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تأثير إضافة خميرة الخبز النشطة  Saccharomyces cerevisiaeفي العليقة لالداء االنتاجي لطائر السمان
البياض المحلي
اسراء مبشر توفٌق
نواؾ ؼازي عبود التمً
ٌاسر ؼانم صالح العزاوي
قسم الثروة الحٌوانٌة /كلٌة الزراعة
قسم الثروة الحٌوانٌة /كلٌة الزراعة قسم الثروة الحٌوانٌة /كلٌة الزراعة
والؽابات  /جامعة الموصل
والؽابات  /جامعة الموصل
والؽابات  /جامعة الموصل
الخالصة
هدفت هذه الدراسة معرفة تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من خمٌرة الخبز النشطة Saccharomyces
 cerevisiaeفً العلٌقة صفر 0.80 .0.40 .و  %1.20فً الصفات االنتاجٌة لطائر السمان البٌاض .استخدمت
 96انثى طائر سمان ) (Coturnix coturnix japonicaذات لون ابٌض بعمر  8اسابٌع ووزعت عشوائٌا الى
 4معامالت تجرٌبٌة فً كل منها  4مكررات بواقع  6اناث لكل مكرر .اظهرت نتائج التحلٌل االحصائً ان
اضافة خمٌرة الخبز  Saccharomyces cerevisiaeبنسب مختلفة ادى الى زٌادة معنوٌة (أ> )0.05فً كفاءة
التحوٌل الؽذائً(ؼم علؾ :ؼم بٌض) وعدد البٌض المنتج لكل انثى ووزن البٌضة وكتلة البٌض (ؼم بٌض/
انثى) ونسبة انتاج البٌض الٌومً  H.Dو وزن الصفار لصالح المعاملة الرابعة  %1.20خمٌرة .بٌنما لم تظهر
أي فروقات م عنوٌة فً وزن الجسم النهائً وكمٌة العلؾ المستهلك الكلً والٌومً وكذلك لوزن البٌاض ووزن
القشرة ونسبة البٌاض والصفار والقشرة للمعامالت االربع.
كلمات دالة :خمٌرة الخبز  ، Saccharomyces cerevisiaeطائر السمان ،انتاج البٌض.
تارٌخ تسلم البحث 2012/3/25 :وقبوله2012/5/21 :

