
هادي واخرون                           (                  7361) , 6061  - 6031:   ( 4)9 –مجلة الفرات للعلوم الزراعية  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6031                                            ISSN 2072-3875 

 

 

تأثير بعض المصادر الكربوهيدراتية المضافة الى عليقة فروج اللحم على تطور اجزاء القناة 

 الهضمية
 
*

 **عدنان نعمة االسدي *سعد محسن الجشعمي مصطفى صالح هادي

*كلية الزراعة 
 

 جامعة الكوفة**كلية الزراعة /  

جامعة القاسم الخضراء
 

  

 المستخلص

جامعة القاسم الخضراء. للمدة  -كلية الزراعة -أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية     

،وثم تبعها العمل ألمختبري. ويهدف البحث إلى معرفة تأثير استخدام بعض 14/12/2014ولغاية  3/11/2014من

المصادر الكربوهيدراتية )الكلوكوز و السكروز و النشأ( بالعالئق على تطور اجزاء القناة الهضمية لفروج اللحم. استخدم 

ً لفروج اللحم غير مجنس من الساللة التجارية  450في هذه التجربة  بيت األفراخ على الفرشة، ، ر Ross 308فرخا

مكررات   3معامالت ولكل معاملة10 يوماً، ووزعت عشوائيا إلى 42وغذيت عالئق التجربة من عمر يوم واحد الى عمر

 فرخا. ولقد تضمنت الدراسة على المعامالت التالية 15 وشمل كل مكرر

 

 المعاملة االولى عليقة اساسية بدون اضافة .

 % .1اساسية مضاف لها سكر الكلوكوز بنسبةعليقة  المعاملة الثانية

 %.2المعاملة الثالثة عليقة اساسية مضاف لها سكر الكلوكوز بنسبة

 % 3المعاملة الرابعة عليقة اساسية مضاف لها سكر الكلوكوز بنسبة 

 %1المعاملة الخامسة عليقة اساسية مضاف لها سكر السكروز بنسبة

 %2لها سكر السكروز بنسبةعليقة اساسية مضاف  المعاملة السادسة

 %3 عليقة اساسية مضاف لها سكر السكروز بنسبة  المعاملة السابعة

 %1 عليقة اساسية مضاف لها النشأ بنسبة المعاملة الثامنة 

 % 2 المعاملة التاسعة عليقة اساسية مضاف لها النشأ بنسبة  

 % 3المعاملة العاشرة عليقة اساسية مضاف لها النشأ بنسبة 

 

 البحث إلى النتائج االتية:  وتوصلنا في نهاية  

 

مقارنة بالمعامالت  3%( لوزن المري والحوصلة والكبد لطيور المعاملة العاشرة نشأ  P<0.01حصل ارتفاع معنوي ) .

% بالنسبة لوزن القانصة على بقية طيور المعامالت األخر وسجلت طيور 2االُخر بينما تفوقت طيور معاملة  الكلوكوز 

ارتفاع معنوي T9 وT6(  لوزن المعدة الغدية، اظهرت طيور المعاملتين P<0.01تفوقا معنويا ) T6وT3المعاملتين 

((P<0.01 .في وزن االمعاء الدقيقة والغليظة 

 

( في طول المري على بقية طيور المعامالت، إما P<0.01ويا )% تفوقا معن3أظهرت طيور المعاملة السابعة سكروز . 

بالنسبة لطول الحوصلة واالمعاء الدقيقة فتفوقت مجموعة طيور المعاملة السادسة مقارنة مع معاملة السيطرة إما بالنسبة 

( على  P<0.01يا )على التوالي معنوT10 وT5وT3لطول القانصة و المعدة الغدية و الكبد  فقد تفوقت  طيور المعامالت 

 طيور المعامالت األُخر.

