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الخالصت
أجرٌت هذه الدراسة فً حقل الدواجن التابع لقسم الثروة الحٌوانٌة – كلٌة الزراعة والغابات فً جامعة الموصل
وهدفت لمعرفة تأثٌر إحالل الذرة البٌضاء الخام والمنبتة بنسب مختلفة محل الذرة الصفراء بعالئق فروج اللحم فً األداء
اإلنتاجً وبعض الصفات الكٌموحٌوٌة للدم .استخدم  681من أفراخ فروج اللحم نوع روز  812بعمر ٌوم واحد غٌر
مجنسة وزعت على سبع معامالت بواقع ثالث مكررات لكل معاملة وفً كل مكرر  81فرخا واستمرت الدراسة لغاٌة
عمر ٌ 64وما وكانت معامالت التجربة مجموعة المقارنة ( ٪111ذرة صفراء) وباقً المعامالت تم إحالل الذرة البٌضاء
محل الذرة الصفراء الخام بالنسب  ٪111 ،51،05وبنفس النسب للذرة البٌضاء المنبتة .أظهرت نتائج التحلٌل االحصائً
حصول ارتفاع معنوي فً استهالك العلف لطٌور معاملة إحالل  ٪ 51ذرة بٌضاء منبتة والنسبة المئوٌة لوزن القلب
والقانصة ونسبة األعضاء المأكولة لطٌور معاملة إحالل  05و ٪ 111ذرة بٌضاء خام والنسبة المئوٌة لوزن البنكرٌاس
وتركٌز أنزٌم  ASTفً بالزما الدم لطٌور معاملة إحالل  ٪ 111ذرة بٌضاء خام وتركٌز األلبومٌن فً مصل دم طٌور
معامالت السٌطرة وإحالل  05و ٪ 111ذرة بٌضاء منبتة وتحسن فً معامل التحوٌل الغذائً لطٌور معامالت السٌطرة
وإحالل  ٪ 111ذرة بٌضاء منبتة فً المدة الكلٌة .وحصول انخفاض معنوي فً وزن الجسم الحً لطٌور معاملة إحالل
 ٪ 111ذرة بٌضاء خام وتركٌز البروتٌن الكلً لمعامالت إحالل الذرة البٌضاء (المنبتة وغٌر المنبتة) .وبشكل عام ومن
نتائج هذه الدراسه تبٌن امكانٌه إحالل ألذره البٌضاء المنبتة بنسبه  %100بدال من الذره الصفراء فً عالئق فروج اللحم
بدون حصول اي تأثٌرات سلبٌه على األداء اإلنتاجً.
الكلمات الدالة :الذرة البٌضاء ،التانٌن ،فروج اللحم ،األداء اإلنتاجً ،الصفات الفسلجٌة.
تارٌخ تسلم البحث ، 8118/4/84 :وقبوله.8116/8/10 :

الوقذهت
أن المواد العلفٌة التقلٌدٌة مثل كسبة فول الصوٌا والذذرة الصذفراء والمركذز ألبروتٌنذً المسذتخدمة بشذكل شذائع فذً
تغذٌة الدواجن تزداد تكالٌفها األمر الذي ٌتطلب البحث عن بدائل علفٌة أخذر رخٌصذة ومناسذبة للزراعذة تحذت الظذروف
المناخٌة السائدة وصالحة فً الترب العراقٌذة وخاصذة فذً وسذط وجنذوب العذراق ذات نسذبة الملوحذة المرتفعذة وكذذلك فذً
األراضً المستصلحة حدٌثاً .إن الذرة الصفراء من محاصٌل الحبوب األكثذر اسذتخداما ً فذً عالئذق الذدواجن ،وقذد وصذفت
عالئق الدواجن منذ القدم على أنها عالئق الذرة الصفراء وكسبة فول الصوٌا لما تمتاز به من احتوائها علذى طاقذة ممثلذة
ونسبة بروتٌن جٌدة ،ونظراً لزٌادة الطلب على الذرة الصفراء فذً تغذٌذة اإلنسذان أو لتجهٌذز مشذارٌع الذدواجن فضذال عذن
ازدٌذاد الطلذب علٌهذذا فذً بعذذض البلذدان السذذتخدامها بوصذفها وقذذودا حٌوٌذا خاصذ ًذة بعذد االرتفذذاع فذً أسذذعار الذنفط ،وكذذذلك
الحتٌاج زراعتها إلى أراضً خصبة جٌدة البزل وذات وفرة من مٌاه السقً فضال عن تعرضها للسموم الفطرٌة ،كل ذلذك
أد إلى حصول عجز فً توفٌر الكمٌات المطلوبة منها عالوة على تضاعف أسعارها ،لذذلك اتجهذت مراكذز األبحذاث فذً
أكثر بلدان العالم تقرٌبا ً للبحث عن بدٌل للذرة الصفراء .تعتبر الذرة البٌضاء البدٌل االمثل ولكن ٌعاب علٌها احتوائها علذى
مركبات مضادة للتغذٌة مثل التانٌن وبعض المركبات األخر األقل تأثٌرا من التانٌن ( Jansmanوآخرون .)1446،وٌعذد
التانٌن من اهم العوامل المحددة الستخدامها فً علٌقه الدواجن بشكل كبٌر لتأثٌراته السلبٌة فً األداء اإلنتاجً لفروج اللحم
( Rubioوآخذذرون  )1441مثذذل انخفذذاض وزن الجسذذم وتذذدهور معامذذل التحوٌذذل الغذذذائً ) Douglasوآخذذرون1441،
و Okoyeوآخذذرون  .)8114وهذذذا ٌعذذود لقذذدرة التذذانٌن علذذى االرتبذذاط مذذع البروتٌنذذات وترسذذٌبها أو تخثرهذذا )Butler
وآخذذذذرون)1424،وبضذذذذمنها األنزٌمذذذذات الهاضذذذذمة وبذذذذذلك ٌقلذذذذل مذذذذن هضذذذذم وامتصذذذذا المذذذذواد الغذائٌذذذذة (Farrel
وآخرون .)1444،إن التانٌن الموجود فً الذرة البٌضاء ال ٌمت بسهولة من القناة الهضمٌة بسبب ارتفاع وزنذه الجزٌئذً
( Santos – Buelgaو )8111 ، Scalbertلذلك ٌعتقد بان موقع تذأثٌره ٌتركذز فذً القنذاة الهضذمٌة .وقذد أجرٌذت العدٌذد
من األب حاث لدراسة كٌفٌة التخل من التانٌن بطرائذق عدٌذدة ،ومذن هنذا جذاءت هذذه الدراسذة بهذدف إمكانٌذة إحذالل الذذرة
البٌضاء المحلٌة الخام بنسب مختلفة محل الذرة الصفراء وكذلك استخدام طرٌقة اإلنبذات للذذرة البٌضذاء للتقلٌذل مذن التذأثٌر
السلبً للتانٌن وبالتالً تحسٌن األداء اإلنتاجً لفروج اللحم.

