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 Pythiumدراسة تاثير اضافة مستويات مختلفة من راشح والكتلة الحيوية للفطر 

aphanidermatum  في بعض الصفات االنتاجية لفروج اللحم 
 *علي عاجل الحيدري 

 العراق-جامعة المثنى-كلية الزراعة-قسم وقاية النبات
 مجيد متعب ديوان

 العراق-الكوفةجامعة -كلية الزراعة-قسم وقاية النبات
 المستخلص 
المثنتتىو وكلتت   جامعتة-الزراعتتة كليتة-الزراعيتتة والتجتارب االبحتتا  لمحطتة التتتاب  التدواجن حقتتل فتي التجربتتة أجريتت 
التى العلتو ومتال ال ترب فتي بعتا ال ت ات  P. aphanidermatumتتاثير ااتافة الرا تا والكتلتة الحيويتة لل طتر لمعرفتة 

فتر  فتروج اللحتم بعمتر يتوم واحتد وزعتت ع توا يا   024و استخدم فتي ذتكا التجربتة  Ross 308االنتاجية ل روج اللحم ساللة 
التجربتة ذتتي  معتامالت وكانتتت فر /مكترر  و )ع ترينقثالثتتة مكتررات  الواحتد  للمعاملتة فرختا 04علتى ستب  معتامالت قواقتت  

علتتو و واياتتا   كغتتم/ غتتم 05و 04و  5قتتثال  نستتبة ذتتي  P. aphanidermatum الكتلتتة الحيويتتة فطتتر كتتاالتيا ااتتافة
ال تترب باالاتتافة التتى معاملتتة الستتيطر  قتتدون اي  متتال فتتي لتتتر/متتل 04و 24و  05ااتتافة را تتا ال طتتر قثالثتتة نستتب ذتتي 

متال ال ترب فتي معتدن وزن الرا تا التى  وأالى العلو  الكتلة الحيوية لل طرتأثير ااافة مستويات مختل ة من  انااافات. 
لحم فكانت عدم وجود فروق معنوية قتين المعتامالت فتي معتدن وزن الجستم لالستقون الثتاني و قينمتا الجسم االسقوعي ل روج ال
متل/لتر متال ال ترب  04ااافة را تا ال طتر قنستبة اظهرت معاملة و الثال  والراب  والخامس . اقي  ظهرت المعنوية في االس

 045404قياستا  بمعاملتة الستيطر  التتي كانتت غم  400420ت وق معنوي في معدن االستهال  االسقوعي للعلو والتي قلغت 
غم/كغتم علتو  04قنستبة ل طتر الكتلتة الحيويتة لااتافة مل/لتر مال  رب و  04قنسبة  را االااافة معاملتي اعطت . و غم 

على التوالي مت وقة على معاملة  % 05405و 00460فروق معنوية في نسبة الت افي من دون االح ال المأكولة اك قلغت 
 00400 االمعتتتاملتين فتتتي نستتتبة الت تتتافي متتت  االح تتتال المأكولتتتة اك قلغتتتتن تتتس  تت وقتتتو .  %00405الستتتيطر  والتتتتي قلغتتتت 

فتتأظهرت  لتتكبا ا فتتروج اللحتتم و لتتوزن القلتتبامتتا النستتبة الم ويتتة .  %04440التتتي كانتتت  قياستتا  بمعاملتتة الستتيطر  %04420و
غم/كغتم علتو فتروق  04قنستبة ل طتر الكتلتة الحيويتة لااتافة متل/لتر متال ال ترب و  04قنستبة ااافة را ا ال طتر معاملتي 

كانتتت النستتبة الم ويتتة لتتوزن  و فتتي حتتين %4402مت وقتتة علتتى معاملتتة الستتيطر  والتتتي كانتتت  %4400و 4404معنويتتة قلغتتت 
 ااتافة را تا ال طترغم/كغم علتو و  04و 5قنسبة  ل طرالكتلة الحيوية لااافة  لةالقان ة لن س الكبا ا قد ت وقت في معام

كانتتت مقارنتة بمعاملتة الستيطر  والتتي  %0400و 0464و 0440و 0400اك قلغتت نستتقها متل/لتر متال  ترب  24و 04قنستبة 
قتين معتامالت أاتافة الكتلتة    يومتا  لتم تختلتو معنويتا  05نسقية لكقد كبتا ا فتروج اللحتم عنتد عمتر )االوزان الاما .  0450%

  .على معاملة السيطر ولكنها ت وقت معنويا الحيوية للعلو او را ا ال طر الىمال ال رب 
 

 ج اللحمفرو و  Pythium aphanidermatum الكلمات المفتاحية :
  