 

 

 

 

 

 

                                                           
*

 من رسالة الماجستير للباحث االول جزء 
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EFFECT OF SOME CARBOHYDRATE SOURCES ADDED TO    

BROILER DIET ON THE DEVEIOPMENT OF PARTS OF THE 

GASTROINTESTINAL TRACT  
 

 

**Adnan  Nema  Al-Asadi  *Saad Muhsin AL-Jashami  *Mustafa Saleh Hadi 

 

 

ABSTRACT  

This study was conducted at Poultry Farm of Animal Resources Dept., College of 

Agriculture, of AL-Qasim Green University . from 3/11/2014 to 14/12/2014, and then 

followed by laboratory work. The research aims to determine the effect of adding some  

carbohydrates sources (glucose, sucrose, starch) in diets on some of the qualities of  

development  and  parts of the gastrointestinal tract of  broiler. 

 450 chick broiler was used in this expermints from commercial shrain Ross 308.the chicks 

was Raised on a maltress floor. the expermintal treatments  were given to the chicks from 

one day old to the 42 day of age and distributed randomly to 10 treatments with  three 

replicates per treatment and included 15 chicks for each replicate. The study included the 

following Treatment 

 

The first treatment basic diet without adding. 

 Second treatment basic diet have added sugar glucose by 1%. 

Third treatment basic diet have added sugar glucose by 2%. 

 . Fourth treatment basic diet have added sugar glucose by 3% 

Fifth treatment basic diet added her sugar sucrose 1%. 

  . Sixth bush basic treatment have added sugar sucrose 2% 

Seventh treatment basic diet have added sugar sucrose 3%. 

Eighth bush basic treatment have added starch 1%. 

Ninth treatment basic diet have added starch by 2%. 

The tenth treatment basic diet have added starch by 3%. 

 

.gat a significant increase (P <0.01) in  the weight of marri, gall and liver for ( T10) 3% 

starch compared to the  ather treatment , while (T2) 2%  glucose  in  the weight of gizzard 

from the rest of   birds in other  treatments. bird in ( T3) and (T6) recorded significant 

increase (p <0.01 ) in weight of glandular stomach, Treatments of ( T6) and( T9) showed  

significant increase in the intestine and The large intestine weight. 

 

.birds of the seventh Treatment 3% sugar showed significant increase marri length form the 

rest Treatments birds while for  the length of crop and small intestine outperforming  by (T6) 

and control treatment, and for the  length of gizzard, stomach glandular and liver has 

outperformed by T3 , T5 and T10, respectively significant treatments. 

  

*Part of M.Sc thesis of the first author. 
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 المقدمة  

 

في السنوات األخيرة كان الهدف هو زيادة انتاج 

اللحوم البيضاء من تربية فروج اللحم في اقصر 

تبط بالتحسين الوراثي وقت ممكن والذي ير

والبيئي لزيادة متوسط الزيادة الوزنية وتقليل 

العلف المستهلك للحصول على افضل معامل 

(. لمواجهة حاجة الفرد 11تحويل غذائي )

كغم لحم/فرد الى  4المتزايدة التي ارتفعت من 

كغم لحم/فرد سنويا في الواليات المتحدة  40

األمريكية وهكذا في بقية دول العالم وأن 

(. لذا اتجه 3االستهالك الزال في تزايد )

الباحثون والشركات إلى انتخاب أفراخ اللحم 

على أساس تقليل العمر الالزم  للتسويق والذي 

ً مع  ً واحداً  لكل  سنة تقريبا انخفض  يوما

تحويل الغذائي والزيادة الوزنية تحسين معامل ال

وهذا تم من خالل االهتمام  بالتغذية  بواسطة  

بعض اإلضافات الغذائية لتحقيق متطلبات النمو 

(.أن فروج اللحم المربى في الوقت 19)

الحاضر يحتاج في تغذيته مواد علفية عالية 

الجودة أو النوعية لتحقيق اعلى وزن تسويقي 

(18 .) 

