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   عالئق فروج اللحم  الخالية من البروتين الحيواني علىإلى الميثيونين إضافة تأثير
 اإلنتاجيداء  األ
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   )٢٠٠٦ كانون الثاني ٢٤ ؛ القبول٢٠٠٥ حزيران ١٩ االستالم(
  

  الخالصة
وع ١٨٠تم استخدام  روج اللحم ن راخ ھجين ف اثير اضافة ) Cobb( من اف لدراسة ت

ى ق عل ي العالئ ونين ف اجي الميث اللاالداء االنت و  خ ة النم وم) ٢١-١( مرحل ة  و،ي مرحل
تم اضافة ثالث مستويات من الميثونين  .يوم) ٤٢-١ (والفترة الكلية ،يوم) ٤٢-٢٢( التسمين

ة %)  ٢٠,٠ و١٥,٠ و١٠,٠( ة التقليدي ع العليق ا م ت مقارنتھ م وتم روج اللح ق ف ى عالئ ال
اجي ومواصفات  المستخدمة في انتاج فروج اللحم التجاري ودراسة ثاثيرھا على االداء االنت

ة ا  .الذبيح ذائي معنوي ل الغ ة ومعامل التحوي ادة الوزني ع ) ٠٥,٠ <آ(تحسنت صفتي الزي م
ستو د الم ادة %) ١٥,٠ (ىزيادة نسبة الميثونين في العالئق وبصورة خاصة عن صفة الزي  ل

ة  لصفة معامل التحويل %)٢٠,٠ و١٥,٠( الوزنية والمستويين ة المختلف في المراحل الثالث
ؤثر اض.من العمر م ت ور   في حين ل ل طي ستھلك من قب ة العلف الم ى كمي ونين عل افة الميث

سبة لحم  .المعامالت المختلفة في ھذه الدراسة خالل فترة التجربة سبة التصافي ون ازدادت ن
ا  صدر معنوي ونين) ٠٥,٠<آ(ال ع اضافة الميث ي ،م دھن المترسب ف سبة ال اثر ن م تت ا ل  بينم

شير  . الجسم الحي بين معامالت التجربةالتجويف البطني وكذلك نسبة وزن الكبد الى وزن ت
روتين  ة من الب م الخالي روج اللح ق ف ى عالئ ونين ال ى ان اضافة الميث ة ال ذه الدراس ائج ھ نت

ة ة ومواصفات الذبيح اءة االنتاجي ن االداء والكف سنت م واني ح م  (الحي صافي ولح سبة الت ن
صدر م)ال روج اللح ي ف ة الم. ف ق التقليدي ن العالئ ضل م صورة اف روتين  ب ى الب ة عل حتوي
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ABSTRACT 

The effect of methionine supplementation on growth performance of 180 
briolers type (Cobb) during growing period (1-21) days, fattening period (22- 42) 
days and the entire rearing period (1- 42) day, and carcass traits were examined. 
Three levels of methionine (0.10, 0.15 and 0.20%) were supplemented to corn-
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soybean diet and compared with a normal diet (as control), for broiler feeding. 
Increasing methionine supplementation levels significantly improved weight gain 
and feed conversion efficiency, particularly at (0.15 and 0.20%) levels. Feed 
intakes were not significantly different among treatment groups. Carcass yield and 
breast yield increased at (0.15 and 0.20%) levels of methionine addition (P<0.05). 
Abdominal fat content and liver relative weights were not significantly different 
among the various treatments due to different methionine levels. Results of this 
experiment suggest that addition of methionine to corn-soybean diets had 
improved performance and carcass traits of broilers. 

