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  الخالصة
). ساعة ٧٢-٢٤(جرى انبات بذور الشعیر صنفي االسود المحلي وشعاع  لمدد  زمنیة  مختلفة      

عند انباتھا % ٨٠ادت عملیة  االنبات الى خفض اللزوجة النسبیة في بذور الشعیر بنسبة بلغت بحدود 
. ساعة لصنفي االسود المحلي وشعاع على التوالي بالمقارنة مع الشعیر غیر المنبت ٤٨و ٦٠لمدة 

أستخدم الشعیر المنبت صنف االسود المحلي في . درس تاثیر االنبات في المكونات الكیمیائیة للبذور
حالل  تجارب تغذیة على فروج اللحم تم فیھا استخدام الشعیر المنبت محل الذرة الصفراء وبنسب  ا

على التوالي % ٥٠و  ٤٠و  ٣٠على التوالي، أي ان نسبة الشعیر المنبت  بلغت % ١٠٠و  ٨٠و ٦٠
 ٤٠من العلیقة الكلیة في التجربة االولى، تلتھا تجربة ثانیة استخدم الشعیر المنبت صنف شعاع بنسبة

ة في صفات النمو بینت نتائج التحلیل االحصائي عدم وجود فروقات معنوی. من العلیقة الكلیة% ٦٠و
ومعامل التحویل الغذائي باالضافة الى حالة الفرشة ونسبة التصافي ونسبة الھالكات بین االفراخ 
المغذاة على العلیقة القیاسیة والمغذاة على معامالت الشعیر المنبت لصنفي الشعیر قید الدراسة الذي تم 

نیة احالل الشعیر المنبت محل الذرة الصفراء بینت النتائج امكا. احاللھ محل الذرة الصفراء في العلیقة
ان اجراء عملیة . في عالئق فروج اللحم دون ان یؤثر على الصفات المدروسة واالستفادة من الغذاء

االنبات كانت سھلة ومبسطة وال تحتاج الى تقنیات عالیة للتنفیذ الواسع وبخبرات محلیة واشراف فني 
  .بسیط

  

  المقدمة
من اقدم المحاصیل التي استزرعھا االنسان، إذ دلRت الحفریRات  Hordeum vuglareیعدالشعیر 

، Dikinson(علRRى ان زراعRRة ھRRذا المحصRRول كRRان فRRي األلRRف السRRابع قبRRل المRRیالد فRRي وادي الرافRRدین 
وھو محصول یتحمل ظروف االستزراع القاسیة ویمتاز بموسم نمو قصیر نسRبیآ مقارنRة ببقیRة ). ١٩٩٦

تشRكل . لمرتبة الثانیة في قائمة الحبوب المنتجة في العراق بعRد محصRول الحنطRةالمحاصیل، ویاتي في ا
مRن مكونRات علیقRة % ٦٠الحبوب المصدر الرئیس للطاقة في عالئق الدواجن والتRي تصRل نسRبتھا الRى 

وتRRاتي الRRذرة الصRRفراء فRRي مقدمRRة ھRRذه الحبRRوب الرتفRRاع محتواھRRا مRRن الطاقRRة االیضRRیة . فRRروج اللحRRم
ونظرآ الرتفاع تكالیف زراعة ھRذا المحصRول وارتفRاع ). ١٩٩٣البستاني،(االلیاف فیھا  وانخفاض نسبة

بحیRث تحتRاج الRى ) االفالتوكسRین(محتوى بذوره مRن الرطوبRة التRي تكRون عرضRة لالصRابات الفطریRة 
محصRول الشRعیر لRذا تRم التفكیRر فRي بوھذا یؤدي إلى أرتفRاع تكالیفRھ مقارنRة  .عملیة تجفیف بعد الحصاد

والذي تنتشRر زراعتRھ بشRكل واسRع فRي المنRاطق مكانیة استخدامھ في عالئق فروج اللحم بنسب مرتفعة إ
  .الشمالیة من العراق 

ففRRي . ان اسRRتخدام الشRRعیر فRRي عالئRRق الRRدواجن ذات المعRRدة البسRRیطة وبنسRRب عالیRRة یكRRون محRRددا
یRRة للعلیقRRة  وذلRRك بسRRبب مRRن المكونRRات الكل% ٢٥-٢٠عالئRق فRRروج اللحRRم یجRRب ان ال تزیRRد نسRRبتھ عRن 

وھRي سRكریات متعRددة ) ١٩٩٧وأخرون ،  Fosaughtو ١٩٨١بھنام (  ß-glucanوجود البیتاكلوكان 
polysaccharides دRRاً تركیب ةمعقRRرة  یRRرتبط باصRRوز المRRكر الكلوكRRن سRRیة مRRھ االساسRRون وحداتRRوتتك
مRRRن جRRRدار % ٧٥ ، والRRRذي یؤلRRRف) ß,D-glucose- ) 4      1 ( ، )3       1كالیكوسRRیدیة مRRRن 

لRذا فھRو یسRبب ارتفRاع اللزوجRة فRي . °م٣٠عنRد درجRة حRرارة % ٤٥االندوسبیرم ونسبة ذوبانRھ بالمRاء 
قلRة امتRزاج محتویRات القنRاة الھضRمیة ویقلRل مRن دفRع العناصRر الغذائیRة  القناة الھضRمیة للطRائر وبالتRالي

مجRRRامیع االحیRRRاء الدقیقRRRة وامتصاصRRRھا مRRRن خRRRالل الغشRRRاء المخRRRاطي لالمعRRRاء ممRRRا یRRRؤدي الRRRى زیRRRادة 
microflora ائرRافس الطRن  والتي تنRآل عRراخ، فضRو االفRعف نمRالي ضRة وبالتRواد الغذائیRذه المRى ھRعل

