تأثير الساللة والعمر وفترة تخزين بيض التفريخ على كفاءة النمو في صيصان الالحم
المرباة تحت الظروف المحلية
زكي الدهان
نظراً لعدم توفر معلومات منشورة عن كفاءة أداء صيصان قطعان أمات صوص الالحم التجارية المرباة تحت
الظروف المحلية

في المملكة العربية السعودية ،ونظراً ألن معظم أصحاب مشاريع األمات ،يحتفظـون

بقطـعانهم لمـدة إنتاج أطــول أو أقصر من المـدة الموصى بها من قبل الشركات المنتجـة وهي

( 34أسبوع )،

حسب الوضع االقتصادي ،وكذلك يضطرون أحيانا لتخزين بيض التفريخ لمدة أطول من الموصى بها (  7أيام ) لعدم
تمكنهم من تصريفه في الوقت المناسب  ،فإن من المهم إجراء هذه الدراسة والتي تهدف إلى تقييم تأثير
الساللة وعمر األمات ومدة تخزين بيض التفريخ والتداخل بينها على كفاءة نمو على صيصان الالحم المرباة تحت
الظروف المحلية.
التجربة:
تم الحصول على عدد  727صوص لحم عمر يوم من كل من ساللتي آربرإكر و روس فقست من بيض تفريخ
مخزن على فترات مختلفة (  43 – 7 – 7يوم ) ،ومن أمات الحم ذات أعمار مختلفة

( 33 -37 ،33-37 ، 43-47

أسبوع ) بواقع  07صوص لكل عمر أمات وفترة تخزين ،قسمت الصيصان إلى أربع مكررات بواقع  27طائر
متجانسة في الوزن الجماعي ومن ثم وزعت المكررات عشوائياً على  3حضائر صغيرة أبعادها 4م × 4,3م

2

موجودة في عنبر دواجن مغلق .وقد تم استخدام عليقتي بادئ لمدة أسبوعين وعليقه ناهي لبقية فترة
التربية ،تحتوي على  ٪24بروتين للبادئ ،و ٪40,3بروتين للناهي ،و  4777-2077كيلو كالوري/كيلوجرام
للعليقتين طاقة مهضومة ،على التوالي .وتم إتباع نظام إضاءة حسب المألوف خالل فترة التربية ،وتم تحصين
الصيصان عند عمر يوم بلقاح النيوكاسل عن طريق إضافته في مياه الشرب ،وتم تسجيل درجات الحرارة
والرطوبة النسبية للعنبر يوميا ،طوال فترة التربية التي استمرت  3أسابيع ،و تم تسجيل الهالكات يومياً ،ووزن
الصيصان لكل مكررة جماعياً وكمية العلف المستهلك عند نهاية كل أسبوع ،وتم حساب الزيادة في الوزن
ومعامل تحويل العلف ومعامل النمو ونسبة الهالكات للفترات يوم  ،4 -ويوم  ،2 -ويوم  ،3 -ويوم  3 -أسابيع من
العمر .بعد ذلك تم تحليل جميع البيانات إحصائياً.
تشير النتائج إلى وجود اختالفات معنوية (  ) p ≤7.01في وزن الصوص يعزى لتأثير كل مـن السـاللة  ،وعمـر
األمات ،ومدة تخزين البيض عند معظـم الفتـرات العمريـة المدروسـة ،وكـان وزن صيصـان سـاللة آربرإكـر أفضـل
معنوياً (  ) p ≤7.05من وزن صيصان ساللة روس ،ودلت النتـائج علـى ان وزن الصـوص زاد معنويـاً (  ) p ≤7.05مـع
تقدم عمر األمات حتى عمر  4أسابيع و كان وزن صوص األمات متوسطة العمـر األعلـى معنويـاً (  ) p ≤7.05عنـد
عمر  3أسابيع ،كذلك كان وزن الصوص البيض الغير مخزن األعلى ،بينما وزن صيصان البـيض المخـزن لمـدة 43

