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Abstract: 

The present study aimed statement effect of injected hatching eggs many types of probiotics at the age 

of seven days of incubation in the albumin in some  microbial and histological and immune 

characteristics  to broiler breed Ross308 output , with determining the best type of those probiotics, 

and that by conducting two experiments first in the hatchery for 21 days and  second when rearing  

chicks hatched from the first experiment for 35 days. The experimental treatments included six 

treatments in which embryos injected with the kinds of probiotics  prepared in the laboratories of the 

Graduate Faculty of Agriculture, University of Baghdad, as follows: - The first treatment ( negative 

control ) : Leave hatching eggs without injection . The second treatment ( positive control ) : hatching 

eggs injected with 0.3 ml sterile distilled water / egg . The third treatment : hatching eggs injected with 

0.3 ml of Lactobacillus acidophilus bacteria and bacterial number 10
7
 / egg. Fourth treatment : 

injection hatching eggs by 0.3 ml of bacteria Bacillus subtilus and the number of bacterial 10
7
 / egg. 

Fifth treatment : injection hatching eggs by 0.3 ml of bacteria Bifidobacterium and bacterial number 

10
7
 / egg. Sixth treatment: Hatching eggs injected with 0.3 ml of a mixture of the three types mentioned 

above and the number of bacterial 10
7
 / egg. After hatching, 360 day old chicks were  randomly 

distributed to the six previously mentioned treatments and by 60 chicks per treatment and three 

replicates of each ( 20 chicks / replicate ). The results indicated improved immunological 

characteristics such as cellular immunity and humeral immunity as well as the qualities of the textile of 

increasing the length of Villi and depth of crypts in the small intestine also observed the rule of 

microbiology friendly and low numbers of pathogenic bacteria in the intestines of broiler chickens 

resulting from injection  probiotics singly or mixed, as results showed that injection mixture probiotics 

in embryos boilers hatching eggs  is the best injection of one type of probiotic . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 )عربي( ملخص
هدفت الدراسة الحالية بيان تأثير حقن بيض التفقيس بأنواع المعززات الحيوية عند عمر سبعة أيام من حضانة البيض في المفقسة 

الناتج من ذلك البيض مع تحديد  Ross308بمنطقة البياض في بعض الصفات الميكروبية والنسيجية والمناعية لفروج اللحم ساللة 
يوما والثانية حيث ربيت األفراخ  21أفضل نوع من تلك المعززات الحيوية، وذلك من خالل إجراء تجربتين األولى في المفقس لمدة 

عززات الحيوية يوم. وشملت المعامالت التجريبية ستة معامالت حقنت فيها اجنة الدجاج بانواع الم 35الفاقسة من التجربة األولى لمدة 
المعاملة األولى ) السيطرة السالبة (: ترك بيض  -المحضرة في مختبرات الدراسات العليا لكلية الزراعة جامعة بغداد وكما يأتي :

 مل ماء مقطر معقم / بيضة. المعاملة الثالثة: 0.3التفقيس من دون حقن. المعاملة الثانية ) السيطرة الموجبة (: حقن بيض التفقيس بـ 
/ بيضة. المعاملة الرابعة : حقن  107وبعدد بكتيري  Lactobacillus acidophilusمل من محلول بكتريا  0.3حقن بيض التفقيس بـ 

/ بيضة. المعاملة الخامسة: حقن بيض التفقيس بـ  107وبعدد بكتيري  Bacillus subtilusمل من محلول بكتريا  0.3بيض التفقيس بـ 
مل من خليط  0.3/ بيضة. المعاملة السادسة: حقن بيض التفقيس بـ  107وبعدد بكتيري  Bifidobacteriumا مل من محلول بكتري 0.3

وزعت عشوائيًا على المعامالت الستة  لحم، فرخ 360وبعد الفقس أستخدم  / بيضة. 107االنواع الثالثة االنفة الذكر وبعدد بكتيري 
اشارت النتائج الى تحسن الصفات المناعية فرخ/مكرر(.  20) ولثالثة مكررات للمعاملة فرخًا لكل معاملة 60المذكورة سابقًا وبواقع 

ظ المتمثلة بالمناعة الخلوية والخلطية وكذلك الصفات النسيجية المتمثلة بزيادة طول الزغابات وعمق الخبايا في االمعاء الدقيقة كما لوح
ريا المرضية في االمعاء لفروج اللحم الناتج من حقن اجنته بالمعززات الحيوية سيادة االحياء المجهرية الصديقة وانخفاض أعداد البكت

منفردة او خليطها، كما اظهرت النتائج ان حقن خليط المعززات الحيوية في اجنة  بيض تفقيس فروج اللحم هي االفضل من حقن 
 المعزز الحيوي منفردًا.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 احث الثانيكلمات مفتاحية: المعززات الحيوية، حقن البيض، فروج اللحم . *البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للب
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 المقدمة .1

 

البكتيرية المرضية كالسالمونيال وااليشريشيا القولونية  لإلصاباتالفاقسة حديثًا للعديد من المشاكل الصحية مما يعرضها  األفراختتعرض 

ب التحسين الوراثي الكبير لهذه الصفة ) بوغيرها، وتمييز السالالت التجارية الحديثة لفرّوج اللحم بأوزان جسم مرتفعة عند التسويق بس

Jackie ،2003،ارتباط سالب بين وزن الجسم واالستجابة المناعية وجود حيث لوحظ  ( وقد انعكس سلبًا في مقاومة الطيور لألمراض

لك استنبط (، لذHavenstein ،1994و  (Qureshiمما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهالكات بسبب حساسية الطيور لألمراض المختلفة 

الطيور  ألجنة  Early Feeding Techniquesتقنيات التغذية المبكرة  إحدىوهي  In  Ovo Injectionمفهوم حقن بيض التفقيس  

 إدخال(، وتشمل عملية حقن بيض التفقيس Ferkat 2005و  Zhavaأفراخ سليمة وصحية ذات قابلية عاليـة على اإلنتـاج ) إلنتاج

أو  كالمالتوز،ات (، أو سكري2001وآخرون  Ohtaالعناصر المختلفة إلى داخل البيضة على شكل سوائل سواء كانت أحماضًا أمينية )

(، أو حقن المعززات الحيوية 2005أو الفيتامينـات مثل حامض الفوليك )الجاف،  (،2005وآخرون  Uniالسكروز أو الدكستريـن )

 (.2009)الشمري،  Competitive Exclusion Culturesالتنافسي  قصاءاإلزروعات  أيضاوالتي تسمى 

الثالثة بأنها مزارع ميكروبية حية يتم تناولها من اجل خلق منافع صحية لدى المضيف سواء كان  األلفيةعرفت المعززات الحيوية خالل 

بكتريا  وتكون بشكل 2000)آخرون، و  Agerholm-Larsenحيوانًا فضاًل عن  دورها في دعم نظامه المناعي ) أو إنسانا

(Bacteria أو خمائر ،)(Yeasts) أعفان، أو (Molds أو خليط منها، وتمتاز بقدرتها على االلتصاق بالخاليا الطالئية المبطنة )

، كما (2011وآخرون  Toghyaniالمختلفة ) باألمراض اإلصابةالبكتريا المرضية مما يمنع  أمامومن ثم غلق المستقبالت  لألمعاء

( اللذان لهما تأثير مثبط وقاتل ضد Acetic acid( وحامض الخليك )Lactic acidحامض اللبنيك )بإنتاج  تقوم هذه األحياء المجهرية

، Conwayعلى خفض األس الهيدروجيني مما يوفر بيئة حامضية غير مالئمة لنمو البكتريا المرضية ) نالبكتريا المرضية، إذ يعمال

 للعقاقير المكثف االستخداميحسن الوضع الصحي للطيور ويزيد من قابليتها على تحسين أداءها اإلنتاجي بداًل من  (، وبالتالي1996

( أن 2008) Bian(. وذكر 2003سلبيًا في لحوم الدجاج على صحة المستهلك )الضنكي، هاالتربية مما قد ينعكس ترسب أثناء

في األمعاء الدقيقة واستبدال البكتريا الضارة وتعزيز  إحداث التوازن الميكروبي عن طريقالمعززات الحيوية تحسن صحـة المضيف 

 آليات الدفاع المناعية في الجسم.

  Lactobacillus acidophilusبكتريا   .1.1
المختلفة ، وتستطيع تخمير الكربوهيدرات  Lactobacillusتعد أحد أهم مكونات الفلورا المعوية  وهي أحدى أهم أنواع  جنس       

( Gibson ،2007نظامًا لنقل وتخمير السكريات، وتحويلها إلى  حامض الالكتيك ) 20تحت الظروف الالهوائية إذ تمتلك أكثر من 

، E.coli ،Salmonella spp ،Shigella تمتلك هذه البكتريا المقدرة على تثبيط العديد من األحياء المجهرية المرضية مثل 

S.faecalis ،Staph.aureus  وCandida albicans  ،ولها المقدرة على أنتاج أنزيم الالكتيز الذي يساعد في تخمير سكر الحليب

والتي تمتلك طيفًا تثبيطيًا واسـعًا ضد  Acidolin, Acidophilin, Lactocidinفضاًل عن أنتاج ثالثة أنواع من المضادات الحيوية هي 

 (.Ljungh ،2006المرضــية ) العــــديد من األحياء المجهريــة
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 Bacillus subtilisبكتريا  .2.1

مثل االميليز والبروتيز التي تحلل المركبات  األنزيمات إنتاجولها القابلية الكبيرة على  األغذيةتعد هذه البكتريا واسعة االنتشار في       

(، تتميز سبورات بكتريا 2004كما تحلل السكريات وتنتج احماضًا ومركبات عضوية )الشرابي وآخرون،  األغذيةالنشوية والبروتينية في 

Bacillus subtilis  بمقاومتها لدرجات الحرارة العالية وهي من األحياء المجهرية االنتقالية في القناة الهضمية مع قدرتها العالية على

العديد من المواد االيضية الثانوية المهمة  إفراز أهمهافوائد كبيرة  ولها(، 1990وآخرون،  Jiraphocakul)اندماجها مع الفلورا المعوية 

البيتا كلوكانيز واالميليز  إنزيمالمهمة في عملية الهضم مثل  لألنزيمات إفرازهافضاًل عن   Bacitracinsمثل المضادات الحيوية كالـ  

 إعادةفي التخلص من البكتريا المرضية ومن ثم  Lactobacillus acidophilusة لذلك فهي تقوم بمساندة بكتريا العصيات اللبني

 التوازن الميكروبي للفلورا المعوية.

   Bifidobacteriumبكتريا  .3.1

بأنها بكتريا ال هوائية موجبة صبغة الكرام غير متحركة وغير مكونة لالبواغ واشكالها متغيرة   Bifidobacteriumتتصف بكتريا 

تظهر بشكل بيضوي أو بشكل خاليا عصوية طويلة مع ظهور الزوائد والتفرعات الواضحة  أن، ويمكن  V أو Yوتظهر بشكل حرف 

م و درجة حرارة o 28-25غير مرضية وتنمو بدرجة حرارة دنيا تتراوح بين  (،Bifidobacteriumلذلك سميت بالبكتريا المنشطرة )

 .(2010، وآخرون Mayoم )20oم، وال تنمو بدرجة حرارة اقل من o 60م، وتموت بدرجة حرارة 43o-41عظمى بين 

 تأثير المعززات الحيوية في تحفيز مناعة الجسم:.4.1

 في الفلورا هذه دور تعزز المعوية الفلورا إلىوالمفيدة  المنتخبة المجهرية األحياء من أنواع إضافة إن إلى الدراسات من العديد تشير

الطبيعية والمكتسبة  المناعة تحفيز و مباشرة بصورة الضارة المجهرية األحياء استيطان طريق منع عن إما الجسم عن الدفاع

(Tannock  ،2000وآخرون ،)عن طريق تحفيز االستجابة المناعية من خالل زيادة تحفيزه لخاليا البلعمة الكبيرة  أو

(Macrophages وزيادة مستويات الكلوبيولينات المناعية والسايتوكينات وزيادة فعالية الخاليا القاتلة الطبيعية كما )إليها أشار 

Sanders (1999 كما ، )بكتريا  إعطاء إنB. subtilis  كغم علف  1ملغم لكل  50و 25ي ألفراخ فروج اللحم وبمستوى كمعزز حيو

 Ghoorchiو Khaksefidiكل من  إليها أشاريومًا كما  21و 7رفع المستوى المناعي لها ضد فيروس النيوكاسل بعمر  إلى أدى

(2006.) 

    : لألمعاءتأثير المعززات الحيوية في الصفات النسيجية .5.1
الحظ  إذوجود األحياء المجهرية في القناة الهضمية،  في األمعاء الدقيقة بعدة عوامل منهايتأثر ارتفاع الزغابات وعمق الخبايا 

Pelicano ( ارتفاع الزغابات بشكل معنوي في كل من الصائم واللفائفي بعمر 2005وآخرون )يومًا في األفراخ التي غذيت على  21

مقارنة بمعاملة السيطرة، فيما ازداد عمق الخبايا معنويًا في معاملة  B. subtilis بكتريالحيوي الحاوي على  المعزز ا إليه أضيفعلف 

 Lactobacillusبكتريا  إضافة( بأن 2007وآخرون ) Yuالحظ فيما من عمر األفراخ.  األولىخالل األسابيع الثالثة  الحيويالمعزز 

reuteri   زيادة معنوية في ارتفاع الزغابات وعمق الخبايا في اللفائفي مقارنة بمعاملة  إلى% مع العلف أدت 0.1كمعزز حيوي وبنسبة

مل في ماء الشرب سبب  /خلية 108×7.1( بواقع Bifidobacterium( بأن استخدام البكتريا المنشطرة )2011السيطرة، وبين العاني )



Cihan University, First International Scientific conference (2015) 

 

 

4 

 

غابات وزيادة عالية المعنوية في عمق خبايا ليبركان لنسيج الصائم مقارنة بمعاملتي السيطرة والمضاد زيادة معنوية في ارتفاع الز 

 الحيوي.

 :لألمعاءتأثير المعززات الحيوية في الصفات الميكروبية .6.1
الستيطان األحياء المجهرية المفيدة في القناة الهضمية وسيادتها لتكون  أساسيإن استعمال المعززات الحيوية بعمر مبكر له دور       

، Cooneyو  O’Toole) أعدادهاضمن الفلورا المعوية في األفراخ الحديثة الفقس وبذلك تنافس األحياء المجهرية المرضية وتقلل من 

خلية  103×7.5عمرها بمحلول يحتوي على  من األولفي اليوم  األفراخ( عند تجريع 2008وآخرون ) Higginsالحظ و  (،2008

 إلى أدت 108و 106بواقع  Lactobacillusمل لكل فرخ وبعد ساعة جرعت ببكتريا   0.25بواقع  Salmonellaبكتيرية من بكتريا 

لمعنوية في ( وجود انخفاض عالي ا2012بين التميمي ) األفراخ، أعورينفي  Salmonellaمجاميع بكتريا  أعدادانخفاضًا معنويًا في 

 إضافةالدقيقة عند  األمعاءفي منطقة الصائم في  Lactobacillusالبكتريا الكلية والقولون مع ارتفاع عالي المعنوية في بكتريا  أعداد

 غم لكل لتر. 0.75ماء الشرب في الدجاج البياض بواقع  إلىالمعزز الحيوي المحلي الذائب 

10
7

 

 . مواد وطرائق العمل:2

، والتجربة الثانية في حقل 26/11/2011لغاية  5/11/2011اشتملت الدراسة على إجراء تجربتين األولى في المفقس للفترة من         

. 31/12/2011ولغاية  26/11/2011الدواجن العائد لمحطة البحوث والتجارب الزراعية / كلية الزراعة / جامعة المثنى للفترة من 

بيضة لكل معاملة( وبواقع ثالثة مكررات  150غم( على ست معامالت تجريبية )58.5اً)معدل وزن البيضة بيضة عشوائي 900وزعت 

 بيضة / مكرر( وكما يأتي :_  50)

المعاملة األولى )السيطرة السالبة(: ترك بيض التفقيس من دون حقن. المعاملة الثانية )السيطرة الموجبة(: حقن بيض التفقيس بـ 

مل محلول معزز حيوي حاوي على بكتريا  0.3/ بيضة . المعاملة الثالثة: حقن بيض التفقيس بـ  مل ماء مقطر 0.3

Lactobacillus acidophilus (10
7 

مل محلول معزز حيوي  0.3المعاملة الرابعة : حقن بيض التفقيس بـ  بكتريا/ بيضة(.

Bacillus subtilus (10حاوي على بكتريا 
7 

مل محلول معزز  0.3بكتريا/ بيضة(. المعاملة الخامسة: حقن بيض التفقيس بـ 

Bifidobacterium (10حيوي حاوي على بكتريا 
7 

مل بمحلول  0.3بكتريا/ بيضة( . المعاملة السادسة: حقن بيض التفقيس بـ 

10خليط من المعززات الحيوية المذكورة آنفاً )
7 

 بكتريا/ بيضة(.