محمRRد، (ظھRRور وارتفRRاع رطوبRRة الفرشRRة والتRRي تRRؤدي الRRى ظھRRور مشRRاكل صRRحیة واداریRRة فRRي القطیRRع 
  ).١٩٩٧ Oscarssonو ١٩٩٣والبستاني،  ١٩٩٠وجعفر،  ١٩٨٥
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  .قسم الثروة الحیوانیة ، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، الموصل ، العراق: الحالي العنوان * 
    . ٢٠٠٧/ ٧/٣وقبولھ  ٢٠٠٦/ ١٣/٣تاریخ تسلم البحث     

وأخRRرون  Fry(أتبعRRت طرائRRق عدیRRدة لتحسRRین القیمRRة الغذائیRRة للشRRعیر منھRRا نقRRع البRRذور بالمRRاء 
أو حصRRاده  بمراحRRل نضRRح )  ١٩٩٨ولكRRي ، ١٩٩٠ر ،وجعفRR ١٩٨١وبھنRRام،  ١٩٧٧،Gohl و ١٩٥٨

 ١٩٨١وأخRRRرون Classen(ازالRRRة  القشRRRرة ). ١٩٨٦ Newmanو  Amanو  ١٩٨٥حسRRRن (مختلفRRRة 
أو أضRRافة االنزیمRRات المصRRنعة وعلRRى وجRRھ الخصRRوص انRRزیم البیتاكلوكRRانیز او خلRRیط ). ١٩٩٠وجعفRRر 

 Hesselman(حویRل الغRذائي فRي الRدواجن االنزیمات والتي اثبتت كفاءتھRا فRي تحسRین النمRو وكفRاءة الت
 ١٩٩٣ومحمRد والعRذاري ،  ١٩٩٢،  Petterssonو  Grahamو  ١٩٩٠وجعفر ،  ١٩٨١وأخرون ، 

لقRRد واجRRھ اسRRتخدام بعRRض ھRRذه المعRRامالت صRRعوبات ). ٢٠٠١والفضRRلي ،  ١٩٩٥،  Mohammadو 
ذا تم التفكیر باسRتخدام  االنبRات  ل. یةفي تحسین القیمة الغذائ عند التطبیق العملي أو قد تكون كفاءتھا قلیلة

Germination  داخليRRانیز الRRزیم البیتاكلوكRRز انRRوءة لتحفیRRیلة كفRRكوسEndogenous ß-glucanase 
بھدف رفع نسبة بذورالشعیر المستخدمھ في عالئRق فRروج اللحRم ودراسRة تRاثیر ذلRك فRي معRاییر الزیRادة 

  .  عاییر االخرىمف وحالة الفرشة باالضافة الى الوزنیة للكائن الحي وكفاءة االستفادة من العل
           

  مواد البحث وطرائقھ
اسRRتخدمت فRRي ھRRذه البحRRث بRRذور صRRنفین مRRن الشRRعیر المحلRRي وھمRRا االسRRود المحلRRي وشRRعاع 

جRرى انبRات البRذور لمRدد .  العراقیRةمنظمة الطاقRة الذریRة / المستحصل علیھما من ھیئة تكنلوجیا البذور
م باسRتخدام °٢٥سRاعة علRى التRوالي عنRد درجRة حRرارة  ٧٢و ٦٠و ٤٨و  ٣٦و ٢٤ھي زمنیة مختلفة و

االنبRات تRم  عملیRةصواني معدنیة وضعت فیھا البذور بRین طبقتRین مRن القمRا蔼 المنقRوع بالمRاء، وخRالل 
بعRد انتھRاء . ر蔼 البذور بالماء على فترات متقطعRة للحفRاظ علRى رطوبRة مناسRبة وكافیRة لعملیRة االنبRات

ولحRین ثبRات م °٦٠االنبات جففت البذور في فرن كھربائي ذي تیار ھوائي متداور وعلى حRرارة  عملیة
( نات الكیمیائیة لنماذج الشعیر غیر المنبت والمنبت اعتماداً على الطرائRق القیاسRیة المكوقدرت   .الوزن

AOAC ،دل. ) ١٩٨٤Rان كRة تم قیاس فعالیة انزیم البیتاكلوكانیز في تحلل البیتاكلوكRاءة عملیRى كفRیل عل
تقRRدیر اللزوجRRة النسRRبیة ، إذ اعتمRRدت بانبRRات بRRذور الشRRعیر فRRي خفRRض نسRRبة البیتاكلوكRRان فیRRھ وذلRRك ، 

اسRRتخدم جھRRاز االنبRRوب الشRRعري و   )١٩٨٢( Hesselmanو  ThomakالطریقRRة الموضRRحة مRRن قبRRل
ت وعنRRد لقیRRاس لزوجRRة طحRRین المعRRامال ٣٩٠٦رقRRم EحجRRم OstwaldviscometerلقیRRاس اللزوجRRة 

  .     وقورنت النتائج مع انزیم البیتاكلوكانیز القیاسي المستورد. م°٣٠حرارة 
فRي دائRرة  قسRم الثRروة الحیوانیRةالتRابع لدواجن الRاجریت تجربتRي تغذیRة لفRروج اللحRم فRي حقRل 

خ فرخRآ مRن افRرا ٣٥٠استخدم في التجربة االولRى . البحوث الزراعیة والبایولوجیة منظمة الطاقة الذریة
محلRRول السRRكر األفRRراخ اعطیRRت وغیRRر مجRRنس بعمRRر یRRوم واحRRد  LohmannفRRروج اللحRRم نRRوع لومRRان 

