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  24/8/2022وقبوله  6/8/2022 تاريخ استالم البحث  

 . البحث مستل من اطروحة دكتوراه  للباحث االول       

 الخالصة

 جامعة-الحويجة/  الزراعة كلية/الحيواني اإلنتاج لوحدة التابعة الدواجن حقول في الدراسة هذه أُجِريَت

في عالئق  بالمصري مقارنة العراقي النخيل طلع إضافة تأثير معرفةل 2/5/2021إلى 3/ 22من للمدة كركوك،

 غير 308روز ساللة فرخا   400 استخدام تم إذ يوم. 42على بعض الصفات اإلنتاجية ولمدة  308فروج اللحم روز 

 على الواحد للمكرر فراخ 10 بواقع فرخا   50 تتضمن معاملة كل مكررات، 5و معامالت 8 على مقسمة مجنسة

 -:التالية المعامالت على" عشوائيا توزيعها وتم سم( 200* 90) بأبعاد أرضي قفص األرضية التربية نظام وفق

 2و1 إضافة فتضمنت والثالثة الثانية المعاملتين أما العلف إلى إضافة أي بدون  السيطرة معاملة األولى المعاملة

 من علف طن/كغم 2و 1 إضافة والخامسة الرابعة المعاملة حين في المحلي النخيل طلع حبوب من علف طن/كغم

 النخيل طلع كغم1+ علف طن/محلي النخيل طلع كغم1 إضافة فكانت السادسة المعاملة أما المصري النخيل طلع

 طن/المصري النخيل طلع كغم2+ علف طن/محلي النخيل طلع كغم1 السابعة المعاملة كذلك علف طن/المصري

قد بينت  .علف طن/المصري النخيل طلع كغم1+ علف طن/محلي النخيل طلع كغم2 إضافة كانت والثامنة علف

( في معدالت وزن الجسم والزيادة الوزنية لطيور المعاملة الثالثة P<0.05النتائج وجود تفوق معنوي عند مستوى )

رابع والخامس والسادس فضال  عن الزيادة الوزنية التراكمية، كما وجد المعامالت عند األسبوع المقارنة مع باقي 

( في معامل التحويل الغذائي وانخفاض معنوي في كمية العلف المستهلكة P<0.05تحسن معنوي عند مستوى )

يا في زيادة معدالت الوزن للطيور لطيور نفس المعاملة، نستنتج من الدراسة الحالية إن لطلع النخيل تأثيرا  إيجاب

 فضال  عن تحسين صفاته اإلنتاجية. 

 ، الصفات اإلنتاجية، فروج اللحمطلع النخيل  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study was conducted in the poultry fields of the Animal Production Unit / 

College of Agriculture / Hawija - Kirkuk University, for the period from 3/22 to 

2/5/2021 to find out the effect of adding Iraqi palm pollen compared to Egyptian in 

broiler diets Rose 308 on some productive traits for a period of 42 days. has been used 
400 unsexed Rose308 chicks were used divided into 8 treatments by 5 replicates, each 

treatment includes 50 as 10 chicks for each replicate according to the ground breeding 

system, a ground cage with dimensions (90 * 200) cm, and they were randomly 

distributed on the following treatments: - The first treatment was a control treatment 

without any addition to the fodder. The second and third treatments included the addition 

of 1 and 2 kg / ton of fodder from local palm pollen, while the fourth and fifth treatment 

added 1 and 2 kg / ton of fodder from Egyptian palm pollen. The sixth treatment was 

the addition of 1 kg of local palm pollen. / ton of fodder +1 kg of Egyptian palm pollen 

/ ton of fodder as well as the seventh treatment 1 kg of local palm pollen / ton of fodder 

+ 2 kg of Egyptian palm pollen / ton of fodder and the eighth was the addition of 2 kg 

of local palm pollen / ton of fodder +1 kg of Egyptian palm pollen / ton of fodder. he 

results showed a significant superiority at the level (P<0.05) in the average body weight 

and weight gain of the three treated birds compared with the rest of the treatments at the 

fourth, fifth and sixth weeks, in addition to the cumulative weight gain, and a significant 

improvement was found at the level (P<0.05) in the coefficient of Nutritional conversion 

and a significant decrease in the amount of feed consumed by the birds of the same 

treatment. We conclude from the current study that palm pollen has a positive effect in 

increasing the weight rates of birds as well as improving its productive qualities. 

Keywords: palm pollen, productive traits, broilers 

 المقدمة

تعد لحوم الدواجن أحد المصادر الغذائية المستعملة في رفع معدل استهالك الشعوب من البروتين الحيواني 

 2011، وج اللحم والبيض ) الفياض و ناجيألنها غنية بالبروتين، ويستعمل لهذا الغرض بالدرجة الرئيسية لحوم فر

(. تتميز السالالت التجارية لفروج اللحم بأوزن جسم مرتفعة عند التسويق نتيجة التحسين الوراثي وتطور طرق 

(، جميع هذه العوامل مجتمعة أدت إلى إضرار في عدد من الجوانب المناعية Jackie  ،2003تربية الدجاج ) 

جسم ومقاومة الطيور لألمراض المختلفة حيث لوحظ وجود معامل ارتباط سالب بين ظهرت بشكل انخفاض في ال

(. أن ذلك أدى بمنتجي فروج  Havenstein  ،1994و Qureshiوزن الجسم واالستجابة المناعية لفروح اللحم ) 

ابات المرضية وتقليل اللحم إلى االستخدام المكثف لألدوية والعقاقير الطبية خالل فترة التربية للحد من حـوث اإلص
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نسبة الهالكات، األمر الذي جعل الباحثين يبحثون عن وسائل لرفع مناعة الجسم وتقليل فرص حدوث اإلصابات 

البكتيرية المرضية في فروج اللحم، ومن هذه الوسائل استخدام النباتات الطبية كإضافات علفية في عالئق فروج 

