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الخالصة
شممملت همملد الدراسممة  120طممائر سمممان بممي بعمممر ( )6-4سممابيق قسمممت ألممة ربعممة معممام ت بواقممق 3
مكررات لكل معاملة وفمي كمل مكمرر  10طيمور وكانمت معمام ت البجربمة ،المعاملمة اوولمة (السميطرة) تمليت
علة عليقة قياسية خالية من الدهن المضاف والمعام ت الثانية والثالثة والرابعة تليت علة عليقة قياسمية ضميف
أليها ،الزيت النبابي ،والدهن النبابي ،والشحم الحيواني بنسبة  3%علة البوالي
ظهرت نبائج البحليل اإلحصائي وجود فروقات معنوية ( )p≤0.05في وزن الجسمم الحمي ومعمدل الزيمادة
الوزنية لصمال المعاملمة الرابعمة ،وعمدم وجمود فروقمات معنويمة فمي سمرعة النممو النسمبي لجميمق المعمام ت عمدا
اوسبوع الخامس حيث بفوقت المعاملة الثالثة معنويا علة المعماملبين الثانيمة والرابعمة ،ولمم يبمسثر اسمبه ف العلمف
واسبه ف البروبين لجميمق المعمام ت وبحسمن معاممل البحويمل الغملائي ومعاممل بحويمل البمروبين الكلمي للمعاملمة
الرابعة بالمقارنة مق بقية المعام ت وكانت فضمل كفما ة اقبصمادية للمعاملمة الثالثمة و فضمل معاممل أنبماجي كمان
للمعاملة الرابعة
الكلمات الدالة :الزيت النبابي ،الدهن النبابي ،الشحم الحيواني ،مصادر الدهن ،طائر السمان
باريخ بسلم البحث ، 7103/3/01 :وقبوله7103/4/72 5

