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  الخالصة

تـم دراسـة تـاثیر اضـافة اجریت هذه الدراسة في حقول دواجـن الثرثـار التـابع لشـركة الثـرار لالنتـاج الحیـواني

ى العلـــف باســـتخدام نســـب مختلفـــة مـــن الـــBiotronic SEالمعــزز الحیـــوي المصـــنع محلیـــا والمستحضـــر االجنبـــي 

دجاجـــة 243فـــي هـــذه التجربـــة  واســـتخدمت اســـبوعًا 40ولغایـــة 21الشـــعیرعلى الصـــفات االنتاجیـــة للـــدجاج بعمـــر 

مكـررات للمعاملـة الواحـدة حیـث اسـتخدم المعـزز الحیـوي 3معـامالت وبواقـع9اسبوعًا وزعـت علـى 21بیاضة بعمر 

واسـتخدم من العلیقـة  %32و22و 12مستویات من الشعیر 3ف بوجود طن عل/ كغم 5المحضر محلیا بواقع 

32و 22و 12مسـتویات مـن الشـعیر 3طن علـف بوجـود / كغم 2بواقع Bioteonic SEالمستحضر االجنبي 

كمیـة واسـتخدمت من العلیقة خالیة من ایة اضـافات%  32و 22و 12مستویات من الشعیر 3من العلیقة و% 

طن مستحضر اجنبي في هذه التجربة حسب توصیات الجهة المصـنعة / كغم 2طن معزز حیوي محلي و / كغم 5

فــي معــدل انتــاج ) P < 0.01(            وكانــت نتــائج هــذه التجربــة تشــیر الــى حصــول انخفــاض معنــوي .لهمــا 

مسـتهلكة، كتلـة البـیض ووزن ، معامـل التحویـل الغـذائي ، كمیـة العلـف الالتراكمي لكل دجاجةالبیض ، عدد البیض

مــع ارتفــاع نســبة الشــعیر فــي العلیقــة ، فــي حــین تفوقــت معــامالت )یومــاً 140(خــالل مــدة التجربــة ةالتراكمیــالبــیض

مقارنــة بالمعــامالت ) P < 0.01(والمعــزز الحیــوي مــع نســب الشــعیر المختلفــة معنویــًا جنبــياضـافة المستحضــر اال

لخالیــة مــن أیــة اضــافات فــي الصــفات االنتاجیــة للــدجاج البیــاض ، وتفوقــت التــي تحتــوي علــى نفــس نســب الشــعیر وا

معامالت اضافة المستحضر االجنبي وبصورة معنویة على معامالت اضافة المعزز الحیـوي المحضـر محلیـًا بوجـود 

فـي حـین تفوقـت معـامالت اضـافة.من العلیقـة فـي الصـفات االنتاجیـة للـدجاج البیـاض% 32و 22نسبتي الشعیر 

  .من العلیقة% 12مع نسبة الشعیر المعزز الحیوي المصنع محلیًا على معامالت اضافة المستحضر االجنبي

  

  

  

  
  

  

  

  

  البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث االول
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Abstract 
This experiment was conducted in Therthar poultry fields of the animal's product 

Theraar company. The effect of adding local probiotic and the imported Biotronuc SE 
to the feed was studied with different levels of barley on productive traits of laying hens 
at 21 weeks upto 40 weeks of age. Two hundred and fourty three laying hens at 21 
weeks of age distributed on 9 treatments with three replicates for each treatment. The 
local probiotic was used at a level of 5 kg / ton fed with 3 levels of barley 12, 22 and 32 
% of diet. The Biotronic SE was used at a level of 2 kg / ton fed with the presence of 3 
levels of barley 12, 22 and 32 of the diet and 3 levels of barley 12 , 22 and 32% of the 
diet without any additive. Using 5 kg/ ton local probiotic and 2 kg / ton Biotronic SE in 
this experiment according to the manufacturing company of these products. The results 
of this experiment showed significant reduction (P < 0.01) in egg production rate ,
accumulative egg per hen, feed conversion coefficient, feed intake, egg mass and
accumulative egg weight with increasing the level of barley in the die. whereas, 
treatments of adding Biotronic SE and local probiotic with different levels of barley 
were improved significantly (P < 0.01) as compared with treatments contained the same 
levels of barley without any additives in productive traits of laying hens. Morever, 
Biotronic SE treatments were significantly improved over local probiotic treatments 
with these levels of barley 22 and 32% of the diet in productive traits of laying hens. 
Morever, local probiotic treatments were significantly improved over Biotronic SE 
treatments with the level of 12% barley  of the diat.     

