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The effect of adding of Iraqi probiotics to the ration in some 
productive traits of male  white Chinese geese 

 

العلف في بعض الصفات اإلنتاجیة  إلىتأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي المحلي 
 لذكور اإلوز األبیض الصیني

  

 جاسم قاسم مناتي الغراوي              ال مجي نیعباس سالم حس
 كلیة الزراعة/ جامعة المثنى

 

 

  الخالصة:
في ام العكف  األولى األبحاثفي محطة  في حقل الطیور الداجنة  15/4/2013و لغایة  28/2/2013أجریت التجربة للمدة من 

 طیور، وزعت الأسبوعاً  24بعمر  األبیضالصیني  اإلوزذكر من  27. استعمل بالتجربة المثنىجامعة  -لكلیة الزراعة  ةالتابع
ذكور لكل  3طیور لكل معاملة وقسمت كل معاملة عشوائیا على ثالث مكررات ( 9معامالت بواقع  3بشكل عشوائي على 

 األولىللمعامالت ف علكغم  100غم /   200 و100 و0لعراقي الى العلیقة بنسبة المعزز الحیوي ا وأضیفمكرر)، 
 الثالثة على التوالي . والثانیة  و(السیطرة) 

وكذلك حسبت معدالت الزیادة الوزنیة  من التجربة دسولغایة األسبوع السا أسبوعیاً ابتداء من األسبوع األول الطیوروزنت 
 عند نھایة مدة التجربة.أیضاً نسبة التصافي للطیور حسبت ھایة كل أسبوع ونل الغذائي واستھالك العلف وكفاءة التحوی
في معدل وزن  )P≤0.05(أدى إلى ارتفاع معنوي  اضافة المعزز الحیوي العراقي الى العلف أشارت نتائج الدراسة إلى إن 

مقارنة بمعاملة  نسبة التصافي مع وبدون األحشاء الداخلیة وكفاءة التحویل الغذائي  والزیادة الوزنیة األسبوعیة  والجسم 
 السیطرة.

 

Abstract  
     The experiment was conducted in the Poultry farm College of Agriculture / Al-Mothanna 
University for the period from 28th of February 2013 to 15th of March 2013 to study the effect of 
adding of Iraqi probiotics to the ration in some productive traits of male  white Chinese geese. 
The birds distributed to three treatments and the birds in each treatment (3 birds ) distributed to 
three replicates. The treatments were as follows : T1 (Control group) without supplementation of 
locally probiotics , T2 locally probiotics was added 100 gm to 100 kg of deits, T3 locally 
probiotics was  added 200 gm to 100 kg. 
Weight birds a week from the first week until the sixth week of the experiment of age as well as 
the calculated rates of increase weighted weekly feed consumption and efficiency of feed 
conversion every weekend and also calculated dressing percentage of the birds. 
The results of the study indicated that the addition of bio-enhanced feed the Iraqi led to a 
significant rise (P ≤ 0.05) in the rate of body weight, gain weight increase weekly, feed 
conversion efficiency, dressing percentage with and without internal organs compared to the 
control treatment. 

 
 

 :المقدمة
نظراً لتزاید عدد السكان بالعالم عموماً وبالعراق خصوصاً رافق ذلك ازدیاد الطلب على مصادر البروتین الحیواني، لذا       

الشركات العالمیة المتخصصة اھمیة قصوى في تطویر واقع صناعة الطیور الداجنة من خالل التحسین الوراثي واستخدام  أعطت
احداھا تربیة الطیور المائیة بصورة مكثفة وتجاریة، تشیر اغلب الدراسات الى ان تربیة طیور االوز یعود  نظم تربیة غیر تقلیدیة

). یعد االوز من الطیور المائیة 1من قبل المصریین والصینیین القدماء لالستفادة من لحومھا وبیضھا ( اً عام 4000الى اكثر من 
ویكثر تواجده في وسط  (Aves)، صنف الطیور Anseriformesاوزیات الشكل  رتبة (Anatidae)العائدة الى فصیلة البطیات 