المقدمة
ٌشهد العالم ٌوما بعد ٌوم تقدما هائال فً التكنولوجٌا عموما والتقانة الحٌوٌة خصوصا .وبعد ان حرمت
منظمة الصحة العالمٌة اضافة بعض المضادات الحٌوٌة قً تؽذٌة الدواجن كان البد من البحث عن البدائل ومنها
المعززات الحٌوٌة البروبٌوتك  Probioticوهً مجموعة من االحٌاء المٌكروبٌة النافعة وقد اشتق هذا
المصطلـح من كلمتٌن ٌونانٌتٌن هما  Proو  bioticواللتـان تعنٌان ألجـل الحٌـاة وهـذا المصطلـح عكـس مفهوم
 Antibioticالمضادات الحٌوٌة  Simmerinو  .)2001( ،Blautاتجه الباحثٌن الى استعمال خمٌرة الخبز
 Saccharomyces cerevisiaeعن طرٌق اضافتها للعلؾ اذ تعمل على زٌادة اعداد بكترٌا العصٌات اللبنٌة
فً القناة الهضمٌة فً الدواجن والتً تعمل على زٌادة الوزن وتحسٌن االنتاج الضنكً وناجًٌ .)2000( ،عرؾ
التعزٌز الحٌوي (البروبٌوتك) على أنه تزوٌد الحٌوان ببعض األحٌاء المٌكروبٌة النافعة كالخمائر وؼٌرها .التً
تقوم بؽلق المستقبالت الموجودة على الخالٌا الطالئٌة المبطنة للقناة الهضمٌة أو التنفسٌة بالشكل الذي ٌمنع
وصول المٌكروبات الممرضة إلى هذه المستقبالت مما ٌنعكس اٌجابٌـا ً على صحة الحٌوان وتحسٌن اداءه
االنتاجً  Jinواخرون ،)1997( .وعبد الرحمن .)1999( .اتخذت تربٌة السمان فً السنوات االخٌرة مكانة
هامة فً انتاج الدواجن البدٌلة ودرست صفات انتاجٌة عدٌدة منها نسبة الفقس ومعدل الخصوبة ونوعٌة البٌض
واستهالك العلؾ وكفاءة التحوٌل الؽذائً .ودرست اضافة خمٌرة الخبز الجافة Saccharomyces cerevisiae
على هذه الصفات حٌث الحظ عدد من الباحثٌن منهم  )2011( ،Berrinان اضافة المعزز الحٌوي البروبٌوتك
ادى الى تحسٌن انتاج البٌض ووزن البٌضة وزٌادة الوزن الحً وتحسٌن كفاءة التحوٌل الؽذائً ووزن البٌض.
ان الهدؾ من الدراسة الحالٌة هو معرفة تاثٌر إضافة كمٌات محددة من المعزز الحٌوي (بروبٌوتٌك) خمٌرة
الخبز النشطة  Saccharomy cescerevisiaeفً األداء اإلنتاجً لطائر السمان البٌاض.
مواد البحث وطرائقه
اجرٌت الدراسة فً حقلل اللدواجن التلابع لقسلم الثلروة الحٌوانٌلة /كلٌلة الزراعلة والؽابلات /جامعلة الموصلل
وللمللدة مللن  2011/10/17ولؽاٌللة ٌ 60 ،2011/12/17ومللا ،اسللتخدم فٌهللا  96انثللى مللن طٌللور السللمان البٌاضللة
) (Coturnix coturnix japonicaذات اللون االبلٌض وبعملر  8اسلابٌع .وزعلت هلذه الطٌلور عشلوائٌا فلً 4
معامالت تجرٌبة بواقع  4مكررات للمعاملة الواحدة حٌث احتوى المكلرر (قفل ) عللى  6انلاث .أضلٌفت خمٌلرة
الخبز النشلطة الجافلة اللى العللؾ بنسلب صلفر 0480 .0440 .و .% 1420وٌلبن الجلدول ( )1مكونلات العلٌقلة ملن
المواد العلفٌة والتركٌب الكٌمٌاوي المحسوب والمــستخدم فً هذه الدراسـة وكان العلؾ والماء ٌقدمان للــطٌور
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. النسب المئوٌة للمواد المستخدمة قً العلٌقة قٌد الدراسة:)1(الجدول
Table (1): Composition of experimental basel diet
النسبة المئوٌة
%

المكونات
Ingredients

 بروتٌن44%كسبة فول الصوٌا
Soybean meal 44% protein
ذرة صفراء مجروشة
44
Yellow maize
حنطة محلٌة مجروشة
20
Local wheat crushed
ًمركز بروتٌن
6
Plant center
ًزٌت نبات
0.5
Plant oil
حجر الكلس
5
Limestone
ثانً فوسفات الكالسٌوم
1
Dicalcium phosphate(DCP)
ملح الطعام
0.25
Salt
*خلٌط فٌتامٌنات
0.25
mixtureVitamins
المجموع
100
Total
)1994(N.R.C. التركٌب الكٌمٌائً المحسوب للعالئق
Calculated Cemical composition of diets
) كؽم/ الطاقة الممثلة (كٌلو سعرة
2896
Metabolizable energy(Kcal/Kg)
%البروتٌن الخام
20.02
Crude Protein
%مستخل االٌثر
3.47
Ether extract
% االلٌاؾ الخام
2.95
Crude fiber
% الكالسٌوم
2.75
Calcium
23

، فولك اسد، بانثوٌك اسدK3 , E, D3 , B12 , B6 , B2 , B1 , A  فتامٌن:ً* خلٌط الفتامٌنات والمعادن واالحماض االمٌنٌة وه
 الٌسٌن، صودٌوم، مثٌٌونٌن، فسفور، كالسٌوم، سلٌنٌوم، ٌود، زنك، كوبلت، منؽنٌز، حدٌد، كولٌن،باٌوتٌن
* Mixture Fattaminac, minerals and amino acids, namely: Vitamin K3, E, D3, B12, B6, B2, B1,
A Banthwaik lion, Falk lion, Baiotin, Colin, iron, manganese, cobalt, zinc, iodine, selenium,
calcium, phosphorus, Mtheionin, sodium, lysine

