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                                                                                                                                                         المستخمص  
وزارة الزراعة العراقية,لمفترة  –بغداد ابي غريب التابعة لدائرة البحوث الزراعية  –أجريت ىذه الدراسة في حظيرة دواجن مغمقة , في احدى حقول محطة ابحاث الدواجن 

غاز ثنائي أوكسيـد الكربون فضاًل عن دراسة   يومًا , لتشـخيص  ومراقبة العوامـل البيئية من حرارة ورطوبة  ومستويات 35ولمدة    14/3/2016لغاية  2/9  من 
 م  و العرض 35 . أبعاد القاعة الطول  308فروج المحـم روز  ساللة خالل فصل الشتاء وتأثيرىـا عمى االداء االنتاجي ل الحظيرةداخل في  الكثافة المتبعة وموقع العينة 

المتخمخل الضغط . كما ان الحظـــيرة محكمة الغمق , النوع ذو  في الحظيرة ىو المستخدم التيوية. نظام 3م 3656.25 م  وبحجم فراغي  2.5  م  و االرتفاع  7.5
أستخدم في ىذه التجربة ة المقننة في الشتاء , فضاًل عن مراوح  كبيرة لمتيوية العظمى في التبريد التبخيري المستخدمة  في الصيف. ــــوتحتوي  مراوح صغيرة لمتيوي

ئية من عدميا طير مجنس تم أستيراده عبر مفقس تجاري في أبي غريب.  قسمت الحظيرة إلى ثالثة مناطق حرارية مدروسة  لمعرفة التجانس  في الظـروف البي 1000
طير / قـفص   واالقـفاص  50افة أقفاص بكث 8 قفص تربية  وبواقع 32في الداخل وتأثيره عمى التجـانس في االوزان المسوقة لمطيور  , تم توزيع المعامـالت  إلى 

بين الكثافتين في معدل وزن الجسم والزيادة الوزنية معنوية وبينت النتائج  وجود فروق  . طير / قـفص 25  المتبقية االربع والعشرون االخرى قسمت إلى كــــثافة
الحرارية الثالث  نظرًا لوجود تسـربات ىوائية باردة إلى داخل الحظيرة خاصة في فروق معنوية بين المناطق  فضاًل عن وجودواستيالك العمف وكفاءة التحويل الغذائي, 

مما جعل المنطقة , وأيضا وجود جيوب ىوائية خاممة بين االركان والزاوايا والتي تركز وجودىا في منتصف الحظيرة  مقدمة ونياية الحظيرة وجوانبيا باالخص عند المراوح ,
الغرض من ىذه الدراسة ىومعرفة فيما  . االفضل رغم كونيا اتسمت بدرجة الحرارة األعمى والرطوبة األقل مقارنة مع المنطقتين االخريتين الوسطى ذات االداء االنتاجي

األنتاج من عدمو تناسق في كمية  لوكان ىناك تجانس بيئي داخل الحظيرة بصورة جيدة ضمن كل مناطقيا واجزاءىا وتأثير ذلك عمى الصفات االنتاجية , ومن ثم وجود
 .وكذلك مستويات غاز ثنائي اوكسيد الكربون  تبعًا لتغير موقع الطيور داخل الحظيرة, فضاًل عن دراسة تأثير كثافة التربية المتبعة لمطيور

          ., المناطق الحرارية,المراقبة التشخيصية*الكممات المفتاحية : العوامل البيئية , الكثافة , الجنس
  . ستل من رسالة ماجستير لمباحث الثاني*البحث م 
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 ABSTRUCT                                                                                                                                                     
This experiment was conducted at a closed poultry house , Poultry Research Station , office of Agricultural 

Research, Ministry of Agriculture, Baghdad, Iraq, for the period from 2/9 to 14/03/2016 for total rearing of 35 

days. To diagnose and monitoring the Environmental factors such as temperature, humidity , density, and the 

carbon dioxide levels inside the house during winter season, and its impact on the productive performance of 

broiler chickens Rose 308 breed .The dimensions of the house was ,length 35 m x width 7.5 m x Height 2.5 m, by 

total space volume 3656.25 m
3
. The ventilation system in the house was (negative pressure type). The house is 

totally closed, small fans for (minimum ventilation) in the winter are functioned, and large fans for ventilation in 

the evaporative cooling operation were used in the summer. 1000 sexed birds were used in this experiment 

imported through commercial hatchery in Abu Ghraib. The house was divided into three thermal Zones in order 

to find out whether heterogeneity in environmental conditions is existed in the house and at bird level .as a result 

the impact on the homogeneity in the weights of marketed birds . The treatments have been distributed into 32 

rearing cages by the following order: 8 cages with the density of 50 birds / cage, the remaining 24 cages were 

divided into the density of 25 birds / cage. The results showed that there were significant differences between the 

treatments in the rate of body weight ,body weight gain, feed intake and feed conversion efficiency among   

densities and the three thermal zones due to the presence of cool air leaks into the house at the front ,End of the 

house, and its sides especially when fans are on , along with dead Air pockets that were identified in many places 

in the middle of the housed, yet this Zone was the one that had the best productive traits in comparison with the 

other two zones. The purpose of this experiment is to study environmental parameters homogeneity  inside the 

shed in addition to impact of CO2 levels and impact of birds density on productive traits. 

*Key words: Diagnostic Monitoring. Environmental Parameters .Humidity and Temperature .Heat Zones.          

* Part of M.Sc. thesis of the second author. 
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 المقدمة
تعتبر مراقبة العوامل البيئية  في بيوت  الدواجن من 

فمن شأن ىذه  ,االولويات الميمة  بدًا من اليوم األول لمتربية
العممية  أن تجعل المشرفين عمى االنتاج عمى دراية لما 
يحصل داخل الحظيرة طوال الوقت عمى مدى كل الفترة 

وبالتالي تالفي المشاكل الصحية التي قد تكون  ,االنتاجية
المراقبة ىذه بأجيزة   ممكن أجراء عمميةو الطيور معرضة ليا  

ىي  والتي PLF)حديثة في نظام يسمى) ومعدات الكترونية 
في ادارة الثروة  اختصار لعبارة االنظمة الزراعية الذكية

الحيوانية والتي تشتمل عمى استخدام المتحسسات لجمع 
البيانات والممكن اجراء عمميات تحميمية عمييا بيدف تحسين 
 فيم التداخالت الحاصمة بين العناصر ذات الصمة في العمل

ي مدى تعقيدىا التكنموجي وبالتالي في كمفتيا  تتدرج فوىي 
 Kentuckyو Corkery حسب ما يرغب بو المربي

University   (7 18و) تمك الكمفة ممكن ليا أن تزداد أذا .
ما رغبنا إلى االنتقال من عممية المراقبة إلى عممية مراقبة 
وسيطرة بيئية معًا. ولكن تبرير ذلك  يمكن أن يكون  من 

دة  الكفاءة  لمعامل التحويل الغذائي وأيضا التحسن خالل زيا
توفير بيئة  فضاًل عنالذي سيطرا عمى كل مفاصل اإلنتاج 

 Aviagen صحية أفضل لمطيور والمربين عمى حد سواء
 ال يجب االستيانة حتى ولوبنقطة. (8و 4)  Corkeryو

عشرية  واحدة من معامل التحويل الغذائي التي أن تم توفيرىا 
من العممة,  واعتمادة عمى حجم  القميلستوفر بدورىا لنا لربما 

المشروع فان ذلك سيفضي إلى توفير اآلالف  من األموال 
 و Othman كحصيمة لذلك التحسن في التحويل الغذائي

USA poultry international magazine  (23 25و )
ويتم ذلك من خالل المعمومة الدقيقة التي تستحق التعويل  .