 محاليل الحقن و حقن البيض : . طرائق تحضير1. 2

، Lactobacillus acidophilus     ،Bacillus subtilusتم تحضير محاليل الحقن باستخدام العزالت البكتيرية  

Bifidobacterium ووخليطها في مختبر الميكروبيول( جي في كلية الزراعة جامعة بغداد. أستخدام ثاقبDrill مدبب )

تالفي إحداث كسر أو تصدع للقشرة ومراعاة عدم الضرر باألوعية الدموية للجنين قدر لغرض ثقب قشرة البيضة مع 

اإلمكان إذ ثقبت قشرة البيضة بحركة دائرية للثاقب ومن ثم حقنت المحاليل المستخدمة في التجربة باستخدام المحقنة 

اخل البيضة مخترقة قشرة البيضة ( إلى دGauge22مل إذ أدخلت إبرة الحقن) 0.3األوتوماتيكية بعد معايرتها على 

(، تم تعقيم 1985)  Versteegوغشائي القشرة إلى البياض في الطرف المدبب للبيضة وحسب الطريقة التي أشار إليها 

منطقة الثقب بواسطة قطن مغموس بالكحول قبل وبعد االنتهاء من عملية الحقن وإغالقه بمادة صبغ األظافر وأعيد البيض 

 قيس. إلى ماكنة التف

 تربية األفراخ والصفات المدروسة:. 2. 2

فرخاً من  20م يحتوي كل طابق على 1× م1.5ربيت األفراخ الفاقسة في أقفاص البطاريات ذات أربعة طوابق مساحة الطابق الواحد 

عمر يوم واحد لغاية عمر فروج اللحم )كل طابق يمثل مكرر واحد لكل معاملة(، تم توفير كافة الظروف الخاصة لتربية فروج اللحم من 

يوماً( . شملت الصفات المدروسة في هذه التجربة تقدير المعيار الحجمي لألضداد الموجهة ضد فيروس النيوكاسل  35التسويق )

اختبار فرط والمناعة الخلوية بواسطة  Enzyme Linked Immunosorbent Assay    (ELISA))المناعة الخلطية( باختبار 
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الوزن النسبي لغدة فابريشيا ودليل فابريشيا و Delayed type hypersensitivity test(DTH)في الداليات اآلجلةالحساسية 

(Bursa Index (كما تم قياس طول الزغابات وعمق الخبايا ،) Crypts Depth &Villi Length في أجزاء األمعاء االثنى )

العدد الكلي سيجية في المختبرات التعليمية لمدينة الطب في بغداد. كما تم قياس عشري والصائم واللفائفي عن طريق إجراء المقاطع الن

( في كل Lactobacilliوالعدد الكلي لبكتريا  ) Coliform Count  العدد الكلي لبكتريا القولونو Total count bacteriaللبكتريا 

 من االثنى عشري واألعورين، في مختبرات كلية الزراعة جامعة بغداد

 .التحليل اإلحصائي:3. 2

( لدراسة تأثير المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة، وقورنت الفروق المعنوية CRDاستعمل التصميم العشوائي الكامل )     

SAS (2001 ). واستعمل البرنامج  0.01و  0.05( متعدد الحدود تحت مستوى معنوية 1955) Duncanبين المتوسطات باختبار 

 .يل اإلحصائيفي التحل

 النتائج والمناقشة:.3

 نتائج االستجابة المناعية .1.3

( تأثير حقن بيض التفقيس ببكتريا المعززات الحيوية في االستجابة المناعية لفروج اللحم، إذ تبين النتائج ارتفاعاً 1يبين الجدول )      

( مقارنة T6معاملة حقن خليط بكتريا المعززات الحيوية )( في DTH( في المناعة الخلوية ضد مرض النيوكاسل )P≤0.05معنوياً )

( مقارنة P≤0.05( أظهرت تفوقاً معنوياً )T5و T3 ،T4بالمعامالت التجريبية األخرى، وان معامالت حقن البكتريا وبشكل منفرد )

لمعززات الحيوية الثالث (، في حين لم يالحظ وجود أية فروق معنوية بين معامالت حقن بكتريا اT2و T1بمعاملتي السيطرة )

Lactobacillus acidophilus،  بكترياBifidobacterium وبكتريا Bacillus subtilus  من جانب وكذلك عدم وجود فروق

( معيار المناعة الخلطية ضد فيروس P≤0.05( من جانب آخر. ولوحظ ارتفاع معنوي )T2و T1معنوية بين معاملتي السيطرة )

( مقارنة T6وزن النسبي لغدة فابريشيا و دليل فابريشيا عند حقن بيض التفقيس بخليط بكتريا المعززات الحيوية )النيوكاسل وكذلك في ال

وهي حقن بكتريا  T4و T3( على المعاملتين P≤0.05( المتفوقة معنوياً )T5) Bifidobacteriumبمعاملة حقن بكتريا 

Lactobacillus acidophilusوبكتريا ، Bacillus subtilus على الترتيب ( ًوالمتفوقتين معنوياP≤0.05 مقارنة بمعاملتي )

 ، وبكترياLactobacillus acidophilus(، ويالحظ عدم وجود آية فروق معنوية بين معاملتي حقن بكتريا T2و T1السيطرة )

Bacillus subtilus .ده اتفقت هذه النتائج مع وج من جهة وبين معاملتي السيطرة من جهة أخرىPanda ( ،حيث 2000وآخرون )

 Escherichia coliالعلف أدت إلى زيادة مقاومة فروج اللحم لإلصابة ببكتريا  أشار إلى إن إضافة المعززات الحيوية التجارية إلى 

ية( قد ( إن األضداد الموجهة ضد مرض النيوكاسل)المناعة الخلط2000وآخرون ) Zulkifliمقارنة بطيور معاملة السيطرة ، والحظ 

كمعزز حيوي في عالئق فروج اللحم من عمر يوم واحد لغاية  Lactobacillusارتفعت معنوياً عند إضافة سالالت عدة من بكتريا 

يوماً، وان المناعة الخلوية أو فحص الحساسية اآلجلة ضد فيروس النيوكاسل قد ارتفعت معنوياً عند استخدام  40عمر التسويق 

وآخرون  Higgins(، الحظ 2004وآخرون،  Kabirرية في عالئق فروج اللحم مقارنة بمعاملة السيطرة )المعززات الحيوية التجا

( النتيجة نفسها عند استخدامه لبكتريا العصيات اللبنية كمعزز حيوي في عالئق فروج اللحم أدت إلى زيادة مقاومة فروج اللحم 2007)

 ضد اإلصابات المرضية التي تسببها السالمونيال.

 نتائج الفحوصات النسيجية:.2.3

( تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في ارتفاع الزغابة، عمق الخبيئة ونسبة ارتفاع الزغابة إلى 2يالحظ من الجدول )      

عمق الخبيئة في أجزاء األمعاء الدقيقة )األثني عشري والصائم واللفائفي( لفروج اللحم الناتج من هذا البيض، إذ يشير الجدول إلى 

( في ارتفاع الزغابة وعمق الخبيئة والنسبة بين ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبيئة عند حقن المعززات P≤0.05وي )حصول تفوق معن

، T3(، فيما لم تظهر فروق معنوية بين T2و T1( مقارنة بمعاملتي السيطرة )T6(  أو خليطهم )T5و T3 ،T4الحيوية بشكل منفرد )

T4 وT5   وهي معامالت حقنLactobacillus acidophilus ،Bacillus subtilus  وBifidobacterium  من جهة وبين

( في نسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق P≤0.05( من جهة أخرى، ويوضح الجدول نفسه وجود زيادة معنوية )T2و T1معاملتي السيطرة )

التي  T5و T3 ،T4ارنة بالمعامالت ( مقT6الخبيئة في كل من األثني عشري والصائم عند معاملة حقن خليط المعززات الحيوية )

( أما نسبة ارتفاع الزغابة إلى عمق الخبيئة للفائفي فقد T2و T1( على معاملتي السيطرة )P≤0.05أظهرت بدورها تفوقاً معنوياً )

 (.T2و T1( مقارنة بمعاملتي السيطرة )T6و T3 ،T4 ،T5( في جميع معامالت حقن المعززات الحيوية )P≤0.05ارتفعت معنوياً )
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 .( تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في االستجابة المناعية لفروج اللحم1جدول )

 المناعة الخلوية المعامالت

 (DTH ) 

 المناعة الخلطية

(ELISA) 

  الوزن النسبي لغدة فابريشيا

 دليل فابريشيا

T1 0.228 ± 0.019 c 3095.7 ± 202.5 e 0.078 ± 0.002 e 1.000 ± 0   e 

T2 0.235 ± 0.020 c 3120.0 ± 155.4 d 0.081 ± 0.001 d 1.112 ± 0.019 d 

T3 0.535 ± 0.022 b 4022.7 ± 23.6 c 0.100 ± 0.001 c 1.365 ± 0.014 c 

T4 0.547 ± 0.015 b 4029.0 ± 26.2 c 0.099 ± 0.003 c 1.356 ± 0.039 c 

T5 0.572 ± 0.011 b 4445.3 ± 59.7 b 0.109 ± 0.001 b 1.495 ± 0.021 b 

T6 0.635 ± 0.019 a 5068.0 ± 21.5 a 0.134 ± 0.002 a 1.829 ± 0.027 a 

مستوى 

 المعنوية

* * * * 

T1 .المعاملة األولى: السيطرة السالبة من دون حقن T2  مل / بيضة.  0.3المعاملة الثانية: السيطرة الموجبة بحقن بيض التفقيس بالماء المقطر المعقم بجرعةT3  المعاملة

 Bacillusالمعاملة الرابعة: حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا   T4مل / بيضة.  0.3بجرعة   Lactobacillus acidophilusالثالثة: حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا  

subtilus   مل / بيضة.  0.3بجرعةT5   المعاملة الخامسة: حقن بيض التفقيس ببكترياBifidobacterium  مل / بيضة.  0.3بجرعةT6  المعاملة السادسة: حقن بيض

 (.P≤0.05* تشير لوجود فروق معنوية عند مستوى)مل / بيضة.  0.3بجرعة (  Probioticالحيوي ) التفقيس بمحلول خليط المعزز 

 

ة ظراً لعدم توفر المصادر العلمية لبيان تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية المختلفة في ارتفاع الزغابة، وعمق الخبيئة، والنسبن

بينهما، ولكن أشار العديد من الباحثين إلى التأثير االيجابي في زيادة طول الزغابة، وعمق الخبيئة، والنسبة بينهما نتيجة تناول 

الحيوية بالطرائق المختلفة األخرى سواء عن طريق العلف أو ماء الشرب أو الرش في تحسين هذه الصفات، والحظنا من  المعززات

وسيادتها وإحداث التوازن الميكروبي وانخفاض أعداد  Lactobacilliخالل النتائج المتحصل عليها في دراستنا هذه زيادة أعداد بكتريا 

البكتريا الهوائية الكلية والقولون مما أدى بالنتيجة إلى تحسن هذه الصفات وقد حصلنا على النتيجة نفسها عن طريق حقن الجنين 

( زيادة معنوية في ارتفاع 2005وآخرون ) Pelicanoبالمعززات الحيوية مقارنة بتغذية أفراخ اللحم طيلة مدة التربية.  حيث وجد 

 يوماً عند تغذيتها بعلف مضاف إليه بكتريا المعزز الحيوي  21الزغابات في كل من الصائم واللفائفي ألفراخ فروج اللحم بعمر 

Bacillus subtilus  كغم/ طن علف خالل األسابيع الثالثة األولى من عمر األفراخ، كما الحظ  1بواقعAwad ( ب2006وآخرون ) أن

ملغم/ كغم علف زاد معنوياً في ارتفاع الزغابات الثني عشري لفروج اللحم  10بواقع  BIOMINإضافة المعزز الحيوي التجاري 

( إلى أن استخدام المعزز الحيوي 2009وآخرون ) Markovicوالسيطرة، وأشار كذلك  Eubacteriumمقارنة بمعاملتي بكتريا 

يوماً لفروج اللحم مقارنة  42طن علف أدى إلى زيادة معنوية في ارتفاع الزغابة عند عمر كغم لكل  1بواقع  ©All-Lacالتجاري 

 بمعاملة السيطرة.
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بيئة ) مايكروميتر( في األثني عشري والصائم واللفائفي لفروج اللحم.( تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في ارتفاع الزغابة، عمق الخ2جدول )  

 اللفائفي الصائم األثني عشر المعامالت

 ارتفاع الزغابة 

 )مايكروميتر(

 عمق الخبيئة

 )مايكروميتر(

نسبة ارتفاع 

الزغابة إلى عمق 

 الخبيئة

 ارتفاع الزغابة

 )مايكروميتر(

 عمق الخبيئة

 )مايكروميتر(

ارتفاع الزغابة نسبة 

 إلى عمق الخبيئة

 ارتفاع الزغابة

 )مايكروميتر(

 عمق الخبيئة

 )مايكروميتر(

نسبة ارتفاع الزغابة 

 إلى عمق الخبيئة

T1 132.25 ± 3.66 c  18.77 ± 0.15 c 7.05± 0.06 c 112.66 ± 3.46 c 15.49 ± 0.25 c 7.27 ± 0.09 c 47.35 ± 0.44 c 10.57 ± 0.19 b 4.48 ± 0.08 b 

T2 134.14 ± 5.07 c  18.89 ± 0.20 c 7.10 ± 0.07 c 114.43 ± 2.27 c 15.67 ± 0.10 c 7.30 ± 0.07 c 47.69 ± 0.31 c 10.63 ± 0.28 b 4.49 ± 0.08 b 

T3 163.74 ± 4.36 b 20.17 ± 0.18 b 8.12 ± 0.07 b 140.29 ± 5.80 b  17.11 ± 0.19 b 8.20 ± 0.06 b 61.18 ± 0.34 a 12.86 ± 0.22 a 4.76 ± 0.06 a 

T4 160.57 ± 2.87 b 20.03 ± 0.16 b 8.02 ± 0.08 b 139.87 ± 4.12 b 17.06 ± 0.21 b 8.14 ± 0.05 b 60.98 ± 0.45 b 12.83 ± 0.31 a 4.75 ± 0.07 a 

T5 164.59 ± 3.47 b 20.21 ± 0.20 b 8.14 ± 0.08 b 142.06 ± 4.66 b 17.23 ± 0.22 b 8.24 ± 0.06 b 61.91 ± 0.39 b 12.97 ± 0.21 a 4.77 ± 0.06 a 

T6 179.90 ± 4.52 a 21.24 ± 0.15 a 8.46  ± 0.09 a 150.58 ± 3.28 a 18.03 ± 0.18 a 8.35 ± 0.08 a 65.73 ± 0.36 a 13.36 ± 0.20 a 4.92 ± 0.05 a 

 * * * * * * * * * مستوى المعنوية

T1  دون حقن.المعاملة األولى: السيطرة السالبة من T2  مل / بيضة.  0.3المعاملة الثانية : السيطرة الموجبة بحقن بيض التفقيس بالماء المقطر المعقم بجرعةT3   المعاملة الثالثة: حقن بيض التفقيس بمحلول بكترياLactobacillus acidophilus   مل / بيضة.  0.3بجرعةT4 

الحيوي ) المعاملة السادسة: حقن بيض التفقيس بمحلول خليط المعزز  T6مل / بيضة.  0.3بجرعة  Bifidobacteriumالمعاملة الخامسة: حقن بيض التفقيس ببكتريا   T5مل / بيضة.  0.3بجرعة   Bacillus subtilus  المعاملة الرابعة: حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا

Probiotic  ) تشير لوجود فروق معنوية عند مسمل / بيضة.  0.3بجرعة * .(توىP≤0.05.) 
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 الدقيقة: نتائج أعداد البكتريا باألمعاء.3.3

والعصيات اللبنية  للبكتريا الهوائية الكلية ( تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في األعداد اللوغارتمية3يوضح الجدول )       

( في األعداد اللوغارتمية P≤0.05في البيئة الداخلية للقناة الهضمية  لفروج اللحم. حيث لوحظ انخفاض معنوي ) وبكتريا القولون

( مقارنة ببقية T6للبكتريا الهوائية الكلية وبكتريا القولون في األثني عشري واألعورين لصالح معاملة حقن خليط المعززات الحيوية )

 T3 ،T4( في معامالت حقن بكتريا المعززات الحيوية بشكل منفرد )P≤0.05فاض أعدادها معنوياً  )المعامالت التجريبية، وأيضا انخ

( في كال المنطقتين لفروج اللحم الناتج من حقن المعززات الحيوية في البيض. في حين T2و T1( مقارنة بمعاملتي السيطرة )T5و

في األثني عشري واألعورين لمعاملة حقن  Lactobacilliة لبكتريا ( في األعداد اللوغارتميP≤0.05لوحظ وجود ارتفاع معنوي )

( مقارنة بالمعامالت التجريبية األخرى، وارتفاع أعدادها في معامالت حقن بكتريا المعززات T6خليط بكتريا المعززات الحيوية )

(. ومن خالل هذه النتائج T2و T1ة  )( في األثني عشري واألعورين مقارنة بمعاملتي السيطرT5و T3 ،T4الحيوية بشكل منفرد )

الحظنا زيادة أعداد البكتريا المفيدة وانخفاض العدد الكلي للبكتريا الهوائية وبكتريا القولون في الجهاز الهضمي لطيور المعامالت 

على حساب البكتريا الضارة التجريبية التي حقنت أجنتها بالمعززات الحيوية مما أدى إلى تسكينها وزيادة أعدادها وسيادتها وتعزيزها 

( في أن للمعززات الحيوية بأنواعها لها 2009وآخرون )  Liوإحداث التوازن الميكروبي للفلورا المعوية. تتفق هذه النتائج مع ما وجده

لها دور في  ( إن  المعززات الحيوية2011ناجي وآخرون)دوراً اساسياً في تعزيز ودعم التوازن الميكروبي لبيئة األمعاء، كما أوضح 

للبكتـريا الضارة خـارج الجسـم عن طريـق خلق بيئـة حياتيـة غيـر مالئمـة  Competitive exclusion)عملية اإلقصاء التنافسي )

ليصـبح الوسـط حامضياً وغير مالئم لنمـو  6لنـمو األحياء المجهريـة الضـارة من خـالل خفـض األس الهيـدروجيني إلى أقل من 

على  ، أو عن طريـق غلق المسـتقبالت الجرثوميـة( ومنها بكتـريا السـالمونيال(Enterobacteriacaseلمعويـة المرضـية البكتـريا ا

( ، كما تعمل بكتريا 2003وآخرون،  Mack)الخـاليا الظهاريـة من قبل بكتـريا المعززات الحيـوية ومنع التصاق البكتريا المرضية 

( على شبكة ألياف الميوسين المغطية Mucinلخاليا الظهارية المبطنة لألمعاء بإنتاج مادة المخاط )تحفيز االمعززات الحيوية على 

  (.2003وآخرون،  Leeللزغابات المعوية التي تعد بيئة مغذية ألنواع البكتريا المفيدة وزيادة أعدادها وسيادتها )

 االستنتاجات 

لحم صحية كما ادى  انتاج افراخ يوية في أجنة  بيض تفقيس فروج اللحم قد حققتان حقن خليط المعززات الح نستنتج من هذه الدراسة

تحفيز الجهاز المناعي وتحسين البيئة الميكروبية لألمعاء من خالل سيادة األحياء المجهرية المحقونة في األجنة وكذلك زيادة ارتفاع  الى

وبالتالي والتي سوف تنعكس على تحسن صحة فروج اللحم الناتج تصاص وزيادة كفاءة الهضم واالمالزغابات وعمق الخبايا في األمعاء 

 التقليل من استخدام األدوية أثناء التربية. عن طريق الخالية من بقايا االدوية زيادة إنتاج اللحوم الصحية واألمينة للمستهلك
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و  Coliforms( تأثير حقن بيض التفقيس بالمعززات الحيوية في األعداد اللوغارتمية للبكتريا الهوائية الكلية، 3جدول )

Lactobacilli  (cfu/ gr.لمحتويات األثني عشري واألعورين لفروج اللحم الناتج منها ) 

 

 

 المعامالت

 األعورين األثني عشري

البكتريا الهوائية 

 الكلية

بكتريا العصيات  القولون بكتريا

 اللبنية

البكتريا الهوائية 

 الكلية

بكتريا العصيات  بكتريا القولون

 اللبنية

T1   4.07 ± 0.09 a 10.57 ± 0.19 a 6.70 ± 0.38 c 3.16 ± 0.09 a 7.49 ± 0.15 a 4.86 ± 0.21 c 

T2 4.05 ± 0.06 a 10.05 ± 0.08 a 7.07 ± 0.11 c 3.12 ± 0.06 a 7.53 ± 0.18 a 4.92 ± 0.19 c 

T3 3.31 ± 0.06 b 6.96 ± 0.08 b 10.51 ± 0.04 a 2.07 ± 0.06 b 4.83 ± 0.18 b 7.82 ± 0.23 a 

T4 3.36 ± 0.04 b 6.95 ± 0.11 b 9.90 ± 0.04 b 2.02 ± 0.04 b 4.92 ± 0.14 b 6.59 ± 0.17 b 

T5 3.21 ± 0.06 b 6.65 ± 0.11 b 9.85 ± 0.06 b 2.06 ± 0.06 b 4.63 ± 0.12 b 6.42 ± 0.22 b 

T6 2.93 ± 0.09 c 5.56 ± 0.10 c 10.74 ± 0.36 a 1.67 ± 0.09 c 3.90 ± 0.13 c 7.97 ± 0.20 a 

 * * * * * * المعنوية مستوى

T1 .المعاملة األولى : السيطرة السالبة من دون حقن T2  مل / بيضة.  0.3المعاملة الثانية : السيطرة الموجبة بحقن بيض التفقيس بالماء المقطر المعقم بجرعةT3  المعاملة

 Bacillusالمعاملة الرابعة: حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا   T4مل / بيضة.  0.3بجرعة   Lactobacillus acidophilusالثالثة: حقن بيض التفقيس بمحلول بكتريا  

subtilus   مل / بيضة.  0.3بجرعةT5   المعاملة الخامسة: حقن بيض التفقيس ببكترياBifidobacterium  مل / بيضة.  0.3بجرعةT6  المعاملة السادسة: حقن بيض

 (.P≤0.05* تشير لوجود فروق معنوية عند مستوى)مل / بيضة.  0.3بجرعة (  Probioticالحيوي ) التفقيس بمحلول خليط المعزز 
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    A feeding experiment was conducted to investigate the effect of solid state 

fermented feed (SSFF) on intestinal microflora and immunity parameters in 

broiler chicks.   A total of 360 one day old Ross308 broiler chicks were 

randomly assigned to the six experimental diets in a completely randomized 

design (CRD). Each treatment group was replicated three times with 20 

chicks per replicate. Chicks in T1 group were fed on dry feed throughout of 

the experimental period which was lasted for six weeks and used as control. 

