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في الجافة استخدام مستويات مختلفة من البروتين الخام والخميرة  تأثير
 التسمين()للفري الياباني  اإلنتاجية الصفات

      (  1)*حسن محمد طالب  
 .، دمشق، سوريةجامعة دمشق ،المعهد التقاني الزراعي ،قسم اإلنتاج الحيواني(. 1)

 ( .comenghassan12345@gmail:. البريد االلكترونيحسن طالبالدكتور ) * للمراسلة: 

 77/11/2020تاريخ القبول:    11/17/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص
 ،صوصًا من الفري الياباني في مدجنة النور في مدينة جيرود 771البحث على  نفذ      

وزعت الطيور منذ بداية التجربة  ،م 7171/ 7/11و 8/7171/ 71في الفترة الممتدة بين
مكررين وكل  إلىصوص لكل مجموعة وكل مجموعة وزعت 01مجموعات بمعدل  9إلى) 

صوص( بعمر يوم واحد. كانت جميع ظروف اإليواء والرعاية واحدة لجميع  11مكرر 
أما  ،أسابيع 6رت من عمر يوم واحد إلى عمرالمجموعات خالل فترة الرعاية التي استم

تغذية طيور المجموعات المختلفة فقد كانت مختلفة وعلى النحو التالي: ضمت تسع خلطات 
 (.0×0علفية تختلف كل واحدة عن األخرى بمحتوى البروتين ومستوى إضافة الخميرة )

 %11في الخلطات حيث خفض ورفع بنسبة مستوى البروتين الخام  تأثير :األولالعامل 
مستوى الخميرة الجافة في  تأثيرالعامل الثاني: و  ، (NRC1994)عما هو عليه في 

البحث عامليًا  أنأي  ،( %1.1و  1.11و  1.1بالنسب التالية ) أضيفتالخلطات حيث 
استخدام مستويات مرتفعة لكل من البروتين الخام والخميرة  إننتائج البحث  أظهرت (.0×0)

والتداخل فيما بينهما في الخلطات إلى تفوق معنوي بـ: مؤشر متوسط الوزن الحي  ،الجافة
أفضل ( 9المجموعة )طت حيث أع ،ومؤشر متوسط معامل التحويل الغذائي والعدد اإلنتاجي

 .أداء وأعلى عائد اقتصادي
 معامل التحويل الغذائي.    ،الخميرة الجافة ،البروتين الخام، الفري الياباني المفتاحية:لكلمات ا

   :المقدمة
 ,.Silva et al., 2013   Barbieri et al ,)عالميًا بالمقارنة مع سالالت الدواجنباالزدياد أخذت رعاية وتربية الفري    

2015 Mohammadi-Tighsiah et al., 2018  ,   ) المعلومات المتوفرة في هذا المجال أصبحت عائقًا  ندرة ولكن
(. Hyankova et al., 2004( مثل فترة الحضانة ووزن البيض ووزن الجسم )Anthony et al., 1991في تطورها )

الدجاج وذلك لتطبيقها في  RNAوDNAاستخدم  طائر الفري لدراسة الجينات والتعديل الوراثي والهندسة الوراثية وحيث 
تربية الويوجد بعض برامج  ،(Minvielle, 2009)البعض من بعضهم Callusو  Coturnixوذلك لقرب النوعين 

 .(Akbarnejad et al., 2015خاصة للفري )ال
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لبيض اللحم وامن طائر الفري  إنتاجكان البد من تسليط الضوء على لفري نتيجة لالنخفاض عدد األبحاث المختصة با
((Minvielle, 2004  تربية وظروف ال (7116،)طالب االحتياجات الغذائية للفري وخصوصًا من حيث األبحاث المتعلقة ب

 Sahin et al., 2006 ;Pearson)) تعتبر الحرارة السبب الرئيسي لتدهور إنتاج الفري )لحم , بيض( ،المثالية له
et al.,  1983   حين اهتم بعض الباحثينفي (Panda and Singh, 1990)  في إيجاد طرق حفظ بيض ولحم الفري

وتقدير القيمة الغذائية لهذه المنتجات والتركيب الكيميائي لها وتقدير العمر األمثل وموعد الذبح المناسب  للحصول على 
تم الحصول عليه  إذالتحسين الوراثي للوصول إلى وزن جسم ثقيل ( (jun et al., 2004وقد استخدم  ،أجود نوعية لحم

يوم وبنفس  81-81بين طيور التسمين حدد عمر  إذ ،جيالً  78بعد  الحصول على وزن خفيف تم في حين جيالً  88بعد 
 (.     Sari Silva et al., 2013;et al., 2011) البيضوضع بداية النضج الجنسي و حدد العمر 

من كلفة اإلنتاج  %71-61التغذية تعتمد صناعة الدواجن بشكل رئيسي على المواد العلفية إذ تصل تكاليف         
لذا فنجاح أي مشروع إلنتاج الدواجن يعتمد  ،(Banerjee, 1992;Singh, 1990منها كلفة البروتين )%11الكلية و

ة المتوازنة التي تمكن الطير من بلوغ أقصى معدل للنمو بأقل التكاليف وبأقصر الخلطة العلفيبالدرجة األولى على توفير 
ويعد كل من البروتين والطاقة االستقالبية واألحماض األمينية مع  ،الي تحقيق هدف المربي في الربحوقت ممكن وبالت

اإلضافات العلفية من  األمور الهامة في التكلفة والتي يجب موازنتها في العلف بهدف التخفيف قدر اإلمكان من تكاليف 
ام التغذية المرحلية يهدف إلى موائمة وتلبية المتطلبات الغذائية كما أن إتباع نظ ،الخلطة العلفية عند إتباع أي نظام غذائي

باالعتماد على العمر وفقًا لجداول االحتياجات الغذائية العملية والتي تضمن أداء جيد للطيور بأقل التكاليف االقتصادية 
االقتصادية بعين االعتبار من المستحسن أن تأخذ الدراسات  ،(Klein,2007مع األخذ بعين االعتبار الظروف البيئية )

استجابة لرغبة و ( 7116،قدرة الطير على التكيف مع األنظمة الغذائية المتغيرة من البروتين )طالبالمعايير التالية: 
، منخفضةن و ده, حيث تميل إلى استهالك لحوم تحتوي نسبة ( (SWENNEN et al. ,2005المتصاعدة  المستهلك

 %1الخلطة وجد أن خفض محتوى و  ترة الرعاية.إلى تخفيض تكاليف إنتاج اللحم من خالل تقصير ف المربي يسعو 
كميات النتروجين  الواحد من جهة ومن جهة أخرى  تخفض دوالرات للطن 1بروتين خام يقلل سعر الخلطة بما يقدر 

أن أي انخفاض في محتوى الخلطة من البروتين يقلل التلوث البيئي و  ،( et al.,  Firman (1999 المطروحة مع الزرق 
Holsheimer and Jensen,1992) .) 