  المقدمة

جرت محاوالت عدیدة واتبعت كثیر من الطرق لتقلیل األثر السلبي للشعیر في االداء االنتاجي للدجاج 

هناك ). 3(والمعزز الحیوي ) 2(، االنبات ) 1(كلوكانیز –ولتحسین قیمته الغذائیة منها اضافة انزیم البیتا 

عیر على معامل هضم الكاربوهیدرات عندما اعطوا بكتریا گلوكان الموجودة في الش–محاوالت لتقلیل اثر مادة البیتا 

فوجد ان اضافة ) 5(الضنكياما) . 4(گلوكانیز –العصیات اللبنیة وخاصة ان هذه البكتریا منتجة النزیم البیتا 

شعیر في العلیقة لم یؤدي % 20و 10طن علف بوجود / كغم 6و 4، 2المعزز الحیوي المحضر محلیًا بواقع 

Schneitzتحسین الصفات االنتاجیة لفروج اللحم التي تأثرت من وجود نسبتي الشعیر في العلیقة ، كما وجدالى 

شعیر یمكن % 25ةالى عالئق فروج اللحم الحاوی@BROLACTان اضافة منتوج المعزز الحیوي المسمى )3(

ادى الى تحسن معامل هضم ان یقلل من لزوجة محتویات االمعاء ومن المادة الجافة في الفضالت وهذا

كما وجد . للطیور المعاملة مقارنة بمجموعة السیطرة% 1.6النایتروجین والمادة العضویة والطاقة المتأیضة بواقع 

Araki)2 ( ان انبات الشعیر سوف یزید من االحماض الدهنیة الطیارة وهذا یؤدي الى حدوث تغییر في تركیب

وتنخفض اعـداد بكـتریا Eubacteriumو Bifidobacteriaـث تـزداد بكتـریا الفلورا المعویة في الفـئران حیـ
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Enterobacteraceaeو والبكــتریا الهـوائیةBacterioredaceae .ینما الحظNahashon)6 ( ان اضافة

Lactobacillus شعیر لم یؤدي الى حصول تحسن معنوي في انتاج البیض ومعامل % 30الى علیقة تحتوي

في كتلة البیض والزیادة الوزنیة للجسم ووزن (P < 0.05)ل الغذائي بینما الحظوا وجود تحسن معنوي التحوی

وعلى ضوء ذلك تكونت فكرة . البیض وان المعزز الحیوي یعمل على زیادة نسبة استبقاء النایتروجین والكالسیوم 

الى علیقة الدجاج البیاض Biotronic SEاضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري االجنبي 

المعززات بوجود نسب مختلفة من الشعیر فیها ، وهي محاولة لغرض تحسین القیمة الغذائیة للشعیر باستخدام

  . الحیویة او المركبات التي تحتوي على احماض عضویة مع امالح 

  

  المواد وطرق العمل 

/ 1/ 19للمــدة مــن الحیــواني بع لشــركة الثــرار لإلنتــاج اجریــت هــذه التجربــة فــي مشــروع دواجــن الثرثــار التــا

21بعمـر ) ISA Brown(اذ اسـتخدم فـي هـذه التجربـة دجـاج بیـاض ) یوم 140( 2005/ 6/ 7ولغایة 2005

دجاجــات لكــل 9مكــررات لكــل معاملــة و 3معــامالت وبواقــع 9دجاجــة بیاضــة علــى   243اســبوعًا حیــث وزعــت  

طـــن علـــف حســـب / كغـــم5واســـتخدم المعـــزز الحیـــوي المصـــنع محلیـــًا بمســـتوى ) لـــة دجاجـــة لكـــل معام27( مكـــرر 

مــــن العلیقــــة واســــتخدم %  32و 22، 12توصــــیات الجهــــة المصــــنعة مــــع ثالثــــة مســــتویات مــــن الشــــعیر المحلــــي  

طـن علـف  حسـب توصـیات الجهـة المصـنعة مـع ثـالث / كغـم 2بمسـتوى  Biotronic SEالمستحضـر االجنبـي 

و 22، 12من العلیقة وثـالث مسـتویات مـن الشـعیر المحلـي  %  32و 22، 12شعیر المحلي  مستویات من ال

  :وعلى النحو االتي . من العلیقة بدون ایة اضافات %  32

  . شعیر في العلیقة بدون ایة اضافات علفیة % 12استخدم :المعاملة االولى -1

ــ% 12اســتخدم :المعاملــة الثانیــة -2    طــن علــف مــن المستحضــر االجنبــي/ كغــم 2ة مــع اضــافة شــعیر فــي العلیق

SE Biotronic.  

طن علف من المعزز الحیـوي المحضـر / كغم 5شعیر في العلیقة مع اضافة % 12استخدام :المعاملة الثالثة -3

  .محلیًا 

  . شعیر في العلیقة بدون ایة اضافات علفیة % 22استخدم :المعاملة الرابعة -4

طـن علـف مـن المستحضـر االجنبـي / كغـم 2شـعیر فـي العلیقـة مـع اضـافة % 22اسـتخدم :الخامسـة المعاملة-5

Biotronic SE.  

طـــن علـــف مـــن المعـــزز الحیـــوي / كغـــم 5شـــعیر  فـــي العلیقـــة مـــع اضـــافة % 22اســـتخدم :المعاملـــة السادســـة -6

  .المحضر محلیًا 

  .ن ایة اضافات علفیة شعیر في العلیقة بدو % 32استخدم :المعاملة السابعة -7

طــن علــف مــن المستحضــر االجنبــي / كغــم 2شــعیر فــي العلیقــة مــع اضــافة % 32اســتخدم :المعاملــة الثامنــة -8

Biotronic SE.  

