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 تأثير إضافة مستويات مختمفة من حامض المينوليك المرتبط الى العميقة في األداء اإلنتاجي لفروج المحم
 لمى خالد بندر                                            الحسن احمد قاسم

 باحث                                                   أستاذ مساعد 
 / قسم الثروة الحيوانية**وزارة الزراعة/ دائرة البحوث الزراعية        لحيوانية    / قسم الثروة اة بغدادامع/ جكمية الزراعة*
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 المستخمص
 /27/9من المدة/ خالل ة لمهيئة العامة لمبحوث الزراعية/ وزارة الزراعةحطة ابحاث الدواجن التابعأجريت هذه الدراسة في م

بعمر يوم واحد غذيت عمى عالئق مضاف إليها حامض  (Ross308)فرخ من نوع  480واستخدم فيها  2014 /9/11الى2014
 الترتيبعمى T4وT3وT2غم/كغم عمف لممعامالت  2،1.5،1بالمستويات  Conjugated Linoleic Acid (CLA)المينوليك المتربط 

طير( وذلك لدراسة تأثير اضافة 40الخالية من اإلضافة. تضمنت كل معاممة ثالث مكررات في كل مكرر) (T1)وقورنت مع معاممة السيطرة 
حم. أظهرت النتائج حصول في االداء االنتاجي وبعض صفات الذبيحة لفروج الم CLAمستويات مختمفة من حامض المينوليك المرتبط 

مقارنة بمعاممة  T4وT3( في معدل وزن الجسم والزيادة الوزنية ومعدل استهالك العمف لطيور المعامالت P≤0.05ارتفاع معنوي )
اسابيع. وقد  6( لها في معامل التحويل الغذائي خالل عند عمر P≤0.05( مما انعكس بالحصول عمى التفوق المعنوي )T1السيطرة )

( في النسبة المئوية من قطعة الصدر ووزن الكبد والقانصة وانخفاض معنوي في P≤0.05حصول زيادة معنوية ) T4ت المعاممة أظهر 
الى  CLAالنسبة المئوية لدهن البطن مقارنة بالمعامالت االخرى. نستنتج من هذه الدراسة إمكانية إضافة حامض المينوليك المرتبط 

 غم عمف لمحصول عمى تحسن إيجابيا في األداء اإلنتاجي لفروج المحم.ك /غم 2و 1.5العميقة بمستوى 
 حامض المينوليك المرتبط، دجاج المحم، معدل وزن الجسم، معامل التحويل الغذائي، نسبة التصافي :الكممات المفتاحية
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ABSTRACT 

This study was carried out at Poultry Research Station, State Board of Agricultural Research, 

Ministry of Agriculture for the period from 27 September 2014 to 9 November 2014 to evaluate the 

Supplementation of different levels of Conjugated Linoleic Acid (CLA) on productive performance of 

broiler. Four hundred eighty chicks (Ross-308),one day old were randomly distributed to four dietary 

treatments for 42 days of age with 3 replicates/vtreatment (40 bird/replicate). Experimental treatments 

were as follow; T1 (Control diet) without supplement, while the treatment T2,T3 and T4  were 

Supplemented with 1, 1.5, 2 g CLA /kg diet  respectively. The results showed significant (P ≤ 0.05) 

increased in mean of body weight, weight gain, average feed consumption and the feed conversion 

ratio, for the birds of treatments T3 and T4 in comparison with control treatment (T1). A     significant 

(P ≤ 0.05) improvement was found in dressing percentage of treatments T3 and T4  in comparison 

with control treatment, whilst the breast percentage was significantly higher in all treatments which 

supplemented CLA than T1 treatment. The liver percentage weight has significantly (P ≤ 0.05) 

increased whereas the abdominal fat percentage has significantly (P ≤ 0.05) decreased in treatment T4 

in comparison with control treatment. It is concluded that CLA supplementation at levels 1.5 and 2 

g/kg diet of broiler chicken has improved productive performance. 
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 المقدمة
في الوقت الحاضر يسعى الباحثون الى ايجاد طرائق بديمة 
لمحد من استخدام االدوية والمقاحات المستخدمة في تربية 
فروج المحم لذا اتجيوا الى استخدام اضافات غذائية طبيعية 
تعمل عمى تحسين األداء اإلنتاجي والحالة الفسمجية لمطيور 