Chicks in T2 group were fed with wetting feed.   Chicks in T3, T4 and T5 

were fed on SSFF from the age of 3, 2 and 1 week of age until the marketing 

age respectively  .  Chicks in T6 were fed on the fermented feed from one 

day old throughout of the experimental period (6 weeks).    The SSFF were 

prepared in two stages; at the first stage the commercial broiler feed were 

moistened with tap water at the rate 1:1 (1 liter water for each one kg. feed). 

At the second stage the wetting feed were placed in a plastic tray and 

inoculated with Iraqi probiotic (IP) at the rate 10 grams of IP for each one 

one kg. of feed. Then the plastic traywas closed ad incubate for 38 h. at 37±2 

ºC for complete fermentation. 

. 

   The IP was purchased from laboratory of poultry technology at agriculture 

faculty, university of Baghdad. Each one gram of IP contains at least 10
9
cfu 

of Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Bifidobacterium and at least 

10
8
cfu of Saccharomyces cervisia.. Experimental parameters measured 

included: total plate count for aerobic, Lactobaclli, and coliform bacteria in 

the duodenum and cecum content, bursa weight, bursa index, blood serum 

titer against Newcastle disease virus (NDV) and T-delate hypersensitivity 

test were used to measure the cell mediated immunity (CMI). 

    The data showed that birds fed on fermented feed had significantly 

(P≤0.05) lower total count for aerobic and coliform bacteria and significantly 

(P≤0.05) higher logarithmic number of Lactobacilli bacteria in duodenum 

and cecum control. Bursa weight, bursa relative weight and bursa index were 

significantly (P≤0.05) improved in treatment groups fed on wetting or 

fermented feed. Blood serum ELISA titer against NDV, and CMI were 

significantly (P≤0.05) higher in birds fed on fermented feed. 

    In conclusion, it can be stated that SSFF seemed to improve the bacterial 

ecology of the gastrointestinal tract and reduced the level of 

Enterobacteriaceae in the different parts of gastrointestinal tract and 

improved immunity parameters in broiler chicks. 
 

Copy Right, IJAR, 2015,. All rights reserved
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INTRODUCTION  
 

   Fermented feed is any sort of regular chicken feed which has been fermented with live culture of bacteria or 

yeasts. First, the feed is moisted or submersed in water. Then live culture of benefit microbes culture were added to 

begin fermenting the feed (Afsharmaneshet. al, 2010). You can use the fermented feed after a few hours although 

many recommend waiting for 24 or 48 or 72 hours to get the full benefits (Naji et. al., 2014).   Fermented feed was 

characterized by high lactic acid concentration (up to 260 mmol/ kg feed) and moderate amounts of acetic acid 

bacteria (20-30 mmol/ kg feed) and high number of lactic acid bacteria (Log 9-10 cfu/ g feed) and a PH of 

approximately 4.5 (Aziwoet. al., 2013). 

         Fermentation has been practiced for quite a long time as a means to improve the quality of food. Fermentation 

process has been applied to improve the nutritive value of soybean (Mathivananet. al., 2006) copra meal (Hatta and 

Sunda, 2009).  

    The fermentation process can create conditions for the growth of microorganisms that break down fiber and anti-

nutrients. Fermented feed influences the bacterial ecology of the gastrointestinal tract and reduced the level of 

Enterobacteriaceae in different parts of the gastrointestinal tract in pigs (Winsenet. al., 2001) and broiler chicks 

(Hereset. al., 2003). Lactobacilli and yeast in the kefir which supplemented in drinking water were significantly 

increased the population of Lactobailli spp. and total aerobic bacteria and decreasing the population of 

Enterobactciaceae and coliform in the geese intestine (Yamanet. al., 2006).   Primarily fermented feed causes a 

reduction of pathogenic bacteria, including Salmonella and Campylobacter in the digestive tract, most particularly in 

the crop and gizzard. Because the crop often ruptures during slaughter, the decrease level of pathogens in this area in 

particular makes contamination of meatless likely (Donkoret. al., 2006,Chokboonmongkol et. al.2013,Kilonzo et. al. 

2013) 

 

    Antibiotic have been used as feed additives to improve growth performance and control disease in animals.     

However, the continued use of antibiotics has resulted in common problems such as the development of drug 

resistant bacteria, imbalance of normal microflora and drug residues in animal products (Chen et. al., 2009). Since 

2006, antibiotics have been banned for use as feed additives in the European Union. Probiotics have therefore 

become important as replacement feed additives (Steiner, 2006). A probiotics is a live microbial feed supplement 

that beneficially affects the host animal by improving its intestinal microbial balance (Zang et.al.2014).   

Afterfeeding of probiotics, improvements in growth performance, feed efficiency, immunity parameters and disease 

resistance have been reported (Al-Gharawi, 2012, Bai et. Al. 2013). 

    The major probiotic strains include Lactobacillus, Saccharomyces, Streptococcus and Aspergillus (Tannock, 

2001). Presently Bacillus, Lactobacillus and Saccharomyces are the major strains applied in broilers (Zhang et. al., 

2005; Chen et. al., 2009,Shanmugasundarom 2013).     

    At present, the data about the effect of fermented feeds on broiler productively, physiology, microbiology and 

immunity are limited.   Therefore, the present experiment was conducted to evaluate the effect of starting age of feed 

SSFF on the intestinal microflora, humoral and CMI of broiler chicks. 

 

 

Materials and Methods 
Broiler husbandry and experimental design: 

    The experiment was carried out at poultry research farm-faculty of agriculture- university of Al-Mothanna, Iraq, 

during the period from 1
st
 – February- 2014 to 5

th
- March- 2014 and aimed to evaluate the best age of starting age of 

start feeding of fermented feed. A total of 360 one day old Ross308 broiler chicks were randomly assigned (CRD) 

chicks in the six experimental groups were fed as follow: 

T1: Control group fed on dry commercial broiler starter finisher. 

T2:Fed on wetting feed (1:1, feed: water). 

T3:Fed on SSFF from 3 week old to marketing age (6 weeks). 

T4:Fed on SSFF from 2 week old to marketing age. 

T5:Fed on SSFF from 1 week old to marketing age. 

T6:Fed on SSFF from 1 day old to marketing age. 

 Each treatment group was replicated three times with 20 chicks per replicate. Chicks were reared in battery cages 

(1.5 × 1.0 m) with four tears. Chicks were raised in a temperature and humidity controlled room with a 24-h. 

constant light schedule and ad. libitum access to water and feed throughout the experimental period. 
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Preparation of fermented feed: 

   A commercial broiler starter and finisher diet (Table 1) were purchased from local market. Chicks were fed on 

starter diet during the first three weeks, and then transferred to finisher diet were used for the reminder of the 

experimental period which was lasted for 6 weeks.  

 

    The fermented feed (SSFF) were prepared at two stages; at the first stage the feed were moisted with water 

(water: feed, 1:1). At the second stage the wetting feed were placed in a plastic tray and inoculated with probiotic 

(IP) at the rate 10 grams of IP for each one kilogram of feed. Then the plastic trays were closed and incubate for 48 

h. at 37±2 ºC for complete fermentation.    

    The IP were purchased from laboratory of poultry technology at agriculture faculty, university of Baghdad. 

According to the manufacture information label, each one gram of IP contain at least 10
9 

cfu of Lactobacillus 

acidophilus, Bacillus subtilis, Bifidobacterium and at least 10
8
cfu of  Saccharomyces cervisia. Fermented feed was 

characterized by high lactic acid concentration (up to 260 mmol/ kg feed) and moderate amounts of acetic acid (20-

30 mmol/ kg feed), high number of lactic acid bacteria (Log 9-10 cfu/ g. feed) and PH of approximately 4.5-5.0 as 

described by Culture et. al. (2005). 

Sampling procedure and analytical methods: 

At the end of the experimental period, two birds per replicate were slaughtered and blood collected in heparinized 

tube and centrifuged at 2000 round per minute for 15 min. serum samples were then isolated and stored at 20 ºC 

until use for analysis. Serum titer against NDV were determined by using an indirect enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) as described by Feng et. al. (2009).   Toe web swelling test was utilized as an indicator of CMI 

respose.At 30 d of age 'chicks of T2,T3,t4,T5,and T6 received intradermal injection of NDV solution(1000 doze vial 

of ND dissolved with 3cc of normal slain)in the toe web(Corrier and Deloach,1990).Skin thickness at the spot of 

injection was measured by a thickness gauge before injection(time 0)and at 48h post injection (time 2).The ratio of 

increase in skin thickness(r) was calculated by dividing the thickness at 48h post injection over the thickness at time 

0.Dataon the ratio of the increase of skin thickness were used in the statistical analysis. 

    Additionally, the bursa of fabricus of these chickens were removed and weighted. Relative bursa weight to body 

weight and bursa index were calculated. One gram from duodenum and cecum contents were diluted 10-fold with 

buffered peptone water, and then one hundred microliters of supernatant was pour on to macConkey agar and 

Lactobacilli MRS agar and incubated at 37 ºC with 13% CO2 for 48 h. in order to plate count for coliform and 

Lactobacilli respectively. Total plate count for aerobic bacteria on nutrient agar was also performed by using pour 

plate count procedure according to APHA (1978). Saccharomyces cervisiayeast were enumerated on potato dextrose 

agar after aerobic incubation at 37 ºC for 24 h. bacterial and yeast colonies were counted and expressed as colony 

forming units per gram (cfu/ g). 

 

Statistical analysis: 

   Data generated from the present experiment was subjected to statistical analysis using the GLM procedure of SAS 

(2001) statistical software package. When significant differences were noted, mean were compared using Duncan’s 

multiple range test (1955). 

 

Results and discussion: 
    The effect of feeding wetting and fermented feed on microbial counts is shown in table 2. The total number of 

aerobic and coliform bacteria in duodenum and cecum were significantly (P≤0.05) decreased in birds fed fermented 

feed than those of bird fed unfermented or control day feed. Feeding the fermented feed was significantly (P≤0.05) 

increased the total number of Lactobacilli in duodenum and cecum of broiler chicks. These findings were in 

agreement with that reported by Chaing et. al. (2010); Uchewa and Onu (2012) and Firman et. al. (2013). Fermented 

feed led to a much healthier gastroinstinal tract. One study suggested that fermented feed should be called 

“Fermbiotics” because it provides the same benefits as probiotics in the human diet (Niba et. al., 2009). Primarily 

fermented feed cause a reduction of pathogenic bacteria including Salmonella and Campylobacter in the digestive 

tract. The lactic and acetic acid produced by the bacteria in the fermented feed creates an acidic environment with a 

PH about 4. At this level of acidity, molecules of acid can enter the bacteria through their cell membranes, and the 

increased acidity within the cells interferes with enzymatic processes, killing the bacteria (Heres et. al., 2003). 

Fermented feed is somewhat more effective against Salmonella and Campylobacter because Lactobacillus also 

outcompetes the Salmonella for nutrients in the feed itself (Heres et. al., 2002). 

     Furthermore, Lactobacilli strains have been found to be inhibit the growth of three serotypes of E. coli in vitro 

(Jinet. al. , 1996,Cao et.al.2013). 
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Table1. Composition of basal diet. 

Basal Diet  

Items 
23 to 35 d 1 to 22 d 

53.10 44.9 Corn 

15 18.0 Wheat 

27 33 Soybean meal (45%) 

1 1 Mineral and vitamin premix* 

3 2 Oil 

0.6 0.8 Limestone 

0.3 0.3 Dicalcium phosphate 

100%  100%  Total 

Calculated analysis 

19.70 21.92 Crude protein (%) 

3100 2990 Metabolism energy (kilo calorie per kg. 

Diet) 

0.85 0.93 Calcium (%) 

0.45 0.48 Phosphorus (%) 

0.50 0.55 Methionine (%) 

1.25 1.35 Lysine (%) 

0.91 0.85 Methionine + Cysteine (%) 

1.2 1.1 Folic acid 

* produced by Ghadeer Babylon, calculated analysis according to NRC (1994). 
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Table2. The effect of starting age of feeding wetting fermented on aerobic, coliform bacteria and Lactobacilli in duodenum and cecum.  

T1:Control group fed on dry commercial broiler starter finisher. T2: fed on wetting feed (1:1, feed: water). T3:Fed on SSFF from 3 week old to 

marketing age (6 weeks).T4:Fed on SSFF from 2 week old to marketing age. T5:Fed on SSFF from 1 week old to marketing age. T6:Fed on SSFF 

from 1 day old to marketing age. 
a,b

 Means within columns with no common superscript differ significantly (P < 0.05). 

 

 

Cecum Duodenum  

Treatment 
Lactobacilli Coliforms aerobic Lactobacilli Coliforms aerobic 

4.77±0.21 e 8.22±0.15 a 3.56±0.05 a 5.89 ±0.43e 11.08±0.10 a 4.07±0.05 a T1 

4.96±0.19 d 7.96±0.18 b 3.28±0.04 b 6.33 ±0.51d 10.75±0.09 b 3.85 ±0.04b T2 

5.82±0.23 c 6.13±0.18 c 2.78±0.06 c 8.11 ±0.44c 9.67±0.08 c 3.61 ±0.06c T3 

5.90±0.17 c 6.07±0.14 c 2.72±0.05 c 8.20 ±0.50c 9.80±0.12 c 3.66 ±0.05 c T4 

6.53±0.22 b 5.73±0.12 d 2.36±0.06 d 9.95 ±0.46b 8.69±0.10 d 3.11 ±0.06 d T5 

7.67±0.20 a 5.11 ±0. 13 e 1.77±0.05 e 10.54 ±0.60a 6.74±0.11 e 2.83±0.06 e T6 
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  Bursa of fabricius weight, bursa relative weight and bursa index data are shown in table 3. Birds fed on wetting and 

fermented feed had higher (P≤0.05) bursa weight, bursa relative weight and bursa index compared with those of 

birds fed control dry feed. Measurement of immune organ weight is a common method for evaluation of immune 

status. Abul et. al. (2012) and Ao et. al. (2011) demonstrated that bird fed diet containing fermented ingredients 

could influence the immune organ weights.  

Table3.The effect of starting age of feeding wetting fermented on bursa relative weight and bursa index.  

 

bursa index 

relative weight of bursa  

Treatment 

0    f ± 1.000  d  0.002± 0.070  T1 

e 0.010± 1.086  d  0.001± 0.076  T2 

d 0.012± 1.271  c  0.002 ± 0.089  T3 

c 0.011± 1.300  c  0.002± 0.091  T4 

b 0.014± 1.486  b  0.001± 0.104  T5 

a 0.019 ± 1.800  a  0.002± 0.126  T6 

T1: Control group fed on dry commercial broiler starter finisher. T2: fed on wetting 

feed (1:1, feed: water). T3: Fed on SSFF from 3 week old to marketing age (6 

weeks). T4: Fed on SSFF from 2 week old to marketing age. T5: Fed on SSFF from 

1 week old to marketing age. T6: Fed on SSFF from 1 day old to marketing age. a,b 

Means within columns with no common superscript differ significantly (P < 0.05). 

 

     The effect of feeding wetting and fermented feed on both humeral and CMI are shown in table 4. Blood serum 

ELISA titer against NDV and CMI were significantly (P≤0.05) higher in birds fed on fermented feed. 

    These results are in agreement with that of Tang et. al. (2012) who showed that a significant increase in serum 

immunoglobulin M, immunoglobulin G and complement C4 level when compared with broiler fed control soy-corn 

diet. Feeding fermented soybean meal (FSBM) were also significantly increased the level of IgA and IgG than birds 

fed entire soybean (Xu et. al. , 2012; Feng et. al.,2007). Cao et. al. 2013 showed that feeding diet supplemented with 

probiotic were significantly increased the immunity against Escherichia coli. 

 

Table 4.The effect of starting age of feeding wetting fermented on Cell mediated immunity (CMI) and Blood 

serum ELISA titer against NDV. 

Blood serum ELISA titer 

against NDV 

Cell mediated immunity 

(CMI) 

 

Treatment 

e  294.1± 2886.4  e  0.011 ± 0.186  T1 

d 277.8± 2953.6  d  0.014± 0.214  T2 

c  290.7±  3327.3  c  0.014 ± 0.287  T3 

c  311.3± 3339.8  c  0.021 ± 0.296  T4 

b  296.9± 3511.2  b  0.016± 0.377  T5 

a  311.2± 3872.1  a  0.020 ± 0.523  T6 

T1: Control group fed on dry commercial broiler starter finisher. T2: fed on wetting 

feed (1:1, feed: water). T3: Fed on SSFF from 3 week old to marketing age (6 

weeks). T4: Fed on SSFF from 2 week old to marketing age. T5: Fed on SSFF from 

1 week old to marketing age. T6: Fed on SSFF from 1 day old to marketing age. a,b 

Means within columns with no common superscript differ significantly (P < 0.05). 