  طن علف من المعزز الحیوي المحضر محلیًا / كغم 5شعیر مع اضافة % 32استخدم :المعاملة التاسعة -9

ســاعة یومیــا 16امــا برنــامج االضــاءة فكــان ) .1( المبینــة فــي الجــدول غــذي الــدجاج علــى العالئــق االنتاجیــة  

درجـة 32الـى 22اما درجات الحرارة فكانت تتـراوح بـین .وكان العلف والماء یقدم للدجاج خالل فترة االضاءة 

AD3Eمئویة في حین لم تجري على القطیع أي تلقیحـات خـالل مـدة التجربـة مـا عـدا اعطـاء القطیـع فیتـامین 

عدد تسبة انتاج البیض ، : تم دراسة الصفات االنتاجیة التالیة .مرة كل اسبوع واقعلتر ماء وب2/ مل 1بمعدل 
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، معامــل التحویــل الغــذائي ، اســتهالك العلــف ، كتلــة البــیض دجاجــة خــالل فتــرة معینــة البــیض التراكمــي لكــل

  ) .یومًا 140( ووزن البیض التراكمیة خالل مدة 

  

المئویة والتركیب الكیمیائي المحسوب لمكونات عالئق اإلنتاج المستخدمة في التجربة الثانیة النسب) 1(جدول 

.اسبوعًا ) 40–21(

3علیقة 2علیقة 1علیقة المواد العلفیة

26.026.026.0ذرة صفراء

28.018.08.0حنطة

12.022.032.0شعیر

16.216.116.0كسبة فول الصویا

9.09.09.0  انيبروتین حیو 

7.57.57.5حجر الكلس

1.31.41.5زیت نباتي

  ــ  ــ  ــ**ملح الطعام

  100  100  100  المجموع

*المحسوبئيالتركیب الكیمیا

17.7817.7817.79%البروتین 

272827112697)كغم علف /كیلو سعرة( الطاقة الممثلة 

0.940.940.94%الالیسین 

0.400.400.40  %المیثایونین

0.680.680.67%سستین + المیثایونین 

3.493.483.47%الكالسیوم

0.420.420.42%الفسفور المتیسر

  ) .NRC   )7حسبت قیم التركیب الكیمیاوي للمواد العلفیة الداخلة في تركیب العلیقة حسب ما ورد في *

  .ب ملوحة الماء المستخدم لشرب الطیر ومصدره بحیرة الثرثارلم یتم استخدام ملح الطعام في العلیقة بسب**

فــي تجربــة عاملیــة باســتخدام عــاملین یمثــل ) CRD(تــم تحلیــل النتــائج باســتخدام التصــمیم العشــوائي التــام 

فــي العلیقــة والعامــل الثــاني % 32و 22، 12مســتویات هــي 3االول مســتویات الشــعیر فــي العلیقــة حیــث اســتخدم 

            طــــن علــــف مستحضــــر أجنبــــي/ كغــــم 2فات الغذائیــــة حیــــث اســــتخدم بــــدون ایــــة اضــــافات ، واضــــافة یمثــــل االضــــا

)Biotronic SE (طـن علـف المعـزز الحیـوي المحضـر محلیـًا / كغـم 5ضافة وا)Probiotic ( والتـداخل بینهمـا .

متوسـطات باسـتخدام اختبـار دنكـن واختبرت الفروقات المعنویة بـین ال) 8(االحصائي الجاهز SASواستخدم برنامج 

  .0.01و 0.05متعدد المستویات عند مستوى 

  

  

  

  

  

النتائج والمناقشة 



187

یالحـــظ ان المعـــدل العـــام النتـــاج حیـــث ) یومـــًا 140( معـــدل انتـــاج البـــیض التراكمـــي ) 2( یبـــین جـــدول 

دول ذاتـه الـى حصـول تحسـن ویشـیر الجـ. مع إرتفاع نسبة الشـعیر فـي العلیقـة ) P < 0.01(البیض انخفض معنویًا 

معنوي في المعدل العام للمعـامالت التـي اضـیف الـى عالئقهـا المستحضـر االجنبـي والمعـزز الحیـوي المحلـي مقارنـًة 

بین المعامالت نتیجة التداخل بـین ) P < 0.01(مع المعامالت الخالیة من ایة اضافات كما ظهرت فروقات معنویة 

لغذائیة حیث تفوقت معاملة اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا على معاملتي نسب الشعیر المختلفة واالضافات ا

فــي العلیقــة كمــا وتفوقــت معاملــة % 12اضــافة المستحضــر التجــاري والخالیــة مــن ایــة اضــافات مــع نســبة الشــعیر 

مالت شـعیر فـي حـین تفوقـت معـا% 12اضافة المستحضر التجاري على المعاملة الخالیة مـن ایـة اضـافات بوجـود 