عمييا ألنيا تعطينا فكرة جيدة لما يحصل في داخل البيئة 
حددات يجب أن نعرف م ووعمي ,الصغرى في الحظيرة 

وبما أن البيئة متغيرة بصورة  الحظيرة  وما يحتاجو الطير,
يومية فان أي نتائج متحصمو عمييا ليا عالقة وستؤثر عمى 
الغذاء المستيمك من ىنا جاء دور المراقبة والتحكم لبيئة 

الن المربي كمما سيطر عمى الظر وف البيئية سيطر  الطيور
أكثر عمى السوق كون أن المستيمك في السوق يبحث عن 

 Czarick (2و  Arnould عر األقلالنوعية المثمى بالس
ىنالك العديد من الخيارات المتاحة لعممية المراقبة . (9و

والتي تكون حسب حاجة و  ,داخل الحظيرة  متوفرةالالبيئية   
فيي تشمل امكانية  المراقبة  لمعناصر االولية  ,رغبة المربي 

التربية  من  اجيزة  مدةفي العمل, اثناء  البيئية الداخمة 
عدات الكترونية , لمعرفة محددات وامكانيات تمك االجيزة وم

متابعة عمل وحركة  مثل, كونيا توفر سجال مؤرخا الداىا 
 ابواب فتحات دخول اليواء وعدد وسرعة المراوح المشتغمة 

التطور الحاصل كما ان اثناء عمل مختمف انظمة التيوية ,  
ية المراقبة لمبيئة  لعمم في االجيزة االلكترونية واالنظمة الحديثة

, جعل من عممية دمج المراقبة والسيطرة معا, امرا  الصغرى
,  شاممة في ذلك الحرارة والرطــــوبة الكترونيةممكنا وبصورة 

واالضـــــاءة والغــــــــــــــازات ودرجـة حرارة المـــاء والعــمف المقـدم 
 صنف   Kentucky University (.(18 ـــوانــــيـلمح

Jankowski((16  الكثافة ضمن العوامل البيئية ذات التاثير
 كما بين عند زيادة الكثافة لمطيور ,الميم عمى الطيور

يكون فييا  بحيث مبالغ بيا,لظروف اقتصادية , و إلى درجة 
 ,دي إلى تشكيل ضعيف النسجة العظام, سيؤ  بةحركتيا صع

ومن الممكن أيضا أن تؤثر سمبا عمى توازن الييكل العظمي 
 من حيث الكثافة والسمك , وكذلك صحة وسموك الطيور

بسبب التغيرات الناتجة عن نوعية الفرشة والحرارة الكامنة , 
بين  والرطوبة التي جميعا تتغير تبعا لتغير الكثافة المتبعة.

Czarick(11 )ة  خالل كل أن توفير بيئة مالئمة ومتجانس
أجزاء )مواقع( الحظيرة , بدورىا تؤدي إلى أنتاجية متجانسة 
أيضا من معدل نمو وتحويل غذائي . أن اىم عامل محدد 

ىي التي  ىو كفاءة نظام  التيوية , فالتيوية المتجانسة
تسيطر عمى البيئة الداخمية لمحظيرة وتبقييا متجانسة من 

في الشتاء يجب انو Goats  (14 )وضح أحرارة ورطوبة. 
مراقبة أداء المدافيء ومالئمتيا مع أداء الطيور منعًا لظاىرة 
ىجرة الطيور الذي سيكون لمطير األقوى فيو الحظ األكبر 
عمى الحصول عمى أفضل ) موقع ( وبالتالي اإلنتاجية 

لذلك وضع  ,ستتأثر الن التجانس اصبح غير كفوء
 ,اجو الطيورمتحسسات الكترونية تعطي فكرة دقيقة عما يو 

فيي ميمة لغرض تنظيم  عمل المدافيء من ارتفاع  المدفئة 
أو درجة الحرارة المنبعثة منيا بما يالئم الطيور , فيي أي 

مقاييس الحرارة والرطوبة من نوع مسجمة البيانات ضرورية  
فيما يخص مراقبة  تمك الظروف والسيطرة عمى ىذا المجال. 

( ىي (Broodersرة وتعتبر المدافيء المشعة لمحرا
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األكثراستخداما كونيا تعطي كميات من الحرارة مختمفة في 
درجتيا ,لكي يستطيع الطير اختيار المنطقة الحرارية المالئمة 

 .لو
 المواد وطرائق العمل

دواجن مغمقة , في حقول دائرة  حظيرةتم تنفيذ التجربة في  
وزارة الزراعة  لمفترة   -البحوث الزراعية في أبي غريب

اإلنتاجية لدجاج فروج المحم المقدرة لخمسة أسابيع .وكانت 
 2.5االرتفاع  xم  7.5العرض  xم  35أبعاد القاعة )الطول 

 .1 شكلال كمـــا في 3م 656.25م( وبحجم فراغـــي قدره 
طيرفروج لحم من ساللة  1000واستخدم في التجربة 

مستوردة عبر مفقس تجاري في منطقة ابو غريب.  308روز
مساحة قفص  قفص لمتربية 32تم توزيع ىذه الطيور داخل 

طير  50كثافتين إلى تم تقسيم الدجاج 2م5التربية الواحدة ىي 

( . 2مطير/  5طير/ قفص ) 25( و2مطير/   10) / قفص
 ,التيوية في الحظيرة كان من النوع المتخمخل الضغطنظام 

 كما ان الحظيرة محكمة الغمق , وفييا مراوح صغيرة لمتيوية
المقننة في الشتاء. نظام التدفئة المستخدم كان  الصغرى

باستخدام مدافىء غازية وبواقع سبعة مدافىء لكل الحظيرة , 
ب الحاجة تشتغل ىذه المدافيء بعدد اقل او بكامل العدد وحس

نظام االضاءة المستخدم كان  ازاء درجة الحرارة المستيدفة .
لمطيور. المعالف  ضالمساعة  2و أضاءةساعة  22

 8المستخدمة ىي من النوع المعالف التمقائية المقموبة وبسعة 
كغم, والمناىل من النوع التمقائي المقموب المجيزة بالماء عن 

 االرضيةطريق خزان رئيسي وعبر انابيب مخصصة لذلك . و 
 .سم5سمكتم فرشيا بنشارة الخشب وب