ومن أجل االستفادة القصوى من المواد الغذائية في  ،التغذية دورًا هامًا في الوزن الحي وتركيب الجسم تساهم         
طاقة االستقالبية والبروتين وبشكل تتناسب فيه مع المرحلة العلف البد أن تحقق الخلطات العلفية عالقة متوازنة بين ال

 ,Baghoyanوهذا المصطلح معروف بميزان ) الطاقة : البروتين ( ) ،العمرية للحصول على كفاءة غذائية عالية
2008)           . 

تعطي  700إلى 718مابينأن استخدام نسبة الطاقة االستقالبية إلى البروتين الخام  ,.Hsieh et al(2011أكد ) إذ
علفية متتابعة حسب المرحلة خلطات  ثالث Shrivastav and Panda(1999وقد استخدم ) ،أفضل نموًا لطيور الفري 

  .خلطتين علفيتين حسب المرحلة العمرية إلىفي حين قسم تغذية الفري المنتج للبيض  ،التسمين العمرية في تغذية فري 
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بشكل عام و  and Yamamoto,1998 (Hashiguchi) الفري  -تحفز نمو الجسم في الطيور الداجنه البروتينات      
 Hashiguchi etوجد )   ، إذ Hussein et al., 1996)) البروتين يعمل على تثبيط النمو في الفراخ العلف منخفض
al., (1998  وذكر  ،نسبة البروتين منخفضةخلطات على  الحي إلناث الفري عند التغذيةوزن انخفاض في الأن

(Marks, (1993 في نسبة البروتين  يضاً أ واالنخفاض ،نخفض بصورة خطية مع انخفاض نسبة البروتينوزن الجسم ي إن
 ,Lilburn and Myera-Millerسيزيد من الدهون ويقلل من البروتينات المترسبة في الجسم) في الخلطات العلفية 

عمل من إن انخفاض نسبة البروتين في خلطات الفري ت ) Kilkpinar and Oguz, (1991  هأكد وهذا ما،  ) 1990
 على زيادة المحتوى الدهني ويقلل من المحتوى البروتيني في إناث الفري. 

-11-17,1)الخام في الخلطات العلفية  استخدم مستويات مختلفة من البروتين  إن ,. Hsieh et al(2011وقد أكد )
كيلوكالوري/كغ في تغذية طيور  7811 يل ثابتة في هذه الخلطاتث( مع كمية طاقة قابلة للتم17,1-71-77,1-71%
مؤشرات الكفاءة اإلنتاجية عند الطيور التي احتوت خلطتها العلفية على مستوى بروتين  آثار سلبية فيإلى ظهور الفري 
ن مستوى البروتين الخام في الخلطة العلفية المستهلكة من طائر وقد أوجدت عالقة خطية من الدرجة الثانية بي ،% 17,1

ية النتروجين الفري وكل من المؤشرات التالية: وزن الجسم والزيادة الوزنية وكمية العلف المستهلك والكفاءة الغذائية وكم
 المطروحة مع الزرق.

خفض ويمكن  ،أعطت أفضل نمو طبيعي للفري  %78خلطة علفية نسبة البروتين الخام فيها  استخدامفي حين وجد أن  
من الحمضين األمينيين  بشرط وجود كميات كافية ومتوازنة %78-71إلى  نسبة البروتين الخام في الخلطة العلفية

استخدام خلطات علفية  أنوقد وجد   .(;James et al.,1953 Scott et al.,1963)يسينوالال المثيونين األساسيين
أعراض  أدت إلى ظهورن ( وخالية من المثيوني%01.0,%79.0لتغذية الفري ذات مستويات مرتفعة من البروتين الخام )

وكلما انخفضت نسبة البروتين الخام في الخلطة العلفية  ،(,.1977Serafin.,1982;Serafin)النمو في َمَرِضية وتأخر
من الخلطات التي احتوت على نسب  عند مقارنتها بكمية العلف المستهلكة المستهلكة من طيور الفري زادت كمية العلف 

 اتخلطض في نسبة البروتين في اأن أي انخفأكد  كذلكو  ((Garcia et al. ,2005  (%71-%18-%16) بروتين
ارتباط وثيق بين إنتاج البيض و  ،((Abdel Mageed, 2009 يؤدي ذلك إلى ارتفاع في كمية العلف المستهلكالفري 

 (.(Murakami and Furlan,2002 وكمية البروتين المستهلك
اختيارية  وهي كائنات الهوائيةفرع  111نوع و 711تنقسم إلى  اصغر الفطور هي كائنات حقيقية النواة  الخميرة        
أشكال متعددة عبارة عن خاليا متكاثرة ال  لهايتكاثر ال جنسيا باالنشطار و  نهاوعدد م باألبواغمعظمها ال جنسيا يتكاثر 

على الرغم  ماكرون ( ملى  0-8تتراوح بين) ، إذاـعهحسب أنوا  مهابعد عملية التبرعم تختلف أحجا ببعضهاجنسيا متصلة 
 Saccharomyces cerevisiaeمن عائلة  هيوالخميرة األكثر استخداما  ماكرون ملى  40يصل إلى  بعضهامن أن 

هي منتج تخمر طبيعي و   (Gillot and Ruckebusch,1994) . ال توجد في األمعاء ولكن تضاف كمحفز للنمو هيو 
 منها خاليا الخميرة والفيتامينات والببتيدات واألحماض األمينية ،يتكون من مجموعة متنوعة من المواد النشطة بيولوجيا

 األداءوتلعب الخميرة دورا هاما في تحسن  ،(Jensena et al., 2008والبروتينات واألحماض العضوية والسكريات )
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 Bontempo et al., 2006  Özsoy et al., 2018 ;Desnoyersللحيوانات وحيدة المعدة والمواشي )اإلنتاجي 
et al., 2009 ;) 

 Zhang andالحيوية بالعلف ) صاداتبدائل الو  استخدام األنزيمات أو المضادات الحيوية ازداد االهتمام ب  
Kim, 2014 التي كانت تستخدم سابقا في الخلطات العلفية للتسمين بشكل مكثف للحفاظ على الصحة وتقليل اإلجهاد )

ستخدام مشاكل وتحذيرات انظرًا لل لكنو  (Paradis et al., 2016, Engberg et al., 2000وزيادة اإلنتاج )
االعتماد  ( حيث أصبحChang et al., 2014في خلطات الدواجن والماشية ) المضادات الحيوية تم حظر استخدامها

نات المريضة بما فيها الميتة المفيدة للحيوانات السليمة والحيوا Probioticsالبروبيوتيك على الكائنات الحية المجهرية 
حيث تزيد الخمائر الميكروبات  ،(Hana  et al., 2015;Onwurah et al., 2014كمحفز للنمو )عب دورًا تللالدواجن 

