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 (Abstractالمستخلص )

 المستخلص :

)محطة أبحاث في حقل الطيور الداجنة التابع للهيئة العامة للبحوث الزراعية  الحالية التجربةنفذت 

 25أشهر من  6لمدة التجربة  مدة متدتآأبي غريب ومنطقة في  التابع لوزارة الزراعة الواقعالدواجن( 

مقارنة تأثير مستويات مختلفة من  استهدفت التجربة دراسة.  2011نيسان  25لغاية   2010 تشرين االول

داء االنتاجي ( تم انتاجها محليا بالعراق في األMicrobial Productsمنتوجين من المنتجات المايكروبية )

 Iraqi Solubleالسائل العراقي  المعزز الحيوي قيد الدراسة هما انالمايكروبي انللدجاج البياض .المنتج

Probiotic (ISP)  العراقي زري آوالخليط التماء الشرب ى لاالذي يضافSynbiotic (IS) Iraqi  الذي

المجهرية هي حياء أل( يحتوي على أربعة أنواع من اISPالمعزز الحيوي العراقي السائل )فلعلف ى لايضاف 

وخميرة  subtilus Bacillusوبكتريا  Bifidobacterوبكتريا  acidophillus Lactobacillus بكتريا

cervisia Sacchromyces  .و( هذه الميكروبات المفيدة محمولة على مادة حاملةCarrier ذائبة بالماء )     

 (Water Soluble Carrierأما الخليط الت . )آ( زري العراقيIS )يحتوي على المايكروبات المفيدة ف

ليها مصدر للسكريات إمضاف ائبة بالماء لى مادة حاملة غير ذلكنها محمولة ع نفسها االربعة السابقة الذكر

Helianthus مصدرها درنات الطرطوفة  Starch Oligosaccharid (NSO)-Nonنشوية المتعددة الال

tuberosus  . ةمن ساللة لوهمان البني دجاجة بياضة 420 في التجربة تاستخدمو (Lohmann Brown )

بواقع ثالث مكررات لكل معاملة وربي دجاج عامالت على سبع م عشوائيا  وزع الدجاج .  ا  اسبوع 20بعمر 

التي شملتها  ، وكانت المعامالت السبعمتر مربع×2 1.7كل مكرر تربية أرضية في أكنان مساحة كل منها 

 -:  يأتيالتجربة كما 

T1  :( معاملة السيطرةControlغذيت على عليقة قياسية للدجاج البياض ) . 

T2  :إة مع التغذية على عليقة قياسي( ضافة المعزز الحيوي العراقي الذائبISP للماء )م/ لتر ماء غ0.25. 

T3 : م/ لتر ماء غ  0.50 قي ذائب بالماء بنسبةعليقة قياسية +معزز حيوي عرا . 

T4  :م/ لتر ماءغ  0.75 عليقة قياسية + معزز حيوي عراقي ذائب بالماء بنسبة . 

T5  :آتعليقة قياسية مضاف اليها الخليط ال( زري العراقيIS بمعدل )كغم / طن  3. 

T6  :آعليقة قياسية مضاف اليها الخليط الت( زري العراقيIS بمعدل )كغم / طن  4 . 

T7 : آعليقة قياسية مضاف اليها الخليط الت( زري العراقيISبمعدل )كغم / طن   5.                         
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( عند Hen-day Production) H.Dنتاج على أساس اإلا  على وفق تم جمع البيض بمعدل مرتين يومي 

البيض المنتج عند نهاية كل شهر وشملت هذه الصفات ختبارات النوعية على جريت اإلأ كماشهر . كل نهاية 

نسبة وزن البياض ونسبة وزن القشرة وارتفاع البياض ووحدة  ونسبة وزن الصفار  ووزن البيضة صفة 

( طيور من كل معاملة وأخذت عينات من منطقة الصائم 5اية التجربة ثم ذبح )( . عند نهHaugh unitالهو )

(Jujinum لغرض الفحص المايكروبي ) ألعداد بكترياLactobacilli  وبكتريا القولونColiform)  في )

( لالضداد Titerعينات دم من كل معاملة لغرض قياس المعيار الحجمي ) 5كذلك تم أخذ محتويات الصائم . 

 وجهة ضد مرض النيوكاسل  .الم

 

 -: ألتيةالنتائج االتحليل اإلحصائي لبيانات التجربة إلى  أشار

( فوي P < 0.01) دت الى ظهوور أرتفواع معنوويأالشرب  لماء( ISP)ب ئذاالإضافة المعزز الحيوي  ن  إ -1

 %  85.1رة نتواج البويض لمعاملوة السويطإبلغ معودل  إذمقارنة مع معاملة السيطرة . نسبة إنتاج البيض 

التووي أضوويف  T2 ،T3،T4فووي المعووامالت  % 90.2و   92.6و  % 88.9وارتفوع هووذا المعوودل الووى 

نفسها  الصورةبغم / لتر ماء على التوالي و  0.75،  0.50،  0.25ليها بنسبة إالمعزز الحيوي الذائب 