المقذمة
بعد الدهون من مصادر الطاقة المهمة في ع ئق المدواجن وخاصمة بعمد البطمور الكبيمر فمي معمدوت النممو
وزيممادة احبياجهمما مممن الطاقممة والبممي و يمكممن بوفيرهمما عممن طريممق الكربوهيممدرات ( Baleviو)7111،Coskun
حيمممممث بعطمممممي المممممدهون طاقمممممة كثمممممر بمقمممممدار ( )7274ممممممرة بقمممممدر الطاقمممممة البمممممي بعطيهممممما الكربوهيمممممدرات
( Blanchوآخممرون )0444،كممما بحبممود الممدهون علممة الفيبامينممات اللائبممة فممي الممدهن ( ،)A,D,E,Kوكممللف
مصمممممدرا ل حمممممما الدهنيمممممة اوساسمممممية البمممممي و يمكمممممن لجسمممممم الطيمممممور ممممممن بصمممممنيعها (;0443 ،March
 ،Ibeasوآخرون ،) 0445 ،وبعمل الدهون يضا علمة بقليمل سمرعة ممرور الممواد الغلائيمة خم ل القنماة الهضممية
فضممل لهمما ( Baiaoو )7114،Laraوقممد وحممظ ( Zollitschوآخممرون ،)0441،ان
والمملد يسممم بامبصمما
الزيمموت النبابيممة تيممر المشممبعة بنممبج طاقممة مفقممودة فممي الفضم ت اقممل مممن الممدهون الحيوانيممة ،وبالبممالي بكممون قيمممة
الطاقمممممة الممثلمممممة لهممممما كبمممممر ممممممن المممممدهون الحيوانيمممممة وفمممممي دراسمممممة علمممممة طمممممائر السممممممان بمممممين الباحمممممث
( Attiaوآخرون ،)7111،ن اسبخدام خليط من اوحما الدهنية في عليقة طائر السمان دى ألة اربفاع معنمود
في الزيادة الوزنية وبحسن في معامل البحويل الغلائي في حمين لمم بظهمر د اخب فمات معنويمة فمي كميمة العلمف
المسبهلف بينما لكر النعيمي ) 2012( ،حصول انخفا معنود في معدل وزن الجسم والزيمادة الوزنيمة ومعاممل
البحويل الغملائي واربفماع فمي نسمبة اله كمات وحصمول انخفما معنمود فمي وزن اللبيحمة ونسمبة البصمافي عنمد
اسبخدامه مسحوق الزيت النبابي كمصدر للدهن مقارنة بكل من زيت زهرة الشممس وزيمت النخيمل وزيمت الملرة
ولمممم يكمممن لنممموع المممدهون والزيممموت د بمممسثير معنمممود فمممي وزن الجسمممم والبركيممم الكيميممماود ونسمممجة الجسمممم
( Crespoو )7117،Estev-Garciaوقممد اشممار  )2010( Al-Darajiبعممدم وجممود بممسثير معنممود لنمموع الزيممت
علة وزن الجسم واسبه ف العلف لطائر السمان بينما بحسن معامل البحويمل الغملائي عنمد اسمبخدام زيمت السممف
وزيت الكبان وزيت اللرة مقارنة مق زيت زهرة الشمس ( )7100،AL-Darajiوفي دراسة قام بهما Hamady
( )2012علة طائر السمان عندما اسبخدم ث ثة مصادر ممن المدهون (زيمت فمول الصمويا ،وزيمت الملرة ،والشمحم
البقرد) دت ألة انخفا معنود فمي وزن الجسمم باسمبخدام الشمحم البقمرد مقارنمة ببماقي المعمام ت وكمللف فمي
معدل الزيادة الوزنية الكلية في حين وحظ انخفا معنود في اسبه ف العلف ومعامل البحويمل الغملائي والطاقمة
الم هضممومة وكفمما ة اسممبه ف الطاقممة والبممروبين الكلممي المبنمماول وكفمما ة اسممبه ف البممروبين باسممبخدام زيممت فممول
الصممويا والشممحم البقممرد قياسمما بمعاملممة زيممت المملرة ،ووجممد ( )7113 ،EL_yamanyاربفاعمما معنويمما فممي وزن
الجسم النهائي عند اسبخدام ث ثة مصمادر للزيموت (زيمت الكبمان ،وزيمت عبماد الشممس ،وزيمت الزيبمون) وبث ثمة
مسبويات ( )%3،%7،%024مقارنة بمعاملة السيطرة واربفاعا معنويا في الزيادة الوزنية لمعاملة زيمت الزيبمون
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عنممد مسممبوى ( )%3قياسمما بمعاملممة زيممت الكبممان عنممد مسممبوى ( )%7وجميممق المعممام ت عنممد مسممبوى ()%024
ومعاملممة السمميطرة ،كممما وجممد انخفاضمما معنويمما باس مبه ف العلممف فممي معاملممة السمميطرة وجميممق المعممام ت بحممت
مسبوى ( )%024مقارنة مق زيت الزيبون بحت مسبوى ( )%7وجميق المعام ت بحت مسبوى ( )%3في حمين
لم ي حظ وجود د اخب فات معنوية في كفا ة البحويل بين جميق المعام ت وبضمنها معاملة السيطرة ،ولم يكمن
لمصدر الدهن (الشحم وزيت الكانوو  )Canolaبسثير معنود في الزيادة الوزنية ،في حين اظهمرت معاملمة زيمت
الكانوو انخفاضا معنويا في اسبه ف العلف وبحسنا في معامل البحويمل الغملائي ( Mengوآخمرون )7115،وقمد
شممار ( Azmanوآخممرون )7114،عنممد مقارنممة ث ثممة مصممادر مممن الممدهن (زيممت فممول الصممويا ،ودهممن الممدواجن،
والشحم البقرد) عدم وجود بسثيرا معنويا لمصدر الدهن في وزن الجسم النهائي في حمين اظهمرت معاملمة الشمحم
