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العالئق المحتویة على نسب مختلفة من الشعیر إلىتأثیر إضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا 

  أسبوع20الدجاج البیاض بعمر یوم واحد ولغایة عمر ألفراخاإلنتاجياألداءعلى 

  

  مثنى عبد الحمید النوري 
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  الخالصة

تأثیر اضافة المعزز الحیوي المحضر محلیًا الى العلفلبیانواجن الثرثار اجریت هذه الدراسة في حقول د

مــن عمــر یــوم ) ایســا بــراون ( المحتــوي علــى نســب مختلفــة مــن الشــعیر فــي االداء االنتــاجي الفــراخ الــدجاج البیــاض 

كررات لكـل م3معامالت وبواقع 9فرخة ، ووزعت على 405واستخدمت في هذه التجربة .اسبوع 20واحد ولغایة 

بوجــود ثــالث مســتویات مــن و طــن علــف / كغــم 5، 3، 0معاملــة حیــث اســتخدم المعــزز الحیــوي المحضــر محلیــا 

فـــي ) P<0.01(     نتــائج هـــذه التجربــة الـــى انخفــاض معنـــوي اشـــارتو . مـــن العلیقــة % 32، 22، 12الشــعیر 

مع حصـول . أسابیع 3زن الجسم عن عمر أسبوع وفي معدل و 17،20، 3معامل التحویل الغذائي عند األعمار 

كمــا تفوقــت معــامالت . ةنســبة الشــعیر فــي العلیقــعنــد زیــادةفــي كمیــة العلــف المســتهلكة ) P<0.01(زیــادة معنویــة 

طن علف في معامـل التحویـل الغـذائي واوزان الجسـم عنـد / كغم 3،5إضافة المعزز الحیوي المحضر محلیا بواقع 

اسـبوع مقارنـة 10،17،20وع وانخفاض معنوي في كمیة العلـف المسـتهلكة لالعمـار اسب3،17،20االعمار 

وتشیر نتائج التداخل بین الشعیر والمعـزز الحیـوي الـى وجـود اختالفـات معنویـة . اضافة ةأیمنالیة خبالمعامالت ال

یهــا الت التــي اضــیف فـي كمیــة العلــف المســتهلكة للمعـامال)P<0.01(بـین المعــامالت فقــد حصـل انخفــاض معنــوي 

معــامالت اضــافة لمعنــويذلك بینــت النتــائج تفــوقكــمــن العلیقــة % 22و 12المعــزز الحیــوي بوجــود نســبتي الشــعیر

فـي ) P<0.01(معامل التحویل الغذائي بوجود نسب الشعیر المختلفـة كمـا حصـل ارتفـاع معنـوي فيالمعزز الحیوي 

اسبوع لمعامالت اضافة المعزز الحیوي بوجود نسـب الشـعیر 3،17،20معدل وزن الجسم لالفراخ عند االعمار 
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Effect of supplementation of locally prepaired probiotic to the diets
containing diffirent  levels of barley on productive performance of 

laying chicks at one day old upto 20 weeks
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Abstract  
This experiment was conducted in therthar poultry fields. The effect of adding 

local probiotic to the feed was studied with different levels of barley on productive traits 
of laying chicks at one day old upto 20 weeks of age. Four hundred and five chicks 
were used in an experiment included 9 treatments, with three replicates for each 
treatment. The local probiotic was used at three levels 0, 3 and 5 kg/ ton feed with three 
levels of barley 12, 22 and 32% of the diet. The results of this experiment showed 
significant reduction (P<0.01) in feed conversion coefficient at 3, 17 and 20 weeks of 
age and average body weight at 3 weeks of age and significant increase (P<0.01) in feed 
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intake with increasing the level of barley in the  diet. The resultsof this experiment 
showed significant improvement (P<0.01) treatments with added local probiotic in feed 
conversion coefficient and average body weight 3, 17 and 20 weeks of age and 
significant reduction (P<0.01) in feed intake at 10, 17 and 20 weeks of age, as compared 
with treatment without any additive. whereas, treatment of adding local probiotic with 
defferent levels of barley showed significant reduction (P<0.01) in feed intake at levels 
of barley 12, 22% of the diet. The results of this experiment showed significant
improvement (P<0.01) in feed conversion coefficient and significant increasing. 
(P<0.01) in average body weight at 3, 17 and 20 weeks of age for treatments of local 
probiotic with different levelsof barley of the diet .