 سم للطول والعـرض50 × 50 × 50 حـدٌدٌة قٌاس
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واالرتفاع على التوالً .وضعت الطٌور تحت نفس الظروؾ االدارٌة والبٌئٌة المناسبة .تم دراسة الصفات
االتٌة :وزن الجسم الحً (ؼم) كفاءة التحوٌل الؽذائً (ؼم علؾ :ؼم بٌض) (ؼم علؾ :بٌضة) ،العلؾ المستهلك
الكلً والٌومً (ؼم) ،الماء المستهلك الكلً والٌومً (مل) وعدد البٌض المنتج لكل انثى .وزن البٌضة (ؼم)
وكتلة البٌض لكل انثى (ؼم) ونسبة انتاج البٌض الٌومً  )%( H.Dومواصفات البٌضة وتشمل (وزن
البٌاض(ؼم) ،وزن الصفار(ؼم) ،وزن القشرة (ؼم) ونسبة البٌاض( ،)%نسبة الصفار ( )%ونسبة القشرة ()%
ونسبة البٌاض :الصفار) .اجري التحلٌل االحصائً وقد اعتمد استخدام التصمٌم العشوائً الكامل ()C.R.D
وتمت المقارنة بٌن المتوسطات حسب اختبار دنكن )1955( Duncansلجمٌع الصفات التً تناولتها الدراسة عند
مستوى المعنوٌة هو (أ >  .)1992( .Anonymous )0.05النموذج الرٌاضً التالً فً التحلٌل االحصائً
yij = M + ti + Eij
اذ ان:
 = yijقٌمة المشاهدة.
 = Mالمتوسط العام للمشاهدات.
 = tiتاثٌر المعاملة.
 = Eijتاثٌر الخطا القٌاسً.
النتائج والمناقشة
من نتائج التحلٌل االحصائً جدول( )2لم ٌالحظ أي فروقات معنوٌة لصفة وزن الجسم النهائً والزٌادة
الوزنٌة بٌن المعامالت االربعة بل كانت فروقات حسابٌة لصالح المعاملة الثالثة.وجاءت هذه النتائج مقاربة لما
وجده  Hassaneinو )2010( ،Solimanو Yousefiو  )2007( ،Karkoodiحٌث لم ٌالحظوا أي فروقات
معنوٌة فً وزن الجسم عند استخدامهم الخمٌرة فً تؽذٌة الدجاج البٌاض وكذلك لم ٌالحظ Yalcin
واخرون )2008(،فروقات معنوٌة فً وزن الجسم عند استخدام الخمٌرة فً عالئق السمان البٌاض .فً حٌن
اظهرت نتائج التحلٌل االحصائً (جدول  )2تفوق معنوي (أ≤  )0.05فً كفاءة التحوٌل الؽذائً (ؼم علؾ :ؼم
بٌض) للمعاملة االولى مقارنة مع المعاملة الرابعة .حٌث سجلت المعاملة الرابعة  %1.20خمٌرة خبز احسن
كفاءة تحوٌل ؼذائً وذلك بسبب زٌادة اعداد البكترٌا المفٌدة فً الفلورا المعوٌة للقناة الهضمٌة بسبب اضافة
الخمٌرة ،اذ تعمل الخمٌرة على احداث تؽٌرات موفولوجٌة فً القناة الهضمٌة والتً تعمل على امتصا اكبر
للمواد الؽذائٌة واالستفادة من الؽذاء بشكل افضل  Hamadو .)1979( ،Fieldsجاءت هذه النتائج مشابهة لنتائج
 Yildizواخرون (2004( ،حٌث الحظ فروقات معنوٌة فً كفاءة التحوٌل الؽذائً عند اضافة خمٌرة الخبز الى
العلؾ لعلٌقة المقارنة عند تؽذٌة السمان .واٌضا مقاربة لـ ناجً واخرون( )2005عند اضافة خمٌرة
خبز Saccharomy cescerevisiaeالى العلؾ بنسبة  %0.2فً عالئق فروج اللحم حٌث شجعت اضافة
الخمٌرة على تزاٌد اعداد العصٌات اللبنٌة فً القناة الهضمٌة للطٌور وزٌادة االستفادة من العلؾ وتمثٌله فً
الجسم الطرودي ودباغ .)2006(،فً حٌن لم تالحظ فروقات معنوٌة بٌن معامالت التجربة فً معدل استهالك العلؾ
الكلً والٌومً وكما موضح فً (جدول  )2وكانت معدالت استهالك العلؾ الكلً والٌومً متقاربة بٌن مجامٌع الطٌور
التً اعطٌت نسب مختلفة من خمٌرة الخبزمقارنة مع علٌقة السٌطرة ،جاءت هذه النتٌجة متفقة مع نتائج كل من الباحثٌن
الضنكً )1999( ،والطرودي ودباغ )2006( ،و ناجً واخرون )2005( ،و  Hassaneinو)2010( ،Soliman
حٌث لم ٌالحظو أي فروقات معنوٌة فً استهالك العلؾ عند اضافة الخمٌرة فً عالئق الدجاج و)2011( ،Berrin
 Yalcinواخرون )2008( ،الذٌن لم ٌالحظ أي فروقات معنوٌة فً استهالك العلؾ عند اضافة  045و %1خمٌرة الى
عالئق السمان البٌاض .ومن نتائج التحلٌل االحصائً (جدول  )3تبٌن وجود فروقات معنوٌة فً عدد البٌض المنتج  /انثى
فً السمان البٌاض لصالح المعاملة الرابعة مقارنة بالمعاملة االولى حٌث بلػ عدد البٌض ( 53483مقابل  )42479بٌضة/
انثى للمعاملتً الرابعة واالولى على التتابع .وجاءت هذه النتٌجة مشابهة لما توصل الٌه الباحث  )2011( ،Berrinحٌث
الحظ ان اضافة الخمٌرة بنسبة  045و %1الى العلؾ ادى الى زٌادة معنوٌة فً انتاج البٌض فً السمان .وكذلك
 Ramuneو .)2010( ،Vytautasوان ارتفاع انتاج البٌض عند اضافة الخمٌرة كمعزز حٌوي ٌعود الى فعل الكائنات
الحٌة المجهرٌة فً االمعاء والتً تعمل على قمع البكترٌا الضارة وتحفز نشاط البكترٌا المفٌدة وبالتالً تزٌد من قدرة
الطائر االستفادة من العلؾ المتناول وزٌادة االنتاج Chen ،واخرون )2005(،و  Hassaneinو.)2010( ،Soliman