هواد البحث وطزائقه
أجرٌت هذه الدراسة فً حقل الدواجن التابع لقسم الثروة الحٌوانٌذة – كلٌذة الزراعذة والغابذات فذً جامعذة الموصذل
وكان الهدف لمعرفة تأثٌر إحالل الذرة البٌضاء الخام والمنبتة بنسب مختلفة محذل الذذرة الصذفراء فذً عالئذق فذروج اللحذم
فً األداء اإلنتاجً وبعض الصفات الكٌموحٌوٌة للدم .أستخدم  681من أفراخ فروج اللحم من نذوع روز  812بعمذر ٌذوم
واحد غٌر مجنسة ربٌذت فذً قاعذة مذن النذوع نصذف المفتذو لغاٌذة ٌ 64ومذا وفذرت فٌهذا جمٌذع الظذروف البٌئٌذة المناسذبة
بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.
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لتربٌذذة فذذروج اللحذذم وكانذذت الطٌذذور تحذذت رعاٌذذة صذذحٌة بٌطرٌذذة طٌلذذة فتذذرة الدراسذذة ،تذذم الحصذذول علذذى الذذذرة البٌضذذاء
المستخدمة فً الدراسة من األسواق المحلٌة وأجرٌت عملٌة االنبات وذلك بنقعها بالماء لمدة  18ساعة بعذدها أخرجذت مذن
(الجوت) المبللذة ،وتذم تغطٌتهذا بطبقذة أخذر مذن نفذس أالكٌذاس فذً درجذة
الماء وفرشت على طبقة من أكٌاس الجنفا
حرارة الغرفة وفً الظل مع الحفاظ على رطوبة األكٌاس بصورة مستمرة وذلذك بذرط طبقذة أالكٌذاس بالمذاء علذى فتذرات
متقطعة اعتمادا على درجة جفافهذا لغذرض المحافظذة علذى نسذبة رطوبذة مناسذبة إلتمذام عملٌذة اإلنبذات ،واسذتمرت عملٌذة
اإلنبات لمدة ثالثة أٌام ،بعد ذلك جففت البذور طبٌعٌا بتعرضها ألشعة ألشمس وذلذك بفرشذها علذى أرض مبلطذة باألسذمنت
مذذع التقلٌذذب المسذذتمر لمذذدة ثالثذذة أٌذذام لضذذمان اكتمذذال عملٌذذة التجفٌذذف  Abbasو .)8112، Musharafاجرٌذذت التحالٌذذل
الكٌمٌائٌة للذرة البٌضذاء قبذل وبعذد عملٌذة اإلنبذات لمعرفذة محتواهذا مذن العناصذر الغذائٌذة وكذذلك تذم إجذراء تحالٌذل ألذذرة
الصفراء لمقارنة محتوٌاتها مع الذرة البٌضاء وتقدٌر التانٌن حسب ماجاء فً) .)1421،Anonymousوالجدول (ٌ )1بٌن
التحلٌل الكٌمٌائً الفعلً للذرة الصفراء والبٌضاء الخام والمنبتة المستخدمة فً الدراسة.
ومن الجدول نالحظ ان الذرة البٌضاء المسذتخدمة فذً الدراسذة كانذت منخفضذة التذانٌن (1552غذم  /كغذم مذن الذذرة
البٌضذاء الخذام) وان عملٌذة االنبذات ادت الذى حصذول انخفذاض فذذً نسذبة التذانٌن فذً الذذرة البٌضذاء المنبتذة بمقذذدار.٪ 14
استخدمت علٌقتان األولى بادئة قدمت للمدة من عمر ٌوم واحد ولغاٌة ٌ 82وما والثانٌة ناهٌة خالل األسابٌع الثالثة األخٌرة
مذذن الدراسذذة تذذم تكوٌنهمذذا حسذذب ) )1446 ،Anonymousوٌوضذذا الجذذدولٌن ( 8و )8مكونذذات علٌقتذذً البذذادي والنذذاهً
والتركٌب الكٌمٌائً المحسوب لهما.
الجدول ( :)1التحلٌل الكٌمٌائً ألمختبري للذرة البٌضاء الخام والمنبتة والذرة الصفراء
Table (1): Laboratory Chemical analysis of crude and germinated sorghum and yellow corn
الذرة البٌضاء المنبتة
الذرة البٌضاء الخام
الذرة الصفراء
المكونات ٪
Germinated sorghum
Crud sorghum
Yellow Corn
Contents %
4565
4585
254
الرطوبة Moisture
11581
4545
252
البروتٌن خام Crud Protein
مستخل االٌثر
8585
855
6515
Ether Extraction
1548
1545
1558
الرماد Ash
15188
1.15.
التانٌن (غم /كغم) Tannin
وكانذذت معذذامالت الدراسذذة األولذذى  T1مجموعذذة المقارنذذة ( ٪111ذرة صذذفراء) والمعذذامالت الثانٌذذة  T2والرابعذذة T4
والسادسة  T6إحذالل  ٪ 05،111 ،51مذن الذذرة الصذفراء بالذذرة البٌضذاء الخذام .والمعذامالت الثالثذة  T3والخامسذة T5
والسابعة  T7تم إحالل  ٪05،111 ،51من الذرة الصذفراء بالذذرة البٌضذاء المنبتذة .ودرسذت صذفات وزن الجسذم الحذً،
الزٌادة الوزنٌة ،كمٌة العلف المستهلك ،معامل التحوٌل الغذذائً ،سذرعة النمذو النسذبً ،النسذبة المئوٌذة للهالكذات والنسذبة
المئوٌة التصافً والكبد والقلب والقانصة وقطٌعات الذبٌحة ،وزن وطول األمعذاء الدقٌقذة ووزن البنكرٌذاس والمعذدة الغدٌذة
والطحال ،وقٌاس نشاط أنزٌمً ،AST, ALTتركٌز الكلوكوز والكولٌسترول والدهون الثالثٌة والذدهون الكلٌذة والبذروتٌن
الكلذذً وااللبذذومٌن والكلوبٌذذولٌن وحذذامض الٌورٌذذك فذذً مصذذل الذذدم .حللذذت البٌانذذات إحصذذائٌا باسذذتخدام التصذذمٌم العشذذوائً
الكامل  C.R.Dحسب ما ذكره ( Steelو  )1441 ،Torriلتجربة بسذٌطة ذات اتجذاه واحذد ولتحدٌذد معنوٌذة الفذروق بذٌن
المتوسذطات اسذتخدم اختبذذار دنكذن( )1455 ،Duncanالمتعذدد المذذدٌات عنذد مسذتو احتمذذال (أ  )1515وحللذت البٌانذذات
باستخدام البرنامج اإلحصائً الجاهز ).)8111 ،Anonymous
الجدول ( :)8مكونات العالئق البادئة المستخدمة فً الدراسة.
Table (2):Composition of starter rations used in the study.
المعامالت Treatments
المواد العلفٌة ٪
Ingredients%
ذرة صفراء
Yellow Corn
ذرة بٌضاء خام
Crud Sorghum
ذرة بٌضاء منبتة

