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المعامل بانزیم البیتاكلوكانیز او المنبت بدیالً عن الغیر معامل و الشعیر األسود المحلي إحاللتأثیر 
  الذرة الصفراء في تغذیة الدجاج البیاض

  رویدة زھیر یونس                                   إبراھیم سعید إبراھیم
  العراق/ الموصلجامعة / كلیة الزراعة والغابات / قسم الثروة الحیوانیة

  

  الملخص
جامع�ة الموص�ل  واس�تمرت / أجریت الدراسة في حقول الدواجن الت�ابع لكلی�ة الط�ب البیط�ري 

وزع��ت عش��وائیاً ف��ي س��بعة ) ن��وع ھب��رد(دجاج��ة بیاض��ة ) ٢١٠(اس��تخدم . لفت��رة خمس��ة اش��ھر انتاجی��ة
مقارن��ة العلیق��ة  تض��منت المع��امالت) مك��رر/ دجاج��ة  ١٥(معامل��ة / مع��امالت تغذوی��ة بواق��ع مك��ررین 

+ ش��عیر ع��ادي أو معام��ل ب��انزیم البیتاكلوك��انیز او منب��ت  ٪٣٠، )ذرة ص��فراء ٪٦٠+ ش��عیر  ٪ص��فر(
أظھ�رت النت�ائج زی�ادة  .شعیر عادي أو معامل بأنزیم البیتاكلوك�انیز او منب�ت  ٪٦٠ذرة صفراء ،  ٪٣٠

ل�ي لك�ل دجاج�ة وكف�اءة ، وزن الب�یض وكتل�ة الب�یض الكHD%)(في إنتاج الب�یض ) ٠.٠٥ ≤أ (معنویة 
شعیر معام�ل ب�أنزیم البیتاكلوك�انیز وب�نفس المس�توى م�ن  ٪٣٠التحویل الغذائي في المعاملة الحاویة على

فروق��ات معنوی��ة ف��ي اس��تھالك العل��ف وج��ود ف��ي ح��ین اظھ��ر التحلی��ل االحص��ائي ع��دم  .ال��ذرة الص��فراء 
وج�د . عیر معام�ل ب�االنزیم او اإلنب�اتش� ٪٦٠أو  ٣٠علیقة المقارنة والعالئق الحاوی�ة عل�ى الیومي بین 

ذرة  ٪٣٠ذرة ص�فراء أو  ٪٦٠زیادة معنویة في نسبة البقع الدمویة واللحمیة للمعاملتین الحاویتین عل�ى 
كما لوحظ انخف�اض معن�وي ف�ي تركی�ز كولس�ترول ص�فار . صفراء وبنفس المستوى من الشعیر العادي 
  .عیر اسود عادي او معامل باألنزیم او اإلنباتش ٪٦٠البیض ومصل الدم للمعامالت الحاویة على 

  

  المقدمة 
نظراً لتزاید المنافسة بین احتیاجات اإلنسان وحیوان�ات المزرع�ة ومنھ�ا ال�دواجن ف�ي الحص�ول 
على مصادر الطاقة المتمثلة في الحبوب ومصادر البروتین المتمثلة في البذور الزیتیة فق�د أدى ذل�ك إل�ى 

م بذور الذرة في عالئق الدواجن الرتفاع أثمانھا فض�الً ع�ن ع�دم توفرھ�ا محلی�اً التفكیر في تحدید استخدا
ولك��ون االس��تیراد م��ن خ��ارج القط��ر یك��ون . بكمی��ات كافی��ة لس��د احتیاج��ات ص��ناعة ال��دواجن ف��ي الع��راق

ادة لذلك ال ب�د م�ن وج�ود ب�دیل لھ�ذه الم�. مرھوناً بالعالقات السیاسیة مع الدول المنتجة لتلك المادة العلفیة
كمص�در (االنتاج المحلي وبأقل كلفة وأكث�ر ض�ماناً الس�تمرار العملی�ة اإلنتاجی�ة مث�ل حب�وب الش�عیر  من

بدیالً عن الذرة الصفراء في عالئق الدواجن فضالً عن كون�ھ مص�دراً بروتینی�اً مھم�اً ف�ي العلیق�ة ) للطاقة
ثی��ونین وك��ذلك الرتف��اع نس��بة عل�ى ال��رغم م��ن افتق��اره إل��ى بع��ض األحم��اض االمینی��ة مث��ل الالیس��ین والم