  

  المقدمة

كلوكان التي تتكون من –ان استعمال الشعیر محدودا في عالئق الدجاج بسبب احتوائه على مادة   البیتا 

حیـث ان هـذه المـادة التتحلـل بسـهولة فـي (Non  Starch Poly Saccharides)السكریات المتعددة غیـر النشـویة

ســتعمل علــى لهــذاو كلوكــانیز-وهــو انــزیم البیتــاهــا لعــدم امــتالك الــدجاج االنــزیم المســؤول عنالقنــاة الهضــمیة للــدجاج 

علـى سـطح الغشـاء المخـاطي لالمعـاء عـن طریـق احـداث طبقـة مائیـة غیـر متحركـة الغذائیـةتغییر خواص العناصر

الســلبي التــأثیریــل وجــرت محــاوالت عدیــدة واتبعــت طــرق مختلفــة لتقل. ]1[علــى ســطح الغشــاء المخــاطي لالمعــاء

، المعزز الحیوي ]2[كلوكانیز -في االداء االنتاجي للدجاج ولتحسین قیمته الغذائیة منها اضافة انزیم البیتاللشعیر

المعویـة نتیجـة اعطـاء المعـزز ار و الى ان بكتریا العصیات اللبنیة المنتشرة في الفل]4[ bed fordاشار الباحث]3[

كلوكـانیز ممـا یـؤدي الـى -كلوكـانیز الـذي یعمـل علـى تحطـیم مـادة البیتـا-ى انتـاج انـزم البیتـاهـا القابلیـة علـلالحیوي 

ان المعـزز الحیـوي یمكـن  ان یقلـل اللزوجـة فـي االمعـاء الدقیقـة ]schneitz ]3زیـادة معامـل هضـم الشـعیر والحـظ

عنــد اســتخدام المعــزز %6,1واقــع بویحســن مــن معامــل هضــم العناصــر الغذائیــة وزیــادة قــیم الطاقــة االیضــیة الممثلــة

فوجـد ان اضـافة المعـزز الحیـوي المحلـي بواقـع ]5[اما الضنكي .شعیر من العلیقة% 25عالئق تحوي الحیوي في

عیر فـي العلیقـة علـى للشـمـن التـاثیر السـلبي قلـلمـن الشـعیر فـي العلیقـة لـم ی% 10,20طـن بوجـود /كغم2،4،6

مـــن العلیقـــة ادى الـــى %22،32الـــى ان وجـــود الشـــعیر بنســـبة ]6[اشـــار النـــوري و . اللحـــم فـــروجاالداء االنتـــاجي ل

ن اضافة المعزز الحیوي المحلي قلل من التدهور الحاصـل لكتدهور معنوي في الصفات االنتاجیة للدجاج البیاض و 

ى علیقـة الـLactobacillusفقـد الحـظ ان اضـافة   ]Nahashon ]7امـا. في الصفات االنتاجیة للـدجاج البیـاض 

شعیر ادى الى تحسن معنوي في كتلة البیض والزیادة الوزنیـة للجسـم ووزن البیضـة وان المعـزز % 30على تحتوي

وعلى ضوء ذلـك وضـعت خطـة بحثیـة الضـافة المعـزز . الحیوي یعمل على زیادة نسبة استبقاء النتروجین والكالسیوم

وBacillus subtilusو LactobacilliوLactobacillus acidophilu(ا الحیــــوي المحضــــر محلیــــ