البقرد زيادة وزنية اعلة من المعاملبين اآلخربين واسبه ف علف اعلمة ومعاممل بحويمل تملائي اقمل معنويما ممن
كل المعاملبين اوخربين ،في حين لم بخبلف المعام ت معنويا في نسبة اله كمات وقمد بمين ( Firmanوآخمرون،
 ) 2008باسبخدام سبة مصمادر ممن المدهون (الشمحم اوصمفر ،وممزيج ممن المدهن النبمابي والحيمواني ،وزيمت فمول
الصويا ،ودهن الدواجن وشحم الخنزير ،وزيت النخيمل ،والشمحم الحيمواني) بسنمه لمم يكمن وخمب ف مصمدر المدهن
بسثيرا معنويا فمي وزن الجسمم الحمي و اسمبه ف العلمف والزيمادة الوزنيمة ووزن اللبيحمة ،فمي حمين ظهمر اخمب ف
معنود في كفا ة البحويل الغلائي ويهدف هلا البحث ألة دراسة بمسثير مصمدر المدهن المضماف فمي ع ئمق النممو
علة بع الصفات اإلنباجية لطائر السمان
مواد البحث وطرائقه
جريت هلد الدراسة في حقل الدواجن البابق لقسم الثروة الحيوانية في كلية الزراعة والغابمات خم ل الفبمرة
من  7107/4/1لغاية  ،7107/01/02باسبخدام ( )071فرخ من طائر السمان اوبمي الغيمر مجنسمة وبعممر يموم
واحد بم بجهيز اوفراخ من مفقس محطة البحوث الزراعية فمي الرشميدية فمي محافظمة نينموى ،حيمث بمم بحضمين
اوفراخ علة اورضية داخل قاعة نصف مفبوحة ومجهزة بكل مسبلزمات البربية ،بم بربيبها بشكل جمماعي علمة
اورضية خ ل اوسمابيق الث ثمة اوولمة ممن العممر وتمليت علمة عليقمة بادئمه بحبمود علمة ( %71بمروبين خمام
وطاقة ممثلة  7411كيلو سعرة/كغم علف) وعند بداية اوسمبوع الرابمق وزنمت الطيمور فرديما ونقلمت ألمة قفما
خشبية ببكون من حجرات بسبعاد  41×41×51سم وكل حجرة مزودة بمعلف ومنهمل ب سمبيكي وببكمون رضمية
اوقفا من اوس ف المشبكة وبحبود علة مجرات لجمق الفض ت ،شملت كمل معاملمة ممن ( )3مكمررات وفمي
كل مكرر عشرة طيور وضمعت فمي حجمرة واحمدة وتمليت الطيمور خم ل الفبمرة الثانيمة  1-5سمبوع علمة ربعمة
ع ئممق ناهيممة مبسمماوية الطاقممة والبممروبين ( %73224بممروبين خممام وطاقممة ممثلممة  7341كيلممو سممعرة/كغم علممف)
وكانت معام ت البجربة اوولة معاملة السيطرة الخالية من الدهن المضاف ،والمعام ت الثانية والثالثة والرابعمة
بحبود علة  %3من الزيت النبابي ،والدهن النبابي ،والشحم الحيمواني علمة البموالي ،ويبمين الجمدول ( )0بركيم
الع ئممق المسممبخدمة فممي الدراسممة ،والجممدول( )7يبممين البركي م الكيميمماود المحسممو وزنممت الطيممور سممبوعيا
بصورة فردية وحسبت كميات العلف المسبهلف لكل حجرة ،وكانت الطيور بحت رعاية صمحية واحمدة طيلمة فبمرة
البجربة وعند عمر ( ) 57يوم بم اخبيار خمسة طيور من كل مكرر ولكل معاملة عشوائيا لغر اللب ودرسمت
الصفات البالية :وزن الجسمم الحمي(تم) ومعمدل الزيمادة الوزنيمة (تمم) ومعمدل اسمبه ف العلمف (تم/طير/اسمبوع)
ومعامل البحويل الغلائي (تم علف/تم زيادة وزنية) سبوعيا ،وسمرعة النممو النسمبي ومعمدل اسمبه ف البمروبين،
ومعاممممل بحويمممل البمممروبين (تمممم بمممروبين/تم زيمممادة وزنيمممة) والنسمممبة المئويمممة للبصمممافي ،واله كمممات ،والكفممما ة
اوقبصممادية حس م أبممراهيم ( )0433و( )0432ومعامممل اونبمماا (نمماجي وآخممرون ،)0444 ،وبممم بحليممل النبممائج
احصمائيا وحسم البصمميم العشموائي الكاممل وفمق النممولا الرياضمي  yij=µ +Ti+eijباسمبخدام برنمامج SAS
( )2002،Anonymousواخببار  )1955( Duncanلمعرفة الفروقمات المعنويمة بمين المعمام ت وكمان مسمبوى
البمييز اوحصائي هو ( Steel )p≤0.05و)0435( Torrie
الىتائج والمىاقشة
يوض الجدول ( )3بسثير مصمدر المدهن المضماف فمي الصمفات اونباجيمة لطمائر السممان اوبمي  ،حيمث اظهمرت
نبمائج البحليمل اإلحصمائي وجمود فروقمات معنويمة ( )p ≤0.05بمين المعمام ت البجريبيمة فمي اوسمبوع الرابمق فمي
صممفة وزن الجسممم ،ال بفوقممت المعاملممة الرابعممة معنويمما بالمقارنممة مممق المعممام ت اوخممرى ،وبليهمما المعاملممة الثانيممة
والبي اخبلفت معنويا عن كل من المعاملبين اوولة والثالثة وفي اوسبوع الخامس بفوقمت المعاملمة الرابعمة ايضما
علة جميق المعام ت في صفة وزن الجسم الحي ،ولم يكن هناف فروقات معنوية فمي هملد الصمفة بمين المعماملبين
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عليقة البادئ والع ئق البجريبية
Table (1): Composition of starter and finisher rations.