 (.  2005،  ؛ المشهداني 2002) أحمد ، اللحم 

تزدهر البيئة العراقية بثروة وطنية مهمة تتمثل بزيادة أعداد النخيل فيها والتي توفر العديد من المنتجات 

الغذائية والصناعية، ومن بين تلك المنتجات حبوب طلع النخيل الذي يمتاز بمحتواه على عناصر غذائية متميزة في 

اسية والغير اساسية ، االحماض الدهنية، البروتينات، تركيبه الكيمياوي فهو يتضمن االحماض االمينية االس

  .( 2017 واخرون ، Metwaly؛  Hazem  ،2011الكربوهيدرات، فيتامينات ومضادات أكسدة ) 

تحتوي  وأيضاعن احتوائها على سكر السكروز،  تتكون حبوب طلع النخيل من مركبات بروتينية فضال

 A  ،B1 ،B2 ،B6 ،K ،C ،E ،Dعلى بعض العناصر المختلفة مثل الفسفور، الكالسيوم، الحديد والفيتامينات 

(Amin  و Sternkopf  ،1973  ؛Ahmed  ، 2008وآخرون .)  ويمتلك طلع النخيل المكونات الغذائية التي

جانب ذلك محتواه  إلى( . يضاف  2011ون واخر AL - Elberryمكنته من مقاومة االلتهابات وزيادة المناعة ) 

 AL - Farsi)  ت ، صابونيات ، تربينات الطبيعية و الفالفونويدات وتانينا لألكسدةعلى العديد من المواد المضادة 

 (. 2016؛ السامرائي واخرون ،  2005واخرون ، 

 المواد وطرق العمل:

غير مجنسة ، بوزن ابتدائي  308روز اللحم نوع اخ فرأفرخا  بعمر يوم واحد من  450التجربة في هذه  أُسُتخِدمَ       

هذه  ُربِيَتمحافظة كركوك،  -طريق أربيل غم ، تم الحصول على األفراخ من مفقس ريفا األهلي 42كان معدله 

ذات أبعاد قفصا  أرضي  45ربة التجهذه وفي  قفصا  أرضي، 40األفراخ تربية أرضية في قاعة شبه مغلقة باستخدام 

 (90 X 200  على فرشة  من الكارتون ، وكانت القاعة ) ةسم ه ز   على األفراخ عشوائيا   ُوِزَعت .بساحبتين هواء ُمج 

من  توزيع المكررات عشوائيا ابتداء   طيور لكل مكرر وتم 10و ،مكررات لكل معاملة( 5) معامالت بواقع( 8)

  من العمر. األولاليوم 

 معامالت الدراسة

  -حيث كانت المعامالت كاالتي:

 معاملة السيطرة  بدون أي إضافة إلى العلف.  -1

 . على التوالي من حبوب طلع النخيل المحلي كغم/طن علف 2و1المعاملتين الثانية والثالثة فتضمنت إضافة  -2

 .على التوالي كغم/طن علف من طلع النخيل المصري 2و 1المعاملتين الرابعة والخامسة إضافة  -3

 كغم طلع النخيل المصري/طن علف.1كغم طلع النخيل محلي/طن علف +1المعاملة السادسة فكانت إضافة  -4

 كغم طلع النخيل المصري/طن علف.2كغم طلع النخيل محلي/طن علف +1المعاملة السابعة  -5

 كغم طلع النخيل. المصري/طن علف. 1كغم طلع النخيل محلي/طن علف +2المعاملة الثامنة كانت إضافة  -6

 التغذية

 كيلو 3000و بروتين% 23.59 على احتوت بادئ عليقة على يوما   10-1 من المدة خالل األفراخ تغذية تمت

 كيلو 3081 و%  21.7  بروتين على احتوت يوما   24 – 11 من للمدة نمو عليقة وعلى ممثلة، طاقة كغم/  سعرة

 3210.8 و%  19.7 بروتين على احتوت يوما   42 -25 من للمدة تسمين عليقة وعلى  ممثلة، طاقة كغم/  سعرة

 األفراخ جلب تم. كركوك في الدواجن ألعالف نور معمل من العلفية المواد جهزت. ممثلة طاقة كغم/  سعرة كيلو

 الماء تقديم وتم األقفاص، على مباشرة توزيعها ثم وزنها تم األفراخ وصول وعند المفقس من الباكر الصباح في

 األسبوع في( صواني) بالستيكية أطباق في البادئ العلف تقديم وتم لتر، 4 الواحد سعة المقلوبة المناهل بواسطة



 ــــــــــــــ 2022 (3العدد ) (13لد )المج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

126 
 

 باستمرار رفعها يتم وكان سم 45 بقطر معلقة أسطوانية بمعالف البالستيكية األطباق استبدال تم ثم العمر من األول

 تبلغ الحرارة درجة وكانت التجربة مدة طيلة  حرة بصورة للطيور العلف يقدم وكان الطائر، ظهر بمستوى لتكون

 عند مئوية درجة 24- 23 حرارة درجة الى تدريجيا  خفضها تم ثم العمر من األول األسبوع في مئوية درجة 33

 تعويد لغرض  األول األسبوع في( ظالم ساعة 1 و ضوء ساعة 23)  إضاءة برنامج استعمل.  أسابيع ثالثة عمر

 ساعات 4 و ضوء ساعة 20)  االضاءة برنامج كان التجربة نهاية الى الثاني األسبوع ومن الظالم، على األفراخ

 في المفرغات تشغيل وتم اإلنتاجي، الدليل تعليمات بحسب المطلوبة الحدود ضمن النسبية الرطوبة وكانت ،( ظالم

 رفع تم األفراخ عمر بتقدم ثم الهواء تبديل لغرض منخفضة سرعة على النهار في األفراخ عمر من األولى األيام

  .تدريجيا المفرغات سرعة

( نسب المواد العلفية الداخلة في تكوين العالئق المستخدمة في التجربة مع التركيب الكيميائي 1جدول )

 المحسوب لها.