ذه االضافات الغذائية فضاًل عن العمل عمى االستفادة من ى
في انتاج لحوم او أغذية ذات خواص صحية خالية من 
السموم والمركبات الكيماوية الضارة وذات قيمة غذائية عالية 

 Functionalتدعى باألغذية الوظيفية او األغذية الصحية 

Food  تتيح لممستيمك االستفادة من ىذه األغذية والحصول
الغذائية عن طريق تناوليا بدال عمى المواد الفعالة لإلضافات 

إن  (.20) من تناول العقاقير او المكمالت الغذائية الكيمياوية
( يعد أحد اإلضافات CLAحامض المينوليك المرتبط )

في عمم التغذية وىو حامض دىني  الحديثة االكتشافالغذائية 
ذرة كاربون ويحتوي عمى  18أساسي غير مشبع يتكون من 

 ختمف تموضعيا حسب شكمو االيزوميريآصرتين مزدوجتين ي
وىو حامض  (CLA)ويعد حامض المينوليك المرتبط  (5)

دىني أساسي غير مشبع ذو اصرة مزدوجة في ذرة 
(، والذي C18:2n-9,12وصيغتو الكيمائية ) 9112الكاربون

. وقد (3)مرافق ايزوميري )مرافق فراغي(  28يشتمل عمى 
ر بسبب فعاليتو المضادة ازداد االىتمام بو في الوقت الحاض

لمسرطان وخصوصا سرطان الثدي والقولون والجمد والمعدة 
(. وان لحماض المينوليك 21و 13المختبرية )في التجارب 

يعرف  Cis 9 – 11 CLAالمرتبط ثالث اشكال وىي 
Rumenic acid (RA)  الذي ترجع فاعميتو المضادة

تجات ت كبيرة في لحوم ومنلمسرطان الذي يتواجد بكميا
 – Trans 10الثاني(. اما النوع 1))لحوم المجترات(االلبان

12 CLA  الذي يعمل عمى تغيير في تمثيل الدىون وذلك
من خالل خفض كمية الدىون في المجترات وذلك عمى 

. والنوع (16و 10)حساب زيادة الجزء العضمي ليا 
ذو فاعمية كبيرة ضد سرطان    Trans 9 – 11 CLAالثالث

و سميو قاتمة لمخاليا السرطانية التي تصيب الصدر، وذ
( في تغذية فروج CLAاستخدام حامض ) (.17)المعدة 

 المحم يؤدي الى تحسن األداء اإلنتاجي والفسمجي لمطيور
فضاًل عن دوره في حفظ المحوم لمدة أطول ومنع اكسدة (.2)

الدىون وفي الوقت نفسو انتاج أغذية وظيفة مرتفعة القيمة 

البروتين و منخفضة الكولسترول  من ناحية نسبة البيولوجية
 انسجة الطير بغية ايصالو لإلنسان ترسيب الحامض فيو 
الموجودة حول استخدام مستويات  ولقمة الدراسات.(20)

( في عالئق CLAمختمفة من حامض المينوليك المرتبط )
الطيور الداجنة لذا ىدفت الدراسة الحالية الى ادخال مستويات 

في عالئق فروج المحم ودراسة  CLAن حامض مختمفة م
 .داء اإلنتاجي وبعض صفات الذبيحةتأثيرىا في األ

  المواد وطرائق العمل
ة لمييئة أجريت ىذه الدراسة في محطة ابحاث الدواجن التابع

/ خالل الفترة العامة لمبحوث الزراعية/ وزارة الزراعة
 480استخدم في التجربة  9/11/2014الى2014 /27/9من

 37.5عمر يوم واحد وبمعدل وزن ب Ross 308فرخ من نوع 
وزعت  كن 12، ربيت األفراخ في قاعة مغمقة مكونة من غم

 كنطير لكل  40وبواقع  االكناناألفراخ عشوائيًا عمى 
، اضيف يور عمى ثالث عالئق  وحسب الجدولوغذيت الط

ب وبالنس (CLA)مسحوق حامض المينوليك المرتبط 
عمف وقورنت مع معاممة السيطرة الخالية 1-مكغغم. 2،1.5،1