 

 

   These results suggest that the fermented feed have an immune modulating impact on broiler chicks both in 

standard production situations and during challenge (El-Husseiny et. al., 2008; Gaoet. al, 2008, 2009, Huff 

et.al.2013). This positive effect on the immune system may be partially responsible for the improved broiler 

performance (Naji et. al., 2014) and turkey live weight at marketing age (Firmanet. al., 2013). 
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    Previous studies indicated that the fermentation can increase the content of small size peptides, which may 

improve the immune function of animal (Feng et. al.,2007; Chen et. al., 2009). Wang et. al. (2003) stated that piglets 

increased the concentration of immunoglobulin by adding 3 g/kg small peptides in the basal diets. Gaoet. al. (2009) 

isolated anti-oxidant peptides from cottonseed protein hydrolysates which may improve the immune function as 

well. Thus, the increase in the serum ELISA titer against NDV may be attributed to small peptides formed during 

the fermentation process (Feng et. al., 2007). On the other hand, the live microbes in the fermented feed may also act 

as probiotic to enhance the humoral immune response (Apata, 2011). 

     Interestingly, there are fantastic benefits to just feeding a wet feed, even unfermented. One of these is greater 

nutritional uptake, and therefor better feed utilization and body weight gain (Chen et. al., 2009). SSFF has been 

reported to be an effective way to reduce anti-nutritional factors in rapeseed meal (Chaing et. al., 2010) copra meal 

(Hatta and Sundu, 2009) and soybean (Tang et. al., 2012). 

    Finally, SSFF seemed to play an important role in ecology and microbiology of gastrointestinal tract and 

immunity parameters of broiler chicks. 
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                                                   أٌاد شهاب أحًذ119....                      تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات

 
 

 الفاقسة األفراختأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات الحٌوٌة فً بعض صفات 
حدٌثاً لفروج اللحم 

آٌاد شهاب احمد العبٌدي      جاسم قاسم مناتً الغراوي 
 جامعة المثنى- جامعة بغداد     كلٌة الزراعة- كلٌة الزراعة          

 
 

: الخالصة

 بٌضة لكل معاملة 150 بٌضة ملقحة ذات جنٌن حً فً ست معامالت بواقع 900استخدم 
وكانت المعامالت التجرٌبٌة كما  ( بٌضة 50لكل مكرر  )وزعت عشوائٌاً على ثالثة مكررات 

:  ٌلً 
. بٌض ملقح ذو أجنة حٌة ترك بدون حقن: (السٌطرة السالبة  )المعاملة األولى - 1
 مل لكل بٌضة 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : (السٌطرة الموجبة  )المعاملة الثانٌة - 2

. ماء مقطر معقم فقط فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن
 Lactobacillus مل ببكترٌا 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة الثالثة - 3

acidophilus لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 107 وبعدد بكتٌري .
 Bacillus subtilus مل ببكترٌا 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة الرابعة - 4

. لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 107وبعدد بكتٌري 
 Bifidobacterium مل ببكترٌا 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة الخامسة- 5

. لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 107وبعدد بكتٌري 
 مل بخلٌط من البكترٌا أعاله وبعدد 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة السادسة- 6

. لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 108بكتٌري 
وكانت الصفات المدروسة فً هذه الدراسة هً معدل وزن االفراخ عند الفقس والنسبة المئوٌة 

.  لحٌوٌة االفراخ والنسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة
    أشارت نتائج التجربة إلى ان حقن بكترٌا المعززات الحٌوٌة وخلٌطهم قد ادت الى ارتفاع 

فً كل من معدل وزن الفرخ الفاقس حدٌثاً والنسبة المئوٌة لحٌوٌة  (P≤0.01)عالً المعنوٌة 
فً النسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة مقارنة مع  (P≤0.05)االفراخ مع انخفاض معنوي 

.    معاملتً السٌطرة الموجبة والسٌطرة السالبة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

البحث مستل من اطروحة الباحث الثانً 

 
: المقدمة

    تنحصر اهمٌة صناعة الطٌور الداجنة بالوقت الحاضر الى اهمٌة منتجاتها سواء كانت   
االساسٌة كاللحم والبٌض او الثانوٌة ونتٌجة للفجوة الكبٌرة التً حدثت بٌن ما ٌنتج كمصدر 

للبروتٌن الحٌوانً والنمو السكانً مما ٌتنبأ عن حصول كوارث على مستوى التغذٌة البشرٌة 
بدأت الشركات العالمٌة المتخصصة فً صناعة الطٌور الداجنة الى انتاج سالالت عالمٌة 

، اذ تمتاز (13)لفروج اللحم تمتاز بمواصفات عالٌة لتوفٌر الحد االدنى لمتطلبات االمن الغذائً 
هذه السالالت بكفائتها العالٌة فً سرعة النمو والزٌادة الوزنٌة العالٌة باالضافة الى الكفاءة 

العالٌة على تحوٌل الغذاء وان هذه المواصفات زادت من متطلباتها الغذائٌة واالدارٌة والصحٌة 
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، لذا عمل الباحثون الى اجراء العدٌد من الدراسات الجل الوصول الفضل انتاجٌة لها (8)
وكذلك للتخلص من العدٌد من المشاكل التً تواجه هذه السالالت، وٌعتبر بٌض التفقٌس المنتج 
من قطعان االمهات المنتجة لسالالت فروج اللحم الجوهر األساسً فً تطور صناعة الطٌور 

، وٌعد حقن بٌض التفقٌس (2)الداجنة من خالل انتاجها لالفراخ وبالتالً توفٌر اللحوم البٌضاء 
او حقن اجنة الدجاج احد التقانات الحدٌثة الجل ضمان حٌوٌة االجنة وبالتالً انتاج فراخ سلٌمة 

، وان عملٌة حقن اجنة الدجاج هً ادخال العناصر الغذائٌة (31)ذات قابلٌة على انتاج عالٌة 
، مواد كاربوهٌدراتٌة (23)إلى داخل بٌض التفقٌس على شكل سائل سواء كانت أحماض امٌنٌة 

او  (1)الفٌتامٌنـات مثل حامض الفولٌك  ،(30)السكروز أوالدكسترٌـن  او سكرٌة كالمالتوز،
، ومن المواد المحقونة هً حقن المعززات الحٌوٌة او زروعات االقصاء التنافسً (7)الباٌوتٌن 

Competitive Exclusion Culture( 5 .)
، Bacteria  وتعرف المعززات الحٌوٌة بانها مزارع ماٌكروبٌة حٌة تحوي على بكترٌا 

 او خلٌطها حٌث تعزل من الفلورا المعوٌة للقناة الهضمٌة Molds، اعفان Yeastخمائر 
،  وان لهذه االحٌاء المجهرٌة المقدرة على االلتصاق فً الخالٌا الطالئٌة (25)للدجاج البالغ 

المبطنة لالمعاء لتقوم بغلق المستقبالت امام البكترٌا المرضٌة مما تمنعها من عمل االصابة 
وتمتاز بكترٌا المعززات الحٌوٌة بان لٌس لها اي تاثٌر سمً على الطٌور  (28)المرضٌة  

وذات قدرتها العالٌة على مقاومة اإلفرازات المعوٌة وبالتالً قدرتها على العٌش فً  (15)
األمعاء ذات البٌئة الحامضٌة لكل جزء من القناة الهضمٌة وتحفز الجسم على المقاومة ضد 

، كما تمتاز بإنتاج األحماض (24)األمراض خصوصاً االمراض التً تصٌب الجهاز الهضمً 
 Acetic و حامض الخلٌك Lactic acid مثل حامض اللبنٌك Organic acidالعضوٌة 

acid اللذان لهما تأثٌر سام ضد البكترٌا المرضٌة إذ ٌعمل هذان الحامضان على خفض األس 
(. 14)الهٌدروجٌنً مما ٌوفر بٌئة حامضٌة غٌر مالئمة لنمو البكترٌا المرضٌة 

    وان حقن اجنة فروج اللحم بالٌوم الثامن عشر والتاسع عشر من عمر الجنٌن بزروعات 
 مع انخفاض اعداد  Lactobacillus reuteriاالقصاء التنافسً ادى الى زٌادة اعداد بكترٌا 

 فً امعاء افراخ فروج اللحم بعمر ٌوم واحد Escherichia coli و Salmonellaبكترٌا 
وبالتالً زاد من مقاومة االفراخ من االصابات البكتٌرٌة باعمار مبكرة وتقلٌل هالكات االفراخ 

اٌضاً انخفاض اعداد بكترٌا  (27) وآخرون Schneitz، كما الحظ (17)الناتجة منها 
السالمونٌال فً األفراخ الفاقسة نتٌجة حقن بٌض تفقٌس أمهات فروج اللحم بزروعات االقصاء 

 ٌوم من عمر الجنٌن مقارنة بمعاملة السٌطرة مما حسن من اداء هذه 18التنافسً عند عمر 
 مل لكل بٌضة 0.1االفراخ، وان حقن اجنة فروج اللحم بالٌوم العاشر من عمر الجنٌن بجرعة 

 Lactobacillus خلٌة حٌــة من بكترٌـــا 109بالمعزز الحٌوي الذي ٌحوي على 
acidophilus / بٌضة حسن معنوٌاً من وزن الفرخ مقارنة بمعاملة السٌطرة اذ بلغ معدل وزن

، كما (4)غم لكل من معاملتً المعزز الحٌوي والسٌطرة على الترتٌب 42.50 و43.80الفرخ 
 مل لكل بٌضة فً الٌوم التاسع من عمر الجنٌن بالمعزز 0.1ان حقن اجنة فروج اللحم بـ

،  Lactobacillus acidophilus 108 ،Lactobacilli 109الحٌوي الحاوي على بكترٌا 
bacillus subtilus  108 و saccharomyces serevisiae  108 ادى الى تفوق 

 السٌطرة Cعالً المعنوٌة فً معدل وزن األفراخ الفاقسة مقارنة بمعاملتً حقن االجنة بفٌتامٌن 
، واوضح (5) غم على التوالً 37.34 و39.11، 41.19والتً بلغ معدل وزن األفراخ فٌها 

Hashemzadeh خلٌة بكتٌرٌة من 106ان حقن المعزز الحٌوي الحاوي على (18) وآخرون
Aspergillus oryzae ،Lactobacillus acidophilus ،L. rhamnosus، L. 

plantarum ،L. bulgaricus ،Bifidobacterium bifidum ، Enterococcus 
faecium، Streptococcus thermophilusو   Candida Pintolopesii 

 ٌوم من الحضن ادى الى انخفاض فً اعداد مستعمرات 18بٌضة وبعمر /  مل0.3وبجرعة 
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                                                   أٌاد شهاب أحًذ121....                      تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات

غم  / cfu 8.75بكترٌا السالمونٌال فً محتوٌات امعاء األفراخ الفاقسة حدٌثاً اذ بلغت اعدادها 
( 21) وآخرون Mansoubغم ، والحظ / 10.51cfuمقارنة بمعاملة السٌطرة التً بلغت  

 ٌوم من الحقن فً الفسحة الهوائٌة والذي ٌحتوي 18بأن حقن المعزز الحٌوي بعمر 
 و acidophilus  Lactobacillus،Lactobacilli ،Bacillus subtilusعلى

Saccharomyces cerevesiae  خلٌة لكل فرخ ادى الى زٌادة مقاومة  107ولكل منها 
األفراخ الفاقسة حدٌثاً لالمراض التً تسببها السالمونٌال والتً بلغت نسبة االصابة فٌها الى 

وأن إعطاء أفراخ فروج %. 88مقارنة بمعاملة السٌطرة والتً بلغت نسبة االصابة فٌها % 13
اللحم بعمر ٌوم واحد بكترٌا العصٌات اللبنٌة كمعزز حٌوي عن طرٌق ماء الشرب وبجرعة 

مل قد أدى إلى زٌادة معدل وزن األفراخ معنوٌاً حٌث تعمل هذه البكترٌا /  خلٌة 108مقدارها 
(.  3) فً حوصلة وصائم وأعوري األفراخ المعاملة E.coliعلى تثبٌط بكترٌا 

وتهدف الدراسة الحالٌة والمتضمنة حقن اجنة الدجاج بأنواع المعززات الحٌوٌة وبٌان 
. Ross308تأثٌرها فً بعض صفات االفراخ الفاقسة ساللة 

 
: المواد وطرائق العمل

من شركة  (Ross 308) بٌضة تفقٌس من حقول أمهات فروج اللحم 1080      تم جلب 
، وكانت وجبة البٌض مجمعة من 5/11/2011رعد الشمري فً محافظة القادسٌة فً ٌوم 

 أسبوعاً، نقل البٌض إلى 32وجبة واحدة ومن حقل واحد ومخزون لمدة ٌومٌن واألمهات بعمر 
جامعة المثنى، وعند اختٌار / محطة األبحاث والتجارب الزراعٌة التابعة إلى كلٌة الزراعة 

البٌض الصالح للتفقٌس تم مراعاة أن ٌكون متجانساً فً الوزن تقرٌباً إذ بلغ معدل وزن البٌضة 
غم مع استبعاد البٌض المتطاول، المتصدع، المكسور القشرة، المتسخ، المشوه 58.5تقرٌباً 

صٌنٌة الصنع بعد  Mimihatchingوحضن البٌض فً ماكنة التفقٌس نوع . وغٌر الطبٌعً
 مرة ٌومٌاً 24وقلب البٌض % 70 والرطوبة النسبٌة º م37.8تنظٌم درجة حرارة الحاضنة 

بصورة أوتوماتكٌة وذلك ابتدءاً من الٌوم األول للحضن لغاٌة نهاٌة الٌوم الثامن عشر من 
الحضن، نقل بعد ذلك البٌض إلى جزء التفقٌس فً صوانً مستوٌة القاعدة مع ضبط درجة 

ولم ٌقلب البٌض فً الثالثة أٌام األخٌرة من فترة % 80والرطوبة النسبٌة °  م37.5الحرارة 
 بٌضة لكل 150 بٌضة ملقحة ذات جنٌن حً فً ست معامالت بواقع 900التفقٌس، واستخدم 

خالل فترة التفقٌس التً  ( بٌضة 50لكل مكرر  )معاملة وزعت عشوائٌاً على ثالثة مكررات 
:  ، وكانت المعامالت التجرٌبٌة كما ٌلً 26/11/2011 ولغاٌة 5/11/2011ابتدأت من 

. بٌض ملقح ذو أجنة حٌة ترك بدون حقن: (السٌطرة السالبة  )المعاملة األولى - 1
 مل لكل بٌضة 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : (السٌطرة الموجبة  )المعاملة الثانٌة - 2

. ماء مقطر معقم فقط فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن
 Lactobacillus مل ببكترٌا 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة الثالثة - 3

acidophilus لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 107 وبعدد بكتٌري .
 Bacillus subtilus مل ببكترٌا 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة الرابعة - 4

. لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 107وبعدد بكتٌري 
 Bifidobacterium مل ببكترٌا 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة الخامسة- 5

. لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 107وبعدد بكتٌري 
 مل بخلٌط من البكترٌا أعاله وبعدد 0.3بٌض ملقح ذو أجنة حٌة حقن بـ : المعاملة السادسة- 6

. لكل بٌضة فً الٌوم السابع من عمر الجنٌن 108بكتٌري 
: وكانت الصفات المدروسة كاالتً

 



                                                                     JMASيجهت انًثُى نهعهىو انسراعٍت                           

                    ISSN:2226-4086    Volume: 1  No:2    Sep:2013  2013 انعذد انثاًَ اٌهىل –انًجهذ األول 

                 

 

                                                   أٌاد شهاب أحًذ122....                      تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات

معدل وزن األفراخ عند الفقس 
وزنت األفراخ الفاقسة فً كل مكرر بواقع خمسة أفراخ فً كل مكرر باستخدام مٌزان كهربائً 

 تركً المنشأ وبعدها استخرج معدل وزن كل Kuren 572حساس لثالث مراتب عشرٌة نوع 
(. 9)فرخ لذلك المكرر 

النسبة المئوٌة لحٌوٌة األفراخ 
    ال ٌمكن قٌاس حٌوٌة األفراخ عند الفقس، بل ٌمكن قٌاسها فً الفترة األولى من التربٌة، 

وتقاس بطرٌقتٌن األولى هو وضع مجموعة من األفراخ على ظهورها وحساب عدد األفراخ 
التً استطاعت الوقوف على أرجلها بعد عشرٌن ثانٌة الستخراج نسبة مئوٌة تمثل نسبة حٌوٌة 

، أما الطرٌقة الثانٌة فتتمثل بعدد األفراخ السلٌمة التً عاشت لفترة معٌنة بالنسبة (9)األفراخ 
للعدد الكلً حٌث تحسب النسبة المئوٌة لحٌوٌة األفراخ عن طرٌق مالحظة ومراقبة األفراخ 

 Sharma و Ahmedخالل األسبوع األول بعد الفقس وتسجٌل الهالكات وفقاً لما أشار إلٌه 
     : وحسب المعادلة التالٌة (12)

                                         عدد األفراخ الفاقسة الحٌة لمدة سبعة أٌام  
 100 =                                                       × النسبة المئوٌة لحٌوٌة االفراخ 

عدد األفراخ الكلٌة                                                       
  النسبة المئوٌة لألفراخ المشوهة

( 10)حسبت النسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة لكل معاملة وحسب المعادلة التً أشارالٌها هجول 
                                  عدد األفراخ المشوهة  

 100× =                                            نسبة األفراخ المشوهة 
                                  عدد األفراخ الفاقسة  

 
: التحلٌل االحصائً 

لدراسة تأثٌر المعامالت المختلفة فً الصفات  (CRD)     استعمل التصمٌم العشوائً الكامل 
متعدد  Duncan( 16)وقورنت الفروق المعنوٌة بٌن المتوسطات باختبار  , المدروسة 

فً التحلٌل  SAS( 26)واستعمل البرنامج  . 0.01 & 0.05الحدود تحت مستوى معنوٌة 
 :اإلحصائً وفق األنموذج الرٌاضً اآلتً 

Yij =µ +Ti + eij 
 

 :النتائج والمناقشة

تاثٌر حقن اجنة بٌض التفقٌس بالمعززات الحٌوٌة فً معدل وزن االفراخ  (1)     ٌبٌن الشكل 
لمعاملتً خلٌط البكترٌا  (P≤0.01)الفاقسة حدٌثاً اذ تشٌر النتائج الى تفوق عالً المعنوٌة 

 Lactobacillus  مقارنة بمعاملتً بكترٌا Bifidobacteriumوبكترٌا بكترٌا 
acidophilus وبكترٌا Bacillus subtilus  واللتان أظهرتا تفوقاً عالً المعنوٌة