  
  ةالمقدم

دواجن وييعتبر ة ال ة واالساسية في تغذي ة المھم از  الميثونين من االحماض االميني مت
ه تباحتوائ ى الكبري ا عل ي  مم ي االساس امض االمين ن الح ور م اج الطي سد احتي ه ل  يؤھل

ل  د من ) CH3(السيستين باالضافه الى ان الميثونين يجھز مجاميع المثي ه في العدي المطلوب
  .)١(ت االيضية مثل تخليق الكارنثين والكرياتين التفاعال

ابين  رة م ي الفت ت ف ي اجري وث الت ارت البح تخدمت ١٩٨٠ -١٩٧٠أش ي اس  والت
روتين ن الب ه م صادر مختلف ى )٣ و٢ (م د أن إل ه يحدث عن دان لالحماض االميني اك فق  ھن

سبب عدم اال سبب عدم حصول الھضم واالمتصاص او ب تفاده ھضم المواد الغذائية اما ب س
ه ن الحاج ا ع صاص لزيادتھ د االمت ا بع واع .منھ ات وان د كمي ه تحدي ى دراس ذا ادى ال  وھ

روتين ه تخليق الب ا في عملي تفاده منھ دواجن لالس ا لل  .االحماض االمينيه التي يجب توفيرھ
ة  من قيم ه ض اض االميني ن االحم اتوفره م اس م ى اس ق عل ب العالئ بح تركي ذا اص وھك

روتين .)٤(للدواجن االحتياجات الغذائيه  ه من الب تفادة ممكن ر اس ى اكب  وھذا بدوره يؤدي ال
روج اللحم اج ف صادية في انت دة االقت ق وتحقيق الفائ ذا المجال  .المستخدم في العالئ وفي ھ

االخص  بذلت جھود متواصله  من قبل الباحثين للعمل على تخفيض كلفة اعالف الدواجن وب
احثين مصادر البروتين الذي يعتبر من اال  ٥(عالف الحيوانيه الباھضة الثمن ومن ھؤالء الب

ار .)٦و ي ) ٧( أش روتين ف ن الب ضه م سب منخف ى ن سين ال ونين والالي ى ان اضافة الميث ال
اءه )finisher( النھائيةعالئق  فروج اللحم  ى الكف ؤثر عل واني الي  الخالية من البروتين الحي

د ع ترسيب ال ل ويمن ه ب ه وصفات الذبيح سبب نقص االنتاجي ذي يحصل ب ي الجسم ال ھن ف
ه ي العليق روتين ف ستوى الب د .م ستين) ٨( وج ونين والسي افة الميث سبة ان اض  – ١١,٠( بن

ى %) ١٧( الى عالئق منخفضة المحتوى من البروتين الخام ،على التوالى) %١٠,٠ ادى ال
ه عل ذي تمت تغذيت روج اللحم ال ة مع ف ا مقارن ه ذات ى عليقحصوله على فروج اعلى وزن

ي  وى بروتين د ،%)٢١(محت ذلك اك ن ) ١١ و١٠، ٩( ك سبة إضافة أنم  %)٣,٠ -١,٠( ن
ن  ذائي م ل الغ اءة التحوي ي كف وي ف ى تحسن معن م ادى ال روج اللح ق ف ى عالئ ونين ال الميث

روج  ه لف ائح الھجن المختلف ي ذب صافى ف سبة الت صدر ون م ال ادة وزن لح سم وزي ووزن الج
ول عند حص )١٢(  وايدھم.اللحم وله على نفس النتائج باضافة الميثونين الى عالئق الذرة وف

ه . الصويا وفي دراسه اخرى لتحديد احتياجات الذكور واالناث لھجن لحم من سالالت مختلف
ة ) ١٣(لم يجد  سالالت المختلف اختالفا كبيرا لمستوى الميثونين المطلوب للذكور واالناث ولل

ا ھيمن الھجن حيث وجدوا ان نسبة الميثو %) ٥٤,٠(و %) ٥٢,٠( نين التي يجب توفرھ
وع  روج اللحم ن ة لھجن ف ق البادئ ام في العالئ روتين الخ    Arbor  Acre وRossمن الب

  .على التوالي
ىال  ھذه فقد صممتمما تقدًوبناءا على  ونين ال اثير اضافة الميث ادةتجربة لدراسة ت   م

  .اء االنتاجي ومواصفات الذبيحةالذره وفول الصويا في عالئق فروج اللحم على االد
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  المواد وطرق البحث

