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  Abstractالمستخلص  
) فـــي اربـــع تجـــارب لمعرفـــة Compensatory Growthتمـــت دراســـة النمـــو التعویضـــي (

تـــأثیر اســـتعمال انظمـــة التقنـــین الغـــذائي تخفیـــف العلـــف والكمیـــة والزمنیـــة والضـــوئیة فـــي الصـــفات 
  االنتاجیة والفسلجیة لفروج اللحم. ویمكن ایجاز نتائج هذه التجارب كما یأتي :

ة االولــى اســتعمل نظــام تخفیــف العلــف اذ تــم تخفیــف العلــف المقــدم خــالل المــدة مــن فــي التجربــ ¶
% مــن العلیقــة 45و  30،  15یومــًا بنخالــة الحنطــة وبنســبة  14یــوم ولغایــة عمــر   4عمــر 

الكلیة وبعدها قـدمت الفـراخ اللحـم علیقـة بـادىء ونمـو قیاسـیة لغایـة انتهـاء التجربـة عنـد عمـر 
ائج التجربـة الـى حصـول نمـو تعویضـي كامـل فـي معـامالت التقنـین سبعة اسابیع . اشـارت نتـ

الغــذائي كافــة اذ تســاوت معـــدالت اوزان الجســم النهــائي فــي هـــذه المعــامالت مــع معـــدل وزن 
 <الجســـم لمعاملـــة الســـیطرة عنـــد عمـــر ســـبعة اســـابیع . ولـــوحظ وجـــود انخفـــاض معنـــوي (أ  

  مالت التقنین قیاسًا بمعاملة السیطرة.) في الوزن النسبي لدهن البطن والذبیحة في معا0.05
في التجربة الثانیة استعمل نظام تقنین العلـف الكمـي اذ غـذیت افـراخ اللحـم علـى كمیـات علـف  ·

یومــًا وقورنــت  14-4% خــالل المــدة مــن عمــر 50و  37.5،  25،  12.5،  0مقننــة بنســبة 
الــى عــدم وجــود اختالفــات نتائجهــا مــع علیقــة الســیطرة (تغذیــة حــرة) . اشــارت نتــائج التجربــة 

معنویـــة فـــي معـــدل وزن الجســـم النهـــائي والـــوزن النســـبي لـــدهن الـــبطن بـــین معـــامالت التقنـــین 
الغـــذائي ومعاملـــة الســـیطرة عنـــد عمـــر ســـبعة اســـابیع ماعـــدا المعاملـــة الخامســـة (تقنـــین علـــف 

ًا %) فقد كان معدل وزن الجسم النهـائي والـوزن النسـبي لـدهن الـبطن فیهـا منخفضـا معنویـ50
ـــة الســـیطرة. وكـــذلك اظهـــرت معـــامالت التقنـــین الثانیـــة 0.05 <(أ   ) قیاســـًا مـــع طیـــور معامل

) فـي الـوزن النسـبي لقطعـة الصـدر والـوزن النسـبي 0.01 <والثالثة والرابعـة زیـادة معنویـــة (أ  
للحـــم فـــي الصـــدر قیاســـًا بمعاملـــة الســـیطرة فـــي حـــین كانـــت منخفضـــة معنویـــًا فـــي المعاملـــة 

  الخامسة.
في التجربة الثالثة استعمل نظـام تقنـین العلـف الزمنـي اذ قـدم العلـف الیـومي امـام االفـراخ لمـدد  ¸

ساعة بالیوم وصومت افراخ المعاملة الرابعة بین یوم واخـر خـالل  12و  9،  6زمنیة محددة 
ـــالت مــع معاملــة الســیطرة التــي قــدم فیهــا  14-4المــدة بعمــر  یومــًا وقورنــت نتــائج هــذه المعامـ

سـاعة فـي الیـوم. اشـارت نتـائج التجربـة الـى حصـول  24لف بصورة حرة امام االفراخ لمدة الع
نمو تعویضي كامـل فـي كافـة معـامالت التقنـین الغـذائي بحیـث تسـاوت معـدالت اوزان الجسـم 