وجدت اٌضا فروقات معنوٌة فً نسبة انتاج البٌض الٌومً  %H.Dبٌن المعامالت االربع حٌث كانت افضلها
عند استخدام نسبة خمٌرة  %1420وهً المعاملة الرابعة بلػ االنتاج  %89472ثم المعاملة الثالثة %82401
والمعاملة الثانٌة  %80469مقارنة مع المعاملة االولى حٌث بلػ انتاج البٌض فٌها  %71432وجاءت هذه النتائج
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الجدول( :)2تاثٌر اضافة خمٌرة الخبز النشطة  Saccharomayces cerevisiaeفً العلٌقة فً وزن الجسم
الحً وكفاءة التحوٌل الؽذائً فً السمان البٌاض.
Table (2): Effect of adding bakery’s yeast Saccharomyces cerevisiae on weight and
feed conversion efficiency in quail.
المعاملة الرابعة
المعاملة الثالثة
المعاملة الثانٌة
المعاملة االولى
المعامالت
 % 0.40خمٌرة  % 0.80خمٌرة  % 1.20خمٌرة
Treatment
صفر %
T4 1.20%
T3 0.80%
T2 0.40%
T1 0%
الصفات
Yest
Yest
Yest
Yest
الوزن االبتدائً ؼم
Body weight g
الوزن النهائً ؼم
6.72±226.06
3.08±222.29
Final Body weight g
الزٌادة فً وزن الجسم ؼم
3.09±12.43
0.74±7.12
Increasein body weight g
العلؾ المستهلك الكلً ؼم
35472±1583440
55466±1497442
Total Feed consumption g
العلؾ المستهلك الٌومً ؼم
0460±26439
0493±24496
Feed consumption Day g
كفاءة التحوٌل الؽذائً
(ؼم علؾ:ؼم بٌض)
0.12±ab 2.90
0.27±a 3.17
Feed efficiency(g feed/g
)egg
*األحرؾ المختلفة أفقٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة تحت مستوى احتمال (أ≤ )0.05
2.38±215.17

