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ملخص البحث
نف111111ذ البح111111ث ف111111ي مدجن111111ة خراب111111و التابع111111ة لكلي111111ة الزراع111111ة – جامع111111ة دم111111شق
عل1111ى  ٧٢٥صوص1111ا ً بياض11111ا ً م1111ن الھج11111ين الم1111سمى  Babcock B300المن1111تج للب11111يض
أب11111يض الق11111شرة  ،ف11111ي الفت11111رة م11111ن  ٢٠٠٥/٨/١٠حت11111ى  ، ٢٠٠٦/١٢/٢٧وزع11111ت ھ11111ذه
الصي1111صان ف1111ي ث1111الث مجموع1111ات  ،ض1111مت ك1111ل مجموع1111ة ثالث1111ة مك1111ررات  ،ت1111م إي1111واء
الطيور في حظائر مفتوحة وعلى الفرشة العميقة .
جمي111ع ظ111روف اإلي111واء والرعاي111ة كان111ت متماثل111ة لجمي111ع الطي111ور ف111ي المجموع111ات
الثالث  ،أما التغذية فقد كانت مختلفة وعلى النحو التالي :
المجموع1111ة األول1111ى )ال1111شاھد(  :غ1111ذيت طيورھ1111ا خ1111الل مرحلت1111ي النم1111و واإلنت1111اج
على خلطات تقليدية مجروشة تحوي بروتينا ً حيوانيا ً )مسحوق السمك( .
المجموع111ة الثاني111ة  :غ111ذيت طيورھ111ا خ111الل مرحلت111ي النم111و واإلنت111اج عل111ى خلط111ات
نباتية مجروشة .
المجموع111ة الثالث111ة  :غ111ذيت طيورھ111ا خ111الل مرحلت111ي النم111و واإلنت111اج عل111ى خلط111ات
نباتية مضغوطة على شكل حبيبات .
أظھرت نتائج البحث وبالمقارنة مع مجموعة الشاھد مايلي :
 -١لم تؤثر الخلطات النباتية سواء كانت مجروشة أو مضغوطة على شكل حبيبات معنويا ً
في نسبتي النفوق واالستبعاد خالل مرحلتي النمو واإلنتاج .
 -٢ل11م ت11ؤثر الخلط11ات النباتي11ة س11واء كان11ت مجروش11ة أو م11ضغوطة عل11ى ش11كل حبيب11ات
معنوي111ا ً ف111ي متوس111ط وزن الج111سم ف111ي نھاي111ة مرحل111ة النم111و )عن111د عم111ر  ٢٠أس111بوعا ً(
وخ11الل مرحل11ة اإلنت11اج  ،وك11ذلك ل11م ت11ؤثر ف11ي مؤش11ر التج11انس ب11الوزن الح11ي خ11الل
مرحلتي النمو واإلنتاج .
 -٣ل1111م ت1111ؤثر الخلط1111ات النباتي1111ة المجروش1111ة وك1111ذلك الم1111ضغوطة عل1111ى ش1111كل حبيب1111ات
معنويا ً في تطور الجھاز التناسلي عند الطيور .
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 -٤أدت الخلط1111ات النباتي1111ة المجروش1111ة إل1111ى انخف1111اض معن1111وي ف1111ي ط1111ول قن1111اة الھ1111ضم
وط111ول الج111ذع وط111ول الع111رف وارتفاع111ه  ،أم111ا الخلط111ات النباتي111ة الم111ضغوطة عل111ى
شكل حبيبات فلم تؤثر معنويا ً في تلك المؤشرات .
 -٥ل1111م ت1111ؤثر الخلط1111ات النباتي1111ة المجروش1111ة وك1111ذلك الم1111ضغوطة عل1111ى ش1111كل حبيب1111ات
معنوي111ا ً ف111ي متوس111ط اس111تھالك العل111ف حت111ى عم111ر  ٢٠أس111بوعا ً  ،بينم111ا أدت الخلط111ات
النباتي11ة المجروش11ة إل11ى زي11ادة معنوي11ة ف11ي متوس11ط كمي11ة العل11ف الم11ستھلكة م11ن قب11ل
الطي1111ر الواح1111د خ1111الل المرحل1111ة اإلنتاجي1111ة  ،إال أن الخلط1111ات النباتي1111ة الم1111ضغوطة
على شكل حبيبات لم تؤد إلى ذلك .
 -٦أدى اس1111تخدام الخلط1111ات النباتي1111ة المجروش1111ة وك1111ذلك الخلط1111ات النباتي1111ة الم1111ضغوطة
عل11ى ش11كل حبيب11ات إل11ى خف11ض كلف11ة التغذي11ة وال11صوص إلنت11اج فرخ11ة واح11دة بعم11ر
 ٢٠أسبوعا ً بنسبة  ٥و  %١.٩على التوالي .
 -٧أدت الخلط11111ات النباتي11111ة المجروش11111ة وك11111ذلك الخلط11111ات النباتي11111ة الم11111ضغوطة عل11111ى
ش111كل حبيب111ات إل111ى ت111أخير عم111ر الن111ضج الجن111سي عن111د الطي111ور ب111ـ  ٢و  ١.٣يوم111ا ً
على التوالي
 -٨أدت الخلط111ات النباتي111ة الم111ضغوطة عل111ى ش111كل حبيب111ات إل111ى إطال111ة معنوي111ة ف111ي م111دة
المث111ابرة لقم111ة إنت111اج الب111يض  ،كم111ا أدت إل111ى اإلس111راع بالوص111ول إل111ى ذروة إنت111اج
البيض .
 -٩ل111م ت111ؤثر الخلط111ات النباتي111ة المجروش111ة وك111ذلك الخلط111ات النباتي111ة الم111ضغوطة عل111ى
ش11كل حبيب11ات س11لبا ً ف11ي مع11دل إنت11اج الب11يض  ،كم11ا ل11م ت11ؤثر س11لبا ً ف11ي متوس11ط إنت11اج
الدجاجة من البيض ) (H.Dو ). (H.H
 -١٠ل1111م ي1111ؤثر اس1111تخدام الخلط1111ات النباتي1111ة س1111واء كان1111ت مجروش1111ة أو م1111ضغوطة عل1111ى
شكل حبيبات في نسبة البيض الصالح للتسويق .