وزعRت االفRراخ بصRورة عشRوائیة علRى . لتقلیل االجھRاد فRي اثنRاء النقRل والتRداول ولیRومین) لتر/غم٥٠(
راخ غذیت االفR. فرخ لكل مكرر وبواقع مكررین لكل معاملة ٢٥سبع معامالت تجریبیة مختلفة وبمعدل 
، وشعیر اسود محلRي منبRت وبنسRب )١ذرة صفراء، علیقة %٥٠(على عالئق حاویة على علیقة قیاسیة 

% ٥٠و  ٤٠و ٣٠وشRRعیر غیRRر منبRRت وبنسRRب  . علRRى التRRوالي٦و  ٤و ٢للعالئRRق % ٥٠و  ٤٠و  ٣٠
  ). ١جدول ال(على التوالي  ٧و  ٥و  ٣للعالئق 

  

للعالئRق التجریبیRة المسRتخدمة فRي                لعالئRق التجریبیRةل(%) الكیمیRائي  یRبالمكونRات والترك): ١(الجدول 
  )التجربة األولى ( تغذیة فروج اللحم نوع لومان غیر مجنس

الئق الع      
 التجریبیة

  المكونات

  قیاسیة
)١(  

٣٠ %
  شعیر منبت

)٢(  

٣٠ %
شعیر غیر 

  منبت
)٣(  

٤٠ %
شعیر 
  منبت

)٤(  

٤٠ %
شعیر غیر 

  منبت
)٥(  

٥٠%  
  شعیر منبت

)٦(  

شعیر % ٥٠
  غیر منبت

)٧(  

  ٠  ٠  ١٠  ١٠  ٢٠  ٢٠  ٥٠  ذرة صفراء 
  ٠  ٥٠  ٠  ٤٠  ٠  ٣٠  ٠  شعیر منبت 

  ٥٠  ٠  ٤٠  ٠  ٣٠  ٠  ٠  شعیر غیر منبت 
  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  ١٩  جری蔼 حنطة 

  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  ١٠  مركز بروتین حیواني 
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  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  كسبة فول صوفیا 
  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  حجر كلس
  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ٠.٣  ملح طعام 

خلRRRRRRRRRیط فیتامینRRRRRRRRRات 
  وامالح 

٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  ٠.٤  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  %المجموع 
  التركیب الكیمیائي 

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  ٢١.٣  ٢١.٣  ٢١.١  ٢١.١  ٢٠.١  ٢٠.٩  ٢٠.٦  بروتین خام 

كیلRRRRRو ( طاقRRRRRة ممثلRRRRRة
  ٢٦٠٧  ٢٦٠٧  ٢٦٨٢  ٢٦٨٢  ٢٧٦٢  ٢٧٩٣  ٢٩٩٢   )*كغم/ سعرة

: نسRRRRRRRRRRRبة الطاقRRRRRRRRRRRة 
  البروتین 

١٢٢  ١٢٢  ١٢٧  ١٢٧  ١٣٧  ١٣٤  ١٤٥  

 *NRC  )١٩٩٧ . (  
  

 (CD)رو بفرخRRآ مRRRن ذكRRور امھRRات الفRRRاو ٣٧٥أمRRا فRRي تجربRRRة التغذیRRة الثانیRRة فقRRRد اسRRتخدم 
RRاء لالبحRRز ابRRى مركRRابع الRRامراء التRRي سRRول فRRة االصRRس تربیRRن مفقRRا مRRل علیھRRةالمستحصRRاث الزراعی .

غRRذیت . فرخRRآ لكRRل حجRRرة وبواقRRع ثRRالث مكRRررات لكRRل معاملRRة ٢٥وزعRRت االفRRراخ عشRRوائیآ وبمعRRدل 
والتRي تRم ) ٢(جRدول العلى العالئق التجریبیة الخمسRة المبینRة فRي ) أسابیع ٨(االفراخ طیلة مدة التجربة 

ي الوصRول إلRى اسRتغناء من مجموع العلیقRة الكلیRة أ% ٦٠و ٤٠بنسبة صنف شعاع فیھا ادخال الشعیر 
  .كلي عن الذرة الصفراء

  

من ذكور أمھات النسب المئویة لمكونات العالئق المستخدمة في تجربة تغذیة فروج اللحم ): ٢(جدول ال
  )التجربة الثانیة(الفاوبرو 

  %المكونات 

  العالئق التجریبیة
  

  قیاسیة
)١( 

٤٠ %
شعیر منبت 

)٢( 

٤٠ %
شعیر غیر 

 )٣(منبت 

٦٠ %  
  شعیر منبت 

)٤( 

  شعیر% ٦٠
  غیر منبت

)٥( 
 ٠ ٠ ٢٠ ٢٠  ٥٠  ذرة صفراء
 ٠ ٦٠ ٠ ٤٠ ٠ شعیر منبت

 ٦٠ ٠ ٤٠ ٠ ١٠  شعیر غیر منبت
 ٥ ٥ ٥ ٥ ٥  جری蔼 حنطة

 ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠  مركز بروتین حیواني
 ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ كسبة فول الصویا

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ زیت زھرة الشمس
 ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣  ٠.٣  حجر كلس
 ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٣  ٠.٣  ملح طعام

 ٠.٤ ٠.٤ ٠.٤ ٠.٤ ٠.٤ خلیط فیتامینات وامالح
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ( % )المجموع 

  التركیب الكیمیائي 
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  (%)المجموع 

  ٢١.٣  ٢١.٣  ٢١.٤  ٢١.٤  ٢١.٦  بروتین خام 
  ٢٧٦٨  ٢٧٦٨  ٢٧٨٣  ٢٧٨٣  ٢٨٥٠   )كغم/كیلو سعرة( *طاقة ممثلة 
  ٤.٠٠  ٤.٠٠  ٣.٥٢  ٣.٥٢  ٢.٦٢  الیاف خام 