والمعــامالت الخالیــة مــن ایـــة المعـــزز الحیــوي المحضــر محلیــاً اضــافة المستحضــر التجــاري علــى معــامالت اضــافة 

وتفوقــــت ایضــــا معــــامالت المعــــزز الحیــــوي المحضــــر محلیــــًا علــــى % 32و 22اضــــافات بوجــــود نســــبتي الشــــعیر 

  .من العلیقة % 32و 22المعامالت الخالیة من ایة اضافات لنسبتي الشعیر 

  

تأثیر اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري مع نسب مختلفة من الشعیر في ) 2(جدول 

  ).اسبوع40-21(خالل مدة التجربة) ایسا براون(نتاج البیض للدجاج البیاض ال نسبة المئویةالالعلیقة في 

نسبة الشعیر 

في العلیقة

االضافات الغذائیة

المعدل العام
ن إضافاتبدو

طن / كغم 2

مستحضر تجاري

طن معزز / كغم 5

حیوي محلي

1284.61 ±0.03D***
90.17 ±0.11

B

91.88 ±0.09

A

88.88 ±1.10a

*

2278.57 ±0.03F
84.07 ±0.24

D

82.48 ±0.32

E
81.71 ±0.88b

3274.52 ±0.09H
85.65 ±0.01

C

75.85 ±0.05

G
78.68 ±1.70c

  أ0.90± 86.62**جـ 1.40± 79.24المعدل العام
83.39 ±1.70

ب

  ).P < 0.01(تشیر األحرف االنگلیزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات الشعیر *

  ). P < 0.01(تشیر االحرف العربیة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات االضافات الغذائیة **

  ) .P < 0.01(تشیر األحرف االنگلیزیة الكبیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین تداخل مستویات الشعیر واالضافات الغذائیة ***

           معنـــويانخفـــاضلصـــفة عـــدد البـــیض التراكمـــي للدجاجـــة الواحـــدة ، اذ ظهـــر وجـــود ) 3( ویشـــیر جـــدول 

)P < 0.01 ( التراكمي لكل دجاجة مع ارتفاع نسبة الشعیر في العلیقـة فـي حـین ظهـر في المعدل العام لعدد البیض

للمعــامالت التــي اضــیف الیهــا المستحضــر االجنبــي مقارنــة بمعــامالت اضــافة المعــزز ) P < 0.01(تفــوق معنــوي 

 > P(  الحیـوي المحلـي والمعـامالت الخالیـة مـن ایـة اضـافات ، كمــا اشـار الجـدول ذاتـه الـى وجـود فـروق معنویــة

بین المعامالت نتیجة التداخل بـین نسـب الشـعیر فـي العلیقـة واالضـافات الغذائیـة حیـث یالحـظ تفـوق معاملـة ) 0.01

شــعیر فــي العلیقــة كمــا تفوقــت معاملــة % 12اضــافة المعــزز الحیــوي المحضــر محلیــًا علــى بقیــة المعــامالت بوجــود 

فس النسـبة مـن الشـعیر ، ویتبـین مـن الجـدول اضافة المستحضر التجـاري علـى المعاملـة الخالیـة مـن ایـة اضـافات لـن

% 32و 22ایضًا التفوق المعنوي لمعامالت اضـافة المستحضـر التجـاري علـى بقیـة المعـامالت التـي تحتـوي علـى 

شــعیر فــي العلیقــة وبــنفس االتجــاه تفوقــت معــامالت اضــافة المعــزز الحیــوي المحضــر محلیــًا علــى المعــامالت الخالیــة 

  . سب الشعیر من ایة اضافات لنفس ن
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تأثیر اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري مع نسب مختلفة من الشعیر في ) 3(جدول 

  اسبوع ) 40-21(خالل مدة التجربة ) ایسا براون(العلیقة في عدد البیض التراكمي للدجاجة للدجاج البیاض 

نسبة الشعیر 

في العلیقة 

االضافات الغذائیة

العامالمعدل
بدون إضافات

طن / كغم 2

مستحضر تجاري

طن معزز / كغم 5

حیوي محلي

12
118.29±0.14D

***

126.18 ±0.13

B

128.55 ±0.13

A

124.34 ±0.15a

*

22109.98 ±0.03F
117.43 ±0.12

D

115.97 ±0.05

E
114.46 ±0.14b

32104.32 ±0.13H119.9 ±0.02C
106.18±0.03

G
110.13 ±2.40c

  أ1.30± 121.17**جـ 2.03±110.86المعدل العام
116.90 ±3.24

  ب
  

  ). P < 0.01(تشیر األحرف االنگلیزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات الشعیر *

  ). P < 0.01(فات الغذائیة تشیر االحرف العربیة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات االضا**

  ) .P < 0.01(تشیر األحرف االنگلیزیة الكبیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین تداخل مستویات الشعیر واالضافات الغذائیة ***

