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 في أداء األفراخ الفاقسة  لمغذيةا محاليلالبيض أمهات فروج المحم ببعض تأثير حقن    

 دراسة نسبة الفقس وبعض الصفات اإلنتاجية لألفراخ الفاقسة -1
 كرار عماد عبد الصاحب الشمري              مجيد عمي فهد              قصي موسى جعفر  

 المسيب  /الكمية التقنية
 الخالصة :  

( بيضممم ص ةممبم صممت فصوممال حممالت تتم مما تتتممم تمما  ضمماوا حممم ص  خممم فلتلصاتي يممم لتمما 192تمما تخممت )تا         

بيضمم ت مم صعاصممم( ل  مت تتبميا حمم تتيملا تتعامما صمت عصما تت اميت حمم  ( 56تلزيعوا عمى خبع صعاصالل لبلتقع 

 تمعااةممات ممم بيضممم بمماتتات يز تتص تم ممم ( صممم 0.1 يممت تمما تت  ممت بممم   Chorioallantoisتتغممماا تت لايلتتاتيمملي  

% ، 1.5تتغذتئيم تالتيم : تتخيطاة تتخاتبم  ب)لت   ت( ،تتخيطاة تتصل بم  صاا ص طما صع ما ح مط( ،تت مل ملز بتا يمز 

10تتصعمممزز تت يمممملز بتا يمممز  % ،1.5، تتصيثمممايلايت بتا يممممز %1.5تتاليخممميت بتا يممممز 
   ميممممم  يممممم صمممت ب تايمممما 9

acidophilus Lactobacillus  بيضممم لحيتممماصيت /B  لبعمم) تت  ممم  تممما تابيمممم ت حمممات   0.38تتصع ممم) بتا يمممز ، %

حا ما  لتما تلزيعوما عممى خمبع صعماصالل  خمت صعماصالل  (238تخمت )تا   تتبميا تتص  ملت لقم) تما تت اقخمم عمت ذتم 

 ( طيات  ت م صعاصمم.34تت  ت باتبيضم لبلتقع  

 ( ت صيممع صعمماصالل تت  ممت حممم اخممبم تت  مم  p< 0.01م تتصعاليممم  ت مم) فروممال تتاتممائ   مم)لت تالات مما  تتعممات     

تصعاصالل   ت تت مل لز ،تتاليخيت لتتصيثيلايت حمم صعم)م تتملزت عام) تت  م  (  p< 0.01 ،تالات ا  تتعاتم تتصعاليم 

تعمماتم تالات مما  ت ،صعمماصالل تتقياخمما بصعمماصمتم تتخمميطاة ،عمم)ا ل ممل) حممالن صعاليممم حممم اخممبم تالحممات  تتصعا ممم بمميت 

فخابيع لحم تتزيا)ة تتلزايمم  6عصا  تتاوائم عا)لزت تت خا تت م الل تت  ت حم م( ت صيع صعاص p< 0.01تتصعاليم  

( ت احمم صعماصالل  p< 0.05  تالات ا  تتصعالز ،فخابيع( ص ااام بصعاصمتم تتخيطاة  6 –يلا  1تتتات صيم عا) عصا  

 0.05تتت ملن تتصعاملز  ،فخمابيع ( ص ااامم بصعماصمتم تتخميطاة  6 -يلا  1تتتات صيم   تت  ت حم  صيم تتعمف تتصختوم م

>p فخممابيع( تصعمماصالل   ممت تتاليخمميت ،تتصيثممايلايت لتت مل مملز  6 -يمملا  1تتغممذتئم تتتات صممم   ( حممم صعاصممم تتت ليممم

)ا ل مل) حمالن عم ،تتصع م) صعاليما صمع صعماصمتم تتخميطاة Bلحيتاصيت تتصعزز تت يلز صعاصمتا   ت  حم  يت تا ت تمف

  تتصعاصاللصعاليم حم اخبم تتوال ال لاخبم تتتةاحم بيت 

Abstract :     
                This experiment  have been conducted by using (392) broiler breeder fertilized 

eggs  which have incubated in an automatic incubator divided on 7 treatments (56 eggs  

 لثانيالبحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث ا
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per treatment ), the injection of in ovo on the 10
th
  of embryo age into chorioallantoic 

membarane with (0.1 ml) per egg by the different nutrients concentrations as the 

following : negative control (without injection), positive control (sterilized distilled 

water only) , glucose by 1.5%, lysine by 1.5 % , ,methionine by 1.5 %, probiotic                                                                                                                                                       

by (10
9
 cell Lactobacillus acidophilus/egg) and  vitamin B  complex   by 0.38% , after 

injection the raising of hatched chicks  from injected eggs by  using  (238) chicks which 

were divided on 7 treatments according to the in ovo injection treatments by (34) bird 

per treatment . 

             The results of this experiment were revealed that highly significant increase 

(p<0.01) of all injection treatments of hatchability, highly significant increase (p<0.01)  

for the glucose lysine, methionine injection treatments in weight rate at hatch as 

compared with control treatments, no significant differences for deformed chicks 

percentage between treatments ,highly significant increase (p<0.01) for all injection 

treatments of the final body weight at 6 weeks age and in the accumulative weight gain 

(1 day – 6 weeks) as compared with the control treatments , significant increase 

(p<0.05) for all injection treatments in the accumulative  feed intake  (1day – 6 weeks) 

as compared with control treatments, significant superiority (p<0.05) in the 

accumulative feed conversion efficiency (1 day - 6 weeks) for lysine, methionine and 

glucose injection treatments whereas the probiotic and vitamin B complex injection 

treatments did not differ significantly as compared with control treatments, no 

significant differences in the total mortality and dressing  percentages of chicks  

between  treatments.   

 المقدمة :

ت ) بازل حم تآللام ت  يماة عم)ة ت اامال ص تةمم بعصميمم تتت  مي  صمت ت مم تتاوملا ا مل تتصخمتل  ت صثمم          

 صت  الم ضصات  يليم ت  ام لباتتاتم إاتات فحات  خمميصم خملتا  اامل حمالت ت ما تل فصومال حمالت ت ما فل ) ا ما

ت حمات  عام) عصميمم تت  مت لزيما)ة خماعم تتاصمل تتمم  ت  امم ل ا يمم طاين ت خيت تت عاتيم لتالخت ابم تالات عتبياضا

 2224Ohtaاا تالصيايمم  م( صثمم   مت ت  صمZhava and Ferket 2005,  ببعا تتعااةما تتغذتئيممم باتبيضمم 

et al.,) ،ختايمممت(   ، تت اابل يمم)اتل  تتصمماتتلز (2222تتخمم الز لتت.,  et al  Uni )   1997تت يتاصيامممال  