مس��ؤولة ع��ن ارتف��اع لزوج��ة كلوك��ان ال –األلی��اف مقارن��ة بال��ذرة الص��فراء واحتوائ��ھ عل��ى م��ادة البیت��ا 
یعم�ل عل�ى التص�اق الب�راز ف�ي فتح�ة المخ�رج مس�بباً انخف�اض القابلی�ة اإلنتاجی�ة للطی�ور الذي الفضالت 

وال س�یما ف�ي عالئ�ق ف�روج اللح�م وع�دم زی�ادة ل�ذلك بق�ي اس�تخدام الش�عیر مح�دوداً ). ١٩٩٣البستاني، (
ألن�ھ یس�بب انخف�اض ف�ي نس�بة ) ١٩٦٢وآخ�رون،  Leog(ف�ي عالئ�ق ال�دجاج البی�اض  ٪٣٥نسبتھ عن 

  .الطاقة المھضومة فضالً عن إعطائھ بیضاً ذا صفار باھت اللون 
المعامل�ة إن الھدف من ھذه الدراس�ة ھ�و تحس�ین القیم�ة الغذائی�ة للش�عیر األس�ود المحل�ي وذل�ك ب

إلحالل�ھ جزئی�اً أو كلی�اً Germinationأو إنبات ب�ذور الش�عیر  (ß- glucanaes)كلوكانیز \بانزیم البیتا 
محل الذرة الصفراء في علیقة ال�دجاج البی�اض وت�أثیره عل�ى بع�ض الص�فات اإلنتاجی�ة والنوعی�ة للب�یض 

  .الناتج
  

  مواد البحث وطرائقھ
باس�تخدام دج�اج / جامع�ة الموص�ل/ كلی�ة الط�ب البیط�ري / أجریت ھذه الدراسة ف�ي حق�ل ال�دواجن 

بعم�ر (دجاجة ف�ي بدای�ة فت�رة اإلنت�اج  ٢١٠حیث وضعت  (ISA- Brown)بیاض نوع ھبرد من شركة
حج�رات لك�ل جان�ب م�ن القاع�ة  ٧حجرة بصورة عشوائیة بواق�ع  ١٤في قاعة مقسمة على ) أسبوع ٢٤

 ١٨(یمھ�ا ب��الرش واس��تخدمت فت��رة إض��اءة یومی��ة ت��م تنظی��ف القاع��ة وتعق. حج��رة/ دجاج��ة  ١٥وبمع�دل 
 تم تقدیم العلف یدویاً في معالف اسطوانیة وفق�اً لبرن�امج) ٤(وجھزت القاعة بمفرغات ھواء عدد ) ساعة

   . لتر  ٥التغذیة الموصى بھا من قبل الشركة المنتجة واستعمل مناھل بالستیكیة مقلوبة سعة 
  

  ني مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثا
   ٣/١١/٢٠١٠وقبولھ  ٧/٢/٢٠١٠م البحث  لتاریخ تس
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م�ن  ٪٦٠و  ٣٠استخدم في الدراسة سبعة معامالت تغذویة متضمناً الش�عیر األس�ود المحل�ي بنس�بة 
) غی�ر معام�ل(مكونات العلیقة بدیالً جزئیاً أو كلیاً عن الذرة الصفراء وذلك إما عل�ى ش�كل ش�عیر ع�ادي 

ذرة  ٪٦٠كلوكانیز أو شعیر منبت فضالً عن علیق�ة الس�یطرة الحاوی�ة عل�ى  البیتا أو شعیر معامل بأنزیم
صفراء تم انبات بذور الشعیر بوضعھ في قطعة نایلون على االرض وفرشت علی�ھ اكی�اس جنف�اص وت�م 

م ورطوب�ة ٣٠ْ-٢٠ساعة مع وجود درجة حرارة یتراوح ب�ین ) ٧٢(ترطیبھا بالماء وكانت فترة االنبات 
حص�ول عملی�ة االنب�ات بع�د ذل�ك ت�م ھ�رس الب�ذور النابت�ة النھ�اء عملی�ة االنب�ات ث�م ل ٪٨٥نسبیة ح�والي 

لیب وعبئ�ت ف�ي اكی�اس لغ�رض جرش�ھا واس�تخدامھا ف�ي الدراس�ة قففت البذور في اشعة الشمس مع التج
 ١كلوك��انیز ف�ي العلیق��ة بمع��دل  –اس��تخدم أن��زیم البیت�ا . توض�یحاً للعالئ��ق التجریبی�ة ) ١(ویب�ین الج��دول 