 10 -1عليقة البادئ  المادة العلفية

 يوما

 42-25عليقة التسمين  يوما 24-11عليقة النمو 

 يوما

 22.28 43.68 39.29 حنطة %

 41.81 20.12 17.31 ذرة صفراء %

 27 29.15 34.75 49%كسبة فول الصويا 

 0.22 0.22 0.30 ملح طعام

 5 4 4 زيت زهرة الشمس

 0.69 0.60 1 حجر كلس

 2.19 1.32 2.66 داي كالسيوم فوسفيت

 0.10 0.10 0.10 (a)مخلوط فيتامينات ومعادن

 0.21 0.25 0.27 مثيونين

 0.25 0.32 0.32 اليسين

 0.25 0.24  % 60كلوريد الكولين 

 100 100 100 المجموع

 (b)التحليل الكيميائي المحسوب 

 3210.22 3097.76 3000.53 الطاقة الممثلة ك ك / كغم علف

 19.84 21.75 23.67 البروتين الخام المحسوب %

 0.49 0.55 0.59 ميثايونين%

 1.16 1.31 1.44 اليسين %

(a)1 فيتامين  :يجهز والمعادن الفيتامينات مخلوط من كغمA (12000  فيتامين ،)وحدة دوليةD3(25000  فيتامين ،)وحدة دوليةE (200  

ملغم(،  10مايكروغرام(، حامض الفلوليك ) 150) B12ملغمB6 (30  ،)ملغمB2 (50  ،)ملغمB1(20  ،)ملغمK3 (20  ،)ملغم(، 

 ملغم( 40ملغم(، كولين ) 43ملغم(، نحاس ) 53ملغم(، حديد ) 150ملغم(، زنك ) 400%(، مغنيز )8ملغم(، كاليسوم ) 300نياسين)

(b)  حسب التركيب الكيميائي للمواد العلفية استنادا  ال ماورد في المجلس القومي االمريكي للبحوثNRC (1994( . 

 

 النتائج

( تأثير معامالت التجربة في وزن الجسم الحي لفروج اللحم لألعمار 2بينت النتائج الموضحة في الجدول )

لم يالحظ وجود فروق معنوية بين جميع معامالت التجربة.  المختلفة ولمدة ستة أسابيع، في األسبوع األول والثاني

مقارنة  T3( في معدالت أوزان الجسم لصالح المعاملة p<0.05أما في األسبوع الثالث فقد لوحظ تفوق معنوي)

من جهة أخرى.  T3من جهة و  T7 ،T8في حين لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت  ببقية المعامالت،
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على جميع  T8و T3 ،T7سبوع الرابع فقد لوحظ وجود تفوق معنوي في وزن الجسم لصالح المعامالت كذلك في األ

بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية بينها  T1على المعاملة  T6و T2المعامالت، في حين لوحظ تفوق المعاملة 

 . T5وبين المعاملة 

 T8و T2 ،T3 T6 ، T7جسم لصالح المعامالت أظهرت النتائج في األسبوع الخامس تفوق معنوي في وزن ال

على جميع  T3. كذلك أظهرت نتائج الجدول لألسبوع السادس تفوق المعاملة T5وT1، T4على المعامالت 

( مع استمرار تفوق جميع المعامالت التجربة معنويا  على معاملة السيطرة T6و T1، T4 ،T5المعامالت معنويا  )

T1. 

( تأثير إضافة مستويات مختلفة من طلع النخيل المحلي والمصري إلى العلف في معدل وزن الجسم 2جدول )

 .الخطأ القياسي( ±)المتوسط   308لفروج اللحم روز 

 < أ( بين المعامالت.0,05ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )* الحروف المختلفة 

غم طلع 2غم طلع النخيل محلي/كغم علف، 1،  0إضافة طلع النخيل ) T8  و T1 ،T2 ،T3 ،T4  ،T5 ،T6 ،T7** المعامالت 

غم طلع النخيل محلي/كغم علف 1لف، غم طلع النخيل المصري/كغم ع2غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1النخيل محلي/كغم علف. 

غم طلع النخيل 2  غم طلع النخيل المصري/كغم علف،2غم طلع النخيل محلي/كغم علف +1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1+

 غم طلع النخيل المصري/كغم علف( على التوالي.1محلي/كغم علف +

 

 

في معدالت الزيادة الوزنية ألفراخ فروج اللحم طوال مدة  ( تأثير معامالت التجربة المختلفة3يبين الجدول )          

يوما ، إذ بينت نتائج التحليل اإلحصائي في األسبوع األول والثاني عدم وجود فروق معنوية  42التجربة البالغة 

(P<0.05 .في معدل الزيادة الوزنية بين جميع المعامالت ) 

في حين لم يالحظ وجود فروق  T4د تفوقت معنويا  على المعاملة ق T3أما في األسبوع الثالث فنالحظ أن المعاملة 

معنوية بين بقية المعامالت في معدل الزيادة الوزنية. أظهرت النتائج في األسبوع الرابع حصول تفوق معنوي 

 على بقية معامالت التجربة. وبينت نتائج التحليل اإلحصائي في األسبوع الخامس حصول تفوق T3 ،T8للمعامالت 

على بقية معامالت التجربة. وفي األسبوع السادس لوحظ تفوق معنوي لصالح معامالت  T2 ،T8معنوي للمعاملتين 

T2 ،T3 ،T6 ،T7 وT8  مقارنة مع المعامالتT1  بينما تفوقت على المعاملتينT4 وT5 . 