ه  ذه الدراس ي ھ تخدم ف وع ١٨٠اس م ن روج اللح ين ف ن ھج د م وم واح ر ي رخ عم  ف
Cobb،ى ثالث   تم وزنھا فرديا وقسمت الى اربعة مجاميع ووزعت افراخ كل مجموعه عل

ع  ررات بواق رخ ١٥مك دائي  ف دل وزن ابت رر)٤٣-٤٢(وبمع ل مك ا لك رض التج نس  لغ
ذيتھا بصورة حر،وكانت ظروف التربية قياسية وعين من  libitium  adة  تمت تغ ى ن عل

ذرة ،العالئق ه ال  النوع االول احتوى على البروتين الحيواني اما النوع الثاني فقد اعتمدت في
ي  سب ھ ثالث ن ونين ب افة الميث ع اض صويا م ول ال ى %) ٢٠,٠ و ١٥,٠ و ١,٠( وف عل

ة ا،التوالي ى مرحلتين وتمت تغذي راخ عل و من عمر ،الف رة النم ى فت وم )  ٢١ -١( االول ي
ر  ن عم سمين م ة الت والي) ٤٢-٢٢(والثاني ى الت و عل ق نم ه وعالئ ق بادئ ى عالئ وم عل  ،ي

ق  ).٢(و) ١(بالمكونات و بالنسب الموضحة في الجدولين رقم   بحيث امكن ان تكون العالئ
ة الممثل سبة الطاق ام المختلفة متجانسة من حيث ن روتين الخ سبة الب  – Iso Calloric(ة ون

Iso Nitrogenous.(   
ر،  وزنت األفراخ أسبوعيا وتم حساب العلف المتناول لغاية االسبوع السادس من العم

دة ثالث ساعات ذبائح مع األجزاء .بعدھا تم جزر الفروج بعد قطع العلف عنه لم  وزنت ال
سبة دھن التجويف (الدراسة المأكولة ثم وزنت أجزاء الذبيحه المشمولة في  لحم الصدر ون

دھن في  حيث ان الميثيونين من االحماض االمينية )البطني والكبد التي تقلل نسبة ترسيب ال
د الي وبالكب دالت ى وزن الكب ؤثر عل ة.  ي صفات المدروس ت ال ة ،وكان ة الكلي ادة الوزني  الزي

ر/واليومية و كمية العلف المستھلك المحسوب على اساس غم وم/طي ذا االساس  . ي ى ھ وعل
 تم ايضا حساب نسبة التصافي ، المختلفةامكن حساب معامل التحويل الغذائي لفترات التربية

  .ونسبة لحم الصدر ونسبة الدھن في التجويف البطني ونسبة وزن الكبد الى الوزن الحي
د معن،تم تحليل نتائج الدراسة احصائيا وفق التصميم العشوائي الكامل م تحدي ة  وت وي

  . بعد اجراء التحويل الزاوي على النسب المئوية،المتوسطات بواسطة اختبار دنكن
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قالمستخدمة في   الغذائيةمكوناتال: ١ الجدول رقم ةعالئ د عمر التجرب ه عن ) ٢١–١( البادئ
  .يوم

  
  ) % (المكونات

  

  
   ١ليقة ع
  )المقارنة(

  
  ٢ ةليقع

  

  
  ٣ة عليق

  
  ٤ة عليق

  ٥٩  ٥٩  ٥٩  ٦٠  ذرة صفراء
  ٣٧  ٣٧  ٣٧  ٢٦  بروتين %  ٤٥صويا فول ال

  ----  ----  ----  ١٠  %٥٠بروتين حيواني
  ٢  ٢  ٢  ٢  دھن نباتي

  ٧٥,٠  ٧٥,٠  ٠, ٧٥  ٧٥,٠  فوسفات الكالسيوم
  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  كاربونات الكالسيوم

  ٢٥,٠  ٢٥,٠  ٢٥,٠  ٢٥,٠  ملح اليود
  ٧٥,٠  ٧٥,٠  ٧٥,٠  ٧٥,٠  ت ومعادنفيتامينا
  ٢٠,٠  ١٥,٠  ١٠,٠  ----   مضافميثونين