Qureshi Gore and ;  2222,  خمممتتتااح( ل تممى زالعمممال ت قةممماا  الجاااCompetitive Exclusion 
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Culture ت م تتبيض( ة تأل ام(م  مممتتتم تمصم ت  ياا تتص وايم تتص يLine et al .,1998  . ) 2222  فماا  ) 

Ferket تتبالتيامممال فل  بل يممم)اتل، تت اا  متتبممميا تتص ةمممت  صوممممال حمممالت تتم ممما باتعااةممما تتغذتئيممم إتمممى فت   مممت

تت الي مل يت تأل امم لتتمذز يص مت تت يخمت)م عميمه صمت  مالم  مت ثا تالي مابم حم زيما)ة  صيم ته تال صاا تالصيايم( 

 ت ممليت تت مل مملز صممت صةمما)ا ويمما  اابل ي)اتتيممم  Gluconeogenesis Hepaticعصميممم ت ممليت تت مل مملز تت بمم)ز 

 ب)ز تتذز ي وز تتطاقم تتضالايم تم    لتتتارميا تت ماتاز لتتاصمل  مالم تتصا ممم )ت م تت ب)( ل زيت تت الي ل يت تت

ت قمم)اة ت حممات  تتصتصثمممم باتعمي ممم عامم) تت  مم  ، ل تت ايايممم تت ا ممم  تممى تعتصمما) تت مما  عمممى صةمما)ا تتطاقممم تت اا يممم  ت 

لعامم) عمم)ا   ايممم  In ovoعمممى تت  مم  تتممغثا بتغذيممم فالا صصمما يمماع   ذتمم  عمممى تت امميت تتامماصم حممم )ت ممم تتبيضممم 

تتغذتئيممم تتصل ممل)ة باتبيضممم يمما)ز ذتمم  تتممى عمم)ا قمم)اة تت امميت عمممى تت  مم  ل ممال  تت امميت تتاممماصم باتبيضمممم  تتعااةمما

ت حات  تت اقخم  )يثا صت ت  وا) تتغذتئم بخمبت تخمتوال وا تت الي مل يت تتص مزلت حمم تت بم) لتتعضمالل  تعاامق) ،ل 

الايم تتغذيمم تت اميت قبمم )ت مم تتبيضمم لتعم) ضميمم قميممم صمت تت اابل يم)اتل  صتل م)  ، بةلاة طبيعيم  م ت )تصم 

عممى تالحمات   خمتازتحوا  صيمم ً حمات عصميمم تت  م  تعم) إ وما)ت تت    )لت تخت )تصوا  ميا التصاا عصميم تت    ، تذت  

 2224  تتخممبم عممى ت حمات  تت اقخمم صصما تمه ت ثما  تتضالايم تتغذيم تال ام قبم ح خمواصت تت اابل ي)اتل تتالزصم ل 

Uni and Ferket, )م م،لتت  زيت تت الي ل يت حم تت ب) يت لم تتمى خم ا تتم)ا لي ومز تت ما  تت ماق  بصةم)ا تتطاقم

تت تت اابل ي)اتل ل ةلةما تت مل ملز   .Foye ((2006 et alل صا تحا)  ، (Peebles  et al   ,.2222تتصباما  

 . Glycolipidsل Glycoproteinsصثم يم تت مليم تتص لت تتائي  تألوم يع)

تالصيايممم تالخاخمميم  ت مم) تلتتممل تتب مملت تتتممم ت ممن عصميممم   ممت تتبمميا باتعااةمما تتغذتئيمممم صاوممما تال صمماا      

، لذتمم  الت تتاليخمميت تممه تال صيممم تتغذتئيممم تتعاتيممم حممم  Methionineلتتصيثممايلايت Lysineلتتصوصممم صثممم تتاليخمميت 

  et al.,2004 حمم )ت مم تت خما  Protoelysisصت اخبم تتوال ال تت ميم لتتت ميم صت ت مم تتبالتيت  تت خا لي مم

Ohta ) لت مليت  فت تتصيثمايلايت تمه تال صيمم تت عاتمم حمم زيما)ة صعم)م لزت تت خما لتتاصمل إبمات يا( 4991 ل صا فلضح

 ع )ة .تتص Bحيتاصيت تتذز  ل ت ) صا بال Choline تتايش ل ذت  ) لته حم ت ليت تت لتيت 

تتصع )ة تتم)لا تت عمام حمم تغذيمم ت  امم لتطلا ما لا ةموا يما)ز إتمى  Bصت  وم ت ا  تا)ز ص صلعم حيتاصيت           

لي ملت ا ةموا حممم تتبيضمم صمت  مماتا (  94N.R.C.,19    مال  تال امم حمم تتصات ممم تتص تم مم صمت تتتطمملا تت ايامم

لقمم)  ف ايمل عصميمم  (،Kidd ,2004لباتتماتم  مال  تت اميت تتاماصم باتبيضممم   ا ةوا باتعمي م تتص )صم تم) ا مم ت ا
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 Roble and ت  تتبمممممايلتيفل حيتمممماصيت   (تت مممماف   2005,   اومممما باتبيضممممم صثمممممم  مممماصا تت لتيمممم  

Christensen,1986  تخت )تا ت ياا ص وايم ص ي)ة عت طاين   اوا باتبيضمم ضم) تال يماا تتص وايمم  تا( ، ل ذت

فل تتصعمزز تت يملز  تتتااحخمم تصا توا صت )لا حم تعزيز تتاصل تأل ام ،ل ذت صمايطمن عميمم بزالعمال ت قةمااتتضااة 

Probiotic   تتمممذز يعممماف عممممى تامممه ف يممماا ص وايمممم خممملتا  اامممل  ممماتثياBacteria    فل  صمممائاYeast   تل

زت تتصمماي البم )ت ممم تت امماة صاومما لتتتممم تعطممى بةمملاة صب مماة تمطيمما تغمماا ت مم)تت تتتمملتًتل  ميطمما  Moldفع ممات

تتوضمصيم تمطيما لتتمذز يمماع   عممى ت )تا ت اتما م تتصتصثممم بت خميت تتزيما)ة تتلزايممم للزت تت خما لصعاصمم تتت ليممم 

تتةمم ال  بعممااخممبم تت  مم  ل م تت اتيممم  مم)حل تتممى )اتخمم تممذت  حممات تت)اتخممم ،(Xiong et al.,1993تتغممذتئم  

 ببعا تتعااةا تتغذتئيم حات  تت اقخم صت بيا   ت ت اتا يم ت الت تتم ا تتاات  صت ت 

 المواد وطرائق العمل :

 الم حتاة ت  ي  تتتم   ذه تتت ابم حم ص    تت  اللز تتلتقع حم قضاا تتص اليم/ص احرم بابم تا ت اتا     

 الخي   تذ تا تخت )تا بيا صم ح صت خالتم تصوال حالت تتم ا  با) 4/9/2222تغايم  42/9تبت)فل بتغايخ 