                                                           
 البحث جزء من اطروحة دكتوراه للباحث االول  *
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 المقدمة 
 القياتتتتية ال طريتتتات  تتتو Kingdom : Straminpila مملكتتتة إلتتتى Pythium Pringsh ال طتتتر يعتتتود 

Oomycetes رتبتتتتتتة Pythiales عا لتتتتتتة Pythiaceae (Dickو 2001 وWebster وWeberذتتتتتتكا وياتتتتتتم و  2007 و 
 وتوجتتد . 2444و واختترون  Paulو 2004و  Cockو Levesque) العتتالم أنحتتال فتتي منت تتر  نوعتتا   244 متتن اكثتتر الجتتنس
 النباتتتات مختلتتو علتتى كمتط تتل يوجتتد وكتتكل  الميتتاا أو الميتتتة االنستتجة مخل تتات او التتترب فتتي مترممتتة أمتتا ال طتتر ذتتكا انتتوان

 انتتتوان بعتتتا وتعتتتد  . 1981 وPlaats-Niterink) والالفقريتتتات وال قريتتتات وال طريتتتات الما يتتتة والطحالتتتب واالراتتتية الما يتتتة
 المهمتة المحا تيل متن العديتد ي تب انت  حيت  البادرات وموت القكور تع ن لمرا المهمة المسقبات من Pythium ال طر

(Kucharek وMitchell2000 و.   
 ت تخيص يمكتن ال أنت  لدرجتة   االمتراا متن العديتد ظهتور إلتى ادى الداجنتة الطيتور  ناعة في الكقير التطور ان 
 للماتتتادات مقاومتتتة المجهريتتتة االحيتتتال متتتن اجيتتتان ظهتتتور التتتى ادى الحياتيتتتة للماتتتادات الكثيتتتو االستتتتعمان ان اك بعاتتتها
 العامتة ال تحة فتي ستلقي تتأثير لهتا الحيوانيتة المنتجتات فتي بقاياذا فإن كل  على فاال   بالتدذور المناعة واستمرت الحياتية

 وWeil) ال طريتات بعتا متن م تتقات انتتاج إلتى البتاحثين متن العديتد ح تز وذتكا . 1997 وWHOو 0640 التدينو سعد)
 العاتوية باالحمتاا غنية ل  الحيوية الكتلة وان ال حية الناحية من امين Pythium ال طر انوان بعا ان وجد . 1999
 واالعتال  واالغكيتة الغكا يتة المكمتالت مكونتات فتي استتخدمت والتتي والزيتوت Eicosapentaenoic acid (EPA) مثتل

 بعتا تغكيتة فتي الممراتة غيتر للعتزالت الحيويتة الكتلتة استتغالن امكانيتة دراسة وككل   . 2400 واخرونو Wu) واالدوية
 يلتو  او للحيتوان حساستية تستقب ان ممكن متطاير  أقواغ تكوين  وعدم النمو سرعة خا ية من يمتلك  لما التجارب حيوانات
 .  والحيوان االنسان  حة على الخطر  السامة للمواد منتج غير ان  كما القي ة

 الثانويتتة االيتتا ونتتواتج الحيويتتة بالكتلتتة التتدواجن تغكيتتة تتتأثير اختبتتارا  التاليتتة النقتتا  فتتي الدراستتة تمحتتورت لتتكل  
 .نموذا بعا مؤ رات على Pythium لل طر

 المواد وطرائق العمل 
 متن لل تتر  المثنتى جامعة-الزراعة كلية-الزراعية والتجارب االبحا  لمحطة التاب  الدواجن حقل في التجربة أجريت 

فتتي  P. aphanidermatumلمعرفتتة تتتاثير الرا تتا والكتلتتة الحيويتتة لل طتتر . وكلتت  لمعرفتتة  0/2400/  20 لغايتتة 22/0
فتتر  فتتروج اللحتتم بعمتتر يتتوم واحتتد  024و استتتخدم فتتي ذتتكا التجربتتة  Ross 308 تتروج اللحتتم ستتاللة بعتتا  تت ات االنتتتاج ل

 معتامالت وكانتت فر /مكترر و )ع ترينقثالثتة مكتررات  الواحد  للمعاملة فرخا 04وزعت ع وا يا  على سب  معامالت قواق  
 اكاالتي التجربة

