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أستعمال نسب مختمفة من قشور الرز المعاممة كيميائيأ في االداء االنتاجي لفروج المحم
د .فيصل محبس الطاهر

د .قاسم محمود حمو

* محمودثامر الجياشي

كمية الزراعة  /جامعة المثنى

المستخمص
أجريت التجربة في محطة االبحاث والتجارب الزراعية التابعة لكمية الزراعة -جامعة المثنى لممعرفة أستخدام
نسب مختمفة من قشور الرز المعامل كيميائيا عمى االدى االنتاجي لفروج المحم

واستعمل فييا  300طير (فروج

لحم) من ( ساللة روز) بعمر يوم واحد وبمعدل وزن ابتدائي  37غم .رﹸ بيت االفراخ في قاعة الدواجن داخل اقفاص
وزعت عشوائياً عمى  4معامالت بواقع  75طير لكل معاممة وقسمت االفراخ عشوائياً عمى
مساحة كل قفص  1.5م ُ
ثالثة مكررات ( 25طير /مكرر) ،وت ضمنت المعامالت (مجموعة السيطرة  :T1تم اعطاء عميقة قياسية لالفراخ وT2

و T3و :T4والتي أستخدمت فييا قشور الرز المعاممة كيميائي ًا بالنسب  5و 7و % 10في العميقة عمى التتابع.
أشارت نتائج التحميل االحصائي عن نسبة التصافي من دون االحشاء المأكولة ومع ا الحشاء المكولة واوزن القمب
والقانصة والكبد فقد لوحظ تفوق المعاممة  T3معنويﴼ)  )P< 0.05ايضاً عمى المعامالت المتبقية (المقارنة وT2
ال عن تفوق
و )T4ﺇذ بمغت متوسطاتيا ) 65.24و 69.63و 0.325و 1.88و )2.18لمصفات عمى التتابع ،فض ً
المعاممة نفسيا في متوسط الوزن النسبي لمقطعيات الرئسية (الصدر واالفخاذ والوصمة الفخذية الكاحمية ) ﺇذ بمغت
متوسطاتيا  27.59و 16.03و 12.69لمصفات عمى التتابع.
أما بالنسبة لمتوسط االوزان لمقطعيات الثانوية فقد بينت النتائج تفوق المعاممة  % 10( T4قشور رز) عمى
المعامالت المتبقية لمتجربة اذ بمغت متوسطاتيا  27.86و 12.25و 5.37غم الجزء ﺇلظير واالجنحة والرقبة عمى
التتابع ،ولوحظ ايضاً تفوق المعاممة  T3معنوياً في ال طول والوزن النسبي لجميع أجزاء االمعاء الدقيقة واالعورين
(االثني عشري والصائم والمفائفي) مقارنة بمعاممة السيطرة و T2و.)T4

