
 

 

مستلخص 

. أثر إعطاء كومة باندينج على نوعية جثة و شحوم بطين لدجاجة اللحيمة. 2013. نيتاساري، ديفي نوفيا
كلية العلوم والتكنولوجي جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية . البحث اجلامعي كلية علم احلياة

. احلكومية ماالنج
الدكتورة رتنو سوسلووايت ادلاجستري - 1: حتت اإلشراف

الدكتور منري العابدين ادلاجستري - 2
. كومة باندينج، جثة، شحوم بطين و مقدار شحوم اللحم لدجاجة اللحيمة: الكلمات ادلفتاحية

. ادلشكالت يف شركة الدواجن لدجاجة بروولور يعين يف قضاء حاجتها عن ادلأكوالت النوعية ادلرتفعة
والنتيجة األساسية . ال تزال واردا% 95ولكن كثري من العوائق بوجود ادلواد اخلامة، خصرصا دقيق السمك ألن 

كومة باندينج ذلا تغدية متنوعة . ادلرجوة يف ريب مواشي الدجاجة يعين تناول اجلثة النوعية ادلرتفعة وشحوم منخفضة
ويف هذا البحث . حيت تكون كومة باندينج امكانات إلبدال دقيق السمك% 64.69منها بروتني قدر 

%. 10، و %7.5، %5، %0استخدمت كومة باندينج برتكيز على قدر 

بأربع معامالت و مخس  (RAL)هذا البحث هو البحث اإلجرائي باستخدام خطة عشوائي الكامل 
مث يستمر  (Annova One Way)وحتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام أننوفا وان وي . إعادات

  (BNT)لنسبة مئوي من اجلثة ولكن بوسيلة االختبار %  0,01 (BNJ)التطبيق بوسيلة االختبار 
. دلقدار الشحوم اللحم% 0,01

على نسبة مئوية يف  ( p <0,01)ونتائج البحث تدل على أن إعطاء كومة باندينج تؤثر كثريا وظاهرا 
 و 62.86، 62.02، 61.45يدل  مبعدل كل ادلعاملة  (BNJ)وباستخدام االختبار . جثة الدجاجة اللحيمة

3P واستخدام كومة باندينج كذلك تؤثر كثريا وظاهرا على .  يكون نسبة مئوي من اجلثة ادلرتفعة65.48 مبعدل
، 21.65، 22.60  مبعدل 1P ،2P ،3Pيدل  (BNT) واالختبار  (p< 0,01)مقدار شحوم اللحم

واستخدام كومة باندينج على شحوم بطين . (ادلراقبة) 0P يقدر ختفيض قيمة مقدار شحوم اللحم من 20.67
، 0P  2.09% ،1P  2.2%ولكن ثؤثر كثريا يف ختفيض شحوم بطين مبعدل  (> 0.05P)ال ختتلف كثريا 

2P  2.2% 3، وP  1.68 .% ومن نتائج البحث تأثري إعطاء كومة باندينج يدل على أن استخدام كومة
تؤثر كثريا يف ترقية نسبة مئوية اجلثة، وتؤثر كثريا يف ختفيض شحوم اللحم، ومييل % 10باندينج يف نسبة مئوية 

  .كثريا على ختفيض شحوم بطين لدجاجة اللحيمة
 

 