                            التحليل الكيمياوي المحسوب
  ٣٠٢٥  ٣٠٢٥  ٣٠٢٥  ٣٠٣٤   علفكغم/ك  كةاأليضيةالطاق

  ٩٥,٢١  ٩٥,٢١  ٩٥,٢١  ١,٢٢  %البروتين الخام 
  ٤٨,١  ٤٨,١  ٤٨,١  ٤٨,١  ارجنين
  ١٩,١  ١٩,١  ١٩,١  ١ ,٢١  اليسين
  ٥٦,٠  ٥١,٠  ٤٦,٠  ٣٦,٠  ميثونين
  ٣٣,٠  ٣٣,٠  ٣٣,٠  ٣٢,٠  سيستين
  ٢٨,٠  ٢٨,٠  ٢٨,٠  ٢٦,٠  تربتوفان
  ٢٣,١  ٢٣,١  ٢٣,١  ٧٢,١  جاليسين

  ).١٤(        تم حساب التحليل الكيمياوي على اساس ما ورد في 
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-٢٢( لتسمين عند عمرل المستخدمة في عالئق التجربة  الغذائيةمكوناتال: ٢الجدول رقم 
  .يوم )٤٢

  
   ) % (المكونات

  

  
   ١ليقة ع
  )المقارنة(

  
  ٢ ةعليق

  

  
  ٣ة عليق

  
  ٤ة عليق

  ٥٩  ٥٩  ٥٩  ٥,٦١  ذرة صفراء
  ٥,٣٢  ٥,٣٢  ٥,٣٢  ٢٦  بروتين% ٤٥صويا فول ال

  ----  ----  -----  ٧  %٥٠بروتين حيواني
  ٥,٣  ٥,٣  ٥,٣  -----  حنطه محلية
  ٣  ٣  ٣  ٥,٣  دھن نباتي

  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  فوسفات الكالسيوم
  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  ٥,٠  كاربونات الكالسيوم

  ٢٥,٠  ٢٥,٠  ٢٥,٠  ٢٥,٠  ملح اليود
  ٧٥,٠  ٧٥,٠  ٧٥,٠  ٧٥,٠  فيتامينات ومعادن

  ٢٠,٠  ١٥,٠  ١٠,٠  -----   مضافيثونينم
  التحليل الكيمياوي المحسوب

  ٣١٢٥  ٣١٢٥  ٣١٢٥  ٣١٤٩   علفكغم/كالطاقه األيضية ك 
  ٣٢,٢٠  ٣٢,٢٠  ٣٢,٢٠  ٦٠,٢٠  %البروتين الخام 

  ٣٥,١  ٣٥,١  ٣٥,١  ٣٦,١  ارجنين
  ٠٦,١  ٠٦,١  ٠٦,١  ١١,١  اليسين
  ٥٣,٠  ٤٨,٠  ٤٣,٠  ٣٤,٠  ميثونين
  ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠  ٣٠,٠  سيستين
  ٢٦,٠  ٢٦,٠  ٢٦,٠  ٢٤,٠  تربتوفان
  ١٣,١  ١٣,١  ١٣,١  ٤٥,١  جاليسين

  ).١٤(لكيمياوي على اساس ما ورد في     تم حساب التحليل ا
  
  النتائج 

م  دول رق واردة الج ات ال شير البيان سب  ) ٣(ت ونين بالن افة الميث ى ان اض  ١٠,٠(ال
صويا %) ٢٠,٠ و١٥,٠و ول ال ذرة وف ق ال ى عالئ ادة ،ال ي الزي وق ف ق تف ى تحقي  ادت ال

صالحطير في/غم ) ٤٠ و٦٧ و٥(الوزنية الكلية قدره  ور ل امال الطي ة  المع ة والثالث ت الثاني
والي،  ى الت ة عل االولىوالرابع ة ب ة ،مقارن ادة وزني ضل زي ي نتجت وان اف ة الت ن العليق  م