Saccharomyces cervisia (اسـبوع بوجـود نسـب 20الـدجاج البیـاض بعمـر یـوم واحـد ولغایـة افـراخالـى عالئـق

مختلفة من الشعیر وكان الهدف من الدراسة امكانیة تحسین القیمة الغذائیة للشعیر باستخدام المعزز الحیوي المحلي 

.  
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  مل المواد وطرق الع

) یومــــًا 140(2006/ 24/3ولغایــــة 2005/ 11/ 5اجریــــت هــــذه الدراســــة فــــي مشــــروع دواجــــن الثرثــــار للفتــــرة مــــن 

علیهـاواستخدمت في هـذه التجربـة افـراخ الـدجاج البیـاض لسـاللة ایسـا بـراون الفرنسـیة بعمـر یـوم واحـد وتـم الحصـول 

مكــررات لكــل معاملــة و 3معــامالت وبواقــع 9ووزعــت عشــوائیًاعلىفرخــة 405اســتخدمت اذ مـن مفقــس ابــو غریــب 

بوجـودكغم لكـل طـن 5و3المعزز الحیوي المحلي بواقع واضیف) فرخة لكل معاملة 45( فرخة لكل مكرر 15

و 22، 12تركـت ثـالث مسـتویات مـن الشـعیر فـي حـین من العلیقـة % 32و12،22ثالث مستویات من الشعیر 

  :ووزعت المعامالت على النحو التالي . من المعزز الحیويمن العلیقة دون ایة إضافة% 32

  شعیر من العلیقة بدون ایة اضافات % 12استخدام : المعاملة االولى 

  طن علف معزز حیوي محلي / كغم 3مع إضافة ةشعیر من العلیق% 12استخدام :یةـالمعاملة الثان

  طن علف من المعزز الحیوي المحلي / كغم 5إضافة شعیر من العلیقة مع% 12استخدام :المعاملة الثالثـة 

  شعیر من العلیقة بدون ایة اضافات % 22استخدام:المعاملة الرابعة

  طن علف من المعزز الحیوي المحلي/كغم 3شعیر من العلیقة مع اضافة % 22استخدام :المعاملة الخامسة

  طن علف من المعزز الحیوي المحلي/كغم 5شعیر من العلیقة مع اضافة% 22استخدام :المعاملة السادسة

  شعیر من العلیقة بدون ایة اضافات % 32استخدام:المعاملة السابعة

  طن علف من المعزز الحیوي المحلي /كغم 3شعیر من العلیقة مع اضافة % 32استخدام :المعاملة الثامنة 

  طن علف من المعزز الحیوي المحلي /كغم 5شعیر من العلیقة مع اضافة % 32استخدام :المعاملة التاسعة  

إذ مثــل كــل گــن مكــرر مــن مكــررات التجربــة ) pen(گــن ) 27( فــراخ فــي قاعــة تحتــوي علــى االوضــعت 

التــار وصــینیة علــف بالســتیكیة دائریــة 5مــزودة بمنهــل یــدوي بالســتكي ســعة ) م 1.5×2( ة تكانــت مســاحالتــي و 

وي بمنهــل بالســتكي دائــري معلــق اوتومــاتیكي نــوع بــك دجمــن واســتبدلت خــالل األســبوع األول ، اســتبدل المنهــل الیــد

طیلـة فتـرة )libitumad(م تـوفیر المـاء والعلـف بصـورة حــرةالصینیة البالستیكیة بمعلـف بالسـتیكي دائـري معلـق وتـ

بتــت التجربــة وكــان الغــرض مــن تقــدیم العلــف بصــورة حــرة هــو إعطــاء الفرصــة الكافیــة للطیــور لتنــاول العلــف وقــد ث

یـوم واسـتخدمت 21غـذیت االفـراخ علـى عالئـق البـادئ مـن عمـر یـوم واحـد ولغایـة . الكمیات المستهلكة لكل معاملـة