  ١٢٩.٩٥  ١٢٩.٩٥  ١٣٠  ١٣٠  ١٣٢  البروتین: نسبة الطاقة 
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 *1994) , NRC(  
  النتائج والمناقشة

ادت عملیRRة االنبRRات الRRى الحصRRول علRRى نسRRبة عالیRRة مRRن البRRذور المنبتRRة والحاویRRة علRRى جRRذیر 
). االسود المحلي وشعاع(عیر ساعة ولكال صنفي الش ٧٢-٤٨سم لفترات االنبات ٥-٢یتراوح طولھ بین 

الموجRودة فRي جنRین البRذرة  Scutellumان االنبات ھو عملیة فسلجیة تؤدي الى تحفیRز طبقRة الحرشRفة 
وذلRRك بRRافراز ھرمونRRات تحفRRز عمRRل االنزیمRRات التRRي تقRRوم بتحلRRل مكونRRات السRRویداء النتRRاج العناصRRر 

عملیRة تRؤدي الRى تحلRل البیتاكلوكRان المحRیط ، ان ھRذه ال )١٩٩١، Matz (الغذائیة الالزمة لنمو الجنRین 
، )٣الجRدول (بمستودعات النشا وبالتالي تؤدي الى تقلیل اللزوجة، وھذا ما توضحھ نتائج قیاس اللزوجة 

سRRاعة الRRى خفRRض اللزوجRRة  ٧٢و  ٦٠و  ٤٨و  ٣٦و ٢٤إذ ادت عملیRRة انبRRات بRRذور الشRRعیر للفتRRرات 
على التوالي لصRنف االسRود المحلRي والRى % ٨٢.٦٦و  ٨٠.٧٠و  ٦٠.١٠و  ٥٩.٩٠و  ٣٣.٧٠بنسبة 
  و ٦٩.٩
. مقارنRRة بالشRRعیر غیRRر المنبRRت علRRى التRRوالي لصRRنف الشRRعیر شRRعاع% ٨٣.٣و ٨٣.٠و  ٨٠.٠و ٧٣.٠

سRRاعة كانRRت كافیRRة  ٦٠یسRRتدل مRRن ھRRذه النتRRائج بRRان انبRRات بRRذور الشRRعیر صRRنف االسRRود المحلRRي لمRRدة 
ساعة للصنف شRعاع كانRت  ٤٨، بینما مدة االنبات لمدة من محتواه من مادة البیتاكلوكان% ٨٠الختزال 

كRRان تRRاثیر االنخفRRاض فRRي نسRRبة البیتاكلوكRRان مشRRابھا الضRRافة %. ٨٠كافیRRة الختRRزال نفRRس النسRRبة أي 
  %. ٨٥االنزیم المستورد والذي قلل من نسبة اللزوجة بمقدار 

  
  كRانیز القیاسRي فRي اللزوجRة النسRبیة تاثیر مراحRل االنبRات المختلفRة واضRافة انRزیم البیتاكلو): ٣(جدول ال

  لبذور الشعیر صنفي االسود المحلي وشعاع 
 شعاع االسود المحلي  )ساعة(مدة االنبات 

 ١٠.٠٠ ١٥.٠٠  )شعیر غیر معامل (  سیطرة
٣.٠١ ٩.٩٤  ٢٤ 
٢.٧٠ ٦.٠٢ ٣٦ 
٢.٠٠ ٥.٩٨  ٤٨ 
١.٧٠ ٢.٩٠ ٦٠ 
١.٦٧ ٢.٦٠ ٧٢ 

  اسي انزیم البیتاكلوكانیز القی
  )كغم شعیر/غم٠.٥(

١.٥٥ ٢.٨٩ 

  
لقد بینت نتائج تحلیRل المكونRات الكیمیائیRة للبRذور المنبتRة عRدم وجRود فروقRات كبیRرة فRي نسRب 

وقRد اشRار عRدد مRن ). ٤جRدول ال(عند مراحRل االنبRات المختلفRة  والكربوھیدرات الكلیةالبروتین والدھن 
الRRى ان فعالیRRة ) ١٩٩٠، Phillips و  Nannaو  ١٩٨٢،   DoughtyوAykroydm ( البRRاحثین 

االنزیمات تزداد عند مرحلة االنبات وتؤدي الى حدوث النمRو واسRتھالك النشRا فRي مرحلRة النمRو االولRى 
  .وبقیة المكونات األخرى   والتحدث تغیرات رئیسة على البروتین

  
  محلي و شعاعلبذور الشعیر صنفي االسود ال(%) تاثیر االنبات على المكونات الكیمیائیة ): ٤(جدول ال

  صنف األسود المحلي- أ
 

 )ساعة(مدة االنبات 
٧٢ ٦٠ ٤٨ ٣٦ ٢٤ ٠ 

 ١١.٣٤ ١١.٢٥ ١١.٢١ ١١.٨٤ ١١.٩٦ ١١.٧٥ البروتین الخام
 ٣.٨٣ ٣.٨٠ ٣.٨٣ ٣.٧٥ ٣.٧٥ ٣.٥٠ مستخلص اإلیثر

 ٢.٣٣ ٢.٠٦ ٢.١٩ ٢.١٢ ٢.١٤ ٢.١٣  الرماد
لي من المستخلص الخا

  ٨٢.٥٠ ٨٢.٨٩ ٨٢.٧٧ ٨٢.٢٩ ٨٢.١٥ ٨٢.٦٢ النیتروجین

   صنف الشعاع -ب
 ١٢.٠٠ ١٢.٤٣ ١٢.٤٩ ١٢.٠٧ ١٢.٤٤ ١٢.٦٨  الخام البروتین
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 ٣.٨١ ٣.٦٥ ٣.٦٢ ٣.٧٧ ٣.٧٥ ٣.٨٠  مستخلص االیثر
 ٢.٣٩ ٢.٥٦ ٢.٦٧ ٢.٤٥ ٢.٢٦ ٢.١٥  الرماد