. قدم العمف (CLA)من مسحوق حامض المينوليك المرتبط 
طيمة مدة التجربة وتمت  ad libitum والماء بصورة حرة 

السيطرة عمى الحرارة باستخدام الحاضنات الغازية وجيز 
المسكن بإضاءة مستمرة مع قطع اإلضاءة لمدة ساعة واحدة 

 انطفاء التيار الكيربائي الظالم في حال عمى لتعويد الطيور
. قيست الصفات اإلنتاجية التي شممت كل من معدالت فجأ

 ومعاملأوزان الجسم، الزيادة الوزنية، استيالك العمف 
 أسابيع وىو طول فترة التجربة 6ولمدة التحويل الغذائي 

اسابيع. حممت بيانات التجربة باستخدام  6 –0ولمفترة الكمية 
باستعمال البرنامج  CRDصميم العشوائي الكامل الت

وقورنت الفروق المعنوية بين  (19) اإلحصائي الجاىز
 .(8الحدود )بار دنكن متعدد المتوسطات باستخدام اخت
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 ة في التجربة وتركيبها الكيميائي. النسب المئوية لمكونات عالئق  فروج المحم المستعمم1جدول 
 

 كيمو سعرة/ كغم طاقة ممثمة 2440% و48*كسبة فول الصويا المستخدمة من مصدر ارجنتيني نسبة البروتين الخام فيها 
كيموسعرة/ كغم بروتين  2107% بروتين خام، 40يحتوي عمى  Broconورد( المركز البروتيني المستعمل حيواني منتج من شركة هولندية )مست**

% مثيونين + 4.12% ميثيونين، 3.70% اليسين، 3.85% فسفور، 2.65% كالسيوم، 5% الياف خام، 2.20% دهن خام، 5طاقة ممثمة، 
 ؤمن حاجة الطير من هذه العناصر.% ثريونين. ويحتوي عمى خميط فيتامينات ومعادن نادرة ت 1.70% تربتوفان،  0.42سستين، 

 .NRC (14)استنادا الى  ***حسب التركيب الكيمياوي
 النتائج والمناقشة

في  CLAتأثير إضافة مستويات مختمفة من  2الجدول يبين 
عالئق فروج المحم في معدل وزن الجسم الحي لألسابيع من 

لوحظ عدم وجود فروق  ( أسبوع، ففي األسبوع االول1-6)
في معدل وزن الجسم بين المعامالت التي اضيف  معنوية
(. T1ومعاممة السيطرة ) T4و T3و CLA T2  حامضالييا 

 ≥ Pاما نتائج األسبوع الثاني فقد سجل ارتفاع معنوي )
عدل وزن الجسم اذ في م T4و T1( في المعاممتين 0.05
 T3مقارنة مع  الترتيبغم عمى  399.04و 394.45بمغتا 

التي لم تختمف معنويا عن غم و  351.08والتي سجمت 
وأوضحت النتائج  غم. 369.30التي سجمت  T2المعاممة 

( في معدل وزن الجسم اذ P ≤ 0.05حصول ارتفاع معنوي )
غم مقارنة  722.48والتي سجمت  T4تفوقت المعاممة 

غم في األسبوع الثالث.  627.67والتي سجمت  T3المعاممة 
بين في معدل وزن الجسم كما لوحظ عدم وجود فروق معنوية 

، وبينت نتائج في نتائج األسبوع الرابع والخامسالمعامالت 
( P ≤ 0.05األسبوع السادس وجود ارتفاع معنوي )

غم  2523.60و 2495.67إذ سجمتا  T4و T3لممعاممتين 
جسم مقارنة مع معاممتي في معدل وزن ال الترتيبعمى 

م عمى غ 2324.30و 2319.70التي سجمت  T2السيطرة و
تأثير إضافة مستويات مختمفة من  3الجدول يبين  .الترتيب

الى عالئق فروج المحم في معدل الزيادة  CLAحامض 
الوزنية األسبوعية. اذ لوحظ عدم وجود فروق معنوية بين 

في األسبوع  CLAالمعامالت التي اضيف الييا حامض 
األول، اما في األسبوع الثاني أظيرت حصول فروق معنوية 

( المعامالت P ≤ 0.05ين المعامالت اذ تفوقت معنويا )ب
T1السيطرة( و(T4  غم  243.08و 244.25والتي كانت