افي المجموعة الميثونين %) ١٥,٠(اضيف اليھا  ا تفوقت معنوي ) ٠٥,٠ < آ (ثالثة حيث انھ
  .يوم) ٢١(على المجموعتين االولى والثانية عند عمر
املتين الث وق المع ضا تف وحظ اي ا ل ا معنوي ة تفوق ة والرابع  في صفة ) ٠٥,٠ < آ(الث

ى( معامل التحويل الغذائي على كل من عليقة المقارنة ا ) االول ة المضاف اليھ ة الثاني والعليق
ونين%) ١٠,٠( ة . ميث ا المعامل ت فيھ ث تفوق ة حي ة اليومي ادة الوزني ع الزي ال م ذلك الح ك

على  ، وحسابيا على العليقتين الثانية والرابعة على عليقة المقارنة) ٠٥,٠ < آ(الثالثة معنويا 
ا  فقديوم) ٢١( كمية العلف المتناول لغاية عمر اما .التوالي ا معنوي اك اختالف  آ( وجد ان ھن

وعتي ) ٠٥,٠ < ع مجم ة م ة مقارن ه الثالث ور المجموع ين طي ستھلك ب ادة العلف الم ي زي ف
سيطرة  ة ال ى عليق ى(الطيور المغذاة عل ك ال) االول اوتل ونين %) ١٠,٠( تي اضيف اليھ ميث
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   .)الثانية(
  

- ١( االداء االنتاجي للفروج في مرحلة البادىءتاثير اضافة الميثونين على : ٣الجدول رقم 
   .يوم )٢١

  
  الصفات

  

المعاملة 
  االولى

  )المقارنة(

المعاملة الثانية 
١٠,٠  % 

  ميثونين

 المعاملة الثالثة
١٥,٠ %

  ميثونين

 الرابعة المعاملة
٢٠,٠ %  

  ميثونين
معدل الزيادة الوزنية 

  طير/الكلية غم
  
     ب٣٩٣

  
    ب٣٩٨

  
      أ٤٦٠

  
     أب٤٣٣

معامل التحويل           
كغم / كغم علفالغذائي
  حي

  
     ج١.٧١

  

  

    ب١.٦٥
  
     أ١.٥٩

  
     أ١.٦١
  

معدل الزيادة الوزنية 
  يوم/طير/اليومية غم

  
   ب١٨.٧١

  
   أب١٨.٩٥

  
    أ٢١.٩٠

  
  أب ٢٠.٦١

معدل كمية العلف 
المتناول                

  يوم/طير/غم

  
 ب  ٣٢, ٠٠

  
   ب٣١.٢٧

  
    أ٣٤.٨٢
  

  
   أب٣٣.١٩

  .)٠٥,٠ < آ(   الحروف المختلفة أفقيا تدل على وجود فروقات معنوية 
            

آما بخصوص االداء االنتاجي لفروج اللحم في المعامالت االربعة خالل فترة التسمين 
وم)٤٢-٢٢( م  (، ي دول رق سب ،)٤الج ونين بالن افة الميث ين ان اض د تب  ١٥,٠ و١٠,٠( فق
وي  %) ٢٠,٠و وق معن ى تف ع ) ٠٥,٠ < آ(ادى ال ة لجمي ة الكلي ادة الوزني دار الزي ي مق ف

سيطرة ة ال ا و ،معامالت التجربة مقارنة مع معامل ة معنوي ة والرابع املتين الثالث  تفوقت المع
ي ال ة ف ة المقارن ى مجموع ةعل ة اليومي ادة الوزني ذائي .زي ل الغ ل التحوي سبة لمعام  وبالن

ور مجموعة ) ٠٥,٠ < آ(أظھرت طيور المجموعتين الثالثة والرابعة تفوقا معنويا   على طي
ور المجموعة المقارنة في حين أظھرت طيور المجموعة الثانية تحسنا غير  ى طي معنويا عل

وم/طير/غم(وبخصوص العلف المتناول . االولى ك ) ي ا احصائيا لتل م يالحظ وجود اختالف ل
   .الصفة بين طيور المعامالت المختلفة
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االداء االنتاجي لفروج اللحم في مرحلة يبين تاثيراضافة الميثونين علٮ: ٤لجدول رقم 
  .يوم) ٤٢-٢٢( التسمين