Hubbard Classic    56 ( صعاصالل تضصال  م صعاصمم  2( بيضم ص ةبم لزعل إتى   192لتخت )تا ) )

 صم صت تتص اتيم تتغذتئيم تتتاتيم : 0.1بيضم صم  م تا تلزيعوا عملتئيا تتى ص اايت لق) مصمل تتصعاصالل   ت 

تصل بم    ت صاا ص طا صع ا ح ط(  تتصعاصمم تتثاايم( ، تتخيطاة تتخاتبم  ب)لت   ت (  تتصعاصمم تاللتى( ، تتخيطاة ت

 1.5  ت ص ملم تت اصا تالصيام تتاليخيت بلتقع  صمغا/ بيضم  تتصعاصمم تتثاتثم( ، 1.5  ت ص ملم تت مل لز بلتقع

صمغا /بيضم  1.5  ت ص ملم تت اصا تالصيام تتصيثايلايت بلتقع صمغا / بيضم  تتصعاصمم تتاتبعم( ،

42ت اصخم( ،  ت ص ملم تتصعزز تت يلز تت الز عمى  تتصعاصممت
 Lactobacillus ميم  يم صت ب تايا  9

acidophilus  بيضم  تتصعاصممتتخا)خم( ل  ت ص ملم حيتاصيت /B  صمغا / بيضم  تتصعاصمم  0.38تتصع ) بلتقع

 تتخابعم(.

اا ت تيمماا تتبمميا تتصم ممح ذل تغمم  Candlingتمما ح مممن تتبيممما ضلئممميا صممت عصمما تت امميت  10حممم تتيمملا        

 ايت  م ح ط لتا تع يا صاط م تت  ت باختعصام تت  ملم لتت طمت تتطبمم تت ما)ز تتتمملت تتصماي البم تمبميا  يمت تما 

تاخمملتيت  تتص ممملم تتصخممت )ا حممم تتت ابممم باخممت )تا ص  امممثمما   مت  Drillث مت صاط ممم تت  ممت باخممتعصام ثاقممت صمم)بت 

-Chorio  تملةممملم تتممممى تتغممممماا تت لايلتتاتممملي تبممماة تت  مممت  إ) مممامب ( لذتممم  Gauge   23( صمممم لقيممما  1 
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allantois   خممما( ت ايبمما ل  مممت 4تم امميت ليبعممم)  ممذت تتغمممماا عممت تت مممماة تت اا يممم تمبيضمممم تتطبيعيممم تتمممم م بص مم)تا

ا قيما  تتص ملم تتغذتئم لوم مل صاط مم تت  مت بممايط الةمن بعم) تاتوماا عصميمم تت  مت ، لبعم) تتصماا عصميمم تت  م  تم

 ( حا ما(238اخبم تت    لتتوال ال تت ايايم ، اخبم تالحات  تتصعا م لصع)م تتلزت عا) تت    ، بع) ذت  تا تابيمم 

 -  ممم تتطيمملا تت)ت اممم تتتممابع ت خمما ت ايممال تالاتممات تت يمملتامحممم  بعصمما يمملا لت مم) مويمما تتص اخممصممت تالحممات  تت اقخممم 

لقمم) تصممل )اتخممم تتةمم ال تتتاتيممم :صعمم)م لزت تت خمما  42/42/2222غايممم ت 4/9تم تمماة صممت  تت ميممم تتت ايممم /تتصخمميت 

تت م لتتزيا)ة تتلزايم ل صيم تتعمف تتصختوم م تخبلعيا ،صعاصم تتت ليمم تتغمذتئم تتتات صمم، اخمبم تتتةماحم لتتوال مال 

عاصممم  ت تملل  مم ص،  يمت تت صعماصالل  (2  لقم) تما تلزيمع تالحمات  عممى(  اما م ل اما 4999تخمتاا)ت تتمى   تت ميم

لتما تغمذيتوا عممى  تتابيمم تتطيملاتملحيا توممت تترمالف تتصالئصمم لتما  لبلتقمع ص ماايت ت مم صعاصممم طيما( 34 ) عممى 

 يممل خمعاة /  3005.5% لطاقمم صصثممم  22.11فخبل ( ذتل بمالتيت  3 -يلا 1با) ا  عمي مم عمي م قياخيم صتصثمم ب

 يممل خمعاة/ غا  3105.6% لطاقمم صصثممم  21.20يع( ذتل بمالتيت فخماب  6-فخمبل  4 اوائيممم  م عمي ممل  غما عممف 

عمممف ، لتمما تخممت )ا تتتةممصيا تتعممملتئم تت اصممم ت)اتخممم تممغثيا صعمماصالل تت  ممت باتبيضممم حممم تتةمم ال تتص)الخممم لتمما 

( لتخممتعصم حممم (Duncan ,1955صتعمم)) تت مم)ل)  Duncanص ااامم تال تالحممال بمميت تتصتلخممطال باخممتعصام ت تبماا 

 ( حم تتت ميم تال ةائم.,SAS 2224 (اااص  تال ةائم تت ا زذت  تتب

 

 النتائج والمناقشة : 

 : نسبة الفقس والهالكات الجنينية

تصعاصالل تت  ت  احم حم اخبم تت    (  p< 0.01تتصعاليم  تات ا  عاتم ( تتى ل ل) 4يميا تت )لم         

 ت لن عاتم تتصعاليم( حم اخبم تال ام تتوات م (  p< 0.01 لتاع   ذت  عمى  )لت تا  اا عاتم تتصعاليم 

 يت  اال اخبم تتت لن تعمى حم صعاصمم   ت لتتصل بم تصعاصالل تت  ت  صيعا عمى صعاصمتم تتخيطاة تتخاتبم 

تتصع ) بياصا خ مل  Bتت مل لز لتتاليخيت لتتصيثيلايت ثا تمتى ذت  صعاصمتم   ت تتصعزز تت يلز لحيتاصيت 

إتى فت عصميم تت    ي تات حيوا تت ايت تتى صةا)ا تمطاقم اة ت)اى تت الن تتصعاليم ، يعل) ذت  صعاصمتم تتخيط

تتصتلتحاة حم  خصه ل م تع) ب ) ذتتوا  اتم ص و)ة تذت تا يتا تلتحا ا بات خا تذت  حات )عا تال ام بات مل لز 

  ) et Uni ال  تال ام  صة)ا تتطاقم( ته تت)لا تالي ابم حم احع اخبم تت    لتا  اا صع)م  
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( تأثير حقن بيض التفقيس في نسبة الفقس والهالكات الجنينية، نسبة األفراخ المعاهة ومعدل الوزن                 1الجدول )

 الخطأ القياسي(± عند  الفقس ) المتوسط 

 

