارنة مص قيـ المجمو ة اوول  والمجمو ة الخامسة وبمغت قيمة كؿ منيـ بال 5.98الثالثة وبمغت الليمة 
باقي المجمو ات اوخرأ المدروسة. تشير النتاال أيضاي إل  زواؿ اوضداد اومية بشكؿ كامؿ مف دـ صيصاف المجمو ات الخمسة 

المجمو ة الخامسة قد تعرضت لعامؿ بياي مف البياة المحيطة اومر  يوماي، ومف الممكف أف تكوف صيصاف 21المدروسة  ند  مر 
. 14الذم ساىـ  ي خف  معايير المنا ة اومية  ند  مر   يـو

( والتي تشير إل  أف تلديـ الخمطة العمفية والما  بشكؿ مباشر بعد الفلس يساىـ  ي 2011تتفؽ نتاال ىذه الدراسة مص نتاال )الديرم،
مف بروتينات كيس المح وبالتالي يستيمكيا الجسـ مف أجؿ  رضيا اوساسي أال وىو ر ص الليـ المنا ية اومية  ي دـ االستفادة المثم  

( P≤0.01)الصيصاف مف أجؿ حمايتيا مف المسببات المرضية الخارجية، وأظيرت ىذه النتاال مف خالؿ وجود  رؽ معنوم إيجابي 
لدا الصيصاف التي  ذيت بعد الفلس  (HIاومية ضد مر  النيوكاسؿ باستخداـ اختبار ) ي قيـ المتوسط اليندسي لمعايير المنا ة 

سا ة.  24سا ة والصيصاف التي صومت  12مباشرة مف خالؿ تلديـ الخمطة العمفية والما  بالملارنة مص الصيصاف التي صومت 
 وذلؾ مباشرةي، بعد الفلس لصيصاف العمفية الخمطة بتلديـ اإلسراع ضرورة بينوا فالذي (Dibner et al., 1998) وتتفؽ النتاال مص

 حيث أف اليامة، اومية المنا ة مف االستفادة كذلؾ .الصوص لنمو والالزمة المتبلي كيس المح محتويات مف اللصوأ لالستفادة
  ندما يتعر  إال اومينية لمحمو  بنااية، أو كمصدر لوظيفة تستخدـ أال يجب المتبلي( المح بروتيف (اومية المضادة اوجساـ
لمصيصاف تجعؿ ىذه اوجساـ المضادة اومية تحتفظ بوظيفتيا  المبكرة التغذية أف يالحظ لذلؾ .لمتصويـ والحرماف مف العمؼ الطاار

صيصاف أف تشكؿ ة السمبية حت  تستطيص اليالمنا ية البحتة، و ي الظروؼ الطبيعية يةستيمؾ ىذه البروتيف بشكؿ أ ضؿ لتكويف المنا 
تفا ؿ منا ي جيد. تظير النتاال أف التفخر  ي تلديـ الخمطة العمفية لمصيصاف خالؿ السا ات اوول  بعد الفلس يؤدم إل  خسارة 
 جز  مف اوضداد اومية الموجودة  ي المح المتبلي مف أجؿ الحفاظ  م  الحياة، وىذا يؤثر سمبياي  م  الكفا ة اإلنتاجية. وىذا يتفؽ مص

(Juul-Madsen et al.,2004)  الذيف بينوا أف التفخر  ي تلديـ الخمطة العمفية لمصيصاف حديثة الفلس يمكف أف يؤدم إل  ىبوط
  ي المنا ة وانخفا   ي اودا  اإلنتاجي العاـ لمصيصاف.