. غم 206.70والتي بمغت  T3عمى معاممة  الترتيبعمى 
بينما لم تالحظ وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة في 
نتائج االسبوع الثالث والرابع والخامس. ىذا وقد حققت 

( في األسبوع P ≤ 0.05تفوقا معنويا ) T4 و T3 تانالمعامم
معاممة السيطرة اذ سجمت السادس من التجربة مقارنة ب

. وفيما الترتيبغم عمى  580.50و 661.90و 699.70
اسبوع 6-1يخص متوسطات الزيادة الوزنية التراكمية من عمر

 الوكىًاخ %

الئقأًىاع الع  

 تادئ

يىم 1-10  

 ًوى

يىم 11-22  

 ًهائي

يىم 23-42  

 54.84 50.85 47.5 الذرج الصفزاء

 10 10 10 الحٌطح

 24 28 32 كسثح فىل الصىيا*

 5 5 5 الوزكش الثزوذيي**

 4.3 4.15 3 سيد ًثاذي ههذرج

 0.4 0.5 0.7 ثٌائي فىسفاخ الكالسيىم

 0.1 0.1 0.1 هلح طعام

 1.1 1.14 1.2 حجز كلس

 0.13 0.13 0.25 هيثىًيي

 0.13 0.13 0.25 اليسيي

 100 100 100 الوجوىع

 الرزكية الكيواوي الوحسىب ***

 3277 3177 3059 الطاقح الووثلح )كيلى سعزج / كغن علف(

 19.3 20.9 22.5 الثزوذيي الخام )%(

 3.2 3.4 3.5 االلياف الخام )%(

 1.09 1.19 1.38 اليسيي )%(

 0.88 0.92 1.08 ي + سيسريي )%(هيثيىًي

 0.9 0.95 1.02 كالسيىم )%(

 0.38 0.41 0.45 فسفىر هرىفز )%(
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 2457.40وقد سجمتا T4و T3فقد تفوقت المعاممتان 
 T2و T1مقارنة بالمعاممتين  ترتيبالغم عمى 2485.60و

قد  .الترتيبغم عمى 2286.00و2281.70والمتين سجمتا 
يعزى السبب في التحسن الحاصل في معدل وزن الجسم 

في عالئق  CLAوالزيادة الوزنية الى ان استخدام حامض 
فروج المحم يحفز الجسم عمى زيادة انتاج ىرمون النمو 

(G.H )Growth hormone  انو العامل قد وصف بو
( ولم 6)  Growth Promoting Factoالمحفز لمنمو

يتوصل الى حد االن الى االلية الخاصة بزيادة ىرمون النمو 
، فضاًل عن ذلك فقد يعزى السبب في زيادة معدل وزن 

، اذ ان خواصاً  CLAالجسم والزيادة الوزنية إلى ان لجزئية 
ل تحفيز ليا دورًا ميمًا في مختمف خاليا الجسم من خال

زيادة معدل زيادة ادخال االحماض االمينية و  الخاليا عمى
معدل وزن ايضيا مما يؤدي الى زيادة النمو رافعا بذلك 

. ومن خواصو أيضا قدرتو (11) الجسم والزيادة الوزنية
كمضاد التياب مما يؤدي الى رفع مناعة الطيور المغذات 

وفا مالئمة عميو وتحسين الحالة الفسمجية لمطائر موفرا ظر 
 (9و7و2)(. وىذه النتائج متفقة مع ما وجده 15)لنمو الطير 

تأثير  4(. يبين الجدول 18)في حين لم تتفق مع نتائج 
الى عالئق فروج  CLAإضافة مستويات مختمفة من حامض 

المحم في معدل استيالك العمف اسبوعيًا، وفي األسبوع االول 
الت التي اضيف لوحظ عدم وجود فروق معنوية بين المعام

ومعاممة السيطرة في معدل استيالك العمف. اما  CLAالييا 
نتائج األسبوع الثاني فقد أظيرت حصول فروق معنوية بين 

 T1( المعامالت P ≤ 0.05المعامالت اذ تفوقت معنويا )
غم عمف/طير عمى  335.40و 351.70والتي كانت  T4و