ن الجسم لمعاملة السیطرة عند عمر سبعة اسـابیع . النهائیة في هذه المعامالت مع معدل اوزا
) فـي الـوزن النسـبي لـدهن الـبطن والذبیحـة والـوزن 0.05 <ولوحظ وجود انخفـاض معنـوي (أ  

 <النســبي للكبــد فــي معــامالت التقنــین كافــة . وقــد اظهــرت هــذه المعــامالت زیــادة معنویــة (أ  
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ب
 <لحم الصدر وانخفـاض معنـــوي (أ  ) في الوزن النسبي لقطعة الصدر والوزن النسبي ل0.05
  ) في الوزن النسبي لقطعة الظهر قیاسًا بمعاملة السیطرة.0.05

فــي التجربــة الرابعــة اســتعمل نظــام التقنــین الضــوئي لتقنــین العلــف اذ تــم خفــض عــدد ســاعات  ¹
-4یومـًا للمعاملـة الثانیـة و  14-1سـاعة / یـوم خـالل المـدة بعمـر  12االضاءة الیومیة الـى 

یومـــًا للمعاملـــة الرابعــة قیاســـًا بمعاملـــة الســـیطرة (المعاملـــة  21-4یومــًا للمعاملـــة الثالثـــة و  14
ســاعة ضــوء / یــوم). اشــارت نتــائج التجربــة ان التقنــین الضــوئي المبكــر لــیس لــه  24االولــى 

تـــأثیر معنـــوي فـــي وزن الجســـم عنـــد عمـــر ســـبعة اســـابیع ماعـــدا المعاملـــة الرابعـــة اذ اظهـــرت 
ًا فـــي معـــدل وزن الجســـم النهـــائي قیاســـًا بمعاملـــة الســـیطرة. ولـــوحظ انخفـــاض انخفاضـــًا معنویـــ

) فــي الــوزن النســبي لــدهن الــبطن والذبیحــة والــوزن النســبي لقطعــة الظهــر 0.05 <معنــوي (أ  
) فــي الــوزن النســبي لقطعــة الصــدر والــوزن النســبي للحــم الصــدر 0.05 <وارتفاعــًا معنویــًا (أ  

  یاسًا بمعاملة السیطرة.في معامالت التقنین الضوئي ق
لقــد اشـــارت نتـــائج التجـــارب االربعــة الـــى ان انظمـــة التقنـــین الغــذائي المبكـــر لـــیس لهـــا     

تـــأثیر معنـــوي فـــي نســـبة التصـــافي ، الـــوزن النســـبي لالحشـــاء الداخلیـــة ، الـــوزن والطـــول النســـبي 
مصــل الــدم  الجــزاء االمعــاء الدقیقــة واالعــورین ، بعــض صــفات الــدم والمعیــار الحجمــي الضــداد

الموجهة ضـد حمـة النیوكاسـل عنـد عمـر سـبعة اسـابیع . فـي حـین اظهـر التقنـین الغـذائي المبكـر 
ـــًا (أ   ـــع انخفاضـــًا معنوی ـــة والســـیما الهالكـــات 0.05 <للتجـــارب االرب ) فـــي نســـبة الهالكـــات الكلی

) Sudden Death Syndrome )SDSومتالزمــة المــوت المفــاجىء  Ascitesبمــرض الحــبن 
) 0.05 <) فــي اســتهالك العلــف الكلــي وتحســنًا معنویــًا (أ  0.01 <خفاضــًا معنویــًا (أ  وكــذلك ان

) فــي قــیم الــدلیل االنتــاجي 0.01 <فــي كفــاءة التحویــل الغــذائي الكلیــة وكــذلك ارتفاعــًا معنویــًا (أ  
  ومقیاس المؤشر االقتصادي عند عمر سبعة اسابیع .
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