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  األداء اإلنتاجي لفروج اللحم في استخدام المعززات الحیویةتأثیر 
  عبدالمنعم سعید الصائغ      درید ذنون یونس

  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
 probioticsالحیویة  المعززات إضافةتأثیر  مدى الھدف من الدراسة ھو لمعرفة إن         

 في ھذه الدراسة استḿدمولفروج اللحم  اإلنتاجیة الصفات بعض في العلف إلى مḿتلفةبمستویات 
 ٤٢ یقوتسلغایة عمر الربیت   غیر مجنسةواحد  بعمر یوم Cobbفروج اللحم نو熬  أفراêمن ) ٢٠٠(

،  یويمعزز حأربعة معام榜ت األولى المقارنة صفر 榜ḿلھا استḿدمت و تحت ظروف طبیعیة یوم
والرابعة  طن علف/ كغم معزز حیوي  ٤، الثالثة إضافة  علفطن / كغم معزز حیوي  ٢الثانیة إضافة 

أظھرت . وكان العلف والماء متوفر لدى الطیور بصورة حرة  طن علف/ كغم معزز حیوي  ٦إضافة 
 للصفاتت بین المعام榜% ٥عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  نتائج التحلیل اإلحصائي

 زیادة معنویة أدت إضافة المعزز الحیوي إلىفي حین  ، سرعة النمو النسبي والنسبة المئویة للتصافي
 نسبة الھ榜كاتو معدل استھ榜ك العلففي  انḿفاض معنويالى و والزیادة الوزنیة في وزن الجسم الحي

   .للمعاملة الرابعة لغذائيوالى تحسن معنوي في معامل التحویل ا ، للمعاملتین الثالثة والرابعة
  

  المقدمة
المجھریة المكونة للفلورا المعویة تساھم في تحسین القیمة الغذائیة للعناصر الغذائیة  األحیاء إن         

  الھاضمة للبروتینات والدھون والكربوھیدرات األنزیمات إفرازمن 榜ḿل الداḿلة في مكونات العلیقة 
Tonkinson) رونوḿt، قیامھا بدور رئیسي في زیادة معامل الھضم للعناصر  إلى افةإض ) ١٩٦٥

في القناة الھضمیة ویتم ھذا عن طریق ارتباط بعض  أطولالغذائیة عن طریق قیامھا باحتجازھا لفترة 
 الحاوي علىوجد ان جدارھا  حیث S.Cevisiaeالعناصر الغذائیة بالجدار الḿلوي لھا كما في ḿمیرة 

وḿtرون  Stanley وأشار .ذائیةغالیساعد في ربط العناصر  أن یمكن  Oligosaccharides   مادة 
مقدرة الḿمیرة على التḿلص من السموم الفطریة كاالف榜توكسین نتیجة الحتواء جدارھا  إلى )١٩٩٣(

والتصاق السموم بالجدار الḿلوي ومن ثم  Oligosaccharideالḿلوي على السكریات المتعددة 
من تجھیز الطیور بمزار熬  الغایة الرئیسیة إن .تحدث تأثیرات سمیة أنḿروجھا من الجسم دون 

ھو قیامھا بغلق المستقب榜ت  )ḿمائر او اعفان سواء كانت بكتریا او(حیة نافعة   مایكروبیة
Receptors  ئیة المبطنة للقناة الھضمیة والتنفسیة بطریقة تمنع من استفادة榜یا الط榜ḿالموجودة على ال
على  الضارة للمیكروبات المرضیة تأثیراتال منع وبالتاليالمستقب榜ت  من ھذه لمرضیةالمیكروبات ا
ي اعتمد ذال المصطلح إن. )٢٠٠٠،وḿtرون  Requeو ١٩٩٨ ،ḿtرونو Salminen(صحة العائل 

دید فعل االحیاء المجھریة المرضیة من قبل االحیاء المجھریة المفیدة ھو مصطلح االقصاء حفي ت
مقدرة احد انوا熬 االحیاء المجھریة في التنافس والذي یعني  Competitive Exclusionالتنافسي 
الموجودة في القناة الھضمیة اكثر من غیرھا كما ان  Receptors Sitesقع المستقب榜ت اعلى مو