عمف/طير  غم 285.37والتي بمغت  T3عمى معاممة  الترتيب
غم/طير.  T2 311.80والتي لم تختمف معنويا عن المعاممة 

لوحظ عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت في نتائج 
األسبوعين الثالث والرابع في معدل استيالك العمف. وبينت 

( P ≤ 0.05نتائج األسبوع الخامس حصول ارتفاع معنوي )
 عمف/ غم 1149.90والتي كانت  T3اذ تفوقت المعاممة 

طير في  طير عمى معاممة السيطرة والتي سجمت غم عمف/
. وعند T4 وT3و T2حين لم توجد فروق معنوية بين المعاممة 

وصول الطيور الى األسبوع السادس من العمر حصل ارتفاع 
عمى  T4و T3( اذ تفوقت المعاممتان P ≤ 0.05معنوي )

غ في معدل استيالك العمف والذي بم T2و T1المعاممتين 
 غم عمف/ 1356.10و1390.30و1303.70و 1328.70
. اما بالنسبة الى معدل استيالك العمف الترتيبطير عمى 

أسابيع( فنجد ارتفاعًا  6يوم الى 1الكمي )التراكمي( من عمر )
 4331.10بمغ  T4و T3( في المعاممتين P ≤ 0.05معنويًا )

 T2مقارنة بمعاممة السيطرة و الترتيب/ طير عمى وغم عمف

طير عمى  /غم عمف 4128.75و 4230.96مغ فييا وب
تأثير إضافة مستويات مختمفة من  5يبين الجدول  .الترتيب

الى عالئق فروج المحم في معامل التحويل  CLAحامض 
ففي األسبوعين األول والثاني لم نجد  الغذائي االسبوعية.

فروقًا معنوية في معامل التحويل الغذائي بين معامالت 
معنوي  تحسنوقد تبين في األسبوع الثالث حصول  التجربة

(P ≤ 0.05 اذ تفوقت المعاممة )T4 تي سجمت أفضل وال
إذ  T3مقارنة بمعاممة السيطرة و 1.67معامل تحويل غذائي 

فمم  T2، اما المعاممة الترتيبعمى  1.75و 1.74سجمتا 
تختمف معنويا عن باقي المعامالت. كما لم نجد فروقًا معنوية 

المعامالت عند األسبوع الرابع من التجربة. اما في بين 
( في P ≤ 0.05األسبوع الخامس فقد سجل تحسن معنوي)

مقارنة  الترتيبعمى  1.70و 1.70بمغ    T4و T3المعاممتين 
فمم  T2،اما المعاممة 1.83بمعاممة السيطرة والتي سجمت 

وعند الوصول الى  تختمف معنويا عن باقي المعامالت،
 ≥ Pالسادس من التجربة لوحظ تحسن معنوي) األسبوع
 2.00و 2.00إذ سجمتا   T4و T3( في المعاممتين 0.05
 ،2.29بمعاممة السيطرة والتي سجمت مقارنة  الترتيبعمى 

فمم تختمف معنويا عن باقي المعامالت، اما  T2اما المعاممة 
عن متوسط معامل التحويل الغذائي الكمية فقد لوحظ تحسن 

 1.74قد سجمتا  T4و T3( لممعاممتين P ≤ 0.05معنوي )
اذ سجمتا  T2و T1مقارنة بالمعاممتين  الترتيبعمى 1.75و

تأثير إضافة  6يبين الجدول  .الترتيبعمى  1.80و 1.85
في بعض نسبة التصافي  CLAحامض المينوليك المرتبط 

ونسبة قطعية الصدر وعصا الطبال والفخذ، اذ لوحظ ارتفاع 
( في نسبة التصافي لصالح P ≤ 0.05معنوي ممحوظ )

 74.12اذ بمغت نسبة التصافي فييما  T4و T3المعاممتين 
( T1مقارنة مع معاممة السيطرة ) الترتيبعمى  74.94و

فمم تختمف معنويا  T2%، اما المعاممة 70.78والتي بمغت 
 Pعن باقي المعامالت. بينما لوحظ في وجود ارتفاع معنوي )
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والتي  T4ية الصدر لصالح المعاممة ( في نسبة قطع0.05 ≥
% مقارنة مع باقي المعامالت والالتي سجمن 42.13سجمت 
 وT2 و T1% لكال من ل 37.23و 36.62و 34.42