ان االھتمام بتربیة الطیور المائیة محلیاً لم یكن بالمستوى المطلوب بشكل تجاري  ).2النتشار المسطحات المائیة (وجنوب العراق 
وبالتالي التوجھ في تحسین تغذیتھا من خالل استخدام بعض االنزیمات او المعززات الحیویة لتحسین القیمة الغذائیة للمواد العلفیة 

 المستخدمة في تغذیتھا.
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) وھي كلمة یونانیة األصل تعني ألجل 3( Stillwell و  Lillyھما  )(Probioticي إن أول من وضع مصطلح المعزز الحیو 

سواء مفیدة مزارع مایكروبیة حیة  وتعد بانھا وتعني الحیاة  bioticوتعني ألجل و Proالحیاة والمشتقة معناھا من مقطعین ھما 
منھا، إذ تعزل ھذه االحیاء من الفلورا المعویة في  و خلیطأ )Molds(اعفان  أو ،(Yeast)خمائر أو ، )Bacteriaبكتریا (كانت 

الخالیا الطالئیة المبطنة لالمعاء ومن ثم غلق المستقبالت بعلى االلتصاق  تھاقدرب تمتاز)، و4( الصحي القناة الھضمیة للدجاج البالغ
ال تؤدي إلى اإلصابة باألمراض ولیس لھا أي  كونھا) فضالً عن 5( باالمراض المختلفةمنع االصابة یامام البكتریا المرضیة مما 

ة العالیة على مقاومة اإلفرازات المعویة وقدرتھا على العیش في األمعاء ذات البیئة ـ)، ولھا القابلی6الطیور ( في لبيتأثیر س
تمتاز بإنتاج )، كما 7االمراض التي تصیب الجھاز الھضمي ( وال سیماوتحفز الجسم على المقاومة ضد األمراض  ،الحامضیة

اللذان لھما تأثیر ) Acetic acid( وحامض الخلیك )Lactic acid(  مثل حامض اللبنیك )Organic acids(األحماض العضویة 
إذ یعمل ھذان الحامضان على خفض األس الھیدروجیني مما یوفر بیئة حامضیة غیر مالئمة لنمو  ،سام ضد البكتریا المرضیة

ھا اإلنتاجي بدالً من توجھھ لمقاومة ءیزید من قابلیتھا على تحسین أداویحسن الوضع الصحي للطیور  مماالبكتریا المرضیة 
  .)8اإلصابة المرضیة (

 لذكور االوز االبیض الصیني. اإلنتاجیةاضافة المعزز الحیوي المحلي في بعض الصفات الدراسة الحالیة والمتضمنة  تھدف     
 

 :المواد وطرائق العمل
في محطة االبحاث االولى في ام العكف في حقل الطیور الداجنة  15/4/2013و لغایة  28/2/2013أجریت التجربة للمدة من     

بشكل  طیوروزعت ال ،اسبوع 24بعمر ذكر من االوز الصیني االبیض  27. استعمل بالتجربة المثنىجامعة  -كلیة الزراعة لالتابع 
لكل مكرر)  ذكور 3كل معاملة عشوائیا على ثالث مكررات ( طیورلكل معاملة وقسمت  طیور 9معامالت بواقع  3عشوائي على 

 وT2الثانیة  و( السیطرة ) T1للمعامالت االولى  فكغم / طن عل  2 و 1 و 0، واضیف المعزز الحیوي العراقي الى العلیقة بنسبة 
 على التوالي .T3الثالثة 

 