المواد العلفية اوولية
Ingredients
لرة صفرا
Yellow corn
كسبة فول الصويا ()%55
(Soybean meal )%55
مركز بروبين حيواني
Anim.prot.conc.
حجر الكلس
Lime stone
ثنائي كالسيوم فوسفات
Dicalicum phosphate
مل الطعام
Salt
فيبامينات ومعادن
Premix
زيت زهرة الشمس
Sun flower oil
نخالة الحنطة
Wheat bran
المجموع
total

الع ئق الناهية
finisher rations

العليقة
البادئة
Starter

عليقة السيطرة
control ration

 %3زيت نبابي
3% Vegetable oil

 %3دهن نبابي
3%Vegetable fat

 %3شحم حيواني
3%Animal tallow

46.64

44252

55247

55274

52237

52234

31213

34224

34217

51250

3

2244

3

3

3

1213

1214

1215

1213

1213

1237

121

1234

1234

1232

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1274

1274

0241

121

3

3

3

___

121

223

3214

5222

011

011

011

011

011

الثانية والثالثة واللبان بفوقبا علة المعاملة اوولة الخالية من د اضافة للدهن وفي اوسبوع السادس لوحظ بفموق
المعاملبين الرابعة والثالثة واللبان لم بخبلف معنويما فيمما بينهمما بالمقارنمة ممق المعاملمة اوولمة ،وكمللف لمم بخبلمف
المعاملة الثالثة بالمقارنة مق المعاملة الثانية وابفقت هلد النبمائج ممق الباحمث ( )7113، EL-yamanyالملد وجمد
زيادة معنوية في وزن الجسم الحي عندما اسبخدم ث ثمة مصمادر مخبلفمة ممن الزيموت (زيمت الكبمان ،وزيمت عبماد
الشمس ،وزيت الزيبون) لصال المعاملة اوخيرة
كما يبمين الجمدول ( ) 3وجمود فروقمات معنويمة فمي معمدل الزيمادة الوزنيمة فمي اوسمبوع الرابمق حيمث كانمت
المعاملة الرابعة مبفوقة معنويا علة بقي ة المعام ت وفي اوسبوع الخامس وجد ان المعاملة الثالثة مبفوقة معنويما
علة المعاملبين الثانية والرابعة والبي لم بخبلف معنويا عمن المعاملمة اوولمة ولمم ي حمظ وجمود فروقمات معنويمة
في اوسبوع السادس بين المعام ت في هلد الصمفة امما فمي معمدل الزيمادة الوزنيمة الكليمة فقمد بفوقمت المعماملبين
الرابعة والثالثة اللبان لم بخبلفا معنويا بينهما بالمقارنة مق المعاملة اوولة وكللف لم بخبلف المعاملة الثالثة مقارنمة
عن المعاملة الثانية ،وجا ت هلد النبائج مبفقه مق نبمائج الباحمث ( Atiaوآخمرون )2006 ،عنمد اسمبخدامهم خلميط
ممممن اوحمممما الدهنيمممة فمممي عليقمممة طمممائر السممممان ،حيمممث دى ألمممة اربفممماع معنمممود فمممي الزيمممادة الوزنيمممة
و( ) 7113،EL-yamanyباسممممبخدام ث ثممممة مصممممادر مخبلفممممة مممممن الزيمممموت فممممي بغليممممة طممممائر السمممممان ومممممق
(النعيمي )2012 ،و( )7107،Hamadyاللين وجدوا اخب فا معنويا في الزيادة الوزنيمة عنمد اسمبخدامهم مصمادر
مخبلفممة مممن الممدهون (زيممت المملرة ،الشممحم البقممرد ،زيممت فممول الصممويا) حيممث كانممت افضممل زيممادة وزنيممة عنممد
اسبخدامهم زيت فول الصويا في بغلية طائر السمان الياباني
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الكيمياود المحسو
Table (2): Calculated chemical composition of rations.