 وأشار) . ١٩٩٩،Sanders( حفیز الجھاز المناعي لدى الحیواناضافة المعزز الحیوي سیؤدي الى ت
Jinn رونḿtمتعددة من جنس العصیات اللبنیة ادى  إعطاء أن إلى )٢٠٠٠( و 熬لیط من انواḿ الطیور

في حین لم یتأثر نشاط االنزیمات المحللة للبروتین )  Amylase( الى زیادة نشاط انزیم االمیلیز 
Proteolytic  او المحللة للدھونLipolytic  فضḿ في االمعاء الدقیقة لفروج اللحم كما ادت الى

  .تفي الفضB-Glucuronidase 榜وانزیم  B-Glucosidaseم انزی
  

  ث وطرائقھمواد البح
جامعة الموصل / الزراعة والغابات  ةكلی/ الحیوانیة ھذه الدراسة في حقول قسم الثروة  أجریت        

فرê بعمر یوم واحد من أفراê  ٢٠٠استḿدم و ٢٠٠٧/  ١١/  ٢٩ولغایة ١٨/١٠/٢٠٠٧للفترة من 
  فروج

  
  ٢٠٠٨/ ٤/  ٣وقبولھ   ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ البحثیخ تسلم تار
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 熬اللحم نو(Cobb) زمة榜نصف المفتوح وھیئت جمیع الظروف البیئیة ال 熬تم تربیتھا في قاعة من نو 
البادئ (وقدمت علیقتین  بصورة حرة وكان العلف والماء متوفر امام الطیور لتربیة فروج اللحم

  )والناھي
یبین مكونات علیقتي ) ١( والجدول ).١٩٩٤(  NRCتم تكوینھا حسبعلى شكل مجاریش متجانسة 

  البادئ
 ( یتكون منالذي وأضیف المعزز الحیوي إلى العلف و.والناھي المستḿدمة في الدراسة

Lactobacillus acidophilus  وBacillus subtitis  میرةḿوSaccharomyces cervisiae. (  
  

  .البادئ والناھي  مكونات علیقتي : )١(الجدول         
  %علیقة الناھي   %علیقة البادئ   المادة الغذائیة         

  ٣٠  ٣٠  ذرة صفراء مجروشة
  ٣٣  ٢٦  حنطة مجروشة
  ٧  ٨  شعیر مجروش

  ٢٠  ٢٤  )بروتین % ٤٤(كسبة فول الصویا 
  ٩  ١١  )بروتین % ٥٠(مركز بروتیني 

  ٠.٧  ٠.٧  مسحوق حجر الكلس
  ٠.٣  ٠.٣  ملح الطعام

熬١٠٠  ١٠٠  المجمو  
  

 كغم علف/ كیلو سعرة  ٢٨٦٤.٤و ٢٨٠٨.٤ والناھي البادئ لعلیقتي الطاقة االیضیةوكانت          
 .التوالي  على ١٤٢و ١٢٤البروتین  إلىونسبة الطاقة % ٢٠.١٩و  ٢٢.٦٦ونسبة البروتین الḿام 

ین ع مكررحجر ألربع معام榜ت وبواق ٨وزعت على و عند عمر یوم واحد   ألفراê ورقمتا وزنت
 طیر وكان العلف والماء یقدم للطیور بصورة حرة طیلة فترة الدراسة ٢٥لكل معاملة وفي كل مكرر 

  : وكانت معام榜ت التجربة كاالتي  )یوم ٤٢(
    معزز حیويالمقارنة صفر : المعاملة األولى  -١
  طن علف/ كغم معزز حیوي  ٢إضافة :  المعاملة الثانیة -٢
  طن علف/ كغم معزز حیوي  ٤إضافة :  المعاملة الثالثة -٣
  طن علف/ كغم مغزز حیوي  ٦إضافة : المعاملة الرابعة -٤