ط��ن طبق��اً إلرش��ادات الش��ركة المنتج��ة وھ��و منت��وج فرنس��ي المنش��أ یحت��وي عل��ى البیتاكلوك��انیز / كغ��م
یض�اف  Exo- β- Glucanaseان انزیم البیتاكلوكانیز انزیم خ�ارجي  .كغم/وحدة دولیة ١.٢٥٠.٠٠٠

حی�ث . الى العالئق وتعمل عل�ى مھاجم�ة البیتاكلوك�ان المتواج�د ف�ي ج�دار خالی�ا الس�ویداء لب�ذرة الش�عیر
یعم��ل ھ��ذا المرك��ب ف��ي ح��دوث اض��طرابات ھض��میة عن��د تناولھ��ا م��ن قب��ل الطی��ور ویقل��ل االس��تفادة م��ن 

  .العناصر الغذائیة للبذرة
  

  مكونات العالئق التجریبیة األساسیة): ١(الجدول 

  ٪ المادة العلفیة
  مستوى الشعیر

  ٪٦٠  ٪٣٠  علیقة السیطرة
  )**٧، ٦ ،٥(العالئق   )*٤، ٣، ٢(العالئق   )١(علیقة 

  ٦٠  ٣٠  صفر  شعیر اسود محلي
  صفر  ٣٠  ٦٠  ذرة صفراء
  ١٩  ٢٠  ٢١  )٪٤٤(كسبة فول الصویا 

  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٥  مركز بروتین
  ٣.٥  ٥  ٣  حنطة محلیة

  صفر  صفر  ٣.٥  نخالة حنطة ناعمة
  ٥  ٢.٥  صفر  زیت نباتي
  ٢.٥  ٢.٥  ٢.٥  بریمكس
  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ملح طعام

  ٧  ٧  ٧  حجر الكلس
  ٪البروتیني الخام   ١٧.٥٩  ١٧.٥٥  ١٧.٦  يئمیاالتركیب الكی

  طاقة ممثلة
  ٢٧٧٧  ٢٧٨٢  ٢٧٨٨  كغم/ كیلو سعرة

  ٣.١٩  ٣.١٧  ٣.٢٥  ٪الكالسیوم
  ٠.٥٣  ٠.٥٢  ٠.٥١  ٪فسفور متوفر
  ٥.٠٥  ٣.٨١  ٢.٨٢  ٪ألیاف خام

 ش�عیر اس�ود ٪٣٠، ذرة ص�فراء  ٪٣٠+ ش�عیر اس�ود غی�ر معام�ل  ٪٣٠تمث�ل العالئ�ق الحاوی�ة عل�ى ) ٤، ٣، ٢(العالئق * 
  .ذرة صفراء على التوالي ٪٣٠+ شعیر اسود منبت  ٪٣٠ذرة صفراء ،  ٪٣٠+ مضاف إلیھ أنزیم البیتاكلوكانیز 

شعیر اسود مضاف إلی�ھ أن�زیم البیت�ا  ٪٦٠شعیر اسود غیر معامل ،  ٪٦٠تمثل العالئق الحاویة على ) ٧، ٦، ٥(العالئق ** 
  .  لتواليشعیر اسود منبت على ا ٪٦٠كلوكانیز، 

  .)١٩٩٤،  NRC،)Anonymousتم حساب التحلیل الكیمیاوي لمكونات العالئق حسب ما جاء في *** 
  

، وزن البیض��ة )٪HD(النس��بة المئوی��ة إلنت��اج الب��یض عل��ى اس��اس: ت��م دراس��ة الص��فات التالی��ة
كمی�ة فق�د حس�بت بط�رح ) ی�وم/ دجاج�ة/ غ�م(أما استھالك العل�ف . غم ٠.٥باستخدام میزان ذي حساسیة 

معامل�ة / بیض�ة  ١٠٠العلف المتبقي من الكمیة المقدمة یومیاً كما تم اخ�ذ عین�ات م�ن الب�یض مكون�ة م�ن 
) ١٩٨٩حسب ما ورد ف�ي الفی�اض ون�اجي،  (Haugh unit)نھایة كل شھر وتم اخذ قیاسات وحدة ھیو 

م جھ�از المروح�ة اللونی�ة النسبة المئویة للبقع الدمویة واللحمیة ، أم�ا ل�ون الص�فار فق�د ت�م قیاس�ھ باس�تخدا
أم��ا ). ١٥(إل��ى الل��ون البرتق��الي الغ��امق رق��م ) ١(لون��اً م��ن األص��فر الف��اتح الل��ون رق��م  ١٥المؤلف��ة م��ن 
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و  Eliasبالنسبة لصفات كولسترول صفار البیض وبالزما الدم فقد تم قیاسھا وفقاً للمعاملة الت�ي أوردھ�ا 
Francy ،)باستخدام جھاز الطیف  )١٩٦٣Spectrophotometer     