تزيد من حيوية وصحة األمعاء وتنشط عملية االمتصاص في األمعاء مما (التي Pan and Yu, 2013المفيدة باألمعاء )
 سرعة النمو. يزيد معامل التحويل الغذائي و  يحسن

استخدمت الخميرة الحية كمحفز للنمو في الخلطات العلفية المقدمة للفروج فكان لها دور إيجابي في األداء 
 ،مسببات المرضية مثل السالمونياللزيادة النمو من خالل قدرتها على التصدي للفروج،إذ ساهمت إضافتها في اإلنتاجي 

 دورها في التحسين الغذائيعلى  لخميرة داخل جسم الطيراتعتمد آلية عمل  ،في األمعاء  pHوذلك من خالل خفض الـ
 دورها الصحي تصنيع الفيتامينات، باإلضافة إلى. 3 .اإلنزيمات إفرازتحفز . 2 .تنشط تفاعالت الهضم . 1 :ويشمل
لغشاء تحفز وتنشط نمو ا. 3 .زيادة مقاومة الطائر للميكروبات الضارة. 2 .التنافس مع الميكروبات الضارة. 1 :ويشمل

ولقد  (,Anadon,2006;Ng et al., 2009) .تنشط أجهزة المناعة للطير. 4 .المخاطي وخفض الحاالت المرضية
في خلطات  cerevisiae Saccharomyces(sc) إضافة الخميرة تأثيرأجريت العديد من الدراسات والتجارب لمعرفة 

 ) بتجربة لدراسة تأثير إضافة جدار الخميرة ,.Santin et al  ) 7111إذ قام ) ،الفروج في األداء اإلنتاجي
(cwsc لخلطات الفروج في الكفاءة اإلنتاجية وتطور  % 1.7و%1.1المستخلص من مصانع البيرة والذي أضيف بنسب

 1.7بنسبة cwsc)) يوم أن إضافة مكونات الخلية 87وقد أظهرت التجربة التي استمرت  ،الغشاء المخاطي لألمعاء
( وهذا التحسين في micro villiالوزن المكتسب ورفع معدل التحويل وزيادة في طول الزغيبات المعوية ) أدى إلى زيادة%

في الغشاء المخاطي لألمعاء وزيادة عدد الزغيبات خصوصًا إذا تمت cwsc) )الوزن المكتسب ربما يعود لتأثير إضافة 
بتقييم  Celik et al., (2001) (Saccharomce scerevisiae)كما قام  .من عمر يوم صيصاناإلضافة لخلطات ال

خلطات 0تم استخدام  ،على النمو واألداء اإلنتاجي للفروج  flavomycinإضافة الخميرة والمضاد الحيوي الفالفومايسين
للكيلو cwsc) )خميرة%1.7إضافة .Flavoycin    3.غ/كغ من7إضافة . 2 .خلطة شاهد بدون إضافات. 1 :تجريبية

الخميرة تفوقت في كمية  قد أوضحت التجربة أن المجموعة التي أضيفت إليها ،يوم 07استمرت التجربة لمدة غرام وقد 
ي األعلى من حيث الوزن المكتسب ھبينما كانت المجموعة التي أضيف إليها فالفومايسين  ،العلف المستهلك التراكمي

لهما تأثير جيد في cwsc) )أن الـ فالفومايسين والخميرةتليها مجموعة الخميرة ثم مجموعة الشاهد وقد أظهرت التجربة 
دراسة لتقييم اثر استخدام  al  Zhang et  ) ,.7111وأجرى ) ،مقاومة العوامل الممرضة في األمعاء بالنسبة للفروج

  2). كاملة( خلية الخميرة 1على النمو واألداء اإلنتاجي للدجاج التسمين حيث استخدم cwsc) )مكونات خلية الخميرة
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wy3 )خلية الخميرة محتويات  ye جدار خلية الخميرةcw  ،  1,8و% 1,1وتمت اإلضافة بالنسب التالية على التوالي% 
يوم أظهرت النتائج أن إضافة الخميرة الكاملة وجدار خلية الخميرة أدى إلى نتائج جيدة  01واستمرت التجربة لمدة % 1,0و

 El-Ghamry )7117)روق معنوية بين المجموعات في كميات العلف المستهلك,كما قام في زيادة الوزن بينما ال توجد ف
et al.,  بدراسة لتقييم اثر إضافة مستويات مختلفة من الخميرة الحيةcerevisiaeSaccharomces  للعالئق في األداء

خلطة أساسية + –اإلنتاجي للفروج كمحفز طبيعي للنمو, تم استخدام ثالث مجموعات تغذوية: خلطة الشاهد )القياسية( 
وأظهرت النتائج انه ال يوجد فرق معنوي واضح من حيث الوزن  ،%1.7وخلطة أساسية + خميرة حية %1.1خميرة حية

 (7118كما أجرى ) .أسابيع 6ويل الغذائي خالل فترة التجربة التي استمرتالمكتسب واستهالك العلف ومعدل التح
Paryad and Mahmoudy,دراسة لتقييم اثر استخدام مستويات مختلفة من الخميرةcerevisiae Saccharomyces  

-ميرة خ%1.1على األداء اإلنتاجي وخواص الذبيحة للفروج صممت التجربة ألربعة مجموعات من الخلطات العلفية:
(ٍSc% (0.5خميرة-(ٍSc% (1.5خميرة-(ٍSc% (2 ھي% 1.1أظهرت النتائج أن إضافة الخميرة ،يوم 87خميرة لمدة 

 et(7118وقام ). األعلى من حيث الوزن المكتسب وفي استهالك العلف وهي األفضل في معدل التحويل ونسبة التصافي
al.,  Abazaet بدراسة لمعرفة اثر إضافة الخميرة Saccharomyces cerevisiae   1.1لخلطات الفروج بنسبة 
أدى إلى زيادة في وزن الجسم والوزن المكتسب % 1.1أظهرت النتائج أن إضافة الخميرة بنسب  ،كإضافة علفية طبيعية%

ة على التوالي مع تحسين في معدل التحويل الغذائي مقارنة بالمجموعة الشاهد، حسنت إضاف%69.7إلى  71.7بحوالي 
  .ضم المادة الجافة والبروتين الخام بينما ال تتأثر نسبة التصافي بإضافة الخميرةھالخميرة من كفاءة 

على األداء اإلنتاجي  cultre Yeast (yc) بدراسة اثر إضافة مستعمرات الخميرة ,.Gaoet et al (7118) وقام
غرام 7.1-7.1- 1.1الخلطات األساسية بالنسب اآلتية: إلى (yc) ونمو وتطور الغشاء المخاطي والمناعة تمت إضافة 