 ( في هذه المعامالت مقارنة مع معاملة السيطرة . Egg massأرتفعت معدالت كتلة البيض )

نتواج البويض محسووب علوى أسواس إ( الى العلف قود حسونت نسوب ISزري العراقي ) آالخليط الت إضافة  -2

(H.D مقارنوووة موووع معاملوووة السووويطرة فقووود بلغوووت نسوووب االنتووواج )للمعوووامالت  % 88.3، 87.3، 87.1

T5،T6،T7  تحسونت صوفة كتلوة  مواالوى مسوتوا المعنويوة . ك توق  رهوذه الفروقوات لوم تلكون على التوالي

مقارنوة موع معاملووة  59.3، 58.3، 58.1البويض ) غوم بويض / طيوور/ يووم( فوي هوذه المعووامالت وبلغوت 

  مستوا المعنوية .ى لا هذه الفروقات لم ترتق   ن  ا   الإغم /طير/ يوم(  56.5السيطرة ) 

زري للعلف المقدم للدجاج الى ظهور آافة الخليط التضإضافة المعزز الحيوي الذائب لماء الشرب وإأدت  -3

التجربة مقارنة بمعاملة السيطرة التوي مدة في المعدل التراكمي للبيض خالل  (P < 0.01)تفوق معنوي 

أشهر ( بينما بلوغ فوي معوامالت المعوزز 6بيضة / دجاجة /  142.45بلغ المعدل التراكمي للبيض فيها ) 

أشوهر 6( بيضوة /دجاجوة / 148.31  ،154.97  ،151.36)   T2  ،T3 ،T4الحيوي الوذائب بالمواء  

 T5،T6 ،T7 (146.58  ،145.64  ،148.27زري آعلى التوالي في حين بلغ في معامالت الخليط الت

 أشهر على التوالي .       6( بيضة /دجاجة / 
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غوم /لتور مواء  0.5ئب بنسوبة ضافة المعوزز الحيووي العراقوي الوذاإ( المتمثلة بT3سجلت المعاملة الثالثة ) -4

أعلى واحسن النسب باالنتاج وبمعدل كتلة البيض المنتج مقارنة موع معاملوة السويطرة ومعوامالت اضوافة 

نتاج إفروق معنوية بنسبة  ةيأ T4. ولم يظهر بينها وبين المعاملة الرابعة  T5،T6،T7الخليط التازري 

  البيض ومعدل كتلة البيض . 

ومعدالت كتلة البيض المنتج بين معامالت ج البيض انتإمعنوية بنسب  حظ وجود فروقاتلم يل -5

T5،T6،T7  كغم / طن .  5، 4، 3زري بمعدل آليها الخليط التإضيف أ  التي غذيت على عالئق 

زري للعلف المقدم للدجاج الى ظهور آضافة الخليط التإماء الشرب وبدت اضافة المعزز الحيوي الذائب أ -6

( في صفة وزن البيض ووزن البياض والوزن النسبي للبياض وارتفاع P < 0.01فروقات معنوية )

  مقارنة مع معاملة السيطرة . وأرتفاعه وقطره ( كذلك وزن الصفارHaugh unitالبياض ووحدة هو )

في ( P < 0.05دت الى ظهور تحسن معنوي )أزري آضافة المعزز الحيوي الذائب والخليط التإ ن  إ -7

ضافة المعزز الحيوي لماء الشرب بمعدل إالمتمثلة ب T3جلت المعاملة الثالثة س و معدالت سمك القشرة

غم/لتر أعلى المعدالت لسمك القشرة فقد بلغ معدل سمك القشرة بالمعاملة الثالثة والمعاملة االولى     0.5

كن لتأثرت معدالت وزن القشرة  نفسها الصورةوبملم على التوالي .  0.29،  0.33) السيطرة ( 

  المعامالت التجريبية .في الوزن النسبي للقشرة لم تتأثر بصورة معنوية  معدالت الوزن

و العلف الى ظهور ارتفاع معنوي بأعداد بكتريا أضافة المنتجات المايكروبية لماء الشرب أدت إ -8

ويات ( بأعداد بكتريا القولون في محتP < 0.01)( وانخفاض معنوي Lactobacilliالعصيات اللبنية ) 

 ( .Jujinumمعاء بمنطقة الصائم ) األ

زري للعلف في معدالت المعيار آضافة الخليط التإماء الشرب وبضافة المعزز الحيوي الذائب إلم تؤثر  -9

مستوا المعيار  ن  إال إ( الموجهة ضد فايروس النيوكاسل في معدل دم الطيور Titerضداد ) ألالحجمي لل

ماء الشرب كان باليها المعزز الحيوي العراقي  الذائب التي أضيف  T2 ،T3  ،4 Tالحجمي للمعامالت 

 زري للعلف . آضافة الخليط التإعلى حسابيا مقارنة مع معاملة السيطرة ومعامالت أ

 