(P≤0.01)  مقارنة بمعاملتً السٌطرة الموجبة والسٌطرة السالبة، وهذه النتٌجة تتفق مع الباحث
Tortuero الذي غذي افراخ فروج اللحم بعمر ٌوم واحد بعلٌقة حاوٌة على  (29) وآخرون

  وبمعدل إضافة  acidophilus Lactobacillus وStreptococcus faciumبكترٌا 
كغم، وكذلك لوحظت نفس النتٌجة عند اعطاء افراخ فروج اللحم بعمر ٌوم واحد / خلٌة 109

مل /  خلٌة 108بكترٌا العصٌات اللبنٌة كمعزز حٌوي عن طرٌق ماء الشرب بجرعة مقدارها 
 كغم لكل 6، وان وزن االفراخ الفاقسة الناتجة من امهات معاملة بالمعزز الحٌوي بواقع (3)

 مل 0.1، وان حقن اجنة فروج اللحم بـ (6)طن علف قد ارتفع معنوٌاً مقارنة بمعاملة السٌطرة 
لكل بٌضة بالٌوم التاسع من عمر الجنٌنً بالمعزز الحٌوي الحاوي على بكترٌا 
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                                                   أٌاد شهاب أحًذ123....                      تأثٌر حقن بٌض التفقٌس بالمعززات

Lactobacillus acidophilus 108 ،Lactobacilli 109  ،bacillus subtilus  
 ادى الى تفوق عالً المعنوٌة فً معدل saccharomyces serevisiae  108 و 108

، وكذلك ان حقن اجنة فروج اللحم بالمعزز الحٌوي الذي ٌحوي (3)وزن االفراخ الفاقسة حدٌثاً 
بٌضة حسن معنوٌاً من / Lactobacillus acidophilus خلٌة حٌــة من بكترٌـــا 109على 

أي تاثٌر  (22) وآخرون O’Dea، بٌنما لم ٌالحظ (4)وزن الفرخ مقارنة بمعاملة السٌطرة 
معنوي فً معدل وزن االفراخ الفاقسة حدٌثاً عند تغذٌة امهاتها بعالئق تحوي على المعززات 

الحٌوٌة، قد ٌكون السبب الرئٌسً فً زٌادة وزن االفراخ الفاقسة حدٌثاً بسبب ان البكترٌا 
، وكذلك E.Coli( 3)المستخدمة كمعزز حٌوي لها دور اٌجابً فً تثبٌط بكترٌا السالمونٌال و 

بان اعطاء افراخ فروج اللحم بالمستحضرات الحاوٌة على بكترٌـــا  Larry( 20)بٌن 
Lactobacillus acidophilus  مع ماء الشرب خالل االٌام االولى من عمرها سٌؤدي الى

، وكذلك لوحظ بان حقن اجنة فروج Campylobacter jejuuni خفض االصابة  ببكترٌا 
 مع  Lactobacillus reuteriاللحم بزروعات االقصاء التنافسً ادى لزٌادة اعداد بكترٌا 

 فً امعاء افراخ فروج اللحم Escherichia coli و Salmonellaانخفاض اعداد بكترٌا 
بعمر ٌوم واحد وبالتالً تحسن النمو لهذه االفراخ نتٌجة لدور هذه االحٌاء فً زٌادة جاهزٌة 

(. 11)بعض العناصر الغذائٌة كالكالسٌوم والزنك 
(. غم)تاثٌر حقن بٌض التفقٌس ببكترٌا المعززات الحٌوٌة فً معدل وزن الفرخ الفاقس حدٌثاً  (1)شكل 

 
الى ان النسبة المئوٌة لحٌوٌة االفراخ حدٌثاً قد اظهرت تفوقاً عالً المعنوٌة  (2)وٌوضح الشكل 

(P≤0.01)  مقارنة بمعاملتً السٌطرة الموجبة والسٌطرة السالبة باالضافة الى ذلك بٌنت
. النتائج الى عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن معامالت المعززات الحٌوٌة

الى ان النسبة المئوٌة لالفراخ المشوهة او المعاهة قد ارتفعت معنوٌاً  (3)وٌالحظ من الشكل 
(P≤0.05)  فً معاملة السٌطرة السالبة مقارنة بمعاملتً بكترٌاBifidobacterium  وخلٌط

البكترٌا وتوضح النتائج بعدم وجود فروقات معنوٌة بٌن معامالت السٌطرة السالبة والسٌطرة 
 Bacillus subtilusوبكترٌا  Lactobacillus acidophilusالموجبة ومعاملة بكترٌـــا 

باالضافة الى ذلك عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن السٌطرة الموجبة ومعاملة بكترٌـــا 
Lactobacillus acidophilus  وبكترٌاBacillus subtilusبكترٌا  و 

Bifidobacterium  وخلٌط البكترٌا، واتفقت هذه النتٌجة مع الباحثO’Dea وآخرون 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T1 انسٍطرة انسانبت بذوٌ :  انًعايهت االونى

انسٍطرة انًىجبت :  انًعايهت انثاٍَت T2 .حقٍ

بحقٍ بٍض انتفقٍس بانًاء انًقطر انًعقى 

:  انًعايهت انثانثتT3 .بٍضت/  يم 0.3بجرعت 

حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا  

Lactobacillus acidophilus بجرعت  

حقٍ :  انًعايهت انرابعتT4. بٍضت/  يم 0.3

  Bacillus subtilusبٍض انتفقٍس ببكترٌا  
 انًعايهت T5. بٍضت/  يم 0.3بجرعت 

حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا  : انخايست

Bifidobacterium  يم 0.3بجرعت  /

حقٍ بٍض :  انًعايهت انسادستT6. بٍضت

 Probiotic )انتفقٍس بخهٍط انًعسز انحٍىي 

  .بٍضت/  يم 0.3بجرعت  (
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الذي بٌن بوجود انخفاض غٌر معنوي فً نسبة االفراخ المعاهة او المشوهة والذي قد  (22)
ٌكون السبب نتٌجة لمقاومة االفراخ الفاقسة حدٌثاً لالمراض التً تسببها السالمونٌال كالتهاب 

(. 19)السرة والتهاب كٌس الصفار 
تاثٌر حقن بٌض التفقٌس ببكترٌا المعززات الحٌوٌة فً النسبة المئوٌة   (2)شكل                

 (%)                                               لحٌوٌة االفراخ 

 

تاثٌر حقن بٌض التفقٌس ببكترٌا المعززات الحٌوٌة فً النسبة المئوٌة   (3)شكل                 

 .(%)                                             لالفراخ المشوهة 
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T1 انسٍطرة انسانبت :  انًعايهت االونى

:  انًعايهت انثاٍَت T2 .بذوٌ حقٍ

انسٍطرة انًىجبت بحقٍ بٍض انتفقٍس 

/  يم 0.3بانًاء انًقطر انًعقى بجرعت 

حقٍ بٍض :  انًعايهت انثانثتT3 .بٍضت

 Lactobacillusانتفقٍس ببكترٌا  

acidophilus يم 0.3  بجرعت  /

حقٍ بٍض :  انًعايهت انرابعتT4. بٍضت

 Bacillus subtilusانتفقٍس ببكترٌا  

 انًعايهت T5. بٍضت/  يم 0.3بجرعت  

حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا  : انخايست

Bifidobacterium  يم 0.3بجرعت  /

حقٍ :  انًعايهت انسادستT6. بٍضت

 )بٍض انتفقٍس بخهٍط انًعسز انحٍىي 

Probiotic )  بٍضت/  يم 0.3بجرعت.  

T1 انسٍطرة :  انًعايهت االونى

 انًعايهت T2 .انسانبت بذوٌ حقٍ

انسٍطرة انًىجبت بحقٍ : انثاٍَت 

بٍض انتفقٍس بانًاء انًقطر 

 .بٍضت/  يم 0.3انًعقى بجرعت 

T3حقٍ بٍض :  انًعايهت انثانثت

انتفقٍس ببكترٌا  

Lactobacillus acidophilus  

 T4. بٍضت/  يم 0.3بجرعت 

حقٍ بٍض : انًعايهت انرابعت

 Bacillusانتفقٍس ببكترٌا  

subtilus   يم 0.3بجرعت  /

:  انًعايهت انخايستT5. بٍضت

حقٍ بٍض انتفقٍس ببكترٌا  

Bifidobacterium  0.3بجرعت 

 انًعايهت T6. بٍضت/ يم 

حقٍ بٍض انتفقٍس : انسادست

 )بخهٍط انًعسز انحٍىي 

Probiotic )  يم 0.3بجرعت  /

  .بٍضت
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The effect of in ovo injection with probiotics on the chicks 

traits 

A. Sh. A. Al-Obaidi                         J.K.M. Al-Gharawi 

Agriculture col- Baghdad uni.      Agric. col.Mothanna uni.                                                                      

Abstract: 

Nine hundred hatching eggs were divided into six groups, three 

replicates per group (150 eggs per replicates). On day seven of 

incubation each egg were injected by 0.3 ml of solution. The 

treatment groups as follow: 

1- First group (Negative control): without injection (T1). 

2- Second group (positive control): Sterilized distilled water (T2). 

3- Third group : Lactobacillus acidophilus  107 (T3). 

4- Fourth group: Bacillus subtilus  107 (T4). 

5- Fifth group: Bifidobacterium  107 (T5). 

6- Sixth group: 108 mix of probiotic bacteria group (T6). 

The study treatment traits were chicks weight, chicks viability and 

deformed percentage chicks. 

The result showed a highly significant increase (P≤0.01) in the 

chicks weight with  a highly significant decrease (P≤0.01) in the 

chicks viability, significant decrease (P≤0.05)  in  deformed 

percentage chicks compare with control treatment .   
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تأثٌر إضافة نسب مختلفة من سكر المائدة إلى العلف فً بعض الصفات     
اإلنتاجٌة لفروج اللحم 

 
            إبراهٌم فاضل بٌدي       موسى أمٌن حسن            جاسم قاسم مناتً  

سعد كاظم جبار            كرار حٌدر عبد الكرٌم 
جامعة المثنى /      كلٌة الزراعة 

  
 :الخالصة

 ٌوم 14 بعمر Arbor Acres فرخ فروج اللحم ساللة 120استخدم فً هذه الدراسة     
 غم وزعت عشوائٌاً على أربعة معامالت بواقع ثالث مكررات لكل معاملة 330وبمعدل وزن 

: وكانت معامالت التجربة كاألتً ( أفراخ 10ٌحتوي كل مكرر على  )
. السٌطرة:- المعاملة األولى  -1
. كغم علف/  غم سكر المائدة 5تحتوي :- المعاملة الثانٌة -2
 .كغم علف/  غم سكر المائدة 10تحتوي :- المعاملة الثالثة -3
 .كغم علف/  غم سكر المائدة 15تحتوي :- المعاملة الرابعة -4

اشارت نتائج الدراسة الى ان جمٌع النسب المستخدمة من سكر المائدة فً عالئق فروج 
فً وزن الجسم الحً ومعدل الزٌادة الوزنٌة  (  P≤0.05)اللحم ادت الى تحسن معنوي 

األسبوعٌة وكفاءة التحوٌل الغذائً والدلٌل اإلنتاجً والمؤشر االقتصادي و نسبة التصافً 
 .فً معدالت استهالك العلف مقارنة بمعاملة السٌطرة (   P≤0.05)مع ارتفاع معنوي 

كغم /  غم10لمعاملة السكر  (   P≤0.05)كما اشارت النتائج الى ظهور التفوق المعنوي 
علف فً معدالت وزن الجسم الحً والزٌادة الوزنٌة االسبوعٌة وكفاءة التحوٌل الغذائً 

والدلٌل االنتاجً والمؤشر االقتصادي ونسبتً التصافً والتشافً مقارنة بمعاملتً السكر 
فً  (كغم علف /  غم 15، 5) اما الفروقات ما بٌن المعاملتٌن  (كغم علف /  غم 5،15)

  .الصفات المدروسة فكانت حسابٌة
 :المقدمة

 ان صناعة الدواجن تعتبر من الركائز األساسٌة فً تحقٌق األمن الغذائً ألي شعب من       
شعوب العالم ألنها تمد المستهلك بمصدرٌن غذائٌٌن ال ٌمكن االستعاضة عنها بسهولة إال وهما 

اللحم والبٌض فلحم الدجاج ٌعتبر من أجود أنواع اللحوم على اإلطالق لذلك فمن المتوقع أن 
 )تحتل صناعة الدواجن مكانة مرموقة فً النشاط الحكومً ألجل تحقٌق األمن الغذائً للفرد 

لذلك أصبحت تربٌة فروج اللحم بالوقت الحاضر صناعة ٌطلق اسم صناعة . ( 2007ناجً، 
ومن اجل الوصول بهذه الصناعة . ( 2007ناجً،  ) (  Broiler industry )فروج اللحم 

إلى المواصفات المطلوبة بالسوق العالمٌة فالبد من تلبٌة االحتٌاجات الالزمة للنهوض بها لذلك 
اتجه المختصون والدارسون بالبحث عن الوسائل الكفٌلة من خالل إٌجاد السالالت التجارٌة 
الحدٌثة لفروج اللحم والتً تتمٌز بسرعة فائقة للنمو وبكفاءة عالٌة على تحوٌل الغذاء وذلك 

نتٌجة االنتخاب الوراثً المكثف الذي أجرته الشركات العالمٌة المتخصصة فً إنتاج سالالت 
 وغٌرها من Arbor Acres و Hybro ،Ross ،Lohmanتتمٌز بهذه الصفات مثل ساللة 

 (.   2006ناجً،  )السالالت 
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من العوامل األخرى التً تؤثر فً صناعة وتطور الدواجن تطوراً سرٌعاً هو عامل التغذٌة فهو 
ٌعتبر من العوامل الرئٌسٌة لذلك ٌجب االهتمام بالتغذٌة الن العلف ٌؤثر تأثٌراً مباشراً على نمو 

 (. 2007عبد المهدي،  )األفراخ 
فعالئق فروج اللحم ٌجب إن تحتوي على كافة العناصر الغذائٌة وبشكل مركز وبأسعار مقبولة 

تتماشى ومتطلبات الحد األعلى للنمو واإلنتاج وضمان استهالك المواد العلفٌة وهضمها 
وامتصاصها ونقلها إلى خالٌا الجسم دون هدر للمواد العلفٌة وطرحها إلى خارج جسم الطائر 

 (. 2009القٌسً،  )عندما تكون تلك العالئق غٌر متوازنة 
ومن اجل أن تعطً الطٌور أفضل ما لدٌها من قدرة إنتاجٌة ٌجب إن ٌقدم لها العالئق الموزونة 

التً تحتوي على العناصر الغذائٌة كً تلبً احتٌاجها وخصوصاً فً عالئق النمو والناهٌة ألجل 
إفساح المجال لجسم الطٌور لترسٌب كمٌات مالئمة من الدهن تحت الجلد ومن ثم تحسٌن طراوة 

وٌتم ذلك عن طرٌق رفع مستوى الطاقة الممثلة فً . ( 2005ناجً،  )ونكهة اللحوم المسوقة 
هذه العالئق وٌتم ذلك عن طرٌق اضافة الزٌوت النباتٌة والحٌوانٌة والعناصر الغذائٌة التً 

تحتوي على السكرٌات الضرورٌة للدواجن مثل سكر الكلوكوز والفركتوز والسكروز وغٌرها 
من السكرٌات الضرورٌة للدواجن فسكر السكروز الذي هو احد السكرٌات المركبة التً ٌنتج 

عن تحلٌلها مائٌاً سكرٌات احادٌة وهً تتكون من جزٌئتٌن الى عشرة اجزاء من السكرٌات 
االحادٌة وٌمكن الحصول على السكروز من قصب السكر ومن البنجر السكري وهو من 

السكرٌات المركبة المتكون من اتحاد جزٌئة من سكر الكلوكوز مع جزٌئة من سكر الفركتوز 
 1986الجنابً،  )والمعروف بسكر المائدة وهو من السكرٌات التً تمد الطائر بالطاقة الالزمة 

 كٌلو كالوري من الطاقة كما اشار الى ذلك 2.4وٌحتوي الغرام الواحد من هذا السكر على . (
 (. Chewon 2008 و McCarmakl 2006 )الباحثان 

ونظراً الهمٌة هذه السكرٌات فً تغذٌة الطٌور الداجنة استخدمت فً عالئق الطٌور الداجنة مثل 
فروج اللحم والرومً لمعرفة تأثٌرها فً االداء االنتاجً لهذه الطٌور واجرٌت هذه الدراسة 

. فً عالئق فروج اللحم فً االداء االنتاجً  (السكروز  )لمعرفة تأثٌر اضافة سكر المائدة 
 

: المواد وطرائق العمل
أجرٌت هذه التجربة فً محطة األبحاث الزراعٌة التابعة إلى كلٌة الزراعة جامعة المثنى       

 لمعرفة تأثٌر اضافة نسب مختلفة من سكر 2011/ 12/1 ولغاٌة 14/12/2010وللفترة من 
. المائدة الى عالئق فروج اللحم فً بعض الصفات االنتاجٌة لفروج اللحم

 ٌوم 14 وبعمر Arbor Acre فرخ من فروج اللحم ساللة 120استخدم فً هذه التجربة 
 غم، وزعت عشوائٌاً إلى أربعة معامالت بواقع ثالثة مكررات لكل معاملة 330بمعدل وزن 

وربٌت األفراخ فً بطارٌات ذات .  أفراخ لكل مكرر10 فرخ لكل معاملة بواقع 30وخصص 
:  وكانت معامالت التجربة كاألتً.  م x 1.5 1.5ثالثة طوابق سعة كل طابق 

. السٌطرة:- المعاملة األولى  -1
. كغم علف/  غم سكر المائدة 5تحتوي :- المعاملة الثانٌة -2
 .كغم علف/  غم سكر المائدة 10تحتوي :- المعاملة الثالثة -3
 .كغم علف/  غم سكر المائدة 15تحتوي :- المعاملة الرابعة -4

تم شراؤها من األسواق المحلٌة ذات  ( 1جدول  )إن المواد العلفٌة التً استخدمت فً التجربة 
صناعة إماراتٌة ذات ماركة مسجلة تحتوي على تركٌب العلف وصنع وفق النسب المطلوبة 

الحتٌاجات فروج اللحم لفترة النمو والتسمٌن وكان العلف المستخدم على شكل مجروش وحجم 
حبٌبات العلف تناسب الطٌور فً تغذٌتها خالل فترة التجربة، كما ٌحتوي على التحلٌل 

الكٌمٌاوي للمواد العلفٌة الداخلة فً تركٌب العلف إما سكر المائدة فتم شراؤه من السوق المحلٌة 
كغم من /  غم 15، و 10، 5، 0 )فً محافظة المثنى وتم اضافة السكر الى العلف بنسب 
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                                             ابراهٍن فاضل بٍدي130....                                    تأثٌر اضافة نسب مختلفة 