  
Cholesterol Concentration =                               ×  Standard Conc.(200 ml/DC) 

  
ف�ي تحلی�ل  بیان�ات التجرب�ة بطریق�ة االتج�اه الواح�د  (CRD)استخدم التصمیم العشوائي الكامل 

ب�ین مع�امالت   ف�ي اختی�ار معنوی�ة الف�روق 0.05عل�ى مس�توى احتم�ال  )١٩٥٥( واستخدم اختبار دنك�ن
  .التجربة 

  

 النتائج والمناقشة 
إل�ى ع�دم وج�ود فروق�ات معنوی�ة ف�ي مع�دالت إنت�اج الب�یض ) ٢(یشیر الجدول : الصفات اإلنتاجیة: أوالً 
 )HD٪ ( ش�عیر اس�ود ب�دیالً ع�ن ال�ذرة الص�فراء  ٪٣٠ إحاللعند) س�واء عن�د إض�افة ) ٤و ٣العلیقت�ین

ویالح�ظ تف�وق إنت��اج ). ١(و اإلنب�ات وذل�ك مقارن�ة بالعلیق��ة األساس�یة أن�زیم البیت�ا كلوك�انیز ال�ى العلیق��ة أ
ش��عیر غی��ر معام��ل حی��ث بل��غ  ٪٣٠الحاوی��ة عل��ى ) ٢(مقارن��ة بالعلیق��ة ) ٤، ٣(للعلیقت��ین معنوی��اً الب��یض 

ویتب��ین م��ن الج��دول . عل��ى الت��والي ٪ ٨٢.١٥و  ٨٣.٠٨،  ٧٥.٧٥نس��بة إنت��اج الب��یض للعالئ��ق الثالث��ة 
ش�عیر اس�ود س�واء مض�اف  ٪٦٠روقات معنویة في إنتاج البیض الكلي عند المس�توى أیضاً عدم وجود ف

  إلی����ھ األن����زیم أو عن����د إج����راء عملی����ة اإلنب����ات ف����ي ح����ین تفوق����ت الطی����ور المغ����ذاة بھ����اتین العلیقت����ین 
الحاویة على نف�س المس�توى ) ٥(في نسبة إنتاج البیض مقارنة بالعلیقة ) ٠.٠٥احتمالیة (معنویاً ) ٧، ٦(

للعالئ��ق الثالث��ة عل��ى  ٪٨٠.٦٢و  ٨٠.٦٤، ٧٥.٠ش��عیر غی��ر المعام��ل حی��ث بل��غ المع��دل الع��ام م��ن ال
ادى الى انخف�اض  ٪٦٠أو  ٣٠یتضح من ذلك ان اضافة الشعیر غیر المعامل الى العلیقة بنسبة  .التوالي

وآخ�رون  Mingan- Choctتتفق ھ�ذه النت�ائج م�ع م�ا وج�ده  H.Dمعنوي في انتاج البیض على اساس 
الحظ��وا زی��ادة معنوی��ة ف��ي الطاق��ة األیض��یة  إذ) ٢٠٠٤( Barneveld و Hughes  وك��ذلك) ١٩٩٩(

إل�ى تف�وق وزن ب�یض ) ٢(یشیر الجدول ، یر المنبت مقارنة بالشعیر العاديفي الشع (AME)الظاھریة 
، ٢(ئق شعیر معامل باألنزیم مقارن�ة بتل�ك المغ�ذاة ب�العال ٪٣٠الحاویة على ) ٣(الطیور المغذاة بالعلیقة 

ویتض��ح م��ن النت��ائج . الحاویت�ان عل��ى نف��س المس��توى م�ن الش��عیر غی��ر المعام��ل أو المعام�ل باإلنب��ات) ٤
أیض��اً أن إض��افة أن��زیم البیت��ا كلوك��انیز إل��ى علیق��ة ال��دجاج البی��اض الحاوی��ة عل��ى مس��توى م��نخفض م��ن 

ب�یض ب�أوزان أعل��ى ت�ؤدي إل�ى إنت�اج ) ٣العلیق��ة (وب�نفس المس�توى م�ن ال�ذرة الص�فراء ) ٪٣٠(الش�عیر 
وربما یع�زى ذل�ك ) ٪٦٠(مقارنة باإلنبات أو إضافة األنزیم إلى عالئق ذات مستویات عالیة من الشعیر 