يوم األقل معنوياً(  ) p ≤7.05معظم الفترات العمرية المدروسة وكان تأثير جميع التداخالت الثنائية معنوي علـى
وزن الصوص عند الفقس وعند عمر  3أسابيع ،بينما كان تأثير التداخل بين السـاللة والعمـر معنـوي عنـد عمـر 3
أسابيع لكن التداخل الثالثي كان معنوياً لجميع الفترات العمرية المدروسة.
كذلكًدلتًالنتائجًعلىًوجودًاختالفاتًمعنويةً( ً) p ≤0.01فيًالزيادةًفيًوزنًالصوصًتعزىًللساللةً
وعمرًاألماتًوفترةًتخزينًالبيضًمعظمًالفتراتًالعمريةًالمدروسةً.وكانـتًالزيـادةًفـيًوزنًصيصـانًسـاللةًً
اآلربرإكرًاألعلـىًمعنويـاً( ً) p ≤0.05عنـدًمعظـمًالفتـراتًالعمريـةًالمدروسـةًًمقارنـةًمـعًالزيـادةًفـيًوزنً
نظيراتهاًمنًساللةًروسًً،وأنًالزيادةًفيًوزنًالصيصانًكانًاألعلىًمعنوياًً( ً) p ≤0.05معًالتقدمًفيًعمرً
األماتًوحتىًعمرًً2أسبوعًًً،بعدًذلكًكانتًأوزانًًصيصانًاألماتًًصغيرةًًومتوسطةًًالعمرًاألعلىًمعنوياًً
( ً) p ≤0.05حتىًعمرًً5أسابيعً.أماًفيماًيخصًتأثيرًفترةًتخزينًالبيضًفقدًكانـتًالزيـادةًفـيًوزنًصـوصً
البيضًالغيرًمخزنًاألعلىًمعنوياًً( ً) p ≤0.05خاللًجميـعًالفتـراتًالعمريـةًالمدروسـةً،وكـانًتـأثيرًجميـعًً
التداخالتًالثنائيةًًًمعنويًعلىًالزيادةًفيًوزنًالصوصًعندًعمرًيومً–ًً،4وعمـرً4ً-ً2أسـابيعً،بينمـاًكـانً
تأثيرًالتداخلًبينًالساللةًوالعمرًمعنويًعندًعمرً5ً-ً2أسابيعًلكنًالتـداخلًالثالثـيًكـانًًمعنويـاًًًلجميـعً
الفتراتًالعمريةًالمدروسةً ًً.
ً
ًًًًًًكذلكًًتشيرًالنتائجًأيضاًإلىًانهًتوجدًاختالفاتًمعنويةً( ً) p ≤0.05فيًمعاملًتحويلًالعلفًللصيصانً
تعزىًلساللةً،وعمرًاألماتً،ومدةًتخزينًالبيضًلمعظمًالفتـراتًالعمريـةًالمدروسـةً،وكانـتًكفـاءةًتحويـلً