المواد العلفية اوولية
Ingredients
طاقة ممثلة كسق/كغم
Metabolized energy
)(kcal/kg
بروبين خام %
Crude protein%
ويسين %
Lysine%
مثيونين+سسبين%
Cystien+methionine%
كالسيوم %
Calicum%
فسفور مبوفر %
Avialable phosphore
الياف خام%
Crude fiber
مسبخل اويثر%
Ether extract %
كلفة العليقة دينار/كغم
Diet cost DI/Kg
-

العليقة البادئة
Starter

الع ئق الناهية
finisher rations
عليقة السيطرة
control ration

 %3زيت نبابي
3% Vegetable oil

 %3دهن نبابي
3%Vegetable fat

 %3شحم حيواني
3%Animal
tallow

7411

7341

7341

7341

7341

71

73224

73224

73224

73224

0240

0257

0234

0234

0231

1234

1243

1233

1233

1233

1214

1214

1214

1214

1214

123

1235

1231

1231

1231

525

324

5214

5221

5251

3235

7224

4233

4231

4237

411277

411233

341245

354237

0170251

حس )0445 ،Anonymous( NRC
بركي م المركممز البروبينممي 7011 :كيلوسممعرة/كغم طاقممة ممثلممة %51،بممروبين خممام %4 ،مسممبخل ايثممر %7 ،اليمماف خممام%124،
كالسيوم %724 ،فسفور مبوفر %3234 ،ويسين %322 ،مثيونين %5 ،مثيونين+سسبين %727 ،صموديوم 711111 ،وحمدة دوليمة
فيبممامين 51111 ،Aوحممدة دوليممة فيبممامين 0111،B12 311 ،B6 74 ، B2011 ،B1 01(،D3بممايوبين 111 ،بيكوبينيممف سمميد،
 01فوليداسيد 31 ،فيبامين 041،Kبانبوثينيف اسميد 4111 ،كمولين كلورايمد 011 ،نحماس 0711 ،منغنيمر 311 ،زنمف 0111 ،حديمد،
 04ايودين 3 ،كوبالت 7،سيلينيوم 0111 ،B.H.T 411 ،سالينيومايسين صوديوم) ملغم/كغم

وكممما يشممير الجممدول ( )4الممة عممدم وجممود بممسثير معنممود لمصممدر الممدهن علممة سممرعة النمممو النسممبي فممي
اوسبوعين الرابق والسادس وكللف فمي سمرعة النممو النسمبي الكليمة فمي حمين بفوقمت المعاملمة الثالثمة معنويما علمة
المعاملبين الثانية والرابعة في اوسبوع الخامس
ويبمين الجممدول ()4عمدم وجممود بممسثير معنمود لمصممدر الممدهن فمي معممدل اسممبه ف العلمف اوسممبوعي لجميممق
المعممام ت البجريبيممة وكممللف فممي اسممبه ف العلممف الكلممي وابفقممت همملد النبممائج مممق ( Attiaوآخممرون)7111 ،
باسممبخدام خلمميط مممن اوحممما الدهنيممة فممي عليقممة طممائر السمممان و( Firmanوآخممرون )2008،باسممبخدام سممبة
مصادر مخبلفة من الدهون ومق ( )7101،Al-Darajiالللين لمم يجمدوا لمصمدر المدهن بمسثيرا معنويما علمة معمدل
اسممبه ف العلممف ،فممي حممين اخبلفممت النبممائج مممق ( )7113،EL-yamanyو( )7107،Hamadyالمملين وجممدوا
حصول انخفاضا معنويا في معدل اسبه ف العلف ،باسبخدام مصادر مخبلفة من الدهون
وفممي الجممدول ( )4وجممدت اخب فممات معنويممة فممي معامممل البحويممل الغمملائي عنممد اوسممبوع الرابممق أل حصممل
بحسن معنود في معاممل البحويمل الغملائي للمعماملبين الثانيمة و الرابعمة مقارنمة بالمعماملبين اوولمة والثالثمة وفمي
اوسبوعين الخامس والسادس بفوقت المعاملة الثالثة معنويا علمة المعاملمة الثانيمة فمي حمين لمم بخبلمف معنويما عمن
المعاملة اوولة والرابعة ،اما في المبوسط العام لهلد الصفة وجد اخب فات معنويمة بمين المعمام ت ،وكمان فضمل
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معامل بحويل تلائي للمعاملة الرابعة والبي لم بخبلف معنويا عن المعماملبين اوولمة والثالثمة وابفقمت هملد النبمائج
مممممممممق نبممممممممائج ا( Mengوآخممممممممرون )2004،و ( Azmanوآخممممممممرون )2005،و ( Attiaوآخممممممممرون)2006،
و( )7100،Al-Darajiاللين وجدوا بحسنا معنويا في معامل البحويل الغلائي عند أضافة الدهون
الجدول ( :)3بسثير مصدر الدهن المضاف في معدل وزن الجسم الحي ،ومعدل الزيادة الوزنية (تم /سبوع)
)Table (3): Effect of added fat source on body weight and average weight gain (g/week
اوسابيق
Weeks