المقدمة
ا لمخمفات الزراعية ىي نواتج حيوية لعمميات صنع الغذاء في النباتات المختمفة والمتبقية في الحقول بعد
الحصول عمى المنتج او المحصول الرئيسي يميل البعض الى تسميتيا بالمتبقيات الزراعية وىي ذات قيمة اقتصادية
ىامة واحيانا تشكل ثروات كبيرة غالبا ما تكون ضائعة بسبب عدم االستغالل وىنالك قائمة طويمة في ىذه المواد
والتي يختمف وجودىا ووفرتيا باختالف اليمدان ولعل من اىميا قشور الرز ومخمفات حقول الرز .تمثل قشره الرز
الغالف الذي يحيط بحبة الرز قبل طرحو كغذاء لالستيالك البشري اذ تطرح ىذه القشور من قبل المعامل التي تنتج
ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
*البحث مستل من رسالـــــــــــــــــــــــــة الماجستير لمباحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث الثالث
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ىذه المادة بل عمى العكس تطرح لمتخمص منيا محدثة تموث بيئي (الحميداوي )2012 ,كيميائيا يتكون قشر
الرز من  % 20السيميكا و %30-40سميموز و  %30-25المجنين و %15-10رماد و  %10-5رطوبة
( ) Muna,2013ويختمف التركيب الكيميائي لمقشور الرز حسب االختالفات في المناخ والموقع الجغرافي وكذلك نوع
الرز المزروع حيث يشكل  SiO2نسبة  22.12%في حين تشكل المواد العضوية والماء نسبة  %74أما االكاسيد
مثل () )Al2O3+Fe2O3+CaO2+ MgOتشكل نسبة (Mosa,2014) %4كما موضح في الجدول ()1
أما محتوى قشور الرز من المركبات العضوية بعد أستخالص السيميكا منو موضح باالجدول ( )2حيث الجزء
العضوي يتركب من السيموز والمكنين و الييموسيميوز حيث االخير يتكون من - Dالزيموزو - Lريبنوز و - D
الجالكتوز))Asstabraq,2014
أن قشور الرز يمكن تحويميا الى اعالف حيوانية بعد معاممتيا بالطرق البيولوجية او استخدام اليوريا او االمونيا او
بعض االحماض او القواعد وذلك لتحسين نسبة البروتين فييا وتحسين معامل ىضميا فضآل عن استخداميا كارضيو
لنثر بذور الشعير فتكون عند نمو البادرات خميطا عمفيا لتغذية الحيونات (باسم عباس واخرون  )2003,ويستفاد
منيا في الصناعات السميموزية وااللواح المضغوطة الحتوائيا عمى االلياف بمعدالت تقارب ما يحوية خشب االشجار
مما يجعميا مادة بديمة في الحصول عمى ىذه االلياف التي تشكل المادة االساس لعدد ىائل من الصناعات المعتمدة
عمى السميموز والمكنين ) )Philip,2007وقد بين ( ) Uguuowo,2013ان قشورالرز تحتوي طاقة  3.66وبروتين
الخام  ٪5.25وتصل األلياف  .٪ 33.1حيث استخدام مخمفات الرز كعنصر في األعالف الحيوانية وخاصة
المجترات والدواجن ) (Shwarmen and Dafwang,1996و) Awesu et al.( 2002في حين بقى استخدامو
محدود في تغذية الحيوانات وحيدة المعدة بسبب محتواه العالي اللياف والتي تحد من كمية الطاقة التي يحتاجيا
الطيركذلك يقـ ــوم بإفراز المـ ـ ـ ـ ـواد الغذائية المفرط ـ ـ ــة ) )King et al., 2000و (  Agbede et al.,(2002ولقمة
الدراسو فيما يخص ذلك وجدنا من الضروري معرفة تاثير اضافات مختمفة من الرز المعامل كيميائيا عمى بعض
الصفات االنتاجية لفروج المحم .
طريقة انعمم
عزل السميكا من قشور الرز
تم غسل كمية  100كغم من قشور الرز بالماء وجففت عند درجة ح اررة الغرفة لمدة  24ساعة ثم تم
تحريك المزيج مع  300لتر من محمول ( 1موالري حامض النتريك) وبدرجة ح اررة الغرفة ولمدة  24ساعة وذلك
لفصل المعادن والفمزات الغير مرغوب فييا ,واخذ الناتج من قشور الرز المغسول بالحامض وتم غسمو جيدا بالماء
ولمرات عديدة لحين زوال الحامض واستقرار الدالة الحامضية الى قريب التعادل بعدىا جفف قشور الرز في درجة
ح اررة الغرفة ثم عومل بمحمول (ىيدروكسيد الصوديوم  1موالري) اي ما يعادل  500لتر لكل  100كغم ولمدة 24
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ساعة ليتم بذلك عزل السيميكا نيائيا عن قشور الرز والذي فصل عن المحمول وغسل جيدا بالماء ثم جفف بدرجة
ح اررة الغرفة وجرش ليكون جاى از لوضعو في العميقة.
تصميم التجربه
اجريت التجربة في محطة االبحاث والتجارب الزراعيو التابعو لكمية الزراعو جامعة المثنى لممدة من
 2015/2/23ولغاية  ,2015/3/29واستعمل فييا  300طير(فروج لحم) تركي المنشأ من ساللة روز بعمر يوم
واحد وبمعدل وزن ابتدائي  37غم لكل طير مجيزة من احدى المفاقس االىمية في محافظة المثنى .ربيت االفراخ في
قاعة الدواجن مساحتيا  10*40داخل اقفاص خاصو مساحة الطابق الواحد ) (1 *1.5م وزعت عمييا المعامالت
عشوائياً بواقع  75طير لكل معاممة وبواقع (25طير لكل مكرر) وكانت المعامالت مقسمة كما يمي :
المعاممة االولى مجموعة السيطرة  : T1تم اعطاء عميقة قياسية لالفراخ.
المعاممة الثانية  :T2تم.استخدام قشور الرز بنسبة  %5في العميقة
المعاممة الثالثة : T3تم أستخدام قشور الرز بنسبة  %7في العميقة.
المعاممة الرابعة  :T4تم أستخدام قشور الرز بنسبة  %10في العميقة
ربيت االفراخ داخل اقفاص من االلمنيوم كل قفص يحوي اربع رفوف تم استغالل ثالثة منيا بواقع ( )75طي ار
في كل قفص قسمت الى  25طير في كل رف وكانت القاعة من النوع (شبو المغمق) حيث تم تنظيف القاعة بغسميا
بالماء عدة مرات ثم تعقيميا بواسطة الرش بمحمول االيودوفي ـ ـ ـل تركيز( ) % 40وثم تبخير القاعة بواسطة مسحوق
برمنكنات البوتاسيوم و محمول الفورمالين بنسبة 1:2وتركت القاعة مغمقة لمدة ( )24ساعة بعد التبخير ثم فتحيا
لمدة ( ) 24ساعة لخروج الغازات منيا ،أما اإلضاءة فكان يتم توفيرىا باستخدام مصابيح عادية من نوع (100واط)
موزعة بالتساوي عمى االقفاص مع توفر مولد كيربائي لتوفيراالضاءة لمدة ( )24ساعة يوميأ مع قطع اإلنارة بعض
االوقات لتعويد األفراخ عمى الظالم ليال  ,أما التيوية فكانت تتم باستخدام مفرغات ىواء لضمان حصول تيوية جيدة
لمقاعة  ،أما بالنسبة لدرجات الح اررة فقد تم ضبطي ا حسب عمر الطير بتوفير حاضنة غازية تم تشغيميا عند الحاجة
و ذلك لضمان بقاء درجة الح اررة داخل القاعة ثابتة وتم استخدام محارير زئبقية في أرجاء القاعة لمعرفة الدرجة
الح اررية داخل القاعة.
أما الرطوبة النسبية فقيست باستخدام مقياس معمق وسط القاعة لتثبيتيا ضمن المدى ( )%70- 60التي تعتبر
مالئمة لمطيور طوال مدة التجربة اعطيت الطيور محمول مائي محمى بالسكر خالل اليوم االول عند وصول االفراخ
وبمعدل ( 1كغم  10 /لتر ماء شرب مع  250غم خمرة و 1كغم (زبادي ) اما من ناحية التغذية ,فقد تم تقديم
عمف بادئ إلى عمر ثالثة أسابيع ثم استبدلة العميقة كعميقة نيائية لما تبقى من التجربة  ،وقد تم تصنيع العميقة في
معمل العمف التابع لمحطة االبحاث والتجارب الزراعية التابع لمكمية  ،وكان العمف يقدم في اطباق العمف البالستيكية
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بقطر  38سم بواقع ( ) 3- 2لكل مكرر حسب العمر ،ثم تم استبداليا بالمعالف الطولية وبواقع معمفين طولي لكل
مكرر أما الماء فكان يقدم في مناىل بالستيكية (من النوع المقموب) سعة  3لتر بواقع منيمين لكل حجرة .
تم تصنيع العميقة حسب الطرق العالمية المتبعة في التصنيع( )NRC,1994وقد تم تصنيع اربع انواع من
العالئق وعمى مرحمتين في المرحمة االولى تم تصنيع المجموعة الضابطة من دون اضافة اي كمية من قشور الرز
المعالج كيميائيا في حين تم اضافة قشور الرز المعالج كيميائيا بواقع  % 10, 7 , 5لمعميقة الثانية والثالثة و الرابعة
عمى التتابع وكما مبين في الجدول (( ) 1اذ تم حساب نسب االضافة بوحدات الكيموغرام) في حين يوضح الجدول
( )2التركيب الكيميائي المحسوب لعالئق المجموعة االولى حسب ما أشار ( )NRC,1994استخدمت ىذه العالئق
لنمو الطائر من عمر يوم واحد الى عمر  21يوما .اما المرحمة الثانية من العالئق لقد تم تصنيع المجموعة الضابطة
أيضا من دون اضافة اي كمية من قشور الرز المعالج كيميائيا لمعالئق الثالث وكما مبين في الجدول ( )3في حين
يوضح الجدول ( )4التركيب الكيميائي المحسوب لعالئق المجموعة االولى حسب ما أشار( ) NRC,1994
استخدمت ىذه العالئق من عمر  22يوما
جدول ( : ) 1نسة انمواد انعهفية انداخهة في تكوين عالئق انبادىء.
انًادج انعهفيح