T3 فضال عن ان المعاممتين الترتيبعمى ،T2 و T3  قد
( عن معاممة السيطرة. بينما لم P ≤ 0.05اختمفت معنويا )

في نسبة قطعية عصا نجد فروقًا معنوية بين المعامالت 
الطبال ووصمة الفخذ وقد يعود السبب في التحسن المعنوي 
الحاصل في نسبة التصافي وقطعية الصدر بصورة عامة الى 

قد عممت عمى تحسين عممية بناء  CLAان إضافة حامض 
تقميل العضمي في جسم الطيور و  الجسم وزيادة نسبة الجزء

التصافي ونسبة  الجزء الدىني مما يؤدي الى زيادة نسبة
قطعية الصدر وان ليذا الحامض ميكانيكيات خاصة لم 
تكتشف الى يومنا ىذا ومازال الباحثون يعممون عمى دراسة 

يبين الجدول  .(11)دورىذا الحامض لمعرفة كافة اليات عممو 
الى  CLAتأثير إضافة مستويات مختمفة من حامض  7

ونسبة دىن  عالئق فروج المحم في نسبة االحشاء المأكولة
( في نسبة P ≤ 0.05البطن، اذ تبين وجود ارتفاع معنوي )

 T3و T2لمقانصة بالنسبة لموزن الحي فقد تفوقت المعامالت 
مقارنة  الترتيب% عمى 1.71و 1.60و 1.60بمغت  اذو  T4و

%. بينما لم نجد فروقًا 1.25سجمت  بمعاممة السيطرة التي
لقمب، اما بالنسبة الى معنوية بين معامالت التجربة في نسبة ا

 ≥ Pسجل ارتفاع معنوي )7نسبة الكبد ومن خالل جدول 
% مقارنة 3.00والتي سجمت  T4( لصالح المعاممة 0.05

% عمى 2.22و 2.15والمتين سجمتا  T2و T1بالمعاممتين 
معنويا عن باقي المعامالت.  T3لم تختمف المعاممة  الترتيب،

ومن خالل الدراسة  وفيما يخص نسبة دىن البطن فقد تبين

 T4( لصالح المعاممة P ≤ 0.05حصول انخفاض معنوي )

إذ  T2و (T1)% مقارنة بمعاممة السيطرة 0.93والتي سجمت 
تختمف  فمم T3، اما الترتيب% عمى 1.28و 1.26سجمتا 

يعزى سبب انخفاض نسبة دىن  معنويا عن باقي المعامالت.
لمحم اذ في عالئق فروج ا CLAالبطن الى إضافة حامض 

يعمل الحامض عمى تثبيط نمو وتمايز الخاليا الدىنية األولية 
Preadipocyte نية وذلك عند دخولو الى نواة الخمية الدى

 Peroxisomeالخاصعبر االرتباط بمستقبمو 

Proliferator Activated Receptor (PPAR-γ)   الذي
( المسؤول عمى T3L1-3الى الجين ) CLAينقل حامض 

ذلك فإن خاليا الكبد يعمل  لدىني، فضاًل عنة انمو الخمي
فييا الحامض عمى زيادة عممية ايض الدىون و تحمميا 

Lipolysis) وتقميل عممية تصنيع الدىون )Lipogenesis 
ذلك عبر تحفيز خاليا الكبد عمى انتاج انزيم الاليبز و 

Lipase (11 نستنتج من ىذه الدراسة ان إضافة حامض .)
 الى عالئق فروج المحم بالمستويين CLAتبط المينوليك المر 

كغم عمف لمحصول عمى تحسن ايجابي لألداء  /غم 1.5-2
 CLAاإلنتاجي لفروج المحم وذلك لما يتمتع بو حامض ال

من خواص  االحماض الدىنية األساسية ذا طبيعة مضادة 
لألكسدة يعمل كمادة مضادة لألكسدة مانعا الجذور الحرة من 

طائر والذي يعكس دورا إيجابيا لتحسين األداء التأثير عمى ال
 CLA، باإلضافة الى ان لحامض (12)اإلنتاجي لمطيور 