 (GIT)الجهاز الهضمي أن وظيفة       

gastrointestinal tract  تتضمن هضم

العناصر الغذائية وامتصاصها واالستفادة 

القصوى منها والحصول على معدل نمو سريع 

للعضالت واألنسجة األُخر وبعد الفقس تحصل 

تغيرات وتشمل هذه التغيرات على تطور ونمو 

(.في األسبوع األول 10اجزاء القناة الهضمية )

لعمر يزداد وزن األمعاء بشكل سريع عن من ا

بقية أجزاء الجسم وكذلك فأن الزغابات في 

الجزء األمامي لألمعاء الدقيقة تكون قد تطورت 

بشكل  تام خالل السبعة أيام األولى من العمر 

وإن ارتفاعها  يزداد في االثني عشر  بشكل 

كبير حوالي ضعفين خالل اليومين األولين بعد 

أيام  6-8لى أقصاها عند عمر  الفقس وتصل إ

يوماً  14 (. وإن وزن األمعاء الدقيقة عند15)

% من وزن الجسم الكلي 5بعد الفقس يمثل 

(. ولذلك هدفت هذه الدراسة لمعرفة 7تقريبا)

تأثير بعض المصادر الكربوهيدراتية ) 

الكلوكوز، السكروز والنشأ(  المضافة الى 

لقناة عليقة فروج اللحم على تطور اجزاء ا

يوم وبالتالي تأثيرها على  21الهضمية بعمر 

                  الزيادة الوزنية.

 المواد وطرائق العمل   

أجريت هذه التجربة في حقل الطيور        

جامعة القاسم  –الداجنة التابع لكلية الزراعة 

-3/11/2014الخضراء خالل المدة من 

( 450،استخدم في التجربة ) 14/12/2014

غير  Ross 308فرخاً لفروج الحم ساللة روز 

مجنس بعمر يوم واحد جلبت من مفقس بابل 

األهلي في محافظة بابل، ومتوسط وزن للفرخ 

 42غم. ربيت األفراخ لغاية 44 عند الفقس 

 Penمساحة  Penيوما في قاعة مقسمة الى 

م( وعلى فرشة من نشارة 1.5x1الواحد)

الماء والعلف سم( وقدم لها  (5الخشب بسمك 

باستعمال المناهل  ad libitumبصور حرة 

المقلوبة في تقديم الماء والمعالف األسطوانية 

 23في تقديم العلف واتبع نظام االضاءة )

ساعة/ يوم ( وساعة  ظالم لتعويد الطيور على 

انقطاع التيار الكهربائي. ووزعت األفراخ 

معامالت  10وبواقع  Pen 30عشوائيا على 

 15مكررات وشمل كل مكرر   3عاملةولكل م

 فرخاً. ولقد تضمنت الدراسة على المعامالت: 

 المعاملة االولى عليقة اساسية بدون أضافة .

المعاملة الثانية عليقة اساسية مضاف لها سكر 

 %.  1الكلوكوز بنسبة
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المعاملة الثالثة عليقة اساسية مضاف لها سكر 

 %.2الكلوكوز بنسبة 

عليقة اساسية مضاف لها سكر  الرابعةالمعاملة  

 %. 3الكلوكوز بنسبة

المعاملة الخامسة عليقة اساسية مضاف لها 

 %. 1سكر السكروز بنسبة

عليقة اساسية مضاف لها سكر  المعاملة السادسة

 %.2السكروز بنسبة 

المعاملة السابعة عليقة اساسية مضاف لها سكر 

 %.3السكروز بنسبة 

قة اساسية مضاف لها النشأ المعاملة الثامنة علي

 %.1بنسبة 

المعاملة التاسعة عليقة اساسية مضاف لها   

 %.2النشأ بنسبة 

المعاملة العاشرة عليقة اساسية مضاف لها  

 %. 3النشأ بنسبة

 