يعايهح انسيطرِ
)T1(Kg

انًعايهّ انثاَيّ
)T2(Kg

انًعايهّ انثانثّ
)T3(Kg

انًعايهّ انراتعّ
)T4(Kg

ررج صفراء
حُطح
كسثح فىل انصىيا %44
تروذيٍ
يركس تروذيُي
قشىر انرز انًعايم كيًيائيا
حدر انكهس

446.5
200

389.5
200

375.5
180

349.5
180

297

295

298

297

50
-6

50
50
6

50
75
6

50
100
6

يىد كهر
انسيد

0.5
0

0.5
9

0.5
15

0.5
17

انًدًىع

1000

1000

1000

1000

جدول ( )2انتركية انكيميائي انمحسوب نعالئق انمجموعة االوني حسة ما أشار (1994 )NRC

انرركية انكيًيائي
تروذيٍ خاو (كغى)
طاقح يىفرِ (كيهىسعرج/كغى)

T1
22
2900

T2
22
2900

T3
22
2896

T4
22
2890

كانسيىو ()%

0.90

0.90

0.90

0 .90

االنياف خاو ()%

3.5

3.5

3.7

4
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انفسفىر انًراذ ()%
ييثىَيٍ ()%
اليسٍ ()%
يثىَيٍ +سيسريٍ %

0 .41
0.51
1.27
0.87

0 .43
0.51
1.28
0.87

0.42
0.51
1.27
0.87

0.44
0.51
1.28
0.87

تركيب المركز البروتينبي حسبت قيم العناصر الغذائية لكل مادة عمفية وفق ماورد في تقاريرمجمس البحوث الوطني االمريكي ( , NRC
 ) 1994المركزالبروتيني  /شركة بروفيمي – اردني المنشاْ يحتوي  % 30بروتين  2200 ,كيموسعرة طاقة ممثمة  % 5 ,دىون 2.5 ,

 %الياف  %5.5 ,كالسيوم  % 2.4 ,فسفور متاح  % 3.50 ,اليسين  % 4.5 ,مثيونين  % 4.85 ،سستين+مثونين % 0.9 ،
صوديوم  ،أضافة الى فيتامينات ومعادن.

جدول ( )3يبين نسب المواد العمفية المستخدمة في التجربة لممرحمة الثانية.

)T3(Kg

)T4(Kg

ذرة صفراء

480.5

423.5

415.5

384.5

حنطة

200.0

200.0

180.0

180.0

كسبة فول الصويا  %44بروتين

260.0

260.0

260.0

260.0

مركز بروتيني

50

50

50

50

قشور الرز المعامل كيميائيا

0

50

75

100

حجر الكمس

5

5

5

5

0.5

0.5

0.5

0.5

الزيت

4

11

14

20

المجموع

1000

1000

المادة العمفية

مود كمر

معاممة السيطره

المعاممو

المعاممو الثالثو

المعاممو الرابعو

)T1(Kg

الثانيو

)T2(Kg

1000
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التركيب الكيمياوي المحسوب
()2

T1

T2

T4

T3

بروتين خام ()%

20

20

20

20

طاقة ممثمة (كيموسعرة/كغم)

2997

2999

2996

2997

الكالسيوم ()%

0.80

0.80

0.80

0.80

الياف خام()%

2.2

3.1

3.7

4

جدول ( ) 4التركيب الكيميائي المحسوب لعالئق المجموعة الثانية حسب ما أشار()NRC ,1994
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الفسفور المتاح()%

0.39

0.39

0.39

0.39

ميثونين()%

0.40

0.40

0.40

0.40

اليسين ()%

1.15

1.17

1.15

1.16

مييثونين +سستين ()%

0.75

0.75

0.75

0.75

انبرنامج انصحي وانوقائي
ذى اذثاع انثرَايح انصحي وانىقائي انًرثع في ذرتيح فروج انهحى وكًا يثيٍ في خذول ( )5حسة اإلرشاداخ وذى
فحص انطيىر انهانكح وذشريحها نًعرفح أسثاب انهالك
خذول ( :) 5انثرَايح انصحي وانىقائي انًسرخذو ألفراخ انهحى خالل يذج انردرتح
انعًر