 . ااافات اي قدون  السيطر  معاملةا االولى المعاملة .0
 .علو كغم/ غم 5 قنسبة P. aphanidermatum فطر ااافةا الثانية المعاملة .2
 .علو كغم/ غم 04 قنسبة P. aphanidermatum فطر ااافةا الثالثة المعاملة .0
 .علو كغم/ غم 05 قنسبة P. aphanidermatum فطر ااافةا الرابعة المعاملة .0
 .ال رب مال في لتر/ مل 04 قنسبة P. aphanidermatum فطر را ا ااافةا الخامسة المعاملة .5
 .ال رب مال في لتر/مل 24 قنسبة P. aphanidermatum فطر را ا ااافةا السادسة المعاملة .0
 .ال رب مال في لتر/مل 04 قنسبة P. aphanidermatum فطر را ا ااافةا السابعة المعاملة .0

استتتقوعيا  الستتتتخراج معتتتدن وزن الجستتتم االستتتقوعي والزيتتتاد  الوزنيتتتة وحستتتب معتتتدن استتتتهال  العلتتتو األفتتترا   توزنتتت 
الستتخراج نستبة الت تافي  طيور من كتل معاملتة 0وبعد انتهال التجربة تم كبا االسقوعي وك ال  التحويل الغكا ي االسقوعي 

 الكقد و القان ة و القلب  . م  وبدون االح ال المأكولة )
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بالكتلتة الحيويتة والرا تا لل طتر  المعاملة تأثير لدراسة الكامل الع وا ي الت ميم باستعمان التجربة قيانات تحليل تم 
P.aphanidermatum اقتتتل فتتترق  اختبتتتار باستتتتعمان المتوستتتطات قتتتين االختالفتتتات مقارنتتتة تتتتم وقتتتد المختل تتتة ال تتت ات فتتتي

 .  GenStatباستعمان قرنامج  4445على مستوى معنوية  L.S.Dمعنوي 
 النتائج والمناقشة 

الى العلو ومال ال رب فتي معتدن وزن الجستم  P. aphanidermatum  تأثير ااافة ال طر 0يواا الجدون ) 
دم وجود وجتود فتروق معنويتة قتين المعتامالت لالستقون الثتاني و قينمتا االسقوعي )غم  ل روج اللحم و إك ا ارت النتا ج الى ع

متل/ لتتر متال ال ترب  04قنسبة را ا الظهرت المعنوية في االسقون الثال  والراب  والخامسو حي  اظهرت معاملتي ااافة 
ت تتوق معنتتوي مقارنتتة بمعاملتتة الستتيطر  فتتي معتتدن التتوزن الجستتم االستتقوعي غم/كغتتم علتتو  04قنستتبة الكتلتتة الحيويتتة ااتتافة و 

لكتل متن الرا تا والكتلتة غتم  050400و 055420خالن االسقون الثال  والرابت  والختامس . حيت  قلغتتا فتي االستقون الثاالت  
لجستم فتي االستقون الرابت  غم و في حين كان معتدن وزن ا 022404على التوالي مقارنة بمعاملة السيطر  التي قلغت الحيوية 

والتي قد ت وقتا معنويا علتى معاملتة الستيطر  لتن س االستقون حيت  قلغتت  غم 0460462و 0002405للمعاملتين المككورتين 
معاملتتتة قياستتا  بغتتتم علتتى التتتتوالي  0004450و 0042454فكتتان االستتقون الختتتامس أمتتا معتتتدن التتوزن فتتتي غتتم .  0426426
نستتتنتج ان إاتتافة را تتا ال طتتر التتى متتال ال تترب او الكتلتتة الحيويتتة لل طتتر ن ستت  إلتتى . غتتم  0500402التتتي كانتتت الستتيطر  

 عال ق فروج اللحم أدى إلى تحسن معنوي أو حساقي لجمي  معامالت التجربة. ذكا الزيادات في وزن الجسم الحتي قتد تعتود
ر فتتي مستتاذمة عمليتتة الهاتتم داختتل والتتتي لهتتا دو  Pectinaseو Cellulaseنتيجتتة الفتتراز ال طتتر بعتتا االنزيمتتات كتتانزيم 

قتتد تستتاذم ذتتكا االنزيمتتات الم تترز  متتن ال طتتر كمتتا الجهتتاز الهاتتمي للطيتتور وبالتتتالي االستتت اد  االفاتتل متتن المتتواد العل يتتة . 
دعتتم االنزيمتتات الم تترز  متتن ال لتتورا المعويتتة الموجتتود  فتتي البطانتتة الداخليتتة للقنتتا  الهاتتمية فتتي الدراستتة  ذتتكا المستتتخدم فتتي

باإلاتتافة إلتتى إنهتتا تعمتتل علتتى   2404و Kayodeال يتامينتتات واألحمتتاا األمينيتتة )او انهتتا تعمتتل علتتى زيتتاد   وور للطيتت
تعزيز الحالة ال حية والنمو لطيور المعامالت التجريقيتة وخا تة فتي األستاقي  األولتى متن العمتر وكلت  لسترعة نمتو الطيتور 