  
  الصفات     

المعاملة 
 االولى

  )المقارنة(

 المعاملة الثانية
٠.١٠  % 

  ميثونين

 المعاملة الثالثة
٠.١٥% 

  ميثونين

المعاملةالرابعة
٠.٢٠ %  

  ميثونين
معدل الزيادة 
 الوزنيه الكلية

  طير/غم

  
    ج٨٧٥.٥
  

  
   ب  ٩١٥

  
      آ٩٤٨

  
      أب٩٢٦

معامل التحويل 
 كغم الغذائي
  كغم حي/علف

  
     ب٢.٤٩

  

  
     أب٢.٣٤

  
     أ٢.٢٨

  
     أ٢ ,٢٩

معدل الزيادة 
 الوزنية اليومية

  طير/غم

  
   ب٤١.٦٩

  
    آب٤٣.٥٧

  
    أ٤٥.١٤

  
    آ٤٤.٠٩

معدل كمية العلف 
  المتناول 

  يوم/ ط/غم

  
      آ١٠٤

  
      آ١٠٢

  
    آ١٠٢.٩

  
      آ١٠١

  .)٠٥,٠ < آ(    الحروف المختلفة أفقيا تدل على وجود فروقات معنوية 
           

ار  ة باالعتب رة االجمالي ذ الفت د اخ وم) ٤٢-١(عن ا ،ي اثيرا معنوي ك ت د ان ھنال د وج  فق
ة  ة الكلي ادة الوزني ائي والزي ى وزن الجسم النھ ك االضافات عل الضافة الميثونين ولنسب تل
سل  بعض  حسب التسل ع بعضھا ال امالت م ع المع ين جمي ة  ب ات معنوي حيث ظھرت فروق

والي) االولى ، الثانية،رابعةال ،المعاملة الثالثة( ى الت م ،عل ا ھو موضح في الجدول رق  وكم
ين  .٥ وقد ترتب على زيادة نسب اضافة الميثونين فروقات في معدل الزيادة الوزنية الكلية ب

درھا  امالت ق ذكورة اعاله/غم) ٥٠ ،٧٢ ،٣٩(تلك المع امالت الم سل المع ر حسب تسل  طي
ى ة االول ة بالمجموع و ،مقارن ى الت ذائي،اليعل ل الغ ل التحوي د ادت ، وبخصوص معام  فق

وي   ى حصول تحسن معن ة ال ة والرابع املتين الثالث ونين في المع ) ٠٥,٠ < آ(اضافة الميث
ر  سنا غي ة تح ة الثاني رت المعامل ين اظھ ي ح ى ف ة االول ع المعامل ة م صفة مقارن ذه ال لھ

  .معنوياعلى معاملة السيطرة
امالت اضافة اثرت اضافة الميثونين على معدل ا ة واظھرت مع لزيادة الوزنيه اليومي

ور  الثانية والرابعةالميثونين ا حققت طي  تحسنا حسابيا مقارنة مع طيور المعاملة االولى بينم
  .في تلك الصفة المعاملة الثالثة  تفوقا معنويا على طيور المعاملة االولى

وي  ،اما بالنسبة لتاثير اضافة الميثونين على العلف المتناول رق معن ك ف م يكن ھنال فل
  .في استھالك العلف بين طيور المجاميع االربعة خالل فترة التربية االجمالية
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للفترة االداء االنتاجي لفروج اللحم يبين تاثير اضافة الميثونين على : ٥الجدول رقم 