یة نادة الوزیالز أسبوعیا،)  غم( وزن الجسم الحي :تم دراسة الصفات التالیة 榜ḿل الدراسة     
) اسبو熬 /  طائر/ غم (معدل استھ榜ك العلف االسبوعي  سرعة النمو النسبي المئویة، ،)غم( األسبوعیة

حللت  .للھ榜كات و النسبة المئویة للتصافي ، ) كغم زیادة وزنیة/ كغم علف (، معامل التحویل الغذائي 
واستḿدم التصمیم  في تحلیل بیانات التجربة  ١٩٩٦ SASواستḿدم البرنامج الجاھز  البیانات إحصائیا
  :الریاضيواعتمد النموذج ) ١٩٦٠( Torriو Steel  ماذكره حسب  .C.R.D   العشوائي الكامل 

Yij = µ + ti + eij                                                                                                     
  أنحیث 

 i =٤،٣،٢،١             
 j = ٢،١       

ویة الفروقات بین المتعدد المدى وذلك الḿتبار معن) ١٩٥٥( Duncanاḿتبار دنكن  استḿدمو     
  .% ٥المعام榜ت عند مستوى احتمال  متوسطات

  
  النتائج والمناقشة

 أن إلىألنتائج تشیر  )غم(في وزن الجسم الحي المعزز الحیوي تأثیر إضافة ) ٢( یبین الجدول
 والرابع الثاني ابیعزیادة معنویة في وزن الجسم الحي في األس إلىإضافة المعزز الحیوي أدى 

 مقارنة بالمعاملتین) طن علف / كغم معزز حیوي  ٤،٦إضافة ( لمعاملتین الثالثة والرابعة السادس لو
عند  )١٩٩٨(، وḿtرون Promsoponeجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما توصل الیھ  .الثانیةو األولى

  Zobacو Kumprechtو زیادة معنویة في وزن الجسم إلىأدت   L acidophilusاستḿدامھم بكتریا
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وربما یعود . النتروجین معامل ھضمتحسن  إلى أدت B.Subtitis بكتریا اعند استعمالھم )١٩٩٨(
العدید من  وإفراز إنتاجالسبب بالدرجة الرئیسیة الى دور االحیاء المجھریة المستعملة وعملھا على 

 Days(لطیور االنزیمات المھمة التي تعمل على زیادة جاھزیة العناصر الغذائیة داḿل القناة الھضمیة ل
  . )١٩٨٧، وḿtرون

  
) غم(و الزیادة الوزنیة األسبوعیة ) غم(تأثیر استḿدام المعزز الحیوي في وزن الجسم الحي ) : ٢(الجدول 

كغم زیادة / كغم علف (ومعامل التحویل الغذائي) أسبو熬/ طائر / غم (استھ榜ك العلف  ومعدل
  )وزنیھ

  %.٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال أفقیاالقیم التي تحمل حروفا مḿتلفة 
  

  ) غم( وزن الجسم الحي 
               المعام榜ت        

كغم معزز ٢إضافة  المقارنة  األسابیع 
  طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٤إضافة
  طن علف/ حیوي 

كغم معزز ٦إضافة
  طن علف/ حیوي 

  أ  ١٤٧.٥٠  أ  ١٥١.١٨  أ  ١٥٢.١٨  أ  ١٤٣.٤٠  األول
  أ  ٣٩٥.٩٥  أ  ٣٥٩.٥٠  ب  ٣٤١.٨٧  ب  ٣٢٨.١٣  الثاني
  أ  ٧٢٦.٩٩  أ  ٦٨٠.٣٣  أ  ٦٧٢.٣٨  أ  ٦٥٤.٦٦  الثالث
  أ ١١٢٧.٧٤  أ ١٠٢١.٤٤  ب  ٩٨٤.٤٠  ب  ٩٦٢.١٠  الرابع