الصفات 
 المعامالت

 االسبوع السادس االسبوع الخامس االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني االسبوع االول

T1 
0.73±166.80 

a 

1.77±497.26 

a 
0.70±1067.00 

d 

1.35±1565.68 

d 
0.64±2471.10 

d 

0.52±3349.38 

d 

T2 
0.67±166.40 

a 

3.99±500.40 

a 

0.70±1071.00 

cb 

0.50±1569.80 

b 

1.00±2481.68 

c 

1.03±3352.50 

ab 

T3 
0.92±166.40 

a 

1.41±498.70 

a 

1.27±1074.40 

a 

0.62±1577.10 

a 

0.64±2496.22 

a 

0.60±3360.20 

a 

T4 
1.31±166.80 

a 

2.42±502.46 

a 

0.70±1067.50 

d 

0.89±1567.16 

cd 

0.39±2481.64 

c 

0.59±3352.00 

c 

T5 0.58±167.20 

a 

2.38±499.72 

a 

1.17±1070.50 

c 

0.97±1569.00 

cb 

0.77±2483.50 

c 

0.70±3353.50 

c 

T6 0.86±166.20 

a 

1.98±502.90 

a 

0.78± 1072.26 

abc 

0.62±1570.24 

b 

1.90 ±2489.18 

b 

0.37±3355.80 

b 

T7 0.87±166.60 

a 

3.38±502.92 

a 

0.88±1073.60 

ab 

0.68±1575.00 

a 

1.20 ±2493.78 

a 

0.64±3357.10 

ab 

T8 1.04± 167.00 

a 

1.54±500.72 

a 

0.86±1073.80 

ab 

0.49±1576.14 

a 

1.04±2495.00 

a 

0.40±3359.40 

ab 
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 T1، T2 ،T4لمعامالت معنويا  على جميع ا T8و T3أما بالنسبة للزيادة الوزنية التراكمية فنالحظ تفوق المعاملتين 

 . T1مع استمرار تفوق جميع معامالت التجربة معنويا  على معاملة السيطرة  T5و

( تأثير إضافة مستويات مختلفة من طلع النخيل المحلي والمصري إلى العلف في معدل الزيادة الوزنية 3جدول )

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 308لفروج اللحم روز 

 

 بين المعامالت. (P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

غم طلع 2غم طلع النخيل محلي/كغم علف، 1،  0إضافة طلع النخيل ) T8  و T1 ،T2 ،T3 ،T4  ،T5 ،T6 ،T7** المعامالت 

غم طلع النخيل محلي/كغم علف 1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 2غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1النخيل محلي/كغم علف. 

غم طلع النخيل 2  غم طلع النخيل المصري/كغم علف،2غم طلع النخيل محلي/كغم علف +1كغم علف، غم طلع النخيل المصري/1+

 غم طلع النخيل المصري/كغم علف( على التوالي.1محلي/كغم علف +

 
تعدُ صفة استهالك العلف من الصفات المهمة ومؤشرا  اقتصاديا  رئيسيا  في حساب الكلفة اإلنتاجية للمشروع 

( تأثير 4التغذية تشكل أكثر من ثلثي الكلفة الكلية إلنتاج فروج اللحم. إذ بينت النتائج في الجدول )السيما وإن 

أسابيع(، إذ  6معامالت التجربة في معدل استهالك العلف األسبوعي )غم( ألفراخ فروج اللحم خالل مدة التربية )

لتجربة، أما في األسبوع الثالث، والرابع والخامس لم يالحظ في األسبوع األول والثاني فروق معنوية بين معامالت ا

 مقارنة مع بقية المعامالت.  T1لوحظ تفوق معنوي لصالح المعاملة 

على  T1كذلك في األسبوع السادس لوحظ تفوق معنوي في معدل العلف المستهلك لصالح المعاملة 

، كذلك عدم وجود اختالف  T5و T2، كما لم يالحظ وجود اختالف معنوي مع المعاملتين T8و T3المعامالت 

 . T8و T7معنوي مع المعاملتين 

قد سجلت انخفاضا  مقارنة ببقية معامالت التجربة. أما معدل استهالك العلف  T3ووجد أيضا  أن المعاملة 

قارنة م T1يوم أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تفوقا  معنويا  لصالح المعاملة  42-1التراكمية لفروج اللحم من عمر 

، كذلك لم يالحظ وجود T7و T2 ،T4مع بقية المعامالت، كما لم يالحظ وجود اختالفات معنوية مع المعامالت 

 أقل نسبة مقارنة ببقية معامالت التجربة. T8. ووجد أيضا  أن المعاملة T6و T5اختالفات معنوية مع المعاملتين 

 

 الصفات     

 المعامالت

 التراكمي االسبوع السادس االسبوع الخامس االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني االسبوع االول

T1 
0.88±118.90 

a 

2.05±330.46 

a 
1.26±569.74 

ab 

1.22±498.68 

b 
1.41±905.42 

c 

0.69±722.60 

c 

0.64±3301.48 

e 

T2 
0.93±119.50 

a 

4.32±334.00 

a 

3.53±570.60 

ab 

1.02±498.80 

b 

0.76±911.88 

b 

0.68±744.42 

a 

1.52±3305.60 

cd 

T3 
1.17±119.60 

a 

1.38±332.30 

a 

1.06±575.70 

a 

0.93±502.70 

a 

0.52±919.12 

a 

0.71±731.88 

b 

1.23±3313.40 

a 

T4 
1.52±119.30 

a 

3.40±335.66 

a 

2.41±565.04 

b 

1.39±499.66 

ab 

0.96±914.48 

b 

0.64±716.06 

d 

0.74±3304.50 

de 

T5 0.80±120.70 

a 

2.86±332.50 

a 

2.74±570.78 

ab 

1.31±498.50 

b 

0.27±914.50 

b 

1.58±716.96 

d 

0.83±3307.00 

cd 

T6 1.75±118.60 

a 

2.67±336.70 

a 

1.85± 569.36 

ab 

0.89±497.98 

b 

2.02±918.94 

a 

2.28±734.92 

b 

1.32±3308.20 

bc 

T7 1.26±120.60 

a 

3.59±336.32 

a 

3.75±570.68 

ab 

0.29±501.40 

ab 

1.21±918.78 

a 

1.51±733.32 

b 

1.46±3311.10 

ab 

T8 1.18±120.10 

a 

1.66±333.72 

a 

1.65±573.08 

ab 

1.32±502.34 

a 

0.90±918.86 

a 

1.02±732.40 

b 

0.57±3312.50 

a 
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لف المستهلك ل المحلي والمصري إلى العلف في معدل الع( تأثير إضافة مستويات مختلفة من طلع النخي4جدول )