األولى
First

الثانٌة
Second

الثالثة
Third

الرابعة
Forth

الخامسة
Fifth

السادسة
Sixth

السابعة
Seventh

41

81

81

15

15

ـ

ـ

ـ

81

ـ

65

ـ

41

ـ

ـ

ـ

81

ـ

65

ـ

41
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Germinated Sorghum
مركزبروتٌنً  ٪40بروتٌن
15
15
15
15
15
Premix 40%Protien
كسبة فول الصوٌا  ٪66بروتٌن
86
86
86
86
86
Soybean Meal 44%
Protien
158
158
158
158
158
ملا طعام ) Nacl ) Salt
ثنائً فوسفات الكالسٌوم
150
150
150
150
150
Dicalcium Phosphate
111
111
111
111
111
المجموع الكلً Total
التحلٌل الكٌمٌائً المحسوب Calculated chemical composition
الطاقة الممثلة
8280
8280
8265
8265
8205
(كٌلو سعره  /كغم)
Metabolisable Energy
البروتٌن الخام
88586
88588
88510
88514
8851
Crud Protein%
151542 151011 151844 151606
التانٌن (غم /كغم) Tannin
-

15

15

86

86

158

158

150

150

111

111

8281

8281

88585

88551

151462

151042

تم حساب التحلٌل الكٌمٌائً لمكونات العالئق حسب ما جاء فً ()1446 ، Anonymous
)Calculated chemical composition according to (1994 Anonymous

النتائج والوناقشت
ٌبٌن الجدول ( )6حصول ارتفاع معنوي فً وزن الجسم لطٌور معاملة السٌطرة (ذرة صفراء) مقارنذة مذع معاملذة
إحالل ٪ 111ذرة بٌضاء محل الذرة الصفراء ،فً حذٌن ال توجذد فروقذات معنوٌذة بذٌن معاملذة السذٌطرة وبذاقً المعذامالت
والتً لم تختلف عن بعضها معنوٌا ،وربما ٌعود السبب فً ذلك الى إن إحالل  ٪111ذرة بٌضاء محل الذرة الصفراء أد
إلى زٌادة نسبة التانٌن فً العلٌقة ومن ثم ظهور تأثٌرهُ الضار فذً وزن الجسذم للطٌذور ،فذً حذٌن أدت عملٌذة اإلنبذات إلذى
التقلٌل من التأثٌر السلبً للتانٌن وزٌادة جاهزٌة العناصر الغذائٌة للهضم بعملٌة اإلنبات وزٌادة هضذم البذروتٌن والنشذا مذن
خالل تقلٌل التأثٌر السلبً .للتانٌن فً األنزٌمات ( Butlerوآخرون )1424،وبضمنها األنزٌمذات الهاضذمة (Hagerman
و  1421 ،Butlerو Benmaussaوآخرون.) 8114 ،
كمذذا وٌشذذٌر الجذذدول إلذذى معذذدالت الزٌذذادة الوزنٌذذة األسذذبوعٌة للطٌذذور فذذنالحظ عذذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذذة بذذٌن
المعذذا مالت فذذً معذذدل الزٌذذادة الوزنٌذذة األسذذبوعٌة لكافذذة المعذذامالت ،وربمذذا ٌعذذود ذلذذك لتعذذود األفذذراخ علذذى العالئذذق التذذً
استخدمت فٌها الذرة البٌضذاء وتكٌفهذا لمقاومذة الفعذل الضذار للتذانٌن علذى القنذاة الهضذمٌة للطٌذور لقلذة نسذبة التذانٌن للذذرة
المستخدمة ،فضالً عن تأثٌر عملٌة اإلنبات فً التقلٌل من محتو الذرة البٌضاء من مادة التانٌن الضارة.
وجذاءت هذذه النتذائج متفقذة مذع كذل مذن (كرومذً 8118 ،و Gariciaواخذرون 8115 ،و Torkiو )8110،Pour
الذٌن أشاروا إلى عدم وجود اختالفات معنوٌة فً معدل الزٌادة الوزنٌة الٌومٌة .وٌشٌر الجدول أٌضا إلذى اسذتهالك العلذف
إذ أظهرت نتائج التحلٌل اإلحصائً إن طٌور معاملة إحالل  ٪51ذرة بٌضاء منبتة استهلكت كمٌة من العلف أعلذى معنوٌذا
مذذن بقٌذذة المعذذامالت وان طٌذذور معاملذذة إحذذالل  ٪111ذرة بٌضذذاء منبتذذة اسذتهلكت كمٌذذة مذذن العلذذف اقذذل معنوٌذذا مذذن بذذاقً
المعذذامالت .وقذذذد اتفقذذذت هذذذذه الدراسذذذات مذذذع ) Elkinواخذذذرون 1990 ،و  8115،Ayodejiو Okeyeوآخذذذرون8114،
و .)8114،Issaكما وٌشٌر الجدول ( )5إلى وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً معامل التحوٌذل الغذذائً إذ أظهذرت
طٌور معاملة إحالل  ٪ 111ذرة بٌضاء منبتة والسٌطرة (ذرة صفراء) أفضل معامل تحوٌذل غذذائً والذذي اختلفذت معنوٌذا
عن باقً المعامالت .وٌعذز السذبب فذً ذلذك التحسذن الذى ارتفذاع الزٌذادة الوزنٌذة مقابذل اسذتهالك علذف قلٌذل وإن طٌذور
معاملة إحالل  ٪111ذرة بٌضاء منبتة استهلكت كمٌة علف اقل وأعطت زٌادة وزنٌة جٌدة وذلك الن عملٌة االنبذات تذيدي
الى تحفٌز وزٌادة نشاط االنزٌمات الهاضمة وتعمذل هذذه االنزٌمذات علذى فذك ارتبذاط التذانٌن مذع البذروتٌن او النشذأ وبذذلك
ٌسذذتفاد الطذذائر مذذن العلٌقذذة بشذذكل اكبذذر) )8114 ،Issaو ( Torkiوآخذذرون .)8110 ،وٌشذذٌر الجذذدول الذذى عذذدم وجذذود
فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً النسبة المئوٌذة للهالكذات ،وقذد ٌرجذع سذبب ذلذك إلذى إن الذذرة البٌضذاء المسذتخدمة فذً
المعامالت ذات نسبة تانٌن منخفضة وان هذه النسبة فً العلٌقة لم تصل إلى المستو التً تيدي إلى زٌادة نسذبة الهالكذات
بالمقارنة مع عالئق الذرة الصفراء .وكذلك ٌوضا الجذدول عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة فذً النسذبة المئوٌذة للتصذافً بذٌن
المعامالت.
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8112 )1( ) العدد64( المجلد