العلفًًلصيصانًروسًاألفضـلًمعنويـاًً( ًً) p ≤0.05للفتـراتًالعمريـةًيـومًً،4ً-وًً،4ً-ً2وً5ً-ً2أسـابيعًمـنً
العمرً،بينماًكانًمعاملًتحويلًالعلفًلصيصانًاألماتًًصغيرةًومتوسطةًالعمـرًًاألفضـلًمعنويـاًً( ً) p ≤0.05
جميعًالفتراتًالعمريةًالمدروسةًماًعداًالفترةًًيومًً1ً-أسبوعً،حيثًتساوتًًالصيصانًإحصائياًًفيًمعامـلً
تحويلًالعلفًبغضًالنظرًعنًعمرًاألماتً.أماًفيماًيخصًتأثيرًفتـرةًتخـزينًالبـيضًًفقـدًكـانًمعامـلًتحويـلً
العلفًًلصيصانًالبيضًالغيرًمخزنًاألفضلًمعنوياًًخاللًجميـعًًالفتـراتًالعمريـةًالمدروسـةً.مـاًعـداًالفتـرةً
العمريةًًً4ً-ً2أسابيعً،حيثًتساوتًالصيصانًفيًمعاملًتحويلًالعلفًبغضًالنظرًعنًمدةًتخـزينًالبـيضًً.
وكانًتأثيرًجميعًًالتداخالتًالثنائيةًمعنويًعلىًمعاملًتحويلًالعلفًعندًعمرًيومًًًً4ً-أسابيعً،بينماًكـانً
تأثيرًالتداخلًبينًالعمرًوفترةًالتخـزينًمعنـويًعنـدًعمـرً5ً-ً2أسـابيعًلكـنًالتـداخلًالثالثـيًكـانًًمعنويـاًًً
لجميعًالفتراتًالعمريةًالمدروسةًبعدًالفترةًالعمريةًيومًً2ً-أسبوعً.
ًكذلكًتشيرًالنتائجًإلىًوجودًًاختالفاتًمعنويةً( ً ) p ≤0.05فيًمتوسطًإستهالكًالعلفًتعزىًلكلً
من ًالساللةً ،وعمر ًاألماتً ،ومدة ًتخزين ًالبيض ًمعظم ًالفترات ًالعمرية ًالمدروسةً ،وكان ًإستهالك ًصيصانًً
آربرإكر ً ًأعلى ًمعنوياً ً ً( ً ً ) p ≤0.05من ًإستهالك ً ًنظيراتها ًمن ًساللة ًروس ًمعظم ًالفترات ًالعمريةً
المدروسةً ،كذلك ًكان ًإستهالك ً ًصيصان ًاألمات ًصغيرة ًالعمر ًاألقل ًمعنوياً ً( ً ) p ≤0.05لمعظم ًالفتراتً
العمريةًالمدروسةً،أماًفيماًيخصًتأثيرًفترةًتخزينًالبيضًًفقدًكانًًاستهالكًصيصانًالبيضًالغيرًمخزنً
والمخزنًًلمدةًً 7يوماًاألعلىًمعنوياً ً( ً ) p ≤0.05عندًعمرًيوم ًً،4ً -وًً،4ً -ً 2بينماًكانًاستهالكًصيصانً