 الصفــة                                   

 المعاممــة

ــس)%( ــ هالكات نسبة ال نسبة الفق

 الجنينية )%(

نسبة االفراخ               

 المعاهة)%( 

معدل الوزن عند     

 الفقس)غم(

71.40 ± 0.0 السيطرة السـالبـة
 c 28.60

c ± 0.0 2.50 ± 0.05 42.70
b ± 0.20 

73.20 السيطرة الموجبـة
 c
  ± 1.80 26.80

c ± 1.80 2.43 ± 0.02 42.50
b ± 0.40 

89.50 الكــموكــوز
a
  ± 0.20 10.50

a ± 0.20 0.00 ± 0.00 45.20
a ± 0.30 

ــن ــ 87.50 الاليسي
a 1.80 ± 12.50

a ± 1.80 2.00 ± 0.10 ± 44.20
a 0.40 

87.50 الميثايونيــن
a
  ± 1.80 12.50

a ± 1.80 0.15 ± 2.10 0.40 ± 44.50
a

 

80.35± المعـزز الحيـوي
b 1.75 ±19.65

b 1.75 4.40      0.10 ± 43.80
ab ± 0.40 

78.75± 1.80 المعقد Bفيتامين 
b 21.25

b ± 1.75 ± 4.40   0.10 ± 43.80
ab 0.30 

 ** N.S ** ** مستوى المعنويـة 

               تتى ل ل) حالن صعاليم ت  اف تتص تم م ضصت تتعصل) تتلت ) تميا

 (       p< 0.01عا) صختل    ** 

   N.S ويا صعالز 

al.,2005 )  (2224   م صت تتبا ثيت  به ل ذت صا فحا)et al., Ipek ،Ferket (2004)  and  Uni  ل

   In ovo injectionتت  ت باتبيا  تغذيتوا عت طاين ت  ام تتتم تا )لت باتتتذيت ف    األسدي( 2222 

لاه ت خيت اخبم تت    لتاع ا  ذت  ب) تتى ت)  ذت ل لز  الم صات م تتتطلا تت ايام بات اابل ي)اتل فل تت م

حم   تتاليخيت لتتصيثايلايت(م باتاخبم ت  ت ت  صاا تالصيايم ل ذت   ل تت ا،باا  اا صع)م تال ام تتوات م

بيا تتت  ي  حم )لا ا تالي ابم حم زيا)ة اخبم تت      صيم تم  تال صاا تالصيايم حم تتت ميم صت عصميم 

صت  ت ليت تت مل لز م  خا تال ام لحم عصميمتال ت ار بصةا)ا تتطاقم )ت  فز Glygolysisتتت مم تتخ از 

صت تم  ت  صاا تالصيايم ل ةلةا  الم تت تاة تال ياة صت  Gluconeogenesis اابل ي)اتتيم  ويا صةا)ا

 صصا تا)ز تتى احع صختل  تتطاقم حم  خا  ( Sunny  et al ., 2007 تت ايام  تتتطلا
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صمم   ت تتصعزز تت يلز حم تات ا  اخبم تت    تتى ف صيم صعاليعز  ت لن ت  ام التصاا عصميم تتت  ي  ، 

 زالعال ت قةاا تتتااحخم تتصخت )صم  صعزز  يلز حم إ)تصم  يليم ت  ام صت  الم تت)لا تتصعالز توا حم

 Edens لتتخاتصلايال ل )لت تالات ا  تتصعاملز حمم اخمبم تت  م   E.coliقتم تتب تايا تتصاضيم ل ةلةا ب تايا 

et al.,1997  ) فل ت ملت اتي مم ترمالف تتعممن بطاي مم تتصعاصممم تت ايايمم  تت  مت( تمصعمزز تت يملز تتتمم قم) ت ملت

تمبميا تتص ةمت ت لاوما ت ملت بتصما  صبامما صمع  Dippingفل تتتغطمي    Sprayingفحضمم صمت طاي مم تتماش 

  ه تتاتمائ  تغ يم)ت تصما ذ ماهتت ايت تتصل ل) ب)ت م تتبيضم لتاع ا  ذت  تي ابيا عمى صع)م  يليتم ،لق)  اال  مذ

et al.(1998)  Line     تتمذيت فمماالت  إتمى فت   مت  صيماةSaccharomyces  cerevisiae  صعمزز  يملز 

ل ممل صمما تيمم)ه  اممم تتوات ممم حممم بمميا تتت  ممي  ت)  تتممى تات مما  اخممبم تتت  ممي  تتصئليممم عممت طايممن ت ميممم صعمم)م ت 

فت اخمبم ت  امم تتوات مم صمت  ماتا ب تايما تتخماتصلايال ت مم عمت  تتمذيت ف م)لت et al.,(2002)  Schneitzتتبا مت 

BROILACT تتصعممممزز تت يممملز تتت مممااز تتصخصمممى ب مما  ص تم ممم صممت طايممن   ممت بمميا تتت  يممم  
حممم  ممي  ®

 Bتالصيايمملت ،تتغاحممم تتولتئيممم لحيصمما ي ممن تالات مما  تتعمماتم تتصعاليممم حممم اخممبم تتت  ممي  حممم صعاصمممم   ممت حيتمماصيت 

)يصلصممم تت ومماز تتعةممبم  ، عااةمما  ممذت تت يتمماصيت حممم خممالصم  بمم) ل ميممم تت امميت غاممه يعممز  تتممى ف صيمممح تتصع مم)

 Conjunctiva، خممالصم صمت صممم تتعمميت  skin  scalyت امممف تت ممم)  صاممع ، تارمميا عصميممم تتتمما   ، لتت ا ممم

صاممماتل ت يليمم ت  امممم  تعم) ( ل ممم McMullin 2004,تت ايممت   لتارميا حعاتيممم تالا خماا تت ممملز ت اليما  خممما 

 Roble( 2222 لتات ا  اخمبم تت  م  لتا  ماا تتوال مال تت ايايمم، ل مذه تتاتي مم قم) تت  مل صمع  صماذ اه تتبا مت 

تتصع م)  تتبمايلتيت ، ماصا تت لتيم  ل تتبياي)ل خميت( حمم بميا تتت  مي  ت)  تتمى  Bصت فت   ت عااةما حيتماصيت 

  and Roble  Christensen (1991   مل صما فمماا تتيمه تتبا ثمات تتص ةمت، ل مذت تت    تمبيا تات ا  اخبم 

تتمممذتت ال رمما تا  مماا اخممبم ت  اممم تتوات ممم تممم)ي  تتالصممم تتتممم تمما تغممذيتوا عممت طايممن   ممت تتبيضممم ب يتمماصيت 

 .تتبايلتيت 

 نسبة االفراخ المعاهة: 

لاال ر تت تقم اخبم  اال حم تصعا م حم اخبم تالحات  ت( ل ل) حالقال  خابيم صم لرم 4يبيت تت )لم          