 )اإليجابية(:المناعة المكتسبة استخدام الخمطات العمفية المعدلة تقنيًا في التصويم و تأثير  -3

المتوسط اليندسي لليـ مربص لو اريتـ معايير المنا ة الناتجة  ف إ طا  الملاح الحي لمر  النيوكاسؿ  ي وذلؾ مف  .6يبيف الجدوؿ 
( لمصؿ دـ صيصاف المجمو ات المدروسة بعد أسبوع مف إ طا  الملاح، حيث تشير النتاال إل  أف أخف  HIخالؿ إجرا  اختبار )

ط اليندسي لمعايير اوجساـ المنا ية المتكونة بعد أسبوع مف إ طا  الملاح كانت  ي مصؿ دـ صيصاف المجمو ة اوول  قيمة لممتوس
متفوقة  4.40 ي حيف كانت أ م  قيمة لممتوسط اليندسي  ي مصؿ دـ صيصاف المجمو ة الرابعة إذ  بمغت  2.20وبمغت الليمة 
متفوقة  3.56اوول  والثانية والخامسة، تمتيا صيصاف المجمو ة الثالثة وبمغت (  م  صيصاف المجمو ة P≤0.01)بشكؿ معنوم 

(  م  صيصاف المجمو ة اوول  وبدوف  رؽ معنوم مص باقي صيصاف المجمو ات اوخرأ المدروسة. P≤0.01) أيضاي بشكؿ معنوم
المنا ة المتكونة  ي مصؿ دـ الصيصاف بعد  ويشير الجدوؿ السابؽ إل  زواؿ الفرؽ المعنوم بيف قيـ المتوسط اليندسي لمعايير
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تلارب بيف قيـ المعايير  ي المجمو ات الخمسة المدروسة مص تفوؽ  ير معنوم  أسبو يف مف إ طا  الملاح الحي، إذ  تشير النتاال إل 
سا ة مف  مر الصيصاف أدت  24، مف النتاال السابلة يتبيف أف التصويـ أوؿ 4.59لليـ المعايير  ي المجمو ة اوول  وبمغت الليمة 

إل  تفخر  ي نضوج وتطور الجياز المنا ي وظير ذلؾ جمياي مف خالؿ متابعة المعايير المنا ية بعد أسبوع وأسبو يف مف إ طا  
( الذم بيف أف معايير اوضداد 2011يوماي. ىذه النتاال تتفؽ مص نتاال الباحث )الديرم، 22الملاح الحي لطيور المجمو ات بعمر 

لمتشكمة  ي الصيصاف التي قدمت ليا التغذية المبكرة مف خالؿ تسريص تلديـ الخمطة العمفية التي تؤمف االحتياجات اوساسية ا
(  م  الصيصاف التي P≤0.05لمصيصاف أ طت أ ضؿ استجابة منا ية بعد أسبوع مف تلديـ الملاح الحي ومتفوقة بشكؿ معنوم )

ر اوبحاث والدراسات إل  أف التصويـ  ي بداية العمر يؤدم إل  تحفيز إ راز سا ة مف  مرىا، إذ تشي 24صومت أوؿ 
 إل طا الكورتيكوستيرويدات مما يؤدم إل  تثبيط تكاثر الخاليا المنا ية  ي الجسـ بما  ييا الخاليا المنا ية المسؤولة  ف االستجابة 

المذاف وجدا أف   (Panda and Reddy , 2007)الدراسة مص نتاالالملاحات أو دخوؿ المسببات المرضية المختمفة. وتتفؽ نتاال ىذه 
 24( ملارنة مص معايير الصيصاف التي صومت أوؿ P≤0.05معايير اوجساـ المضادة لفيروس النيوكاسؿ تفوقت بشكؿ معنوم )

 ما أوضحو وىذا لثانويةوا اوولية المنا ة أ ضا  نضل  ي المبكرة التغذية أىمية يبيف وىذاسا ة مف  مرىا،  48سا ة وأوؿ 
(Dibner et al., 1998) المبكرة الممفاوية، والتغذية او ضا  لتطوير الركااز الالزمة تفميف  ي تسا د المبكرة التغذية أف بينوا فالذي 

 .البااية الممفية الخاليا خاصة المنا ي، النظاـ ونضوج الكامؿ لممتمايز المعوية اليامة اللناة  ي المستضدات وجود تؤمف