وتمت االضافة بعد استخدام مٌزان حساس لقٌاس كمٌات السكر المضافة  (العلف المقدم لالفراخ 
 كٌلو غرام وبعد القٌاس للكمٌات 100مع استخدام مٌزان ٌقٌس عدة كٌلو غرامات تصل الى 

المطلوبة تم إضافة مادة زٌتٌة بنفس القدر لكل المعامالت كمادة رابطة ما بٌن السكر المضاف 
والعلف مع استخدام خالطات لخلط السكر مع العلف وبصورة متجانسة حتى ٌتوزع السكر 

بالتساوي على العلف والغاٌة من استخدام المادة الرابطة والتً هً الزٌت الجل التصاق السكر 
مع العلف وعدم تطاٌره اثناء الخلط الن حجم جزٌئات السكر كانت اصغر من جزٌئات العلف 

وبعد اتمام عملٌة الخلط بصورة جٌدة تم تقدٌم العلف وفق النسب المستخدمة فً معامالت 
وزنت األفراخ أسبوعٌاً لحساب معدالت الزٌادة الوزنٌة وكذلك استهالك العلف وكفاءة .  التجربة

التحوٌل الغذائً أما الدلٌل اإلنتاجً والمؤشر االقتصادي ونسبتً التصافً و التشافً قد حسبت 
. فً نهاٌة التجربة

وتم اختبار معنوٌة الفروق بٌن المتوسطات وضمن CRD استخدم التصمٌم العشوائً الكامل  
وتحت مستوى  ( Duncan 1955 )كل مجموعة باستخدام اختبار دانكن متعدد الحدود 

لتحلٌل  SAS ( SAS 1992 ) وقد استخدم البرنامج اإلحصائً الجاهز 0.05احتمال 
 .البٌانات

. ٌوضح المكونات والتركٌب الكٌماوي المحسوب للعلٌقة المستخدمة خالل فترة التجربة (1)جدول            
 

 
 المكونات

 
 النسب

 55 الذرة الصفراء

 25 كسبة فول الصوٌا

 9 المركز البروتٌنً

 5 الحنطة

 3 الشعٌر

 2.4 خلٌط األمالح والمعادن

 0.4 ملح الطعام

المجموع 
التحلٌل 

 الكٌمٌاوي

 
100 

 6.43 %مستخلص االٌثر 

 2.99 %األلٌاف الخام 

 21 %البروتٌن الخام 

الطاقة الممثلة 
 كغم علف/ ك ك

3000 

 142.86 البروتٌن/نسبة الطاقة

 3.04 %الرماد 

 1.70 %الكالسٌوم 

 0.73 %الفسفور الكلً 
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                                             ابراهٍن فاضل بٍدي131....                                    تأثٌر اضافة نسب مختلفة 

: النتائج والمناقشة
للطٌور باالعمار المختلفة ( غم)معدالت اوزان الجسم الحً  (3 و 2)ٌتضح من الجدوالن      

للطٌور المغذاة على المعامالت المختلفة، حٌث لوحظ ان  (غم)وكذلك الزٌادة الوزنٌة االسبوعٌة 
فً معدالت اوزان  (  P≤0.05)كغم علف تفوقت معنوٌاً /  غم سكر المائدة 10طٌور معاملة 

الجسم والزٌادة الوزنٌة االسبوعٌة خالل االسابٌع المختلفة خالل فترة الدراسة مقارنة 
ومعاملة السٌطرة وكذلك لوحظ ظهور تفوق  (كغم علف /  غم 15 و 5 )بالمعامالت االخرى 

 15، 5) فً معدل وزن الجسم والزٌادة الوزنٌة لصالح الطٌور المغذاة  (  P≤0.05)معنوي 
مقارنة بمعاملة السٌطرة وقد ٌفسر هذا االختالف الى تناول الطٌور  (كغم / غم سكر مائدة 

لكمٌات علف اكبر عندما ٌكون مضافاً الٌه سكر المائدة وبنسب معٌنة ٌجعل العلف اكثر 
استساغة ونكهة من قبل الطٌور وتأثٌر ذلك اٌجابٌاً على عمل القناة الهضمٌة وتحسن كفاءة 

. تحوٌل العلف المتناول وانعكاسه بالتالً على وزن الجسم والزٌادة الوزنٌة االسبوعٌة للطٌور
 وزمالؤه Weiو  (1989) وزمالؤه Ammermanتشابهت هذه النتٌجة مع ما توصل الٌه 

 Stanczakو  (1993) وزمالؤه Waldroupولكن اختلفت مع ما توصل الٌه  (1984)
و  (2003) وزمالؤه Hlchenو  (2008) وزمالؤه Yangو  (2005)وزمالؤه 

Damron الذٌن الحظوا بان إضافة السكر الى العلف كان له تاثٌر معنوي  (2001) وزمالؤه
. فً تحسٌن معدالت وزن الجسم عند التسوٌق لفروج اللحم

تاثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة الى العلف فً معدالت استهالك  (4)ٌبٌن الجدول 
لفروج اللحم، اذ ٌشٌر الجدول اعاله الى ان الطٌور التً تناولت العلف  (غم)العلف االسبوعً 

 (  P≤0.05)كغم علف ارتفع معدل استهالك العلف معنوٌاً /  غم سكر15 و 10المضاف الٌه 
كغم علف ومعاملة السٌطرة، ومن /  غم 5مقارنة بالمعاملة المضاف الٌها سكر المائدة بنسبة 

كغم علف قد /  غم سكر مائدة 5الجدول ذاته ٌالحظ ان الطٌور التً تناولت العلف المضاف 
 غم 15 و 10مقارنة بمعاملة السٌطرة اما الفروقات بٌن المعاملتٌن  (  P≤0.05)تفوق معنوٌاً 

كغم علف فكانت حسابٌة وقد ٌعزى هذا االختالف فً تناول العلف الى تاثٌر سكر / سكر مائدة 
المائدة المضاف الى العلف والذي ٌجعله مقبوالً ومستساغاً من قبل الطٌور اكثر من العلف الغٌر 

فً حٌن  (1997) وزمالؤه Orbanمضاف له السكر واتفقت هذه النتٌجة مع ما توصل الٌه 
و  (2001) وزمالؤه Damronو  Waldourp( 2000) و Kerseyاختلفت مع 
Hlchen و  (2003) وزمالؤهYang و (2008) وزمالؤهStanczak ( 2005) وزمالؤه

. الذٌن الحظوا بان اضافة السكر للعلٌقة لٌس له تاثٌر فً معدالت استهالك العلف لفروج اللحم
تاثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة الى العلف فً كفاءة  الى (5)وٌشٌر الجدول 

غم زٌادة وزنٌة لفروج اللحم، اذ تفوقت معاملة العلف المضاف الٌها / التحوٌل الغذائً غم علف 
 و 2.07وهً  (  P≤0.05)كغم علف وبصورة معنوٌة /  غم 10 و 5سكر المائدة وبنسبة 

غم زٌادة وزنٌة على التوالً مقارنة بالمعاملة ذات النسبة العالٌة من سكر /  غم علف 1.95
كغم علف و معاملة السٌطرة وقد ٌعزى هذا التحسن فً كفاءة التحوٌل /  غم سكر مائدة 15

الغذائً الى التاثٌر التراكمً للزٌادة الوزنٌة الحاصلة فً الطٌور نتٌجة لمٌلها لتناول العلف 
المحتوي على الطاقة المالئمة الحتٌاجات الطٌور نتٌجة اضافة هذه السكرٌات مقارنة 

بالمستوٌات العالٌة من سكر المائدة والتً قد تسبب االسهال لهذه الطٌور وبالتالً ٌنعكس سلبٌاً 
و  (1993) وزمالؤه Waldroupتشابهت هذه النتٌجة مع ما اشار الٌه . على الزٌادة الوزنٌة

Xu و  (2003) وزمالؤهYang و  (2008) وزمالؤهOrban والذٌن  (1997) وزمالؤه
اكدوا بان اضافة السكر الى العلف وبالنسب المالئمة الحتٌاجات الطٌور ادى الى ظهور تحسن 

فً كفاءة التحوٌل الغذائً مقارنة بمعاملة السٌطرة واختلفت هذه النتٌجة  (  P≤0.05)معنوي 
 Hlchenو  (2008) وزمالؤه Yangو  (2001) وزمالؤه Damronمع نتائج دراسة 

(. 2003) وزمالؤه Xuو  (2003)وزمالؤه 
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                                             ابراهٍن فاضل بٍدي132....                                    تأثٌر اضافة نسب مختلفة 

تاثٌر اضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة الى العلف فً نسبتً  (6)ٌالحظ من الجدول 
التصافً والتشافً وكذلك الدلٌل االنتاجً والمؤشر االقتصادي فً نهاٌة فترة التجربة، وٌالحظ 

بٌن المعامالت المختلفة فً نسبتً التصافً والتشافً  (  P≤0.05)وجود فروقات معنوٌة 
كغم علف مقارنة /  غم سكر مائدة 10ولصالح مجامٌع الطٌور المغذاة على العلف المضاف له 

بالمعامالت االخرى وقد ٌعزى هذا التفوق المعنوي الى ان الطٌور التً تغذت على العلف 
كغم علف كان مالئماً الحتٌاجاتها من الطاقة وبالتالً /  غم 10المضاف له سكر المائدة وبنسبة 

حصول زٌادات وزنٌة اعلى ومردود ذلك اٌجابٌاً فً نسبة التصافً لوجود عالقة طردٌة بٌن 
وكما ٌؤكد الجدول اعاله بوجود تاثٌر معنوي . معدالت اوزان الجسم ونسبة التصافً

(P≤0.05  )  كغم علف فً صفات الدلٌل االنتاجً و المؤشر /  غم سكر مائدة 10لمعاملة
االقتصادي مقارنة مع بقٌة المعامالت االخرى وقد ٌعزى ذلك التفوق فً المعاملة ذاتها الرتفاع 
حٌوٌة الطٌور فً هذه المعاملة والى التفوق الحاصل فً الزٌادات الوزنٌة والى افضلٌة كفائتها 

التحوٌلٌة للعلف الذي تناولته وبصورة عامة ووفقاً لما اشارت الٌه نتائج البحث الحالً ان 
كغم علف فً عالئق فروج اللحم اعطت نتائج اٌجابٌة /  غم 10استخدام سكر المائدة وبنسبة 

جٌدة فً االداء االنتاجً اوالً واعطت دلٌل انتاجً ومؤشر اقتصادي متفوق مقارنة بالمعامالت 
االخرى ومعاملة السٌطرة لذلك نوصً باستخدام هذه النسبة من السكر فً عالئف فروج اللحم 

.  الهمٌتها وتاثٌرها فً تحسٌن االداء االنتاجً لفروج اللحم
الخطأ القٌاسً  ± تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة فً معدالت (2)جدول               

 .          (غم )وزن الجسم لفروج اللحم                                                  
  المعاملة 

 
 العمر بالٌوم

 
السٌطرة 

 بدون اضافة

غم سكر 5
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 10
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 15
كغم / المائدة

 علف

 
مستوى 
 المعنوٌة

 
21 

 

c 
581 

 ±6.18 

b 
602.5 

 ±5.97 

a 
624 

 ±6.02 

b 
610 

 ±5.11 

 
0.05 

 
28 

 

c 
956.5 

 ±9.88 

b 
1040.5 

 ±10.17 

a 
1124 

 ±11.03 

b 
1061 

 ±9.87 

 
0.05 

 
35 

 

c 
1363 

 ±14.47 

b 
1583.5 

 ±15.11 

a 
1730.5 

 ±17.22 

b 
1555 

 ±15.71 

 
0.05 

 
42 

 

c 
1799.5 

 ±20.77 

b 
2104 

 ±19.98 

a 
2343 

 ±21.12 

b 
2113 

 ±21.18 

 
0.05 

 . 0.05الحروف المختلفة افقٌاً تشٌر لوجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى معنوٌة 
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                                             ابراهٍن فاضل بٍدي133....                                    تأثٌر اضافة نسب مختلفة 

   الخطأ القٌاسً الزٌادة الوزنٌة ± تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة فً معدالت  (3)جدول 
. (غم )األسبوعٌة لفروج اللحم 

  المعاملة 
 

 العمر بالٌوم

 
السٌطرة 

 بدون إضافة

غم سكر 5
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 10
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 15
كغم / المائدة

 علف

 
مستوى 
 المعنوٌة

 
14-21 

 

c 
251 

 ±2.66 

b 
272.5 

 ±2.38 

a 
294 

 ±2.59 

b 
280 

 ±2.18 

 
0.05 

 
21-28 

 

c 
375.5 

 ±3.37 

b 
438 

 ±3.69 

a 
500 

 ±3.43 

b 
451 

 ±4.07 

 
0.05 

 
28-35 

 

c 
406.5 

 ±5.11 

b 
505 

 ±5.67 

a 
543.5 

 ±5.34 

b 
494 

 ±4.98 

 
0.05 

 
35-42 

 

c 
436.5 

 ±5.89 

b 
559.5 

 ±6.45 

a 
612.5 

 ±5.67 

b 
558 

 ±5.17 

 
0.05 

 
14-42 

 

d 
1469.5 

 ±14.33 

b 
1775 

 ±16.69 

a 
1950 

 ±17.34 

b 
1783 

 ±18.56 

 
0.05 

 . 0.05الحروف المختلفة افقٌاً تشٌر لوجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى معنوٌة 
الخطأ القٌاسً استهالك  ± تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة فً معدالت (4)جدول            

 . (غم )العلف األسبوعً لفروج اللحم                                   
المعاملة 

 
 العمر بالٌوم

 
السٌطرة 

 بدون إضافة

غم سكر 5
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 10
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 15
كغم / المائدة

 علف

 
مستوى 
 المعنوٌة

 
14-21 

 

c 
532 

 ±5.45 

b 
542 

 ±5.17 

b 
535 

 ±6.02 

a 
554 

 ±5.93 

 
0.05 

 
21-28 

 

c 
830 

 ±8.93 

b 
876 

 ±9.11 

a 
955 

 ±9.47 

a 
947 

 ±8.71 

 
0.05 

 
28-35 

 

 c 
919 

 ±10.22 

b 
1090 

 ±11.33 

b 
1082 

 ±11.03 

a 
1096 

 ±12.15 

 
0.05 

 
35-42 

 

c 
1004 

 ±11.76 

b 
1175 

 ±10.46 

b 
1231 

 ±11.32 

a 
1249 

 ±12.35 

 
0.05 

 
14-42 

 

c 
3285 

 ±33.66 

b 
3683 

 ±34.18 

a 
3803 

 ±33.23 

a 
3846 

 ±32.18 

 
0.05 

 . 0.05الحروف المختلفة افقٌاً تشٌر لوجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى معنوٌة 
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                                             ابراهٍن فاضل بٍدي134....                                    تأثٌر اضافة نسب مختلفة 

الخطأ القٌاسً كفاءة التحوٌل ± تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة فً معدالت  (5)جدول 
. (غم زٌادة وزنٌة / غم علف )الغذائً لفروج اللحم 

  المعاملة 
 

 العمر بالٌوم

 
السٌطرة 

 بدون إضافة

غم سكر 5
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 10
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 15
كغم / المائدة

 علف

 
مستوى 
 المعنوٌة

 
14-21 

 

c 
2.11 

 ±0.19 

b 
1.99 

 ±0.18 

a 
1.82 

 ±0.21 

b 
1.98 

 ±0.13 

 
0.05 

 
21-28 

 

c 
2.21 

 ±0.14 

b 
2.00 

 ±0.13 

a 
1.91 

 ±0.17 

b 
2.10 

 ±0.11 

 
0.05 

 
28-35 

 

c 
2.26 

 ±0.11 

b 
2.16 

 ±0.17 

a 
1.99 

 ±0.14 

b 
2.22 

 ±0.15 

 
0.05 

 
35-42 

 

c 
2.30 

 ±0.10 

b 
2.10 

 ±0.14 

a 
2.01 

 ±0.12 

b 
2.24 

 ±0.15 

 
0.05 

 
14-42 

 

c 
2.23 

 ±0.12 

b 
2.07 

 ±0.10 

a 
1.95 

 ±0.11 

b 
2.15 

 ±0.10 

 
0.05 

 . 0.05الحروف المختلفة افقٌاً تشٌر لوجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى معنوٌة 
تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من سكر المائدة فً نسبتً التصافً والتشافً والدلٌل اإلنتاجً  (6)جدول 

 .الخطأ القٌاسً± والمؤشر االقتصادي  لفروج اللحم  
المعاملة 

 
 الصفات

 
السٌطرة 

 بدون إضافة

غم سكر 5
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 10
كغم / المائدة

 علف

غم سكر 15
كغم / المائدة

 علف

 
مستوى 
 المعنوٌة

نسبة التصافً بدون 
 (%)األحشاء 

 

c 
68.83 

 ±0.78 

b 
69.95 

 ±0.69 

a 
70.89 

 ±0.66 

b 
69.34 

 ±0.73 

 
0.05 

نسبة التصافً مع 
  (%)األحشاء

c 
73.32 

 ±0.74 

b 
74.05 

 ±0.73 

a 
74.96 

 ±0.67 

b 
73.44 

 ±0.71 

 
0.05 

 
 (%)نسبة التشافً
 

c 
59.98 

 ±0.55 

b 
60.55 

 ±0.56 

a 
60.87 

 ±0.57 

b 
60.49 

 ±0.56 

 
0.05 

 
الدلٌل اإلنتاجً 

 

c 
223.10 

 ±2.06 

b 
259.34 

 ±3.07 

a 
270.88 

 ±2.88 

b 
247.33 

 ±2.94 

 
0.05 

 
المؤشر االقتصادي 

 

c 
223.10 

 ±2.76 

b 
259.34  

 ±3.22 

a 
270.87 

 ±2.98 

b 
247.33 

 ±2.70 

 
0.05 

 . 0.05الحروف المختلفة افقٌاً تشٌر لوجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى معنوٌة 
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Abstract:                                                                                          
                     
    A total of 120 Arbor Acre Chicks, 14 days old, were randomly 
divided into four treatment groups. Each treatment group were 
subdivided into three replicates and reared on the on the floor 
through out of the experimental period which was lasted for four 
weeks. The four treatment groups were as follow:   
1- First treatment (control). 
2- Second treatment (Content 5 gm Sucrose \ Kg diet). 
3- Third treatment (Content 10 gm Sucrose\ Kg diet). 
4- Fourth treatment (Content 15 gm Sucrose \ Kg diet). 