2.70±212.63

3.16±215.21

0.99±211.67

2.19±229.42

3.33±224.50

1.29±14.21

3.77±12.83

31492±1606417

68485±1629400

0453±26477

1415±27415

0.20±ab 2.89

0.04±b 2.64

الجدول ) :)3تاثٌر اضافة خمٌرة الخبز النشطة  Saccharomyces cerevisiaeفً العلٌقة على صفات البٌض
فً السمان البٌاض.
Table (4): Effect of adding bakery’s yeast Saccharomyces cerevisiae on the
characteristics of egg in quail.
المعاملة الرابعة
المعاملة الثالثة
المعاملة الثانٌة
المعاملة االولى
المعامالت
 % 1420خمٌرة
 % 0480خمٌرة
 % 0440خمٌرة
Treatment
صفر %
T1
0%
T4 1.20%
T3 0.80%
T2 0.40%
الصفات
Yest
Yest
Yest
Yest
وسبت اوتاج البيط اليومي
% H.D
Daily rate of egg
production H.D%
عدد البيط
المىتح  /اوثى
Number of egg
production/ female
وزن البيضت غم
Egg weight g
كتلت البيط
(غم بيط /اوثى)
Egg mass
)(g egg/female

6491±b 71432

4417±ab 80469

6444±ab 82401

3432±a 89472

4.15±b 42.79

2.50±ab 48.42

3.86±ab 49.21

1.10±a 53.83

0.06±b 11.04

0.10±ab 11.37

0.17±ab 11.28

0.14±a 11.45

46.72±b 472.40

32.70±ab 550453

42.92±ab 555409

29.99±a 617.21

*األحرؾ المختلفة أفقٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة تحت مستوى احتمال (أ≤ )0.05
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مشابهة لما وجده  )2011( ،Berrinو Yalcinواخرون )2008( ،حٌث الحظ ان اضافة الخمٌرة بنسبة 045
و %1ادى الى زٌادة فً انتاج البٌض فً السمان البٌاض .واٌضا وجدت فروقات معنوٌة فً كتلة البٌض المنتج ؼم
لكل انثى حٌث كانت االفضل للمعاملة الرابعة عند اضافة نسبة الخمٌرة ( %)1420ثم تلتها المعاملة الثالثة ثم الثانٌة
مقارنة بالمعاملة االولى حٌث بلؽت كتلة البٌض المنتج ( )472440 .550453 .555409 .616438ؼم على
التتابع .اظهرت نتائج التحلٌل االحصائً اٌضا وجود فروقات معنوٌة فً وزن البٌضة (أ>  )0405حٌث تم
الحصول اعلى وزن للبٌض المنتج للمعاملة الرابعة اذ بلػ ()11445ؼم ثم تلتها المعاملة الثانٌة ()11437ؼم ثم
الجدول) :)4تاثٌر اضافة خمٌرة الخبز النشطة  Saccharomyces cerevisiaeالى العلٌقة على صفات البٌض
الداخلٌة فً السمان البٌاض.
Table(5): Effect of adding bakery’s yeast Saccharomyces cerevisiae on the
characteristics of intemal egg on quail
المعاملة الرابعة
المعاملة الثالثة
المعاملة الثانٌة
المعاملة االولى
المعامالت Treatment
 % 1420خمٌرة
 % 0480خمٌرة
 % 0440خمٌرة
صفر %
T4 1.20%
T3 0.80%
T2 0.40%
T1 0%
الصفات
Yest
Yest
Yest
Yest
وزن البياض غم
Weight of white g
وزن الصفار غم
ab0.03±3.55
ab0.03±3.55
b 0.04±3.47
Weight of yolk g
وزن القشرة غم
0.05±1.54
0.04±1.58
0.06±1.47
Weight of shell g
سمك القشرة ملم
0401±0427
0402±0429
0401±0424
Thickness egg shells
mm
وسبت البياض %
0.29±54.54
0.27±54.85
0.65±55.33
Percentage of
albumin
وسبت الصفار %
0.39±31.81
0.15±31.25
0.24±31.41
Percentage of yolk
وسبت القشرة %
0.32±13.62
0.24±13.90
0.04±13.27
Percentage of shell
ارتفاع الصفار ملم
0.28±11.07
0.22±10.82
0.20±10.85
High yolk-mm
قطر الصفار ملم
0.62±23.45
0.16±23.44
0.28±23.42
Diameter yolk mm
دليل الصفار
0.02±0.47
0.02±0.46
0.01±0.46
Directory Yolk
ارتفاع البياض ملم
0.23±4.08
0.28±4.18
0.22±3.91
High white-mm
*األحرؾ المختلفة أفقٌا تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة تحت مستوى احتمال 0.05
0.03±6.11