 الخطأ القياسي(± )المتوسط 308من بدء الدراسة لفروج اللحم روز 
 ( بين المعامالت.P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

غم طلع النخيل 2غم طلع النخيل محلي/كغم علف، 1،  0إضافة طلع النخيل ) T8  و T1 ،T2 ،T3 ،T4  ،T5 ،T6 ،T7** المعامالت 

غم 1غم طلع النخيل محلي/كغم علف +1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 2غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1محلي/كغم علف. 

غم طلع النخيل محلي/كغم 2  م علف،غم طلع النخيل المصري/كغ2غم طلع النخيل محلي/كغم علف +1طلع النخيل المصري/كغم علف، 

 غم طلع النخيل المصري/كغم علف( على التوالي.1علف +

إن صفة معامل التحويل الغذائي تعتمد على كمية العلف المستهلك ومعدل الزيادة الوزنية وكذلك تعد هذه 

علف إلى وزن حي، إذ الصفة أحد أهم المؤشرات االقتصادية للداللة على مدى كفاءة وقدرة الطيور في تحويل ال

( نتائج التحليل اإلحصائي لتأثير معامالت التجربة المختلفة في معامل التحويل الغذائي للمدة من 5يوضح الجدول )

أسابيع. في األسبوع األول لوحظ عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة. أما في األسبوع الثاني فقد  6 -1

على  1.01و 1.01، 1.01التي بلغت  T4, T7, T8( لصالح المعامالت P<0.05)أظهرت النتائج تفوقا  معنويا  

 T3أما نتائج التحليل اإلحصائي في األسبوع الثالث فقد سجلت المعاملة  مقارنة ببقية معامالت التجربة.  التوالي

اض قد يعود إلى أن وهذا االنخف T8كما لم يالحظ وجود فروق معنوية مع المعاملة  1.09تفوقا  معنويا  إذ حققت 

أضافة طلع النخيل قد حسنت من استفادة الطيور من العلف المقدم عن طريق زيادة الهضم بالتأثير على العصارات 

(، وكذلك زيادة امتصاص العناصر الغذائية المهضومة وهذا ما 2004وآخرون،  Mahmoudالهاضمة المفرزة )

 ز.    أكدته نتائج البروتين الكلي لمصل الدم الكلوكو

على  1.53و 1.53اللتين بلغتا  T8و T3تشير النتائج في األسبوع الرابع حصول تفوق معنوي لصالح المعاملتين  

قد سجلت تفوقا  معنويا   T3التوالي مقارنة ببقية معامالت التجربة. أما في األسبوع الخامس فبينت النتائج أنَّ المعاملة 

. أما في األسبوع السادس فلوحظ تفوق المعاملة T8و  T3 ،T4, T7لمعامالت ولم تختلف معنويا  مع ا 1.34إذ بلغت 

T2   مقارنة ببقية المعامالت كذلك تفوق المعامالت  1.81التي بلغتT3 ،T6 ،T7 وT8  1.83والتي بلغت ،

على  1.88، 1.88، 1.87 والتي بلغت T5و  T1, T4على التوالي مقارنة ببقية المعامالت  1.83، 1.83، 1.83

يوما  فقد بينت نتائج التحليل اإلحصائي انخفاضا  معنويا   42-1أما معامل التحويل الغذائي التراكمي من عمر التوالي. 

على التوالي مقارنة ببقية المعامالت ولم يسجل وجود فروق  1.34، 1.34التي بلغت  T3, T8لصالح المعاملتين 

 . 1.35التي بلغت T7ملة  معنوية بينهما وبين المعا

 

 

 الصفات

 المعامالت

 التراكمي االسبوع السادس االسبوع الخامس االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني االسبوع االول

T1 
2.89±123.30 

a 

4.04±351.90 

a 

0.68±642.50 

a 

0.78±774.10 

a 

0.37±1328.80 

a 

0.80±1353.28 

a 

3.62±4608.88 

a 

T2 
2.55±123.40 

a 

5.54±344.80 

a 

1.20±635.50 

bc 

1.06±771.60 

ab 

1.06±1222.80 

bc 

0.73±1352.16 

ab 

6.58±4485.26 

b 

T3 
2.87±120.40 

a 

3.70±346.40 

a 

1.06±632.40 

c 

0.70±770.00 

b 

0.56±1219.20 

d 

0.67±1341.90 

d 

5.83±4465.30 

cd 

T4 
1.93±119.80 

a 

6.51±339.40 

a 

0.74±635.50 

bc 

0.86±772.20 

ab 

0.53±1225.20 

b 

0.94±1352.60 

ab 

7.76±4479.70 

bc 

T5 3.62±124.30 

a 

6.17±345.70 

a 

0.63±637.50 

b 

0.78±772.10 

ab 

1.19±1224.66 

b 

1.78±1351.86 

ab 

7.88±4491.12 

b 

T6 3.14±126.50 

a 

2.60±348.30 

a 

1.43± 634.00 

bc 

0.96±770.60 

b 

1.21±1219.70 

cd 

1.20±1349.18 

bc 

4.44±4483.28 

bc 

T7 2.25±122.70 

a 

4.21±340.90 

a 

1.34±634.50 

bc 

0.64±771.20 

b 

1.95±1220.60 

cd 

0.73±1348.20 

c 

4.93±4473.10 

bc 

T8 0.92±121.10 

a 

5.03±337.90 

a 

1.49±633.62 

c 

0.84±770.38 

b 

1.01±1219.90 

cd 

0.31±1343.00 

d 

4.64±4460.90 

d 
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( تأثير إضافة مستويات مختلفة من طلع النخيل المحلي والمصري إلى العلف في معامل التحويل الغذائي 5جدول )