ولتوح  ت توق معنتوي ط يتو فتي وزن جستم افترا   ألمينية األساستية أكثتر.في ذكا ال تر  واحتياجها إلى القروتين واألحماا ا
وذتكا النتتا ج قتدأت بتالظهور منتك  P.aphanidermatumاساقي  عند استخدام ال عير المخمر بال طر  0فروج اللحم بعمر 

    .2402األسقون الثاني لت با أكثر واوحا عند نهاية التجربة )الحميداوي و 
في وزن  الى العلف وراشحه الى ماء الشرب P. aphanidermatumاضافة الكتلة الحيوية للفطر ( تأثير 1)جدول 

 الجسم االسبوعي )غم( لفروج اللحم.

 العمر باالساقي  المعامالت
2 0 0 5 

 0500402 0426426 022404 *202400 السيطر 

P.a 5 0042420 0454454 000440 200400 غم/كغم 

P.a 04  0004450 0460462 050400 200404 غم/كغم 

P.a 05 0560400 0455400 000425 200464 غم/كغم 

P.a 04 0042454 0002405 055420 200440 مل را ا/لتر 

P.a 24 0040400 0400426 000400 200402 مل را ا/لتر 

P.a 04 0560400 0452400 000442 200400 مل را ا/لتر 

L.S.D 0.05 00400 20400 4400 غ.م 

 * القيم تمثل معدن تحليل ثال  مكررات.
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معتامالت بمختلتو انواعهتا اظهترت ت وقتا  معنويتا فتي معتدن الزيتاد  الوزنيتة االستقوعية ل تروج الان   2يقين الجدون ) 
ال طتر االتجاا الكي ظهر م  معدن وزن الجسم الحيو إك ت وقت معاملة ااافة را ا ن س اللحم مقارنة بمعاملة السيطر . وب

غتتم فتتي االستتقون  054420عطتتت والتتتي ا معاملتتة الستتيطر  قياستتا  بغتتم  044402 حيتت  قلغتتت متتل/لتر متتال ال تترب 04قنستتبة 
را تا القين معاملتي ااتافة  . اما في االسقون الراب  فلم يظهر ذنا  فروق معنوية في معدن الزياد  الوزنية االسقوعيةالثال 
غتم علتى  000424و 050400غم/كغتم علتو والتتي قلغتتا  04قنستبة الكتلتة الحيويتة متل/لتر متال ال ترب وااتافة 04قنستبة 

غتتم . واستتتمر ذتتكا الت تتوق فتتي االستتقون الختتامس متتن  040446قلغتتت  اكعلتتى معاملتتة الستتيطر   التتتوالي ولكنهمتتا ت وقتتا معنويتتا  
غم مت وقة على معاملة  0020460مل/لتر مال ال رب 04را ا قنسبة الااافة  ةمعاملت كانتعمر افرا  فروج اللحم حي  

 غم .  0200455السيطر  والتي قلغت 
  2004وآخترون ) Huangمت   P.aphanidermatumات قت ذكا النتتا ج وخا تة معاملتة ااتافة را تا ال طتر  

 Scytalidiumوال طتر  % 0.1ت توق المعنتوي لمعتامالت التجربتة عنتد استتعمالهم مستتنقت الخميتر  قنستبة عنتدما الحظتوا ال

acidophilum  أمتتا بالنستتبة للزيتتاد  الوزنيتتة التراكميتتة الكليتتة . أستتاقي  0بمستتتوى مرت تت  فتتي عال تتق فتتروج اللحتتم عنتتد عمتتر
فتي  %0.3واستتعمال  قنستبة  A.oryzaeعند استعمان ال طتر   2010وآخرون ) Shimإلي   تفات قت نتا جها م  ما تو ل

معنوية فتي الزيتاد  الوزنيتة التراكميتة ألفترا  المعتامالتو لتكل  نتتا ج ذتكا عال ق فروج اللحم إك أظهرت النتا ج وجود فروقات 
  متن ت توق معنتوي فتي الزيتاد  الوزنيتة ألفترا  فتروج اللحتم 2010وآخترون ) Giannenasالمعامالت ت اقهت م  ما أفتاد بت  

 المغكا  على فطر الم روم المج و. 
في معدل  الى العلف وراشحه الى ماء الشرب P. aphanidermatumاضافة الكتلة الحيوية للفطر تأثير  (2جدول )

 الزيادة الوزنية االسبوعية )غم( لفروج اللحم.