استبدال الدىون اذ يعمل عمى تقميل دور ميم في ايض و 
الدىون في البطن والمحم مما يجعمو لحم صحي اكثر وبذلك 
يعد الحامض احد االحماض المستخدمة في انتاج األغذية 

 .Functional food(4)الوظيفية 
الى عالئق فرج المحم في معدل وزن الجسم  CLA)تأثير إضافة مستويات مختمفة من حامض المينوليك المرتبط) . 2جدول 

 اسبوع 6-1 الخطأ القياسي عند عمر± غم/طير( الحي )

 (P ≤ 0.05*تشير الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد الى وجود فروق معنوية عند مستوى )
 ى التوالي( غم /كغم عمف عم2و 1.5و 1بالمستويات ) CLAأضيف اليها  T4,T3,T2، المعامالت معاممة سيطرة T1المعامالت  **

 االساتيع
**

 الوعاهالخ

ى
عٌ

لو
ا

يح
 T1 T2 T3 T4 

1 150.20±3.40 145.16±6.87 144.37±2.42 155.95±5.74 N.S 

2 394.45±3.41 
a 

369.50±10.17
ab

 351.08±17.77
b 

399.04±8.19
a 

* 

3 685.29±16.51
ab 

678.24±10.87
ab 

627.37±34.93
b 

722.48±12.99
a 

* 

4 1160.73±53.71
 

1119.09±25.49 1120.67±63.77 1223.50±20.26 N.S 

5 1739.20±29.41 1714.00±62.29 1765.63±80.08 1861.67±27.06 N.S 

6 2319.70±32.71
b 

2324.30±98.28
b 

2495.67±18.41
a 

2523.60±81.70
a 

* 
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الى عالئق فرج المحم في معدل الزيادة الوزنية  (CLAتمفة من حامض المينوليك المرتبط)تأثير إضافة مستويات مخ .3جدول 
 الخطأ القياسي خالل فترة التجربة± )غم/طير( 

 (.P ≤ 0.05تشير الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد الى وجود فروق معنوية عند مستوى ) *
 كغم عمف عمى التوالي /( غم2و 1.5و 1بالمستويات )  CLAاليهايف أض T4,T3,T2معاممة سيطرة ، المعامالت  T1المعامالت  **

 
( الى عالئق فرج المحم في معدل استهالك العمف CLAتأثير إضافة مستويات مختمفة من حامض المينوليك المتربط) .4جدول 

 الخطأ القياسي خالل فترة التجربة± )غم/طير( 

 (.P ≤ 0.05تشير الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد الى وجود فروق معنوية عند مستوى )*
 ( غم /كغم عمف عمى التوالي 2و  1.5و 1بالمستويات )  CLAأضيف اليها  T4,T3,T2، المعامالت معاممة سيطرة T1المعامالت  **

 
الى عالئق فرج المحم في معامل التحويل الغذائي )غم عمف/غم  (CLAتأثير إضافة مستويات مختمفة من حامض ) . 5جدول

 رة التجربةخالل فتالخطأ القياسي ± زيادة وزنية( 

 (.P ≤ 0.05تشير الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد الى وجود فروق معنوية عند مستوى )*
 كغم عمف عمى التوالي /( غم2و 1.5و 1بالمستويات )  CLAأضيف اليها T4,T3,T2، المعامالت سيطرةمعاممة  T1المعامالت **
 
 
 

 االساتيع
 **الوعاهالخ

يح
ٌى

وع
ال

 

T1 T2 T3 T4 

1 112.20±3.44 107.16±6.87 106.37±2.42 117.95±5.74 N.S 

2 244.25±2.38
a 

224.33±4.28
ab 

206.70±15.60
b 

243.08±7.14
a

 * 

3 290.83±14.90 308.74±7.29 276.29±18.42 323.44±14.92 N.S 

4 475.44±39.68 440.85±18.30 493.29±29.26 501.02±8.08 N.S 

5 578.44±25.83 594.90±36.81 674.96±17.49 638.16±13.86 N.S 

6 580.50±13.41
b 

610.30±11.44
ab 

699.70±81.54
a 

661.90±84.85
a 

* 

13.80±2281.70 الرزاكويح
b 

2286.00±15.60
b 

2457.40±18.20
a 

2485.60±12.60
a 

* 

 االساتيع
 **الوعاهالخ

يح
ٌى

وع
ال

 