اإلخراءاخ انىقائيح وانصحيح

1

إعطااء يحهاىل ساكرن تُسااثح  0,5كغاى 10 /نرار يااء .يااع رتاع كيهاى خًارِ و1كغااى زتاادن نًاذج خًااس
ساعاخ

7

نقاذ َيىكاسم  B1عٍ طريق ياء انشرب

8- 7

Multivitamine

12

 .نقاذ كًثىرو عٍ طريق ياء انشرب

نًذج يىياٌ ( تعذ كم عًهيح نقاذ)

13- 12

Multivitamine

نًذج يىياٌ( تعذ كم عًهيح نقاذ)

22- 21

Multivitamine

نًذج يىياٌ( تعذ كم عًهيح وزٌ)

29- 28

Multivitamine

نًذج يىياٌ (تعذ كم عًهيح وزٌ)

36- 35

Multivitamine

نًذج يىياٌ (تعذ كم عًهيح وزٌ)

التحاليل الكيميائية:
تم تجفيف قشور الرز المعامل كيميائيا لغرض القيام باجراء التحاليل الكيميائية الضرورية وقد انجزت
التحاليل في مختبرات كمية الزراعة  /جامعة بغداد وكميتي الزراعة و العموم  /جامعة المثنى ,وقد تم دراسة وزن
المادةالجافة في النموذج وذلك بعد تجفيفو باستخدام فرن بدرجة ح اررة  105ه م ولمدة  12ساعة وكذلك قدرت كمية
الرماد من خالل حرق النموذج بدرجة ح اررة  800ه م ولمدة  5ساعات وقد تم ايضا تقدير الدىون والرطوبة وااللياف
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باستخدام جياز السوكسميت اما البروتينات الخام فقد تم تقدير النيتروجين الكمي في النموذج باستخدام جي از تحميل
البروتين اعتماداعمى نظرية
النتائج والمناقشة
في ىذه الدراسة تم تحويل واحد من أىم المخمفات الزراعية والتي تعد من المموثات البيئية والتي لوحظ من
االدبيات ان االبحاث في مجال اعادة تدوير ىذا المموث قميمة لذا تم العمل عمى ىذه الماده المموثو (قشور الرز) من
خالل أعادة استخداميا في تصنيع أعالف جديده وذلك باج راء عممية معالجة لمكوناتيا الكيميائية وسيتم في ىذة الدراسة
أعطاء تفاصيل ىذه العممية باالضافة الى نتائج التحميل التي أجريت بعد المعالجة ثم سنناقش أثر أستخدام ىذه المادة
كونيا مكون جديد مضاف الى االعالف ودوره في تقميل تكاليف العمف كون أغمب مكونات االعالف مواد مستوردة
عمما ان عممية المعالجة تتم بطرق صديقة لمبيئة واقتصادية نوع ما.
معالجة مخمفات قشور الرز الى مادة مضافة الى االعالف
قشور الرز تتكون كيميائيا من  %78مواد عضوية و % 22مواد العضوية تتكون المادة العضوية من السميموز
والرايبوز والمجنين والييمسيموز وىذا االخير ىو خميط من  - Dالزيموز و  - Lرابينوز و–Dالجالكتوزوىو يختمف من
عينة لعينة أخرى حسب االختالفات في المناخ والظروف الجغرافية ونوع الرز في حين تتكون المواد الالعضوية من
اوك سيد االلمنيوم واوكسيد الحديد واوكسيد الكالسيوم واوكسيد المنغنيز واوكسيد السيميكون )) Hello et al.,2014أن
السبب الرئيسي من عدم استخدام قشور الرز كمادة عمفية بشكل مباشر يعود الى وجود ىذة االكاسيد في تركيبيا والتي
تعد صعبة اليضم بسبب نسبيا العالية وتداخل تركي بيا مع التركيب الكيميائي لقشور الرز لذلك تم في ىذة الدراسة عزل
ىذة المكونات الالعضوية من قشور الرز وبطريقة صديقة لمبيئة وعمى خطوتين.
تم في الخطوة االولى معاممة قشور الرز مع  1موالري من حامض النتريك والذي أدى الى أزالت االكاسيد الفمزية
(االلمنيوم والحديد والكالسيوم و المنغنيز )كما في المعادلة ( (1أذ يعد حامض النتريك مستخمص فعال لترسيب وازالت
ىذة االكاسيد بشكل نترات ذائبة في الماء والتي تم عزليا بترشيحيا والتخمص منيا مع المحمول ال ارش ــح عدا اوكسيد
السيميكون والذي اليستطيع حامض النتريك ازالتة لعدم ذوبان السيميكا
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MxOy +HNO3

Mx(NO3)y +H2O ……………..1
حيث Mg,Ca,Fe,Al=M
 = Xعدد ذرات الفمز
=Yعدد ذرات االوكسجين المكافى لمفمز

الخطوة الثانية تم فييا ازالة اوكسيد السيميكون وذلك من خالل أستخدام محمول  1موالري ىيدروكسيد الصوديوم اذ يتم

تحويل السيميكا من شكميا االوكسيدي الى مادة كيـميائية أخرى والتي يتم عزليا عن القشور بسيولو .كما في المعادلة
ادناه
- ONa +