الوزن اوببدائي
Initial body
weight

الرابق
th
4 Week

الخامس
th
5 Week

السادس
th
6 Week

1244∓034241 c

0233∓ 020233 c

7233∓ 044211 c

المعاملة الثانية T2

0213∓ 014253 a

1272∓ 040253 b

1211∓ 022233 b

1227∓ 717233 bc

المعاملة الثالثة T3

1224∓ 015271 a

1541∓ 050211 c

0254∓ 022233 b

7243∓ 712233 ab

المعاملة الرابعة T4

1273∓ 014243 a

1233∓ 041223 a

7241∓ 034241 a

1255∓ 700201 a

المعام ت
Treatments
المعاملة اوولة (السيطرة)
0213∓ 015271 a
( control ) T1

معدل الزيادة الوزنية (تم/اسبوع)
اوسابيق
Weeks

Average live body weight gain (g/week).

المعام ت
Treatments
المعاملة اوولة (السيطرة)
( control ) T1
المعاملة الثانية T2

الرابق
4th Week

الخامس
5th Week

السادس
6th Week

Total weight gain

0212∓34213 c

0201∓30253 ab

0271∓73233 a

3273∓44251c

0207∓51211 b

1247∓71251 b

0211∓75241 a

1241∓41241bc

المعاملة الثالثة T3

0234∓32251 c

0232∓34233 a

0255∓31211 a

7213∓017223ab

المعاملة الرابعة T4

0211∓40271 a

7205∓73221b

7210∓74211 a

1243∓014213 a

الزيادة الوزنية الكلية

القيم البي بحمل حروفا مخبلفة عموديا بشير ألة وجود فروقات معنوية عند مسبوى احبمال()p≤0.05

الجدول ( :)4بسثير مصدر الدهن المضاف في سرعة النمو النسبي%
Table (4): Effect of fat source on relative growth rate%.
اوسابيق
Weeks
المعام ت
Treatments
المعاملة اوولة T1

الرابق
4 week

الخامس
5 Week

السادس
6 Week

Total relative growth

0540∓74571 a

1511∓71504 a

1543∓04571 a

7503∓15514 a

المعاملة الثانية T2

0510∓34537 a

1574∓01517b

1574∓07533 a

1535∓15527 a

المعاملة الثالثة T3

0515∓31511 a

1542∓77535 a

1517∓04543 a

0533∓13544 a

المعاملة الرابعة T4

2534∓30515 a

0503∓01525b

0534∓07542 a

2515∓10551 a

th

th

th

القيم البي بحمل حروفا مخبلفة عموديا بشير ألة وجود فروقات معنوية عند مسبوى احبمال()p≤0.05
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الجدول ( :)4بسثير مصدر الدهن علة معمدل اسمبه ف العلمف اوسمبوعي (تمم /طمائر) ،ومعاممل البحويمل الغملائي
(تم علف/تم زيادة وزنية)
Table (4): Effect of added source on weekly feed consumption g/bird and conversion
ratio (g Feed/g weight gain).
معدل اسبه ف العلف (تم /طائر /اسبوع)
اوسبوع
Weeks

Feed consumption (g/bird/week).