 -١١ل1111م يك1111ن الس1111تخدام الخلط1111ات النباتي1111ة س1111واء كان1111ت مجروش1111ة أو م1111ضغوطة عل1111ى
ش111111كل حبيب111111ات أي ت111111أثير س111111لبي ف111111ي متوس111111ط وزن البي111111ضة خ111111الل المرحل111111ة
اإلنتاجية  ،بل كان ذو تأثير إيجابي  ،إال أن ھذا التأثير لم يصل لحد المعنوية.
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 -١٢ل1111م يك1111ن الس1111تخدام الخلط1111ات النباتي1111ة س1111واء كان1111ت مجروش1111ة أو م1111ضغوطة عل1111ى
ش111كل حبيب111ات أي111ة ت111أثيرات معنوي111ة ف111ي ن111سب ت111وزع وض111ع الب111يض خ111الل س111اعات
النھار .
 -١٣ل111م ت111ؤثر الخلط111ات النباتي111ة المجروش111ة س111لبا ً ف111ي متوس111ط معام111ل التحوي111ل الغ111ذائي
لكام111ل المرحل111ة اإلنتاجي111ة  ،بينم111ا أث111رت الخلط111ات النباتي111ة الم111ضغوطة عل111ى ش111كل
حبيب111ات إيجابي111ا ً ف111ي متوس111ط معام111ل التحوي111ل الغ111ذائي لكام111ل المرحل111ة اإلنتاجي111ة ،
حيث انخفض ھذا المؤشر بشكل معنوي .
 -١٤ل11م يك11ن للخلط11ات النباتي11ة س11واء كان11ت مجروش11ة أو م11ضغوطة عل11ى ش11كل حبيب11ات
أي1111ة ت1111أثيرات س1111لبية ف1111ي أھ1111م مواص1111فات الب1111يض  ،ب1111ل أدت إل1111ى خف1111ض كمي1111ة
الكولسترول الرديء ) (LDLفي صفار البيض .
 -١٥أدت تغذي111ة الطي111ور عل111ى الخلط111ات النباتي111ة س111واء كان111ت مجروش111ة أو م111ضغوطة
عل111ى ش111كل حبيب111ات إل111ى خف111ض كلف111ة التغذي111ة إلنت111اج ١ك111غ ب111يض )فيم111ا إذا ح111سبت
ھذه الكلفة خالل المرحلة اإلنتاجية( بنسبة  ٨.٢و  %٨.٦على التوالي .
 -١٦أدت تغذي111ة الطي111ور عل111ى الخلط111ات النباتي111ة س111واء كان111ت مجروش111ة أو م111ضغوطة
عل111ى ش111كل حبيب111ات إل111ى خف111ض كلف111ة التغذي111ة إلنت111اج ١ك111غ ب111يض )فيم111ا إذا ح111سبت
ھذه الكلفة خالل مرحلتي النمو واإلنتاج( بنسبة  ٨.٢و  %٨.١على التوالي .

وبناء ً على ما تقدم ومن أجل رفع الفعالية االقتصادية إلنتاج البيض يقترح :
اس1111تخدام الخلط1111ات النباتي1111ة المختب1111رة ف1111ي ھ1111ذا البح1111ث س1111واء كان1111ت مجروش1111ة أو
مضغوطة على شكل حبيبات في تغذية دجاج البيض حيث أدى ذلك إلى :
أ-

ب-

خف111ض كلف111ة التغذي111ة وك111ذلك خف111ض كلف111ة التغذي111ة وال111صوص مع111ا ً إلنت111اج فرخ111ة
واحدة بعمر  ٢٠اسبوعا ً .
خفض كلفة التغذية إلنتاج ١كغ بيض .
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المقدمة :
يعم11ل الب11احثون ب11شكل حثي11ث لخف11ض كلف11ة التغذي11ة ف11ي مج11ال إنت11اج ال11دواجن  ،تل11ك
الكلف111ة الت111ي تمث111ل م111ا اليق111ل ع111ن  %٧٠م111ن كلف111ة اإلنت111اج الكلي111ة  ،وذل111ك للوص111ول إل111ى
األم111ن الغ111ذائي ال111ذي اتف111ق الخب111راء الع111رب عل111ى تعريف111ه بأن111ه :عب111ارة ع111ن ق111درة المجتم111ع
العرب111ي عل111ى ت111وفير االحتياج111ات األساس111ية م111ن األغذي111ة لمواطني111ه  ،وض111مان الح111د األدن111ى
م111ن تل111ك االحتياج111ات بانتظ111ام عب111ر إنت111اج ال111سلع الغذائي111ة عربي111ا ً  ،وت111وفير ح111صيلة كافي111ة
من عائدات الصادرات الستيراد ما يلزم لسد النقص في اإلنتاج الغذائي .