وبالت�الي قل�ة فاعلی�ة االن�زیم ) اح�الل كل�ي ب�دیال ع�ن ال�ذرة الص�فراء(ارتفاع نسبة الشعیر المس�تخدم إلى 
ع ارتف��اع نس��بة االلی��اف عن��د المس��تویات المض��اف ف��ي تحلی��ل مرك��ب البیتاكلوك��ان ف��ي الب��ذرة متزامن��ا م��

العالی��ة م��ن الش��عیر مقارن��ة ب��العالئق الحاوی��ة عل��ى ال��ذرة الص��فراء فق��ط بم��ا ی��نعكس س��لبا ف��ي مع��دالت 
ویالحظ أن إنتاج البیض الع�الي ، اسیة وبالتالي انخفاض وزن البیضةاالستفادة من العناصر الغذائیة االس

لبیض��ة انعك��س مباش��رة ف��ي تف��وق ھ��ذه المعامل��ة أیض��اً ف��ي كتل��ة وتفوقھ��ا ف��ي وزن ا) ٣(لطی��ور المعامل��ة 
 ول�م .) ٧ و٦، ٤، ١(والتي لم تختلف معنویاً عن تلك في المعامالت  البیض المنتج للفترة الكلیة للدراسة

حی�ث ل�م یالحظ�وا أي  )٢٠٠٣(وآخ�رون  Mathouthi و )١٩٩٠(تتفق ھذه النتائج مع ما وجده جعف�ر 
أم�ا بالنس�بة الس�تھالك العل�ف فتب�ین م�ن الج�دول وج�ود ، ف�ي وزن الب�یض المن�تج فة األن�زیم تأثیر إلض�ا

شعیر اسود سواء  ٪٦٠أو  ٣٠تقارب في استھالك العلف بالنسبة  لطیور جمیع المعامالت الحاویة على 
) ١(وكذلك الح�ال م�ع طی�ور معامل�ة الس�یطرة ) ٧و  ٦، ٤، ٣العالئق (أكان معامالً باألنزیم أو اإلنبات 

ذا ی��دل عل��ى تق��ارب ف��ي استس��اغة الطی��ور لتن��اول العل��ف لمع��املتي تحس��ین القیم��ة الغذائی��ة وض��من وھ��
ال�ذي ف�ي  یق�اربمستویي الشعیر تحث الدراسة ووصول ھ�اتین المع�املتین إل�ى مس�توى م�ن االس�تھالك 

ل�ف اس�تھالك العویالحظ انخفاض معنوي ف�ي  .الحاویة على الذرة الصفراء وحدھا) ١(معاملة السیطرة 
تتف�ق نت�ائج ھ�ذه الدراس�ة بھ�ذا الخص�وص م�ع  ،بباقي المع�امالتمقارنة ) ٥و  ٢( تینللطیور في المعامل

حی��ث وج��دوا أن إض��افة أن��زیم البیتاكلوك��انیز إل��ى  ) ٢٠٠١(وآخ��رون  Scout ) ١٩٩٠(جعف��ر  نت��ائج
الئ��ق غی��ر لععالئ��ق ال��دجاج البی��اض الحاوی��ة عل��ى الش��عیر أدت إل��ى تحس��ین تن��اول العل��ف مقارن��ة م��ع ا

تب�ین أن أفض�ل كف�اءة للتحوی�ل الغ�ذائي كان�ت ف�ي ) ٢(وعن�د اس�تعراض الج�دول ، المضاف إلیھا األنزیم
) ٦و ٧، ٤، ١(ذلك المعامالت  یلي ٢.٣٢شعیر معامل باألنزیم حیث بلغت  ٪٣٠المعاملة الحاویة على 

  حی��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ث

(A)Sample 

(A)Standard 
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الص�فات اإلنتاجی�ة مح�ل ال�ذرة الص�فراء ف�ي بع�ض العادي، المعامل بانزیم البیتاكلوكانیز او المنبت  شعیر األسودللاو الكلي اإلحالل الجزئي یبین تأثیر : ) ٢(جدول ال