الزياد  الوزنية االسقوعية  العمر باالساقي  المعامالت
 5 0 0 )غم التراكمية 

 0200455 500400 040446 *054420 المقارنة

P.a 50024460 500400 020405 000400 غم/كغم 

P.a 04 0065404 502400 000424 000440 غم/كغم 

P.a 05 0022420 504440 020440 004405 غم/كغم 

P.a 04 0020460 546445 050400 044402 مل را ا/لتر 

P.a 24 0000466 505402 020404 002406 مل را ا/لتر 

P.a 04 0000424 504400 004402 056446 مل را ا/لتر 

L.S.D 0.05 0420 00400 24442 06465 

 * القيم تمثل معدن تحليل ثال  مكررات.
فتي استتهال  أثر الى العلو ومال ال رب  P. aphanidermatumااافة ال طر ان   0الجدون )وجد من نتا ج  

العلو االسقوعي )غم  ل روج اللحم ختالن االستقون الثالت  التى عتدم ظهتور فتروق معنويتة قتين المعتامالت جميعهتا و امتا فتي 
مل/ لتر مال ال رب ت وق معنتوي فتي معتدن االستتهال  االستقوعي  04را ا قنسبة الااافة االسقون الراب  فاظهرت معاملة 

وجتود فتروق معنويتة فتي معاملتة كما أواحت النتا ج  .غم  045404عاملة السيطر  غم عن م 400420للعلو والتي قلغت 
 0400400 لالسقون الخامس مل/لتر مال ال رب اك قلغ معدن االستهال  االسقوعي للعلو04قنسبة  ي را ا ال طر الااافة 

غتتم 0420400و 0400400 اتتتمتتل/لتر متتال  تترب والتتتي قلغ 04را تتا قنستبة الغتم مقارنتتة بمعاملتتة الستتيطر  ومعاملتتة ااتتافة 
 على التوالي . 
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وجتتود فتتروق معنويتتة فتتي معتتدن استتتهال  العلتتو التراكمتتي اك حققتتت معاملتتة ااتتافة كمتتا ان الجتتدون المتتككور يقتتين  
غم مقارنة بمعاملة السيطر  ومعاملتة ااتافة  2502466مل/لتر مال  رب افال النتا ج والتي قلغت 04را ا ال طر قنسبة 
 . غم على التوالي  2004400و 2004404 واللتان قلغتامل/لتر مال  رب  04را ا ال طر قنسبة 

 .Sالخقتتتز   متتتن ان إاتتتافة خميتتتر  2011وآختتترون ) Akhavan-Salamatات قتتتت ذتتتكا النتتتتا ج متتت  متتتا قينتتت   

cerevisiae  إلى عال ق فروج اللحم لم تظهتر فروقتات معنويتة قتين المعتامالت. كتكل  ات قتت ذتكا النتتا ج مت  دراستة أجراذتا
Esatu ( العلو ألفرا  فروج اللحم المعطا  أحيال مجهريتة فعالتة ت وقا  معنويا  في نسبة استهال وا  اك الحظ2011وآخرون  

(EM  Effective microorganisms  والتتتتي تتكتتتون متتتنphototrophic bacteria وlactic acid bacteria 
ذكا الزيتادات فتي وزن الجستم الحتي و عن طريق مال ال رب والعليقة معا  وال طريات المخمر  Actinomycetsو yeastsو

والتتتي لهتتا دور  Pectinaseو Cellulaseبعتتا االنزيمتتات كتتانزيم  P.aphanidermatumتيجتتة الفتتراز ال طتتر ن قتتد تعتتود
لهتا يكتون او قتد  وفي مساذمة عملية الهاتم داختل الجهتاز الهاتمي للطيتور وبالتتالي االستت اد  االفاتل متن المتواد العل يتة 
 دور دعم االنزيمات الم رز  من ال لورا المعوية الموجود  في البطانة الداخلية للقنا  الهامية للطيور . 

الى العلف وراشح الفطر المذكور الى ماء  P. aphanidermatumاضافة الكتلة الحيوية للفطر ( تأثير 3جدول )
 في استهالك العلف االسبوعي )غم( لفروج اللحم. الشرب

استهال  العلو  العمر باالساقي  المعامالت
 5 0 0 )غم التراكمي 

 2004404 0400400 045404 * 000400 السيطر 

P.a 5 2045405 0400445 044404 000422 غم/كغم 

P.a 04  2500454 0400460 440404 005405 غم/كغم 

P.a 05 2045440 0402464 040404 000400 غم/كغم 

P.a 04 2502466 0400400 400420 000442 مل را ا/لتر 

P.a 24 2040440 0404424 046464 005445 مل را ا/لتر 

P.a 04 2004400 0420400 040440 000460 مل را ا/لتر 

L.S.D 0.05 00406 00426 25404 غ.م 

 * القيم تمثل معدن تحليل ثال  مكررات.
التى العلتو ومتال ال ترب فتي ك تال  التحويتل الغتكا ي  P. aphanidermatumااافة ال طر يواا   0الجدون ) 