  أ ١٦٦٠.٦٣  أ ١٨٠٨.٠٢  أ ١٥٠٧.٣٣  أ ١٤٤٩.٩٤  الḿامس 
  أ ٢٠٦١.٧٤  أ ١٩٥٢.٧٤  ب ١٨٨٥.٦٧  ب ١٨٣٩.٣٧  السادس

  )غم ( الزیادة الوزنیة األسبوعیة 
  أ   ٩٦.٠٤  أ   ٩٩.٩٨  أ  ١٠١.٠٨  أ   ٩٢.٣٠  األول
  أ  ٢٤٨.٤٦  أ  ٢٠٨.٣٢  أ  ١٨٩.٦٩  أ  ١٨٤.٧٣  الثاني
  أ  ٣٣١.٠٤  أ  ٣٢٠.٨٣  أ  ٣٣٠.٥٤  أ  ٣٢٦.٥٣  الثالث
  أ  ٤٠٠.٧٥  أ  ٣٤١.١١  أ  ٣١٢.٠٢  أ ٣٠٧.٤٤  الرابع

  أ  ٥٣٢.٨٩  أ  ٤٩١.٥٣  أ  ٥٢٢.٩٣  أ  ٤٨٧.٨٤  الḿامس 
  أ  ٤٠١.١١  أ  ٤٣٩.٧٧  أ  ٣٧٨.٣٤  أ  ٣٨٩.٤٣  السادس

  الزیادة الكلیة
)٦-١ (熬أسبو  

  أ ٢٠١٠.٦٤  أ ١٩٠١.٥٤  ب ١٨٣٤.٥٧  ب ١٧٨٨.٢٧

  )أسبو熬/ طائر / غم ( معدل استھ榜ك العلف 
  أ  ١٨٠.٦٣  أ  ١٨٠.٠٠  أ  ١٨٠.٠٣  أ   ١٧٦.٠٠  األول
  أ  ٢٥٧.٧٥  أ   ٢٧٥.٢٧  أ  ٢٨٢.٨٣  أ   ٢٨٩.٢٤  الثاني
  ب  ٥١٣.٥٠  أ   ٥٧٣.٥٥  أ   ٦٠٤.٥٩  أ   ٥٦١.٢٨  الثالث
  ب  ٨٦١.٨٦  أ   ٩٥٣.٧٨  أ  ٩٣٧.٢٢  أ   ٩٧٣.١٥  الرابع

  ب  ٩٢١.٥٤  أ  ١٠٠٦.٢٣  أ  ١٠١٧.٦٣  أ  ١٠٠١.٥١  الḿامس 
  ب ١٠٠٣.٠٦  أ  ١١٠١.٦٠  أ  ١١٦٧.٦٠  أ  ١١٤٠.٥٥  السادس

  االستھ榜ك الكلي
 )٦-١ (熬أسبو  

  ب ٣٧٣٨.٤٠  ب  ٤٠٩٠.٤٣  أ  ٤١٨٩.٩٠  أ  ٤١٤١.٧٣

  )كغم وزن حي/ كغم علف ( معامل التحویل الغذائي 
  أ  ١.٨٧٣  أ  ١.٨٠٠  أ  ١.٧٨١  أ  ١.٩٠٧  األول
  ب  ١.٠٣٧  ب  ١.٣٢١  أ  ١.٤٩١  أ  ١.٥٦٦  الثاني
  ب  ١.٥٥١  أ  ١.٧٨٨  أ  ١.٨٢٩  أ ١.٧١٩  الثالث
  ب  ٢.١٥١  ب  ٢.٧٩٦  أ  ٣.٠٠٤  أ ٣.١٦٥  الرابع

  ب ١.٧٢٩  أ  ٢.٠٤٧  ب  ١.٩٤٦  أ ٢.٠٥٣  الḿامس 
  ب  ٢.٢٢٤  ب  ٢.٥٠٥  أ  ٣.٠٨٦  أ ٢.٩٢٩  السادس