ساعة بالیوم مع  16 باعطاءسم واستعمل نظام اإلضاءة  5-3في االكنان على فرشة من نشارة الخشب بسمك  الطیورربیت         
ھز الماء بصورة حرة بالمناھل البالستیكیة جسم.  45ظالم یومیا. واستعملت المعالف الدائریة المعلقة بقطر  اتساع 6إعطاء 
كغم علف طاقة  كیلو سعرة/ 2545% بروتین 14على علیقة تجھز  جربةالت مدةطول خالل مدة التجربة وتمت التغذیة  المعلقة

وكان العلف یقدم بشكل حر ، وتحلیلھا الكیمیائي التجربة) مكونات ونسب المواد المستخدمة في عالئق 1ممثلة ویوضح جدول (
)Ad libitum التجربةو لغایة إنتھاء ) أمام الطیور منذ الیوم األول.  
 

) فقد تم الحصول علیھ من مختبرات كلیة الزراعة Iraqi probioticإلى مصدر المعزز الحیوي العراقي ( أما بالنسبة       
 و Bacillus subtilisو  lactoacido philliusو Lactobacilli  ویحتوي ھذا المنتوج على ثالث أنواع من البكتریا وھي

 Saccharomyces( واحد من الخمیرة وھي خمیرة الخبز الجافةخلیة لكل غرام واحد من المنتوج. ونوع  106ل عن قبواقع ال ی
cererisiae (خلیة استعماریة لكل غرام من المنتوج.  105 ل عنقوبواقع ال ی 

 
من العمر وكذلك حسبت معدالت الزیادة  من التجربة دسولغایة األسبوع السا أسبوعیاً ابتداء من األسبوع األول الطیوروزنت       

أیضاً نسبة التصافي للطیور والتي ھي النسبة حسبت الوزنیة األسبوعیة واستھالك العلف وكفاءة التحویل الغذائي نھایة كل أسبوع و
 .المئویة لوزن الطائر بعد الذبح مطروحا منھ وزن الدم والریش واألجزاء التي ال تؤكل إلى وزن الطیر الحي

) والختبار معنویة الفروق فقد تم استخدام دنكن متعدد الحدود SAS )9تم تحلیل البیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي       
(Duncan's Multiple Range Test)   0.01 و0.05وتحت مستوي احتمال. 
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 وتحلیلھا الكیمیائي المحسوبالتجربة نسب المئویة للمواد العلفیة لعالئق ال): 1جدول (
 

 المعاملة الثالثة الثانیةالمعاملة  السیطرة المواد العلفیة
 58.3 58.4 58.5 الحنطة

 31 31 31 نخالة الحنطة
 8 8 8 كسبة فول الصویا

 0.5 0.5 0.5 خلیط امالح ومعادن
 2 2 2 حجر كلس

 0.2 0.1 0 المعزز الحیوي
 100 100 100 المجموع

  الكیمیائي المحسوبالتحلیل 
 ممثلةال الطاقة

 كیلوسعرة/كغم علف
2545 2545 2544 

 14.05 14.05 14.05 البروتین %
 1.11 1.11 1.11 الكالسیوم %

 0.34 0.34 0.34 الفسفور الكلي %
 0.22 0.22 0.22 میثایونین

 0.55 0.55 0.55 میثایونین + سیستین
 0.64 0.64 0.64 الیسین

    
T1 ،معاملة السیطرة :T2 كغم علف، 100غم /  100: اضافة المعزز الحیوي العراقي بنسبةT3 اضافة المعزز الحیوي العراقي :

 علف. 100غم/  200بنسبة 
 

 :النتائج والمناقشة
) تاثیر اضافة المعزز الحیوي العراقي الى العلف في معدل وزن الجسم االسبوعي لذكور االوز االبیض 2الجدول ( من ضحتی     

 )P≤0.05(غم لكل كغم من العلف ادى الى تحسن معنوي  100الصیني، اذ یالحظ بان اضافة المعزز الحیوي العراقي وبمستوى 
كغم علف)  100غم معزز حیوي لكل  100(اضافة  بالمعاملة الثانیةقارنة التجربة م مدةفي معدل وزن الجسم االسبوعي طیلة 