متل/لتر متال ال ترب فتي 04قنستبة  را تاالتحستن معنتوي فتي معاملتة ااتافة قتد أدى التى ل روج اللحتم ختالن استاقي  التجربتة 
و امتا بالنستبة الاتافة  0446مقارنتة بمعاملتة الستيطر  والتتي قلغتت  0405معامل التحويل الغكا ي لالسقون الثال  والكي قلتغ 

معاملتتة الستتيطر  قياستتا  بفتتروق معنويتتة  قتتد حقتتقغم/كغتتم علتتو  04ككتلتتة حيويتتة بمقتتدار  P. aphanidermatumال طتتر 
ااتافة  فتي الت توق فتي معتاملتي االسقون الراب  متن التجربتة استتمروفي .  0400في  ذو لتحويل الغكا ي معامل اوالكي كان 

غم/كغتتم علتتو والتتتي قلغتتت 04قنستتبة ل طتتر الكتلتتة الحيويتتة لمتتل/لتر متتال  تترب يليتت  معاملتتة ااتتافة 04قنستتبة را تتا ال طتتر 
عاملتة الستيطر  والتتي قلغتت قبقيتة المعتامالت وبم على التوالي والتي اعطت اعلتى كميتة علتو مستتهل  مقارنتة 0444و 0404
غم/كغم علو تليهتا ااتافة 04قنسبة الكتلة الحيوية /مل مال ال رب وااافة 04قنسبة ال طر ااافة را ا كما ان .  0440
علتى معامتل ك تال  التحويتل أثر في االسقون الختامس مل/لتر مال ال رب  24قنسبة  P. aphanidermatumال طر را ا 
. امتا بقيتة  0460على التوالي مت وقة  معنويا  علتى معاملتة الستيطر  والتتي قلغتت  0446و 0440و 0444ا ي والتي قلغت الغك

 المعامالت فانها لم تختلو معنويا  م  معاملة السيطر  . 
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انتتت ا ي للزيتتاد  الوزنيتتة االستتقوعية التراكميتتة وجتتود فتتروق معنويتتة قتتين المعتتامالت حيتت  ك تتحظهتتر التحليتتل األأو  
غم/كغتم علتو  04قنستبة ل طتر لالكتلتة الحيويتة متل/لتر متال ال ترب وتليهتا معاملتة ااتافة  04را ا قنستبة المعاملة ااافة 

.  0460كانتت على التتوالي مقارنتة بمعاملتة الستيطر  التتي  0444و 0404والتي قلغت الزياد  الوزنية االسقوعية التراكمية لها 
 04و 24را تا قنستبة الغم/كغتم علتو وااتافة  05و 5قنستبة  الكتلتة الحيويتةاما الزياد  الوزنية التراكمية لمعتامالت ااتافة 

علتتتى التتتتوالي ولكنهتتتا  0440و 0440و 0440و 0440متتتل/لتر متتتال ال تتترب فانهتتتا لتتتم تختلتتتو معنويتتتا  فيمتتتا قينهتتتا والتتتتي قلغتتتت 
 ت وقت اح ا يا  على معاملة السيطر . 

بعتتا االنزيمتتات  P. aphanidermatumقتتد يكتتون التحستتن المعنتتوي فتتي  تت ات الطيتتور نتيجتتة الفتتراز ال طتتر  
أاتافة التى متا والتي لها دور في مساذمة عملية الهام داختل الجهتاز الهاتمي للطيتور  Pectinaseو Cellulaseكانزيم 

ستاذم ب تكل مبا تر او غيتر مبا تر فتي زيتاد  نمتو موجود في الكتلتة الحيويتة لل طتر أو روا تح  متن عنا تر غكا يتة مهمتة ت
  لمعامتتل التحويتتل الغتتكا ي ل تتروج اللحتتم عنتتد P<0.01  تحستتن عتتالي المعنويتتة )2402وجتتد الحميتتداوي )أفتترا  التتدواجن . 