 
 يبين  كيفية  نصب المتحسسات االلكترونية بعد تقسيم الحظيرة إلى مواقع ومناطق حرارية . 1 شكل

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9) :)   .ٍتحسسبث حزارة ورطىبت ىيبيئت اىذاخييت 

S10 .ٍتحسس ىيحزارة واىزطىبت ٍىضىػت خبرج اىحظيزة ىَزاقبت اىبيئت اىخبرجيت : 

CO2 ٍُتحسس غبس ثنبئي أومسيذ اىنزبى :                                                    

مراقبة  عممية اجريت:- جيزة المستخدمة في التجربة اال
تشخيصية لمعوامل البيئية داخل حظيرة لمدجاج  من حرارة 
ورطوبة وغاز ثنائي اوكسيد الكربون, لدراسة اثرىا عمى أداء 

وذلك في فصل الشتاء, 308 دجاج فروج المحم  ساللة روز 
حيث تم تقسيم الحظيرة إلى ثالثة مناطق حرارية , وتم وضع 

لمبيانات من النوع المزدوج تسعة متحسسات الكترونية موثقة 
, إذ  ( , وبواقع ثالثة لكل منطقةTHC-4لمحرارة والرطوبة )

وفي  قرب مدخل فتحة التيويةىو في كل منطقة  كان الترتيب
, قرب فتحة خروج اليواء عند المراوحالثالث  المنتصف و

لرسم صورة  ,خارج  الحظيرة  باالضافة إلى متحسس وحيد
صمة  في خارج الحظيرة فضاًل عن واضحة عن التغيرات الحا

التغيرات في البيئة الداخمية من رطوبة و درجة حرارة اليواء, 
وضع . كما من لحظة دخولو الحظيرة وحتى خروجو وذلك

متحسس لقياس نسبة غاز ثنائي اوكسيد الكربون في منتصف 
في ىذه التجربة تم . القاعة وعمى مستوى الطيور أيضا 

دراسة تداخميما عمى تأثير تمت ور و أستخدام كثافتين لمطي
الموقع ضمن المناطق الحرارية الثالث عمى الصفات 

دراسة أستيالك العمف ونسبة تحويل الغذاء  ثم منو  ,االنتاجية
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والزيادة الوزنية أسبوعيًا لمطيور داخل المناطق الحرارية  
الحظيرة لمعرفة فيما لو كان ىناك تجانس في  الثالث في

أستخدم كنتيجة لتجانس العوامل البيئية المذكورة. و اإلنتاج 
 -اوال : -كما يمي:في ىذا البحث و  انأحصائي مانتصمي

لمعرفة أي  CRD بسيط تجربة بتصميم عشوائي كامل 
المناطق الحرارية الثالث أفضل أنتاجيًا, من حيث أستيالك 
العمف وكفاءة التحويل الغذائي والزيادة الوزنية تحت ظل 

 البيئية السائدة داخل الحظيرة. الظروف
لبيان  RCBDتصميم  القطاعات الكاممة المعشاة  -ثانيًا: 

أي موقع ضمن المنطقة الحرارية الواحدة ىو أفضل أنتاجيًا, 
وكذلك تحديد  أي كثافة أفضل فضاًل عن دراسة التداخالت 

 تم حساب الحاصمة بينيا تحت الظر وف  البيئية السائدة .
تحميميا احصائيا ومن ثم اوزان الــدجاج والعــــــمف المستيــمك 

 Statistical Analysis Systemباستــــــــــــــــخدام برنـــــــــــــــــامج 
((SAS  نســخــــــــــــــــــــــــــة

2001)Version9.1,SAS,Inc.Cary.NC وتـــــــــــــــــــــــــم )
( ومقارنة المتوسطات 0.05ـــتوى معنوية )االختبار عمى مسـ

استخدم جياز . (L.S.Dخدام طريقة أقل فرق معنوي )تبأس
الكتروني لقياس نسبة غاز ثنائي اوكسيد الكربون باألضافة  

 )موثقات بيانات( من إلى عشرة مقاييس ومسجالت  الكترونية
ويتمخص  (TH-4) النوع المزدوج لقياس الحرارة والرطوبة

عمل تمك األجيزة أنيا تقوم بقياس الحرارة والرطوبة وتخزينيا 
داخل نفس الجياز , ثم بعد كل فترة محددة  , تربط األجيزة 

واحدة تمو األخرى , و تسحب البيانات إلى   PCعمى 
 , الحاسبة  عمى ورقة اكسل  الكترونية من قبل المستخدم

يص العوامل البيئية ومن خالل تحميل تمك البيانات يتم  تشخ
داخل الحظيرة وكذلك مراقبتيا خالل الفترة اإلنتاجية  الذي 

يتم اواًل تنصيب  . يصب في تحسين األداء لدجاج فروج المحم
( متخصص يعمل عمى نظام التشغيل (interfaceبرنامج 

وندوز مرفق مع المتحسسات االلكترونية عمى جياز 
(  يتم تحميل البيانات الحاسوب . بعدىا  وعبر وصمة )كيبــل

من حرارة ورطوبة وغاز ثنائي اوكســــــــــــــــــــيدالكربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
اجراء ومن ثم ( (Data Loggers من المتحسســــــــــــــــــــــــــــــات

التحميالت التشخيصية رقميا  , الستبيان ومعرفة فيما لوكانت 
عات متجانسة خالل فترة التربية , وكذلك مدى قربيا كل القطا

من درجات الحرارة والرطوبة المستيدفة ضمن عمر الطيور 

وتم تشخيص مستويات غاز ثنائي كما . المعينة في أي وقت
 .اوكسيد الكربون في الحظيرة أيضا

 الصفات المدروسة وطرق حسابيا
تم أستخدام  :ةالرطوبة النسبي-درجة الحرارة  وثانيًا: -اواًل :

( Data Loggerتسعـــــــــــــــة أجيــــــــزة موثقـــــــــــــــة لمبيــــــــانات ) 
لقياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية من خالل جياز مدمج 
لقراءة الحرارة والرطوبة وتسجيميا خالل كل فترة التربية داخل 
الحظيرة وتم وضع جياز اخر في الخارج لقياس وتوثيق البيئة 

      . 1مخطط الحظيرة  شكلالخارجية أيضا. الحظ 
تم قياس  CO2 مستوى غاز ثنائي أوكسيد الكربون -ثالثًا:

مستوى غاز ثنائي اوكسيد الكربون بواسطة جياز 
( خـــــــــــالل Data Loggerالكتـــــــــرونـــــــي موثق لمبـــــــــــيانــــــــــــــــات)

 .التربيـــــــــــــــــــــةمدة كل 
ثير الموقع أتم دراسة ت موقع العينة داخل الحظيرة -رابعًا: 

عمى بعض الصفات االنتاجية ومنيا معامل التحويل الغذائي 
حيث قسمت الحظيرة إلى ثالثة مواقع حرارية لمعرفة أي 
المواقع أفضل لمطيور من خالل التاثير عمى الزيادة الوزنية 