0.05±6.24

0.11±6.15

0.15±6.27
a0.08±3.66
0.04±1.53
0402±0426
0.86±54.70
0.94±31.95
0.23±13.51
0.29±11.24
0.47±23.11
0.02±0.49
0.28±4.23

الثالثة ()11428ؼم مقارنة مع العلٌقة االولى ( )11404ؼم .جاءت هذه النتائج مشابهة لما وجده Gracia
واخرون )2004( ،حٌث الحظو زٌادة فً وزن البٌض عند استخدامهم الخمٌرة فً تؽذٌة الدجاج البٌاض .اما
 )2011( ،Berrinو Yalcinواخرون )2008(،فلم ٌالحظوا فروقات معنوٌة فً وزن البٌض عند اضافة
الخمٌرة فً تؽذٌة السمان البٌاض .اما بالنسبة لتاثٌر اضافة خمٌرة الخبز النشطة Saccharomyces
 cerevisiaeالى العلؾ على صفات البٌضة الداخلٌة (جدول )4اظهرت نتائج التحلٌل االحصائً فروقات
معنوٌة فً وزن الصفار فقط لصالح المعاملة الرابعة مقارنة مع المعاملة االولى اما فً وزن البٌاض ووزن
القشرة فكان هنالك فروقات حسابٌة لصالح المعاملة الرابعة حٌث بلػ وزن البٌاض للمعاملة الرابعة ()6427ؼم
وبلػ وزن الصفار للمعاملة الرابعة () 3466ؼم وكذلك بالنسبة لنسبة البٌاض والصفار والقشرة لم تظهر نتائج
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التحلٌل أي فروقات معنوٌة بٌن المعامالت االربع وكذلك الحال بالنسبة الرتفاع الصفار وارتفاع البٌاض ملم بٌن
المعامالت االربعة حٌث بلػ ارتفاع الصفار ()11485 .11482 .11407 .11424ملم للمعاملة الرابعة والثالثة
والثانٌة واالولى على التوالً .وبلػ ارتفاع البٌاض ( )3491 .4418 .4408 .4423ملم للمعاملة الرابعة والثالثة
والث انٌة واالولى على التوالً .حٌث كانت هنالك فروقات حسابٌة فقط لصالح المعاملة الرابعة  %1420خمٌرة.
وجاءت هذه النتائج مشابهة لما توصل الٌه  )2011(،Berrinعند دراسته على السمان البٌاض وPatterson
و )2003(،Burkholderو Mahdaviواخرون )2005(،عند دراستهم على الدجاج البٌاض.وكذلك بالنسبة
لقطر الصفار ودلٌل الصفار لم تظهر الدراسة أي فروقات معنوٌة بٌن المعامالت االربعة حٌث بلػ قطر الصفار
للمعاملة الرابعة ()23411ملم والمعاملة الثالثة ()23445ملم والمعاملة الثانٌة ()23444ملم بٌنما بلػ قطر الصفار
للمعاملة االولى()23442ملم.وبلػ دلٌل الصفار للمعاملة الرابعة والثالثة والثانٌة واالولى (.0446 .0449.0447
 ) 0446على التوالً .حٌث كانت هنالك فروقات حسابٌة لصالح المعاملة الرابعة وجاءت هذه النتائج مشابهة مع ما وجده
 )2011 (،Berrinوكذلك بالنسبة لسمك القشرة لم تظهر أي فروقات معنوٌة بٌن المعامالت االربع حٌث بلؽت (.0424
 ) 0427.0426،0429ملم للمعاملة االولى والثانٌة والثالثة والرابعة على التوالً .جاءت هذه النتائج مشابهة لما
وجده Rammuneواخرون )2010 (،ومخالفة لما وجده )2011 (، Berrinحٌث الحظ فروقات معنوٌة فً سمك القشرة
عند اضافة الخمٌرة.والسبب فً ذ لك ان اضافة الخمٌرة ادى الى زٌادة امتصا المعادن وبالتالً ادى الى تحسٌن نوعٌة
القشرة Scholz-Ahrens.واخرونٌ .)2007( ،ستنتج من هذه الدراسة ان اضافة خمٌرة الخبز النشطة بنسبة  %1420قد
حسن من االداء االنتاجً وبعض الصفات النوعٌة لبٌض السمان الحلً