ONa+ +H2O

-

oH

SiO2

OH + NaOH

-ONa+

SiO2

OH

سميكات الصوديوم

سميكا

وبذلك تم التخمص من كافة االكاسيد الفمزية وابقاء المواد العضوية في قشور الرز والتي تعد صالحة ل الستخدام في
تصنيع المواد العمفية
التحاليل الكيمائية
أجريت عمى قشور الرز قبل وبعد المعالجة مجموعة من التحاليل الكيميائية لغرض التعرف عمى خصائص ىذه
المادة وما ىي التغيرات التي حدثة عمييا بعد المعاممو بالحامض والقاعدة .
أظير كشف الحرق الذي يستخدم لم عرفة نسبة المادة العضوية الى المادة الغير عضوية في النموذج حيث يكون الحرق
في درجات ح اررة عالية أكثرمن  600درجة كفيل باأزالت كافة المادة العضوية لقد وجد من نتائج كشف الحرق نسبة
الرماد المستخمص بمغ  %7.65في حين كانت نسبة الرماد قبل المعاممة  % 22وبذلك نستنتج أنو قد تم تخفيض المواد
الالعضوية في قشور الرز بنسبة  % 65.22من خالل معرفة كمية الرماد في قشور الرز المعالج الذي بمغ 7.65
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يتبين لنا أن المادة العضوية بمغت  % 92.52وبالتالي أصبحت قشور الرز بعد المعالجة حاوية عمى نسب عالية من
المواد العضوية مما شجع عمى أستخداميا كمضاف عمفي.
لقد أظيرت التحاليل أن نسبة الزيت في قشور الرز المعالج  16.46في حين نسبة الرطوبة 10.20وكانت االلياف
 % 16.8أما نسبة البروتين بمغت %8.55
الكمف الالزمة النتاج قشور الرز المعالج
بالنظر لكون ىذه الطريقـة تعتمـد عمـى معالجـة كيميا ئيـة لق شـور الـرز لغـرض ضـمان نـزع ال سـيميكا منـو فـان الكمفـة
االقت صـاديو ميمـو جـدا لغـرض اال سـثمار واالعتمـاد عمـى ىـذا المنـتج المحمـي .كمـا اليخفـى فـان ق شـور الـرز بنف سـو كمـادة
اولية عديم الكمفة بل ان التخمص منو يشكل م شـكمو كبيـره سـواء ال صـحاب المعامـل او بيئيـا لـذا فـان المـادة الرائيسـية فـي
البحـث الكمفــة ليــا اطالقــا .بقيــة الم ـواد الم ســتخدمة فــي التجربـة ىــي محاليــل مخففــو تعتمــد عمــى المــاء حــامض – قاعــدة
بن سـبة  % 95-1والمــاء الكمفـة لـو أي ضــأ أمـا كـل مـن حــامض النتريـك وكـذلك ىيدروك ســيد ال صـوديوم وىـي م ـواد ذات
كمــف واطئــة فــي ال ســوق التجــاري ن ســبيا اذا مــا قورنــت بكمف ــة الحنطــة او الــذرة ال صــفراء التــي تخمــط فــي مكونــات العميق ــة
والتي تم استبداليا بمادة قشور الرز عديم الكمفة

تاثير أستخدام قشور الرز في بعض الصفات االنتاجية لفروج المحم
متوسط الوزن النسبي لمقطعيات الرئيسة %
لوحظ من البيانات في الجدول ( )6تفوقأ معنويأ لممعاممة  T3في متوسط الوزن النسبي لمقطعيات الرئيسية أذ بمغ
متوسطيا ( ) % 27.59مقارنة بمعاممة السيطرة( )T1التي بمغت ( )% 27.05كما تبين عدم وجود فرق معنوي بين المعاممة
نفسيا والمعاممة ( ) T2بينما انخفاض الوزن النسبي لقطيعة الصدر معنويا عند المعاممة T4مقارنة بالمعامالت
االخرى)T1وT2و  (T3خالل فترة التجربةكما اتضح من النتائج عدم وجود فرق معنوي بين المعاممتي T1و T2كما تبين
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وجود فروق معنوية في الوزن النسبي لقطعيات (االفخاذ والوصمة الفخذية الكاحمية ) حيث تفوقت المعاممة T3معنويا اذ
اعطت

وزن نسبي بمغ (16.03و )% 12.69عمى التتابع مقارنة بمعاممة السيطرة حيث بمغت() %12.53 , 15.79

لمقطعيات عمى التتابع واتضح أيضا عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة T1و T2من جية وT2و T3من جية
اخرى بينما اعطت  T4اقل متوسط وزن نسبي بين معامالت التجربة .وقد يعزى االرتفاع النسبي لقطيعة الصدر في المعاممة
( ) T3الى الزيادة في وزن الجسم وىذه النتيجة تتفق مع ما ذكره الفياض وناجي ( )1989اذ الحظا وجود عالقة طردية بين
متوسط وزن الجسم والنسبة المئوية لمقطيعات الرئيسية لمذ بيحة وقد يعزى سبب تفوق المعاممة نفسيا في جميع االوزان النسبية
لمقطعيات (الصدر والفخذ والوصمة الفخذية ) الى ان نسبة اي قطعة من الذبيحة يرتفع عمى اس اس االنخفاض في وزن الجسم
جدول ( ) 6تاثير استخدام قشور الرز المعامل كيميائيا في متوسط الوزن النسبي لمقطعيات الرئيسية ( )%لذبائح فروج
المعامالت