. مكونات العالئق الناهٌة المستخدمة فً الدراسة:)8( الجدول
Table (3): Composition of Finisher rations used in the study.
Treatments المعامالت
السابعة
Seventh
ـ
ـ
41
4
11
81
158
150
11
8480
81516
151041

السادسة
Sixth

الخامسة
Fifth

الرابعة
Forth

الثالثة
Third

الثانٌة
Second

األولى
First

٪ المواد العلفٌة
Ingredients%
ذرة صفراء
15
15
81
81
41
ـ
Yellow Corn
ذرة بٌضاء خام
41
65
81
ـ
ـ
ـ
Crud Sorghum
ذرة بٌضاء منبتة
65
81
ـ
ـ
ـ
ـ
Germinated Sorghum
حنطة
4
4
4
4
4
4
Wheat
 بروتٌن٪40 ًمركزبروتٌن
11
11
11
11
11
11
Premix 40%Protien
 بروتٌن٪66 كسبة فول الصوٌا
81
81
81
81
81
81
Soybean Meal 44 %
Protien
158
158
158
158
158
158
Salt (Nacl( ملا طعام
ثنائً فوسفات الكالسٌوم
150
150
150
150
150
150
Di calcium Phosphate
111
111
111
111
111
111
Total ًالمجموع الكل
Calculated chemical composition التحلٌل الكٌمٌائً المحسوب المحسوب
)كغم/ الطاقة الممثلة (كٌلو سعره
8480
8488
8488
8460
8460
8405
Metabolizable Energy
البروتٌن الخام
14525 81516 14505 14521
14541
14565
Crud Protein %
151462 151542 151011 151844 151606
Tannin ) كغم/التانٌن (غم
-

)1446 ،) Anonymousًتم حساب التحلٌل الكٌمٌائً لمكونات العالئق حسب ماجاء ف
Calculated chemical composition according to (1994 Anonymous)

 تأثٌر المعامالت فً متوسط وزن الجسم الحً والزٌادة الوزنٌة ومعدل استهالك العلف:)6( الجدول
Table (4):Effect of treatments in Body Weight, weight gain and Feed Consumption.
) طائر/ استهالك العلف (غم
Feed Consumption
8250±6285548c
10561±6224544b
82548±5110581a
12511±6416580b
1150 ±6204528bc
88518 ±628854c
15521 ±608854c

)متوسط الزٌادة الوزنٌة (غم
Average weight gain
21.76±8862588
81528±8811518
88514 ±8881586
81528± 8816525
81514±8888548
88528±8108550
81560±8814516

)متوسط وزن الجسم الحً(غم
Live Body Weight
81568±8822588a
81518±8861518ab
14504 ±8841586ab
14544± 8856525ab
14584± 8848548ab
10542±8818550b
88585 ±8854516ab

المعامالت
Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

)1515 ≤ القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستو احتمال (أ
Value with different litters in the same column means significant differences(P≤0.05).
50% Germinated Sorghum :T3، ذرة بٌضاء50% Sorghum: T2،ذرة صفراء100% Yellow Corn:T1
، ذرة بٌضاء منبتة75% Germinated Sorghum: T5، ذرة بٌضاء75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء منبتة
. ذرة بٌضاء منبتة100%Germenited Sorghum:T7، ذرة بٌضاء100% Sorghum: T6
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الجدول ( :)5تأثٌر المعامالت فً معامل التحوٌل الغذائً والنسبة المئوٌة للهالكات والتصافً
Table (5): Effect of treatments in feed conversion ratio, mortality and dressing percentage
النسبة المئوٌة للتصافً٪
النسبة المئوٌة للهالكات٪
معامل التحوٌل الغذائً
المعامالت
Dressing Percentage
Mortality Rate
(كغم علف /كغم زٌادة وزنٌة)
Treatments
Feed Conversion Ratio
%
%
1585±00524
1544
15110±8516c
T1
1588±02541
1544
15111± 8588b
T2
1506±00582
1544
15181±8581a
T3
1581±02580
15110±8581b
T4
1511±02516
1544
15111±8514b
T5
1545±00584
85888
15188±8581b
T6
1568±00581
15111±8518c
T7
القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستو احتمال (أ ≤ )1515
Value with different litters in the same Coolum means significant differences(P≤0.05).
100% Yellow Corn:T1ذرة صفراء 50% Sorghum: T2،ذرة بٌضاء50% Germinated Sorghum :T3،
ذرة بٌضاء منبتة 75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء 75% Germinated Sorghum: T5،ذرة بٌضاء منبتة،
 100% Sorghum: T6ذرة بٌضاء 100%Germenited Sorghum:T7،ذرة بٌضاء منبتة.