البيض ًالمخزن ًلفترةًً 14يوم ًاألعلى ًمعنوياً ً( ً ) p ≤0.05عند ًعمرًيوم ًً 2ً -أسبوعً ،وقد ًتساوت ًالصيصانً
إحصائياً ً في ًاستهالك ًالعلف ًللفترات ًالعمرية ًالمدروسة ًاألخرى ًبغض ًالنظر ًعن ًطول ًفترة ًتخزين ًالبيضً.
وكانًتأثيرًالتداخلًالثنائيًفقطًبينًالساللةًوالعمرًمعنوي( ً ) p ≤0.05لجميعًالفتراتًالعمريةًالمدروسةً،
بينماًكانًالتداخلًالثالثيًمعنويًفقطًلفترتيًالعمرًيومًً،ً1ً-ويومًً2ً-أسبوع.
ً
ًًًًًًًًكذلكًدلتًالنتائجًعلىًوجودًاختالفاتًمعنويةً( ً) p ≤0.05فيًمعاملًالنموًتعزىًلكلًمنًالساللةً،
ومدةًتخزينًالبيضًمعظمًً،ولعمرًاألماتًًعندًجميعً،الفتراتًالعمريةًالمدروسةًً،وكانًمعاملًنموًصيصـانً
آربرإكرًًأعلىًمعنوياًًً( ً) p ≤0.05منًمعاملًًنموًنظيراتهاًمنًساللةًروسًعندًالفتراتًالعمريةًيومًً،1ً-وً
يومًً،2ً-ويومً–ً5أسبوعً،بينماًتساوتًًصيصانًالساللتينًإحصائياًًعندًبـاقيًالفتـراتًالعمريـةًالمدروسـةً،
كذلكًكانًمعاملًنموًصيصانًاألماتًصغيرةًًاألعلىًًومعاملًنموًصيصانًاألماتًكبيرةًالعمرًاألقلًمعنويـاًً(
ً)p ≤0.05عندًجميعًالفتراتًالعمريةًالمدروسةً.أماًفيماًيخصًتأثيرًفترةًتخزينًالبيضًفقدًكانًمعاملًنموًً
صيصانًالبيضًالغيرًمخزنًوالمخـزنًلمـدةًً7أيـامًًاألعلـىًمعنويـاًًً( ًً) p ≤0.05مـنًمعامـلًنمـوًًصيصـانً
البيضًالمخزنًلمدةًً14يومًمعظمًالفتراتًالعمريةًالمدروسةً.كذلكًًيالحظًمنًالنتائجًوجودًتأثيرًمعنويً(
 ًً)p ≤0.05للتداخلًبـينًالسـاللةًًوالعمـرًعلـىًمعامـلًًنمـوًالصيصـانًًفقـطًعنـدًعمـرًيـومًً5ً-أسـابيعً
وللتداخلًبينًالعمرًوفترةًالتخزينًوللتداخلًالثالثيًلمعظمًالفتراتًالعمريةًالمدروسة.
ًً
ًًًًًًًًكذلكًدلتًالنتائجًعلىًوجودًاختالفاتًمعنويةً( ً) p ≤0.05فـيًنسـبةًنفـولًالصيصـانًتعـزىًلمـدةً
تخزينًالبيضً،ولعمرًاألماتًًعندًمعظمًالفتراتًالعمريةًالمدروسةً،بينمـاًلـمًيظهـرًتـأثيرًمعنـويًللسـاللةً
علىًنسبةًنفولًالصيصانًعندًجميعًالفتراتًالعمريةًالمدروسةً.كذلكًتشيرًالنتائجًعلىًأنًنسـبةًنفـولًً
صيصانًاألماتًصغيرةًالعمرًكانتًاألقلًمعنوياًً( ً) p ≤0.05عندًالفتراتًالعمريةًًيومًً،1-ويومًً2ً-أسبوعً،وً
األعلىًمعنوياًً( ً) p ≤0.05عندًالفتراتًالعمريةًً،ً4ً-2وً5ً-ً2أسابيعًبالمقارنـةًمـعًصيصـانًاألمـاتًكبيـرةً
العمرً،بينماًكانتًنسبةًنفولًًصيصـانًاألمـاتًمتوسـطةًالعمـرًاألقـلًًواألعلـىًمعنويـاًً( ًً) p ≤0.05مـنً
نسبةًنفولًصيصانًاألماتًكبيرةًالعمرًًعندًعمرًيومًً1ً-وً5ً-ً2أسابيعً،علـىًالتـواليً.كـذلكًيالحـظًمـنً
النتائجًأنًنسبةًنفولًًصيصانًالبيضًالمخزنًلمدةًً7أيامًكانتًاألقلًمعنويـاًًً،بينمـاًنسـبةًنفـولًصيصـانً
البيضًالغيرًمخزنًوالبيضًالمخزنًلمدةًً14يومًًاألعلىًمعنوياًًعندًمعظمًالفتراتًالعمريةًالمدروسةً.كذلكً
أشارتًالنتائجًًأنًالتداخلًًالثنائيًبينًالساللةًوالعمرًمعنويً( ً) p ≤0.05فقطًعندًعمرًيومًً،1ً-وً،4ً-ً2
وًًً5ً-ً2أسابيعً،بينماًالتداخالتًالثنائيةًاألخرىًوالتداخلًالثالثيًمعنويً( ًً) p ≤0.05عندًجميـعًالفتـراتً
العمريةًالمدروسةً.
ً
ًًًًًًًًًوبناءًعلىًماًسبقًوتحتًشروطًالدراسةًًنستنتجًأنًلنوعًالساللةًوعمرًاألماتًومدةًتخـزينًبـيضً
التفريخًتأثيرًجليًعلىًكفاءةًنموًالصيصانًوكانتًصيصانًًساللةًاآلربرإكرًًوًاألماتًصغيرةًومتوسطةًالعمرً
والبيضًالغيرًمخزنًاألفضلًًفيًمعظمًالصفاتًالمدروسةً.

ً