النيوكاسؿ  ي صيصاف فيروس ل HIلليـ مربص لو اريتـ معايير اوجساـ المضادة اومية الختبار  المتوسط اليندسي.5جدوؿ ال
 .المجمو ات المدروسة

 المجموعات

 

 العمر

 (اليوم)

 5المجمو ة  4المجمو ة  3المجمو ة  2المجمو ة  1المجمو ة 

 24تصويـ 
 سا ة

خمطة معدلة 
 )تلميدية(تلنياي 

خمطة معدلة 
 %جميسيريف(5تلنياي)

خمطة معدلة تلنياي 
 %بودرة البي (5)

خمطة معدلة تلنياي 
%جميسيريف 5)
 %بودرة البي (5و

 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 صفر

 3.56±1.02 3.59±0.72 3.59±0.72 3.77±0.87 2.87±0.54 اووؿ

 السابص
0.77±5.52 

(B) 
1.28±8.11 

(A) 
1.39±9.30 

(A) 
1.18±9.62 

(A) 
1.51±8.99 

(A) 

 الرابص  شر
0.98±4.59 

(B) 
1.64±4.54 
(NS) 

1.12±5.98 
(a) 

0.73±5.29 
(NS) 

0.98±4.59 
(b) 

الواحد 
 والعشروف

- - - - - 



 

Alboshi – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 63-76 December 2020 
 

 2020 ديسمبر/كانون األول 76-63(: 6)7 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – البوشي 73

 موجودة بنفس الصؼ. a، b، c(  ندما تكوف اوحرؼ P ≤ 0.05يوجد  رؽ معنوم بيف مجمو تيف  ند ) -
 موجودة بنفس الصؼ.A، B، C(  ندما تكوف اوحرؼ P ≤ 0.01يوجد  رؽ معنوم بيف مجمو تيف  ند ) -

 االسـتنتاجات:

أ طت التغذية المبكرة باستخداـ الخمطات العمفية المعدلة تلنياي نتاال إيجابية  يما يتعمؽ بوزف الصيصاف خالؿ اوسبوع اووؿ  -1
 سا ة مف العمر. 24سادس، ذلؾ بالملارنة مص تصويـ الصيصاف أوؿ وحت  نياية التجربة  ي نياية اوسبوع ال

النيوكاسؿ  ي فيروس ل HIلليـ مربص لو اريتـ معايير اوجساـ المضادة الناتجة  ف إ طا  الملاح الختبار  المتوسط اليندسي .6الجدوؿ 
 .صيصاف المجمو ات المدروسة

 المجموعات

 

 العمر

 )اليوم(

 5المجمو ة  4المجمو ة  3المجمو ة  2المجمو ة  1المجمو ة 

 سا ة 24تصويـ 
خمطة معدلة تلنياي 

 )تلميدية(
خمطة معدلة 

 %جميسيريف(5تلنياي)
خمطة معدلة تلنياي 

 %بودرة البي (5)

خمطة معدلة تلنياي 
%جميسيريف 5)
 %بودرة البي (5و

يـو )بعد  28
 الملاح( أسبوع مف

 

0.77±2.20 

(BD) 

1.10±2.82 

(BCD) 

1.02±3.56 

(AC) 

0.63±4.40 

(A) 

0.54±2.87 

(BCD) 

 

 

يـو )بعد  35
أسبو يف مف 

 الملاح(

0.98±4.59 

NS 

0.72±3.59 

NS 

1.37±4.35 

NS 

1.08±3.96 

NS 

0.72±3.59 

NS 

 موجودة بنفس الصؼ.A، B، C(  ندما تكوف اوحرؼ P ≤ 0.01يوجد  رؽ معنوم بيف مجمو تيف  ند ) -
سا ة اوول  مف العمر،  24لمطاقة  ي الخمطات العمفية المعدلة تلنياي والملدمة لمصيصاف  ي أ ط  استخداـ الجميسيريف كمصدر  -2