وٌبٌن الجدول ( )4تأثٌر إحالل الذرة البٌضاء الخذام محذل الذذرة الصذفراء فذً سذرعة النمذو النسذبً إذ ٌتضذا عذدم
وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت خالل األسبوع الثانً ،إما فً األسبوع الرابع فذنالحظ حصذول انخفذاض معنذوي فذً
سرعة النمو النسبً فً معاملذة إحذالل  ٪ 51ذرة بٌضذاء مقارنذة مذع معاملذة السذٌطرة (ذرة صذفراء) ،فذً حذٌن لذم تختلذف
معنوٌا عن بقٌة المعامالت .وفً األسبوعٌن السادس والسابع نالحظ عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً سرعة
النمو النسبً.
كما نالحظ من الجدول ( )0أن نسبة وزن القلب الى الذوزن الحذً قذد ارتفذع معنوٌذا فذً طٌذور معذاملتً إحذالل 05
و ٪111ذرة بٌضاء وربما ٌعود السبب إلى تأثٌر التانٌن المجهد حٌث أن القلب فً حذاالت اإلجهذاد ٌفضذل الذدهون إلنتذاج
الطاقذذة وٌعذذزز مذذن مسذذتو الكالٌكذذوجٌن فذذً القلذذب والذذذي قذذد ٌتضذذاعف ثذذالث مذذرات خذذالل حذذاالت اإلجهذذاد أو الجذذوع
( )1959, Lornez, Hazelwoodوٌبٌن نفس الجدول عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة بذٌن المعذامالت فذً نسذبة وزن الكبذد
و نسبة وزن القانصة .وكذلك ٌالحظ وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً النسبة المئوٌة لألعضاء المأكولة إذ أظهذرت
طٌور معاملة إحالل  ٪111ذرة بٌضاء اعلى وزن أعضاء مأكولة فً حٌن أظهذرت معاملذة السذٌطرة (ذرة صذفراء) اقذل
وزن لألعضاء المأكولة وٌعود السبب فً ذلك الى وجود اختالفات فً نسبة أوزان القلب والكبد والقانصة مما انعكس على
مجموع نسب اوزان األعضاء المأكولة.
الجدول ( :)4تأثٌر إحالل الذرة البٌضاء الخام محل الذرة الصفراء فً سرعة النمو النسبً
Table (6): Effect of yellow corn replacement by sorghum in relative growth rate.
سرعة النمو النسبً ٪فً لألسابٌع Relative Growth Rate % in the weeks
المعامالت
Treatments
السابع Seventh
السادس Sixth
الرابع Forth
الثانً Second
T1
8564±815556
1558±845250
1511±47.830 a
1541±255101
T2
1584±145605
1541±815011
1561±685862b
1.48±265041
1542±815418
1500±815050
1588± 685214ab
1544±265640
T3
T4
1540±815864
1551±815104
8516±665116ab
1558±245128
T5
1505±815418
1545±845818
1505±645502ab
1508±245800
T6
1514±885501
1545±845655
1555±685026ab
1520±285885
T7
1514±815624
1514±845814
1554±665181ab
1511±285404
القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستو احتمال (أ ≤ )1515
Value with different litters in the same column means significant differences(P≤0.05).
100% Yellow Corn:T1ذرة صفراء 50% Sorghum: T2،ذرة بٌضاء50% Germinated Sorghum :T3،
ذرة بٌضاء منبتة 75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء 75% Germinated Sorghum: T5،ذرة بٌضاء منبتة،
 100% Sorghum: T6ذرة بٌضاء 100%Germenited Sorghum:T7،ذرة بٌضاء منبتة.
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الجدول ( :)0تأثٌر المعامالت فً الوزن النسبً للقلب والكبد والقانصة واالعضاء المأكولة
Table (7): Effect of treatments in Relative weight of heart, live, gizzard and edible organs.
االعضاء الماكولة٪
القانصة٪
الكبد٪
القلب٪
المعامالت
Edible organs%
Gizzard %
Liver %
Heart%
Treatments
1518± 6566c
1510± 15411c
1511 ±85142
1518± 15645 b
T1
1514 ± 6544b
1511± 85881b
112± 15448
1511± 15642b
T2
1511± 6526ab
1512± 85814b
1518± 85142
T3
1.18± 15601b
1512± 5512ab
1518±85845ab
1511 ±85842
1518±15641ab
T4
1518± 6501b
1514± 85844b
1512± 15404
1518± 15645b
T5
1581± 5508a
1514± 8524a
1518± 85861
1518± 15411a
T6
1510 ±6528b
1511± 85801b
1514± 85188
1511±15688b
T7
القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستو احتمال (أ ≤ )1515
Value with different litters in the same column means significant differences(P≤0.05).
100% Yellow Corn:T1ذرة صفراء 50% Sorghum: T2،ذرة بٌضاء50% Germinated Sorghum :T3،
ذرة بٌضاء منبتة 75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء 75% Germinated Sorghum: T5،ذرة بٌضاء منبتة،
 100% Sorghum: T6ذرة بٌضاء 100%Germenited Sorghum:T7،ذرة بٌضاء منبتة.