لق1111د أش1111ارت إح1111صائيات المنظم1111ة العربي1111ة للتنمي1111ة الزراعي1111ة ) (AOADال1111صادرة
ع111ام  ٢٠٠٦إل111ى أن إنت111اج الب111يض ف111ي ال111دول العربي111ة لع111ام  ٢٠٠٥بل111غ  ١٤١٠.٥٣أل111ف
ط11111ن  ،وق11111د احتل11111ت م11111صر المرك11111ز األول والجزائ11111ر ف11111ي المرك11111ز الث11111اني وس11111ورية
وال11سعودية ف11ي المرك11زين الثال11ث والراب11ع عل11ى الت11والي كم11ا احتل11ت ال11يمن المرك11ز العاش11ر
ف111ي ھ111ذا المج111ال  ،وبلغ111ت ال111صادرات وال111واردات ف111ي ال111دول العربي111ة ٧٧.٩٤ ، ٢٤.٢٠
أل1111ف ط1111ن عل1111ى الت1111والي  ،وكان1111ت ن1111سبة االكتف1111اء ال1111ذاتي ) %٩٦.٣٣الكت1111اب ال1111سنوي
لإلحصاءات الزراعية العربية . (٢٠٠٦
أم1111ا إنت1111اج لح1111وم ال1111دواجن فق1111د ارتف1111ع عل1111ى الم1111ستوى العرب1111ي ف1111ي ع1111ام ٢٠٠٥
مقارن11111ة بع11111ام  ، ٢٠٠٤حي11111ث بل11111غ م11111ا يع11111ادل  %٣.٦م11111ن اإلنت11111اج الع11111المي  ،وحقق11111ت
ال111صادرات العربي111ة م1111ن لح111وم ال1111دواجن ارتفاع111ا ً ن1111سبيا ً ق111در بنح1111و  %٣٧.٣ب111ين ع1111امي
 ٢٠٠٤و  ٢٠٠٥لي1111صل إل1111ى  ٢٤.٧أل1111ف ط1111ن ع1111ام  ، ٢٠٠٥وعل1111ى العك1111س م1111ن ذل1111ك
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تراجع1111ت ال1111واردات العربي1111ة م1111ن لح1111وم ال1111دواجن لت1111صل إل1111ى  ٧٨٤أل1111ف ط1111ن ف1111ي ع1111ام
 ٢٠٠٥بتراج1111ع ن1111سبي يق1111در بح1111والي  %١٧ع1111ن واردات ع1111ام ) ٢٠٠٤تقري1111ر أوض1111اع
األمن الغذائي العربي . (٢٠٠٥
يع111د الب111روتين الحي111واني م111ن أھ111م العناص111ر الغذائي111ة لإلن111سان  ،ل111ذا ف111إن الخط111ط ف111ي
ال1111دول العربي1111ة ت1111سعى نح1111و رف1111ع متوس1111ط اس1111تھالك ش1111عوبھا م1111ن ھ1111ذا العن1111صر الغ1111ذائي
الھ111ام  ،كم111ا وت111سعى ھ111ذه ال111دول جمع111اء إل111ى توس111يع الم111شاريع الخاص111ة بإنت111اج ال111دواجن
)لح111م و ب111يض( وزي111ادة كمي111ة اإلنت111اج  ،حي111ث ارتف111ع المت111اح لالس111تھالك منھ111ا ب111ين ع111امي
 ٢٠٠٣و  ٢٠٠٤بن1111سبة  %٧.٥٩عم1111ا ك1111ان علي1111ه ع1111ام  ٢٠٠٢لكن1111ه تراج1111ع ب1111ين ع1111امي
 ٢٠٠٤و  ٢٠٠٥بن1111سبة  %٢.٥نتيج1111ة للتراج1111ع ف1111ي حج1111م وارداتھ1111ا  ،فق1111د بل1111غ المت1111اح
لالس111تھالك نح111و  ٣.٧ملي111ون ط111ن  ،أي مايع111ادل  %٤.٩م111ن حج111م المع111روض منھ111ا ف111ي
العالم عام ) ٢٠٠٣تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي . (٢٠٠٥
وص111ل إنت111اج الب111يض ف111ي الجمھوري111ة اليمني111ة إل111ى  ٤٥.٤٠أل111ف ط111ن لع111ام ، ٢٠٠٤
وبلغ111ت ك111ل م111ن ال111صادرات وال111واردات  ١.١٠ ، ٠.٠٧أل111ف ط111ن عل111ى الت111والي  ،أي أن
ن1111111سبة االكتف1111111اء ال1111111ذاتي بلغ1111111ت  ، %٩٧.٧٨بينم1111111ا بل1111111غ اإلنت1111111اج ف1111111ي ع1111111ام ٢٠٠٥
نح1111و  ٤٦.٥٠أل1111ف ط1111ن  ،أي بزي1111ادة ن1111سبية ق1111درھا  %٢.٤ع1111ن ع1111ام  ، ٢٠٠٤وبلغ1111ت
ال11111صادرات  ٠.٠٣أل11111ف ط11111ن  ،وحقق11111ت اكتف11111اء ذات11111ي بن11111سبة  %٩٩.٩٤أي أن ن11111سبة
االكتف1111اء ال1111ذاتي ارتفع1111ت ف1111ي ع1111ام  ٢٠٠٥بن1111سبة  ، %٢.٢أم1111ا إنت1111اج اللح1111وم البي1111ضاء
)لح1111وم ال1111دواجن( لع1111ام  ٢٠٠٤فق1111د بل1111غ ح1111والي  ١١٠.٩٠أل1111ف ط1111ن  ،وبلغ1111ت ك1111ل م1111ن
ال1111111صادرات وال1111111واردات  ١٠٠.١٤ ، ٠.٧١أل1111111ف ط1111111ن عل1111111ى الت1111111والي  ،أي أن ن1111111سبة
االكتف1111اء ال1111ذاتي كان1111ت  ، %٥٢.٧٣بينم1111ا ف1111ي ع1111ام  ٢٠٠٥وص1111ل اإلنت1111اج إل1111ى ١١٣.٠٠
أل1111ف ط1111ن  ،وبلغ1111ت ال1111واردات  ١٠١.٤٤أل1111ف ط1111ن  ،وب1111ذا بلغ1111ت ن1111سبة االكتف1111اء ال1111ذاتي
) %٥٢.٧٠الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية . (٢٠٠٦
بل1111غ إنت1111اج الب11111يض ف1111ي الجمھوري11111ة العربي1111ة ال1111سورية  ٢٠٠.١٠أل11111ف ط1111ن ف11111ي
ع1111ام  ، ٢٠٠٤وبلغ1111ت ك1111ل م1111ن ال1111صادرات وال1111واردات  ٠.٠٥ ، ٢.٣٢أل1111ف ط1111ن عل1111ى