غ/كغ أدى إلى تحسين في متوسط الوزن اليومي 7.1بنسبة(yc) أظهرت النتائج  ،يوم 87/كغ واستمرت التجربة لمدة 
ليوم المكتسب ومعدل التحويل الغذائي خالل فترة التجربة كما أنها حسنت من زيادة قدرة هضمها للكالسيوم والفوسفور في ا

ولكنها لم تؤثر على البروتين وال على قدرة هضم الطاقة بينما أظهرت تحسين في وظائف المناعة ومظهر وشكل  ، 01
 Saccharomyces 87تجربة لقياس اثر إضافة الخميرة et al.,  Ghasemi(7116) كما أجرى  .الغشاء المخاطي

cerevisiae في المساعدة في تحسين االستفادة من Phosphorous Phytate وبالتالي على تحسين أداء الفروج، 
حيث تم  ،من العمر 89وفول الصويا من اليوم السابع حتى اليوم ،استخدمت خلطة مكونة من القمح، والذرة الشامية

- (phosphorous phytate-non)استخدمت مع مستويين منو  ،Sc47 :0.0 %0.2% استخدام مستويين من
أدى إلى تأثير  Sc47 أوضحت نتائج التجربة أن إضافة ,NRC ) 1998 )من قبل بهاوصي من الم%50 ,%100

ايجابي في األداء للطيور إذ أظهرت تحسن معنوي في الوزن المكتسب ومعدل التحويل الغذائي خالل فترة األولى للطيور 
 ور الغير عضوي الموصي بهمن الفوسف%111وإضافة  Sc47 والنتائج األفضل الستجابة الصيصان كانت عند إضافة

NRC  وفي دراسات خاصة بالخميرة واستخدامها في خلطات الدجاج البياض تزيد من إنتاج البيض ووزن البيض ويحسن
( باإلضافة لما سبق انخفاض في مؤشر نسبة  (Hashim et al., 2013; Yalcin et al., 2010كفاءة استهالك العلف

 . (Li et al., 2016)الخميرةالنفوق التراكمي عند استخدام 
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  فكان الهدف من البحث هو دراسة تأثير إضافة كاًل من البروتين الخام والخميرة الجافة في خلطات التسمين للفري الياباني
 في أهم المؤشرات اإلنتاجية.

 :مواد البحث وطرائقه
 7/11و 8/7171/ 71الفتـرة الواقعـة بـينجيـرود فـي -صوصـًا مـن الفـري اليابـاني فـي مدجنـة النـور  771نفذ البحث علـى 

 إلـىصوص لكل مجموعة وكـل مجموعـة وزعـت 01مجموعات بمعدل  9وزعت الطيور منذ بداية التجربة إلى)  ،م 7171/
كانت جميع ظروف اإليواء والرعاية واحدة لجميع المجموعات خالل فترة  صوص( بعمر يوم واحد.  11مكررين كل مكرر 

أمــا تغذيــة طيــور المجموعــات المختلفــة فقــد كانــت مختلفــة  ،ابيعأســ 6ن عمــر اليــوم األول إلــى عمــرالرعايــة التــي اســتمرت مــ
ضـمت تسـع خلطـات علفيـة تختلـف كـل واحـدة عـن األخـرى بمحتـوى البـروتين ومسـتوى إضـافة الخميـرة  وعلى النحـو التـالي:

(0×0.) 
 عمــــا هـــو عليــــه فـــي  %11ع بنســـبة العامـــل األول: تـــأثير مســــتوى البـــروتين الخـــام فــــي الخلطـــات حيـــث خفــــض ورفـــ. 

(NRC,1994)  
 ( 1.1و  1.11و  1.1العامل الثاني: تأثير مستوى الخميرة الجافة في الخلطات حيث أضيفت بالنسب التالية% .) 
 ( 0×0أي أن البحث عامليًا.) 

 البحث: إجراءمخطط 
 البحث إجراءيبين مخطط  .1الجدول 

 NRC 222%  NRC 222% NRCمن احتياج  %32 البروتين

 %000 %0000 %0 %000 %0000 %0 %000 %0000 %0 الخميرة

 9 8 7 6 0 4 3 2 0 المجموعات

 حصنت جميع الطيور باللقاحات الالزمة للحماية من بعض األمراض .-
  .( المواد العلفية الداخلة في تكوين الخلطات المستخدمة في تغذية طيور المجموعات المختلفة7يوضح الجدول رقم)

 تركيب الخلطات العلفية المستخدمة في مرحلة التسمين )%( .2الجدول 
 المجموعة الثالثة )الشاهد(المجموعة الثانية المجموعة األولى  البيان )%(

 4607 0208 0707 ذرة صفراء

 3000 3606 3208 %44كسبة صويا

 00 002 3 (%32مسحوق سمك )

 2 002 0 زيت عباد الشمس

 0000 000 003 نخالة القمح

 000 000 000 مسحوق الحجر الكلسي

 202 202 202 فوسفات ثنائي الكالسيوم

 0020 003 004 ملح الطعام

DL- 000 000 000 مثيونين 

 002 002 002 مخلوط فيتامينات ومعادن

 002 002 002 %52كلوريد ين ولالك

 000000 000000 000000 المجموع
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وننوه  ،(ME/Pالخلطات من الطاقة االستقالبية والبروتين الخام ونسبة الطاقة إلى البروتين)( محتوى 0والجدول رقم )يبين 
( حسبت وفقا لجدول 0إلى أن محتويات الخلطات العلفية من الطاقة االستقالبية والبروتين الخام المبينة  بالجدول رقم )

 التحليل الكيميائي للمواد العلفية المتوفرة في المراجع العلمية.
 .لمكونات الغذائية األخرى محتوى الخلطات العلفية المستخدمة في تغذية الطيور من الطاقة االستقالبية والبروتين الخام  وبعض ا . 3الجدول 

 المجموعة الثالثة ) الشاهد(المجموعة الثانية المجموعة األولى البيان

M E 2902 2896 2902 )ك.ك(/كغ 

 2604 23098 20062 بروتين خام )%(

ME/P 03407 02008 00003 

 2008 2039 2009 دهن )%(

 3020 3030 3027 ألياف)%(

 2027 0092 0078 كالسيوم)%(

 0007 0092 0080 فوسفور)%(

 0088 0008 0030 اليسين)%(

 0064 0006 0000 ميثيونين)%(

 2000 0076 0074 حمض اللينوليك%

 0000000 879000 800000 السعر )ل.س(

  قياسها: تحديد المؤشرات المدروسة وطريقة
حددت عن طريق إحصاء عدد الطيور النافقة يوميًا من كل مجموعة وذلك من بداية فترة  :متوسط نسبة النفوق . 1