Effects of Adding Active Bakery’s Yeast Saccharomyces cerevisiae in the diet of
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ABSTRACT
The study aims to see the effect of adding various levels of active bakery's yeast
Saccharomyces cerevisiae namely 0. 0.40. 0.80. 1.20 raises the productive efficiency of
quail egg. 96 female bird quail (Coturnix coturnix japonica) with age 8 weeks were
usel and randomly distributed into four experimental transactions each of four Repeater
6 females for each duplicate. Statistical analysis results showed that adding active
bakery's yeast bread Saccharomyces cerevisiae in different proportions leads to
increase moral (a > 0.05) in the feed conversion efficiency and the number of eggs a
female, weight of product/egg grams and grams, block the egg (g) egg yolk daily H.D
%, the weight of yolk for the treatment of the fourth 1.20% yeast. while it did not show
any significant differences in final body weight and the amount of feed intake overall
and daily (g) as well as to the weight of whiteness and the weight of the crust and the
percentage of white and yolk and the shell of the coefficients of the four.
Key words: bakery's Yeast, Saccharomayces cerevisiae, Laying Quail, Egg Production
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الضلللنكً ،زٌلللاد طلللارق

المصادر
وسلللعد عبلللد الحسلللٌن نلللاجً (.)2000التعلللرض المٌكروبلللً بخمٌلللرة

Saccharomyces

 cerevisiaeعلى االداء االنتلاجً واالسلتجابة المناعٌلة لفلروج اللحلم .مجللة العللوم الزراعٌلة العراقٌلة.
.26-14.)2( 31
( .)1999تاثٌر التعرض المٌكروبً على االداء االنتاجً واالستجابة المناعٌة لفروج
الضنكً ،زٌاد طارق
اللحم .رسالة ماجستٌر -كلٌة الزراعة – جامعة بؽداد -العراق.
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دراسة اضافة كمٌات محددة من المعزز الحٌوي.)2006(  بشرى اسماعٌل و احمد رمزي دباغ،الطرودي
.(بروبٌوتك) خمٌرة الخبز فً مٌكروفلورا الجهاز الهضمً وانتاجٌة اللحم ومواصفات ذبٌحة الفروج
.77-65 )60(  سلسلة العلوم الزراعٌة.مجلة بحوث جامعة حلب
 ودراسة بعض صفاتها واستخدامهاLactobacillus acidophilus ٌ عزل ونشخ.)1999(  ظاهر عامر.عبد الرحمن
. العراق- اطروحة دكتوراه – كلٌة الزراعة – جامعة بؽداد.فً تصنٌع منتجات لبنٌة عالجٌة
 تاثٌر عملٌتً التخمٌر والترطٌب.)2005( ً سعد عبد الحسٌن و عماد الدٌن عباس العانً وزٌاد طارق الضنك.ًناج
 مجلة. الى العلؾ فً االداء االنتاجً فً فروج اللحمSaccharomyces cerevisiae واضافة خمٌرة