الت111والي  ،وبالت111الي كان111ت ن111سبة االكتف111اء ال111ذاتي  ، %١٠١.١٥لك111ن اإلنت111اج انخف111ض ف111ي
ع1111ام  ، ٢٠٠٥حي1111ث وص1111ل إل1111ى 155.20.أل1111ف ط1111ن  ،وبلغ1111ت ال1111صادرات وال1111واردات
 ٠.٠١ ، ٠.٠٨أل111111ف ط111111ن عل111111ى الت111111والي  ،مم111111ا أدى إل111111ى انخف111111اض ن111111سبة االكتف111111اء
ال1111ذاتي  ،حي1111ث وص1111لت إل1111ى  ، %١٠٠.٠٥أم1111ا إنت1111اج اللح1111وم البي1111ضاء لع1111ام  ٢٠٠٤فق1111د
بل1111غ  ١٧٠.٠٠أل1111ف ط1111ن ول1111م ت1111سجل أي ص1111ادرات أو واردات وبلغ1111ت ن1111سبة االكتف1111اء
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ال1111ذاتي  ، %١٠٠أم1111ا ف1111ي ع1111ام  ٢٠٠٥فق1111د انخف1111ض اإلنت1111اج وبل1111غ  ١٦٢.٢٠أل1111ف ط1111ن
وبلغ1111ت ال1111صادرات  ٠.٤أل1111ف ط1111ن  ،ووص1111لت ن1111سبة االكتف1111اء ال1111ذاتي إل1111ى %١٠٠.٢٥
)الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية . ( ٢٠٠٦
ق11111درت منظم11111ة ال11111صحة العالمي11111ة احتياج11111ات ج11111سم اإلن11111سان الب11111الغ م11111ن الب11111يض
بح1111والي  ٢٥غ /ي1111وم  ،أو مايع1111ادل  ٩ك1111غ ف1111ي ال1111سنة )الفي1111اض و ن1111اجي  ، (١٩٨٩مم1111ا
يعن11ي أن الف11رد العرب111ي ك11ان يع111اني م11ن عج111ز اس11تھالكي بمق111دار  ٤.٤ك11غ /س111نة  ،ل11ذا ف111إن
جھ1111وداً كبي1111رة تب1111ذل ف1111ي ال1111وطن العرب1111ي لغ1111رض زي1111ادة اإلنت1111اج ف1111ي الم1111واد الزراعي1111ة
الغذائي111ة والوص111ول إل111ى االكتف111اء ال111ذاتي  ،خ111صوصا ً البروتيني111ة منھ111ا ك111اللحوم والب111يض ،
إال أن الفج111وة الغذائي111ة ت111زداد ات111ساعا ً  ،حي111ث ارتفع111ت قيم111ة ھ111ذه الفج111وة ب111ين  ٩.٥ملي111ار
دوالر ف1111ي ع1111ام  ١٩٩٤إل1111ى  ١١.٤ملي1111ار ع1111ام  ، ١٩٩٥وق1111د ش1111ھد ع1111ام  ٢٠٠٤ارتفاع1111ا ً
ف1111ي قيم1111ة فج1111وة اللح1111وم البي1111ضاء بنح1111و  ، %٨.٩أم1111ا فيم1111ا ب1111ين ع1111امي  ٢٠٠٤و ٢٠٠٥
فق1111د انخف1111ضت ھ1111ذه الفج1111وة بنح1111و  ، %١٦.٨وارتف1111ع مع1111دل االكتف1111اء ال1111ذاتي إل1111ى نح1111و
 %٧٩.٥ف11111ي ع11111ام  ٢٠٠٥مقارن11111ة بنح11111و  %٧٥.٦ف11111ي ع11111ام ) ٢٠٠٤تقري11111ر أوض11111اع
األمن الغذائي العربي . (٢٠٠٥
إن تط111ور نم111و اإلنت111اج الحي111واني وزي111ادة المنتج111ات الحيواني111ة ب111الرغم م111ن تطورھ111ا
ل111111م ت111111ستطع س111111د االحتياج111111ات المتزاي111111دة لھ111111ذه المنتج111111ات نتيج111111ة للزي111111ادة ال111111سكانية
الم111ضطردة  ،حي111ث أن تط111ور اإلنت111اج الحي111واني ال111ذي بل111غ  %٧٥ف111ي آس111يا لع111ام ٢٠٠١
حق11ق زي111ادة ف111ي ن111صيب الف111رد ق111درھا  %٤٨.٤فق11ط  ،ورغ111م تط111ور اإلنت111اج الحي111واني ف111ي
أفريقي111111ا بمع111111دل  %٢٥إال أن ال111111رقم القياس111111ي لن111111صيب الف111111رد انخف111111ض بن111111سبة %٤.٧
)حسن وعبود . (٢٠٠٥
إن كلف1111ة التغذي1111ة العالي1111ة لل1111دواجن جعل1111ت الب1111احثون يب1111ذلون جھ1111وداً م1111ضنية ف1111ي
س111بيل خف111ض ھ111ذه الكلف111ة م111ن خ111الل مح111اوالت عدي111دة وج111ادة س111واء ف111ي مج111ال التغذي111ة أو
التح111سين ال111وراثي أو كالھم111ا مع111ا ً  ،وھ111ذا البح111ث يع111د م111ن ض111من ھ111ذه الجھ111ود  ،حي111ث ت111م
م1111ن خالل1111ه دراس1111ة إح1111الل الم1111صدر البروتين1111ي النب1111اتي األق1111ل كلف1111ة ف1111ي خلط1111ات دج1111اج
الب1111يض ف1111ي مرحلت1111ي النم1111و واإلنت1111اج مح1111ل الم1111صدر البروتين1111ي الحي1111واني األعل1111ى كلف1111ة
وت111أثير ذل111ك ف111ي المؤش111رات اإلنتاجي111ة ل111دجاج الب111يض  ،كم111ا ت111م دراس111ة ت111أثير ت111صنيع ھ111ذه
الخلط11ات عل11ى ش11كل حبيب11ات ف11ي ھ11ذه المؤش11رات  ،حي11ث ت11شير العدي11د م11ن الدراس11ات إل11ى
تح111سين القيم111ة الغذائي111ة للخلط111ات العلفي111ة عن111د ض111غطھا عل111ى ش111كل حبيب111ات  ،كم111ا ت111صبح
ھذه الخلطات أكثر اتزانا ً وتجانسا ً من الخلطات المجروشة .