ً وزنت االفراخ بشكل  21وعند عمر       يوما

عشوائي لكل المعامالت ووزنت بواسطة ميزان 

فرخاً وتشريحها واستخراج  30حساس وتم ذبح 

أعضاء الجهاز الهضمي ابتداء من المري حتى 

نهاية المستقيم باستخدام عدة التشريح الخاصة 

بعد ذلك تم قياس طول كل جزء من أجزاء 

الجهاز الهضمي بواسطة فرنية قياس تقرأ لغاية 

سم. ويكون قياس طول أجزاء القناة 30

 الهضمية

ية على شكل اما المصادر الكربوهيدرات   

مسحوق وتشمل الكلوكوز وهو ذو منشأ هندي ، 

السكروز ذو منشأ أمريكي ودرجة نقاوتهما 

% وجهزت من مركز الغدير في محافظة 97

بابل أما النشأ، فتم الحصول عليه من معمل نشأ 

الهاشمية في محافظة بابل وبدرجة النقاوة 

نفسها. وقدمت له عليقة البادئ والنهائي كما 

 1)جدول ) موضح في

 : يوضح النسب المئوية والتركيب الكيمائي المحسوب لمكونات العليقة المستخدمة في الدراسة.1جدول

Table 1: percentage and calculated chemical composition of the experimental 

diets. 

 يوم 22-42عليقة النهائي%  يوم 1-21عليقة البادئ %  المادة العلفية

 43.93 38.93 ذرة صفراء

 20.00 20.00 حنطة

كسبة فول الصويا
(1)

 33.00 26.00 

مركز بروتين حيواني
(2)

 5.00 5.00 

                                                           
 

(1)
(8)التركيب الكيمياوي المحسوب حسب  

 

كيلو سعرة/كغم كطاقة  2230و 48%كسبة فول الصويا المستخدمة من مصدر ارجنتيني نسبة البروتين الخام بها  (2)
 ممثلة.

بروتين  40%المركز البروتيني المستخدم حيواني )الوافي( ، هولندي المنشأ مستورد من شركة الموفق يحتوي على  (3)
ميثايونين،  3.70%اليسين، 3.85% فوسفور متوفر 4%% كالسيوم، 6.5الياف خام،  2%دهن خام،  5%خام 
كيلو سعرة/كغم  طاقة ممثلة ويحتوي على خليط فيتامينات  2100صوديوم،  2.3%ميثابونين + سستين، %4

ملغم/كغم مركز كلوريد  5000وحدة انزيم/كغم مركز،  15000ومعادن نادرة لتأمين احتياجات الطير. انزيم الفايتيز
 الكولين.
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 4.00 2.00 زيت زهرة الشمس

 0.70 0.70 حجر الكلس

 0.30 0.30 ملح الطعام

 0.05 0.05 الميثايونين

 0.02 0.02 كلوريد الكولين 

 %100 %100 المجموع الكلي

   التحليل الكيميائي

 20 22.65 بروتين خام%

الطاقة الممثلة)كيلو سعرة/كغم 
 علف(

2960 3150 

 0.42 0.51 الميثايونين

 1.400 1.540 كلوريد الكولين

 

 SAS-Statistical Aanlysis System ( (13 )التحليل اإلحصائي : استعمل البرنامج اإلحصائي )

لدراسة تأثير المعامالت المختلفة في الصفات  CRD)في تحليل البيانات وفق تصميم عشوائي كامل )

 متعدد الحدود. Duncan ((1المدروسة وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار 
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 النتائج والمناقشة

 

تأثير اضافة المصادر الكربوهيدراتية 

لسكروز، النشأ( في العليقة على )الكلوكوز، ا

 تطور أجزاء القناة الهضمية لفروج اللحم.