  .يوم) ٤٢-١( االجمالية
  ىالمعاملةاالول  الصفات

  المقارنةعليقة 
 ةالمعاملةالثاني

٠.١٠ %
  ميثونين

 المعاملةالثالثة
٠.١٥ %

  ميثونين

 المعاملةالرابعة
٠.٢٠ %

  ميثونين
  وزن الجسم النھائي،

    ب١٤٠٠    أ١٤٥٠     ج١٣٥٥     د١٣١٠  طير/غم

معدل الزيادة 
    ب١٣٥٩    آ١٤٠٨     ج١٣١٣     د١٢٦٩  ط/الوزنيةالكلية غم

 لغذائي امعامل التحويل
     آ٢.٠٧    آ٢.٠٥  آب  ٢.١٣    ب٢.٣٠  كغم حي/كغم علف

معدل الزيادة الوزنية 
   آب٣٢.٣٦   آ٣٣.٥٢   آب٣١.٢٦   ب٣٠.٢١  ) غم(اليومية

العلف المتناول 
    آ٦٧.٠٩   آ٦٨.٨٦    آ٦٦.٦٤       آ٦٨  يوم/طير/غم

  .)٠٥,٠ < آ(   الحروف المختلفة أفقيا تدل على وجود فروق معنوية
  

اثير الضاف ك ت ى مواصفات الذبيحة من ناحية اخرى فقد وجد ان ھنال ونين عل ة الميث
م دول رق ي الج ين ف ا مب وزن الحي  ،)٦( كم ى ال سبة ال ة ن ث تحسن وزن الذبيح سبة (حي ن

ة ) التصافي املتين الثالث ين المع ة ب ات معنوي تبعا لزيادة نسبة اضافة الميثونين وكانت الفروق
ى  فيلميثونين اضافة اكذلك ادت ،)السيطرة(والرابعة مقارنة مع المعاملة االولى   العالئق ال

ستويات  ونين بالم د اظھرت اضافة الميث  ١٥,٠(زيادة نسبة لحم الصدر الى الوزن الحي وق
صدر  %) ٢٠,٠و م ال سبة لح ادة ن ي زي ة ف ات معنوي ة  فروق ة والرابع املتين الثالث ي المع ف

  .)السيطرة(مقارنة مع المعاملة االولى 
            

  . لفروج اللحمنين على بعض مواصفات الذبيحةتاثير الميثو: ٦ الجدول رقم
  صفات الذبيحة   

%          

 المعاملة
االولى     

  )المقارنة(

 المعاملةالثانية
٠.١٠ %

  ميثونين

المعاملة الثالثة 
٠.١٥ %

  ميثونين

المعاملةالرابعة 
٠.٢٠ %

  ميثونين
 الوزن /وزن الذبيحة 

    آ٧٥.٥   آ٧٥.٨  ب آ٧٤.٦   ب٧٣.٣   الحي

 /وزن لحم الصدر 
   أ١٣.١   أ١٣.٣   آب١٢.٨   ب١١.٨  الوزن الحي

دھن التجويف البطني 
    آ٢.١٨   آ٢.٢٠   أ٢.١٢     أ٢.١  الوزن الحي/

 الوزن /وزن الكبد 
    أ٢.١٨   آ٢.١٦   أ٢.٢٥   أ٢.٣٠  الحي

  .)٠٥,٠ < آ(الحروف المختلفة أفقيا تدل على وجود فروق معنوية     
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م ام وزن الحي، فل ى ال د ال سبة وزن الكب سبة دھن التجويف البطني ون ا بخصوص ن
  .يالحظ وجود فروقات احصائية بين المعامالت المختلفة

 
  المناقشة

صويا  ول ال ذرة وف أشارت نتائج ھذه الدراسة الى تفوق الفروج المغذى على عالئق ال
ة ال ق التقليدي ة مع العالئ واني في المضاف اليھا الميثونين مقارن روتين الحي ى الب ة عل محتوي

ذائي ل الغ اءة التحوي ة وكف ادة الوزني ة في الزي ة المتمثل د يعزى ،الصفات االنتاجية المھم  وق
ؤدي  ا ي ة مم ة االحماض االميني سبب ذلك الى ان اضافة الميثونين يعمل على تحسين موازن

اد دوره يحقق زي ذي ب روتين في الجسم وال اء الب ادة بن ل الى سرعة وزي ر وتقلي ة اكب ة وزني
اما بالنسبة لتاثير الميثونين على العلف المتناول فلم تالحظ  ،نسبة الدھن المترسب في الجسم