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وبھذا يكون الھدف من ھذا البحث يتركز في النقاط التالية :
 -١إعداد خلطات نباتية متزنة لتغذية دجاج البيض خالل مرحلتي النمو واإلنتاج .
 -٢دراس111ة ت111أثير ض111غط الخلط111ات النباتي111ة عل111ى ش111كل حبيب111ات ف111ي مؤش111رات مرحلت111ي
النمو واإلنتاج لدجاج البيض .

أما األھداف البعيدة من ھذا البحث فتتمثل بالنقاط التالية :
أ  -التخفي1111ف م1111ا أمك1111ن م1111ن اس1111تخدام م1111واد العل1111ف ذات المن1111شأ الحي1111واني ف1111ي
خلطات الدواجن وبالتالي التخفيف من استيراد ھذه المواد .
ب111ـ  -خف111ض كلف111ة التغذي111ة ل111دجاج الب111يض حي111ث أن الخلط111ات النباتي111ة تك111ون غالب111ا
أرخ1111ص ثمن11111ا ً م1111ن الخلط11111ات التقليدي1111ة )المحتوي11111ة عل1111ى م11111واد عل1111ف ذات من11111شأ
حيواني(.
ج111ـ  -التخفي111ف م111ن العوام111ل الم111سببة ألم111راض الطي111ور والت111ي ق111د يك111ون م111صدرھا
المواد العلفية ذات المنشأ الحيواني المستوردة .
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الفصل األول
الدراسة المرجعية
 -١استخدام الخلطات النباتية في تغذية الدجاج :
يُراعى عند تشكيل خلطات الدجاج بأن التقل كمية البروتين الحيواني عن
خمس كمية البروتين الخام الموجود في الخلطة  ،وذلك من أجل أن تكون ھذه
الخلطة متزنة من حيث احتوائھا على جميع األحماض األمينية األساسية  ،حيث
تلعب البروتينات الحيوانية دورا متمما للبروتينات النباتية  ،لذلك تضاف المواد
العلفية ذات المنشأ الحيواني إلى خلطات الدجاج رغم ارتفاع أسعارھا  ،فقد أشار
) ( Bagdanove ،١٩٩٠إلى أن الكمية المثالية من البروتين الحيواني في خلطات
الدجاج يجب أن تشكل نسبة  %٢٠ -١٥من كامل البروتين الخام الموجود في ھذه
الخلطات  ،كما أنه أشار إلمكانية االقتصاد في كمية األعالف ذات المنشأ الحيواني
في خلطات الفروج بطريقة استبدال ھذه األعالف بأخرى نباتية ولكن على أن يتم
اغناء ھذه الخلطات باألحماض األمينية وفيتامين  ، B12كما يجب أن تكون ھذه
الخلطات ذات محتوى عال من الطاقة االستقالبية والبروتين الخام  ،وكذلك ذات
محتوى مثالي من المواد المعدنية والفيتامينات  ،كما أشار ) (Memaryn ،١٩٨٩
إلى أنه يمكن وبشكل فعلي خفض استخدام مصادر البروتين الحيواني في خلطات
الفروج شريطة تحقيق اتزان ھذه الخلطات من حيث محتواھا من األحماض
األمينية والطاقة االستقالبية والعناصر المعدنية والفيتامينات  ،أما )Ekmans et
 (al.,1988فقد أشاروا إلى انخفاض معدل النمو عند صيصان الفروج المغذاة على
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خلطات خالية من مسحوق السمك وقد عزوا ذلك النخفاض الشھية عند ھذه
الصيصان  ،إال أن ) (Vadalachenko,. et al.,1988استطاعوا خفض مستوى
المواد العلفية ذات المنشأ الحيواني بنسبة  %٧٠ -٥٠في خلطات الفروج بعد عمر
 ٢٨يوماً وحتى عمر التسويق دون أن يؤثر ذلك سلباً في المؤشرات اإلنتاجية
للفروج  ،وفي بحث آخر توصل ھؤالء الباحثون إلى نتيجة إيجابية عند تغذية
أمھات الفروج في المرحلة اإلنتاجية على خلطات استبدل فيھا  %٧٠من العلف
الحيواني )الداخل في الخلطة كمصدر من مصادر البروتين الحيواني( بكسبة فول
الصويا مع إغناء ھذه الخلطات بالمثيونين حسب االحتياجات وبفيتامين  B12و
 B2بمعدل  ٥٠ملغم و ٤غ للطن على التوالي  ،فخالل ستة أشھر من االختبار
اإلنتاجي لمثل ھذه الخلطات تم التوصل إلى أن المجموعات التجريبية تفوقت
وبشكل معنوي ) (P<0.05في كل من متوسط إنتاج الدجاجة من البيض )(H.D
) ١١١بيضة في مجموعة الشاھد مقابل  ١١٩ -١١٧.٤بيضة في المجموعات
التجريبية(  ،ومتوسط إنتاج الدجاجة من البيض ) ١٠٢) (H.Hبيضة في مجموعة
الشاھد مقابل  ١١٢ -١٠٦بيضة في المجموعات التجريبية( وكمية العلف المستھلكة
للحصول على  ١٠بيضات ) ٢.٩كغم في مجموعة الشاھد مقابل  ٢.٧ - ٢.٦كغم
في المجموعات التجريبية(  ،ونسبة الفقس ) %٨٥.٤في مجموعة الشاھد مقابل
 %٩٠.٤ -٨٩.٤في المجموعات التجريبية(  ،ونسبة التفريخ ) %٧١في مجموعة
الشاھد مقابل  %٧٧.٨ -٧٤.٢في المجموعات التجريبية(  ،في حين انعدمت
الفروق المعنوية ) (P>0.05بمؤشر نسبة البيض القابل للتفريخ ) %٩٠.١في
مجموعة الشاھد مقابل  %٩٠.٤ -٨٩.٤في المجموعات التجريبية( .