الجدول (ٌ ) 2بٌن النسبة المئوٌة لألوزان النسبٌة لقطٌعات الذبٌحة نسبة إلى الوزن المجوف،إذ ٌبٌن األوزان النسبٌة
لكل من الفخذٌن والصدر والظهذر والجناحذان وال رقبذة ،وٌالحذظ مذن الجذدول عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة بذٌن المعذامالت
المختلفة فً الوزن النسذبً لقطٌعذات الذبٌحذة ،إذ ٌالحذظ إن إحذالل الذذرة البٌضذاء الخذام والمنبتذة وبنسذب مختلفذة لذم ٌذيثر
معنوٌذذا فذذً هذذذه الصذذفة ،وربمذذا ٌكذذون السذذبب فذذً ذلذذك هذذو تسذذاوي محتذذو الطاقذذة المتأٌضذذة والبذذروتٌن الخذذام للعالئذذق
المستخدمة وانخفاض محتو التانٌن فً الذرة البٌضاء المستخدمة فً الدراسة .وقد اتفقت هذه النتذائج مذع مذا حصذل علٌذه
(محمد وآخرون  )8111و ) Kumarوآخرون  )8116و( )8115Ayodejiو( Garciaواخرون )8115 ،إذ لم ٌالحظوا
أي فروقات معنوٌة فذً الذوزن النسذبً لقطٌعذات الذبٌحذة عنذدما اسذتخدموا الذذرة البٌضذاء محذل الذذرة الصذفراء فذً علٌقذة
فروج اللحم بنسب مختلفة على الرغم من احتواء الذرة البٌضاء على نسب مختلفة من التانٌن.
وٌشذذٌر الجذذدول ( )4إلذذى عذذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذذة بذذٌن المعذذامالت فذذً نسذذبة وزن الطحذذال ونسذذبة وزن المعذذدة
الغدٌة الى الوزن الحذً ولكذن ٌالحذظ زٌذادة حسذابٌة فذً نسذبة وزن المعذدة الغدٌذة لطٌذور معذامالت الذذرة البٌضذاء المنبتذة
مقارنة بطٌور معاملة السٌطرة ومعامالت الذرة البٌضاء الخذام .كمذا وبذٌن الجذدول حصذول ارتفذاع معنذوي فذً نسذبة وزن
البنكرٌاس لطٌور معاملة إحالل  ٪111ذرة بٌضاء مقارنة بباقً المعامالت ،وربما ٌعذود السذبب فذً ذلذك الذى زٌذادة نسذبة
التانٌن فذً هذذه العلٌقذة مقارنذة ببذاقً المعذامالت وان التذانٌن أد إلذى حذدوث تضذخم فذً البنكرٌذاس لزٌذادة إفرازاتهذا مذن
األنزٌمات الهاضمة وخاصة التربسٌن وااللفا امٌلٌذز والتذً ثبطذت بفعذل التذانٌن واتفقذت هذذه النتذائج مذع نتذائج )Ahmed
وآخرون  )1441ولم تتفق مع نتائج كل من ) Nyachotiوآخرون )1444 ،الذٌن أشاروا إلى عدم وجود فروقات معنوٌة
بٌن المعامالت فً نسبة وزن البنكرٌاس .ونالحظ من الجدول أٌضا عدم وجذود فروقذات معنوٌذة بذٌن المعذامالت فذً نسذبة
وزن األمعاء.
الجدول ( :)2تأثٌر المعامالت فً متوسطات نسب أوزان القطع الرئٌسٌة والثانوٌة للذبٌحة
Table (8): Effect of treatments in Relative weight of carcass cuts
الرقبة٪
الجناحان٪
الظهر٪
الصدر٪
الفخذٌن ٪
المعامالت
Neck %
Wings %
Back %
Chest %
Thigh % Treatments
1518±6555
1512±11502
1541±81510
1582±85511
1506±82551
T1
1515±6588
1514±11524
1585±88511
1501±88556
1506±82514
T2
1581±6555
1512±11518
1588±88581
155±88548
1585±82548
T3
1510±6554
1580±11511
1582±88560
1566±88506
1544±82518
T4
1588±6505
1586±11514
1588±81558
1586±88540
1568±82544
T5
1584±6501
1514±11514
1555±88516
1566±86511
1585±82511
T6
1588±6546
1586±11510
1582±88540
1502±88528
1584±80545
T7
100% Yellow Corn:T1ذرة صفراء 50% Sorghum: T2،ذرة بٌضاء50% Germinated Sorghum :T3،
ذرة بٌضاء منبتة 75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء 75% Germinated Sorghum: T5،ذرة بٌضاء منبتة،
 100% Sorghum: T6ذرة بٌضاء 100%Germenited Sorghum:T7،ذرة بٌضاء منبتة.
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الجدول ( :)4تأثٌر المعامالت فً متوسط األوزان النسبٌة لألحشاء غٌر المأكولة
Table (9): Effect of treatments in Relative weights of non-edible viscera
نسبة الطحال٪
وزن األمعاء٪
البنكرٌاس٪
المعدة الغدٌة٪
المعامالت
Spleen %
Intestine Weight %
Pancreas %
Preventriculus % Treatments
1518±15182
1511±85424
1511±15865bc
1511±15825
T1
1510±15182
1518 ±85461
1511±15808b
158±15822
T2
1510±15161
1515±85411
1511± 15855bc
1518±15682
T3
1514±15184
1512±85185
1518± 15842b
1518±15825
T4
1518±15184
1515±85444
1518± 15855bc
1511±15614
T5
1514±15184
1512±85188
1518±15818a
1511±15845
T6
112±15151
1518±85112
15114±15812c
1511±15612
T7
القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستو احتمال (أ ≤ )1515
Value with different litters in the same column means significant differences(P≤0.05).
100% Yellow Corn:T1ذرة صفراء 50% Sorghum: T2،ذرة بٌضاء50% Germinated Sorghum :T3،
ذرة بٌضاء منبتة 75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء 75% Germinated Sorghum: T5،ذرة بٌضاء منبتة،
 100% Sorghum: T6ذرة بٌضاء 100%Germenited Sorghum:T7،ذرة بٌضاء منبتة.

وٌبٌن الجدول ( ) 11نسذبة طذول األمعذاء إلذى وزن الجسذم الحذً واظهذرت نتذائج التحلٌذل االحصذائً عذدم وجذود
فروقات معنوٌة بٌن المعامالت وهذا ٌدل على عدم وجود تأثٌرات سلبٌة للذرة البٌضاء فذً الذوزن النسذبً لهذذه األعضذاء،
واتفقذذذذذت نتذذذذذائج هذذذذذذه الدراسذذذذذة مذذذذذع نتذذذذذائج كذذذذذل مذذذذذن ) Nyachotiوآخذذذذذرون )1444 ،و( Garciaوآخذذذذذرون)،8115
و( Kyarisiimaوآخرون.)8115 ،
وكذلك ٌبٌن الجدول عدم وجود فروقات معنوٌة فً نسبة الخالٌا المتغاٌرة إلى الخالٌا اللمفاوٌة ،ونالحظ إن معاملة
السذٌطرة ومعاملذة  ٪ 111ذرة بٌضذاء منبتذة قذد سذجلت اقذل نسذبة للخالٌذا المتغذاٌرة إلذى الخالٌذا اللمفاوٌذة ( ، )H/Lوربمذا
ٌرجع السبب فً ذلك إلى عدم حصول إجهاد لطٌور معاملة  ٪111ذرة بٌضاء منبتة إذ انه كلما قلت النسبة كان ذلك دلٌال
على إجهاد اقل للطٌور وكذلك نالحظ من الجدول وجود فروقات حسابٌة بٌن معامالت الذرة البٌضاء المنبتة وغٌذر المنبتذة
إذ نالحظ أن النسبة بٌن ) ) H/Lتقل فً معذامالت الذذرة البٌضذاء المنبتذة وربمذا ٌرجذع السذبب فذً ذلذك إلذى قلذة اإلجهذاد
الناتج بسبب التأثٌر األقل للتانٌن فً معامالت الذرة البٌضاء المنبتة ،إذ أن عملٌة اإلنبات تقلل مذن تذأثٌر التذانٌن وتزٌذد مذن
الفٌتامٌنات ( Klopfensteinو )1442 ،Malleshiوقد لوحظ أن للتغذٌة تذأثٌراً كبٌذراً علذى كرٌذات الذدم البٌضذاء إذ أن
نق الغذاء بفٌتامٌن الراٌبوفالفٌن ) (B2والثاٌمٌن ) (B1أد إلى ارتفاع خالٌا الذدم البٌضذاء الهٌتروفٌذل وخفذض الخالٌذا
اللمفٌةٌ .تضا من الجدول أٌضا حصول ارتفاع معنوي فً تركٌز أنزٌم  ASTفً مصل دم طٌور معاملة إحالل ٪ 111
ذرة بٌضاء مقارنة بباقً المعامالت ،وربما ٌرجع سبب ذلك االرتفاع الى زٌادة نسبة التانٌن فً هذه العلٌقة والذي أد إلى
حدوث إجهاد على القلب فً طٌور هذه المعاملذة وكذان نتٌجتذه ارتفذاع معنذوي فذً وزن القلذب لهذذه المعاملذة .واتفقذت هذذه
النتٌجذة مذذع ( .)8115،Ayodejiوٌبذٌن نفذذس الجذذدول عذدم وجذذود فروقذذات معنوٌذة فذذً تركٌذذز أنذزٌم  ALTبذذٌن معاملذذة
السٌطرة (ذرة صفراء) وبقٌة المعامالت التً استخدمت فٌها الذرة البٌضاء وهذا ٌدل على أن مستو التذانٌن فذً العالئذق
لذذذذم ٌصذذذذل إلذذذذى المسذذذذتو الذذذذذي ٌذذذذيدي الذذذذى حذذذذدوث إجهذذذذاد للكبذذذذد فذذذذً الطٌذذذذور نتٌجذذذذة اسذذذذتهالكها للذذذذذرة البٌضذذذذاء.
الجذذدول ( :)11تذذأثٌر المعذذامالت فذذً طذذول األمعذذاء الذذى وزن الجسذذم ونسذذبة الخالٌذذا المتغذذاٌرة  /الخالٌذذا اللمفاوٌذذة البٌضذذاء
وتركٌز ) )ASTوتركٌز ))ALT
Table (10): Effect of treatments in Intestine Length \Body Weight , heterophils lymphocytes
ratio, AST and ALT concentration
المعامالت
Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