17اســبوعًا ولغایــة 11اســابیع واســتخدمت عالئــق التطــور مــن عمــر 10اســابیع ولغایــة 4عالئــق النمــو مــن عمــر 

اسـتخدم برنـامج اإلضـاءة حسـب ) .1جـدول (اسـبوع 20ولغایـة 18اسبوعًا واستبدلت بعالئق مـا قبـل اإلنتـاج لعــمر 

وقــد تمــت الســیطرة علــى درجــات الحــرارة باســتخدام ) 2(تعلیمــات الشــركة المنتجــة لألفــراخ وكمــا مبــین فــي جــدول 

. یومــًا 55وســائل التدفئــة للحصــول علــى الحــرارة المطلوبــة وحســب األعمــار ، تــم اجــراء قــص المنقــار للطیــور بعمــر 

  ).3( افة اللقاحات وحسب األعمار وطریقة التلقیح في البرنامج الوقائي والمبینة في جدول لقحت األفراخ بك

  :الصفات المدروسة 

  Body Weight: وزن الجسم -1

5( اسبوعًا وبشكل مجامیع تضم كل مجموعة 20تم قیاس وزن الجسم في بدایة ونهایة كل اسبوع ولغایة   

لكــل ) 20( ولغایــة االســبوع ) 11( بشــكل فــردي لكــل األفــراخ مــن االســبوع أســابیع  و ) 10( أفــراخ لغایــة عمــر ) 

10، 3(           عمـار االعنـدغم ، وتم اعتمـاد األوزان) 50( مكرر من مكررات التجربة بمیزان دائري القرب 

عیة وكــذلك الزیـــادة والــذي تمثــل نهایــة المرحلــة لكــل علیقــة ، تــم قیــاس الزیــادة الوزنیــة االســبو ) اســبوعًا 20، 17، 

  :وفق المعادلة المبینة أدناه) عًا اسبو 20و 17، 10، 3( الوزنیة لألعمار 

  وزن الجسم الحي في بدایة المدة–وزن الجسم الحي في نهایة المدة = الزیادة الوزنیة 
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    Feed Intake: استهالك العلف -2

العلـــف المتبقیـــة فـــي نهایـــة كـــل اســـبوع حســـبت كمیـــة العلـــف المســـتهلكة لكـــل مكـــرر عـــن طریـــق وزن كمیـــة  

  :االسبوع وتم االخذ بنظر االعتبار االفراخ الهالكة وحسب المعادلة التالیةخاللوطرحها من الكمیة المقدمة في 

  ع

  س× 7× ح

  .كمیة العلف المستهلكة اسبوعیًا = حیث ان      ع 

  .عدد الطیور الحیة في نهایة االسبوع = ح               

  .      عدد االیام التي تغذت فیها الطیور الهالكة = س              

Feed Conversion Coefficient: معامل التحویل الغذائي -3

تــم حســاب معامــل التحویــل الغــذائي علــى أســاس عــدد غرامــات العلــف الالزمــة لكــل غــرام واحــد مــن الزیــادة   

  .الوزنیة لكل فترة 

  =معامل التحویل الغذائي
  العلف المستهلكة خالل فترة معینةكمیة 

  الزیادة الوزنیة خالل تلك الفترة

  Mortality Percent: نسبة الهالكات -4

  تم تسجیل الهالكات لكل مكرر للمعامالت وحسابها كنسبة مئویة وفق المعادلة التالیة   

  =نسبة الهالكات
  عدد الهالكات

×100  
  عدد الطیور

                :   التحلیل االحصائي -5

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 

طــن / كغــم 5طــن علــف واضــافة  / كغــم 3واضــافة یمثــل االضــافات الغذائیــة حیــث اســتخدم بــدون ایــة اضــافات ، 

االحصـــائي SASواســـتخدم برنـــامج . والتـــداخل بینهمـــا ) Probiotic(المعـــزز الحیـــوي المحضـــر محلیـــًا مـــن علـــف 