وجـود فروقـات معنویــة ) یومـًا 140( الـذي یمثـل معـدل كمیـة العلــف المسـتهلكة التراكمیـة ) 4( ویشـیر جـدول 

فـي كمیـة العلـف المسـتهلكة مـع ارتفـاع نسـب ) P < 0.01(اذ یالحـظ االنخفـاض المعنـوي ت المختلفـة  بین المعـامال

طن مستحضر تجاري الى العالئق ادى الـى زیـادة معنویـة فـي / كغم 2، لكن یالحظ ان اضافة الشعیر في العلیقة 

طـــن معـــزز حیـــوي محلـــي / غـــم ك5كمیـــة العلـــف المســـتهلكة عنـــد مقارنتهـــا بالمعـــامالت التـــي اضـــیف الـــى عالئقهـــا 

كمــا لــوحظ وجــود زیــادة معنویــة فــي المعــدل العــام لكمیــة العلــف المســتهلكة .والمعــامالت الخالیــة مــن ایــة اضــافات

ویبـدوا . للمعامالت الخالیة من ایـة اضـافات مقارنـة بالمعـامالت التـي اضـیف الیهـا المعـزز الحیـوي المحضـر محلیـًا 

% 32، 22ســب الشــعیر واالضــافات الغذائیــة ان المعــامالت التــي تحتــوي علــى جلیــًا عنــد مالحظــة التــداخل بــین ن

شعیر في العلیقة والتي اضیف الیها المستحضر التجاري ازدادت كمیة العلف المستهلكة معنویًا عن بقیة المعامالت 

ئـق االثـر الواضـح لنفس نسبتي الشعیر في العلیقة ، في حین كان الضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا الـى العال

في خفض كمیة العلف المستهلكة معنویًا عند مقارنتها مع معامالت اضافة المستحضر التجاري والمعامالت الخالیة 

شــعیر فــي العلیقــة التــي لــم % 32مــن ایــة اضــافات باســتثناء المعاملــة الخالیــة مــن ایــة اضــافات والتــي تحتــوي نســبة 

  .تختلف عنها معنویاً 

  

ضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري مع نسب مختلفة من الشعیر في العلیقة على تأثیر ا) 4(جدول 

  )اسبوعاً 40-21(خالل مدة التجربة ) ایسا براون(للدجاج البیاض ) غم(للدجاجة معدل استهالك العلف التراكمي 

نسبة الشعیر 

في العلیقة 

االضافات الغذائیة

المعدل العام
ضافاتبدون إ

طن مستحضر / كغم 2

تجاري

طن معزز / كغم 5

حیوي محلي

1217163.0 ±60.0A***17077.0 ±24.80A  16775.6±11.28B  17005.2 ±26.60a*

2216469.3 ±13.80E  16569.0 ±43.00C  16412.6±5.35D  16483.3 ±16.12b

3216140.0 ±2.50F  16493.3 ±5.60E  16127.6±7.90F  16253.67 ±60.40c  
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    جـ93.8± 16138.6  أ160.10± 16713.1**ب 152.14±16590.8المعدل العام

  ) .P < 0.01( تشیر األحرف االنگلیزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات الشعیر *

  .)P < 0.01( تویات االضافات الغذائیة تشیر االحرف العربیة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مس**

  ) .P < 0.01( تشیر األحرف االنگلیزیة الكبیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین تداخل مستویات الشعیر واالضافات الغذائیة ***

الــى وجــود یومــاً 140لمــدة ) غــم بیضــة /غــم علــف ( لمعامــل التحویــل الغــذائي التراكمــي ) 5( ویشــیر جــدول 

للصفة بارتفـاع نسـب الشـعیر فـي العلیقـة) P < 0.01( فروق معنویة بین المعامالت حیث یالحظ انخفاض معنوي 

لهــذه الصــفة فــي المعــامالت التــي اضــیف الیهــا المستحضــر التجــاري ) P < 0.01(فـي حــین لــوحظ تفــوق معنــوي . 

ونتیجــة التــداخل بــین لیــة مــن ایــة اضــافةمقارنــة مــع المعــامالت التــي اضــیف الیهــا المعــزز الحیــوي والمعــامالت الخا

بــین المعــامالت اذ تفوقــت المعاملــة التــي ) P < 0.01(نســب الشــعیر واالضــافات الغذائیــة ظهــرت فــروق معنویــة 

شــعیر علــى بقیــة المعــامالت ثــم تلتهــا معاملــة المستحضــر % 12علــىاضــیف الیهــا المعــزز الحیــوي والتــي تحتــوي

32علـىیر ثم المعاملة التـي اضـیف الیهـا المستحضـر التجـاري والتـي تحتـويشع% 12على التجاري التي تحتوي 

شـعیر اال % 22شعیر ثم المعاملتین التي اضیف الیها المعزز الحیوي والمستحضر التجـاري التـي تحتـوي علـى % 

6( جـدول ویشـیر .شعیر % 32علىان تأثیر المعزز الحیوي المحضر محلیًا كان ضعیفًا مع العلیقة التي تحتوي