صعاصالل   ت تت مل لز  ثا تمى ذت  صعاصمم   ت تتاليخيت ل تتصيثايلايت بياصا م مل صعاصمتم   ت تتصعزز 

ليا ع تتت خيت حم ت ميم اخبم تالحات  تتصعا م حم  تتصع ) فعمى اخبم حم تالحات  تتصعا م ، Bتت يلز لحيتاصيت 
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تتذز فحا) فت ت ايم   ت تتبيضم Ferket ( 2222  تصا ذ اه تال صاا تالصيايم  صطاب ا مل لز ل صعاصالل   ت تت

تتغذتئيم تتصوصم صثم تت اابل ي)اتل لت  صاا تالصيايم تعتبا تتطاي م تتصثاتيم تصاع  )لت تتتمل ال  باتعااةا

، تمله  ا تتصا اا تتعملزلتالضطاتبال تم واز تتوي مم لصاع  )لت تتعا ال تت خصيم تألحات  تت اقخم صثم قة

 ل ذه تتتمل ال تتصذ لاة  م تتتم روال باتت ابم. .. تتخ،. تالا م  لتتعصى

 وزن الجسم عند الفقس :

صعاصالل   ت ت( حم صع)م تتلزت عا) تت    p< 0.01م ( ل ل) تات ا  عاتم تتصعالي4يلضح تت )لم  

 صعاصمتم تتخاتبم لتتصل بم لتا يال ر حالن صعاليم بيتتت مل لز ،تتاليخيت لتتصيثايلايت عمى صعاصمتم تتخيطاة 

صعاصمتم تتصع ) لصعاصالل   ت تت مل لز ،تتاليخيت لتتصيثايلايت صت  وم ل  B  ت تتصعزز تت يلز لحيتاصيت 

صت  وم ت ا  ، لق) يعز  خبت ت لن صعاصمم   ت تت مل لز حم لزت تالحات  تت اقخم إتى فت تغذيم تتخيطاة 

ابل ي)اتل ت صت ف صيتوا حم زيا)ة ص تل   الي ل يت تت ب) تتص زلت لباتتاتم زيا)ة تت الي ل يت ت  ام بات ا

تت مم حم عضالل ت  ام لت حات  تت اقخم تتتم تصل تتصعاصمم تت ايايم توا بات اابل ي)اتل صصا يا)ز تتى احع 

( ل ذه تتاتائ  ف ) ا 2221and Ferket ,   Uni صع)م تلزتاوا عا) تت    لتختصاتا ذت   تى عصا تتتخلين  

حم  تتذيت ال رلت تت   ت  ميط تت اابل ي)اتل Uni  et al .(2005) ل  et al. (2004) Tako   م صت

تات ا  ل تألحات  تت اقخم  (Pectoralis muscle)بيا تتت  ي  ت)  تتى زيا)ة تت  ا تتاخبم تمعضمم تتة)ايم 

ت خيت ص تل  تت الي ل يت  لصع)م تتو)ا تتبالتيام تمعضالل ت ميم  عت طاينصع)م تتلزت عا) تت    

ي ن تات ا   لحيصا،  (et al.,2005  Uniتألحات   تتص زلت حم تت ب) لباتتاتم تات ا  صع)م تتلزت عا) تت    

لزت تالحات  تت اقخم حم صعاصمتم   ت تال صاا تالصيايم حااه يعل) تتى تات ا  ص تل  تم  تال صاا تالصيايم 

تتذز ال ر تت   ت تال صاا تالصيايم  et al. (2001)  Ohta م )ا تالحات  تت اقخم لفاخ توا ل ذت صا ذ اه ح

حم  ي  تتة اا ت)  تتى تات ا  صختل  تا يز ت  صاا تالصيايم حم بالزصا تت)ا ل ةلةا تتاليخيت ل ذت  

تبلصيت لخائمم تتم اا م لتالصيايلت حم تات ا  صختل  تا يز تم  ت  صاا تالصيايم حم  خا تت ايت ،تتصح ،ت 

تتيلا تتتاخع عما صت تتتطلا تت ايام ،ل ذت صصا يعطم تت)تيم عمى ف صيم تم  تال صاا تالصيايم حم احع صع)م 

 ),.et al تتبا ت ا   صا اا بهلزت تت خا تألحات  تت اقخم ت)لا ا تتصوا حم تم يم تتبالتيت تتعضمم ل ذت 

2004)  Ohta . 
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 زن الجسم الحي والزيادة الوزنية :معدل و 

حممم  p)< 0.05  تممهتممل ر تتت مملن تتصعامملز قمم)  ( تت لزت تت خمما تت ممم عامم) ت خممبل  تتثاتمت 2تت مم)لم    يتبميت صممت     

  p)< 0.05 لتاع    ذت تتت لن تتصعالز قياخا بصعاصمتم تتخيطاة لتتصيثايلايت   ت تتاليخيت لتت مل لز  صعاصالل

 0.01اتت لن تتعماتم تتصعاليمم  بم لق) تختصا لزت تت خمافخابيع(  3 -يلا1 مى تتزيا)ة تتلزايم تتتات صيم تتم  تتصعاصالل ع

>(p تصعاصالل عا) تالخبل  تتخا)  ثا تال ذت  صعاصمتما   مت تتصعمزز تت يملز لحيتمماصيت تتم  تB  بم)لا صا تتصع م) لتتمتمات

تتمممم  تتصعمماصالل عممممى تتزيممما)ة تتلزايمممم  p)< 0.01 م تتصعاليمممملتاع ممم   مممذت تتت ممملن تتعممات عممممى صعممماصمتم تتخمميطاة ت لقتمما

حمم لزت تت خما تت مم تتمى لتتصيثمايلايت   ت تتاليخميت  تتصعالز تصعاصمتم تتت لن يعل) لق) ،فخابيع(  6 -يلا 1 تتتات صيم 

ت)  تتمى تات ما   صصماتات ا  صختل  تا يمز تال صماا تالصيايمم تتص  لامم ل ةلةما تتاليخميت حمم )ا تمم  تالحمات  تت اقخمم 

  ل   Ohta and Kidd (2001)  اهل مذت  ماا صطاب ما تصما ذ م( et al .,1999  Ohta تالعصااتتال  مم  صعم)م فلزتاوما 

Ohta et al .(2004)تتى  )لت تات ا  صعالز حمم لزت تال امم تتتمم تما تغمذيتوا بات ماصا تالصيامم تتاليخميت  لتفماا  تذ

تل قم) يعممل) ذتمم   ، للزت تت خما تتصخممت بمم لباتتماتم تات مما  لزت تالحممات  تتصعاصممم بممه  لتتصيثممايلايتتل ب مميط صممت تتاليخميت 