( إلى وجود 2( و)1تشير نتائج الجدولين )     

( بين طيور المعامالت P<0.01فروق معنوية )

بالنسبة لألوزان وأطوال أعضاء الجهاز 

ً إذ تفوقت  معاملة   21الهضمي عند عمر  يوما

معامالت بالنسبة % على جميع ال3العاشرة نشأ 

لوزن المري مع عدم وجود فروق معنوية بين 

في حين لم تكن T1،T2، T3طيور المعامالت 

 ،T1،T2هناك فروق معنوية  بين المعامالت 

T9 وكذلك بين المعامالتT2،T5، T9 ولم

في T5، T8تسجل فروق معنوية بين المعاملتين 

( في (P<0.01حين  كان هناك انخفاضاً معنوياً 

للصفة  T4،T6، T7مجموعة طيور المعامالت 

ً في  ً معنويا نفسها. وسجلت المعاملة نفسها تفوقا

وزن الحوصلة مقارنة ببقية المعامالت األُخر 

ً عن معاملتين   T1,T9والتي لم تختلف معنويا

مع عدم وجود فروق معنوية بين طيور 

فيما سجلت   T1،T4،T6،T8،T9المعامالت 

ل وزن للمري. أما وزن اقT7 وT3معاملة 

غم للمعاملة الثالثة  28.29القانصة، فأبلغ 

% مقارنة مع المعامالت األُخر مع 2كلوكوز

عدم وجود فروق معنوية بين طيور 

وأيضا بين مجموعة طيور T1، T10المعاملتين

في حين كان اقل وزن T9 و T6،T7المعامالت 

بالتتابع. T8و T5وT4للقانصة في المعامالت 

غم( للمعدة الغدية في 6.62لى وزن )وكان اع

% 2مجموعة طيور المعاملة الثالثة كلوكوز 

% مقارنة ببقية  2والمعاملة  السادسة سكروز 

المعامالت في حين لم تظهر فروق معنوية بين 

ولم يالحظ فرقاً T1،T2،T8،T9، T10طيور

ً بين المعامالت وبلغ  T1 ،T4،T7،T9معنويا

غم( وهو اقل وزن 4.22وزن المعدة الغدية )

إما بالنسبة لوزن الكبد،  T5.لطيور المعاملة 

 T10) % )3فسجلت المعاملة  العاشرة نشأ 

اعلى وزن مقارنة بقية المعامالت مع عدم وجود 

وكذلك  T6 ،T7فروق معنوي في المعامالت

في حين لم نلحظ فروق معنوية  T8 وT2 بين 

وحققت T4 وT3وبينT3وT2بين المعاملتين 

غم.  18.39اقل وزن للكبد  إذ بلغ  T5 ةمعامل

إما بالنسبة لوزن األمعاء الدقيقة فتفوقت معنويا 

((P<0.01  طيور المعاملة  السادسة

على جميع المعامالت ولم تكن  2%سكروز

 ،T1،T5هناك اختالفات معنوية بين المعامالت

T7 وسجلت طيور المعامالتT2،T4  اقل وزن

معاملة التاسعة وتفوقت طيور ال للصفة نفسها.