  للدجاج البیاض
  

  *الصفات المدروسة

  مستوى الشعیر
  

  علیقة السیطرة
)١(  

٣٠%  
  شعیر عادي

)٢(  

٣٠%  
شعیر معامل 

  )٣( باألنزیم

٣٠%  
  شعیر منبت

)٤(  

٦٠%  
  شعیر عادي

)٥(  

٦٠%  
شعیر معامل 

  )٦( ألنزیمبا

٦٠%  
  شعیر منبت

)٧(  
  إنتاج البیض

)HD(%  
  أ
٢.٩٦±٧٩.٩٧  

  ب
٢.١٢±٧٥.٧٥  

  أ
٢.٣٣±٨٣.٠٨  

  أ
٢.٤٠±٨٢.١٥  

  ب
٢.٣٩±٧٥.٠٠  

  أ
٢.٤٥±٨٠.٦٤  

  أ
١.٧٢±٨٠.٦٢  

  وزن البیض
  )غم(

  أ
١.١٨±٦٦.١٧  

  د
٠.٧٩±٥٩.٢٧  

  أ
١.٤٠±٦٧.٩١  

  ب جـ
٠.٦٠±٦٢.٧٠  

  جـ د
٠.٧٥±٦٠.٢١  

  ب جـ د
٠.٥٥±٦٢.٢٢  

  ب
٠.٥٢±٦٣.٩١  

  كتلة البیض
  )دجاجة/ كغم بیض(

  أ ب
٣.٨٧±٧.٦٧  

  ب
١.٧٩±٦.٧٨  

  أ
٠.٨٥±٨.٤٨  

  أ ب
٣.٤١±٧.٥٤  

  ب
١.٦٤±٦.٣٢  

  أ ب
٣.١٠±٧.٣٥  

  أب
٢.٨٤±٧.٤٠  

كمیة العلف المستھلك 
  )یوم/ دجاجة/ غم(

  أ
٠.٥٤±١٢٧.٨٩  

  جـ
٠.٤٠±١٢١.٦٨  

  أ ب
٠.٥٢±١٢٦.٤٦  

  أب
٠.٥٣±١٢٥.٦٢  

  ب جـ
٠.٥٢±١٢٣.٨٧  

  أ ب
٠.٤١±١٢٦.٣٨  

  أ ب
٠.٤٨±١٢٥.٣٧  

كفاءة التحویل الغذائي 
  )كغم بیض/كغم علف(

  أ ب
٠.٦٢±٢.٥٠  

  ب
٠.٦٢±٢.٦٩  

  أ
٠.٠٣±٢.٣٢  

  أ
٠.١٤±٢.٥٠  

  جـ
٠.١١±٢.٩٤  

  ب
٠.٠٤±٢.٥٨  

  ب
٠.٠٣±٢.٥٤  

  
  )اسبوع من العمر ٤٤ولغایة  ٢٤من (الصفات اإلنتاجیة تمثل معدل نتائج عشرة مراحل تجریبیة مكونة من أسبوعان لكل مرحلة *  

 .٠.٠٥المعدالت التي تحمل حروفاً مختلفة أفقیاً تدل على وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال     
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الصفات النوعیة للبیض بعض في  محل الذرة الصفراء لشعیر األسود العادي، المعامل بأنزیم البیتاكلوكانیز أو المنبتاإلحالل الجزئي او الكلي لیبین تأثیر ) ٣(جدول ال
  المنتج

  

الصفات النوعیة 
  **للبیضة

  مستوى الشعیر
  

  علیقة السیطرة
)١(  

٣٠%  
  شعیر عادي

)٢(  

٣٠%  
شعیر معامل 

  )٣( باألنزیم

٣٠%  
  )٤( شعیر منبت

٦٠%  
  )٥( شعیر عادي

٦٠%  
شعیر معامل 

  )٦( باألنزیم

٦٠%  
  شعیر منبت

)٧(  
  ١.٩٣±٨٢.١٠  ٢.٠٢±٨٢.٨١  ٢.٠٤±٨١.٩٦  ٢.١٧±٨١.٩٥  ٢.٠٢±٨١.١٥  ١.٧٦±٨١.٦٨  ١.٩٩±٨٢.٥٠  ویوحدة ھ

البقع الدمویة واللحمیة 
(%)  