  ومعامل التحويل الغذائي.
تم دراسة تأثير كثافتين لمطيور عمى  كثافة الطيور -خامسًا:
(  2مطير/   10) الكثافة األولى     لصفات االنتاجيةبعض ا

( تحت ظروف العراق المحمية  2مطير/  5و الكثافة الثانية ) 
  .في فصل الشتاء

 النتائج والمناقشة
الحظيـــــــــــــــــــــرة شيدت بالمجمل  سيطرة   -ة:درجة الحرار  -اواًل:

  المحايدة تقريبية عمى درجات الحرارة ضمن بيئة الطيور
بصورة عامة ولكن مختمفة قمياًل بين المناطق الحرارية 

اذ كان الفرق بين أعمى واقل   , )وحتى القطاعات( لمحظيرة
في بداية فترة   2±قراءة لمجياز الواحد في الموقع الواحد 

في الفترة القريبة من نياية التربية  خالل الميل  3± التربية و 
 4± ام شيدت تفاوتا وصل إلى عمما أن بعض األي ,والنيار

لكن كان بايام محددة وقميمة مثل اليوم التاسع من عمر 
أن معظم قراءات األجيزة في كل المناطق الحراريـــــة   ,الطيور 

 (all Zones( كانت قريبـــــة  )  من درجة )ولكن ليس كثيرا
الحرارة المستيدفة لمطيور , عمى الرغم من كون بعض 

مناطق الحظيرة الحرارية ذات درجات حرارة  المواقع داخل 
ورطوبة أكثر استقرارا وىذا التفاوت في الحرارة والرطوبة اثر 



 اىجيبي وآخزوُ                                                              2017/ 48 (3) 873 :-860 –ٍجيت اىؼيىً اىشراػيت اىؼزاقيت 

864 

عمى اإلنتاج بأختالف المواقع التي تتبع المناطق  داخل 
باحثون  الحظيرة  وىذا يتوافق  مع  ما أشار اليـــــــــو

كما بينــــــــــت النتائج أن  (19و(Kuney  17و Jonesاخرون
في  في بعض الصفات االنتاجية متفوقاً اداء الطيور كان 

المواقع القريبة من المراوح  وتحدديا في بداية الحظيرة 
ونيايتيا. كون تمك المواقع دافئة وتيويتيا أفضل , الن اليواء 
عندما يدخل إلى الحظيرة فانو كان يدخل باردا نسبيا من 

ل, وتبدا اكتساب الحرارة من الحظيرة لتخرج فتحات الدخو 
كذلك  , حاممة معيا قدرا من الطاقة الحرارية  قرب المراوح

المنطقتين تمك في بداية الحظيرة ونيايتيا  يحصل فييما 
عممية  تيوية عرضية بسبب وجود باب دخول العاممين في 
بداية الحظيرة من جية  , والتي عند فتحيا يحصل إزالة 

الفائضة والغازات الضارة ودفعيا باتجاة منتصف  لمحرارة
في المنطقة الواقعة في  تحصل الحظيرة . ومن جية أخرى

 airنياية الحظيرة  عممية مشابو  نتيجة وجود تسربات  

Leakage) .  في الباب المخصص لدخول معدات الخدمة )
اظيرت البيانات المتحصمة عمييا خالل كل فترة التربية أن 

الحظيرة الممتد طوليا شيدت درجات حرارة  خط منتصف
وسبب ذلك ىو أن المدافيء  الحظيرة,أعمى مقارنة مع جوانب 
عمى امتداد الخط الطولي  متسمسمةالغازية مرتبة بصورة 

(axial Longitudinal في منتصف الحظيرة ),  لذلك تمك
المناطق تم تدفئتيا مباشرة بالمدافيء وىي المناطق األقل 

ارة  وبقية ارجاء الحظيرة تم تدفئتيا باليواء الحار حاجة لمحر 
المنتج من قبل المدافيء , أي أن الطيور اعتمدت عمى 
راحتيا عمى ىواء الحظيرة الحار بصورة مشابو إلى االفران 
الحرارية  ذات دفع اليواء االجبارية رغم ذلك ىذه الطريقة 

ن وجية تبقى فعالة من ناحية التدفئة ولكنيا غير ايجابية م
وتوافقت ىذه النتائج  ,النظر االقتصادية وكذلك راحة الطير

 .((Czarick 12مع ما اشار اليو

 م( لممناطق الحرارية داخل الحظيرة وخارجيا.)°يبين معدالت الحرارة االسبوعية   .1جدول 
 

 االسببيغ

 حزارةاىٍتىسطبث 

 1ٍنطقت  

 ٍتىسطبث اىحزارة

 2ٍنطقت  

 ٍتىسطبث اىحزارة 

  3ٍنطقت 

ٍتىسط حزارة اىبيئت 

 اىخبرجيت

1 29.25 30.44 30.69 14.98 

2 26.14 27.35 27.32 19.38 

3 23.03 23.51 21.74 17.37 

4 19.19 22.59 20.95 17.95 

5 18.77 20.78 18.91 18.22 

 17.58 23.92  24.93  23.28  اىَؼذه

قراءات  بينت :(RH) الرطـــــوبة النسبية -ثانيًا : 
المتحسسات أن الرطوبة  في الحظيرة ولكل المواقــــــع خالل 

بأستثناء المنطقة األولى  , لم تكن ضمن  ةكل فترة التربيـــــــــ
%( والتي ُاقرت من قبل 60-70الرطوبة المستيدفة والبالغة )

عمى الرغم من أن العاممين عمدوا إلى إضافة  , ادارة المحطة
الرطوبة بصورة مباشرة عمى األرضية , اال أن ذلك لم يفمح 

 مدةفي زيادة الرطوبة إلى المستوى المرغوب خالل كل 
  التربية  . فكانت غالبية القراءات األسبوعية  لمرطوبة بين 

ويات الرطوبة %. وخالل مدة التربية كانت مست 58الى  40
ىي األعمى  في المنطقة األولى, والتي تقع قرب باب 
السيطرة التي منيا يدخل العمال إلى الحظيرة إثناء فترة 
الخدمة , وىي كانت األقرب لدرجة الرطوبة المستيدفة و 
أفضل أوزان مسوقة لمطيور  لكن بأستيالك عمف ىو االكبر 

ا وقد يعزى ذلك وبمعدل تحويل غذائي أقل , تم مالحظتو معي
إلى كثرة فتح الباب الخدمي . مما ساعد عمى زيادة معدالت 

وبالتالي دفع الغازات الضارة بعيدا وكذلك  التيوية عرضياً 
دخول اليواء بدرجة حرارة أقل و بنفس رطوبة المحيط 

.   % 60     الخارجي البالغة بالمعدل خالل كل فترة التربية
ول عميو ىو من المنطقة ( قد تم الحص(FCRاالان أفضل 