 200( T3، عند نھایة التجربة اعطت المعاملة التجربة مدة بدورھا على معاملة السیطرة وطیلة) P≤0.05(والتي تفوقت معنویاً 
، 5.50، 5.66اذ كانت معدالت االوزان  T1و T2اعلى معدل وزن جسم اسبوعي مقارنة بالمعاملتین  غم معزز حیوي/ كغم علف)

 على التوالي. / طیركغم 5.39
 

تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي المحلي الى العلف في معدل وزن الجسم األسبوعي لذكور اإلوز األبیض الصیني  ) 2جدول (
 الخطأ القیاسي.± (كغم) 

 

 
 المعامالت

 التجربة باألسابیع مدة
1 2 3 4 5 6 

T1 3.741 ± 1.2 b 4.018 ± 1.3  4.314 ± 1.0 b 4.641 ± 1.2 b 5.005 ± 1.1 b 5.396 ± 1.1 c 

T2 3.693 ± 1.5 c 3.991 ± 1.1  4.321 ± 0.9 b 4.675 ± 1.1 b 5.072 ± 1.0 b 5.504 ± 1.0 b 

T3 3.802 ± 1.2 a 4.103 ± 0.9  4.444 ± 1.4 a 4.810 ± 1.8 a 5.219 ± 1.2 a 5.664 ± 1.2 a 

مستوى 
 المعنویة

* NS * * * * 

T1 ،معاملة السیطرة :T2 كغ�م عل�ف، 100غ�م /  100: اض�افة المع�زز الحی�وي العراق�ي بنس�بةT3 100غ�م/  200: اض�افة المع�زز الحی�وي العراق�ي بنس�بة 
 تشیر الى عدم وجود فروق معنویة بین المتوسطات. P≤0.05 ،(NS* تشیر لوجود فروق معنویة عند مستوى(علف.

 
 

 وLactobacilli) بأن اضافة المعزز الحیوي الحاوي على بكتریا 10(اتفقت ھذه النتیجة مع العدید من الباحثین، اذ الحظ 
Bifidobacterium  وEntrococcus  ،أن الذي اشار الى ) 11( وأیدهحسن معنویاً من معدل وزن الجسم الحي لفروج اللحم

الى حصول تفوق معنوي في معدل وزن  أدت Lactobacilliاضافة المسحوق المجفف الذي یحتوي على سالالت عدة من بكتریا 
 ) ان معدل وزن الجسم الحي لفروج اللحم اظھر تفوقاً معنویاً عند اضافة المسحوق المجفف 12( كما ذكرالجسم الحي لفروج اللحم، 
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معدل وزن الجسم لذكور فروج زیادة  )13غم / طن علف، والحظ ایضاً ( 500الى العلف بواقع  Bacillus subtilusبكتریا  ل

 . وبصورة معنویة Bifidobacterium adolescentisاللحم المضاف الى عالئقھا البكتریا المنشطرة 
 

لذكور اإلوز األبیض معدل الزیادة الوزنیة األسبوعیة تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي الى العلف في ) 3(یالحظ من الجدول 
) في معدل P≤0.01( ةمعنویعالي الالصیني، اذ یتضح من الجدول المذكور بان اضافة المعزز الحیوي قد ادى الى ظھور تفوق 

اظھرتا معاملتي المعزز الحیوي ماعدا االسبوع االخیر من التجربة والتي  التجربة مدةالزیادة الوزنیة مقارنة بمعاملة السیطرة طیلة 
 ) مقارنة بمعاملة السیطرة.P≤0.05تفوقاً معنویاُ (

 

 
لذكور اإلوز األبیض معدل الزیادة الوزنیة األسبوعیة تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي المحلي الى العلف في ) 3جدول (