المعام ت
Treatments
المعاملة اوولةT1

الرابق
th
4 week

الخامس
th
5 Week

السادس
th
6 Week

اسبه ف العلف الكلي
Total feed
consumption

0233∓003233 a

7244∓057241 a

7251∓041241 a

5241∓511233 a

المعاملة الثانيةT2

3234∓003241 a

1213∓050233 a

3233∓040211 a

00271∓511241 a

المعاملة الثالثةT3

0234∓005251 a

0253∓057201 a

7251∓040241 a

7225∓513203 a

المعاملة الرابعةT4

7252∓000273 a

0241∓051211 a

3214∓052233 a

3211∓514223 a

معامل البحويل الغلائي (تم علف/تم زيادة وزنية) Feed conversion ratio (g Feed/g weight gain).

المعام ت
Treatments
المعاملة اوولة T1

الرابق
4 week

الخامس
5 Week

السادس
6 Week

1202∓3271 a

1200∓5243ab

1231∓4274ab

المبوسط العام لمعامل
البحويل الغلائي
Overall mean for
conversion ratio
1202∓5272ab

اوسابيق
Weeks

المعاملة الثانية T2

1213∓7251b

1201∓4235 a

1204∓1271 a

1274∓5233 a

المعاملة الثالثة T3

1214∓3211 a

1237∓5203b

1271∓4212b

1273∓3213ab

المعاملة الرابعة T4

1215∓7202b

1253∓4202ab

1255∓4235ab

1257∓3232b

th

th

th

القيم البي بحمل حروفا مخبلفة عموديا بشير ألة وجود فروقات معنوية عند مسبوى احبمال()p≤0.05

وممممن الجمممدول ( )6ونظمممرا لكمممون المعمممام ت البجريبيمممة اوربعمممة مبسممماوية فمممي محبواهممما ممممن البمممروبين
( )23.75%لم ي حظ فروقات معنوية في اسبه ف البروبين اوسبوعي بينمما لموحظ فروقمات معنويمة فمي معاممل
بحويل البروبين ويعود للف الة بقار في اسبه ف العلف ومسبوى الطاقة للع ئق بالدرجمة اوولمة ،وهملا يبفمق
مق ( )2012،Hamadyعندما اسبخدم مصادر مخبلفة من الدهون والزيوت في بغلية طائر السمان
ويوض الجدول ( )7انمه لمم يكمن للمعمام ت بمسثيرا معنويما علمة وزن اللبيحمة ونسمبة البصمافي عنمد عممر
البسويق وهلا يبفمق ممق ( Firmanوآخمرون )2008،بينمما اخبلمف (النعيممي )7107 ،الملد اشمار ألمة انخفما
وزن اللبيحة ونسبة البصافي باسبخدام الزيت النبابي كمصدر للدهن وكللف وجد ان افضل كفا ة اقبصادية كانمت
للمعاملة الثالثة(دهن نبابي) ،ثم المعاملة الرابعة (شحم حيواني) ،ويلها المعاملة اوولة السميطرة ،و خيمرا المعاملمة
الثانية (الزيمت النبمابي) وقمد يعمود السمب ألمة انخفما كلفمة المدهن النبمابي مقارنمة ببقيمة المصمادر اوخمرى كمما
يوض الجدول ان معامل اونباا اللد بم حسابه وفقا للمؤشمرات اإلنباجيمة الرئيسمية شماملة معمدل الزيمادة الوزنيمة
اليومية والنسبة المئوية للحيوية ومعامل البحويل الغلائي وكلمما كبمر هملا المعاممل رقميما دل علمة بفموق المعاملمة
وقد شارت النبائج ألة ان المعاملة الرابعة احبلت المرببة اوولة بلبها المعاملة الثالثة ثم اوولمة والثانيمة علمما انمه
لم بحدث د ه كات خم ل فبمرة البجربمة الكليمة ولجميمق المعمام ت يسمبنبج ممن هملد الدراسمة ان اضمافة الشمحم
الحيواني ادى الة بحسن معنود فمي وزن الجسمم والزيمادة الوزنيمة وادى المة بحسمن معنمود فمي معاممل البحويمل
الغلائي لطائر السمان اوبي
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الجممدول ( :)1بممسثير مصممدر الممدهن المضمماف علممة معممدل اسممبه ف البممروبين اوسممبوعي (تممم) ومعامممل بحويممل
البروبين (تم زيادة وزنية/تم بروبين)
Table (1): Effect of added fat source of protein consumption (g/week) and protein
conversion ratio (g/ protein /g weight gain).
)protein consumption (g/week
معدل اسبه ف البروبين (تم/طائر/اسبوع)
اوسابيق
Weeks