ً ) %2نشأ على بقية طيور   P<0.01)معنويا

المعامالت في الوزن االمعاء الغليظة ولم يالحظ 

ً بين المعامالت  T1اي فرقاً معنويا

،T3،T4،T5،T6وبينT1،T2،T4 مع عدم

 T2،T8وجود فروق معنوية لطيور لمعاملتين

 T7بينما بلغ وزن األمعاء الغليظة لمعاملة 

غم( وهو اقل وزن  التي لم تختلف  (16.11

ً عن المعاملة  . إما بالنسبة ألطوال T8معنويا

أجزاء القناة الهضمية ،فنلحظ تفوق طيور 

%على بقية 3 المعاملة السابعة سكروز

المعامالت لطول المري ولم تسجل فروق 

بينما كان T1،T2،T4،T5، T10معنوية بين 

( ً ً معنويا ت لمعامال P<0.05)هناك انخفاضا

T6،T8 ،T9  للصفة نفسها. وتفوقت طيور

% مقارنة 2المعاملة السادسة سكروز 

بالمعامالت األُخر بالنسبة لطول الحوصلة التي 

لم تظهر فروق معنوية مع طيور 

ولم تكن هناك  T5،T7،T8،T9المعامالت

اختالفات معنوية في مجموعة طيور المعامالت 

T5،T7،T8،T9،T10 مع عدم وجود فروق

وكان T1،T5،T7،T10بين المعامالت معنوية

هناك انخفاض معنوي لطيور المعامالت 

T2،T3،T4  للصفة نفسها. في حين تفوقت

مجموعة طيور المعاملة  P<0.01)معنويا)

%  مقارنة بالمعامالت األُخر 2 الثالثة  كلوكوز

بالنسبة لطول القانصة مع عدم وجود اختالفات 

 T4معنوية بين مجموعة طيور المعامالت

،T5،T6،T9،T10 وكذلك بينT4،T5، 

T8 وسجلت طيور المعاملةT1،T2، T7 اقل

طول للصفة نفسها. إما طول المعدة الغدية، 

% على جميع 1فتفوقت معاملة الخامسة سكروز

المعامالت األُخر في حين لم تكن هناك فروق 

ولم T3،T4،T6،T8،T9معنوية بين المعامالت 

نلحظ فروق معنوية بين مجموعة طيور 

بينما كان هناك انخفاضاً T9 وT3المعاملتين 

( ً . T7وT1،T2( لمعامالت P<0.01معنويا

( إن طول الكبد كان اعلى 2ويوضح الجدول )

% مقارنة  3لطيور المعاملة العاشرة نشا

بالمعامالت األُخر ولم تكن هناك اختالفات 

مع  T1،T7،T8معنوية بين طيور المعامالت 

ً في المعامالت ً معنويا  ، T6عدم وجود فرقا
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T8 وبلغ طول الكبد في مجموعة طيور

 T2،T3،T4،T5،T9المعامالت 

سم( على 7.30،7.2،7.56،7.33،7.50)

التوالي وهو اقل طول مقارنة بالمعامالت 

األُخر. وتشير نتائج إلى تفوق  المعاملة السادسة 

معنويا  % لطول األمعاء الدقيقة  2سكروز

(P<0.01مقارنة مع )T1،T2،T10  والتي لم

ً مع طيور المعامالت  تختلف معنويا

T2،T4،T5،T7،T8، T9 ًولم يكن هناك تأثيرا

( ً ، T2،T4( بين المعامالت P<0.01معنويا

T5،T7،T8،T9، T10 وانخفض طول االمعاء

والذي لم يختلف معنوياً T1 الدقيقة في المعاملة 

. وكان هناك T3،T4،T5،T7،T8،T10مع 

 2 تأثيراً معنوياً لمعاملتين التاسعة والعاشرة نشأ

%على التوالي لطول األمعاء الغليظة مقارنة 3و

ببقية المعامالت بينما لم تسجل فروق معنوية 

وكذلك بين  T6،T7،T8بين المعامالت 

وايضا بين  T5و T3مجموعة طيور المعاملتين

ً T4 و T3المعاملة ً معنويا  ونلحظ انخفاضا

(P<0.01)  في طول األمعاء الغليظة لطيور

. وربما يعود سبب تفوق T1،T2معاملة 

معامالت إضافة المصادر الكربوهيدراتية 

بالنسبة ألوزان  )الكلوكوز، السكروز، النشأ(

أعضاء الجهاز الهضمي وأطوالها إلى تفوق 

الوزن في االسابيع الثالثة االولى وبالتالي 

اء الجهاز الهضمي ينعكس ايجابيا في وزن أعض

وذلك للتطور الحاصل  اثر تحفيز النمو وذلك 

بزيادة كمية المصادر الكربوهيدراتية المضافة 

الى العليقة إذ يزيد من سرعة نمو االجزاء التي 

( وجدو ان 17تتكون منها القناة  الهضمية. )

تغذية المباشرة بعد الفقس بالعليقة الغنية 

إلى زيادة تطور  بالمصادر الكربوهيدراتية يؤدي

أجزاء القناة الهضمية ومنها األمعاء الدقيقة. 