 .الخطأ القياسي(± )المتوسط 308من بدء الدراسة لفروج اللحم روز 

 الصفات

 المعامالت

االسبوع  االسبوع االول

 الثاني

االسبوع  االسبوع الثالث

 الرابع

االسبوع  االسبوع الخامس

 السادس

 التراكمي

T1 
0.03±1.03 

a 

0.01±1.06 

a 
0.00±1.12 

a 

0.00±1.55 

a 
0.00±1.46 

a 

0.00±1.87 

a 

0.00±1.39 

a 

T2 
0.02±1.03 

a 

0.01±1.03 

ab 

0.00±1.11 

abc 

0.00±1.54 

ab 

0.00±1.34 

c 

0.00±1.81 

d 

0.00±1.35 

bc 

T3 
0.03±1.00 

a 

0.01±1.04 

ab 

0.00±1.09 

c 

0.00±1.53 

c 

0.00±1.32 

ab 

0.00±1.83 

c 

0.00±1.34 

d 

T4 
0.02±1.00 

a 

0.02±1.01 

b 

0.00±1.12 

a 

0.00±1.54 

ab 

0.00±1.33 

ab 

0.00±1.88 

a 

0.00±1.35 

bc 

T5 0.03±1.03 

a 

0.01±1.03 

ab 

0.00±1.11 

ab 

0.00±1.54 

ab 

0.00±1.33 

a 

0.00±1.88 

a 

0.00±1.35 

b 

T6 0.03±1.06 

a 

0.00±1.03 

ab 

0.00± 1.11 

abc 

0.00±1.54 

ab 

0.00±1.32 

bc 

0.00±1.83 

c 

0.00±1.35 

bc 

T7 0.02±1.01 

a 

0.01±1.01 

b 

0.00±1.11 

abc 

0.00±1.53 

bc 

0.00±1.32 

ab 

0.00±1.83 

c 

0.00±1.35 

cd 

T8 0.01± 1.00 

a 

0.01±1.01 

b 

0.00±1.10 

cd 

0.00±1.53 

c 

0.00±1.32 

ab 

0.00±1.83 

c 

0.00±1.34 

d 
 ( بين المعامالت.P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

غم طلع 2غم طلع النخيل محلي/كغم علف، 1،  0إضافة طلع النخيل ) T8  و T1 ،T2 ،T3 ،T4  ،T5 ،T6 ،T7** المعامالت 

غم طلع النخيل محلي/كغم علف 1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 2غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1النخيل محلي/كغم علف. 

غم طلع النخيل 2  م علف،غم طلع النخيل المصري/كغ2غم طلع النخيل محلي/كغم علف +1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1+

 يل المصري/كغم علف( على التوالي.غم طلع النخ1محلي/كغم علف +

،  T2( لصالح المعامالتP<0.05( حصول تفوق معنوي )6تشير نتائج التحليل اإلحصائي لجدول )

T3 ،T6 ،T7 وT8  ( على التوالي مقارنة بالمعاملة 76.32، 76.32، 76.31، 76.33، 76.32والتي بلغت %)

T1  بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعاملتين 76.09التي بلغت ،%T4 وT5 ( 76.30، 76.30التي بلغت 

 .T8و T2  ،T3 ،T6 ،T7(% ولم تختلف عن المعامالت 

تفوقا  معنويا  لمعامالت إضافة طلع النخيل مقارنة بمعاملة السيطرة، أما  أما الوزن النسبي للصدر فنالحظ  

في الوزن النسبي للقطعة الظهرية فلم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت. أما الوزن النسبي للقطعة الفخذية 

 14.68للتان بلغت )ا T1 ،T2% مقارنة بالمعاملة 15.97التي حققت نسبة  T3لوحظ تفوق معنوي لصالح المعاملة 

أما الوزن  .T و T4 ،T5 ،T6 ،T7(% على التوالي، بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت 15.16و

% مقارنة 12.97التي حققت نسبة  T3( لصالح المعاملة P<0.05النسبي لعصا الطبال لوحظ تفوق معنوي )

 . T8و T2،T4  ،T5 ،T6 ،T7% بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت 12.04وحققت  T1بالمعاملة 

% مقارنة بالمعاملة 3.92التي حققت نسبة  T7كذلك في الوزن النسبي للرقبة لوحظ تفوق معنوي لصالح المعاملة 

T1  بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت3.81والتي بلغت ،%T3  ،T4 ،T6 وT8 أما الوزن .

والتي بلغت  T1% مقارنة بالمعاملة 3.20التي حققت نسبة  T8النسبي لألجنحة لوحظ تفوق معنوي لصالح المعاملة 

7.57. 

( تأثير إضافة مستويات مختلفة من طلع النخيل المحلي والمصري إلى العلف على نسبة التصافي، ونسب 6جدول )

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 308قطعيات الذبيحة )%( لفروج اللحم روز 
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 الصفات
 المعامالت