الحرارية الثانية وذلك قد يعزى إلى التركيبة الناتجة من 
المدى الحراري المحايد  ≤والحرارة العالية  50 ≥الرطوبة 

مع ما أشار اليو الدليل وحسب عمر الطير ويتوافق ذلك 
 كما واضح في( 4و 3)بنسختيو Aviagen االنتاجي
معدالت الرطوبة االسبوعية  .2.  و يبين الجدول  5الجدول

ومن خالليا نستنتج أن الصدارة  التي تعرضت ليا الطيور ,
كانت لمموقع األول خالل االسبوعين األول والثاني ولكن كان 
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عند  الباب فتحات  بسبب وجود, الموقع الثالث قريبا منو 
الخدمي الكبير المخصص لدخول معدات الخدمة لمحظيرة 

ي لميواء إلى الداخل مما اثر عمى مما أدى إلى تسرب جزئ
مستويات  الرطوبة  وجعميا مقاربة لمستويات الرطوبة في 

 االسابيع  الموقع األول . وبزيادة معدالت التيوية خالل 
يبدو جميا انخفاض الحرارة وزيادة الرطوبة في   5و 4و3

مما يفسر وجود تسرب  جزئي لميواء إلى  ,3و1الموقعين 

الساخن عندما يالمس ىواء  حرارتو أعمى  الداخل.الن اليواء
Czarick (10 ,)يحصل تكاثف لمرطوبة ويزداد إلى الضعف 

م  32˚فمثال لو حصل وكان درجة حرارة المحيط الداخمي
% , وسبب اليواء البارد المتسرب انزال درجة 50والرطوبة 

م, فان ذلك سيسبب زيادة الرطـــوبة  21˚حرارة اليواء لممحيط
 Czarick ــابق مع ما أشـــــار اليــــــووىذا يتطـــ  إلى الضعف

(10.) 
 .يبين فيو متوسطات الرطوبة االسبوعية والمعدل العام داخل الحظيرة وخارجيا .2جدول 

 

 االسببيغ
 3اىزطىبت % ٍنطقت  2اىزطىبت  % ٍنطقت  1اىزطىبت % ٍنطقت 

ىيبيئت ٍتىسطبث اىزطىبت 

 اىخبرجيت

1 58.56 45.93 48.13 57.95 

2 52.26 47.21 47.57 53.39 

3 54.96 50.34 56.56 77.11 

4 47.32 42.43 46.35 60.50 

5 40.90 38.70 39.50 52.06 

 60.20 47.62 44.92 50.80 اىَؼذه

بينت قراءات  (:CO2ثنـائي اوكسيد الكربون  ) -ثالثًا :
 CO2Dataمتحسس غاز ثنــــائي اوكســــــيد الكربـــون ) 

Logger  انو شيد ارتفاعا عاليا في نسبة الغاز في اول يوم  )
(  مما أدى إلى عدم قدرة (ppm 9999 تجاوزتمن التربية 

متابعة القياس بل استدعى العمل إلى أعادة  عمىالجياز 
والسبب  .5الشكل كما فيي  البرمجة والتشغيل في اليوم الثان

ن قبل العمال مفي ذلك ىو التقميل المتعمد لمتيوية  المقننة 
األمثل وىذا  اإلجراء غير  بغية المحافظة عمى الحرارة

و في ثــــاني . (20و 5) Aviagenو Knizatova صــحيح
  6234.632وبمتوســــــط   ppm7330يوم وصــــــمت إلى 

ppm جميع االفراد  والعـــاممين   داخل  والضار عمى صــــحة
بين   بعض  ي .4الحظيرة  فضال عن الطيور. جدول رقم 

في اليوم الثاني  من  التربية  CO2المقاييس الوصفية  لغاز 
أن االرتفاع  ,, ) أي ثاني يوم من وقت وصول االفراخ(

الممحوظ في نسبة ىذا الغاز  في اليوم  األول و الثاني يرجع 
تشغيل كل المدافيء الغازية  كمحاولة  لجعل  سببو  إلى

الحظيرة  دافئة بالدرجة التي يرتاح  معيا الطير,  وجعل تمك 
الحرارة قريبة  من درجة الحرارة المستيدفة  لمطير والمعمول 
بيا من قبل ادارة المحطة . ولكن كان ذلك عمى حساب تراكم 

تو عاليا غاز غاز  ثنائي اوكسيد الكربون   الذي ضل مستويا
كحــد أعمى     ppm 3000جدا اكبر من الموصى  بو

  حسب ما أشار اليو كل من ور   في عمـــــــر أســـــبوعلمطــــــــي

Corkery  وCzarick (713و) بــــداءت القراءات ليــــذا . ثم
الغــــاز تقـــل تدريــجيا بزيـــادة  الــعمــر اذ وصل في اليوم 

   3544ppm(Maximum) ,Mean)) ppmالتاسع,  إلى 
إلى , بسبب كون أن الطيور تكبر وتحتاج 2444.066

 وكذلك معدالت تيوية درجات حرارة اقل حسب عمر الطير,
مـــــــــــــــــن الروائــــــح والغـــــــــــازات  الضــــــــــــــــــارة    لمتخمص أعمى

من القراءت المتحصمة    اذ لوحظ, الناتجة من تحمل الفضالت 
كان  من المتحسسس انو في اليوم السابــــــع من عمر الطيور

كما  CO2الوصفية  لغازبعض المقاييس التحميل االحصائي ل
 :يأتي 

في  CO2المقاييس الوصفية لمستوى غاز  بعض .4جدول 
 عندعمر يومين لمطيورداخل الحظيرة 

CO2(PPM) )ُجشء في اىَييى( 

 5434.00 اىقيَت األقو

 7330.00 اىقيَت األػيى

 5854.00 اىَنىاه

 46.45 اىخطأ اىقيبسي

 6234.63 اىَتىسط

كانت مستويات غاز ثنائي اوكسيد الكربون في بقية فترة 
كما انو لم توجد أي عالقة بين  التربية ضمن المدى المقبول .