عنـد مسـتوى ]9[واختبرت الفروقات المعنویة بین المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعـدد المسـتویات]8[الجاهز 

  .0.01و 0.05

  

  

  

  

  

  

  
  

  برنامج اإلضاءة المستخدم في التجربة)2( جدول 

)2م/ واط (شدة اإلضاءة )ساعة ( *عدد ساعات اإلضاءة )یوم ( العمر 

1-2  23  3  



315

3-4  20  3  

5–6  18  3  

7-14  16  2  

15–21  15  1  

22–28  14  1  

29–35  13  1  

36–42  12  1  

43–49  11  1  

50–105  10  1  

  3  11  *غم1300

  3  11.30  غم1375

1450  12  3  

1525  12.30  3  

  .ساعة 16یوم تزداد االضاءة بمعدل نصف ساعة اسبوعیًا حتى تصل الى    133من عمر 

  .1998الفرنسیة للدجاج البیاض ) ISA( حسـب البرنامج الخاص بشركة 

  .یوم على اساس وزن الطیر 105یتم تغییر برنامج االضاءة بعد عمر *

  

  البرنامج الوقائي للدجاج البیاض خالل مدة التجربة) 3(دول ج

  المعاملة الوقائیة)یوم ( العمر 

  %5سكر بنسبة + ماء *1

AD3Eمضاد حیوي تایلوسین مع فیتامین   2-5

  بالرش الخشنEveniwلقاح نیوكاسل   7

  لشركة ساینوفي بماء الشربBursineلقاح كمبورو   12

  بالرش الخشنEveniwلقاح نیوكاسل   20

  لشركة ساینوفي بماء الشربBursineلقاح كمبورو   21

  بماء الشرب لشركة انترفیت120IBلقاح   28

  بالرش الناعمEveniwلقاح نیوكاسل 35

TADلقاح جدري بالوخز في غشاء الجناح لشركة   49

  بالرش الناعمEveniwلقاح نیوكاسل   60

  انترفیتبماء الشرب لشركة 52IBلقاح   91

  بالرش الناعمEveniwلقاح نیوكاسل   105

112  
  ) انخفاض  إنتاج البیض+ التهاب الشعب الهوائیة + نیوكاسل ( لقاح زیتي ثالثي 

)ND +IB +EDS (بالحقن بالعضلة  

  لتر2/ مل 1بماء الشرب AD3Eبعد كل عملیة تلقیح یتم إعطاء فیتامین 

  .ة لالفراخ والضروف الصحیة التي تحیط بالمشروع تم اعتماد برنامج الشركة المنتج*

  النتائج والمناقشة

بـین معـامالت الشـعیرالمختلفة ،حیـث فـي اوزان جسـم االفـراخالى وجـود فـروق معنویـة) 4(الجدول یشیر  

فــي حــین تالشــت . اســابیع بارتفــاع نســب الشــعیر فــي العلیقــة 3یالحــظ انخفــاض معنــوي فــي وزن الجســم عنــد عمــر 
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قات المعنویة بین معامالت الشعیر بعد االسبوع الثالث من عمـر الطیـور وقـد یعـود السـبب فـي ذلـك الـى ارتفـاع الفرو 

–الحتوائه على مـادة البیتـا في العالئق ارتفاع نسبة الشعیرمن عدم استفادة الطیور نتیجةنسبة االلیاف في العلیقة

قـــد ظهـــرت فروقـــات معنویـــةلو كلوكـــانیز–د انـــزیم البیتـــا كلوكـــان  غیـــر القابلـــة للهضـــم مـــن قبـــل االفـــراخ لعـــدم وجـــو 

(P<0.01) اســبوع حیــث تفوقــت 20و17, 3بـین معــامالت اضــافة المعــزز الحیــوي المحلــي وخصوصـًا عنــد عمــر

كغــم لكــل طــن علــف علــى المعــامالت الخالیــة مــن أي اضــافة 5و3معنویــا معــامالت اضــافة المعــزز الحیــوي بواقــع