( و تتفق مع 16( و )4,5وتتفق هذه النتائج مع )

. ولم تتفق هذه النتيجة 12)و )  (18)و   (14)

 (.6و )   (2)و 20)( و)9مع نتائج دراسات )
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 ( أسابيع.3المصادر الكربوهيدراتية  ) الكلوكوز ، السكروز، النشأ( في العليقة على وزن أجزاء القناة الهضمية )غم( لفروج اللحم بعمر)( تأثير أضافة 2جدول )

Table (2) Effect of adding carbohydrate sources (glucose, sucrose, starch) in the diet on the weight of the parts of the 

gastrointestinal tract (g) for broiler at a period of (3) weeks. 

المعاملة   
(1)

 الخطأ القياسي± المتوسط  

 األمعاء الغليظة األمعاء الدقيقة الكبد المعدة الغدية القانصة الحوصلة المريء

T13.36± 2..2 المعاملة االولى bc 1.16 ±3.32  ab 22.30 ±3.62  b .... ±3.31  bc 20.21 ±3.31  c 03.66 ±3.32  f 61.31 ±3.30  cd 

T23.30± 2.21 المعاملة الثانية  bcd ..12 ±3.31  c 61.11 ±3.11  d ..11 ±3.30  b 26.0. ±3.21  ef 02.1. ±3.60  d 61.12 ±3.66  de 

T3 3.30± 2.16 المعاملة الثالثة  b 2..1 ±3.2.  e 21.21 ±3.61  a 1.12 ±3.30  a 23.11 ±3.6.  fg 21.06 ±3.61  g 61..1 ±3.60  c 

T4 3.30± 2.30 المعاملة الرابعة  f 1.10 ±3.30  b 61.12 ±3.62  e 2.13 ±3.32  cd 23.1. ±3.60  g 21.01 ±3.30  g 61.06 ±3.31  cd 

T53.31± 2.01 المعاملة الخامسة  de ..21 ±3.61  d 61.21 ±3.32  e 2.22 ±3.11  d 61.01 ±3.21  h 03.00 ±3.31  f 61... ±3.61  c 

T6 3.3± 6.11 المعاملة السادسة.  f 1.11 ±3.31  b 22.02 ±3.31  c 1..1 ±3.31  a 22.11 ±3.6.  b 22.62 ±3.32  a 61.21 ±3.62  c 

T7 3.30± 6.11 المعاملة السابعة  f 2... ±3.31  e 22..0 ±3.36  c 2.11 ±3.30  cd 22.13 ±3.31  b 03.63 ±3.30  f 61.66 ±3.32  f 

T8 3.66± 2.20 المعاملة الثامنة  e 1.11 ±3.32  ab 61..6 ±3.32  e ..11 ±3.36  b 26.20 ±3.66  e 23.21 ±3.32  b 61.03 ±3.60  ef 

T9 3.32± 2.22 المعاملة التاسعة  cd 1 .10 ±3.66  b 22.11 ±3.20  c ..21 ±3.6.  bc 22..0 ±3.62  d 03.13 ±3.31  e 20.11 ±3.02  a 

T10 معاملة العاشرة   0.00 ±3.36  a 1.3. ±3.32  a 22.31 ±3.31  b ..16 ±3.31  b 2..11 ±3.30  a 01.02 ±3.66  c 23..1 ±3.00  b 

 ** ** ** ** ** ** ** مستوى المعنوية

 .( على التواليP<0.01** الحروف المختلفة عمودياً تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال )
(1)