مستويات غاز ثنائي اوكسيد الكربون مع أي من الحرارة أو 
 ير مؤشرات تدل عمى تاثرظلم ت أو نقطة الندى . الرطوبة

نسبة اليالكات  بمستويات غاز ثنائي اوكسيد الكربون ولم 
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 يعودوالسبب في ذلك  يوثر الغاز عمى معدالت النمو أيضا
عداد التجارية إلى أن اعداد الطيور المرباة لم ترتقي الى اال

 مك المؤشرات واضحة.التي معيا تكون ت

 
 في ثاني يوم من التربية بعد أعادة برمجة الجياز نتيجة وصول مستويات الغاز إلى ذروتيا CO2. يبين مخطط لغاز 2شكل 

 
 )جزء في المميون( األسبوعية  CO2 . يبين معدالت اوزان الطيور )غم / طير(  مع معدالت غاز  3شكل  

 (4)درجات الحرارة المطموبة تحت مستويات مختمفة من الرطوبة النسبية لتحقيق منطقة الحياد لمطيور يوضح .5 جدول
  

 اىؼَز) ببأليبً(

 

 ىبت  %زط   اى

  

  

 % 40 

 

% 50 

 

% 60 

 

% 70 

 

% 80 

 

 27.0 29.2 30.8 33.2 36.0 يىً واحذ

ة 
ار
حز

اى
ث 

جب
در

˚(
)ً

 

3 33.7 31.2 28.9 27.3 26.0 

6 32.5 29.9 27.7 26.0 24.0 

9 31.3 28.6 26.7 25.0 23.0 

12 30.2 27.8 25.7 24.0 23.0 

15 29.0 26.8 24.8 23.0 22.0 

18 27.7 26.8 23.6 21.9 21.0 

21 26.9 25.5 22.7 21.3 20.0 

24 25.7 24.7 21.7 20.2 19.0 

27 24.8 23.5 20.7 19.3 18.0 

 ىي القياسية عند مستويات الرطوبة القياسية ألحمردرجات الحرارة بالمون ا -مالحظة :
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الـحظـيـرة  عمى الصفات  داخلمـوقــع العــينــة  تأثير  -رابعًا:
  -:االنتاجية

الحرارية المناطق  (تم تقسيم الحظيرة إلى ثالثة  مناطق حرارية
 .قدمة ومنتصف ونياية الحظيرة(ثالث ىي م تقسم إلى

االنتاجية  واالوزان العالية المتحصمة  ن أ .7ويظير الجدول  
من  نصيب  المنطقة  األولى  وبواقع  كانتعند التسويق 

غم عمف/غم وزن حي لكل طير ولكن بتحويل 1925.5
 .غم عمف/ غم زيادة وزنية71.8غذائي تراكمي ىو األعمى

تم تحديد  8.وفي التحميل االحصائي الثاني كما في الجدول
فييا ىو الذي أعطى االوزان   أو قطاع موقع أي جزء

التسويقية األعمى  عمما أن المواقع الحرارية أو القطاعات 
الحرارية ىي موجودة داخل المناطق الحرارية, فمكل منطقة 
موقعين إلى جانبي الحظيرة, وقد قسمت الحظيرة إلى اربع 
مواقع حرارية  عمى أمتداد جوانب الحظيرة  والغرض منيا 

  ن ذو تاثير سمبي أو ايجابي عمى االنتاج .تحديد أي الجانبي
الموقع أو القطاع الرابع وىو الجزء الواقع  قرب مراوح كان  و

و اتسمت  ,السحب في مقدمة الحظيرة  ىو االعمى حسابياً 
المنطقة  الحرارية  األولى وبشكل عام   بمستويات لمرطوبة  
ىي  األعمى بين الثالث مناطق  و درجات الحرارة كانت 
األقل نتيجة التسرب لميواء الخارجي بأكبر كمية  أذا ما  
قورنت بالمنطقة الثالثة التي وجد  تسرب لميواء فييا  لكن 

بنسب أقل , وذلك ما يفسر االوزان  العالية  في المنطقة  
الحرارية األولى, الن الطيور قامت باستيالك اكبر لمعمف 

ة طفيفة عمى لمحفاظ عمى درجة حرارة جسميا  مقابل  زياد
معدالت االوزان مقارنة بمعدالت اوزان المنطقتين األخرتين  

. كما بينت النتائج ان  مستوى  11الشكل  كما ىو واضح في
الرطوبة  لمموقع الثاني  جاء في  المرتبة االخيرة , وذلك 
بسبب تركز الحرارة  في ىذه المنطقة نتيجة اندفاع اليواء 

 نتج بصورة عامة من  الجدول فنست ,المتسرب من الجانبين 
تفسير االنتاجية المتفاوتة لممناطق الحرارية ىو ان   أن .7

مستويات  الرطوبة  المنخفضة مع الحرارة العالية وىي مشكمة 
متكررة في الشتاء تواجو المربين الن الطقس البارد يكون ذو 
رطوبة قميمة وعند دخولو الحظيرة في عممية التيوية , فانو 

حرارة  بعممية التدفئتو ليتمدد  عندىا اليواء ويقل يكتسب 
وعند الخروج يكون ىذا  ,محتواه الرطوبي المنخفض أساسا 

موجود من رطوبة داخل  ىواليواء الجاف ذو قابمية لحمل ما

الحظيرة سواء الناتج من التنفس أومن الفضالت إلى الخارج , 
( من   بياً والمحصمة  فيذه الحالو أثرت عمى االنتاجية ) حسا

حيث أالختالف بالزيادة  الوزنية والعمف المستيمك وكفاءة 
التحويل الغذائي  بين المواقع الحرارية وىذه ىي ظاىرة شائعة 
في الحظائر التي ال تحوي عمى مراوح تدوير وتقميب لميواء 

 Aviagen (3) وىذا يتفق مع ما نص عميو الدليل األنتاجي
 -Alباحثون اخرون اليـــو وكــذلك يتفق مع ما اشــــار

Batshan  وNaila (1  حيث  ان معدل  نمو فروج   21)و
المحم  يتأثر  بعاممي  الحرارة والرطوبة , المذان يعمالن  عمى 
تخفيض  كل من معدل النمو واستيالك  العمف. كما 

في  وأظيرت  نتائج  التحميل  االحصائي لمصفات األنتاجية 
تشابو  معدالت   المناطق الحرارية الثالثة والمذكورة مقدمًا,

معامل التحويل الغذائي , رغم   كون المنطقة الثانية أفضل 
( في الحظيرة من حيث المعدل التحويل  ) حسابياً  موقـــــــــــــــع

. غم عمف/غم وزن حي 1.69الغذائي التراكمي   وبمعدل  
غم  1.78وبواقع تحويل غذائي تمتيا  المنطقة الثالثة  

  .عمف/غم زيادة وزنية
 تاثير الكثافة في الصفات االنتاجية -خامسًا:

كثافة في وزن ملتاثير لم معنوية اعد .1يبين جدول رقم 
 الكثافــــــــــــــــة العالية أن ىناك تحسن طفيف لصـالح , بيدالجسم

( ,  في االسبوع  2طير/ م10 ) طير / قفص تربيـــة 50
األول والثاني, أما في االسبوع الثالث والرابع  والخامس 

  25والتراكمي  فكان التحســـــــــن لصالح الكثافــــــــــــــــــة  الواطئة
( . وفي استيالك   2طير / م   5طير / قفص تربيــــــة  ) 
في االسبوع األول والثاني والرابع  العمف  تشابيت الكثافتان

ولكنيما اختمفتا معنويًا )عاليًا(  في األسبوع الثالث لصالح 
(  حيث  (p ˃ f =0.001 الكثافة الواطئة و كانت قيمة 

أكثر. كما وجد في المعدل التراكمـي اختالف   أستيمكت عمفاً 
ت معنوي عالي أيضا  لصالح الكــثافــة  الواطـئـــة  حيث  كانـ