 Fusarium camptocerusو Aspergillus oryzaeاستتتتخدام  مستتتتويات مختل تتتة متتتن ال تتتعير المخمتتتر بال طريتتتات 
وان التحسن المعنوي في معامل التحويل  مقارنة م  معاملة السيطر . P. aphanidermatumو Rhizoctonia solaniو

لتجربتتة مقارنتتة متت  معاملتتة الغتتكا ي لمعتتامالت التجربتتة الحاويتتة علتتى ال طتتر يعتتود إلتتى ارت تتان معتتدن الزيتتاد  الوزنيتتة ألفتترا  ا
 Aspergillus spp  عند إاافة مسحوق ال طر 2440) وآخرون  Tellezوقد انسجمت ذكا النتيجة م  ما ككرا  .السيطر 
  علتى Southern (2440و Payne في عال ق ال روج يؤدي إلى تحسن معامل التحويل الغكا ي. وح تل %4442قنسبة 

 في عال ق فروج اللحم مما أدى إلى تحسن معامل التحويل الغكا ي.  %0قنسبة  Prebioticنتا ج م اقه  عند استخدام 
  إك الحتت  تحستتنا  معنويتتا  2010وآختترون ) Giannenasات قتتت ذتتكا النتيجتتة لجميتت  معتتامالت التجربتتة متت  متتا أكتتد  

في معامل التحويل الغكا ي ألفرا  فروج اللحم المغكا  على عليقة تحتوي فطر الم روم المج و ككل  ات قت ذكا النتا ج م  
معنوي في معامل التحويل الغكا ي ألفرا  فروج اللحم المعطا   سنتح  إك قين وجود 2011وآخرون ) Esatuما تو ل إلي  

EM   م  مال ال رب والعليقتة معتا . كتكل  لتم تت تق ذتكا النتتا ج مت  متا أفتاد بتEzema وEze (2009  عنتد ااتافة خميتر  
S. cerevisiae ة قتين المعتامالت إلى عجينة نوى التمر واستعمالها في عال ق فروج اللحم إك الح  عدم وجود فروق معنوي

  في معامل التحويل الغكا ي.
في معدل كفاءة التحويل الغذائي )غم  الى العلف وماء الشرب P. aphanidermatumاضافة الفطر ( تأثير 4جدول )

 علف/ غم زيادة وزنية( لفروج اللحم.

الزياد  الوزنية االسقوعية  العمر باالساقي  المعامالت
 5 0 0 )غم التراكمية 

 0460 0460 0460 *0446 السيطر 

P.a 5 0440 0464 0440 0440 غم/كغم 

P.a 04  0444 0440 0444 0400 غم/كغم 

P.a 05 0440 0460 0440 0440 غم/كغم 

P.a 04 0404 0444 0404 0405 مل را ا/لتر 

P.a 24 0440 0446 0440 0440 مل را ا/لتر 

P.a 04 0440 0464 0440 0440 مل را ا/لتر 

L.S.D 0.05 4440 4445 4440 4445 

 * القيم تمثل معدن تحليل ثال  مكررات.
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الى العلتو ومتال ال ترب فتي نستبة  P. aphanidermatumالكتلة الحيوية لل طر   تأثير ااافة 5يقين الجدون ) 
  يومتتتا  و التتى وجتتود فتتروق معنويتتة قتتتين 05الت تتافي واألح تتال الداخليتتة المأكولتتة لتتكبا ا فتتتروج اللحتتم عنتتد عمتتر التستتويق )

ااتتافة را تتا معتتاملتي المعتتامالت فتتي نستتبة الت تتافي قتتدون ومتت  االح تتال ونستتبة وزن القلتتب والقان تتة والكقتتد .اك اعطتتت 
غم/كغتتم علتتو فتتروق معنويتتة فتتي نستتبة  04قنستتبة  الكتلتتة الحيويتتة لل طتترااتتافة ل/ لتتتر متتال ال تترب و متت 04قنستتبة ال طتتر 

علتى التتوالي مت وقتة علتى معاملتة الستيطر  والتتي قلغتت  % 05405و 00460الت افي من دون االح تال المأكولتة اك قلغتت 
00405%  

را ا الااافة فأظهرت معاملتي    يوما  و05تسويق )لكبا ا فروج اللحم عند عمر ال لوزن القلباما النسبة الم وية  
 4404غم/كغتتتم علتتتو فتتتروق معنويتتتة قلغتتتتت  04قنستتتتبة  الكتلتتتة الحيويتتتة لل طتتترااتتتافة متتتل/ لتتتتر متتتال ال تتتترب و  04قنستتتبة 

و فتي حتين كانتت النستبة الم ويتة لتوزن القان تة لتن س التكبا ا  %4402مت وقة على معاملة السيطر  والتتي كانتت  %4400و
متل/لتر  24و 04قنستبة  را االااافة غم/ كغم علو و  04و 5قنسبة  الكتلة الحيوية لل طرااافة ت في معامالت قد ت وق