الوزن النسبي لمصدر

الوزن النسبي لمفخذ

الوزن النسبي لموصمة الفخذية

T1

0.33± 27.05

0.16± 15.79

0.11± 12.53

T2

0.30± 27.32

0.15± 15.90

0.13± 12.60

T3

0.35± 27.59

0.14± 16.03

0.12± 12.69

T4

0.36± 26.67

0.15± 15.44

0.12± 12.41

أ.ف.م
0.36

0.19

0.11

متوسط الوزن النسبي لمقطعيات الثانوية ()%
أشارت نتائج التحميل االحصائي في الجدول( )7الى وجود تفوق معنوي ) )p <0.05لمعاممة  T4في متوسط الوزن
النسبي لمقطعيات الثانوية (الظيرواالجنحة والرقبة) أذ بمغ متوسطاتيا ( 27.8 6و12.25و )5.37عمى التتابع مقارنة
بالمعامالت (T1وT2و(T3حيث بمغت متوسطاتيا (27.46و11.94و (5.23و( 27.28و  11.79و )511و(
26.99و1168و (5.02عمى التتابع كما لم يالحظ وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة (T1و )T2من جانب و (
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T2و ) T3من جانب أخرى و قد يعود السبب في تفوق المعاممة  T4في متوسط نسب اوزان القطعيات الثانوية الى االنخفاض
المعنوي لمقطعيات الرئيسية ( الصدروالفخذ والوصمة الفخذية ) أذ يكون لة دور في نمو القطعيات االخرى وجاءت ىذه النتيجة
متفقة مع ما توصل الية ( Mcgovern etal. (1999و( Balog et al. (2000الذين الحظوا انخفاضأ معنويأ في الوزن
النسبي لمصدر وارتفاعا معنويا في نسب اوزان القطعيات االخرى وكذلك جاءت ىذه النتائج متفقة مع ) )Rincon ,2000و
) Sugeta et al.(2002الذين الحظوا وجود انخفاض معنوي في الوزن النسبي لمقطعيات الرئسية عمى حساب زيادة
القطيعات الثانوية في معامالت التجربة.
جدول ( ) 7تاثير استخدم (قشور الرز) المعامل كيميائيا في متوسط الوزن النسبي لمقطعيات الثانوية ( )%لذبائح
المعامالت

الوزن النسبي لمظير

الوزن النسبي لالجنحة

الوزن النسبي لمرقبة

T1

0.30± 27.46

0.10± 11.94

0.05± 5.23

T2

0.28± 27.28

0.09± 11.79

0.03± 5.11

T3

0.30± 26.99

0.12± 11.68

0.04± 5.02

T4

0.25± 27.86

0.13± 12.25

0.04± 5.37

أ.ف.م
0.38

0.25

0.13

متوسط الوزن النسبي الجزاء االمعاء الدقيقة واالعورين
لوحظ من نتائج الجدول ( )8تفوق معنوي لممعاممة  T3بالنسبة لمتوسط الوزن النسبي لالمعاء الدقيقة أذ بمغ ()4.41
مقارنة بمعاممة السيطره التي بمغت ) ) 4.03ولم يكن ىنالك فروقات معنوية بين معاممتي (  T1و  ) T4من جانب و
T3و T2من جانب أخر وقد يعزى سبب ىذه الفروقات إلى التباين في كمية العمف المستيمك من الطيور لممعامالت المختمفة
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وىذه النتيجة أتتفقت مع ما أشار إليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ) Sugeta )2002و ) Cilberet et al., ( 2000و)Lenhardt and )2003
 Mozesو ) Applegete et al. (2005الذين أشارو الى وجود فروق معنوية في الوزن النسبي االمعاء الدقيقة .
كما أشارة نتائج التحميل االحصائي تفوق المعاممة  T3في متوسط الوزن النسبي لالثني عشري مقارنة بمعاممتي T1
و T4ولم يكون ىنالك فروق معنوية بين معاممتي التجربة (T3و ) T2من جانب وبين  T1وT4من جانب اخرى فضآل عن
ذلك تفوقت معاممة التجربة T3في متوسط الوزن النسبي لمصائم مقارنة بمعاممة السيطرة بينما لم يكن ىنالك فروق معنوية بين
معامالت التجربة )T1و (T 2و(  T1و (T4من جية وكذلك T3و T2من جية اخرى وقد يعود سبب الى تطور االمعاء
وخاصة الصائم كونة يتاثر بشكل أكبر من باقي أجزاء االمعاء لذلك يظير بشكل واضح ) )Applegete et al.,2005كما
سجل الوزن النسبي لمفائفي لممعاممة  T3تفوقأ معنويأ عمى المعاممتين T1و , T4بينما لم يالحظ فروق معنوية بين المعاممتين
T1و, T2في حين تفوقت جميع المعامالت معنويأ عمى ألمعاممة .T4
كما بينت النتائج تفوق معنوي لممعاممة  T3لمتوسط الوزن النسبي لالعورين مقارنة يمعاممتي السيطرة و T4و لم يكن
ىنالك فروقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ معنوية بين المعامالت T1و T2من جية و T1و  T4من جية أخـ ـ ـ ـرىوقد اتفقت ىذه النتائج مع (et al.,
) Cilberet 2000الذي بين ان األعورين يحصل بيا اليضم البكتيري لوجود انزيمات تشارك في اليضم.

جدول ( )8تاثير استخدام قشور الرز المعامل كيميائيا في متوسط الوزن النسبي الجزاء األمعاء الدقيقة واالعورين
لفروج المحم الناتج منيا
المعامالت

الوزن النسبي لالمعاء الوزن النسبي لالثني

الوزن النسبي

الوزن النسبي

AL – Muthanna Journal of Agricultural Sciences / Volume : 3 / No : 2 / 2015

الوزن النسبي لالعورين

 …………………………………………………….مجلة المثنى للعلوم الزراعٌة  /المجلة  / 3 :العدد2105 / 2 :
04