ويظــير أيضا من الجدول عدم  p ˃ f =( 0.019) قيمة 
وجود تاثير لمكثافة في الزيادة الوزنية رغم وجود تحسن في 
  المعدل التراكمي  لصالح الكثافة الواطئة. أما فيما يخص

تاثير الكثافة في معامل التحويل الغذائي فقد أظير الجدول 
(   (p ˃ f  0.005 =اختالف معنوي عالي باالسبوع  األول 

لصالح الكثافة العالية حيث كان قيمة معامل التحويل 
القل والسبب وىو أ غم عمف/غم زيادة وزنية ,.261الغذائي
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 يصاحبو أنخفاضعود الى أنخفاض استيالك العمف والذي ي
في الزيادة الوزنية طفيفة وىذا ربما ناتج بسبب أن مجموعة 
الطيور في الكثافة العالية لم تصرف أو تبذر طاقة بسبب 
عدم توفر المساحة كما ىو الحال في طيور مجموعة الكثافة 
الواطئة ولذلك كان تحويل العمف إلى وزن أكفأ في مجموعة 

 الباحثان شـــــار اليـــوالكثافة   العاليــة  وىذا يتفـــق مع مـا أ
Hall وArnould (215و)  حيث وضحوا  في بحوثيم  أن

يمـــيل إلى أن يقضي  الدجاج عندما يربى بكثافة عالية نسبياً 
 وقتًا طويال وىو في حالة أضطــجاع.

 نستنتج وفقًا لمبيانات السابقة  
وجود فروق في الحرارة بين مناطق الحظيرة الثالثة التي 
قسمت الييا الحظيرة ولكنيا ظمت ضمن منطقة الحيادالتي 
يرتاح معيا الطير)نظريًا( , كون راحة الطير اليعتمد فقط 
عمى الحرارة بل عمى الرطوبة ايضًا, حيث كانت مستويات 

الحرارية  الرطوبة النسبية داخل الحظيرة متباينة بين المناطق
مع بعضيا, ولكن توافقت توليفة من الحرارة العالية ) األعمى 
بين اجزاء الحظيرة ( والرطوبة المنخفضة )األقل بين اجزاء 
الحظيرة( في المنطقة الثانية من الحظيرة لتكون المنطقة ذات 
التحويل الغذائي االفضل لمطيور, اذ أن ىذه التوليفة التي 

لثانية والتي فييا نسبة الرطوبة حدثت صدفة في المنطقة ا
 منخفضة قد ساعد الطيور عمى التخمص من الحرارة الفائضة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بصوره أفضل فكون الموسم  لقصبات اليوائيةمن خالل ا
لوجود نتيجة االنتاجي شتوي ال يمنع الطيور من الشعور بالحر 

 والسيما أذا لم يكن ىنالك خاممة اليوائية الجيوب بعض ال
وجود مستويات عالية من  وكذلك نستنتجنظام تيوية كفوء.

إذ والسيما في بداية التربية  ,داخل الحظيرة    CO2غاز 
 وأيضا نستنتج مسببتيا الرئيسية ىي المدافيء الغازية.تكون 

( كانت االفضل 2طير/م 10طير لمقفص )  50الكثافة أن 
لغرض  المسوقة.نسبيًا من حيث التحويل الغذائي واالوزان 

نوصي بزيادة الرطوبة داخل الحظيرة زيادة التجانس البيئي, 
باستخدام البدائل المتوفرة مثل المضببات لتصل نسبتيا إلى 

%, فضاًل عن استخدام مراوح 75-65المستويات المرغوبة 
التقميب والتدوير التي من شأنيا زيادة التجانس البيئي في 

أضافة إلى العمل عمى  قميدية ,الحظائر ذات نظم التيوية الت
غمق الحظيرة بصورة أكثر أحكاما لمنع أي تسرب لميواء 

كما ونوصي بزيادة معدالت التيوية  الخارجي إلى الداخل .
)مع ضرورة توجيو اليواء نحو السقف ال عمى  المقننة الشتوية

والسيما في بداية مدة التربية واالعتماد عمى  الطيور مباشرٍة( 
معدالت تيوية حسابية و  أسس ت في ذلك عمىالموقتتا

 10ونوصي باستخدام كثافات أخرى أكثر من كما صحيحة , 
تداخل تاثير تلكن مع اخذ الحيطة بحيث ال  ( 2)طير/م

 .الكثافة مع تأثير العوامل األخرى فتطغي عمييا 
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 (عمى وزن الجسم واستيالك العمف والزيادة الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي األسبوعية والتراكمية لفروج المحم2الكثافات العالية والواطئة )طير/ م يبين تاثير  .6جدول 

 اىنثبفبث اىؼىاٍو

 االسببيغ

 اىتزامَي

1 2 3 4 5 

 وسُ اىجسٌ

 (غٌ(

 

 133.3 اىنثبفت اىؼبىيت
a
 345.7 

a
 718.2 

a
 1219.6 

a
 1869.2 

a
 ─ 

 128.6 اىنثبفت اىىاطئت
a
 342.6 

a
 749.6 

a
 1240.7 

a
 1898.1 

a
 ─ 

L.S.D 6.580 26.545 63.078 107.180 137.040 ─ 

p ˃ f 0.165 0.807 0.313 0.686 0.664 ─ 

 استهالك اىؼيف

 (غٌ(

 

 115.4 اىنثبفت اىؼبىيت
a
 295.7 

a
 614.8 

b
 785.2 

a
 1147.2 

a
 2958.3 

b
 

 119.4 اىنثبفت اىىاطئت
a
 315.1 

a
 740.3 

a
 903.4 

a
 1208.5 

a
 3256.6 

a
 

L.S.D 5.725 25.578 71.280 146.050 131.640 268.220 

p ˃ f 0.167 0.131 0.001 0.107 0.345 0.019 

 اىشيبدة اىىسنيت

 (غٌ(

 

 92.9 اىنثبفت اىؼبىيت
a
 212.4 

a
 372.5 

a
 501.4 

a
 649.7 

a
 1828.8 

a
 

 88.1 اىنثبفت اىىاطئت
a
 213.9 

a
 407.0 

a
 491.1 

a
 657.4 

a
 1857.4 

a
 

L.S.D 6.518 21.348 45.432 51.640 37.707 137.160 

p ˃ f 0.138 0.893 0.129 0.685 0.675 0.670 

 مفبءة اىتحىيو اىغذائي

)غٌ ػيف / غٌ سيبدة 

 وسنيت(

 