 التسمين وحتى نهايتها.
بعد  ،ومن ثم وزنها واخذ المتوسط ،عن طريق اخذ عينة عشوائية من الطيور بعمر يوم واحد متوسط الوزن الحي:. 7

 ذلك وفي نهاية كل مرحلة من المراحل العمرية تم وزن الطيور في كل مكرر.
تم حسابه في نهاية كل مرحلة من المراحل العمرية عند طيور كل مكرر بطريقة  متوسط استهالك الطير من العلف:. 0

ثم وزن كمية العلف المتبقية في معالف المكرر في نهاية وزن كمية العلف المقدمة لطيور المكرر خالل المرحلة ومن 
 المرحلة, ومن تم حساب متوسط استهالك الطير الواحد من العلف بالعالقة التالية:

كمية العلف المستهلك خالل المرحلة )غ(/متوسط عدد الطيور متوسط استهالك الطير من لعلف خالل المرحلة )غ(=
 .خالل المرحلة

علمًا بان متوسط عدد الطيور خالل المرحلة )طير(= ناتج جمع عدد الطيور الحية في كل يوم من أيام المرحلة/عدد    
 أيام المرحلة.

تم حسابه في كل مرحلة من المراحل العمرية ولكامل فترة التسمين عند طيور كل مكرر وفقا معامل التحويل الغذائي:  .8
 للعالقة التالية:

 الغذائي=متوسط كمية العلف المستهلكة من فبل الطير )غ( / متوسط الزيادة الوزنية للطير )غ(.معامل التحويل 
معامل التحويل  ×سالمة الطيور(/)عدد أيام التسمين ×)متوسط الوزن الحي للطير )غ( ( =P.Nالعدد اإلنتاجي )

 11الغذائي(/
يومًا على أساس سعر المواد العلفية وسعر  87المختلفة بعمر دراسة الجدوى االقتصادية لتسمين الفروج في المجموعات  .1

 كغ وزن حي وسعر الصوص في فترة إجراء البحث حيث تم حساب المؤشرات التالية:1
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 /سالمة الطيور(111×)كغ وزن حي=)سعر الصوص /متوسط الوزن الحي للطير كغ(1كلفة الصوص إلنتاج  -
 /سالمة الطيور(111×)كغ علف مستهلك(1سعر ×تحويل الغذائيكغ وزن حي= )معامل ال1كلفة التغذية إلنتاج  -
( 111/71(×)كغ وزن حي 1كغ وزن حي +كلفة التغذية إلنتاج 1كغ وزن حي = )كلفة الصوص إلنتاج 1كلفة إنتاج  -

 من التكاليف الكلية لإلنتاج تقريبا. % 71حيث إن تكلفة الصوص والتغذية تشكالن نحو 
 كغ وزن حي1كلفة إنتاج  –كغ وزن حي 1 الربح المحقق = سعر البيع لـ -
 111×كغ وزن حي(1كغ وزن حي/كلفة إنتاج 1مؤشر الربح )%(=)الربح المحقق من  -

 مالحظة 
 ل.س 111سعر الصوص بعمر يوم واحد 

 ل.س 6111كغ وزن حي 1سعر البيع لـ 
 ل.س 11.111كغ خميرة جافة 1سعر 

 للتحليل اإلحصائي:ل عليها من هذا البحث و حصتي تم الخضعت النتائج ال
( الخاص باختبار معنوية الفروق Fفقد تم اختبار معنوية الفروق بين النسب للنفوق بين المجموعات وفقا الختبار فيشر ) -

 بين النسب المئوية.
بقية المؤشرات المدروسة خضعت لتحليل التباين وفق التصميم العشوائي البسيط وعند وجود فرق معنوي بين  -

 ،فقط %1عند مستوى أو  %1و %1مستوى  عند( L.S.Dبالمؤشر تم حساب اقل فرق معنوي )المجموعات 
 .) 7111SPSS) برنامجباستخدام 

 النتائج والمناقشة
  :متوسط نسبة النفوق  .1

يالحظ من الجدول  ،( نسبة النفوق التراكمية عند المجموعات المختلفة للطيور وذلك حسب مراحل التغذية8يبين الجدول )
عدم وجود أي فرق معنوية بين المجموعات المختلفة بمؤشر نسبة النفوق التراكمية في نهاية كل مرحلة من مراحل التسمين 

(P>0.05)،  .هذا يعني أن استخدام الخميرة بالنسب المذكورة بالبحث لم يكن لها أي تأثير سلبي في نسبة النفوق التراكمية
 .Li et al., (2016)  وهذا يتفق مع

 متوسط نسبة النفوق التراكمي خالل فترة التسمين. .4الجدول 
 العمر 

 )يوماً(

 الخميرة الجافة   البروتين الخام

 الثالثة الثانية األولى )الشاهد( الثالثة )الشاهد(الثانية األولى 

24 3033a  2022a  4044a  4044a 3033a  2022a  

65 0006a  4044a  0006a  0006a  0006a  4044a  

40 7078a  0006a  6067a  7078a  6067a  0006a  

 (  P>0.05النسب المئوية المشتركة بحرف واحد على األقل ضمن حدود السطر الواحد ال يوجد بينها فروق معنوية) 
  متوسط الوزن الحي: .7

( متوسط الوزن الحي عند طيور كل مجموعة من المجوعات المختلفة وذلك بعمر يوم واحد وفي 1يبين الجدول )
 نهاية كل مرحلة من مراحل فترة التسمين. 
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 متوسط الوزن الحي )غ( للطير خالل فترة التسمين. .5الجدول 
 العمر

 )يوماً(

 F البروتين الخام

 المحسوبة

LSD 

5% 

LSD 

 الثالثة )الشاهد(الثانية األولى  2%

2 900 A 902 a 903 a 0094 - - 

24 4702 A 4803 b 4903 b 0098 003 - 

65 8803 a 00000 b 00200 c 7208 400 604 

40 02403 a 03000 b 04900 c 0408 0000 0000 

 العمر

 )يوماً(

 F الخميرة الجافة

 المحسوبة

LSD 

0% 

LSD 

 الثالثة الثانية األولى )الشاهد( 0%

2 903 a 902 a 902 a 0006 - - 

24 4706 a 4707 a 4900 b 6009 003 - 

65 9008 a 000 b 00900 c 43047 4046 6040 

40 02400 a 03608 b 048 c 02086 0000 0000 

 (.p>0.05معنوية )يوجد بينها فروق  في هذا الجدول والجداول الالحقة المتوسطات المشتركة بحرف واحد على األقل ضمن السطر الواحد ال
 التداخل بمؤشر متوسط الوزن الحي )غ( للطير خالل فترة التسمين. .6الجدول