المستخلص الخالي من 
 ٨٠.٨٠ ٨١.٣٦ ٨١.٢٢ ٨١.٧١ ٨١.٥٥ ٨١.٣٧  النیتروجین

 )٥الجRدول (لتغذیة االولى التي اسRتخدم فیھRا الشRعیر صRنف االسRود المحلRي تبین نتائج تجربة ا
 ٨٠و ٦٠محRRRل الRRRذرة الصRRRفراء وبنسRRRب احRRRالل ) ٦و ٤و ٢علیقRRRة (ان احRRRالل الشRRRعیر المنبRRRت  

لصRفتي الRوزن ) ١علیقRة (لRم یحRدث اختالفRآ معنویRآ عRن العلیقRة القیاسRیة إذ على التRوالي % ١٠٠و
 ١٤٤٨و ١٤٥٥و ١٥٢٢فRRروج والزیRRادة الوزنیRRة / غRRم ١٥٥٩و  ١٥٢٢و  ١٤٩٣و ١٥٧٠الحRRي 

على التRوالي، بینمRا اختلفRت العلیقRة القیاسRیة والعالئRق  ١و  ٦و  ٤و  ٢فروج للعالئق / غم ١٥٢٢و
. عRن العالئRق الحاویRة علRى الشRعیر غیRر المنبRت)  ٠.٠٥ ≤أ (الحاویة على الشعیر المنبت معنویآ  

التRي ھRي محRدد رئRیس وج تاثیر عملیة االنبات في صفة اللزوجRة وھذه النتائج تاتي منسجمة مع نتائ
RRزة بوسRRة المحفRRات الداخلیRRل االنزیمRRان فعRRث كRRعیر، حیRRول الشRRة لمحصRRة الغذائیRRات اللقیمRRطة االنب

و  ٨٢اضافة االنزیم المستورد واللRذان ادیRا الRى خفRض اللزوجRة بنسRبة بوساطة مساویآ تقریبآ لفعل 
  علRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRى التRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRوالي % ٨٥

  ان اضRRRRRافة انRRRRRزیم البیتاكلوكRRRRRانیز یRRRRRؤدي الRRRRRى تكسRRRRRر الرابطRRRRRة الكالیكوسRRRRRیدیة ). ٣جRRRRRدول ال(
لمركب البیتاكلوكان، وھذا یعنRي زیRادة كمیRة النشRا المتیسRر للتحلRل بوسRاطة ) ٤     ١(و) ٣     ١(

فرة في الشعیرالمتناول من قبل الطRائر والRذي یRؤدي الRى اانزیم االمیلیز، وبالتالي زیادة الطاقة المتو
، وأخRرون  Potterو) ١٩٦٢(وأخRرون  leongوقد اكRد . یادة نموھا مقارنة بالشعیر غیر المنبتز
  .حصول زیادة معنویة في كمیة الطاقة نتیجة المعاملة باالنزیم)  ١٩٦٥(

ان النتائج التي تم الحصول علیھRا فRي دراسRتنا الحالیRة والتRي تRم بموجبھRا احRالل كامRل للشRعیر      
الصفراء قد تفوقت عن مثیالتھا من الدراسات عند قیام العدید من الباحثین باتبRاع  المنبت محل الذرة

إذ لRم )  ١٩٩٠ ، وجعفRر ١٩٨٥ ، وحسن ١٩٨١ ،بھنام (طریقة نقع الشعیر لتحسین قیمتھ الغذائیة 
لقRد اشRارت النتRائج الRى . یتمكنوا من احالل الشعیر صنف االسود المحلي كلیآ محRل الRذرة الصRفراء

بزیRادة نسRبة الشRعیر غیRر المنبRت فRي علیقRة حسRابیاً ولRیس إحصRائیاً ع معامل التحویل الغذائي ارتفا
علRى  ٧و  ٥و  ٣للعالئRق  ٢.١٧و  ٢.٢٧و ٢.٣٢والذي بلRغ ) باستثناء العلیقة السابعة(فروج اللحم 

أمRRا معامRRل . علRRى التRRوالي% ٥٠و  ٤٠و  ٣٠التRRوالي والحاویRRة علRRى الشRRعیر غیRRر المنبRRت بنسRRبة 
 تفقRد بلغR ٦و  ٤و  ٢لتحویل الغذائي الفراخ فروج اللحم المغذاة على عالئق الشعیر المنبت وھRي ا

وربما یرجع عدم االختالف المعنRوي فRي ھRذه الصRفة إلRى قلRة  .على التوالي ٢.١١و  ٢.١٤و  ٢.٦
Rة العلRلت كمیRت إذ وصRر المنبRعیر غیRن الشRة مRب عالیRى نسRة علRة والحاویRة المتناولRف كمیة العلیق

طائر /غم ٣١١٠مقارنة بالعلف المتناول من العلیقة القیاسیة ) علیقة (غم طائر  ٣٠١٠المتناول إلى 
وھRذا مRا الحظRھ محمRRد )  ٦علیقRة ( طRائر لعلیقRة الشRعیر المرتفعRة بنسRRبة الشRعیر /غRم ٣١٣٠وإلRى 

% ٥٠نسRبة ب) في انخفاض كمیة العلف المتناول للعالئق الحاویة على القلیل من المعامRل ) ١٩٨٥(
  .وقد علل ذلك إلى قلة استساغة ھذا النوع من العالئق 