 الخطأ القیاسي.± (غم) الصیني 
 

 التجربة باألسابیع مدة المعامالت
2 3 4 5 6 

T1 277 ± 18.1  
b 

296 ± 20.3 
b 

327 ± 27.1 
b 

364 ± 27.2 
b 

391 ± 28.1 
b 

T2 298 ± 19.0 
a 

330 ± 19.1 
a 

354 ± 23.1 
a 

397 ± 6.12 a 432 ± 30.0 
a 

T3 301 ± 20.2  
a 

341 ± 20.7 
a 

366 ± 20.0 
a 

409 ± 30.8 a 445 ± 27.2 
a 

مستوى 
 المعنویة

** ** ** ** * 

 
T1 ،معاملة السیطرة :T2 كغ�م عل�ف، 100غم /  100: اضافة المعزز الحیوي العراقي بنسبةT3 200: اض�افة المع�زز الحی�وي العراق�ي بنس�بة 

 ).P≤0.05ة عند مستوى(معنویو* تشیر لوجود فروق  )P≤0.01ة عند مستوى(ق معنویووجود فرتشیر ل**   علف. 100غم/ 
 
 

معدل الزیادة الوزنیة االسبوعیة لفروج اللذان الحظا تحسناً معنویاً في ) 14(ان نتائج ھذه الصفة جاءت مشابھة لما توصل الیھ 
 غم لكل كغم علف مقارنة بمعاملة السیطرة، وكذلك 50و 25بواقع  Bacillus subtilus ام المعزز الحیوياللحم عندما استخد

االسبوعیة تحسنت وبصورة معنویة عند اضافة المعزز الحیوي الحاوي على بكتریا ) ان الزیادة الوزنیة 15( وضح
Lactobacillus reuteri  بأن اضافة المسحوق المجفف الذي یحتوي على 11% الى علف فروج اللحم، وكذلك بین (1بواقع (

 ةاالسبوعیة لفروج اللحم مقارنة بمعامل الى زیادة معنویة في معدل الزیادة الوزنیة أدت Lactobacilliسالالت عدة من بكتریا 
  . Lactobacillusعند تغذیة فروج اللحم على علیقة تحتوي على بكتریا على النتیجة نفسھا ) 16السیطرة، وكذلك حصل (

دة الوزنیة االسبوعیة لمعامالت المعززات اتحصل علیھا في زیادة معدل وزن الطیور االسبوعي والزیسمن خالل النتائج الم
للمعززات الحیویة في سیادة البكتریا المفیدة واحداث التوازن  الحیویة مقارنة بمعاملتي السیطرة، قد یكون ھنالك دور ایجابي

المایكروبي في القناة الھضمیة والذي بدوره یزید من كفاءة ھضم المواد العلفیة المتناولة عن طریق افراز بعض االنزیمات 
لمفرزة داخل الجسم، وزیادة امتصاص المواد الغذائیة المھضومة لدور بكتریا المعززات الحیویة الھاضمة فضالً عن االنزیمات ا

في زیادة اطوال الزغابات وعمق الخبایا لدورھما في زیادة المساحة السطحیة المتصاص المواد الغذائیة المھضومة ، فضالً عن 
 .)17اعیة الخلویة والخلطیة (تحسین الحالة الصحیة للطیور عن طریق زیادة االستجابة المن

لذكور اإلوز األبیض معدل استھالك العلف األسبوعي تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي الى العلف في  )4بین الجدول (تی
ة مد) لمعاملة السیطرة مقارنة بمعاملتي اضافة المعزز الحیوي طیلة P≤0.05(الصیني، اذ تشیر النتائج الى وجود تفوق معنوي 

) مقارنة P≤0.05( بزیادة استھالك العلف بشكل معنوي معاملة السیطرة ستمرت، اما بالنسبة لكمیة العلف المستھلكة الكلیة االتجربة
 وT1للمعامالت  / طیرغم 7376 و7415 و7600، اذ كانت كمیة العلف المستھلكة الكلیة الثانیة والثالثة التي حققت اقلبالمعاملة 