 %5 العمر)يوماً(

 
 قوة التأثير% p -قيمة  م (Fالتداخل ) 1% 

للعاملين  التداخل الخميرة البروتين

 ً  معا

0 - - 0038 00807 03074 9020 00007 34000 

04 - - 002 00376 30070 33087 02029 76088 

 96049 0082 33090 06070 00040 3073 - معنوي 30

 89046 24060 30003 34068 00008 0026 - معنوي 42

 ( مايلي:1يالحظ من الجدول )
يومـًا( لـوحظ هنـاك فـرق 18في نهاية المرحلة األولى للتسمين )بعمر  :البروتين الخام في مؤشر متوسط الوزن الحي تأثير -

 ومجموعة الشاهد.  وسط الوزن الحي للطير بين المجموعة األولى( بمؤشر متP<0.05معنوي)
يومــًا( تفوقــت طيــور المجموعــة الثالثــة علــى طيــور مجموعــة الشــاهد, حيــث كــان هــذا  01فــي نهايــة المرحلــة الثانيــة )بعمــر  -

 (.P<0.01) معنوي  األولىمجموعة العلى طيور الشاهد مع مالحظة تفوق طيور مجموعة  ،(P<0.01التفوق معنويا )
بمؤشر متوسط الوزن الحي للطير  يومًا( ايضًا تفوقت طيور مجموعة الشاهد87في نهاية فترة التسمين )بعمر   

بالمؤشر المدروس  الشاهدمجموعة يور المجموعة الثالثة على طيور وتفوق ط ،(P<0.05)األولى مجموعة ال طيور على
 والثالثة األولىمتوسط وزن الطير في نهاية فترة التسمين في المجموعتين التجريبية الفرق ب(, حيث كان P<0.05معنويًا)
نسبة البروتين  كلما ازدادتعلى الترتيب عما هو عليه في مجموعة الشاهد, وهذا يدل على أن  (%11.0, 8.0-)بنسبة

 ( 7116 ،)طالبوهذا يتفق مع كاًل من  ،زيادة بالوزن الحي لطيور الفري بعمر التسويق العلفية أدت إلىفي الخلطة 
 (Marks., (1993 Hussein et  al., (1996); ;Hashiguchi et al.,( 1998); Hsieh et al .,(2011) . 

يومـًا( لـوحظ هنـاك فـرق 18في نهاية المرحلـة األولـى للتسـمين )بعمـر : تأثير الخميرة لجافة في مؤشر متوسط الوزن الحي -
 لثة. الثا( بمؤشر متوسط الوزن الحي للطير بين مجموعة الشاهد والمجموعة P<0.05معنوي)

يومــًا( تفوقــت طيــور المجموعــة الثالثــة علــى طيــور مجموعــة الشــاهد, حيــث كــان هــذا  01فــي نهايــة المرحلــة الثانيــة )بعمــر  -
 (.P<0.01)مجموعة الشاهد معنوي المجموعة الثانية على طيور تفوق طيور  و ،(P<0.01التفوق معنويا )
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بمؤشر متوسط الوزن الحي للطير على المجموعة الثانية تفوقت طيور  ( يوماً 87في نهاية فترة التسمين )بعمر   
وتفوق طيور المجموعة الثالثة على طيور مجموعة الشاهد بالمؤشر المدروس  ،(P<0.05)مجموعة الشاهد طيور 
والثالثة  األولىمتوسط وزن الطير في نهاية فترة التسمين في المجموعتين التجريبية تفوق (, حيث كان P<0.01معنويًا)
وهذا يدل على أن  كلما رفعت نسبة البروتين في  ،على الترتيب عما هو عليه في مجموعة الشاهد   %18.9, 9.9 بنسبة

 Santin et; (7111)يتفق مع كاًل من وهذا  ،الخلطة العلفية تعمل على زيادة بالوزن الحي لطيور الفري بعمر التسويق
al., (7118);Abaza et al., Pan and Yu, (2013).  

ــــداخل  ( 6يالحــــظ مــــن الجــــدول ) :الأأأأوزن الحأأأأيمتوسأأأأط بأأأأين العأأأأاملين المأأأأؤثرين فأأأأي مؤشأأأأر  التأأأأداخلتأأأأأثير  - ت
 رفــع نســبة ممــا يــدل لوجــود عالقــة تــداخل ايجــابي بــين ،يومــاً  87يومــًا وعمــر  06بعمــر بــين العــاملين  (p<0.05)معنــوي 

  مؤشر الوزن الحي للفري. مستوى الخميرة الجافة في إضافةزيادة و البروتين الخام 
 متوسط استهالك الطير من العلف: .0

( متوسط استهالك العلف من قبل الطير الواحد خالل كل مرحلة من مراحـل التسـمين ولكامـل فتـرة التسـمين 7يبين الجدول )
 في المجوعات المختلفة. 

 )غ( اليومي خالل فترة التسمين ولكامل فترة التسمين. متوسط استهالك الطير من العلف.  7الجدول 
 العمر

 )يوماً(

 F البروتين الخام

 المحسوبة

LSD 

5% 

LSD 

 الثالثة )الشاهد(الثانية األولى  2%

2-24 8200 a 7903 a 7803 a 0077 - - 

25-65 02006 a 02409 a 02302 a 0007 - - 

63-40 00800 a 9800 a 9006 a 2070 - - 

2-40 30602 a 30207 a 29700 a 3067 - - 

 F الخميرة الجافة )يوماً( العمر

 المحسوبة

LSD 

0% 

LSD 

 الثالثة الثانية األولى )الشاهد( 0%

2-24 8202 a 8009 a 7606 a 0072 - - 

25-65 02008 a 02000 a 026 a 0060 - - 

63-40 98 a 002 a 00204 a 0037 - - 

2-40 30009 a 30809 a 30000 a 0034 - - 

 
 .)غ( اليومي خالل فترة التسمين ولكامل فترة التسمين متوسط استهالك الطير من العلف التداخل بمؤشر.  8الجدول 

 العمر

 )يوماً(
5% 2% 

 التداخل

(F) م 

 -قيمة 

p 

 قوة التأثير%

 للعاملين معاً  التداخل العامل الثاني األولالعامل 

0-04 - - 0004 0040 8033 08006 24060 00003 

00-30 - - 0093 0049 2032 8002 26000 36090 

 82020 70009 0046 00070 00002 8089 معنوي معنوي 36-42

 73007 00020 2004 00093 0003 4063 - يمعنو 0-42

 (7يالحظ من خالل الجدول )
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( بين P>0.05عدم وجود أي فرق معنوي ) :متوسط استهالك الطير من العلف ن الخام في مؤشرتأثير البروتي -
مع كال  وهذا يتفق والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ولكامل فترة التسمينالمختلفة في نهاية المرحلة األولى المجموعات 