ان رطوبRRة الفرشRRة قRRد ) ٥جRRدول ال(لقRRد بینRRت نتRRائج تغذیRRة فRRروج اللحRRم فRRي التجربRRة االولRRى         
 ٣٠غیر المنبRت وبنسRب األسود المحلي ارتفعت نتیجة تغذیة الطیور على العالئق المرتفعة بالشعیر 

رديء و وعلRRى التRRوالي والتRRي حصRRلت علRRى تقRRدیر متوسRRط،  ٧و  ٥و  ٣للعالئRRق % ٥٠و  ٤٠و 
والتRي تسRتند ) ١٩٩٨( جدآ على التوالي أعتمادآ على الطریقRة الموضRحة مRن قبRل المفرجRي  يءرد

علRRى أخRRذ نمRRوذج مRRن الفرشRRة ومسRRكھا فRRي الیRRد والضRRغط لتقRRدیر محتواھRRا مRRن الرطوبRRة مRRن جRRراء 
الفرشة للطیور المغذاة على العلیقة القیاسیة علیھRا والتRي تنفRذ مRن المعاملة قید الدراسة مقارنة بحالة 

الفرشRة التRي تRم تغذیRة االفRراخ حالRة فیمRا نالRت  قبل أشخاص ذوي خبرة في مجال تربیة الRدواجن ،
علRRى تقRRدیر جیRRد وھRRي لRRم تختلRRف عRRن حالRRة فرشRRة ) ٦و  ٤و ٢العالئRRق (فیھRRا علRRى الشRRعیر المنبRRت 
وكمRا موضRح فRي % ٥٠ة المقارنRة الحاویRة علRى الRذرة الصRفراء وبنسRبة االفراخ المغذاة على علیق

ویعزى سبب تدھور نوعیة الفرشة الى زیRادة اسRتھالك المRاء مRن قبRل االفRراخ بسRبب ). ٥(جدول ال
ارتفاع نسبة البیتاكلوكان في االمعاء والذي یتصف بقابلیتھ على مسك الماء ومنعRھ مRن االمتصRاص 

  . على فتحة المجمع وخاصة في االسابیع الثالثة االولى من التربیة مسببآ فضالت لزجة تتكتل
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نتRائج تحلیRل وزن  بینRت أما تجربة التغذیة الثانیة والتRي اسRتخدم فیھRا الشRعیر صRنف شRعاع فقRد
مRا بRین المعRامالت المختلفRة التRي اجریRت  ) ٠.٠٥ ≤أ ( وجود فروقRات معنویRھ) طائر/غم (الجسم 

عنRRد عمRر اربعRة اسRRابیع إذ تفوقRت االوزان الحیRRھ للطیRور المغRRذاة ) ٦ جRدولال(علRى بRذور الشRRعیر 
غRRم  ٧٦٥.٥% (٤٠علRRى العلیقRRھ الثانیRRة والرابعRRة الحاویRRة علRRى الشRRعیر المنبRRت ولكRRال النسRRبتین 

اما عند عمر ثمانیة اسابیع فقRد . عن بقیة معامالت التجربة ) طائر/غم  ٧٨٥.٠% ( ٦٠و ) طائر/
، إذ بلغت معRدالت % ٦٠و  ٤٠غذاة على الشعیر المنبت ولنسب أالحالل تفوقت اوزان الطیور الم

وقد تدنت أوزان الطیور المغذاة على الشRعیر غیRر . طیر على التوالي /غم ١٨٣٣و ١٧٤٧أوزانھا 
 . المنبت ولكال النسبتین أضافة الى علیقة المقارنة

طیور عند عمر أربعة أسابیع بینت نتائج التحلیل اإلحصائي لكمیة العلف المستھلكة من قبل ال
غیر واضحة المعالم بشكل جلي لتجربة التغذیة الثانیة بالنسبة لتأثیر عملیة اإلنبات على كمیة العلف 

  في كمیة العلف المستھلك   )٠.٠٥ ≤أ (، إذ لم تسجل فروق معنویة ) ٥الجدول (المستھلكة 
المغذاة على العلیقة الحاویة على  واألفراخ) ١طائر ، علیقة /غم١٤٣٠(ما بین علیقة المقارنة 

واألفراخ المغذاة على الشعیر ) ٥طائر ، علیقة /غم١٤٠٥% (٦٠الشعیر غیر المنبت بنسبة 
فیما انخفضت كمیة العلف المستھلكة معنویاً ) . ٢طائر ، علیقة /غم١٣٨٥% (٤٠المنبت بنسبة 

واللتان بلغتا ) غیر منبت شعیر% ٤٠شعیر منبت و% ٦٠( ٤و  ٣للطیور المغذاة على العلیقتین 
  و١٢٩١.٥

ولم تسجل أختالفات معنویة في قیم معامل التحویل ) . ٦الجدول (طائر على التوالي /غم١٢٩٥
الغذائي عند عمر أربعة أسابیع ما بین مجامیع األفراخ المغذاة على عالئق الشعیر المثبت وبنسبة 

و  ١.٨٦٠ما بلغت قیمة ھذا المعیار على التوالي فی ١.٦٥و  ١.٨١واللتان بلغتا % ٦٠و % ٤٠
  .على التوالي لألفراخ المغذاة على الشعیر غیر المنبت  ٢.١٠٢

ونعتقد أن عدم وضوح معالم تأثیر اإلنبات على صفة استھالك العلف عند عمر أربعة أسابیع 
 یرجع إلى سبب رئیس وھو أن صنف شعاع قید الدراسة ھو من األصناف الھجینة المعتمدة من قبل
منظمة الطاقة الذریة العراقیة وتعتمد زراعتھ على طریقة السقي بینما صنف األسود المحلي من 
األصناف الشائعة في المناطق الشمالیة من العراق معتمداً في زراعتھ على الزراعة الدیمیة 
وتصاحب عملیة جني المحصول ھذا أرتفاع في درجة حرارة الجو مما یؤدي إلى أرتفاع محتواه 