T2و T3  .على التوالي  
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لذكور اإلوز األبیض معدل استھالك العلف األسبوعي تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي المحلي الى العلف في  )4جدول (
 الخطأ القیاسي.± (غم) الصیني 

 

كمیة العلف  العمر باألسابیع المعامالت
 6 5 4 3 2 المستھلكة الكلیة

T1 1545.0 ± 
133 a 

1476.1 ± 
141 a 

1495.0 ± 
123 a 

1520.6 ± 
152 a 

1563.3 ± 
141.2 a 

7600.0 ± 537 
a 

T2 1463.9 ± 
120 b 

1452.2 ± 
133 b 

1465.0 ± 
142 b 

1500.0 ± 
149 b 

1533.9 ± 
134.1 b 

7415.0 ± 626 
b 

T3 1473.3 ± 
129 b 

1445.6 ± 
143 b 

1453.6 ± 
135 b 

1489.2 ± 
138 c 

1515.2 ± 
138.4 b 

7376.9 ± 580 
c 

مستوى 
 المعنویة

* * * * * * 

T1 ،معاملة السیطرة :T2 كغم علف، 100غم /  100: اضافة المعزز الحیوي العراقي بنسبةT3 اضافة المعزز الحی�وي العراق�ي :
 ).P≤0.05ة عند مستوى(معنوی* تشیر لوجود فروق  علف. 100غم/  200بنسبة 

 
) تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي الى العلف في معدل كفاءة التحویل الغذائي األسبوعیة لذكور اإلوز 5(یالحظ من الجدول 

تفوق معنوي  ادى الىكغم علف  100غم لكل 200األبیض الصیني، اذ تشیر النتائج الى ان اضافة المعزز الحیوي بنسبة 
)P≤0.05(  كغم  100غم لكل  100جربة مقارنة بمعاملة اضافة المعزز الحیوي بنسبة الت مدةفي معدل كفاءة التحویل الغذائي طیلة

 4.16  و 4.02التجربة كان  مدةمقارنة بمعاملة السیطرة وان معدل كفاءة التحویل الغذائي طیلة ) P≤0.05علف المتفوقة معنویاً (
 على الترتیب. T1 وT2 وT3غم علف لكل غم زیادة وزنیة للمعامالت  4.66 و

 

 

تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي المحلي الى العلف في معدل كفاءة التحویل الغذائي األسبوعیة لذكور اإلوز  )5( جدول
 الخطأ القیاسي.) ± علف/ غم زیادة وزنیة (غماألبیض الصیني 

 

معدل كفاءة  العمر باألسابیع المعامالت
التحویل 
 6 5 4 3 2 الغذائي

T1 5.58 ± 
0.07 a 

4.99 ± 
0.05 a 

4.57 ± 
0.06 a 

4.18 ± 0.06  
a 

4.00 ± 0.06 
a 

4.66 ± 0.04 
a 

T2 4.91 ± 
0.08 b 

4.40 ± 
0.04 b 

4.14 ± 
0.06 b 

3.78 ± 
0.07b 

3.55 ± 0.05 
b 

4.16 ± 0.05 
b 

T3 4.89 ± 
0.06 b 

4.24 ± 
0.05 c 

3.97 ± 
0.07 c 

3.64 ± 0.05 
c 

3.35 ± 0.04 
c 

4.02 ± 0.03 
c 

مستوى 
 المعنویة

* * * * * * 

T1 ،معاملة السیطرة :T2 كغم علف، 100غم /  100: اضافة المعزز الحیوي العراقي بنسبةT3 اضافة المعزز الحی�وي العراق�ي :
 ).P≤0.05ة عند مستوى(معنوی* تشیر لوجود فروق  علف. 100غم/  200بنسبة 

 
الذي الحظ وجود تفوق معنوي في معامل التحویل الغذائي التراكمي لفروج اللحم الذي حقن بیضھ  )18(واتفقت ھذه النتائج مع 

وجدوا تاثیرا ایجابیا في تحسین كفاءة التحویل الغذائي الناتج ) عندما 20(و ) 19( ، وایده مقارنة بمعاملة السیطرةبالمعزز الحیوي 
 من تناول الطیور للمعززات الحیویة.