الدقيقة

عشري

لمصائم

لمفائفي

T1

0.034± 4.03

0.007± 0.66

0.017± 1.54

0.016± 1.83

0.005± 0.52

T2

0.042± 4.24

0.006± 0.73

0.020± 1.61

0.023± 1.90

0.004± 0.58

T3

0.038± 4.41

0.008± 0.76

0.019±1.68

0.021± 1.98

0.00±4 0.61

T4

0.033± 3.82

0.007± 0.61

0.020± 1.47

0.019± 1.74

0.005±0.48

أ.ف.م
))0.05

0.33

0.065

0.13

0.14

0.087

متوسط الطول النسبي لالمعاء الدقيقه واالعورين
لوحظ من نتائج التحميل االحصائي وجود فروقات معنوية في متوسط الطول الكمي لالمعاء بين معاممة التجربة
( )T3التي يمغت ( ) 10.14مقارنة بمعاممة السيطره التي بمغ متوسطاتيا ( )9.60في حين سجمت المعاممة الرابعة اقل
متوسط طول نسبي بمغ ( ) 9.34فقد يرجع سبب ذلك كون طول االمعاء مرتبط بوزن الجسم النة كمما طالت االمعاء زادة
المساحة السطحيـ ــة لالمت صـاص وبـ ـ ـ ـ ــذلك يزداد الـ ـ ـ ـ ـ ــوزن ( .( Julia ,2004
ولم تتفق ىذة النتائج مع ما توصل الية )  Savory and Gentle ,(1976أذ الحظ ان طول االمعاء الدقيقة
واالعورين تزداد معنوي ًا عند اضافة نشارة البموط ولكن التزداد عند اضافة مسحوق السميموز ويعزى سبب كبر حجم القناة
اليضمية لمطيور المستيمكة عميقة ذات الياف عالية الى االستيالك العالي لمغذاء وان زيادة حجم الغذاء المستيمك سوف يزيد
من حجم القناة اليضمية وزيادة سعتيا لمغذاء الضروري لسد حاجتيا من الطاقة والعناصر الغذائية (.)Julia , 2004
كما أظيرت نتائج الجدول ( )9وجود فرق معنوي في الطول النسبي لالثني عشري بالنسبة لممعامالت التجربة أذ
تفوقت المعاممة  T3معنويأ بمتوسط  1.65مقارنة بمعاممة السيطرة التي سجمت ( )1.53في بينما لم يكن ىنالك فروقأ
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معنوية بين معامالت التجربة T1و T2وT2وT3كذلك T1و T4وقد يعزى سبب ذلك الى وجود نسبة عالية من السيموز في
العميقة مما يؤثر في طول القناة اليضمية من دون التاثير في تركيبيا (طول الزغابات وسمك الطبقة المخاطية لالمعاء الدقيقة
والغميظة)حيث أتتفقت ىذه النتائج مع ما جصل عمية (عباس ) 2000,الذي بين ان نسبة وجود االلياف في الغذاء عمل عمى
زيادة طـ ـ ـ ــول االثنى عشر وختمفت ىذة النتيجة مع ما حصل عمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ) (Gentle and savory,1976الذي الحظ ان القناة
اليضمية في الطيور التي غذيت عمى الياف عالية كانت اطول.
أشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود فروق معنوية في متوسط الطول النسبي لمصائم لممعاممو التجربة T3
حيث بمغت ( )4.05مقارنو بمعاممتي التجربة

 T1و  T4التي سجمتا ( )3.85و )) 3.76

عمى التتابع بينما لم يكن

ىنالك فرق معنوية بين معامالت التجربة T1و T2و T2و T3كذلك T1و T4وربما يعزى سبب ذلك الى كون الصائم اكثر
اجزاء االمعاء تاث أر خالل ىذة الفترة كما لوحظ وجود فروق معنوية في متوسط الطول النسبي لمفائفي لممعاممة T3حيث بمغت
( )4.44مقارنة بالمعاممتين  T1و T4التي بمغتا ()4.22و ( ) 4.10ولم يالحظ وجود فرق معنوي

بين المعاممتين

(T3و ,) T2وقد يعزى ذلك كون المفائفي يتاثر بمصدر الغذاء بشكل كبير حيث يحصل امتصاص بشكل اكبرفي ىذا الجزء
(عباس  )2000بينما لوحظ وجود فروق معنوية في متوسط الطول النسبي لالعورين لممعاممة T3حيث بمغت ( )1.29مقارنة
بمعامالت التجربة T4وT2و T1التي بمغت متوسطاتيا (  0.87و 1.11و  ) 0.96عمى التتابع في حين لم يكن ىنالك فرقأ
معنويأ بينT1و T4فقد يعزى سبب ذلك لما يحصل في االعورين من ىضم بكتري بسبب وجود االنزمات والتي تكون قادرة
عمى ىضم االلياف( عباس)2000,

جدول ( ) 9تاثير استخدام قشور الرز المعامل كيميائيا في متوسط الطول النسبي لالمعاء الدقيقة واالعورين
لذبائح فروج المحم
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الطول النسبي