  
   Body weight and feed conversion, were recorded weekly, while 
dressing percentages, eatable parts percentages, production index 
and economic figures were calculated at the marketing age at 42 
days old. 
  The data showed that supplementation with Sucrose were 
significantly (P≤0.05) improved body weight, weekly body gain, 
feed consumption, feed conversion ratio, dressing percentages, 
production index and economic figures. The data indicate that the 
best level of Sucrose supplementation to the broiler diets was 10 
gm\ Kg.     
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  مستخلص عرق السوس مستويات مختلفة من استخدام  تأثير

  تحسين صفات الذبيحة لفروج اللحمفي 
  

  * صادق علي طه، جاسم قاسم مناتي، عمادالدين عباس العاني، حازم جبار الدراجي

  

  صـلخم
فرخ  450ا واستخدم فيه. اجريت هذه الدراسة الستخدام مستخلص عرق السوس في تحسين صفات الذبيحة لفروج اللحم

وتم تخصيص  ،لكل معاملة اًفرخ 150تم توزيع االفراخ على ثالث معامالت وبواقع . عمر يوم واحدبفروج لحم فاوبرو 
المعاملة : اما المعامالت التي تضمنتها الدراسة الحالية فكانت. اًفرخ 50ثالثة مكررات لكل معاملة يتكون كل منها من 

اضافة مستخلص  تتم: والمعاملة الثانية) اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شربهالم يتم ( مقارنةمجموعة ال: االولى
اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء  تتم: لتر ماء والمعاملة الثالثة/ ملغم  450عرق السوس الى ماء شربها بتركيز 

نسبة المئوية للقطعيات الرئيسية ال: وتضمنت الدراسة تقييم صفات الذبيحة التالية. لتر ماء/ ملغم  600شربها بتركيز 
باالضافة الى تقدير النسبة المئوية ) الرقبة والظهر واالجنحة(والقطعيات الثانوية ) الصدر والفخذ والوصلة الفخذيوكاحلية(

وذلك في كل من  )الصدر والفخذ والوصلة الفخذيوكاحلية(في القطعيات الرئيسية المترسب للحم والعظم والجلد والدهن 
اذ تم فصل الذكور عن االناث  ليط الذكور واالناث بصورة مشتركة؛يع الذكور واالناث بصورة منفصلة ومن ثم في خمجام
  .أسلبيع 4بعمر 

في النسبة المئوية ) 05.0 <أ (اشارت نتائج الدراسة الحالية الى ان المعاملة بعرق السوس ادت الى ارتفاع معنوي 
في قطع الصدر المترسب وفي النسبة المئوية للحم والدهن ) لوصلة الفخذيوكاحليةالصدر والفخذ وا(للقطعيات الرئيسية 

اضافة . واالناثالذكورمجاميع وخليط واالناث بصورة منفصلة الذكور مجاميع والفخذ والوصلة الفخذيوكاحلية وفي كل من 
في النسبة المئوية ) 05.0 < أ(ن اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شرب الطيور ادت الى انخفاض معنوي الذلك، ف

وفي النسبة المئوية للعظم والجلد في قطع الصدر والفخذ والوصلة ) الرقبة والظهر واالجنحة(للقطعيات الثانوية 
ن إمن ناحية ثانية، فو. واالناثالذكور مجاميع وخليط واالناث بصورة منفصلة الذكور ع مجاميالفخذيوكاحلية وفي كل من 

  .لتر ماء قد حققت افضل النتائج فيما يتعلق بصفات الذبيحة التي شملتها الدراسة الحالية/  ملغم 600المعاملة 
  

  

  مقدمـةال.  1
  

والجزء  ،عرق السوس عبارة عن شجيرة معمرة
سم اويعرف عرق السوس علمياً ب ،المستخدم منها الجذور

Glycyrrhiza glabra .ن والرومان يولقد عرف قدماء المصري
وفي . النبات وورد في كثير من المراجع القديمةوالعرب هذا 

تم فصل مركب ستيرويدي اطلق عليه  1960-1955عام 
من جذور نبات  glycerrhyzic acidاسم حامض الكليسريزيك 

وقد تبين ان هذا الحامض يشبه في بنيته  ،عرق السوس
اال انه يتميز بخلوه  ،الكيميائية مركب الكورتزون المعروف

ثار الجانبية المعروفة عند التداوي بالكورتزون تماماً من اال
ويستعمل عرق ). 1979حسين، (خصوصاً لمدة طويلة 

ية مختلفة تفيد في نالسوس االن لتحضير مستحضرات صيدال
الحموضة والقيء الذي يصاحب الحمل، وعالج قرحة المعدة، 

المعدية، وقد اعطت هذه المستحضرات نتائج مشجعة جداً 
راسات جدية لزراعة نبات عرق السوس وتجري االن د

الربعي (سريزيك وتصنيعه دوائياً يوفصل حامض الكل
 ,.Newall et al)خرون آو Newallواشار ). 1996والخليدي، 

أن جذور عرق السوس تحتوي على الكليسريزين الى  (1996
 ،في هيئة امالح الكالسيوم والبوتاسيوم لحامض الكليسريزيك

ر ملطف لاللتهابات وله تأثير فعال في وهذا الحامض له تأثي

قسم الثروة الحيوانية، كلية الزراعة، جامعة بغداد، بغداد*  
؛ الهيئة العامة للبحوث الزراعية، وزارة الزراعة،)1(العراق
، وتاريخ13/12/2004تاريخ استالم البحث ). 4،3،2(العراق
 . 7/2/2006قبوله  
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وامكن بعد ذلك تحضير  ،المعدة واالثني عشر ةعالج قرح
مشتق منه وهو الكارينكسنول ويستعمل ايضاً في عالج قرحة 

ويعمل عن طريق زيادة افراز  ،المعدة واالثني عشر
الميوسين الذي يحمي جدار المعدة وكذلك يوقف االنزيمات 

 Eمثل البروستاكالندين  - روستاكالنديناتالتي تثبط افراز الب
)PGE (التي لها اهمية كبيرة في منع حدوث قرحة المعدة .

مثل  وثبت ان عرق السوس يحتوي على مواد سكرية
وامالح معدنية  واللكنين االكلوكوز والفركتوز والمالتوز والنش

من اهمها البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات 
 Licurasideو  Licochalconeمثل  Saponinsنية ومواد صابو

 Liquirazideو Liquiritigeninو Liqcoumarinو Licurosideو
وزيوت طيارة، كما ان هذا النبات يعمل بطريق غير مباشر 

تكوين كريات الدم الحمر  نحوعلى تحفيز خاليا نخاع العظم 
ة عالج فقر الدم وتعزيز الحالة الصحية العام فيمما يساعد 

   إيفانزو تريز واوجز. (Tyler et al., 1988)للجسم 
(Trease and Evans, 1992)  بعض الفوائد المتوخاة من استخدام

عرق السوس، حيث اشارا الى ان عرق السوس يحتوي على 
الكثير من امالح البوتاسيوم والكالسيوم وهرمونات جنسية 

على  الحتوائهويفيد في شفاء الروماتيزم  ،ومواد صابونية
قشرة الغدة  حامض الكليسريزيك الذي يحفز تصنيع هرمونات

التي لها تأثير زون زون والهيدروكورتالكظرية، مثل الكورت
ويساعد في تقوية جهاز المناعة في  فعال ضد االلتهابات،

 ةالمتهدمة نتيجة لعمليالكبد خاليا ترميم  فيالجسم ويساعد 
الحتوائه على ا، االيض الفعالة والمستمرة في هذه الخالي

ويشفي السعال المزمن ويستخدم للوقاية من  ،معادن مختلفة
اثناء في الرشح والسعال واثار البرد ويجلب الشهية باستعماله 

الطعام ويسهل الهضم باستعماله بعد الطعام كما انه منشط 
  .للدم مهدئوعام للجسم 

وبالرغم من هذه الفوائد المتحصلة من استخدام عرق 
ال انه لم تجر اية محاولة الستخدام عرق السوس في السوس ا

الدراجي (عندما قام  2003تغذية الدواجن في العالم حتى عام 
بأول تجربة في العالم الستخدام مستخلص ) 2003ن، ووآخر

عرق السوس في تغذية الدواجن، وتوصلوا الى ان اضافة 
الى تحسن  تماء الشرب اد الىمستخلص عرق السوس 

وفي دراسات . االداء االنتاجي لفروج اللحممعنوي في 
اخرى، لوحظ ان المعاملة بعرق السوس ادت الى تحسين 
 ،االداء االنتاجي وتعزيز مقاومة الطيور لالجهاد الحراري

تربيتها خالل اشهر الصيف الحارة  توذلك عندما تم
، كما ان المعاملة بعرق السوس )2003الدراجي وآخرون، (

الدراجي (الة الفسلجية العامة للطيور ادت الى تعزيز الح

الدراجي (وفي الدراسة التي قام بها ). 2003وآخرون، 
لوحظ ان استخدام مستخلص عرق السوس ) 2003وآخرون، 

لتر ماء ادى الى الحصول على افضل / ملغم  450بتركيز 
ية ئايالنتائج فيما يتعلق بنسب القطعيات وبعض الصفات الفيز

/ ملغم  300ملغم و 150مقارنة بالمعاملتين لذبائح فروج اللحم 
وبغية اجراء المزيد من الدراسات وباستخدام تراكيز . لتر ماء

اخرى من مستخلص عرق السوس، فقد اجريت الدراسة 
لتر ماء / ملغم  450الحالية لتحديد تأثير استخدام التركيزين 

وهو التركيز الذي اعطى افضل النتائج في الدراسات (
لتر ماء في صفات الذبيحة لفروج / ملغم  600و) السابقة
  .اللحم
  

  المواد وطرائق العمل.  2
  

اجريت هذه الدراسة في حقل االنتاج الحيواني التابع 
ة العامة للبحوث الزراعية كمحاولة الستخدام مستخلص ئللهي

. عرق السوس في تحسين صفات الذبيحة لفروج اللحم
. عمر يوم واحدببرو فرخ فروج لحم فاو 450واستخدم فيها 

غذيت الطيور على عليقة بادىء خالل االسابيع الثالثة االولى 
كيلو سعرة طاقة  2800بروتين خام و% 23(من عمر االفراخ 

وعلى عليقة نهائية خالل االسابيع المتبقية ) كغم علف/ ممثلة 
مثلة سعرة طاقة م كيلو 3000بروتين خام و% 21(من التجربة 

تربية فروج فاوبرو لستناداًً الى دليل وذلك ا )كغم علف/
 150بواقع وتم توزيع االفراخ على ثالث معامالت . اللحم
لكل معاملة وتم تخصيص ثالث مكررات لكل معاملة  اًفرخ

اما المعامالت التي تضمنتها . اًفرخ 50يتكون كل منها من 
لم (ة مقارنمجموعة ال: المعاملة االولى: الدراسة الحالية فكانت

والمعاملة ) اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شربها يتم
اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شربها  تتم: الثانية

اضافة  تتم: لتر ماء والمعاملة الثالثة/ ملغم  450بتركيز 
/ ملغم  600مستخلص عرق السوس الى ماء شربها بتركيز 

  .لتر ماء
ن اضافة مستخلص عرق السوس الذي تم تجهيزه م توتم

قبل الشركة االهلية النتاج العطور والمطيبات المحدودة في 
اعتباراً من عمر يوم واحد وحتى نهاية  ،ماء شرب الطيور

؛ اذ يتم استخالص عرق السوس يوماً 49مدة التجربة البالغة 
عن طريق تقطيع جذور عرق السوس وجرشها ثم بعد ذلك 

م ويت. لماءتنقل الى احواض كبيرة لغرض التنقيع با
ومن ثم يتم  ق التسخين بالبخار،استخالص العصير عن طري
ق التسخين لدرجة حرارة معينة؛ اذ تركيز العصارة عن طري
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يتم تحويل العصارة المستخلصة الى مركز عرق السوس 
ليتحول الى مسحوق  Spray dryerالذي يتم تجفيفه بجهاز 

Powder  وهو مستخلص عرق السوس الذي يتم تعبئته بأكياس
التركيب ) 1(ويوضح الجدول رقم . صة معدة لهذا الغرضخا

وفي نهاية مدة التجربة . الكيميائي لمستخلص عرق السوس
اناث لكل  6ذكور و 6(في كل مكرر  وذكرين يينتم ذبح انث

ة راذ تم اختيار هذه الطيور من كل مكرر بصو ؛)معاملة
  ى تقطيع الذبائح ال توبعد ذبح الطيور وتنظيفها تم. عشوائية

  
  الكيميائي لمستخلص  التحليل): 1(الجدول رقم 

  عرق السوس
 الكمية المادة

  % 23  سكر

  % 16.5  بروتين

  % 5.3  رطوبة

  % 0.66  الياف خام

  % 3.0  دهن

  % 12.9  رماد

  % 5.1  حامض الكليسريزيك

  % 4.0  مواد تانينية

  % 29.5  مواد اخرى
  غم/ مايكروغرام  513  كالسيوم

  غم/ كروغرام ماي 366  فسفور

  غم/ مايكروغرام  1246  بوتاسيوم

  غم/ مايكروغرام  241  مغنيسيوم

  غم/ مايكروغرام  5  منغنيز

  غم/ مايكروغرام  0.53  كوبلت

  غم/ مايكروغرام  533  صوديوم

  غم/ مايكروغرام  33.9  حديد

  غم/ مايكروغرام  6.1  نحاس

  غم/ مايكروغرام  2.1  زنك

كيميائي في مختبرات الشركة العامة للزيوت تم اجراء التحليل ال* 

  .العراق/ النباتية، بغداد 

  
 Thighوالفخذ  Breastقطعيات رئيسية وهي الصدر 

 Drumstick )الـعصا الطب(والوصلة الفخذيوكاحلية 

واالجنحة  Backوالظهر  Neckوقطعيات ثانوية وهي الرقبة 
Wings، وحسبت النسبة المئوية لوزن كل قطعة من وزن 
بعد ). 1989، وناجي الفياض(اً لما اشار اليه ـة تبعـالذبيح
عزل اللحم والعظم (ي ئاجريت عملية تشفية وفصل فيزيا ذلك

لكل قطعة من القطع الرئيسية ) والجلد والدهن المترسب
هذه ، وبعد عزل )الصدر والفخذ والوصلة الفخذيوكاحلية(

في كل  الهالنسبة المئوية  تم احتسابلكل قطعة  المكونات
وتم قياس الصفات المذكورة  ).1989، اجيالفياض ون( قطعة

على كل من مجاميع الذكور واالناث بصورة منفصلة ومن ثم 
 ؛بصورة مشتركة على خليط الذكور واالناث في كل معاملة

أسابيع وذلك استناداً  4اذ تم فصل الذكور عن االناث بعمر 
يش االجنحة من الى العالمات المظهرية مثل حجم العرف ور

  .قبل خبراء متخصصين في هذا المجال
ولمعرفة تأثير نوع المعاملة في الصفات المدروسة فقد 
اجري التحليل االحصائي باستخدام التصميم العشوائي الكامل 

)Complete Randomized Design( والختبار معنوية الفروقات ،
ود بين المعامالت فقد استعمل اختبار دنكن المتعدد الحد

وقد . (Steel and Torrie, 1980) توريو ستيلالموضح من قبل 
لتحليل  (SAS, 1996)استخدم البرنامج االحصائي الجاهز 

  .البيانات
  

  ةـج والمناقشـالنتائ.  3
  

ان اضافة مستخلص عرق ) 1(رقم يالحظ من الجدول 
 <أ (الى ارتفاع معنوي  تالسوس الى ماء شرب الطيور اد

ئي وكفاءة التحويل الغذائي ووزن اوزن النهمعدل الفي ) 05.0
الصدر والفخذ (النسبة المئوية للقطعيات الرئيسية الذبيحة و

في كل من االناث والذكور وخليط ) والوصلة الفخذيوكاحلية
كما ان المعاملة . ةمقارناالناث والذكور مقارنةً بمجموعة ال

لتر / ملغم  450لتر ماء قد تفوقت على المعاملة / ملغم  600
من ناحية ثانية، يالحظ من الجدول . فيما يتعلق بهذه الصفات

ايضاً ان المعاملة بعرق السوس ادت الى انخفاض ) 1(رقم 
في النسبة المئوية للقطعيات الثانوية ) 0.05 <أ (معنوي 

في كل من االناث والذكور وخليط ) الرقبة والظهر واالجنحة(
ن ااضافة لذلك، ف. قارنةاالناث والذكور مقارنةً بمجموعة الم

لهذه  ادنى المعدالتلتر ماء قد سجلت / ملغم  600المعاملة 
  .االجزاء مقارنةً بمجموعة المقارنة

ان المعاملة بعرق السوس ) 4و 3و 2(ويتبين من الجداول 
في النسبة المئوية لكل من ) 0.05 <أ (ادت الى ارتفاع معنوي 

لفخذ والوصلة في قطع الصدر واالمترسب اللحم والدهن 
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في كل من االناث والذكور وخليط االناث الفخذيوكاحلية 
ملغم  600كما ان المعاملة . والذكور مقارنةً بمجموعة المقارنة

لتر ماء في / ملغم  450لتر ماء قد تفوقت على المعاملة / 
معدالت هذه الصفات وفي كل من القطع الثالث باستثناء نسبة 

لم تكن هناك فروق معنوية في  حيث ،الدهن في قطعة الفخذ
  ).3 رقم جدولال(معدل هذه الصفة بين هاتين المعاملتين 

ان اضافة عرق السوس ) 4و 3و 2(ويتضح من الجداول 
) 0.05 <أ (الى ماء شرب الطيور ادت الى انخفاض معنوي 

في النسبة المئوية لكل من العظم والجلد في قطع الصدر 
في كل من االناث والذكور  ،والفخذ والوصلة الفخذيوكاحلية

من ناحية . جموعة المقارنةوخليط االناث والذكور مقارنةً بم
لتر ماء قد سجلت ادنى / ملغم  600ن المعاملة ااخرى ف

المعدالت لهذه الصفات وفي كل من القطع الثالث مقارنةً 
  .لتر ماء/ ملغم  450بالمعاملة 

في هذه ان النتائج االيجابية التي تم الحصول عليها 
التجربة فيما يتعلق بنسب القطعيات الرئيسية والثانوية 

ية للقطع الرئيسية لذبائح فروج اللحم تتفق ئوالصفات الفيزيا
مع نتائج دراسة مماثلة سابقة اجريت باضافة مستخلص عرق 

الدراجي (لتر ماء / ملغم  450و 300و 150السوس بتراكيز 
ان  الى لدراسةاشارت نتائج هذه ا وقد). 2003وآخرون، 

لتر / ملغم  450و 300و 150المعاملة بعرق السوس بتراكيز 
ماء ادت الى ارتفاع معنوي في الوزن النسبي لقطع الفخذ 
والصدر والوصلة الفخذيوكاحلية والى انخفاض معنوي في 

 450الوزن النسبي للظهر والرقبة واالجنحة، كما ان المعاملة 
نتائج فيما يتعلق بهذه لتر ماء قد حققت افضل ال/ ملغم 