طول األمعاء الى وزن الجسم
Intestine Length \Body
( Weightسم111/غم)
1518±25662
1560±25481
1501±45015
1554±25054
1568±25428
1501±25415
1562±45185

نسبة الخالٌا المتغاٌرة /
الخالٌا اللمفاوٌة
البٌضاء( ))H / L
15118±151188
15115±151861
15111±151851
15114±151811
15118±151811
15110±151801
15114±151181

تركٌز
))AST
وحدة/مل
1510±1145141b
1555±1885805b
1588±1815115b
15286 ±1815645b
1.46±1815825b
1524±1885881a
1555±1815461b

تركٌز
))ALT
وحدة/مل
1514±815841
1585±81511
1584±815148
154±815188
1510±815141
1580±815415
1585±815218

القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستو احتمال (أ ≤ )1515
Value with different litters in the same column means significant differences(P≤0.05).
100% Yellow Corn:T1ذرة صفراء 50% Sorghum: T2،ذرة بٌضاء50% Germinated Sorghum :T3،
ذرة بٌضاء منبتة 75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء 75% Germinated Sorghum: T5،ذرة بٌضاء منبتة،
 100% Sorghum: T6ذرة بٌضاء 100%Germenited Sorghum:T7،ذرة بٌضاء منبتة.
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وٌالحظ من الجذدول ( ) 11عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة فذً معذدل تركٌذز الكلوكذوز فذً بالزمذا الذدم ولكذن نالحذظ
انخفاضا ً حسابٌا ً فً تركٌز الكلوكوز فذً المعذاملتٌن  05و ٪ 111ذرة بٌضذاء مقارنذة مذع بذاقً المعذامالت ،وربمذا ٌرجذع
السبب فً ذلك الى إن التانٌن ٌرتبط مع الكربوهٌدرات الموجودة فً المواد العلفٌة وٌكون معها معقدات غٌر ذائبة ومن ثذم
تمنع هضمها وامتصاصها فضالً عن تأثٌر التانٌن فً ترسٌب وتخثر األنزٌمات الهاضمة ومن ضمنها األنزٌمات الهاضذمة
للنشأ وبذلك أد إلى انخفاض تركٌز الكلوكوز فً الدم ( Nyachotiوآخرون .)1444 ،وكذذلك نالحذظ مذن الجذدول عذدم
وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت فً تركٌز الدهون الثالثٌة فً بالزما الدم ،وجاءت هذذه النتذائج متفقذة مذع مذا توصذل
إلٌه ) Monaوآخرون )8118 ،الذٌن ذكروا عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة فذً تركٌذز الذدهون الثالثٌذة عنذد إحذالل الذذرة
البٌضاء محل الذرة الصفراء فً علٌقه فروج اللحم.
الجدول ( :)11تأثٌر المعامالت فً تركٌز الكلوكوز والدهون الثالثٌة والكولسترول والدهون الكلٌة.
Table (12): Effect of treatments in serum glucose, triglyceride, cholesterol and total lipid
concentration.
تركٌز الدهون الكلٌة
تركٌز الكولسترول
تركٌز الدهون الثالثٌة
تركٌز الكلوكوز
(ملغم  111 /مل)
(ملغم  111 /مل)
(ملغم  111 /مل)
(ملغم  111 /مل)
المعامالت
Total Lipids
Cholesetrol
Triglyceride
Glucose
Treatments
))mg\100ml
))mg\100ml
))mg\100ml
))mg\100ml
81510±562581
5586±188541
8521±118541
6525 ±815505
T1
16580±568501
1514±181505
8505±118511
6518±811585
T2
4565±5645151
1158±181541
8516±115511
8561±810545
T3
84525±582500
6528±114585
8556±116581
8511±811581
T4
11515±561585
0514±181525
5551±118541
8508±811501
T5
0554±580521
4541±114508
8548±114512
8511±816581
T6
6546±551501
8515±114540
8588±115555
6515±818565
T7
100% Yellow Corn:T1ذرة صفراء 50% Sorghum: T2،ذرة بٌضاء50% Germinated Sorghum :T3،
ذرة بٌضاء منبتة 75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء 75% Germinated Sorghum: T5،ذرة بٌضاء منبتة،
 100% Sorghum: T6ذرة بٌضاء 100%Germenited Sorghum:T7،ذرة بٌضاء منبتة.