نتاال إيجابية  ي الوزف الحي لمصيصاف  ند نياية اوسبوع اووؿ، ملارنة مص المجمو ات التي لـ يستخدـ  ييا ومص مجمو ة 
 يوماي. 42التجربة بعمر  التصويـ،  ي حيف لـ يكف لو أثر واضح  م  الوزف الحي  ي نياية

 24أدأ استخداـ بودرة البي  كمصدر لمبروتيف واوحما  اومينية  ي الخمطات العمفية المعدلة تلنياي والملدمة لمصيصاف  ي  -3
سا ة اوول  مف العمر إل  نتاال إيجابية  ي الوزف الحي لمصيصاف  ند نياية اوسبوع اووؿ، ملارنة مص المجمو ات التي لـ 

 يوماي. 42الوزف الحي  ي نياية التجربة بعمر   يدـ  ييا ومص مجمو ة التصويـ،  ي حيف لـ يكف لو أثر واضح يستخ
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اومية لمر   اوجساـ المضادةأ طت التغذية المبكرة باستخداـ الخمطات العمفية المعدلة تلنياي نتاال إيجابية  يما يتعمؽ بليـ  -4
بالملارنة مص قيـ اوجساـ المضادة اومية لممر  نفسو  ي الصيصاف التي صومت  النيوكاسؿ والتي مصدرىا كيس المح، وذلؾ

 سا ة مف  مرىا. 24أوؿ 
أ طت التغذية المبكرة باستخداـ الخمطات العمفية المعدلة تلنياي نتاال إيجابية  يما يتعمؽ بليـ اوجساـ المضادة الدموية لمر   -5

وذلؾ بالملارنة مص قيـ اوجساـ المضادة الدموية الناتجة  ف إ طا  الملاح لممر  النيوكاسؿ والناتجة  ف إ طا  الملاح الحي، 
 سا ة مف  مرىا. 24نفسو  ي الصيصاف التي صومت أوؿ 
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Abstract 

The experiment was carried out using 300 unsexed chicks of a commercial 

broiler breed available in Syria, breeding started in 1/9/2018. The chicks were 

distributed into five groups, each consisting of 60 chicks. The chicks of the five 

groups were subjected to specific methods during the first 24 hours of age as 

follows: First group chicks which fasting for the first 24 hours and the second 

group chicks (traditional diet) feeding using technically modified diet (5% gel 

materials, 50% water and 45% basal diet without adding any food products 

studied), the third group (glycerin 5%) feeding using technically modified diet 

with the same composition of the diet in the second group with 5% glycerin, the 

fourth group (egg powder 5%) feeding using technically modified diet with the 

same composition of the diet in the second group with 5% egg powder, and the 

fifth group (glycerin 5% and egg powder 5%) feeding using technically 

modified diet with the same composition of the diet in the second group with 

5% glycerin and 5% egg powder. for 24 h after hatching. After that, all chicks 

of the five groups were provided with a broiler diet for each age stage until the 

experiment was completed at the age of 42 days. Results showed a positive 

significant (P≤0.01) in the live body weight of the chicks of the groups fed 

technically modified diets at the end of the first week compared with the group 
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chicks that had fasting the first 24 hours of age, while only live body weight in 

the birds of the second group (control technically modified diet) significantly 

(p≤0.01) compared to the first group which fasting first 24 hours at the end of 

the sixth week. The immunological results indicated a significant effect 

(P≤0.01) in the immunosuppressive antibodies of Newcastle disease in all 

groups that gave them technically modified diets compared to the first group 

which fasting first 24 hours of life. In addition, early feeding by using 

technically modified diets contributed to speed up the immune response of the 

Newcastle vaccine in chicks compared with chicks that fasting in first 24 hours 

and thus contribute to the evolution of the immune system in birds. 

Keyword: Broiler chicks, Early feeding, Glycerin, Egg powder, Immune   

                    system. 
 