كمتا نالحتت  .  %0450مقارنتة بمعاملتتة الستيطر  والتتي قلغتتت  %0400و 0464و 0440و 0400اك قلغتتت نستقها متال ال ترب 
  يوما  لم تختلو معنويا لمعامالت االاافة الى 05ند عمر )االوزان النسقية لكقد كبا ا فروج اللحم عومن الجدون ن س  ان 

 .  %2440والتي قلغت السيطر  جميعا  وب روقات معنوية عن معاملة العلو او مال ال رب ولكنها ت وقت 
 Molenaarقد يكون التحسن في نسبة الت افي بسقب التحسن المعنوي في معدن وزن الجستم الحتي عنتد التكبا ) 
  إك ككتتروا وجتتود زيتتاد  معنويتتة قتتين معتتامالت Yamauchi (2005و Buwjoomكمتتا قتتين كتتل متتن   . 2444وآختترونو 

فتي عال تق فتروج  %5و 2.5التجربة في نسبة الت افي لالح ال الماكولة الداخلية عند استخدام ساق فطر الم روم وبنستبة 
 تتور  عاليتتة المعنويتتة عنتتد ااتتافة المعتتزز الحيتتوي المنتتتج   ارت تتان نستتبة الت تتافي ب2440وكتتكل  الحتت  التميمتتي ) اللحتتم.

 . محليا  الى عال ق فروج اللحم
في نسبة  الى العلف وراشحه الى ماء الشرب P. aphanidermatumاضافة الكتلة الحيوية للفطر ( تأثير 5جدول )

 لذبائح فروج اللحم التصافي واألحشاء الداخلية المأكولة )%(
الت افي من دون نسبة  المعامالت

 األح ال المأكولة

نسبة وزن 
 القلب

نسبة وزن 
 القان ة

 نسبة وزن 
 الكقد

نسبة الت افي م  
 األح ال المأكولة

 04440 2440 0450 4402 * 00405 السيطر 

P.a 5 04440 2405 0400 4404 00454 غم/كغم 

P.a 04  04420 2422 0440 4400 05405 غم/كغم 

P.a 05 04455 2400 0404 4405 00400 غم/كغم 

P.a 04 00400 2402 0464 4404 00460 مل را ا/لتر 

P.a 24 06420 2405 0400 4406 00460 مل را ا/لتر 

P.a 04 04400 2400 0456 4400 00404 مل را ا/لتر 

L.S.D 0.05 0406 4444 4422 4426 0446 

 * القيم تمثل معدن تحليل ثال  مكررات.
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Abstract 

 The experiment has been conducted to study the effect of addition the biomass and 

filtrate of the P. aphanidermatum fungus to feed and drinking water on some productive traits 

for Ross 308 broiler chicks at Agricultural Researches and Experiments station of Agriculture 

college-Al-Muthanna university. In this experiments use 420 broiler chicks one day old, were 

randomly allocated into seven treatment groups, 60 chicks for each treatment group were sub-

divided into three replicates (twenty chicks/replicate). The seven treatment groups were as 

follow : add biomass of P. aphanidermatum in three proportion 5 , 10 and 15 gm/kg chicks 

fed and add same fungus filtrate in three proportion 15 , 20 and 30 ml/L drinking water as 

well as Control treatment. The effect of addition at different levels of the biomass and filtrate 

of the P. aphanidermatum fungus to feed and drinking water at the rate of weekly body 

weight (g) of broiler was no significant differences between treatments of the second week, 

the significant appear in third, fourth and fifth week. The fourth week, filtrate treatment 10 

ml/L of drinking water showed a significant in the rate of consumption of the weekly feed, 

which reached to 814.24 g compared with 785.30 g in the control treatment. Filtrate treatment 

10 ml/L in drinking water and biomass at 10 g / kg feed showed a significant difference in 

dressing percentage without giblets, reached to 66.93 and 65.75%, respectively, compared 

with control treatment was 64.15%. The same trend continued superiority of the two 

treatments in dressing percentage with giblets, amounting to 71.61% and 70.26 compared 

with 68.01% in control treatment .The percentage of the weight of the heart to the sacrifices 

of broiler chickens, were 0.48 and 0.43% at 10 ml/L filtrate and 10 g/kg feed biomass 

compared with 0.2% in control treatment, while the percentage of the weight of gizzard for 

the same sacrifices have increased at 5 and 10 g/kg feed as biomass and 10 and 20 ml/L of 

drinking water as fungal filtrate to 1.73 and 1.86 and 1. 90 and 1.74% respectively compared 

with 1.53% in control treatment. The relative weights of the liver meat chicken carcasses at 

the age (35) days did not differ significantly between the filtrate treatment, whereas gave 

significant differences compared with control treatment . 
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