 وزن القطعةنسبة  نسبة وزن الصدر نسبة التصافي وزن الذبيحة الوزن الحي

 الظهرية

نسبة وزن القطعة 

 الفخذية

نسبة وزن عصا 

 الطبال

نسبة وزن 

 الرقبة

نسبة وزن 

 األجنحة

T1 
0.94±3311.48 

d 

0.94±2461.48 
d 

0.20±76.09 
b 

0.59±34.28 
b 

0.27±18.42 

a 

0.14±14.68 

b 

0.45±12.04 
b 

0.08±3.81 
c 

0. 15±7.57 
c 

T2 
0.36±3315.96 

ab 

0.36±2465.96 

ab 

0.00±76.32 

a 

0.20±35.93 

a 

0.24±18.45 

a 

0.24±15.16 

b 

0.23±12.70 

ab 

0. 07±3.82 

bc 

0. 12±7.74 

bc 

T3 
0.11±3316.99 

a 

0.11±2466.99 

a 

0.00±76.33 

a 

0.16±35.91 

a 

0.13±18.95 

a 

0.33±15.97 

a 

0.26±12.97 

a 

0. 09±3.88 

ab 

0. 15±8.08 

ab 

T4 
0.49±3312.95 

c 

0.49±2462.95 

c 

0.00±76.30 

ab 

0.26±35.76 

a 

0.29±18.32 

a 

0.22±15.21 

ab 

0.13±12.45 

ab 

0. 06±3.89 

ab 

0.09±7.87 

abc 

T5 0.39±3313.01 
c 

0.39±2463.01 
c 

0.00±76.30 
ab 

0.19±35.98 
a 

0.37±18.29 
a 

0.25±15.41 
ab 

0.31±12.38 
ab 

0. 08±3.94 
bc 

0.17±7.69 
bc 

T6 0.40±3315.04 

b 

0.40±2465.04 

b 

0.00±76.31 

a 

0.11±35.99 

a 

0.29±18.55 

a 

0.24± 15.44 

ab 

0.15±12.53 

ab 

0. 07±3.96 

ab 

0. 17±7.74 

bc 

T7 0.38±3316.00 
ab 

0.38±2466.00 
ab 

0.00±76.32 
a 

0.13±35.91 
a 

0.37±18.90 
a 

0.24±15.44 
ab 

0.19±12.77 
ab 

0.07±3.92 
a 

0.11±7.74 
bc 

T8 0.36±3316.65 

a 

0.36±2466.65 

a 

0.00±76.32 

a 

0.16±35.98 

a 

0.17±19.00 

a 

0.22±15.32 

ab 

0.22±12.72 

ab 

0. 06±3.94 

ab 

0. 08±8.20 

a 

 ( بين المعامالت.P< 0,05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )

غم 1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 2غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1غم طلع النخيل محلي/كغم علف. 2غم طلع النخيل محلي/كغم علف، 1،  0إضافة طلع النخيل ) T8  و T1 ،T2 ،T3 ،T4  ،T5 ،T6 ،T7** المعامالت 

 غم طلع النخيل المصري/كغم علف( على التوالي.1غم طلع النخيل محلي/كغم علف +2  م علف،غم طلع النخيل المصري/كغ2غم طلع النخيل محلي/كغم علف +1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1طلع النخيل محلي/كغم علف +
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يوم إلى  42( تأثير معامالت التجربة في الوزن النسبي لألحشاء الداخلية المأكولة لفروج اللحم بعمر 7يبين جدول )

% مقارنة بالمعاملة 0.40وحققت  T3( في الوزن النسبي للقلب لصالح المعاملة P<0.05معنويا ) انخفاضاوجود 

T1  بينما عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت في الوزن النسبي للكبد، بينما لم يالحظ 0.54والتي حققت ،%

 وجود فروق معنوي بين المعامالت في الوزن النسبي للقانصة إلى وزن الذبيحة.    

بين تأثير إضافة مستويات مختلفة من طلع النخيل المحلي والمصري إلى العلف على الوزن النسبي ( ي7جدول )

 .الخطأ القياسي(± )المتوسط 308لبعض األعضاء الحيوية )% من وزن الذبيحة( لفروج اللحم روز 

 الصفات

 المعامالت

 نسبة وزن القانصة نسبة وزن الكبد نسبة وزن القلب

T1 0.04±0.54 a 0. 08± 2. 49 a 0.02±1.75 a 

T2 0.01± 0. 51 ab 0.07±2.58 a 0.02±1.76 a 

T3 0.02± 0. 40 c 0. 07±2.57 a 0.01±1.79 a 

T4 0.00±0.48 ab 0. 09±2.68 a 0.02±1.76 a 

T5 0.01±0.47 bc 0.05±2.69 a 0.02±1.77 a 

T6 0.02±0.51 ab 0.04±2.61 a 0.01±1.78 a 

T7 0.02±0.52 ab 0.09± 2. 51 a 0.01±1.79 a 

T8 0.02±0.45 bc 0.04±2.66 a 0.01±1.79 a 

 ( بين المعامالت.P<0.05* الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية )
غم طلع 2غم طلع النخيل محلي/كغم علف، 1،  0إضافة طلع النخيل ) T8  و T1 ،T2 ،T3 ،T4  ،T5 ،T6 ،T7المعامالت ** 

غم طلع النخيل محلي/كغم علف 1غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 2غم طلع النخيل المصري/كغم علف، 1النخيل محلي/كغم علف. 

غم طلع النخيل 2  ,م علفغم طلع النخيل المصري/كغ2غم طلع النخيل محلي/كغم علف +1, غم طلع النخيل المصري/كغم علف1+

 ( على التوالي.غم طلع النخيل المصري/كغم علف1محلي/كغم علف +
 

 المناقشة

 T1قد يعود سبب التفوق المعنوي في معدل وزن الجسم الذي حصل لمعامالت التجربة مقارنة بمعاملة 

)معاملة السيطرة( إلى وجود المواد الفعالة النشطة لطلع النخيل أذ يحتوي على مجموعة واسعة من المواد الكيميائية 

الحيوية والمغذية مثل: المعادن والعناصر النادرة ومجموعة واسعة من الكربوهيدرات واألحماض العضوية 

نوع من اإلنزيمات والعوامل المساعدة  100وأكثر من  والدهون والستيرول واألحماض األمينية الحرة والفيتامينات

(Hassan  ،2011 فضال  عن احتواءه على مركبات فينولية متعددة التي لديها خصائص معززة للنمو، التي تظهر ،)