  أ
٠.٤٢±٨.٧  

  أ
٠.١٢±٨.٥  

  ب
٠.٣١±٥.٥  

  ب
٠.٣٠±٥.٩  

  ب
٠.١٤±٥.٧  

  ب
٠.٠٨±٥.٥  

  ب
٠.٠٩±٥.٣  

  كولسترول صفار البیض
  )غم/ ملغم(

  ب
٠.٢١٥±٣٧٥.٤  

  ب
٠.٣١±٣٥٩.٥  

  ب
٠.٢٢٣±٣٣١.٨  

  ب
٠.٢٩١±٣٢٨.٩  

  أ
٠.١١٣±٢٤٧.٢  

  أ
٠.١٦٠±٢١٥.٤  

  أ
٠.٢٣٢±٢٠٨.٦  

  كولسترول بالزما الدم
  )دل/ ملغم  (

  ب
٠.١٣±٢٥٦.٤  

  ب
٠.٣٥±٢٣٢.٩  

  ب
٠.٢٧±٢٢٠.٣  

  ب
٠.١١±٢٠٠.٥  

  أ
٠.٢٦±١٨٥.٢  

  أ
٠.١١٢±١٦٨.٢  

  أ
٠.١١٢±١٦٢.٥  

  أ  لون الصفار
٠.١٥٢±١٢.١  

  أ
٠.١١٥±١١.٤  

  أ
٠.٢٠٠±١١.٢  

  أ
٠.٢٠٠±١١.٠  

  ب
٠.١١٥±٧.٤  

  ب
٠.١٥٥±٧.٣  

  ب
٠.٢٣٠±٨.٠  

  صفر  صفر  ٣.٣  صفر  صفر  ٣.٣  ٣.٣  %نسبة الھالكات 
  .)من العمر أسبوع ٤٤أسبوع لغایة  ٢٤من ( الصفات النوعیة یمثل معدل نتائج خمسة مراحل تجریبیة مكونة من أربعة أسابیع لكل مرحلة* * 

 .٠.٠٥المعدالت التي تحمل حروفاً مختلفة أفقیاً تدل على وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 
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   المعامل�����ةوأخی�����راً ف�����ان أوط�����أ كف�����اءة تحوی�����ل كان�����ت ف�����ي ) ٢.٥٨و  ٢.٥٤، ٢.٥٠،  ٢.٥٠بلغ�����ت 
حی�ث ) ٢٠٠١(وآخ�رون  Rotterوھ�ذه ال تتف�ق م�ع نت�ائج ، كغم بیض / كغم علف ) ٢.٩٤( إذ بلغ) ٥(

  .لم یالحظوا فروقات معنویة في كفاءة التحویل الغذائي للشعیر المعامل باألنزیم مقارنة بالشعیر العادي
إل��ى ت��أثیر المع��امالت المختلف��ة ف��ي وح��دة ) ٣(یش��یر الج��دول : النوعی٤٤ة الداخلی٤٤ة للب٤٤یضالص٤٤فات : ثانی٤٤اً 

ل��م یتب��ین م��ن التحلی��ل اإلحص��ائي لھ��ذه الص��فة وج��ود فروق��ات معنوی��ة ف��ي المع��دل الع��ام للمراح��ل . و ی�ھ
فیش�یر ج أما بالنسبة للبقع الدمویة واللحمیة للب�یض المن�ت. الخمسة بالنسبة لجمیع المعامالت تحت الدراسة

لھ��ذه الص��فة ف��ي الب��یض المن��تج م��ن المع��املتین االول��ى  )٪٠.٥ ≤أ ( الج��دول ال��ى وج��ود ارتفاع��ا معنوی��ا
وال یت��وفر ل�دینا مص��ادر لتفس��یر ذل�ك وربم��ا یع��ود األم�ر إل��ى أس��باب ، والثانی�ة مقارن��ة بب�اقي المع��امالت

ل��بعض االف��راد ف��ي القط��ع  او الحال��ة الص��حیة وراثی��ة وح��االت فردی��ة خارج��ة ع��ن ت��أثیر عوام��ل التغذی��ة
/ ملغ�م(أیضاً إلى تأثیر المعامالت المختلفة في نس�بة الكولس�ترول ف�ي ص�فار الب�یض ) ٣(ویشیر الجدول 

ویتض��ح م��ن ذل��ك ع��دم وج��ود فروق��ات معنوی��ة لھ��ذه الص��فة ب��ین  )دل/ملغ��م (ومص��ل ال��دم ) ص��فار غ��م
) ١(لطی��ور المعامل��ة وألنزیم ش��عیر س��واء ع��ادي أو منب��ت أو معام��ل ب��ا ٪٣٠المع��امالت الحاوی��ة عل��ى 

م�ن مكوناتھ�ا إل�ى  ٪٣٠الحاویة على ال�ذرة الص�فراء لوح�دھا وان رف�ع مس�توى الش�عیر ف�ي العلیق�ة م�ن 
بالزما الدم معنوی�اً ویعن�ي ذل�ك ومستوى كولسترول البیض  )٠.٠٥ ≤أ (اً معنویاً أدى إلى انخفاض ٪٦٠