ھذا ويزداد حرص الباحثين على استبدال مصادر البروتين الحيواني بمصادر نباتية
نظرا الرتفاع كلفة أو قيمة المصادر الحيوانية مقارنة بالمصادر النباتية  ،وللمخاطر التي قد
تنجم عن استخدام المصادر الحيوانية بسبب عدم ضمان إتباع اإلجراءات والمعامالت
الضرورية أثناء تجھيز ھذه المصادر  ،حيث تبقى ھذه المصادر مصدرا للمسببات المرضية
التي ال يقتصر ضررھا على الدواجن فحسب وإنما قد تؤثر على صحة المستھلك  ،فقد
انتشرت في اآلونة األخيرة العديد من األمراض التي قد يعزى سببھا إلى استخدام المواد
العلفية ذات المنشأ الحيواني في تغذية الحيوانات  ،ھذا وقد اتخذت العديد من اإلجراءات التي
من شأنھا أن تحد من تأثير العوامل الممرضة وانتشارھا وبالتالي الحد من تأثيرھا على صحة
اإلنسان  ،حيث ُاستخدمت المضادات الحيوية في عالئق الحيوانات إال أنھا كانت ذات تأثير
سلبي في صحة اإلنسان  ،كما ُعمل على تعقيم المخلفات الحيوانية قبل استخدامھا في تغذية
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الحيوانات وذلك بطريقة المعالجة الحرارية  ،إال أنه تبين فيما بعد أن ھذه المعالجة تؤثر
بشكل سلبي في مواصفات البروتين في ھذه المخلفات  ،وھذا ما أشار إليه
) (Udes et al.,1971و ) ( Messer et al.,1971و )  ، (Caswell et al.,1975فقد
أشار ) (Udes et al.,1971إلى أن التعقيم الحراري للمخلفات الحيوانية أدى إلى خفض
محتواھا من البروتين بمعدل  %٨كما أدى إلى تغير في محتواھا من األحماض األمينية ،
حيث انخفض الاليسين بنسبة  %٣٣والمثيونين والسستين بنسبة  %٣٢واألرجنين بنسبة
 %٢٢واأليزوليوسين بنسبة  %٢٠والليوسين بنسبة  ، %١٠كما أفاد ) ( Eggum, ١٩٧٩
أن معاملة المواد العلفية حرارياً )°١٠٢م لمدة  ٥دقائق( أثرت معنوياً في نوعية البروتين
وأدت إلى انخفاض في مستوى فيتامينات  Eو  Bو  ، Aلذا وبسبب كل ما ذكر أجريت
والتزال تجرى الدراسات واألبحاث من أجل التقليل ما أمكن من استخدام المواد العلفية ذات
المنشأ الحيواني في خلطات الدواجن  ،فقد تمكن )االسطواني وزمالؤه  (١٩٩٦من التوصل
إلى خلطات نباتية خالية تماماً من مواد العلف ذات المنشأ الحيواني لتغذية الفروج من بداية
حياته وحتى عمر التسويق دون أي تأثير في مؤشراته اإلنتاجية  ،بل أدت تغذيته على ھذه
الخلطات إلى تحسن في بعض مؤشراته اإلنتاجية  ،فقد تحسنت الكفاءة الغذائية عند الطيور ،
حيث كان معامل التحويل الغذائي عندھا لكامل فترة التسمين أقل بـ ١٩٣غ  ،وكمية البروتين
الخام المستھلكة للحصول على ١كغ زيادة في وزن الجسم كانت أقل بـ ٣٤.٢غ  ،وكمية
الطاقة االستقالبية الالزمة للحصول على ١كغ في زيادة الجسم كانت أقل بـ  ٢.٤٢٢ميغا
جول وذلك بالمقارنة مع الطيور التي غذيت على خلطات محتوية على مواد علف ذات منشأ
حيواني  ،كما أدت تلك الخلطات إلى خفض كلفة التغذية إلنتاج ١كغ وزن حي بنسبة
 ، %١٠.٣وفي بحث آخر أكد )االسطواني وزمالؤه (١٩٩٨ ،أن تلك الخلطات لم تؤثر سلباً
في مواصفات الذبيحة للفروج  ،وعند اختبار ھذه الخلطات على المستوى اإلنتاجي تأكدت
الجدوى االقتصادية من استخدامھا مما أدى النتشارھا على نطاق واسع في تغذية الفروج في
سورية .
وفي بحث آخر بين )ھاشم وعدوي  (٢٠٠٢،على نفس الخلطات أن رفع نسبة الطاقة
االستقالبية إلى البروتين الخام ) (ME/Pفي الخلطة النباتية الناھية للفروج من  ١٧٧.٢إلى
 ١٨٤.٩أدى إلى تحسن معنوي في الوزن الحي للفروج  ،كما انخفضت كمية الطاقة
االستقالبية المستھلكة للحصول على ١كغم وزنا حيا بنسبة  ، %١.٩وانخفضت كمية
البروتين الخام المستھلكة للحصول على ١كغم وزنا حياً بنسبة  %٣.٥وانخفضت أيضا ً كلفة
التغذية إلنتاج  ١كغم وزنا حيا بنسبة . %٢.٦
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في بحث الحق تمكن )االسطواني وزمالؤه  (٢٠٠٤من إدخال الشعير المحلي مع
األنزيمات إلى خلطتي المرحلتين الثانية والثالثة ) خلطات نباتية ( بنسبة  %٤٠دون أن يؤثر
ذلك سلباً في المؤشرات اإلنتاجية للفروج  ،بل أدى إلى خفض كلفة التغذية إلنتاج ١كغ وزن
حي بنسبة . %٢.٧
أما )حسن وزمالؤه  (٢٠٠٣فقد حصلوا على نتائج مرضية من إدخال الشعير المحلي
وكسبة القطن المقشور مع األنزيمات إلى الخلطات النباتية للفروج )الخلطات السابقة الذكر(
 ،حيث أدى إدخال الشعير المحلي مع األنزيمات وكسبة القطن المقشور إلى خلطتي
المرحلتين الثانية والثالثة إلى خفض كميتي الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا بنسبتي
 %٤١.٤و  %٥٢.١على التوالي في خلطات الفروج دون أن يؤثر ذلك سلباً في المؤشرات
اإلنتاجية للفروج  ،بل أدى إلى تحسن بعض مؤشراته اإلنتاجية  ،كما أدى إلى خفض كلفة
التغذية إلنتاج ١كغ وزن حي فروج بنسبة تقدر بـ  %١٦.٤وذلك بالمقارنة مع الخلطات
التقليدية .