حممم عصميممال تتبامماا تتبالتياممم  صممت تممم  تال صمماا تالصيايممم تتص  لاممم بمم)ت م تتبيضممم لتات اتومما إتممى زيمما)ة    ممااة تالخممت ا)ة

م تلزتت تالحمات  تألخمابيع تتص بممم صمت صصما يما)ز تتمى زيما)ة صعم)   Musculsar protein synthesisتعضمالل ت  امم 

تت خما   اخ م  خا تتطيا ل ذت صصا يا)ز تتى تات ا  صعم)م لزت Proteolysisت مم تتبالتيت  صع)ملت ميم تتتابيم  حتاة

خممبت ت مملن صعاصمممم   ممت تت مل مملز حممم صعمم)م لزت تت خمما  تصمماتت ممم عممت طايممن زيمما)ة صعمم)م   مما عضممالل تتةمم)ا ، 

 Uni and , 2224 ا)ة   ا تتعضالل تتة)ايم تتاخبيم لت خيت ص تل   زيت  الي ل يت تت بم)  تتى زييا ع تالحات  

 Ferket  )تت تلحيا  ا زيم تت مل لز )ت م  خا تت ايت يعتص) عمى  صيته تتصتلتحاة عممى  يئمممم  الي مل يت )ت مم   يت

ت بمممالتيت فتبممملصيت تالصيايممملت لصمممت صممم Gluconeogenesisتت بممم) لتتعضمممالل لعممممى  صيتمممه تتصت لامممم بلتخمممطم عصميمممم 

عضالل تت خا لبوذت حات ا ن تت مل لز يا)ز بم)لاه تتمى  مم)ا تتبمالتيت حمم )ت مم تت خما صصما يما)ز تتمى تا  ماا  مم 

تمذت  حمات تغذيمم تال امم ب صيمال قميممم صمت تت مل ملز (  (Uni et al .,2005 صمت صعم)م تتملزت لتتزيما)ة تتلزايمم تتتاتيمم  

طايممن ت ميممم صعمم)م تتومم)ا تتبالتيامممم  عمممت تتزيمما)ة تتلزايممم تتال  ممم تألحممات لزت تت خمما تت مممم م عمممى يمما)ز تتممى تتص احرمم

 Ipek et al.(2004) ,Tako et al.(2004)   2004 ) Ferket ,   اهل اال  ذه تتاتمائ  صطاب مم تصما ذ م تمعضالل

and Uni  لSunny et al.(2007)   تتزيما)ة حمم زيما)ة لزت تت خما ل ا تتصعاملز تت   ت تت اابل ي)اتل ته تت)ل  تذ تثبتلت
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تتزيمما)ة تتمملزت تت ممم ل تتصع مم) حممم صعمم)م  B  ممت حيتمماصيت ل لقمم) يعممز  ت مملن صعاصمممم   ممت تتصعممزز تت يمملز  ،تتلزايممم تألحممات 

تتص  لام باتبيضم  صعزز تعصميم تتوضا حم تت واز تتوضمصم عمت طايمن تحاتز ما  تتلزايم تتى ف صيم تم  ت  ياا تتص وايم

 تبعا ت ازيصال 
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 تت طغ تت ياخم( ت الت تتم ا± ( تغثيا   ت بيا  تتت  ي  حم صع)م لزت تت خا تت م  وا( ،صع)م تتزيا)ة تتلزايم  وا( ،  صيم تتعمف تتصختوم م  وا(   تتصتلخط 2تت )لم   
     

 فـــةالص     
 المعاممة   

 كمية العمف المستهمكة )غم(                      معدل الزيادة الوزنية )غم(                                                        معدل وزن الجسم الحي )غم  (          

 التراكمي      األسبوع  السادس     األسبوع  الثالث      
 أسبوع 3-يوم 1
  

 التراكمي    
 أسبوع 6-يوم 1

     

 التراكمي    
 أسبوع 3-يوم 1
  

 التراكمي    
 أسبوع 6-يوم 1

     

 السيطرة السـالبــة    
 

634.10
cd 

±8.70 

1981.50
c 

±1.30 

591.40
c 

±9.10  

1875.80
c 

±20.50  

901.20
b 

 ±7.80 

3541.80
b 

 ±15.30 

630.40 السيطرة الموجبــة     
d 

±5.40 

1912.30
c 

±12.10 

587.90
c 
±15.80  

1869.80
c 

±25.30  

898.00
b 

 ±8.00 

3537.50
b 

 ±14.30 

664.40 الكــموكــوز
ab 
±10.50 

2015.50
ab 

±5.00 

619. 20
ab 
 ±11.20  

1970.30
ab 
±19.30  

933.50
a 

 ±7.40 

3602.20
a 

 ±14.70 

ــن ــ 680.90 الاليسي
a 

±12.60 

2065.50
a 

±44.00 

636.70
a 
±13.30  

2021.30
a 

±19.30  

932.30
a 

 ±3.60 

3603.40
a 
±12.30  

655.70 الميثايونيــن
abc 
±11.50 

2030.00
ab 

±7.70 

611.20
b 
±13.90  

1985.50
ab 
±22.30  

935.40
a 

 ±2.00 

3596.00
a 

 ±4.70 

650.20 المعـزز الحيـوي
bcd 
±8.90 

1984.10
b 

±8.90 

606.40
bc 
±15.50  

1940.30
b 

±22.30 

936.20
a 

 ±0.10 

3583.10
a 

 ±0.00 

643.90 المعقــدBفيتامين 
bcd  
±10.60 

1998.60
b 

±1.10 

600.10
bc 
±14.30  

1937.60
b 

±13.40  

937.00
a 

 ±10.80 

3590.10
a 

 ±12.80 

 * ** ** * ** * مستوى المعنويـة

 

 ت  اف تتص تم م ضصت تتعصل) تتلت ) تميا تتى ل ل) حالن صعاليم                  
 (        p< 0.05تل   *عا) صخ    
 (       p< 0.01**عا) صختل      
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ل صما ( ;Tamminga , Canden et al.,2001 4999    حضال عت تتبالتياال لت  صماا تالصيايممم لتت يتاصيامال  لتتواصلاال   

)تصمم تتثبمال تتاخممبم تت ا لتتتطلا تتصع ) تا)ز تت)لا تتصوا حم إ)تصم لري م تا خاا تت اليا Bص صلعم حيتاصيت   ت تت  يامم لتتاصمل لت 

تتمى )لا ممذت تت يتمماصيت تتصع مم) تتممى ( ل Nucleoproteins   Burgos et al.,2006 مليت تت مملتصا تتالليممم تتبالتيايمتألاخ ممم لت مم

 ممممزيا)ة تصثيم تتصلت) تتبالتياي

صاتح ممال إازيصيممم ،لقمم) ت صممت ف صيممم ص صلعممم تممم  تت يتاصياممال  لعصممم لت  صمماا تالصيايممم لباتتمماتم تات مما  صعمم)م تالا خمماا تت ممملز 

 صمت تتغم)ة تت)اقيممل صثمم  اصملت تتثايال خميت تتص ماز تتواصلامال تتصخمالتم عمت تتاصم تتصع ) حم ف صيتوا حمم تامميط بعما Bحيتاصيت 

Thyroid gland  صات ممم تتتطمملا تتزيمما)ة تتلزايممم تألحمات  عامم) تتتغذيممم عميومما حممم لزت تت خمما تت ممم ل  تممذت  تومما تال صيممم حمم تعزيممز

      (2222 ل   Christensen  (1991)      and   Roble     ذ ماه  مم صمتلقم)  اامل  مذه تتاتمائ  صت  مم صمع صما  تت ايامم.