فـي P < 0.01)   (یومـًا الـى تـدهور معنـوي  140لمـدة )  بیضـة / غـم علـف (لمعامل التحویـل الغـذائي التراكمـي ) 

للمعـامالت P < 0.01)(   ، لكـن وجـد تفـوق معنـويمعامـل التحویـل الغـذائي بارتفـاع نسـب الشـعیر فـي العلیقـة 

مقارنــة مــع المعــامالت التــي اضــیف الیهــا المعــزز الحیــوي التــي اضــیفت الــى عالئقهــا المستحضــر التجــاري األجنبــي 

والمعامالت الخالیة من ایة اضافة في حین ان المعامالت التي اضیف الـى عالئقهـا المعـزز الحیـوي المحلـى تفوقـت 

وعند تداخل نسب الشـعیر واالضـافات الغذائیـة اشـار التحلیـل االحصـائي .على المعامالت الخالیة من ایة اضافات 

معاملة اضافة المعزز P < 0.01)(     لجدول ذاته الى وجود فروق معنویة بین المعامالت فقد تفوقت معنویًا في ا

علـى بقیـة المعـامالت ثـم تلتهـا معاملـة اضـافة المستحضـر التجـاري % 12الحیوي المحضر محلیًا مع نسبة الشعیر 

ویالحظ ایضًا % . 32ضر التجاري لنسبة الشعیر ثم تلتها المعاملة التي اضیف فیها المستح% 12لنسبة الشعیر 

علــى المعاملــة التــي تحتــوي نســبة % 22تفــوق معاملــة إضــافة المستحضــر التجــاري والمعــزز الحیــوي لنســبة الشــعیر 

بدون أیة اضافات وهذا یـدل علـى ان اسـتخدام االضـافات الغذائیـة قـد حـدد مـن تـدهور الصـفة نتیجـة % 12الشعیر 

ســب عالیــة فــي العلیقــة ، فــي حــین ان اســتخدام المعــزز الحیــوي المحضــر محلیــًا مــع العلیقــة التــي اســتعمال الشــعیر بن

شــعیر لــم یكــن لــه تــاثیر كبیــر فــي تحســین الصــفة والحــد مــن تــدهورها بــالرغم مــن تفوقــه معنویــًا علــى % 32تحتــوي 

  .شعیر والخالیة من أیة إضافة % 32المعاملة التي تحتوي علیقتها 

  

یر إضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري مع نسب مختلفة من الشعیر في تأث) 5(جدول 

خالل مدة ) إیسا براون ( للدجاج البیاض )  غم بیضة / غم علف ( العلیقة في معامل التحویل الغذائي التراكمي 

  ) .اسبوعًا 40-21( التجربة 

نسبة الشعیر 

في العلیقة 

االضافات الغذائیة

لمعدل العاما
بدون إضافات

طن مستحضر / كغم 2

تجاري

طن معزز / كغم 5

حیوي محلي

122.39 ±0.005E***2.19 ±0.002B2.10 ±0.002A
2.23 ±0.45a

*

222.47 ±0.002F2.30 ±0.00D2.31 ±0.00D2.36 ±0.04b
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322.56 ±0.005G2.24 ±0.00C2.48 ±0.002F2.42 ±0.05c

ب0.50± 2.30أ0.02± 2.24**جـ0.04± 2.47المعدل العام

  ) .P < 0.01( تشیر األحرف االنگلیزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات الشعیر *

  ) .P < 0.01(تشیر االحرف العربیة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات االضافات الغذائیة **

  ) .P < 0.01( تشیر األحرف االنگلیزیة الكبیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین تداخل مستویات الشعیر واالضافات الغذائیة ***

تأثیر اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري مع نسب مختلفة من الشعیر في ) 6(جدول 

خالل )  ایسا براون ( للدجاج البیاض ) بیضة / غم علف ( الغذائي التراكمي العلیقة في معامل التحویل

  .) اسبوع 40-21( مدة  التجربة

نسبة الشعیر 

في العلیقة 

االضافات الغذائیة

المعدل العام
بدون إضافات

طن مستحضر / كغم 2

تجاري

طن معزز حیوي / كغم 5

محلي

12145.8±0.36E***135.36±0.05B130.52±0.07A
136.99  ±2.14*

a  

22149.75±0.12F140.56±0.50D141.52±0.12D143.941.10b

32154.71±0.17H137.55±0.60C151.89±0.63G148.05±2.65c

  ب3.08±141.31أ0.80±137.82**جـ1.30±149.85المعدل العام

  ) P < 0.01(ف االنگلیزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات الشعیر تشیر األحر *

  ) P < 0.01(تشیر االحرف العربیة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات االضافات الغذائیة **

  ) .P < 0.01(یات الشعیر واالضافات الغذائیة تشیر األحرف االنگلیزیة الكبیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین تداخل مستو ***

یومـــًا فـــیالحظ وجـــود 140الـــى نتـــائج كتلـــة البـــیض التراكمیـــة خـــالل مـــدة التجربـــة البالغـــة ) 7( ویشـــیر جـــدول 