بـین معـامالت اضـافة الطیـوراسابیع من عمـر10–4لم تظهر فروقات معنویة خالل فترة في حین لتلك االعمار

الحیـوي الـى زیـادة جاهزیـة المعزز الحیوي وقد یعود السبب في االرتفاع المعنـوي الوزان الطیـور عنـد اضـافة المعـزز

مجهریــة فــي زیــادة معامــل هضــم ة الموجــودة فــي العلــف بســبب الــدور الكبیــر الــذي تلعبــه االحیــاء الیــالعناصــر الغذائ

احتجاز هذه العناصر في القناة الهضمیة وذلك بربط العناصـر الغذائیـة بالجـدار الخلـوي من خاللالعناصر الغذائیة 

التـي تسـاهم فـي ربـط العناصـر oligosaccharideاذ یحتـوي جـدارها علـى S.cerveisiaeلها كمـا هـو فـي خمیـرة 

بــین معــامالت التــداخل بــین نســب الشــعیر (P<0.01)وجــود فروقــات معنویــة اتــه كمــا یبــین الجــدول ذ]10[الغذائیــة 

فــي معــدل وزن الجســم(P<0.01)حیــث یالحــظ وجــود ارتفــاع معنــوي . واضــافات المعــزز الحیــوي المحضــر محلیــا 

طن علف مع نسب الشعیر المختلفة ، حیث وجد ارتفاع معنـوي فـي/ كغم 5و 3اضافة المعزز الحیوي بواقع عند

مــن العلیقــة مقارنــة بالمعــامالت الخالیــة مــن ایــة % 22و12اســابیع مــع نســبتي الشــعیر 3معــدل الــوزن عنــد عمــر 

اسـابیع مـن 10اسـابیع ثـم ظهـرت الفروقـات  بعـد 10–3اختفـت الفروقـات المعنویـة خـالل فتـرة نفـي حـی. اضافة 

عمــر الطیــور حیــث یالحــظ ارتفــاع معنــوي فــي وزن الطیــور لمعــامالت اضــافة المعــزز الحیــوي المحلــي بوجــود نســب 

الشعیر المختلفة مقارنة مع المعـامالت الخالیـة مـن ایـة اضـافة وقـد یعـود السـبب فـي االرتفـاع الحاصـل لمعـدل الـوزن 

وجـود االحیـاء و المعزز الحیوي المصنع محلیا وتقلیـل االثـر السـلبي نتیجـة اضـافة الشـعیر الـى العلیقـة نتیجة الضافة 

كلوكــانیز والــذي یعمــل علــى تحلیــل –حیــث ان هــذه البكتریــا منتجــة النــزیم البیتــا Lactobacilliالمجهریــة وخاصــة

لمعـزز الحیـوي علـى تقلیـل لزوجـة محتویــات كمـا یعمـل ا]11[كلوكـان غیـر القابلـة للهضـم فـي الطیـور –مـادة البیتـا 

  ]3[االمعاء ویؤدي الى التحسن في معامل هضم النایتروجین والمادة العضویة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عالئق المحتویة على نسب مختلفة من الشعیر الیبین تأثیر اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا الى ) 4(جدول

  .خالل مرحلة التربیة ) ایسا براون(یاض الدجاج البالفراخ) غم ( على وزن الجسم 

  %معامالت الشعیر  

  

  )باألسبوع ( العمر  

3  10  17  20  

  2.30±1796  3.46±1497  1.15±934*أ224±2.60  12
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  5.77±1783  2.88±1496  5.77±936  ب218±2.30  22