الطول النسبي

الطول النسبي

الطول النسبي

الطول النسبي

المعامالت

لالمعاء الدقيقة

لالثني عشري

لمصائم

لمفائفي

لالعورين

T1

0.65± 9.60

0.16± 1.53

0.37± 3.85

0.39± 4.22

0.07± 0.96

T2

0.73± 9.95

0.15± 1.59

0.35± 3.98

0.42± 4.38

0.08± 1.11

T3

0.71± 10.14

0.14± 1.65

0.34± 4.05

0.37± 4.44

0.11± 1.29

T4

0.62± 9.34

0.15± 1.48

0.36± 3.76

0.38± 4.10

0.09± 0.87

أ.ف.م
0.25

0.05

0.11

0.18

0.12

0.08

االستنتاجات
أن االعـالف الم ســتخدمة فـي ت ســمين فــروج المحـم عــادة مــا ت صـنع محميــا باالعتمــاد عمـى م ـواد م ســتوردة وذات
كمــف أقت صــادية عاليــة لــذلك ان تخفــيض كمفــة االعــالف تــؤدي الــى تخفــيض أ ســعار فــروج المحــم وبالتــالي زيــادة نس ــبة
البـروتين الم ضــال لال س ـواق ممــا يـؤدي الــى أمكانيــة ح صــول الجميــع عميـو وفــي ى ـذه الد ارســة يمكـن ايجــاز مــا تــم أنجــازه
بالنقاط التالية- :
 . 1تـ ــم تحوي ـ ــل ق شـ ــور ال ـ ــرز واح ـ ــد مـ ــن اى ـ ــم المخمف ـ ــات الزراعيـ ــة المموث ـ ــة لمبيئـ ــة ال ـ ــى م ـ ــادة م ضـ ــافة لالع ـ ــالف يمك ـ ــن
ان تؤدي وبنجاح نفس دور الحنطة و الذرة الصفراء بعد ان تم نزع السيمكيا منو بطريقة صديقة لمبيئة.
 .2ى ـ ـ ــذه أول محاول ـ ـ ــة ناجح ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي ا س ـ ـ ــتخدام ق ش ـ ـ ــور الـ ـ ـ ــرز المعالج ـ ـ ــة بطريقتن ـ ـ ــا ك ـ ـ ــا مـ ـ ـ ــادة م ض ـ ـ ــافة ال ـ ـ ــى العالئـ ـ ـ ــق
الخا ص ـ ــة بف ـ ــروج المح ـ ــم اذ ل ـ ــم ي ـ ــذكر ف ـ ــي االدبي ـ ــات مـ ـ ــا ي ش ـ ــير ال ـ ــى ا س ـ ــتخدام ق ش ـ ــور الرزالمعالج ـ ــة ف ـ ــي ى ـ ــذة الطريقـ ـ ــة
كابديل عن الحنطة او الذرء.
 . 3ا س ـ ــتخدام ق ش ـ ــور ال ـ ــرز ف ـ ــي ص ـ ــناعة االع ـ ــالف س ـ ــيحد كثيـ ـ ـ ار م ـ ــن م ش ـ ــكم ة التم ـ ــوث الكبي ـ ــر الحا ص ـ ــل بي ـ ــذه المـ ـ ــادة
مقارنة بانتاجيا العالمي الكبير
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. 4أن المعاممــة الكيميائي ــة أث ــرت فــي التركي ــب الكيمي ــائي لق شــور ال ــرز مم ــا أدى إلــى تح س ــن القيم ــة الغذائيــة لي ــا وزي ــادة
معامل اليضم المختبري لممادة الجافة اال أن ىناك تباين ًا في نسبة التحسن ما بين المعامالت.
 . 6غياب الدراسات واالحصاءات التي تبحث في ىذا المجال حتى عمى مستوى االحصاءات الوطنية مما يجعل
الصورة غائبة عن ذوي الشأن.
 - 7ان عـ ـ ــدم تبنـ ـ ــي م شـ ـ ــاريع ال س ـ ـ ــتغالل ىـ ـ ــذه الم ـ ـ ـوارد يعن ـ ـ ــى بقـ ـ ــاء الع ـ ـ ـراق م سـ ـ ــتوردا لمنتج ـ ـ ــات والتـ ـ ــي تزيـ ـ ــد تك ـ ـ ــاليف
استيرادىا عن ممياري دوالر سنويا
المقترحات
 - 1نقترح ان تكون البداية مع مخمفات محاصيل الحبوب لوفرة كمياتيا ولسيولة عمميات التجميع عمى اعتبار انيا
تزرع بمساحات واسعة.
 - 2ان تأخذ الدولة عمى عاتقيا اقامة ىذه المشاريع لكونيا ذات تكاليف مرتفعة وال بأس في تأسيس شركات مساىمة
يمكن من خالليا تحقيق ىذه الغاية ذات االبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية المتعددة
 - 3ان تتبنى و ازرة التخطيط ىذا الموضوع من خالل تشكيل لجان لمسح وحصر الكميات المتوفرة من المواد
المجنوسميموزية ممكنة االستغالل واماكن توفرىا
 - 4محاولة تخفيض نسبة السميكا الى أقل من  %1ودراسة أمكانية استخدام قشور الرز بشكل مباشر كاعمف .
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Abstract
This study was conducted in the field of poultry - College of Agriculture - University
of Muthanna to study The effect of replacing laboratories chemically rice husks by maize
in diet on some production performance of broiler. Three hundred broiler chicks (Ross
308), one day old. The birds were distributed to four treatment groups with three
replicates per treatment (75 birds per treatment), The treatment groups as follow:
1 -first group:- control.
2 - Second group:- Use laboratories chemically rice husks by 5% in the diet.
3 - Third treatment: - Use laboratories chemically rice husks by 7% in the diet.
4 - the fourth treatment:- used laboratories chemically rice husks by 10% in the diet
As for the dressing percentage with and without edible viscera and the relative weight of
the heart, liver and gizzard the T3 give a significant (P ≤ 0.05) increase compare the rest
of treatments, the averages stood at 65.24, 69.63 , 0.325, 1.88 and 2.18 of the traits
respectively, as well as higher than the average in the same treatment, the relative weight
of main cuts (breast, thigh and drumstick), reaching averages 27.59 , 16.03 and 12.69 of
the traits respectively, as for the average weights for secondary cuts (neck, wings and
back) the results show superiority of treatment T4 (10% rice husks) on the rest of the
experiment treatments, as the percentage averages 27.86 and 12.25 and 5.37 part of the
back and neck and wings respectively, and it outperformed the treatment T3 in length
and the relative weight of all parts of the small intestine and cecum (duodenal, jejunum
and ileum) compared to the control and treatment of (T2 and T4).

*Part of M.Sc. Thesis of the third author
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