 (.2011وآخرون، Graikouبوضوح في معامالت طلع النخيل )

ذلك زيادة امتصاص األمعاء للعناصر قد يكون التحسن في وزن الجسم بسبب تعزيز أنزيمات الهضم وك 

( كذلك يمكن أن يعود سبب الزيادة الوزنية إلى االرتفاع المعنوي للبروتين 2015وآخرون،  Salamiالغذائية )

الكلي في مصل دم المعامالت طلع النخيل مقارنة مع مجموعة السيطرة اذ توجد عالقة ارتباط موجبة بين تركيز 

م ووزن الجسم إذ يعد البروتين الكلي مؤشرا  جيدا  على زيادة وزن الجسم والحالة البروتين الكلي في مصل الد

(، إذ تعمل على زيادة معدالت األيض الغذائي فهي تقوم بدعم وتصنيع 2013وآخرون، Jatoiالصحية للطائر )

لما وتعمل هذه المركبات ، مث(Sturkie ،2000)البروتينات البنائية لبناء الكتلة العضلية في الجسم واألنسجة األخرى 

كمضادات أكسدة طبيعية في جسم الطيور فتدخل بتكوين اإلنزيمات المهمة الضرورية والمشابهة لعمل الكلوتاثيون 



 ــــــــــــــ 2022 (3العدد ) (13لد )المج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة جامعة كركوك للعلوم الزراعية  ــــــــــــــ

 

133 
 

بإزالة الجذور الحرة وحماية الجسم من خطر  بيروكسيديز إذ تقوم هذه اإلنزيمات بتوفير الحماية لألنسجة وذلك

(، فضال  عن ذلك فان Deans ،2000و Dormanتحطيم بروتينات الجسم ) وضرر البيروكسيدات التي تعمل على

هذه المركبات تعمل على منع تحطيم البروتينات ومكونات بنائها ومن ثم تعمل على زيادة تراكيزها في مصل الدم 

(Dragsted  ،و 2001وآخرون Surai 2003وآخرون .) 

 ء حبوب طلع النخيل على المركبات الفعالة وقد يعزى السبب في انخفاض استهالك العلف إلى احتوا

phenols و Alkaloidesو Flavonoids  فهي تعمل مضادات لألحياء المجهرية الضارة وأحداث توازن

 trypsin ،Amylaseميكروبي داخل القناة الهضمية وزيادة إفراز األنزيمات الهاضمة مثل أنزيم 

chemotrypsin وlipases ( التي تعطي بدورها فرصة افضل لهضم وامتصاص العناصر الغذائيةPlatel  و

Srinvasan ،2000  Williams و Losa،2001  ؛ Dhandapani ،؛  2002وآخرونRamakrishna 

(، فضال عن احتوائه على  2004آخرون ،  Hernandez؛  2003وآخرون ،  Cowieson؛  2003وآخرون،

 A ،C ،B1 ،B2الحديد، والفيتامينات وهي فيتامين  ة مثل الكالسيوم ، والفسفور ومجموعة من العناصر المختلف

( إذ أنَّ تحسن معامل التحويل الغذائي الناتجة عن التحسن اإليجابي في  2008وآخرون ،  Ahmedالنياسين ) 

تعمل کمواد مضادة  والتي Cصحة الطيور السيما األمعاء يقلل من اإلصابات باألمراض وتطيل من فعالية فيتامين 

، Samman و Cookلاللتهاب مما يؤدي إلى االستفادة من العلف المستهلك وتحويله إلى زيادة وزنية في اإلنتاج )

 (. Craig  ،Beck  ،1999؛  1996

وقد يعزى السبب في تحسن معامل التحويل الغذائي لمعامالت إضافة طلع نخيل إلى دور المواد الفعالة 

الفالفونويدات التي تؤدي إلى تحفيز وظائف الجهاز الهضمي للطائر من خالل زيادة إنتاج  في طلع نخيل مثل

(. ربما يعود Jackie ،2003اإلنزيمات الهاضمة عن طريق تعزيز وظائف الكبد في خزن وتركيز الصفراء )

ة للمواد السامة وللمسببات السبب أيضا  إلى وجود مركبات الفينول والفالفونويد في طلع نخيل تزيد من مقاومة األنسج

األمراض الضارة المختلفة، فضال  عن زيادة عدد الخاليا الكأسية في األمعاء الدقيقة التي تعتبر بمثابة حاجز دفاعي 

ضد األضرار الكيميائية أو الميكانيكية ومحاصرة للمسببات المرضية الغازية وهذا قد يحسن معامل التحويل الغذائي 

(MacDonald و Monteleone ،2005 .) 

 المصادر

 تكنولوجيا (2011 )نادية نايف.، سعد عبد الحسين وعبد الهجو ،الفياض، حمدي عبد العزيز وناجي .

 جامعة بغداد.-منتجات الدواجن. الطبعة الثانية. كلية الزراعة

 يكتب عنوان البحث كاملة لهذا . (2002). وجاسم حميد كاظم وفالح ناظم كامل أحمد، محمد حسين

مجلة جامعة كركوك للعلوم الباحث مثال تأثير إضافة الذرة الصفراء على األداء اإلنتاجي للدجاج البياض. 

 .10-20: (20)1: الزراعية

 (2016)رفاه رزوق حميد. ، فراح غالي والسامرائي، االسامرائي، عبد المنعم حمد مجيد والصالحي .

. مجلة  (.Phoenix dactylifera L)التمر نخيل طلع لقاح لحبيبات والتغذوي الكيميائي التركيب

 .62- 56(. 1( العدد )21تكريت للعلوم. المجلد )

  اإلنتاجي األداء على للعليقة الثوم مسحوق من مختلفة مستويات إضافة تأثير (.2002شهاب.) إياد ، أحمد 

 164. - 2002،159 ، العراقية الزراعية العلوم مجلة ، ( CD خط)  الفروج وامهات لذكور
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