T1 T2 T3 T4 

1 137.50±3.02 132.45±2.75 135.08±0.60 134.41±1.97 N.S 

2 351.70±6.78
a 

311.80±4.33
ab 

285.37±7.69
b 

335.40±12.67
a 

* 

3 467.58±3.02 542.80±6.48 482.54±9.13 450.10±18.97 N.S 

4 879.60±41.85 806.70±47.81 887.90±47.86 911.80±18.33 N.S 

5 1056.88±64.64
b 

1049.30±32.74
ab 

1149.90±3.26
a 

1076.30±7.92
ab 

* 

6 1328.70±61.01
b 

1303.70±16.68
b 

1390.30±37.36
a 

1356.10±5.69
a 

* 

15.78±4230.96 الرزاكوي
b 

4128.75±23.26
b 

4331.10±17.23
a 

4354.11±5.09
a 

* 

 االساتيع
 **الوعاهالخ

ي 
رى

س
ه

يح
ٌى

وع
ال

 

T1 T2 T3 T4  

1 1.22±0.03 1.24±0.09 1.27±0.03 1.14±0.06 N.S 

2 1.44±0.01 1.39±0.05 1.39±0.06 1.38±0.02 N.S 

3 1.74±0.08
a

 1.70±0.02
ab 

1.75±0.09
a 

1.67±0.09
b 

* 

4 1.85±0.16 1.83±0.04 1.80±0.06 1.82±0.04 N.S 

5 1.83±0.16
a 

1.76±0.14
ab 

1.70±0.05
b 

1.70±0.40
b 

* 

6 2.29±0.57
a 

2.11±0.90
ab 

2.00±0.82
b 

2.00±0.75
b 

* 

0.06±1.85 الكليح
a 

1.80±0.10
a 

1.74±0.01
b 

1.75±0.08
b 

* 
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 الى عالئق فرج المحم في نسبة التصافي  CLA)) طأثير إضافة مستويات مختمفة من حامض المينوليك المرتبت .6جدول
 الخطأ القياسي خالل فترة التجربة.±  والقطعيات الرئيسية

 (P ≤ 0.05*تشير الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد الى وجود فروق معنوية عند مستوى )
 كغم عمف عمى التوالي /(غم2و 1.5و 1بالمستويات )  CLAاليهاأضيف  T4,T3,T2، المعامالت معاممة سيطرة T1المعامالت **

الى عالئق فرج المحم عمى االوزان النسبية  (CLA) مفة من حامض المينوليك المرتبطتأثير إضافة مستويات مخت .7جدول 
 الخطأ القياسي خالل فترة التجربة.± لألحشاء المأكولة ودهن البطن 

 (P ≤ 0.05*تشير الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد الى وجود فروق معنوية عند مستوى )
 كغم عمف عمى التوالي /( غم2و 1.5و 1بالمستويات )  CLAاليهاأضيف  T4,T3,T2، المعامالت ممة سيطرةمعا T1المعامالت **
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 الوذروسح

 الوعاهالخ**

يح
ٌى

وع
ال

 

T1 T2 T3 T4 

ًسثح 

 افي%الرص
70.78±2.41

b 
72.95±1.15

ab 
74.12±2.53

a 
74.94±1.24

a 
* 

0.23±34.42 الصذر%
c 
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b 
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b 

42.13±0.71
a 

* 

 N.S 0.60±11.51 0.62±12.12 0.38±12.51 0.62±11.75 عصا الطثال%

 N.S 0.68±13.92 0.56±14.07 0.17±12.58 0.12±13.99 وصلح الفخذ %

 االوساى الٌسثيح

% 

 الوعاهالخ

يح
ى
عٌ

لو
ا

 

T1 T2 T3 T4 

0.09±1.25 القاًصح
b 

1.60±0.08
a 

1.60±0.12
 a

 1.71±0.04
 a

 * 

0.43 القلة
 

±0.01 0.62±0.02 0.54±0.03 0.65±0.02 N.S 

0.11±2.14 الكثذ
b

 2.22±0.22
b 

2.58±0.16
ab 

3.00±0.07
a

 * 

0.02±1.26 دهي الثطي
a 

1.28±±0.31
a 

1.18±0.08
ab 
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b 
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