  2.88±1778  4.04±1503  3.46±931  ب216±2.88  32

  محلیاً معامالت المعزز الحیوي المصنع

**1.10b936±4.481488±2.11b1766±5.77b±214  طن/كغم0

2.88a931±5.77  1498±2.88a  1785±1.73  a±221  طن/كغم3

1.15a934±3.46  1510±   3.46a  1806±2.88a±224  طن/كغم5

  المعزز الحیوي×الشعیر

12×0  220±2.88B940±0.00  1486±3.46B1778±2.88***B

12×3  224±2.19  A930±2.881500±2.30A1800±5.77A

12×  5  230±0.00A  933±2.88  1507±2.88A1810±2.88A

22×0  212±1.73B940±4.611495±2.88B1760±2.30B

22×3  221±0.00A930±2.881490±2.11B1780±2.88B

22×5  222±4.15A940±5.771505±3.46A1810±5.77A

32×0  210±2.30B930±3.461485±2.88B1760±3.46B

32×3  220±5.77B935±1.151505±4.04A1775±1.15B

32×5  220±4.04B930±2.88  1520±2.88A1800±2.30A

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

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

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

  

لطیــور خــالل فتــرة لمعــدالت اســتهالك العلــف فــي(P<0.01)وجــود فروقــات معنویــة ) 5(جــدول الیبــین 

مــن العلیقــة انخفــاض معنــوي فــي كمیــة العلــف % 32حیــث ســجلت معاملــة نســبة الشــعیر  ) أســابیع 3( الحضــانة

أســابیع حیــث 3اختلفــت النتــائج بعــد عمــر لكــنمــن العلیقــة % 22و 12المســتهلكة مقارنــة بمعــاملتي نســبة الشــعیر 

شــعیر مــن العلیقــة وقــد یعــود % 32و22ي كمیــة العلــف المســتهلكة للمعــاملتین فــ(P<0.01)لــوحظ زیــادة معنویــة

% 32وي تاالولى من عمر الطیور للمعاملة التي تحاالسابیع الثالثةالسبب في انخفاض كمیة العلف المستهلكة في 

الحاصــل فــي كمیــة أســابیع فــان االرتفــاع3امــا بعــد عمــر . شــعیر مــن العلیقــة الــى ارتفــاع نســبة االلیــاف فــي العلیقــة 

نتیجـة هـوالى انخفاض القیمـة الغذائیـة للعلـفالعلیقة  قد یعودمن % 32و22العلف المستهلكة مع نسبتي الشعیر

یتضـح مـن ) . 11(كلوكان والتـي ال یسـتطیع الطیـر هضـمها –البیتا وجود نسب الشعیر العالیة المحتویة على مادة

20و17، 10امالت إضافة المعزز الحیوي المحلي خصوصًا لالعمار الجدول نفسة وجود فروقات معنویة بین مع

فـي كمیـة العلـف المسـتهلكة للمعـامالت التـي اضـیف الیهـا المعـزز  (P<0.01)أسبوع حیث یالحظ انخفاض معنوي

د مـن الحیوي المحلي وقد یعود السبب في ذلك الى قیام االحیاء المجهریـة الموجـودة فـي المعـزز الحیـوي بانتـاج العدیـ

العناصر االساسیة المهمة للنمو ، فضًال عن افراز انزیمات تعمل على زیـادة جاهزیـة العناصـر الغذائیـة داخـل القنـاة 

معامالت التداخل بین الشـعیر بین(P<0.01)ویالحظ من الجدول وجود فروقات معنویة.]13[و ]12[الهضمیة 

فـي كمیـة العلـف المسـتهلكه نتیجـة إضـافة (P<0.01)ويالحیوي المحلي ، حیث وجد انخفاض معنـواضافة المعزز

فــي . مــن العلیقــة لكافــة األعمــار % 22و12كغــم لكــل طــن علــف مــع نســبتي الشــعیر 5و3المعــزز الحیــوي بواقــع 

مـن العلیقـة مـع إضـافة % 32حین لم یالحظ وجود انخفاض معنوي في كمیة العلف المستهلكة بوجـود نسـبة الشـعیر 
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أســبوع ، وقــد یعــود الســبب فــي انخفــاض 20-18علــف معــزز حیــوي اال فــي الفتــره مــن عمــر كغــم لكــل طــن 5و3