في اختالف نسبة ) ١٩٨٢( Thomkeو  Hesselmanالبیتاكلوكان وھذا ما أشار إلیھ من 
بلداً أوربیاً وبسبب أرتفاع درجة الحرارة  ١١صنفاً من الشعیر جمعت من  ١٠٢اللزوجة ما بین 

والجفاف أثناء نمو المحصول تباین محتوى ھذه االصناف من البیتاكلوكان والذي انعكس على قیمة 
سنتي بویس وھذا ما بینتھ نتائج قیاس اللزوجة لھذین  ٤.٧-١.٧تي تراوحت بین اللزوجة وال

إذ ازدادت كمیة العلف المستھلكة معنویاً عند عمر ثمانیة ). ٣(الصنفین وكما موضح في الجدول 
من قبل الطیور المغذاة على العلیقة الثالثة والخامسة واللتان تحتویان على نسبة ) ٥الجدول (أسابیع 

على ) ٤و  ٢علیقة (طائر /غم ٣٧٢٦و  ٣٦٨٦واللتان بلغتا % ٦٠و % ٤٠یر المنبت بنسبة الشع
 ٣٦٢٣(التوالي واللتان لم تختلفا في كمیة العلف المستھلكة عن الطیور المغذاة على علیقة المقارنة

% ٦٠و % ٤٠ولكنھما أختالفاً معنویاً عن الطیور المغذاة على العلیقتین الحاویتین على ) طائر/غم
طائر على التوالي ، وقد /غم ٣٤٠٧و  ٣٤٤٦واللتان بلغتا ) ٥و  ٣علیقة (شعیر غیر معامل 

% ٤٠أنعكس ذلك على قیم معامل التحویل الغذائي للطیور المغذاة على الشعیر المنبت بنسبة 
  واللتان لم تختلفا معنویاً عن علیقة المقارنة) ٢.٠٧% (٦٠و ) ٢.١٢(
فروق معنویة ما بین الطیور المغذاة على العلیقتین الحاویتین على ، بینما تم تسجیل ) ٢.٢٤(

إذ بلغ معدل معامل التحویل الغذائي  ٥و  ٣وھما العلیقة % ٦٠و% ٤٠الشعیر غیر المنبت بنسبة 
  .على التوالي  ٢.٢٥و  ٢.٢١لھما 
غیRر المنبRت ان انخفاض النمو وتدھور معامل التحویRل الغRذائي لالفRراخ المغRذاة علRى الشRعیر      

یرجع الى اللزوجة العالیة لمحتوى الشعیر غیر المعامل بسبب ارتفاع نسبة البیتاكلوكان الذي یعمRل 
درعآ واقیآ یحمي حبیبات النشا من التحلل بفعل االنزیمات الھاضمة وھذا یؤدي بطبیعRة الحRال الRى 

ف المرتفع بنسبة الشعیر غیRر ابطاء مرور الغذاء في القناة الھضمیة للطائر ویقلل من استھالكھ للعل
 ،جعفRر  (المعامل باالضافة الى قلة استساغتھ من قبل االفRراخ وھRذا مRا الحظRھ عRدد مRن البRاحثین 

لقRRد لRRوحظ انخفRRاض وزن ). ١٩٩٥ اخRRرونو Almirallو  ١٩٥٥وآخRRرون  Arscottو  ١٩٩٠
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مRا توصRل الیRھ اخRرون  الجسم لالفراخ المغذاة على العالئق المرتفعة بنسبة الشعیر، وھذا یتفRق مRع
.  )١٩٩٥،وأخRRرون  Almirallو  ١٩٨٥ ،وحسRRن ١٩٩٨ ،ولكRRي ١٩٩٠جعفRRر ، ١٩٨٥محمRد، (

و  ١٩٩٥، Mohammed (كما وان اللزوجة تكون عائقآ فیزیائیآ في امتصاص العناصRر الغذائیRة 
Almirall  بب ). ١٩٩٥وآخرونRة بسRواد الغذائیRكما انھا تؤدي الى أنخفاض سرعة امتصاص الم

للزوجRRة العالیRRة التRRي تRRؤدي الRRى تRRراكم المRRواد الغذائیRRة فRRي االمعRRاء، وھRRذا یزیRRد مRRن عRRدد مجRRامیع ا
فیمRا افتRرض ان . االحیاء الدقیقة وتنافسھا مع المضیف على العناصر الغذائیة مسببآ انخفRاض نمRوه

 ، Oscarsson(ارتفاع لزوجة االمعاء یؤدي الى مسRك المRواد الغذائیRة وبالتRالي یعیRق امتصاصRھا 
ان ارتفRRاع نمRRو االفRRراخ وتحسRRین معامRRل تحویلھRRا الغRRذائي نتیجRRة تغRRذیتھا علRRى العالئRRق ). ١٩٩٧

عنRد احاللRھ الشRعیر المنبRت ) ٢٠٠٠( ،الحاویة على الشعیر المنبت متفقة مع ما توصل الیRھ محمRد 
  .كلیآ محل الذرة الصفراء في عالئق اسماك الكارب العادي

الRى عRدم وجRود تRاثیر معنRوي للمعRامالت ) ٦جRدول ال(ات ونسRبة التصRافي كRالھتبین نتRائج نسRبة ال       
نسRبة  كانRت قRدف ،علRى ھRاتین الصRفتین فRي المعRامالت المختلفRة  الشعیر علىالمختلفة التي اجریت 

 %٧٣.٨٠ ینكانRت نسRبة التصRافي متقاربRة وتراوحRت بR فیمRا. الھالكات ضمن المعدالت الطبیعیRة
) ٦جRدول (رشRة الفحالة  تقییماما نتائج . للمعامالتاحصائیاً غیر معنوي  ثیروھذا التا%  ٧٤.٣٠و