ناتج عن التحسن في الزیادة الوزنیة مع قلة استھالك العلف وبما ان المعزز الحیوي تحسن معامل التحویل الغذائي قد یعود سبب 
اوجد بیئة مالئمة لالستفادة من العناصر الغذائیة بسبب نشاط البكتریا النافعة على حساب البكتریا الضارة الذي انعكس على الزیادة 

 ). 21(الوزنیة وقلة استھالك العلف 
) تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي المحلي الى العلف في نسبة التصافي مع وبدون األحشاء الداخلیة المأكولة 6یبین الجدول (

) في نسبة التصافي بدون P≤0.05اذ ان اضافة المعزز الحیوي الى العلف ادى الى تحسن معنوي (لذكور اإلوز األبیض الصیني، 
المتفوقة معنویاً مقارنة بمعاملة  T2مقارنة بالمعاملة  T3االحشاء الداخلیة الماكولة مقارنة بمعاملة السیطرة، بینما تفوقت المعاملة 

     ) عند صفة نسبة التصافي مع االحشاء الداخلیة الماكولة.T1السیطرة (
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تأثیر إضافة المعزز الحیوي العراقي المحلي الى العلف في نسبة التصافي مع وبدون األحشاء الداخلیة المأكولة لذكور  )6جدول (
 الخطأ القیاسي.± اإلوز األبیض الصیني (غم علف/ غم زیادة وزنیة) 

 

 
 المعامالت

نسبة التصافي بدون 
األحشاء الداخلیة 

 المأكولة

نسبة التصافي مع 
الداخلیة األحشاء 

 المأكولة
T1 64.08 ± 6.3 b 68.89 ± 7.3 c 

T2 66.17 ± 6.5 a 71.73 ± 6.8 b 

T3 67.24 ± 6.7 a 73.02 ± 7.2 a 

 * * مستوى المعنویة

  T1 ،معاملة السیطرة :T2 كغم علف، 100غم /  100: اضافة المعزز الحیوي العراقي بنسبةT3 200: اضافة المعزز الحیوي العراقي بنسبة 
 ).P≤0.05* تشیر لوجود فروق معنویة عند مستوى(علف.  100غم/ 

    
 ) أن اضافة22، اذ الحظ (في فروج اللحم الذین استخدموا المعززات الحیویة الباحثین الكثیر منما وجده واتفقت ھذه النتیجة مع  

انخفاض والى العلف حسن معنویاً من نسبة التصافي مع اعطاء اعلى نسبة وزن للقطعیات الرئیسة  Bacillus subtilus بكتریا
نسبة التصافي بصورة عالیة المعنویة عند اضافة المعزز  ارتفاع) 23نسبة وزن القطعیات الثانویة لفروج اللحم، وكذلك الحظ (

 Streptococcusو  L. bulgaricusبكتریا أن اضافة إلى ) 24الحیوي المنتج محلیاً الى عالئق فروج اللحم، كذلك اشار (
thermophilus من نسبة التصافي بصورة معنویة مع انخفاض الوزن النسبي لدھن البطن لذبائح  حّسنالى العلف  اً حیوی اً معزز

  .فروج اللحم
في ھذا البحث جاءت نتیجة للفروقات الوزنیة الحیة بین المعامالت التجریبیة حیث اعطت  ان زیادة قیم نسبتي التصافي      

 . )21(المعامالت المضاف الیھا المعزز الحیوي العراقي افضل النتائج والذي انعكس بشكل ایجابي على نسبة التصافي 
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