Roble   تت اف . 2222ل ) 

 كمية العمف المستهمكة و معامل التحويل الغذائي:

 p)< 0.01 ت لقمما عمماتم تتصعاليممم  قمم) خمم مفخممابيع(  3-يمملا 1تخممتوال  تتعمممف تتتات صممم  تت (  2   تت مم)لميتضممح صممت         

فخمابيع( اال مر  2 -يملا 1 م  م صيمم تتعممف تتصخمتوم م تتتات صيملحمم لتتصل بمم صعاصمتم تتخيطاة تتخاتبم عمى تصعاصالل تت  ت  احم 

 1 غمذتئم تتتات صمم تصما صعاصمم تتت ليمم تتعممى صعماصمتم تتخميطاة ، تيضما ت صيمع صعماصالل تت  مت  p)< 0.05ل ل) ت لن صعاملز  

عممممى بممماقم تتصعممماصالل صاعممم)ت صعاصممممم   مممت  p)< 0.05 ( يال مممر حيمممه ت ممملن صعاصممممم   مممت تتاليخممميت 3  ممم)لم ( فخمممابيع 3-يممملا

ثممما صعممماصالل   ممت تتاليخمميت ت p)< 0.05 قممم) تممل ر تتت مملن تتصعامملز  فخممابيع( 6 -يمملا 1 ممالم تت تممماة تتتات صيممم  تت مل مملز لحممم 

تتصع م) قميا لخمطيم بميت  B ياخما بصعماصمتم تتخميطاة حمم  ميت ت تم مل صعماصمتم   مت تتصعمزز تت يملز لحيتماصيتقتتصيثايلايت لتت مل لز 

لقمم) يا ممع تتخممبت حممم ت مملن صعمماصالل تت  ممت بةمملاة عاصممم حممم تخممتوال  تتعمممف تتتات صممم إتممى فت تغذيممم ت  اممم تممم  تتصعمماصالل ،

ت خمميت عصميممم تتوضمما لزيمما)ة عصممن تت بايمما ل زيمما)ة تت مم)اة تتوضممصيم باتبيضممم يمما)ز تتممى تعزيممز صخممتل  تتتطمملا تألصعمماا تت)قي ممم ل 

Crypt depth  لتات ما  تتزوابمال تتصعليممVilli length  قي مم(2006,  تألصعماا تت  Ferket لت خميت حعاتيمم تت وماز ت ازيصمم )

(، زيمما)ة Ferket, 2004   and Uniتتصعمملز لزيمما)ة تتتطلاتتممم مم لتت  صممم تم امماة تتوضممصيم تتصعليممم  تتةممائا( تتممم  تالحممات   

 Brush( ، زيمما)ة تتتعبيمما تت ياممم  ازيصممال  احممم تت اممماة Mucin   Semirnov et al.,2006صخممتل  إازيممما  تتص مماطيت 

boarder enzymes   صثمممم تامممزياSucrose-isomaltase  لLeucine aminopeptidase  (لزيممما)ة حعاتيمممم تتالتقمممم تمصممملت

( ،زيما)ة صعم)م Tako et  al.,2005           متتص تم مم لاحمع صخمتلت ا تتبمايلتل يم تتمى فا ماا تت خما تتغذتئيمم صمت تت اماة تتوضمص
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لت ةةمموا لتطملا تتصخما م تتخممط يم تمطب مم تتص اطيمم تالصعماا ،ل ممذه  موما صامماتل عمممى  Entrocytesتصمايز تت اليما تتصعليمم 

تالحات  تتاات م صت تتبيا تتص  ملت، لقم)  ماال  مذه تتاتمائ  صتلتح ممم صمع زيا)ة تختوال  تتعمف لزيا)ة   ااة تالخت ا)ة صاه صت قبم 

تتممذيت ال رمملت تت تالحممات  تتتممم تصممل تغممذيتوا حممم تتصا مممم تت ايايممم  الجاا  (  2222ل   Foye et al.(2005)  صاذ ممماه  ممم صممت

اتبيضمممم قممم) تممما)ز تتمممى ت خممميت ممممويم باتعااةممما تتغذتئيمممم ت)  ذتممم  تتمممى تات ممما   صيمممم تخمممتوال  تتعممممف،  يمممت تت ت ايمممم تتتغذيمممم ب

( تتممذز فحمما) فت   ممت تتعااةمما األساادي ،2222)تتطيلا،لتتاتي ممم تتتممم  ةممماا عميومما قيمم) تتت ابممم تت اتيممم قمم) ت تم ممل صممع اتممائ  

 تحات  تصتازل بغقم تختوال  تمعمف تتغذتئيم  تت مل لز لتال صاا تالصيايم( حم بيا فصوال حالت تتم ا ف)  تتى إاتات 

نسبة التصافي  ،نسبة الهالكات الكلية غم زيادة وزنية(،/( تأثير حقن بيض التفقيس في معامل التحويل الغذائي )غم عمف 3ل ) الجدو

 الخطا القياسي( لفروج المحم± )المتوسط 

ـــة   الصف
 

 المعاممـة                 

 معامل التحويل الغذائي التراكمي
 

 أسبوع 6 –م أسبوع             ا يو  3-ا يوم   

 نسبة الهالكات الكمية
             )%( 

 نسبة التصافي       
         )%( 

1.52 السيطرة السـالبــة
bc± 0.00 1.89

c± 0.00 
 

5.88± 0.00 72.40± 0.20 

 السيطرة الموجبــة    
 

1.53
bc± 0.03 1.89

c± 0.01 
 

5.88 ±0.00 73.30± 0.20 

1.51 الكــموكـوز      
ab± 0.03 1.83

ab± 0.01 
 

2.94 ± 2.94 73.50 ±  0.70 

1.46 الاليسيـــن         
a± 0.02 

 

1.78
a± 0.02 

 
2.94 ± 2.94 75.20 ± 0.10 

 الميثايونيـــن
 

1.53
bc± 0.02 

 

1.81
ab± 0.02 

 