% على التوالي من كل  3، 2،  1نشا T8،T9،T10% و  3، 2،  1سكروز T5،T6،T7 % و 3، 2،  1كلوكوز  T2،T3 ،T4معاملة السيطرة,  T1 المعامالت هي:  

 مادة.  
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 ( اسابيع.3اللحم بعمر )( تأثير أضافة المصادر الكربوهيدراتية) الكلوكوز، السكروز ،النشأ(  في العليقة على طول أجزاء القناة الهضمية)سم( لفروج 3جدول )

Table (3) Effect of adding carbohydrate sources (glucose, sucrose, starch) in the diet along the parts of the gastrointestinal 

tract (cm) for broiler at 3 weeks old. 

المعاملة
(1)

 الخطأ القياسي± المتوسط  

 األمعاء الغليظة األمعاء الدقيقة الكبد الغدية المعدة القانصة الحوصلة المريء

T13.3± 1.3 المعاملة االولى  c ..3 ±3.62  c 1.20 ±3.62  d 0.21 ±3.3  d 1.61 ±3.31  b 636.00 ±6.0  d 20.0 ±3.6.  e 

T23.3± 1.3 المعاملة الثانية  c 2.20 ±3.20  d 1.20 ±3.20  d 0.61 ±3.61  d 1.03 ±3.03  d 662.00 ±3.00  ab 20.63 ±3.63  e 

T3 3± 0..1 المعاملة الثالثة b 2.33 ±3.3  d 1.31 ±3.31  a 2.63 ±3.63  bc 1.21 ±3.62  d 630.00 ±3.33  cd 22.33 ±3.33  cd 

T4 3.62± 1.21 المعاملة الرابعة  c 2.33 ±3.33  d 1.33 ±3.33  bc 2.21 ±3.22  b 1..1 ±3.21  d 631.11 ±2.1  abcd 20.20 ±3.20  de 

T53.3± 1.3 المعاملة الخامسة  c ..00 ±3.61  abc 1.33 ±3.3  bc ..21 ±3.62  a 1.00 ±3.61  d 631.00 ±6.11  abcd 22.60 ±3.60  c 

T6 3.3± 23.. المعاملة السادسة.  d ..11 ±3.61  a 1.21 ±3.62  b 2.23 ±3.20  b 1.13 ±3.31  cd 66..3 ±3..1  a 2..63 ±3.6  b 

T7 3.31± 1.31 المعاملة السابعة  a ..01 ±3.20  abc 1.21 ±3.62  d 0.23 ±3.20  d 1..1 ±3.61  b 631.3 ±2.06  abcd 2..01 ±3.00  b 

T8 3.62± 21.. المعاملة الثامنة  d ...0 ±3.23  ab 1..1 ±3.61  cd 2.00 ±3.23  b 1.20 ±3.62  bc 631.00 ±2.2  abcd 2..23 ±3.2.  b 

T9 3.31± 21.. المعاملة التاسعة  d ...0 ±3.62  ab 1..3 ±3.21  b 0..1 ±3.62  cd 1..3 ±3.21  d 666.3 ±2..  abc 21.31 ±3.31  a 

T10 معاملة العاشرة   1.33 ±3.3 c ..60 ±3.60  bc 1.21 ±3.62  b 2.03 ±3.61  b 1.21 ±3.6.  a 632.11 ±2.2  bcd 21.20 ±3.02  a 

 ** ** ** ** ** ** ** مستوى المعنوية

 ً  ( على التوالي.P<0.01تشير إلى وجود اختالفات معنوية بين المعامالت تحت مستوى احتمال ) ** الحروف المختلفة عموديا
  (1)

% على التوالي من كل  3، 2،  1نشا T8،T9،T10% و  3، 2،  1سكروز T5،T6،T7 % و 3، 2،  1كلوكوز  T2،T3 ،T4معاملة السيطرة,  T1 المعامالت هي:  

 ماد
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