الرابق
4th week

الخامس
5th Week

السادس
6th Week

اسبه ف البروبين الكلي
Total protein
consumption

المعاملة اوولة T1

1253∓72213a

1210∓33235a

1243∓34225a

0213∓41210a

المعاملة الثانية T2
المعاملة الثالثة T3

1231∓71244a
1255∓72203a

0255∓33241a
1235∓33221a

1231∓31210a
1243∓34243a

7234∓41231a
1214∓41247a

المعاملة الرابعة T4

1243∓71250a

1251∓35233a

1231∓34201a

1227∓41234a

المعام ت
Treatments

معامل بحويل البروبين (تم بروبين/تم زيادة وزنية ) )protein conversion ratio (g/ protein /g weight gain

المعام ت
Treatments
المعاملة اوولةT1
المعاملة الثانية T2

الرابق
4th week

الخامس
5th Week

السادس
6th Week

1213∓1224a
1217∓1243b

1217∓0212ab
1215∓0271a

1211∓0271ab
1215∓0251a

المبوسط العام لمعامل
البحويل للبروبين
Overall mean for
conversion ratio
1215∓0210a
1217∓1244ab

اوسابيق
Weeks

المعاملة الثالثة T3

1217∓1227a

1214∓1244b

1214∓0271b

1210∓1245ab

المعاملة الرابعة T4

1210∓1240b

1200∓0277a

1201∓0233ab

1211∓1241b

القيم البي بحمل حروفا مخبلفة عموديا بشير ألة وجود فروقات معنوية عند مسبوى احبمال()p≤0.05

الجمممدول ( :)2بمممسثير مصمممدر المممدهن المضممماف علمممة وزن اللبيحمممة (تمممم) ،والنسمممبة المئويمممة للبصمممافي ،والكفممما ة
اوقبصادية ،والدليل اإلنباجي
Table (2): Effect of added fat source on carcass weight(g) dressing percentage
economical efficiency and production efficiency.
الوزن
 weightوزن الجسم الحي/تم
المعام ت
Treatments

Live body weight
gm

وزن اللبيحة/تم

 %للبصافي

Carcass weight
Gm

Dressing
percentage

الكفا ة
اوقبصادية
Economic
efficiency

معامل اونباا
Production
efficiency

المعاملة اوولة T1

4244∓011212a

4.65∓0342112a

302343

33212174

)3( 0142455

المعاملة الثانية T2

5217∓021233a

3.44∓0502333a

312531

51032341

)4( 0142144

المعاملة الثالثة T3

10.05∓040202a

7.25∓0432411a

312744

312521742

)2( 0742353

المعاملة الرابعة T4

4240∓023233a

6.95∓0342112a

312423

35522572

)1( 0572177

الكفا ة اوقبصادية = كلفة العليقة × معامل البحويل الغلائي
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EFFECT OF ADDED FAT SOURCES IN GROWING RATIONS IN SOME
PRODUCTIVE TRIATS OF WHITE QUIAL
Thaeer Mohamad Abul-Baki
Animal Resources Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq
E-mail: thaeer_mt@yahoo.com

ABSTRACT
This experiment was conducted on 120 white quails during 4-6 weeks of age
which were divided into 4 treatments with 3 replicates (10 birds in each replicate).The
experimental treatments were T1 (control group) reared on standard ration without
adding fat، while the treatments T2،T3 and T4 were feed the standard rations with
adding 3% of vegetable oil، vegetable hydrolyzed fat and animal tallow respectively.
Results showed that there was a significant increase (p≤0.05) in body weight، body
gain in T4. While there were no significant differences in relative growth rate for all
treatments except in fifth week، where the third treatment was better than second and
fourth treatment but feed and protein consumption did not differ between all
treatments. There were a significant improvement in feed conversion ratio and protein
conversion ratio in T4 treatment comparing with other treatments. The third treatment
had best economic efficiency while the fourth treatment had the best production index.
Keywords: vegetable oil, vegetable hydrolyzed fat, animal tallow, sources fat, Quail.
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