2.94 ± 2.94 74.80 ±    0.60 

 المعــزز الحيـوي  
 

1.54
bc± 0.00 

 

1.85
bc± 0.00 

 

5.88± 0.00 72.70 ±  0.90 

 المعقــدB فيتامين    
 

1.56
c± 0.02 

 

1.85
bc± 0.01 

 
5.88 ± 0.00 73.40 ±  0.20 

 N.S N.S * * مستوى المعنويــة  

 

 ت  اف تتص تم م ضصت تتعصل) تتلت ) تميا تتى ل ل) حالن صعاليم            

    N.S       ويا صعالز 

 (          p< 0.05*عا) صختل       

 

 



 واخرون  جعفر                                                 (2242) , 214-244(: 4) 2 - راعيةمجلة الفرات للعلوم الز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222 
ISSN 2072-3875 

تت   مت تختات لت  تتتذيJohri  (2229ل  تالخ)ز ( et al.(2001) Ohta   ، 2222تائ   ذه تت)اتخم صع صاتلةم تتيه لتت ن ا

  ت خيت صعاصمت)  تتى لتتصيثيلايت بيا تتت  ي  باال صاا تالصيايم لصت ضصاوا تتاليخيت 

 (. et al. ,2003   Uni ;  Ferket,2003 Uni and تتت ليم تتغذتئم  تألحات  تت اقخم ل ذت   ل تت ام عا)   ت تت اابل ي)اتل 

 نسبة الهالكات الكمية :

   ع ل ل)بيت تتصعاصالل حم اخبم تتوال ال تت ميم ص صعاليمع)ا ل ل) حالقال ( 1يلضح تت )لم         

قياخا بصعاصمتم يت  خابيم بياوا  يت  اال تقم اخبم  ال ال حم صعاصمم   ت تت مل لز ، تتاليخيت لتتصيثايلا حالقال    

طاين  عت ام بات مل لز لت  صاا تالصيايم لق) يا ع ذت  تتى تت تغذيم تالتتصع ) ،  Bتتخيطاة لتتصعزز تت يلز لحيتاصيت 

حم تت ااة تتوضصيم صصا ياع   عمى ت خيت  Microflora  ت تتبيضم ته تت)لا تتصوا حم تعزيز اصل ب تايا تت ملات تتصعليم 

( لتاع ا  ذت  ب)لاه  Ferket 2,200صختعصاتل تتب تايا تتصاضيم تتصعليم   تمطيلا بلقل صب ا لص الصم تت اتم تتصااعيم

  تالي ابم حم ت ميم اخبم

 Johri(  2229) و et al.(2003)  Uni،Ipek et al.(2004) ات  ،لق)  اا  ذت تغ ي)ت تصما ذ ما تتوال ال تتال  م تالح  

م تتتذي تالحمات  لتات ما  صعم)م  تتوال مال تت ميمم  اابل يم)اتل لتال صماا تالصيايمم ت)  تتمى ت ميمم اخمبمتت   مت تال امم بات لت)ت  

  Roble (2222  اهلقمم) تعااضممل  ممذه تتاتي ممم صممع صمما ذ ممعممت طايممن ت خمميت تت اتممم تتصااعيممم تأل اممم تتص  لاممم ،  يليتومما 

عمت طايممن تت  ممت صات ممم تتتطملا تت اياممم توا حممم تغمذيتتمذز ف مم) تت اخمبم تتوال ممال قم) قمممل بةمملاة صعاليمم تألحممات  تتتمم تمما 

  ت  ماصا تت لتيم  تل  تتصع )  تتبايلتيت ،تتبياي)ل خيت ل اصا تت لتي ( Bببعا تتعااةا صت ص صلعم حيتاصيت باتبيضم 

 لتال رم يتتتممذ   Line et al.(1998)ل   Edens et al.( 1997)صمع صماذ اه  تم ل  مذه تتاتي ممت صا ل ،تت اف(  2222  

ت إعطاا زالعال تالقةاا تتتااحخم  تتصعمزز تت يملز( تأل امم عممت طايمن   مت تتبيضمم تعم) تتطاي مم تت عاتمم ت صايمم ت  امم ف

 وال ال تتصخت بميم تألحات  .بلقل صب ا ل ةلةا صت ب تايا تتخاتصلايال لتات ا  صع)م ت ةياوا لت ميم صع)م تت

 نسبة التصافي :

اخمبم تتتةمماحم  يمت اال مر تت تعمممى اخمبم تةمماحم وبما صعاليممم حمم حالقمال  خممابيم تم  ( تت  اا1يتبميت صمت تت مم)لم      

 اال حم صعاصمم   ت تتاليخيت ثا تمتوا صعاصمتا   ت تتصيثايلايت لتت مل لز لقم)  اامل تقمم اخمبم تةماحم حمم صعاصممم تتخميطاة 

تات مما  صعمم)م تلزتاومما تت ميممم  يممت فت اخممبم وممذه تتصعمماصالل حممم اخممبم تتتةمماحم تتممى تت مملن تت خممابم تتليا ممع خممبت  تتخمماتبم ،

تتاتائ  صمع صما   ذه لق) تعااضل ل اا( ن جي ،4999)تتم ا الت ت  تتتةاحم تتغثا بلزت تت خا تت م لتت ا  لعصما تتتخلين
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فممماا إتممى تتت ملن تتصعامملز حممم اخمبم تتتةمماحم تألحممات  تتاات مم عممت تتبمميا  تتذممتت Johri  (2229تالخمم)ز ل  (2222)ذ ماه 

 لتت مل لز  .تص  لت ب ميط ت  صاا تالصيايم ت

 : تتصةا)ا

اتا ه 1983..إبات يا ،إخصاعيم  ميم    لزتاة تتتعميا تتعاتم لتتب ت تتعمصم .ص)يايم    .تابيم ) ات حالت تتم ا لت 

 )تا تت تت.  اصعم تتصلةم .         

 م لتتتغذيم تتصب اة حم  بعا تتة التغثيا   ت تتبيا باتص اتيم تتصغذي.2006ت خ)ز ،ع)اات اعصم علحم.

                                         تالاتا يم لتت خم يم  ت الت تتم ا . فطال م ) تلاته.  ميم تتزاتعم . اصعم بغ)ت)  .                                                       

 حم     تتت  ي  بصختليال ص تم م صت  اصا تت لتي  تغثيا   ت بيا .2005تت اف ، حاح  ات) عب) تت ايا.

                          تت ايام لتتة ال ت اتا يم لتت خم يم ت الت تتم ا تتاات .اخاتم صا ختيا .  ميم تتزاتعم .  تتتطلا         

  اصعم بغ)ت).               

   تمةااعالم حالت تتم ا .تالت ما) تتعابم ي)تيم تاب 1999.اا م، خع) عب) تت خيت لعزيز  بال  اا .
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