  .Abbel Mggeed., (2009) ; Garcia et al. ,(2005) Hsieh et al .,(2011);من
( P>0.05ولم يالحظ  وجود أي فرق معنوي ): متوسط استهالك الطير من العلفتأثير الخميرة لجافة في مؤشر  -

واتفقت  المختلفة في نهاية المرحلة األولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة ولكامل فترة التسمينبين المجموعات 
 .Celik et al., (2001) ت و خالف ,.El-Ghamry et al., (7111)  Zhang et al ;(7117) النتيجة مع 

( 8يالحظ من خالل الجدول ) :العلفمتوسط استهالك الطير من تأثير التداخل بين العاملين المؤثرين في مؤشر  - 
بالنسبة  أما ،( بين المجموعات المختلفة في نهاية المرحلة األولى والمرحلة الثانيةP>0.05عدم وجود أي تداخل معنوي )

( لكامل فترة P<0.05(  مما جعل التداخل بين المجموعتين معنوي )P<0.01للمرحلة الثالثة وجد تداخل معنوي)
  .التسمين
 معامل التحويل الغذائي:  .8

 ( متوسط معامل التحويل الغذائي خالل كل مرحلة من مراحل التسمين في المجموعات المختلفة.9يبين الجدول )
 متوسط معامل التحويل الغذائي..  9الجدول 

 العمر

 )يوماً(

 F البروتين الخام

 المحسوبة

LSD 

5% 

LSD 

 الثالثة )الشاهد(الثانية األولى 2%

2-24 2006 a 2003 a 0096 a 3002 - - 

2-65 2068 a 2024 b 0097 b 20000 003 004 

25-65 3023 a 2040 b 0099 b 20040 0044 0029 

63-40 3009 a 3023 a 3000 a 0002 - - 

2-40 2078 a 2043 b 2003 c 26086 0020 0029 

 العمر

 )يوماً(

 F الخميرة الجافة

 المحسوبة

LSD 

0% 

LSD 

 الثالثة الثانية األولى )الشاهد( 0%

2-24 2000 a 2000 a 0090 b 6002 0007  

2-65 2007 a 2028 b 2000 b 00070 0020 0036 

25-65 3002 a 2044 b 2006 b 00039 0044 0063 

63-40 3029 a 2094 a 3008 a 0002 - - 

2-40 2067 a 2040 b 2020 c 03023 0020 0029 

 خالل فترة التسمين.متوسط معامل التحويل الغذائي التداخل بمؤشر  .11الجدول 
 العمر

 )يوماً(
5%  

 
 التداخل 1% 

 (F) م 
قيمة 

- p 

 قوة التأثير%

العامل  األولالعامل 

 الثاني

 للعاملين معاً  التداخل

2-24 - - 0.22 2.23 23.60 66.22 06.22 35.66 

2-65 - - 2.36 2.05 50.22 03.80 8.43 88.62 

25-65 - - 2.36 2.23 55.44 03.62 3.33 32.32 

63-40 - - 0.02 2.25 50.33 22.82 22.82 88.35 

2-40 - - 2.36 2.05 2.08 42.06 42.06 46.25 

 ( مايلي:9يالحظ من خالل الجدول )
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حــظ م ياليومــًا( لــ18فــي نهايــة المرحلـة األولــى للتســمين )بعمــر  :معامأأل التحويأأل الغأأذائيتأأأثير البأأروتين الخأأام فأأي مؤشأأر  -
 للطير بين المجموعة األولى ومجموعة الشاهد.  معامل التحويل الغذائي( بمؤشر P>0.05هناك فرق معنوي)

 ،ألولـىامجموعـة الالثالثة علـى طيـور  الشاهد والمجموعة يومًا( تفوقت طيور المجموعة 01في نهاية المرحلة الثانية )بعمر  -
معنـوي  األولـىعلـى طيـور المجموعـة  ثالثةمجموعة الالمع مالحظة تفوق طيور  ،(P<0.05حيث كان هذا التفوق معنويا )

(P<0.01.) 
تفوقت طيور مجموعة الشاهد بمؤشر متوسط الوزن الحي للطير  يضاً أيومًا( 87في نهاية فترة التسمين )بعمر   

وتفوق طيور المجموعة الثالثة على طيور مجموعة الشاهد بالمؤشر المدروس  ،(P<0.01على طيور المجموعة األولى )
  (.7116) ،طالب; Hsieh et al .,(2011)وهذا يتفق مع كاًل من  ،(P<0.01معنويًا)

يومـًا( لـوحظ هنـاك 18: فـي نهايـة المرحلـة األولـى للتسـمين )بعمـر معامأل التحويأل الغأذائيتأثير الخميرة لجافة فأي مؤشأر  -
 للطير بين مجموعة الشاهد والمجموعة الثالثة. معامل التحويل الغذائي ( بمؤشر P<0.05معنوي)فرق 

ــة الثانيــة )بعمــر  - المجمــوعتين  علــى طيــورمجموعــة الشــاهد طيــور  ،(P<0.05معنويــا )يومــًا( تفوقــت  01فــي نهايــة المرحل
 .التجريبيتين
للطير  معامل التحويل الغذائييومًا(  تفوقت طيور المجموعة الثانية بمؤشر  87في نهاية فترة التسمين )بعمر   

وتفوق طيور المجموعة الثالثة على طيور مجموعة الشاهد بالمؤشر المدروس  ،(P<0.05على طيور مجموعة الشاهد )
 ,Santin et al., (7118)., ;Abaza et al (;Pan and Yu; (7111)وهذا يتفق مع كاًل من ،(P<0.01معنويًا)
  .,.El-Ghamry et al (7117 )وخالف 2013)

( عـدم وجـود 11مـن خـالل الجـدول )حـظ يال :معامأل التحويأل الغأذائيتأثير التداخل بين العاملين المأؤثرين فأي مؤشأر  -
 . بالمؤشر المدروس يوماً  87يومًا وعمر  06بين العاملين بعمر  (p<0.05)تداخل  أي

 ( )الكفاءة اإلنتاجية(: P.Nالعدد اإلنتاجي ) .5
 يومًا. 87( العدد اإلنتاجي للطيور في المجموعات المختلفة بعمر 11يبين الجدول )

 يوم.42العدد اإلنتاجي للطيور في المجموعات المختلفة بعمر .  11الجدول 
 الخميرة الجافة البروتين الخام المؤشر

 الثالثة الثانية األولى )الشاهد( الثالثة )الشاهد(الثانية األولى 

 000047 02400 002036 006020 020000 98022 العدد اإلنتاجي

 047 020023 000 024040 000 78023 بالنسبة للشاهد %

 (11يالحظ من  خالل الجدول )
إن أعلـــى كفـــاءة إنتاجيـــة كانـــت عنـــد طيـــور المجموعـــة الثالثـــة, حيـــث كـــان العـــدد اإلنتـــاجي يزيـــد بــــ  تأأأأثير البأأأروتين الخأأأام:

ـــة مـــع مثيلـــه فـــي مجموعـــة الشـــاهد71.81%  71.77بــــ يـــنقصكـــان  األولـــىأمـــا العـــدد اإلنتـــاجي فـــي المجموعـــة  ،بالمقارن
لمجموعــات الثالثـة بالمقارنــة مـع مجموعــة بالمقارنـة مـع مجموعــة الشـاهد. وقــد يفسـر ارتفــاع الكفـاءة اإلنتاجيـة عنــد طيـور ا%

 .ارتفاع بنسبة البروتين الخام في الخلطة العلفيةالشاهد نتيجة 
 %87حيـث كـان العـدد اإلنتـاجي يزيـد بــ  ،إن أعلـى كفـاءة إنتاجيـة كانـت عنـد طيـور المجموعـة الثالثـة :تأثير الخميرة لجافة

بالمقارنـة مــع %71.70نتــاجي فـي المجموعـة الثانيــة كـان يزيـد فقــط بــأمـا العـدد اإل ،بالمقارنـة مـع مثيلــه فـي مجموعـة الشــاهد
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وقــد يفســر ارتفــاع الكفــاءة اإلنتاجيــة عنــد طيــور المجموعــات الثانيــة والثالثــة بالمقارنــة مــع مجموعــة الشــاهد  ،مجموعــة الشــاهد
 نتيجة االستفادة من األعالف بشكل جيد.

ات العلفية لم يؤد إلى أي تأثير سلبي في الكفاءة اإلنتاجية مما سبق يتضح لنا إن إضافة الخميرة الجافة للخلط
 .   ,.Santin et al (7111)al; ,. (7111)  والنتيجة تتفق مع ، بل على العكس أدى إلى رفع هذه الكفاءة ،للطيور

Zhang et 
 الجدوى االقتصادية لتسمين الطيور: .6

المسـتخدمة فـي تغذيـة طيـور المجموعـات المختلفـة ومتوسـط اسـتهالك كغ مـن الخلطـة العلفيـة 1إذا ما اخذ بالحسبان قيمة -
كغ علف مستهلك( ومتوسـط معامـل التحويـل الغـذائي 1الطير الواحد من كل خلطة من هذه الخلطات )وبالتالي معرفة قيمة 

كـل  مجموعـة مـن  يومًا فـي 87يومًا ومتوسط الوزن الحي بعمر  87لكامل فترة التسمين ونسبة النفوق التراكمية حتى عمر 
 (17المجموعات المختلفة في فترة إجراء البحث فإننا نحصل على النتائج المبينة في الجدول )

 يوما   42الجدوى االقتصادية لتسمين الطيور حتى عمر  .12الجدول 
 الخميرة الجافة البروتين الخام المؤشر

 الثالثة الثانية األولى )الشاهد( الثالثة )الشاهد(الثانية األولى 

كغ 0كلفة الصوص إلنتاج 

 وزن حي ل0س
4360.71 3907.28 3583.50 4354.87 3915.23 3577.27 

كغ وزن 0كلفة التغذية إلنتاج 

 حي ل0س
2441.39 2258.67 2278.04 2545.44 2320.80 2081.88 

كلفة الصوص والتغذية إلنتاج 

 كغ وزن حي ل0س0
6802.10 6165.95 5861.54 6900.31 6236.03 5659.15 

 82.01 90.37 100.00 95.06 100.00 110.32 بالنسبة للشاهد%

 4244.36 4677.02 5175.23 4396.16 4624.47 5101.57 كغ وزن حي ل0س0كلفة إنتاج 

كغ 0الربح المحقق من إنتاج 

 وزن حي ل0س
898.43 1375.53 1603.84 824.77 1322.98 1755.64 

 41.36 28.29 15.94 36.48 29.74 17.61 مؤشر الربح %

إلــى الخلطـات العلفيـة لتســمين الفـري وبالنسـب المــذكورة  البـروتين الخـام أو ممـا سـبق نســتنتج إن إضـافة الخميـرة الجافــة
بل أدى ذلك إلـى خفـض  ،في مواد البحث وطرائقه لم يكن له أي تأثير سلبي على المؤشرات والكفاءة اإلنتاجية للطيور

 كغ وزن حي وبالتالي رفع مؤشر الربح من عملية التسمين.1كلفة الصوص والتغذية إلنتاج 
كـغ وزن حـي ورفـع مؤشـر الـربح مـن 1والتغذيـة إلنتـاج  تربية طيـر فـري واحـدوبناًء على ما تقدم ومن اجل خفض كلفة 

لوجـود تـداخل ايجـابي  طـات العلفيـة لتسـمين الفـري اليابـانيإلـى الخل الخميـرة الجافـة عملية التسمين فإننا ننصح بإضافة
 .مع رفع نسبة البروتين الخام

 :المراجع 
(. دراسة تأثير مستوى البروتين الخام والمثيونين والكولين في األداء اإلنتاجي للفري الياباني 7116طالب، حسن محمد)

 187جامعة دمشق، سوريا  كلية الزراعة، الحيواني،)السمان(تحت الظروف المحلية. رسالة دكتوراه. قسم اإلنتاج 
 صفحة. 

Abaza, I. M.;M. S. Shehata;M. S. Shoied; and I. I. Hassan (2008). Evaluation of some natural 

feed additives in growing chicks diet. International journal of poultry Science.7(9): 872-

879. 
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Abstract 

The research was took place on 270 chicks of Japanese quails in 

(Nour) poultry in Jerroud city in the period that extend between 

21\8\2020 and 2\10\2020. Birds were distributed at the beginning of 

the experiment to 9 groups at a rate of 30 chicks for each group and 

each group distributed to tow repeats, and each repeat have 15 chicks. 

With age of one day. 

All conditions of shelter and care were the same for all groups during 

the care period, which lasted from the age of one day to 6 weeks. But 

feeding of the birds in the different groups were different as follows: 

It included nine feed mixtures, each one differing from the other in 

protein content and the level of addition of yeast (3 x 3). The first 

factor: the effect of the level of crude protein in mixtures, as it 

decreased and increased by 10% than it was in (NRC1994). The 

second factor: the effect of the level of dry yeast in the mixtures, as 

they were added in the following proportions (0.0, 0.05 and 

0.1%).The search is (3 × 3). The results of the research showed the 

following: Using high level of both of crude protein and dry yeast, 

and the overlapping by them in the mixtures leads to significant 

superiority with: average live weight index, average food conversion 

factor index and production number. Group (9) gave the best 

performance and the highest economic returning. 

Key Words: Japanese Fur, Crude Protein, Dry Yeast, Food 

Conversion Factor. 

 