ة بعند عمر ثمانیة اسابیع وللطیور المغRذاة علRى شRعیر غیRر منبRت وبنسR ان ادنى قیمة لھافقد بینت 
فRي حRین ارتفعRت درجRة التقRیم  ،%٤٠نسRبة بمستوى الشعیر غیRر المنبRت  التقییم تلتھا في  % ٦٠

علRى %  ٦٠و %٤٠بنسRبة  لحالRة الفرشRة عنRد مسRتوى احRالل الشRعیر المنبRت وجیRد الى جید جRدا
   .التوالي

یتبین من استعراض نتائج تغذیة افراخ فروج اللحم ان نمو الطیور جRاءت منسRجمة مRع نتRائج             
Rل االنبRعیر ، وأن فعRة للشRة الغذائیRات تاثیر عملیة االنبات على صفة اللزوجة المحدد الرئیسي للقیم

وان عملیRة االنبRات التRي اعتمRدت . واضحآ ومؤثرآ على الصفات المدروسRة وبصRورة ایجابیRةكان 
في ھذه التجربةھي طریقة مبسطة وسھلة التطبیق والتحتاج الى تقنیات عالیRة عنRدما یRراد االرتقRاء 

لRة بھا الRى مسRتوى ریRادي اوانتRاجي، بRل یمكRن ان تنفRذ بوسRاطة مسRتلزمات بسRیطة وھRي تقنیRة قاب
  . للتنفیذ والعمل بخبرات واشراف فني بسیط

 
EFFECT OF GERMINATION IN IMPROVING THE FEED  VALUE OF 
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ABSTRACT  
 Seeds of local black and Shoa’a barley cultivars were germinated for 
different periods (24-72h). The relative viscosity was reduced by 80% at 60 and 
48h of germination of local black and Shoa’a barley cultivars, respectively. The 
effect of germination on chemical composition of the germinated seeds was 
studied. In the first experiment, feeding trial was carried out to investigate the 
effect of germinated local black barley cultivars on broiler diets, corn was 
substituted by germinated barley seeds for 60, 80 and 100% of corn content (30 
40 and 50% of all ingredients in the basal diet, respectively). Meanwhile, in the 
second feeding trial, corn was substituted by germinated Shoa’a barley 
cultivars for 40 and 60% of basal diet, respectively. The results indicated that 
substitution of the diets with germinated barley resulted no significant variation 
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was observed between the germinated barley seeds and the corn based diet. 
Moreover, chicks fed the diet containing germinated barley, compared to those 
fed the ungerminated barley diet had reduced the incidence of sticky droppings 
and improved litter condition. Therefore, it may be concluded that corn can be 
Substituted by germinated barley seeds in the broiler diets.  
 
* Present address : Animal Resources , College of Agri & Forestry , Mosul Univ. , Mosul , 
Iraq . 

  
  ادرـالمص

 اضافة تحسین القیمة الغذائیة للشعیر في تغذیة فروج اللحم وتاثیر. )١٩٩٣(البستاني، زھیر حسین 
 - ٢٨٠) :  ٢(  ٣، مجلة اباء لالبحاث الزراعیة ) .دراسة استعراضیة ( أنزیم البیتا كلوكانیز 

٢٨٩ .   
الشعیر المعامل بالماء تاثیر تغذیة مستویات مختلفة من الشعیر و. ) ١٩٨١(بھنام، عزت ناصر 

رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة . وحامض الھیدروكلوریك على الصفات االنتاجیة لفروج اللحم
  . والغابات، جامعة الموصل، العراق

تاثیر تحسین القیمة الغذائیة للشعیر المستخدم بطریقة التنقیع . )٢٠٠١( الفضلي، مراد كاظم محمد
كلیة الزراعة، . رسالة ماجستیر. مات في عالئق فروج اللحمبالماء واالنبات واضافة االنزی

  .جامعة بغداد، العراق
تاثیر حصاد الشعیر بمراحل نضج مختلفة على الصفات االنتاجیة . )١٩٨٥(حسن، عدنان یونس 

  .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق. لفروج اللحم
دام الشعیر االسود المحلي المعامل بانزیم البیتاكلوكانیز والنقع استخ. )١٩٩٠( جعفر، قصي موسى

اطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، . بالماء في عالئق فروج اللحم ودجاج البیض
  . العراق

تاثیر استخدام الشعیر في عالئق فروج اللحم ودور بعض المعامالت في . )١٩٩٨(لكي، حیدر كاظم 
 .رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، العراق. ائیةتحسین قیمتھ الغذ

تاثیر اضافة االنزیمات على القیمة . )١٩٩٣( ،محمد، عبد االلھ حمید وعبد المطلب كریم العذاري
  .١٠٢-٨٦ :)١(٣مجلة اباء لالبحاث الزراعیة، . في عالئق الدجاج) ٩٩اباء (الغذائیة للشعیر 

اثیر احالل الشعیر محل الذرة الصفراء في مواسم مختلفة على انتاج ت. )١٩٨٥(محمود احمد محمد ، 
  . رسالة ماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، العراق. فروج اللحم

الخام  B-Glucanasae، استخدام الشعیر المنبت وانزیم البیتاكلونیز  )٢٠٠٠(محمد ، محمود أحمد 
أطروحة دكتوراه ، كلیة   Cyprinus Carpioب العادي المستخلص منھ في عالئق اسماك الكار

  .الزراعة ، جامعة بغداد ، العراق 
تقییم فسیولوجي الضافة االنزیمات الھاضمة للشعیر في . )١٩٩٨(المفرجي، عبد الكریم جاسم راضي 
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