ویالحـظ ان المعـدل العـام .لكتلـة البـیض التراكمیـة بارتفـاع نسـب الشـعیر فـي العلیقـة P < 0.01)(انخفـاض معنـوي 

علــى ) P < 0.01(لمعــامالت التــي اضــیف الــى عالئقهــا المستحضــر التجــاري تفوقــت معنویــًا لصــفة كتلــة البــیض ل

ومـن التـداخل بـین نسـب . المعامالت التي اضیف الى عالئقهـا المعـزز الحیـوي والمعـامالت الخالیـة مـن ایـة اضـافة

وي المحلـــي مـــع نســـبة الشـــعیر واالضـــافات الغذائیـــة یالحـــظ تفـــوق المعاملـــة التـــي اضـــیف الـــى عالئقهـــا المعـــزز الحیـــ

اضافة المستحضر االجنبـي علـى معـامالت اضـافة على بقیة المعامالت ، في حین تفوقت معاملتي % 12الشعیر 

  % .32و 22المعزز الحیوي والمعامالت الخالیة من االضافات مع نسبتي الشعیر 

  

نسب مختلفة من الشعیر في تأثیر اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري مع) 7(جدول 

  ) سبوعا40-21(خالل مدة التجربة)ایسا براون(العلیقة في كتلة البیض التراكمیة للدجاجة للدجاج البیاض 

نسبة الشعیر 

في العلیقة 

االضافات الغذائیة

المعدل العام
بدون إضافات

طن مستحضر / كغم 2

تجاري

طن معزز / كغم 5

حیوي محلي

12
7180.33±9.23D

***
7780.67±8.80
B

7948.33±8.25

A
7636.44±116.1a
*

226647.00±1.73F
7193.33±8.28

D

7086.00±2.30

E

6975.44±83.30

b

326295.30±7.80H
7354.30±1.60
C

6476.30±0.29

G

6708.67±
160.00c 

**جـ129.01±6707.56المعدل العام
7442.78±

أ81.30

7170.20±213.1

ب
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  ) .P < 0.01(تشیر األحرف االنگلیزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات الشعیر *

  ). P < 0.01(تشیر االحرف العربیة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات االضافات الغذائیة **

  ) . P < 0.01(ختلفة الى وجود فروق معنویة بین تداخل مستویات الشعیر واالضافات الغذائیة تشیر األحرف االنگلیزیة الكبیرة الم***

وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین ) 8( یومـــًا لـــوحظ مـــن جـــدول 140وعنـــد دراســـة وزن البیضـــة التراكمـــي لفتـــرة 

لكـن وجـد . ة بمعدل وزن البیضة بارتفـاع نسـب الشـعیر فـي العلیقـP < 0.01)(المعامالت فحصل انخفاض معنوي 

لصـــفة وزن البیضـــة للمعـــامالت التـــي اضـــیف الـــى عالئقهـــا المستحضـــر التجـــاري P < 0.01)(تفـــوق معنـــوي 

مـع والمعامالت التي اضیف الى عالئقها المعزز الحیوي المحضر محلیًا مقارنًة بالمعامالت الخالیة مـن ایـة اضـافة

نتیجــة .علــى معــامالت اضــافة المعــزز الحیــوي مالحضــة ان معــامالت اضــافة المستحضــر االجنبــي تفوقــت معنویــاً 

تــداخل نســب الشــعیر مــع االضــافات الغذائیــة فتفوقــت معنویــًا المعاملــة التــي اضــیف فیهــا المعــزز الحیــوي الــى علیقــة 

% 12شعیر على بقیة المعامالت ثم تلتها المعاملة التي اضیف فیها المستحضـر التجـاري الـى علیقـة % 12ذات 

شــعیر علــى معــاملتي % 32و 22تفوقــت معاملتــا اضــافة المستحضــر التجــاري الــى علیقــة ذات شــعیر ایضــًا كمــا 

شـعیر مـع تفـوق معـاملتي اضـافة المعـزز الحیـوي % 32و 22اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیـًا الـى علیقتـي 

  . شعیر المختلفة شعیر على المعامالت الخالیة عالئقها من ایة اضافات بوجود نسب ال% 32و 22الى علیقتي 

  

تأثیر اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا والمستحضر التجاري مع نسب مختلفة من الشعیر في ) 8(جدول 

  .) اسبوع 40- 21( خالل مدة  التجربة) ایسا براون ( العلیقة في وزن البیضة للدجاج البیاض 

نسبة الشعیر 

في العلیقة 

االضافات الغذائیة

مالمعدل العا
بدون إضافات

طن مستحضر / كغم 2

تجاري

طن معزز / كغم 5

حیوي محلي

1260.78±0.003G***61.66 ±0.003B61.82±0.003A61.42 ±0.16a*

2260.59 ±0.01H61.34 ±0.003D61.24 ±0.003E61.06 ±0.18b

3260.50 ±0.00I61.41 ±0.002C61.07±0.002F60.99 ±0.13c

أ0.05± 61.47**جـ0.04±60.63المعدل العام
61.38 ±0.11

ب

  ) P < 0.01(تشیر األحرف االنگلیزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات الشعیر *