ولكن التحسن في  فروقات معنوية بين طيور المجاميع االربعة خالل فترة التربية االجمالية،
ادة الوزنمعامل التحويل الغذائي ة  ادى الى حدوث الفرق الملحوظ في الزي ة والكلي ة اليومي ي

ه كل من ،لصالح معامالت اضافة الميثونين ا توصل الي ائج مع م ذه النت  ١٢، ٩( واتفقت ھ
د اضافة ) ١٥و ١٤ روج اللحم عن اجي لف ا في صفات االداء االنت حيث وجدوا تحسنا معنوي

صويا ول ال ذرة وف ى دور)١(واشار  ،الميثونين الى عالئق ال ونين ال م في تحسين الميث  المھ
التفاعالت االيضية من خالل منحه لمجموعة المثيل المطلوبة في تلك التفاعالت وھذا بدوره 

ة ل غذائي عالي اءة تحوي ذاء وتحقيق كف ا وجد. يؤدي الى االستفادة القصوى من الغ  ان بينم
ي فيعالئق فروج اللحم الخالية من الميثونين المضاف تعاني نقصا واضحا   الحامض االمين

انخفاض في لك فان عالئق فروج اللحم الخالية من الميثونين المضاف تؤدي الى الميثونين لذ
اما بخصوص نسبة التصافي ولحم الصدرالى الوزن الحي فقد اظھرت اضافة . االنتاجكفاءة

ى  ة االول ع المعامل ة م ة مقارن ة والرابع املتين الثالث صالح المع ة ل ات معنوي ونين فروق الميث
د) ١٢ و١١ ،١٠(كل من نتائج متفقة مع ما وجده وجاءت ھذه ال) المقارنة( ر وأك ى األخي  إل
ر إلى الميثونين إضافة أن ائح اكث ى ذب الي الحصول عل و وبالت  العالئق يعمل على زيادة النم

سبة  ى بن سبة ،%)١.٦(وزنا و لحم صدر اعل ا عن ن د  وزنام  دھن الجويف البطني والكب
ة ب ة الى الوزن الحي فلم يالحظ فروقات معنوي امالت المختلف ى ان ين المع ذا عل دل ھ د ي وق

ة  وموازنةاضافة المثيونين حسن من قابلية الطيور على امتصاص وتمثيل  االحماض االميني
ي  ن ف يب دھ دث ترس م يح الي ل ة وبالت ع الطاق بھا م ي تناس ل ف ى خل ؤدي ال م ي ة ول النباتي

ف يالتجوي ساب البطن ل ح ة اق ة الثالث ي المعامل د ف ر وزن الكب امالت  وظھ اقي المع ن ب يا ع
 الدراسات السابقة الى ان حاجة وأشارت ).٩  و٨(وھذا يتفق مع ما وجده كل من  ،المختلفة

ق بحدود  ونين في العالئ ى الميث صغيرة ال ة لمختلف سالالت % ٠.٥٠االفراخ ال من العليق
دون اضافة المي ذلك فروج اللحم في فترة النمو وھذا ما التوفره العالئق االعتيادية ب ونين، ل ث

ي  ه تحسن ف و و يعقب ادة النم ى زي ل عل ق يعم واع العالئ ة ان ى كاف ونين ال ان اضافة الميث ف
  . صفات الذبيحة

هأجماال لما تقدم من نتائج ھذه الدراسة ذرة  فان ق ال تنتاج ان استخدام عالئ  يمكن االس
ت ق وفول الصويا باضافة الحامض االميني الميثونين يمكن ان يكون بديال عن اس خدام العالئ

ة  ة االنتاجي نالتقليدية من الناحي ا م صاديةام ة االقت روتين  الناحي ديل للب يمكن استخدامه كب  ف
وث ه بسبب ارتفاع ثمنالحيواني  وزيادة احتمال تلوثه وخاصة بالسالمونيال بنسبة اكبر من تل

  .)١٦(البروتينات النباتية  كما اشار 
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