معامل التحویل 
  ب  ١.٨٥٩  أ  ٢.١٥٤  أ  ٢.٢٨٤  أ ٢.٣١٦  أسبو熬) ٦- ١(الكلي
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حیث ) غم(المعزز الحیوي في الزیادة الوزنیة االسبوعیة  إضافةتأثیر  إلى الجدولویشیر 
المعاملة  أسابیع榜ḿل  وجود فروقات معنویة بین المعام榜ت عدم اإلحصائياظھرت نتائج التحلیل 

ذه النتائج متفقة مع وجاءت ھ للمعاملتین الثالثة والرابعةمعنویة في الفترة الكلیة  زیادة ولكن ظھرت
  ). ١٩٩٥(وḿtرون،  Bhatt ماتوصل الیھ
/ غم (ي ك العلف االسبوعالمعزز الحیوي في معدل استھ榜 إضافةتأثیر  جدولالیوضح  كما

حیث انḿفض  اإلحصائي إلى وجود فروقات معنویة بین المعام榜توتشیر نتائج التحلیل   )أسبو熬/طائر
لطیور المعاملة الرابعة مقارنة  الرابع والḿامس والسادس الثالث األسابیعاستھ榜ك العلف معنویا في 

ا في المعاملتین الثالثة والرابعة وكذلك انḿفض استھ榜ك العلف في الفترة الكلیة معنوی.  بباقي المعام榜ت
وھذا یوضح زیادة استفادة الطیور من العلف عند إضافة المعزز الحیوي  مقارنة مع بقیة المعام榜ت

یعمل  المعزز الحیوي الذین بینوا ان اضافة  )١٩٩٤(، وḿtرون Yadav وھذه النتائج تتفق مع نتائج.
تعمل على زیادة جاھزیة ومعامل  ھلموجودة فیعلى ḿفض استھ榜ك العلف الن االحیاء المجھریة ا

للعناصر الغذائیة المكونة للمواد العلفیة ومن ثم زیادة االستفادة منھا وسد  Digestibilityھضم ال
  .حاجات الجسم 

كغم زیادة / كغم علف ( تأثیر المعزز الحیوي في معامل التحویل الغذائي  إلى لجدولا یشیرو          
 المعزز الحیوي إضافةلصالح  ت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویةحیث أظھر) وزنیة

والرابعة مقارنة بباقي رابع والسادس لطیور المعاملتین الثالثة لوا الثاني األسابیعفي  بین المعام榜ت
ببقیة  للمعاملة الرابعة مقارنة أسبو熬) ٦-١(المعام榜ت وتحسن معامل التحویل الغذائي في الفترة الكلیة 

 إضافة أن إلىاشارو  نألذی )٢٠٠٠( ،وḿtرون Jinnوجاءت ھذه النتائج متفقة مع نتائج المعام榜ت
االمیلیز في  أنزیمفعالیة زیادة  إلىیؤدي العلیقة  إلى ةأللبنیعصیات ال متعددة من جنس أنواḿ熬لیط من 

تعمل على تحسین  B.Subtitisإضافة بكتریا  أنذین اوضحو لأل) ٢٠٠٠( ،وḿtرون Frittsو األمعاء
التوازن المیكروبي للفلورا المعویة وینعكس ھذا على تحسین معامل التحویل الغذائي وزیادة معنویة في 

  . الحيوزن الجسم 
أوضحت  المعزز الحیوي في سرعة النمو النسبي المئویة إضافةتأثیر  إلى  )١( ویشیر الشكل          

وان أعلى سرعة نمو حصلت في  روقات معنویة بین المعام榜توجود ف عدم نتائج التحلیل اإلحصائي
  .األسبو熬 األول من العمر ثم انḿفضت تدریجیا مع تقدم العمر 

  

الشكل (١) تاثیر استḿدام المعزز الحیوي في سرعة النمو 
النسبي
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والنسبة المئویة المعزز الحیوي في النسبة المئویة للتصافي  إضافةتأثیر ) ٣(یوضح الجدول كما         