یز أو إجراء عملیة اإلنبات ف�ي محت�وى الب�یض أو عدم وجود أي تأثیر واضح إلضافة أنزیم البیتا كلوكان
إن انخفاض نسبة الكولسترول في الب�یض أو بالزم�ا ال�دم عن�د المس�توى الع�الي م�ن . الدم من ھذه المادة 

، Northربما یعود إلى ارتفاع محتوى العلیقة من األلیاف الخام، وف�ي ھ�ذا المج�ال ذك�ر ) ٪٦٠(الشعیر 
یخف�ض م�ن نس�بة الكولس�ترول ف�ي الب�یض  ٪ ١٠ -٨ف�ي العلیق�ة بمق�دار ان رفع نسبة األلیاف ) ١٩٨٤(

حی�ث الحظ�وا ) ٢٠٠٥(ومت�ولي ،) ١٩٩٤(وآخ�رون ، Amanوھذا یتناقض مع م�ا ذك�ره  ٪١٣بمقدار 
أن محت��وى البیض��ة وبالزم��ا ال��دم م��ن الكولس��ترول ی��نخفض عن��د اس��تخدام األن��زیم ف��ي علیق��ة ال��دجاج 

الذي یعد من الصفات المھم�ة الت�ي تعك�س رغب�ة المس�تھلك ف�ي اقتن�اء  أما بالنسبة للون الصفار. البیاض 
والخ�الي م�ن  ٪٦٠إل�ى أن الطی�ور المغ�ذاة بالمس�توى الع�الي م�ن الش�عیر ) ٣(البیض فق�د أش�ار الج�دول 

الذرة الصفراء یؤدي إلى إنتاج بیض افتح لوناً من صفار البیض الناتج من الطیور المغذاة عل�ى العالئ�ق 
ل�م یالح�ظ أي ت�أثیر إلض�افة . ذرة صفراء كمصدر وحید للحبوب أو المخلوطة مع الشعیر  الحاویة على

 ش�عیر م�ن مكون�ات العلیق�ة، ٪٦٠أو  ٪٣٠اإلنبات في لون صفار البیض س�واء عن�د مس�توى  األنزیم أو
 ان الذرة الصفراء تحتوي على مادة الزانثوفیل التي تؤثر بش�كل   رئیس�ي ف�ي إلىویعود السبب في ذلك 

ت�ائج لون الصفار وان عدم استخدام الذرة في ھذه العالئق ادى الى تدھور في لون الصفار ، تتفق ھ�ذه الن
حیث الحظ فروقات معنویة في صفة لون الصفار لص�الح طی�ور المعامل�ة ) ١٩٩٠(مع ما وجده جعفر ،

تأثیر ف�ي ل�ون ص�فار  ولم یكن إلضافة األنزیم أي. الحاویة على الذرة الصفراء مقارنة بالعالئق األخرى
یس��تنتج م��ن الدراس��ة امكانی��ة اح��الل الش��عیر  .الب��یض عن��د إض��افتھ لجمی��ع مس��تویات الش��عیر ف��ي العلیق��ة

ف�ي العلیق�ة ف�ي حال�ة اج�راء معامل�ة اض�افة ان�زیم  ٪٥٠وبنس�بة االسود المحلي بدیالً عن الذرة الصفراء 
  .في الصفات االنتاجیة لدجاج البیض البیتاكلوكانیز او انبات بذور الشعیر دون حصول تأثیر سلبي
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 ABSTRACT 
          This study was conducted in the fields of the College of Veterinary 
Medicine / Mosul University , for five months duration . A total of 210 hens 
(Hubbard breed)  were distributed in seven treatments (two rep. / treat). the 
experimental treat . consist of the control (0٪ barley+ 60٪ corn), 30٪ untr. or 
treat with b -glucanase enzyme or germinated barley , 60٪ untr. or treat with 
b -glucanase or germinated barley. The results showed a significant increase (p 
≤ 0.05) in HD٪ egg production , egg weight , total egg mass per hen and feed 
conversion efficiency in birds fed the diet containing 30 ٪ barley treat with. b -
glucanase with the same level of yellow corn. No significant effect were 
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showed in feed consumption between the control diet and others containing 30 
or 60 ٪ barely treated with b -glucanase or germinated . the results was 
revealed also a significant increase in the percent of blood and meat spots in the 
eggs of the treats . containing 60 ٪ corn or 30 ٪ corn with the same level of 
barley. The concentration of cholesterol in egg youlk and blood serum were 
decreased in all diets containing 60٪ barley. 

  رالمصاد
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