 1.26 اىنثبفت اىؼبىيت
b
 1.46 

a
 1.75 

a
 1.64 

a
 1.79 

a
 1.66 

a
 

 1.37 اىنثبفت اىىاطئت
a
 1.58 

a
 1.95 

a
 1.93 

a
 1.86 

a
 1.82 

a
 

L.S.D 0.071 0.193 0.280 0.446 0.267 0.261 

p ˃ f 0.005 0.151 0.152 0.197 0.564 0.215 

 األحرف المختمفة عموديا  تشير إلى وجود فروق معنوية بين المتوسطات  -مالحظة :
L.S.D  المقارنة بين المتوسطات بأستخدام طريقة أقل فرق معنوي :p ˃ f  مستوى المعنوية  : 
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 المحمتاثيرالمناطق الحرارية الثالث عمى وزن الجسم واستيالك العمف والزيادة الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي األسبوعية والتراكمية لفروج  .7جدول  
 اىَنطقت اىؼىاٍو

 ببالسببيغاالوساُ 
 اىتزامَي

1 2 3 4 5 

 وسُ اىجسٌ

 (غٌ(

 

1 133.0 
a
   349.2 

a
 748.8 

a
 1246.8 

a
 1925.5 

a
 -- 

2 131.8 
a
   347.9 

a
 736.5 

a
 1229.0 

a
 1866.1 

a
 -- 

3 125.7 
a
   334.1 

a
 740.2 

a
 1231.2 

a
 1882.5 

a
 -- 

L.S.D 7.558 27.475 64.391 119.290 175.080 -- 

p ˃ f 0.114 0.497 0.926 0.948 0.785 -- 

 اىؼيف اىَستهيل

 (غٌ(

 

1 122.3 
a
 320.3 

a
 763.6 

a
 914.6 

ab
 1277.9 

a
 3398.1 

a
 

2 116.2 
a
 309.6 

a
 697.5 

ab
 770.3 

b
 1131.1 

b
 3024.7 

b
 

3 117.0 
a
 302.3 

a
 672.7 

b
 926.1 

a
 1174.3 

ab
 3192.5 

ab
 

L.S.D 7.622 27.271 90.349 147.030 136.430 302.470 

p ˃ f 0.238 0.400 0.121 0.073 0.105 0.064 

 اىشيبدة اىىسنيت

 (غٌ(

 

1 92.1 
a
 216.2 

a
 399.6 

a
 497.1 

a
 678.7

 a
 1884.6 

a
 

2 91.3 
a
 215.8 

a
 388.8 

a
 492.5 

a
 637.2

 a
 1825.7 

a
 

3 85.2 
a
 209.2 

a
 405.3 

a
 491.0 

a
 651.3

 a
 1842.1 

a
 

L.S.D 7.421 21.730 46.020 66.961 64.666 175.010 

p ˃ f 0.122 0.750 0.760 0.976 0.43 0.79  

 ٍؼبٍو اىتحىيو 

 اىغذائي

 )غٌ ػيف/غٌ سيبدة وسنيت(

 

1 1.33 
ab

 1.55 
a
 2.025 

a
 1.93 

a
 1.93

 a
 1.87 

a
 

2 1.29 
b
 1.52 

a
 1.86 

a
 1.60 

a
 1.78

 a
 1.69 

a
 

3 1.39 
a
 1.54 

a
 1.83 a 2.00 

a
 1.81 1.79 

a
 

L.S.D 0.080 0.192 0.276 0.414 0.246 0.244 

p ˃ f 0.047 0.881 0.302 0.126 0.464 0.356 

 األحرف المختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق بين المتوسطات   -مالحظة :
L.S.D   .تمثل المناطق الحرارية داخل الحظيرة.  3, 2, 1: المقارنة بين المتوسطات بأستخدام طريقة أقل فرق معنوي :P˃fمستوى المعنوية : 
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 روج المحمتاثير المواقع االربعة )القطاعات( عمى وزن الجسم واستيالك العمف والزيادة الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي األسبوعية والتراكمية لف .8جدول 

 اىؼىاٍو

 

 اىقطبع )اىَىقغ(

 االوساُ ببالسببيغ 

 5 4 3 2 1 اىتزامَي

 وسُ اىجسٌ

 (غٌ(

 

 

 

1 130.6 
ab

 341.9 
a
 740.1 

a
 1210.4 

a
 1860.9 

a
 -- 

2 128.4 
ab

 340.4 
a
 741.1 

a
 1233.5 

a
 1886.9 

a
 -- 

3 125.1 
b
 332.1 

a
 721.3 

a
 128.2  

a
 1856.9 

a
 -- 

4 134.1 
a
 359.1 

a
 763.6 

a
 1279.540 

a
 1958.890 

a
 -- 

L.S.D 8.059 32.511 77.225 131.270 167.840 -- 

p ˃ f 0.553 0.182 0.391 0.732 0.701 -- 

اىَستهيل اىؼيف  

 (غٌ(

 

 

1 118.2 
ab

 315.2 
a
 726.8 

ab
 832.0 

a
 1191.9 

a
 3184.6 

a
 

2 120.3 
ab

 309.1 
a
 662.3 

b
 834.1 

a
 1172.2 

a
 3099.7 

a
 

3 113.4 
b
 300.8 

a
 684.9 

ab
 953.2 

a
 1153.9 

a
 3206.3 

a
 

4 121.6 
a
 314.4 

a
 761.5 

a
 875.2 

a
 1254.7 

a
 3327.5 

a
 

L.S.D 7.011 31.327 87.299 178.880 161.230 
a
 328.500 

p ˃ f 0.109 0.757 0.117 0.478 0.599 0.560 

 اىشيبدة اىىسنيت

 (غٌ(

 

 

1 89.7 
ab

 211.3 
a
 398.3 

a
 470.3 

a
 650.5 

a
 1820.0 

a
 

2 87.8 
ab

 212.0 
a
 401.6 

a
 492.0

 a
 653.4 

a
 1846.3 

a
 

3 85.6 
b
 206.110 

a
 389.2 

a
 497.0 

a
 638.710 

a
 1816.5 

a
 

4 93.9 
a
 224.540 

a
 404.5 

a
 516.0 

a
 679.350 

a
 1918.3 

a
 

L.S.D 7.983 26.146 55.642 63.240 46.181 167.990 

p ˃ f 0.553 0.182 0.391 0.732 0.701 0.573 

 

اىغذائيٍؼبٍو اىتحىيو   

 )غٌ ػيف/غٌ سيبدة وسنيت(

 

 

1 1.33 
a
 1.55 

a
 1.92 

a
 1.88 

a
 1.88 

a
 1.80 

a
 

2 1.38 
a
 1.56 

a
 1.82 

a
 1.79 

a
 1.80 

a
 1.71 

a
 

3 1.34 
a
 1.57 

a
 1.87 

a
 2.03 

a
 1.81 

a
 1.82 

a
 

4 1.30 
a
 1.44 

a
 1.98 

a
 1.79 

a
 1.89 

a
 1.8 

a
 

L.S.D 0.057 0.236 0.343 0.546 0.327 0.320 

p ˃ f 0.453 0.874 0.809 0.774 0.932 0.899 

 األحرف المختمفة  عموديًا تشير إلى وجود فروق بين المتوسطات.  -مالحظة :
 L.S.Dالمقارنة بين المتوسطات بأستخدام طريقة أقل فرق معنوي :                                       
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