و
ومن ناحية أخرى أشار كل من ) (Mendonka and Jensen,1989
)  ( Morris et al.,1992و ) ( Huyghebeart et al.,1994إلى انه للحصول على إنتاجية
عالية من الدواجن يجب أن تكون خلطاتھا متزنة من حيث محتواھا من األحماض األمينية
الكبريتية ومستوى البروتين الخام  ،حيث أنه كلما زاد محتوى الخلطة من البروتين الخام يجب
زيادة كمية األحماض األمينية الكبريتية  ،فقد وجد ) (Jenock et al,1992وكذلك
) (Schutte and Pack,1995أن أعظم درجة استفادة من الغذاء المقدم للفراريج  ،وكذلك
أفضل ترسيب للحم الصدر يحصل عند تغذية الفراريج على خلطات قياسية تحتوي أحماضاً
أمينية كبريتية بمعدل ٩ – ٨.٢غ/كغم علف  ،وفي تجربة قام بھا ) Schutte and
 (Pack,1995لمقارنة نتائج تغذية الفروج على خلطات تحتوي معدالت مختلفة من األحماض
األمينية الكبريتية ٩.١ ، ٧.٦ ، ٦.٩غ /كغ علف  ،بلغت نسبة لحم الصدر عند عمر  ٣٣يوماً
 %١٥.٤ ، ١٥.٢ ، ١٤.٦على التوالي  ،حسب المعدالت المذكورة من األحماض األمينية
الكبريتية  ،وبذلك فقد توصل الباحثان إلى أن تغذية الفروج على خلطات علفية تحتوي على
األحماض األمينية الكبريتية بمعدل ٩.١غ /كغم علف تعطي نسبة لحم صدر أعلى معنوياً مما
تعطيه بقية المعدالت  ،ھذا وأشار ) ( Miller,1976إلى أنه ونتيجة إلمكانية تصنيع المثيونين
والليسين وبالتالي إضافتھما لخلطات الفروج بالنسب المطلوبة  ،فإنه أصبح باإلمكان الوصول
بالفراريج إلى وزن التسويق بعمر  ٤٣أو  ٤٥يوماً ً
بدال من الوصول إلى ھذا الوزن باللجوء إلى
الطريقة التقليدية بعمر  ٤٩يوماً  ،وقد وجد ) (Moran et al.,1992أن إضافة الليسين في
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خلطات الفروج حسب المعدالت المقررة في ) (NRC,1984كان له تأثير معنوي إيجابي في
ترسيب لحم الصدر ومعدل الزيادة الوزنية اليومية .
أما بخصوص استخدام الخلطات النباتية في مجال تغذية دجاج البيض فقد حصل
) (Narvaez-Solart et al.,2006على نتائج مشجعة عند تغذية دجاج البيض من الھجين
لوھمان على خلطة نباتية من عمر  ٦٢ - ٤٦أسبوعاً  ،حيث بلغ معدل إنتاج البيض
 %٨٣.٠٧خصوصاً عند إضافة  %٣.٤كالسيوم  ،أما استھالك العلف فقد كان بمعدل
١١٣.٦١غ للطير الواحد في اليوم  ،ومعامل التحويل الغذائي كان بحدود  ، ٢.١٦١وكان
) (Scheideler et al.,1998قد ذكروا أن معدل إنتاج البيض والعلف المستھلك ووزن
البيضة كانت على التوالي  %٨٥.٣و ٩١.٤غ /طير /يوم و ٥٧غ وذلك عند تغذية دجاج
البيض للھجين  Babcock B300على خلطة نباتية التحوي بروتيناً حيوانياً عند
عمر  ٥٠ -٣٠أسبوعاً وعند عمر  ٦٠ - ٥٠أسبوعاً كانت النتائج السابقة على التوالي
 %٨٠.٥و ١٠١.٦غ /طير /يوم و ٥٩.٥غ .
أشار ) (Gonzalez-Esquerra and Lesson,2000أن معدل إنتاج البيض
بلغ  %٩٥ -٩٢ووزن البيضة بلغ ٦٣.٦ – ٥٤.١غ واستھالك العلف للطير الواحد في اليوم
بلغ ١٠٩ – ١٠١غ عند تغذية دجاج البيض على خلطة نباتية  ،وذلك من عمر ١٩اسبوعاً
وحتى عمر  ٥٥أسبوعاً .
كما ذكر )  (Wu et al.,2005أن كمية العلف المستھلكة للطير الواحد في اليوم ومعدل
إنتاج البيض ومعامل التحويل الغذائي للھجين  Bovansكانت على التوالي ١٠٥.٦غ و
 %٨٥.٨٤و  ٢.٠٢عند التغذية على خلطة نباتية من عمر  ٣٦ -٢١أسبوعاً  ،أما المؤشرات
السابقة عند الھجين  Dekalbفقد كانت على التوالي ١٠٣.٠غ و  %٨٠.٢٢و . ٢.٠٩
وفي بحث آخر أجراه ) (Zou and Wu,2005وعند تغذية دجاج البيض للھجين
 Hy-Line W-36على خلطة نباتية تحتوي الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا بنسبتي
 ٦٣.٦٠و  %٢٤.٨٥على التوالي من عمر  ٤٧أسبوعاً إلى عمر  ٥٥أسبوعاً كان استھالك
العلف ومعدل إنتاج البيض ووزن البيضة ومعامل التحويل الغذائي ووزن الجسم على التوالي
٩٧.٤غ /طيرا /يوما و  %٨٤.٨و ٦١.٠٣غ و  ١.٧٦و ١٧٢٠غ .