جود فروقات معنویة بین المعام榜ت في وزن عدم و اإلحصائينتائج التحلیل  أوضحتللھ榜كات حیث 
الذبیحة المجھزة ووزن األحشاء المأكولة ونسبة التصافي وجاءت ھذه النتائج متفقة مع ماتوصل إلیھ 

Yadav رونḿtأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة بین  في حین ).١٩٩٤(، و
إضافة المعززات الحیویة إلى العلف إلى انḿفاض  أدتحیث في النسبة المئویة للھ榜كات المعام榜ت 
 Lineوجاءت ھذه النتائج متفقة مع ما توصل إلیھ. مقارنة بمعاملة المقارنة  ھذه الصفةمعنوي في 

األحیاء المجھریة النافعة تعمل على منافسة األحیاء المجھریة  أنالذین ذكروا  )١٩٩٧(وḿtرون



  ٢٠٠٨ )٣(العدد ) ٣٦(المجلد                )ISSN 1815-316X(                       مجلة زراعة الرافدین
 

دھا داḿل األمعاء والعمل على إقصائھا تنافسیا ومن ثم منع المرضیة المعویة الموجودة في مواقع وجو
   .الھ榜كاتحصول األمراض وتقلیل 

وعلیھ یمكن إضافة المعزز الحیوي إلى العلف وذلك لتحسین األداء اإلنتاجي وḿاصة عند وجود 
لیس لھ أي تأثیرات سلبیة على  ھمیكروبات ضارة أو حالة مرضیة في مساكن الدواجن ḿاصة وان

   .الطیور صحة
  

   والنسبة المئویة للھ榜كات في النسبة المئویة للتصافي يالمعزز الحیوتأثیر إضافة : )٣(الجدول     
  المعام榜ت

  
الوزن 
  )غم(الحي 

  وزن الذبیحة
  )غم(المجھزة 

  حشاءاأل وزن
  )غم (المأكولة 

  نسبة  
  %يالتصاف

نسبة 
  %الھ榜كات 

  أ ٦.٣٨  ٧٤.٠٩  ٩٨.٦  ١٢٢٠.٧  ١٧٨٠.٥  ١
  ب ٤.١٦  ٧٣.٩٥  ١٠٠.٤  ١٢٣٣.٣  ١٨٠٣.٣  ٢
  ج ٢.٠٤  ٧٤.١١  ٩٩.٧  ١٣٧٥.٤  ١٩٩٠.٢  ٣
  ج ٢.٠٤  ٧٤.٢٦  ١٠١.٢  ١٤١٠.٠  ٢٠٣٥.٠  ٤

  .% ٥القیم الني تحمل حروفا مḿتلفة عمودیا تشیرالى وجود اḿت榜فات معنویة عند مستوى احتمال 
  

EFFECT OF USING PROBIOTICS IN PRODUCTIVE 
PERFORMANCE OF BROILER CHICKEN 
D. Th. Younis             AbdulMonaim. AL-Saigh 

Collage of Agri. and Forestry, Univ. of Mosul,Iraq  
 

ABSTRACT 
      The objective of this study was to find out the effect of adding the 
probiotics to the diet in different concentration on productive performance of 
broiler. 200 of unsexed chickens (Cobb) one day old were used in this study 
.Chicks raised on standard condition to the age of marketing six weeks (42) 
days. Four treatments were used as follows: T1 Control No probiotics added. 
T2 addition of 2 Kg probiotics \ Ton of diet, T3 addition of 4 Kg probiotics / 
Ton of diet, T4 addition of 6 Kg probiotics \ Ton of diet, Feed and water were 
Ad Libitum. Statistic analysis showed that adding probiotics resulted in 
significant increase P ≤ 0.5 for life body weight, average weekly weight gain 
for treatment 3 and 4 (Adding 3,4Kg probiotics \ Ton of diet) and    significant 
decrease P ≤ 0.5  in feed consumption, feed conversion ratio and  mortality. 
Data showed no significant differences P ≤ 0.5 in relative growth rate and 
dressing percentage. 
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