  .الصفات مقارنةً بالمعامالت االخرى
معدل الوزن النهائي وكفاءة ان هذه التغيرات االيجابية في 

صفات الذبيحة لفروج اللحم قد تكون ناجمة التحويل الغذائي و
عن الدور الذي يؤديه عرق السوس كونه محفزاً للشهية 

دل جريان الدم للهضم، كما انه يعمل على زيادة مع اًومشجع
في االغشية المخاطية للقناة الهضمية وبالتالي زيادة كفاءة 

من ناحية . (Groeve, 1995)االستفادة من العناصر الغذائية 
الى  (Kumagi et al., 1957)واخرون  Kumagiثانية، فقد اشار 

وحامض الكليسراتيك  Glycyrrhizinان كالً من الكليسريزين 
Glycyrrhetic acid من مكونات عرق السوس تمتلك  وهي

، )Steriod-like action(فعالية مشابهة للهرمونات الستيرويدية 
أن الهرمونات الستيرويدية هي من حيث من المعروف 

التي تؤدي الى زيادة  anabolic hormonesالهرمونات البنائية 
تكوين البروتينات وتقلل من تحللها وبذلك تزيد من معدل 

تزيد من معدل نمو العظام والعضالت وتؤدي  النمو، كما انها

الى بقاء الكالسيوم في الجسم كما انها تؤدي الى زيادة معدل 
وفي الدراسة التي قام بها . (Sturkie, 1986)االيض االساس 

الحظوا ان تغذية اناث الماعز ) 2003شجاع وآخرون، (
المسنة على مخلفات عرق السوس ادت الى ارتفاع نسبة 

والرطوبة وانخفاض نسبة الدهن في منطقة  البروتين
العضالت المفردة واالضالع وارتفاع درجة العصيرية 

واستنتجوا أن اضافة  ،االولية والمتبقية ودرجة الطراوة الكلية
مخلفات عرق السوس الى عالئق الماعز المسن تؤدي الى 
احتباس الماء واالمالح المعدنية داخل خاليا النسيج العضلي 

ية ئية والكيميائي الى تحسن في الصفات الفيزيامما يؤد
والصفات التذوقية للحوم باالضافة الى زيادة نسبة العضالت، 
حيث ان ارتفاع نسبة الرطوبة في اللحم يرافقه ارتفاع في 

واشار . )2000؛ الدوري، 2002البينجويني، (نسبة البروتين 
 أن المحتوى المرتفع نسبياً الى )2003موسى وآخرون، (

لبعض المكونات الغذائية والعناصر المعدنية في مسحوق 
عرق السوس مثل البروتين والزيوت والسكريات المختزلة 

مقارنةً  ،والكالسيوم والفسفور الكلي والمغنيسيوم والحديد
بالكثير من االعشاب الطبية جعلت من عرق السوس احد 

 نه يوفر عناصر معدنية وتغذويةألاالعشاب الطبية المهمة 
  .ضرورية الدامة الفعاليات الفسلجية داخل الجسم

أن لعرق الى ) 2001(واخرون  Quaschningواشار 
قشرة الغدة  على السوس تأثيرات هرمونية او تأثيرات

الكظرية التي من المحتمل ان يكون لها تأثير في مقدرة الجسم 
لتنظيم ضغط الدم والتوازن المعدني، وان لعرق السوس 

فهو يعمل  ؛anti-infective propertiesخمج خواص مضادة لل
ريا والفطريات يعلى تثبيط او ابطاء نمو العديد من البكت

والطفيليات اضافة الى دوره الفعال في تعزيز النظام المناعي 
ن بعض مكونات عرق السوس امن ناحية ثانية، ف. مللجس

لها  isoflavonoid classالتي تنتمي الى صنف ايزوفالفونويد 
 ,.antiviral effect (Quaschning et alتأثير مضاد للفايروس 

2001).  
ن النتائج االيجابية التي تم الحصول امن ناحية ثانية، ف

عليها في الدراسة الحالية فيما يتعلق بصفات الذبيحة قد تكون 
للتغيرات االيجابية التي حصلت في العناصر  اًمباشر اًانعكاس

ت االيضية للدم في فروج اللحم الخلوية الفعالة والمكونا
الدراجي (المعامل بمستخلص عرق السوس، فقد الحظ 

ان المعاملة بمستخلص عرق السوس ادت ) 2003وآخرون، 
الى ارتفاع معنوي في تركيز الهيموكلوبين ومكداس الدم 
وعدد كريات الدم الحمر والبيض والصفيحات الدموية 

الكالسيوم ونشاط وتركيز البروتين والفسفور والكلوكوز و
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 ، مماانزيم الفوسفاتيز القاعدي مقارنةً بمجموعة المقارنة
شير بالمحصلة الى حدوث تغير جوهري في معدل االيض ي

وعناصر االيض الفعالة باتجاه زيادة عملية بناء البروتين 
 (Wood et al., 1972)واخرون  Woodفقد ذكر . داخل الجسم

م هو انعكاس مباشر للتغير أن تركيز البروتين في بالزما الد
في بالزما  Metabolitesفي معدل االيض ومستوى المتأيضات 

الدم، حيث ان بروتينات بالزما الدم وخصوصاً االلبومين 
تقوم بنقل االحماض الدهنية والفيتامينات والكربوهيدرات 
وبعض العناصر المعدنية مثل الحديد والكالسيوم وبعض 

وقد تكون هذه النتائج . يروكسينالهرمونات مثل هرمون الثا
االيجابية في صفات الذبيحة انعكاساً للتغيرات االيجابية في 
الصفات االنتاجية لهذه الطيور عندما تم معاملتها بعرق 

) 2003الدراجي وآخرون، (ا مففي تجربتين قام به. السوس
لوحظ ان المعاملة بعرق السوس ادت الى تحسن معنوي في 

لجسم ومعدل الزيادة الوزنية االسبوعية كل من معدل وزن ا
وكفاءة التحويل الغذائي لفروج اللحم المربى خالل اشهر 

ان ) 2003الدراجي وآخرون، (والحظ . الصيف الحارة
اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شرب فروج اللحم 
ادت الى ارتفاع معنوي في الدليل االنتاجي والمؤشر 

ئي وكفاءة التحويل الغذائي االقتصادي ومعدل الوزن النها
 ومعدل الزيادة الوزنية ونسبة التصافي مع االحشاء الداخلية

والى انخفاض معنوي في نسبة الهالكات وفي معدل  أو دونها
  .استهالك العلف

  
  

  معدل الوزن النهائي تأثير اضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس في ماء الشرب في  ):2(رقم  جدولال
  نسب القطعيات الرئيسية والثانوية لذبائح فروج اللحمءة التحويل الغذائي ووزن الذبيحة ووكفا

    
  خليط االناث والذكور  ذكور اناث  الجنس

 المعامالت 
  القطعيات

  المقارنة
450

 ملغم
600

 ملغم
  المقارنة

450 
  ملغم

600 
  ملغم

  المقارنة
450 
  ملغم

600 
  ملغم

معدل الوزن النهائي 
  )غم(

C 

1393.0 

± 

70.16 

B 

1458.7  

± 
69.19 

A 

1481.6 

± 

66.38 

C 

1437.0 

±  

67.43 

B 

1530.1  

±  

66.20 

A 

1563.4  

± 

71.12 

C 

1415.0 

± 

68.12 

B 

1494.4 

± 

67.33 

A 

1525.5 

± 

68.93 

كفاءة التحويل 
غم علف (الغذائي 
غم زيادة / مستهلك 
  )وزنية

A 

2.96 

± 

0.08 

B 

2.73 

± 

0.03 

C 

2.50 

± 

0.01 

A 

2.78 

± 

0.11 

B 

2.51 

± 

0.09 

C 

2.39 

± 

0.18 

A 

2.87 

± 

0.1 

B 

2.62 

± 

0.09 

C 

2.44 

± 

0.23 

معدل وزن الذبيحة 
  )غم(

C 

998.7 

± 

83.11 

B 

1068.9 

± 

66.9 

A 

1106.7 

± 

71.0 

C 

1035.5 

± 

80.2 

B 

1130.5 

± 

77.3 

A 

1172.0 

± 

69.0 

C 

1017.1 

± 

88.0 

B 

1099.7 

± 

50.8 

A 

1139.0 

± 

69.0 

  الصدر

C 

23.26 

± 

0.68 

B 

24.51 

± 

0.77 

A 

24.91 

± 

0.89 

C 

23.45 

± 

0.87 

B 

24.88 

± 

0.93 

A 

25.16 

± 

0.74 

C 

23.36 

± 

0.36 

B 

24.70 

± 

0.88 

A 

25.04 

± 

0.93 

  الفخذ

C 

14.97 

± 

0.42 

B 

15.26 

± 

0.35 

A 

15.57 

± 

0.33 

C 

15.26 

± 

0.44 

B 

15.67 

± 

0.39 

A 

15.98 

± 

0.37 

C 

15.12 

± 

0.41 

B 

15.47 

± 

0.47 

A 

15.78 

± 

0.38 
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الوصلة 
  الفخذيوكاحلية

C 

14.41 

± 

0.40 

B 

14.76 

± 

0.36 

A 

15.08 

± 

0.32 

C 

14.27 

± 

0.29 

B 

14.68 

± 

0.33 

A 

14.99 

± 

0.40 

C 

14.34 

± 

0.34 

B 

14.72 

± 

0.27 

A 

15.04 

± 

0.30 

  الرقبة

A 

5.20 

± 

0.09 

B 

4.46 

± 

0.07 

C 

4.12 

± 

0.05 

A 

4.89 

± 

0.09 

B 

4.32 

± 

0.06 

C 

4.01 

± 

0.10 

A 

5.05 

± 

0.08 

B 

4.39 

± 

0.09 

C 

4.07 

± 

0.08 

  الظهر

A 

29.19 

± 

0.87 

B 

28.65 

± 

0.88 

B 

28.47 

± 

0.91 

A 

29.43 

± 

0.78 

B 

28.80 

± 

0.84 

B 

28.63 

± 

0.69 

A 

29.31 

± 

1.02 

B 

28.73 

± 

0.76 

B 

28.55 

± 

0.82 

  االجنحة

A 

12.97 

± 

0.22 

B 

12.36 

± 

0.21 

C 

11.85 

± 

0.27 

A 

12.70 

± 

0.27 

B 

11.65 

± 

0.23 

C 

11.23 

± 

0.30 

A 

12.84 

± 

0.27 

B 

12.01 

± 

0.24 

C 

11.54 

± 

0.30 
  .بين المعامالت المختلفة) 0.05 <أ (تشير الى وجود فروق معنوية  سطر الواحدلضمن ا الحروف المختلفة

  .حة المنظفة بدون االحشاء الداخلية المأكولةاالرقام تمثل معدالت النسبة المئوية لوزن القطع الرئيسية والثانوية الى وزن الذبي* 
  
  

  تأثير اضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس  ):3(رقم جدولال
  في ماء الشرب في النسبة المئوية للمكونات المختلفة لقطعة الصدر

  خليط االناث والذكور ذكور اناث  الجنس
 المعامالت 
  القطعيات

  المقارنة
450
 ملغم

600
 ملغم

  قارنةالم
450 
  ملغم

600 
  ملغم

  المقارنة
450 
  ملغم

600 
  ملغم

  اللحم

C 

62.58 

± 

1.67 

B 

63.24 

± 

1.82 

A 

63.63 

± 

1.73 

C 

62.91 

± 

1.64 

B 

63.58 

± 

1.52 

A 

63.93 

± 

1.63 

C 

62.75 

± 

1.77 

B 

63.41 

± 

1.87 

A 

63.78 

± 

1.69 

  العظم

A 

19.72 

± 

0.4 

B 

18.77 

± 

0.45 

C 

18.11 

± 

0.32 

A 

19.18 

± 

0.37 

B 

18.27 

± 

0.44 

C 

17.80 

± 

0.44 

A 

19.45 

± 

0.41 

B 

18.52 

± 

0.39 

C 

17.96 

± 

0.43 

  الجلد

A 

13.37 

± 

0.31 

B 

12.84 

± 

0.27 

C 

12.47 

± 

0.25 

A 

13.61 

± 

0.29 

B 

12.96 

± 

0.30 

C 

12.63 

± 

0.25 

A 

13.49 

± 

0.28 

B 

12.90 

± 

0.30 

C 

12.55 

± 

0.28 

  الدهن

C 

4.33 

± 

0.11 

B 

5.15 

± 

0.14 

A 

5.79 

± 

0.18 

C 

4.30 

± 

0.19 

B 

5.19 

± 

0.15 

A 

5.64 

± 

0.16 

C 

4.32 

± 

0.14 

B 

5.17 

± 

0.13 

A 

5.72 

± 

0.45 
  .بين المعامالت المختلفة) 0.05 <أ (تشير الى وجود فروق معنوية  ضمن السطر الواحد الحروف المختلفة
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  تأثير اضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس ):4(رقم  جدولال
  في ماء الشرب في النسبة المئوية للمكونات المختلفة لقطعة الفخذ

  خليط االناث والذكور ذكور اناث  الجنس
 المعامالت 
450  المقارنة  القطعيات

 ملغم
600
 450  المقارنة ملغم

  ملغم
600 
 450  المقارنة  ملغم

  ملغم
600 
  ملغم

  اللحم

C 
57.37 
± 
1.47 

B 
58.0 
± 
1.50 

A 
58.87 
± 
1.39 

C 
57.64 
± 
1.33 

B 
58.29 
± 
1.26 

A 
59.16 
± 
1.38 

C 
57.81 
± 
1.69 

B 
58.15 
± 
1.34 

A 
59.02 
± 
1.29 

  العظم

A 
18.89 
± 
0.52 

B 
18.14 
± 
0.47 

C 
17.78 
± 
0.53 

A 
18.66 
± 
0.55 

B 
17.92 
± 
0.49 

C 
17.52 
± 
0.63 

A 
18.78 
± 
0.66 

B 
18.03 
± 
0.41 

C 
17.65 
± 
0.58 

  الجلد

A 
17.31 
± 
0.35 

B 
16.69 
± 
0.37 

C 
16.27 
± 
0.43 

A 
17.40 
± 
0.49 

B 
16.95 
± 
0.38 

C 
16.43 
± 
0.50 

A 
17.36 
± 
0.32 

B 
16.82 
± 
0.47 

C 
16.35 
± 
0.39 

  الدهن

B 
6.43 
± 
0.17 

A 
7.17 
± 
0.13 

A 
7.08 
± 
0.17 

B 
6.30 
± 
0.15 

A 
6.84 
± 
0.20 

A 
6.89 
± 
0.11 

B 
6.37 
± 
0.13 

A 
7.01 
± 
0.15 

A 
6.99 
± 
0.14 

  .بين المعامالت المختلفة) 0.05 <أ (تشير الى وجود فروق معنوية ضمن السطر الواحد ختلفة الحروف الم
  
  

  تأثير اضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس ):5(رقم  جدولال
  في ماء الشرب في النسبة المئوية للمكونات المختلفة لقطعة الوصلة الفخذيوكاحلية

  
  لذكورخليط االناث وا ذكور اناث  الجنس

 المعامالت 
450  المقارنة  القطعيات

 ملغم
600
450  المقارنة ملغم

 ملغم
600 
 450  المقارنة  ملغم

  ملغم
600 
  ملغم

  اللحم

C 
57.16 
± 
1.63 

B 
58.11 
± 
1.50 

A 
58.52 
± 
1.44 

C 
57.44 
± 
1.35 

B 
58.29 
± 
1.48 

A 
58.76 
± 
1.30 

C 
57.30 
± 
1.38 

B 
58.20 
± 
1.29 

A 
58.64 
± 
1.47 

  العظم

A 
32.87 
± 
0.95 

B 
31.62 
± 
1.11 

C 
31.03 
± 
1.07 

A 
32.71 
± 
1.93 

B 
31.43 
± 
1.01 

C 
30.92 
± 
0.87 

A 
32.79 
± 
0.88 

B 
31.53 
± 
1.03 

C 
30.98 
± 
0.92 

  الجلد

A 
8.61 
± 
0.33 

B 
8.41 
± 
0.25 

C 
8.17 
± 
0.30 

A 
8.76 
± 
0.23 

B 
8.36 
± 
0.29 

C 
8.15 
± 
0.26 

A 
8.69 
± 
0.24 

B 
8.39 
± 
0.31 

C 
8.16 
± 
0.28 

  الدهن

C 
1.36 
± 
0.08 

B 
1.86 
± 
0.05 

A 
2.28 
± 
0.04 

C 
1.09 
± 
0.06 

B 
1.92 
± 
0.04 

A 
2.17 
± 
0.11 

C 
1.23 
± 
0.09 

B 
1.89 
± 
0.10 

A 
2.23 
± 
0.12 

  .بين المعامالت المختلفة) 0.05 <أ  (تشير الى وجود فروق معنوية ضمن السطر الواحد الحروف المختلفة 
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Influence of the Use of Different Levels of Liquorice Extract in Ameliorating  

Carcass Traits of Broiler Chickens 
 

Hazem J. Al-Daraji, Imad-Eddin A.Al-Ani, Jassim K. Menati, and Sadeq A. Taha  * 

 

ABSTRACT 

This study was conducted as a trial for using liquorice extract in ameliorating carcass traits of broiler chickens. A 
total of 450 Fawbro broilers, one day of age were used. The chicks were randomly allocated to 3 treatments of 3 
replicates per treatment; each replicate constitutes 50 chicks (150 chicks per treatment). Treatments included in 
this study were: Treatment 1: Control group (liquorice extract was not supplemented to their drinking water), 
treatment 2: liquorice extract was supplemented to their drinking water at the level of 450 mg / liter and treatment 
3: liquorice extract was supplemented to their drinking water at the level of 600 mg / liter. However, this study 
included the evaluation of the following carcass traits: relative weight of major cuts (breast, thigh and drumstick) 
and minor cuts (neck, back and wings), besides the determination of relative weight of meat, bone, skin and 
deposit fat in major cuts (breast, thigh and drumstick). Besides, these traits were recorded for male and female 
groups alone and then for the mixture of male and female groups. Males and females were separated at the 4th 
week of age. 

Results indicated that liquorice extract drinking water supplementation resulted in significant (P < 0.05) increase 
in relative weight of major cuts (breast, thigh and drum stick) and relative weight of meat and deposit fat in these 
major cuts in each of male groups, female groups and the mixture of male and female groups. Furthermore, 
liquorice treatment resulted in a significant decrease (P < 0.05) in the percentage of minor cuts (neck, back and 
wings) and the percentages of bone and skin for cuts of breast, thigh and drumstick in each of females, males and 
mixture of females and males. However, the level of 600 mg liquorice extract / liter of drinking water recorded the 
best results regarding carcass characteristics included in the present study. 
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 2013/ علمي /  الرابع العدد -الحادي عشر المجلد –العلمیة  كربالء جامعة مجلة
 

 

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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