وٌالحظ من نفس ال جدول عدم وجود فروقات معنوٌة فً تركٌز الكولسذترول لبالزمذا الذدم بذٌن المعذامالت وجذاءت
هذه النتائج متفقة مع ما توصل إلٌه ) Nyamambiوآخرون  )8110وكذلك ٌالحظ من الجدول أٌضا عدم وجذود فروقذات
معنوٌة فً تركٌز الدهون الكلٌة  Total lipidsبٌن المعامالت فً بالزمذا الذدم وجذاءت هذذه النتذائج متفقذة مذع مذا توصذل
إلٌه ) Monaوآخرون.)8118 ،
وٌوضذذا الجذذدول ( ) 18تذذأثٌر إحذذالل الذذذرة البٌضذذاء والمنبتذذة بذذدل الذذذرة الصذذفراء فذذً البذذروتٌن الكلذذً إذ نالحذذظ
حصول انخفاض معنوي فً تركٌذز البذروتٌن الكلذً لمعذامالت الذذرة البٌضذاء مقارنذة مذع معاملذة السذٌطرة (ذرة صذفراء)
وربما ٌرجع السبب إلى الفعل الضار للتانٌن إذ ٌوثر فً عملٌة هضم البروتٌن من خالل تأثٌره فذً األنزٌمذات الهاضذمة إذ
أن التانٌن ٌودي إلى انخفاض قابلٌة البروتٌن على الهضم وذلك بعمل معقد مع البروتٌن وتثبٌط فعالٌة األنزٌمذات الهاضذمة
أو من خالل خفضه لكل من البروتٌن المتٌسر وفعالٌة األنزٌمات الهاضمة ( Elzuberو )1992،Mustafaأو تثبٌط فعذل
أو نشاط أنزٌمذات هضذم البذروتٌن وكذذلك نالحذظ تفذوق معاملذة السذٌطرة ومعذاملتً  05و  ٪ 111ذرة بٌضذاء منبتذة علذى
معاملتً  05و ٪ 111ذرة بٌضاء فً تركٌز األلبومٌن ومن نفس الجدول نالحذظ عذدم وجذود فروقذات معنوٌذة فذً تركٌذز
الكلوبٌولٌن بٌن المعامالت المختلفة ولكن ٌالحظ تفوق معاملة السٌطرة حسابٌا على بقٌذة المعذامالت وجذاءت هذذه النتذائج
متفقذة مذع مذذا توصذل إلٌذذه ) Monaوآخذرون )8118،ونالحذذظ أٌضذا مذن الجذذدول عذدم وجذذود فروقذات معنوٌذذة فذً تركٌذذز
حامض الٌورٌك بٌن المعامالت وبشكل عامٌ ،مكن االستنتاج بإمكانٌة إحالل الذرة البٌضذاء المحلٌذة المنبتذة بذدال مذن الذذرة
الصفراء فً عالئق فروج اللحم وبنسذبة  ٪111دون حصذول انخفذاض معنذوي فذً الصذفات اإلنتاجٌذة للطٌور.نسذتنتج مذن
هذذه الدراسذذة انذذه باالمكذذان احذالل الذذذرة البٌضذذاء المنبتذذة محذل الذذذرة الصذذفراء كلٌذذا بذدون التذذاثٌر علذذى الصذذفات االنتاجٌذذة
والفسلجٌة.
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 تأثٌر المعامالت فً تركٌز البروتٌن الكلً واأللبومٌن والكلوبٌولٌن وحامض الٌورٌك:)18( الجدول
Table (12): Effect of treatments in serum total protein, albumin, globulin and uricacid
concentration.
تركٌز حامض الٌورٌك
) مل111 / (ملغم
Uric Acid
(mg\100ml)
1514±85045
1511±85441
1584±85018
1511±85065
1581±85048
1588±85255
1510±85408

تركٌز الكلوبٌولٌن
) مل111 / (غم
Globulin(g\100ml)

تركٌز األلبومٌن
) مل111 / (غم
Albumin(g\100ml)

1580±85118
1540±15244
1514±15210
1516±15002
1580±15001
1515±15264
1581±15044

1518 ±85124a
1516±85124ab
1511 ±85144ab
1512±85105b
1518 ±85882a
0.12 ± 2.005 ab
1515 ±85154a

ًتركٌز البروتٌن الكل
) مل111 / (غم
Total
Protein(g\100ml)
1561 ±65124a
1558± 85425b
1514 ±85416 b
1588±85285b
1514 ±8544b
1514± 85251ab
158± 85485b

المعامالت
Treatments
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

)1515 ≤ القٌم التً تحمل حروفا مختلفة عمودٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستو احتمال (أ
Value with different litters in the same column means significant differences(P≤0.05).
50% Germinated Sorghum :T3، ذرة بٌضاء50% Sorghum: T2،ذرة صفراء100% Yellow Corn:T1
، ذرة بٌضاء منبتة75% Germinated Sorghum: T5، ذرة بٌضاء75%Sorghum:T4،ذرة بٌضاء منبتة
. ذرة بٌضاء منبتة100%Germenited Sorghum:T7، ذرة بٌضاء100% Sorghum: T6

EFFECT OF REPLACMENT CRUDE AND GERMINATED SORGHUM
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ABSTRACT
This study was conducted at Poultry Farm-Department of Animal Resources- Collage of
Agriculture and Forestry University of Mosul. to identify the effect of replacement of
different levels of sorghum instead of yellow corn in broiler diet and the effect of germinated
of sorghum on broiler performance and some biochemical traits of blood. Four hundred
twenty unsexed one day old Ross chickens were used in this study. Birds were weighted and
distributed into 7 treatments (3 replicates each, 20 birds / replicate).Treatments continued for
49 days, as follows: T1: control (100 % yellow corn).T2, T4 and T6: replacement of 50, 75
and 100 % crud sorghum instead of yellow corn. T3, T5 and T7: replacement of 50 75 and
100 % germinated sorghum instead of yellow corn.The Results revealed. Significant increase
(P ≤ 0.05) in Feed consumption for birds in T3, improvement in feed conversion ratio in T7,
Percentage of heart, gizzard and edible viscera in birds of T4 and T6. Percentage weight of
pancreas and AST enzyme level in T6 . Albumin level in the blood of birds in control, T5
and T7. Significant decrease in Body weight of birds in T6. Total protein concentration in
treatments of sorghum replacement. In general, it was concluded from this study that the
possibility of replacement of 100 % germinated local sorghum instead of yellow corn in
broiler diets without any negative significant effects on productive performance.
Keywords: Sorghum tannin, Broiler chickens, Productive performance, Physiological traits.
Received: 26/9/2013, Accepted: 17/2/2014.

الوصادر
 إمكانٌذذة تحسذٌن القٌمذذة الغذائٌذذة لذثالث أصنذذـاف مذـن الذذذرة البٌضذاء المزروعذذة جنذذوب.)2002(  الفرٌذذد سذوالقا،ًكرومذ
. رسالة ماجستٌر – كلٌة الزراعة – جامعة البصرة،العراق واستخدامها فً عالئق الـدواجن
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