.185_174 ) 2( 3 االنبار للعلوم الزراعٌة

Anonymus, (1994). Nutrient Requirement of Poultry Qth Ed. National Research
Council National Academy Press Washington. D.C.
Anonymous. (1992). Statistical Analyysis System. SAS. Institute Inc. Cary. N.C
Berrin. K. (2011). Effects of probiotic and prebiotic (mannanoligosaccharide)
supplementation on performance egg quality and hatchability in quai breeders.
Ankara University of Erciyes. 58. 27-32.
Chen YC. Nakthong C., Chen TC (2005): Improvement of laying hen performance by
dietary prebiotic chicory oligofructose and inulin. Int Journal Poultry Science.
4. 103–108.
Gracia MI. Cachaldora P. Tucker L. Baucells and F.P Medel (2004). Effect of mannan
oligosaccharides supplementation to laying hen diets. ADS ASAS PSA Annual
Meeting. 25-29 July 673. (Abstr).
Hamad. A., M., and M. L., Fields.(1979). Evaluation of the protein quality and
availability lysine of germinated and fermented cereals. Journal Food Science
44: 456-459.
Hassanein M.,and Soliman K.(2010). Effect of Probiotic (Saccharomyces cerevisiae)
adding to diets on intestinal microflora and performance of Hy-Line Laying
Hens. Journal of AmericanScience 6:11 159-169.
Jin L., Z.;Y., W., H; N. Abdullah and S. Jalaludin. (1997)- Probiotic In Poultry: Modes
Of Action. Worlds Poultry Science. Association.351-360.
Mahdavi AH., Rahmani HR.,and J. Pourreza (2005): Effects of probiotic supplements
on egg quality and laying hen’s performance. International Journal Poultry
Science. 4. 488–492.
Patterson JA.and KM Burkholder (2003): Application of prebiotic and probiotics in
poultry production. Poultry Science. 82. 627–631.
Ramune. C.D.and S Vytautas. (2010). Effect of the Yeast culture Feed Additive on
Productivity and egg quality of Laying Quails. Zootechchnika. T. 52(74).495497.
Scholz-Ahrens KE. Ade P. Marten B. Weber P. Timm W. Asil Y. Glüer CC. J
Schrezenmeir (2007): Prebiotics. probiotics. and synbiotics affect mineral
absorption. bone mineral content. and bone structure. Journal Nutrition. 137.
838–846.
Simmerin R.; Blaut M., (2001) Pro And Probiotic –The tasty guardion Angles?.
Review Applied Microbiology Biotechnology, 55 (1): 19-28.
Yildiz. S.S. Parlat and Yildirim. (2004). Effect of dietary addition of live
yeast(Saccharomyces cerevisiae) on some performance parameters of adult
Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) induced by aflatoxicosis. Research
in Veterinary Scince. 2004. 155 (1): 38-41.
152

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (41) No. (4) 2013

ISSN:2224-9796(Online)
ISSN: 1815-316x (Print)

مـــجــلت زراعـــت الــرافـــديه
2013 )4( ) العدد41( المجلد

Yousefi. M. and K Karkoodi. (2007). Effect of Probiotic Thepax ® and Saccharomy
cescerevisiae Supplementation on Performance and egg quality of laying hens.
International Journal of Poultry Science, 6 (1): 52-54.
Yalcin. H. Erol B., Ozsoy I., and S Onbasilar. (2008). Effect of the usage of dried
brewing yeast in the diets on the performance. egg traits and blood parameters
in quails. Animal Consortium 2:12 178 - 0-1785.

153