وفي عام  ٢٠٠٧قام ) (Wu et al.,2007بتغذية مجموعة من دجاج البيض من ھجين
 Hy-Line W-36على خلطة علفية نباتية نسبة البروتين الخام فيھا  %١٧.٤ومجموعة
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اخرى من نفس الھجين على خلطة نباتية نسبة البروتين الخام فيھا  %١٦.٦٥فحصل على
النتائج التالية :
في المجموعة األولى  :معدل استھالك العلف ومعدل إنتاج البيض ووزن البيضة
ومعامل التحويل الغذائي ووزن الجسم ونسبة النفوق كانت على التوالي ٩٦.٥غ  /طير /يوم
و  %٨٧.١٦و ٦١.٠٢غ و  ١.٨٢و ١٦٥٠غ و  ، %١.١١أما المواصفات الداخلية للبيضة
فقد كانت عند مستوى بروتين خام  %١٧.٤على النحو التالي :
وحدات ھوف ) ، ٧٢.٢٥ (Haugh Unitsدرجة لون الصفار  ، ٥.٧٢نسبة الصفار إلى
البياض ٠.٤٦
في المجموعة الثانية  :كانت المؤشرات السابقة على التوالي ٩٦.٦١غ /طير /يوم
 %٨٦.٤٥و ٦٠.٩غ و  ١.٨٤و ١٦٠٠غ و . %٠.٥٦

و

أما المواصفات الداخلية للبيضة فقد كانت عند مستوى بروتين خام  %١٦.٦٥على
النحو التالي :
 ٧٣.٢٥و  ٥.٧٢و  ٠.٤٧لوحدة ھوف  ،درجة لون الصفار  ،نسبة الصفار إلى البياض على
التوالي  .وذلك من عمر  ٤٠أسبوعاً وحتى عمر  ٥١أسبوعاً.
وفي بحث لـ ) ( Yildiz et al.,2006على دجاج بيض من الھجين  ISAالبني عند
تغذيته على خلطة نباتية تحتوي ذرة صفراء وكسبة صويا وقمح وشعير ونخالة بنسب ٤٥.٠
 ٢١.٠٠و  ٧.٠و  ٣.٠٥و  %٩.٥على التوالي  ،وكانت نسبة البروتين الخام %١٥.٦٦
والطاقة االستقالبية  ٢٥٣٠ك.ك١ /كغم  ،كان معدل إنتاج البيض  %٧٩.٣ووزن البيضة
٦٤.١غ ودليل الصفار  %٤٥.٩ودليل البياض  %٩.٦٢ووحدة ھوف . ٨٦.٣
وجد ) (Ukachukwa and Akpan,2007أن متوسط استھالك العلف لھجين من
دجاج البيض غذي على خلطة نباتية ال تحتوي بروتيناً حيوانياً كان ١٣٤.٢غ /طير /يوم
ومتوسط وزن البيضة ٥١.٧غ ودليل الشكل  %٨٥وسماكة القشرة  ٠.٢٧ملم ووحدة ھوف
 ٨٥.٤٩وذلك عند عمر  ٣٧ - ٢٠أسبوعاً .
وفي تجربة قام بھا ) (Nobakht et al., 2006تم فيھا تغذية دجاج البيض من الھجين
 Hy-Line W-36على خلطة نباتية عند عمر  ٥٥أسبوعاً ولمدة  ١٠أسابيع وجدوا أن
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Abstract :
This research was conducted in Kharabo poultry farm that belongs
to Faculty of Agriculture Dam. University in the period from 10 / 8 /
2005 to 27 / 12 / 2006 , on 725 layer chicks of Babcock B300 strain ,
which were divided into 3 groups each of them consist of 3 replicates .
Birds were stayed in the growing period from (1day – 14wk) then
transferred to the production pens to stay from 15wk – 72wk with an
open system (Open pens). On a deep litter, under a similar circumstances
except the dietary feeding system in which the first group (control) had
been fed with an all mash animal protein containing diet , while the
second & the third groups had been fed with vegetable diet (not
containing animal protein) mashed & pelleted respectively.
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Results obtained are :
1- No significant differences in mortality and culling among the three
groups during growing and production periods, where observed.
2- No significant differences in body weight and uniformity percent
among in three groups.
3- No significant differences where found in feed consumption into
20wk age among three groups , while a significant increase in
second group appeared in this indicator during production period.
4- There was a significant decrease (P<0.05) in digestive aqueduct in
second group.
5- There was a significant difference (P<0.05) in maturity age
between first group from one end and second and third groups,
from the other end.
6- Significant difference appeared in peak production between third
group and first , second groups, from the other end.
7- No significant difference in egg production percent among was the
experimental groups.
8- No significant difference in egg actionable for marketing was
observed among the three groups.
9- There was a significant difference (P<0.05) in feed consumption
between second group from one end and first and third groups,
from the other end.
10- No significant difference was observed in egg weight among the
three groups.
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11- There was high significant difference (P<0.01) in feed convertion
between third group and first and second groups from the other
end.
12- No significant differences in internal egg characteristics (form
index , shell thickness , yolk index , albumin index Hough unit and
yolk colour ) were found among three groups.
13- No significant difference in some egg characteristic when after 15
and 30 days store.
14- Feeding the birds with vegetable diets (mash & pellet) decreased
feed and chick cost to produce a pullet 20wk age , and also
decreased feed cost to produced 1kg egg.
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