  ) P < 0.01(تشیر االحرف العربیة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستویات االضافات الغذائیة **

  ) . P < 0.01(تشیر األحرف االنگلیزیة الكبیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین تداخل مستویات الشعیر واالضافات الغذائیة ***

مــن خــالل مــا تقــدم مــن نتــائج یتبــین ان ارتفــاع نســبة الشــعیر فــي العلیقــة كــان لــه االثــر الســلبي علــى جمیــع 

گلوكان التي تتكون من –كن تفسیر ذلك على احتواء الشعیر على مادة البیتا الصفات االنتاجیة للدجاج البیاض ویم

– Non( السـكریات المتعـددة غیـر النشـویة  starch poly saccharide ( والتـي یصـعب تحللهـا بسـهولة فـي القنـاة

ییــر خــواص گلوكــانیز الــذي یعمــل علــى تغ–الهضــمیة لعــدم امــتالك الــدجاج االنــزیم المســؤول عــن ذلــك وهــو البیتــا 

العناصر الغذائیة على سـطح الغشـاء المخـاطي لالمعـاء عـن طریـق احـداث طبقـة مائیـة متحركـة علـى سـطح الغشـاء 

( ، كما ان الشـعیر یحتـوي علـى بعـض المـواد التـي تسـبب انخفـاض هضـم العناصـر الغذائیـة ) 9(المخاطي لالمعاء 

لتــالي قلــة امتــزاج محتویــات القنــاة الهضــمیة وتقلیــل مــدة والتــي تكــون محالیــل عالیــة اللزوجــة وبا) كالتــانین واالصــماغ 

امـا التحسـن المعنـوي الـذي ظهـر ) . 1(بقاء العناصر الغذائیـة فـي القنـاة الهضـمیة وتـؤثر بالنهایـة علـى االمتصـاص 

واضحًا لجمیع الصفات االنتاجیة للدجاج البیاض نتیجة اضافة المستحضر التجاري االجنبي الـى العالئـق فقـد یمكـن 

فســیره علــى ان االحمــاض العضــویة التــي یحتویهــا المستحضــر التجــاري یمكــن ان تســاعد فــي تغییــر تركیــب النبیــت ت



192

وان البكتریـا المفیـدة فـي النبیـت ) 2(المعوي فـي القنـاة الهضـمیة والتـي بـدورها تـؤدي الـى زیـادة اعـداد البكتریـا المفیـدة 

وبمـا ان الشـعیر ) 4(گلوكـان –یعمـل علـى تحطـیم مـادة البیتـا گلوكانیز الذي–المعوي تعمل على انتاج انزیم البیتا 

یحتوي على تلك المادة الغیر قابلة للهضم فأن عملیة تحطیم هذه المادة سوف یزیـد مـن القیمـة الغذائیـة للشـعیر وهـذا 

مـع ما تم مالحظته من التحسن المعنوي    في الصفات االنتاجیة للـدجاج البیـاض مـن اضـافة المستحضـر التجـاري

نسب الشعیر المختلفة فـي العلیقـة ، امـا فیمـا یخـص التحسـن المعنـوي فـي الصـفات االنتاجیـة للـدجاج البیـاض نتیجـة 

اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا الى العلیقة بوجود النسب المختلفة من الشـعیر فـیمكن تفسـیره الـى ان االحیـاء 

ثـــر الواضــح فـــي احــداث تـــوازن مـــایكروبي فــي القنـــاة الهضـــمیة المجهریــة التـــي یحتویهــا المعـــزز الحیـــوي كــان لهـــا األ

، كمــا ان ) 4(گلوكــان غیــر القابلــة للهضــم–گلوكــانیز المهــم فـــي تحطــیم مــادة البیتــا –وبالتــالي انتــاج انــزیم البیتــا 

وزیـادة المعزز الحیوي یعمل على تقلیل اللزوجة في االمعاء الدقیقـة وبـذلك یحسـن مـن معامـل هضـم العناصـرالغذائیة 

كمـا ان ). 3(شـعیر % 25لعالئـق حاویـة علـى % 1.6بواقـع ) Metabolizabile Energy(االیضـیةقـیم الطاقـة

التغییر الحاصل في النبیت المعوي في القناة الهضمیة نتیجة الضافة المعزز الحیوي او المستحضر التجـاري والـذي 

المتواجدة ضمن النبیت Lactobacilliان بكتریا). 10(انعكس بدوره في زیادة هضم وامتصاص العناصر الغذائیة

المعــوي فــي القنــاة الهضــمیة تعمــل علــى تقلیــل ســرعة مــرور المــواد الغذائیــة فــي القنــاة الهضــمیة الــذي یــوفر الفرصــة 

             ) . 11(الكافیة لهضم وامتصاص العناصر الغذائیة 
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