تقلیـلالوكذلك ]7[كمیة العلف المستهلكة نتیجة لقیام االحیاء المجهریة في زیادة نسبة استبقاء النتروجین والكالسیوم 

ن معامــل هضـــم النـــایتروجین الــى تحســـالـــذي ادىلزوجـــة محتویــات االمعـــاء ومــن المـــادة الجافــة فـــي الفضــالت مــن

او قد یعود السبب في انخفاض كمیة العلف المستهلكة نتیجـة لفعـل بكتریـا . ]3[والمادة العضویة والطاقة المتایضة 

كلوكانیز الذي یعمل على هضم مادة –لبیتاالعصیات اللبنیة الموجودة في المعزز الحیوي والقادرة على انتاج انزیم ا

  ]4[، ]11[الشعیر كلوكان في –البیتا 

  

عالئق المحتویة على نسب مختلفة من الشعیر الیبین تأثیر اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا الى ) 5(جدول

  .خالل مرحلة التربیة )ایسا براون(الدجاج البیاضاخالفر) غم ( على استهالك العلف 

  %معامالت الشعیر  

  

  )باالسبوع ( العمر  

3  10  17  20  

  *ب2.30±7751  ب5.77±5640  ب2.88±2441  أ385±2.88  12

  أ5.77±8018  أ2.30±5770  أ5.77±2492  أ386±3.30  22

  أ2.88±8016  أ1.15±5813  أ3.46±2500  ب381±2.88  32

  معامالت المعزز الحیوي المصنع محلیاً 

1.10a2503±4.48  a5813±5.77a8016±5.77**a±384  طن/كغم0

2.88a2448±3.16c5696±2.88b7895±1.73  b±384  طن/كغم3

1.15a2482±2.88b  5713±2.30b  7875±2.88b±384  طن/كغم5

  المعزز الحیوي×الشعیر

12×0  390±2.88A2495±3.40A  5810±5.77A7905±2.88***C

12×3  382±2.19  B2390±5.77C5570±1.15C7710±5.77D

12×  5  385±0.00B  2440±5.77B5540±2.88C7640±2.88E

22×0  381±1.10B2510±1.15A5800±1.15A8060±2.30A

22×3  389±2.88A2460±2.88B5720±2.16B7990±2.88B

22×5  388±1.15A2507±3.46A5790±5.77A8005±5.77B

32×0  381±1.22B2505±5.77A5830±0.00A8085±3.46A

32×3  382±3.30B2495±1.15A5800±5.77A7985±1.15B

32×5  381±2.88B2501±0.00A5810±2.88A7980±2.30B

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

  ). P < 0.01(ات االضافات الغذائیة تشیر االحرف االنكلبزیة الصغیرة المختلفة الى وجود فروق معنویة بین مستوی**

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

          

حیـث یالحـظ . المختلفـة بین معامالت الشعیر(P<0.01)الى وجود فروقات معنویة ) 6( یشیر الجدول 

الرتفـاع نسـبة الشـعیر فـي أسـابیع نتیجـة3في معامل التحویل الغذائي لالفـراخ عنـد عمـر (P<0.01)دهور معنوي ت

بــالظهور ثانیــًة االختالفــات المعنویــةعــاودتأســابیع ثــم 10الفروقــات المعنویــة عنــد عمـر اختفــتفــي حــین . العلیقـة 

التحویل الغـذائي لالفـراخ بارتفـاع نسـبة الشـعیر أسبوع حیث یالحظ انخفاض معنوي في معامل20, 17عند عمر  

نسـبة لكونـه ذوالشـعیرفي العلیقة وقد یعود السبب في ذلك الى انخفـاض القیمـة الغذائیـة للعلـف نتیجـة ارتفـاع نسـبة
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ذاتهیالحظ من الجدولو كلوكان غیر القابلة للهضم من قبل الطیور –على مادة البیتا إضافة الحتوائه الیاف عالیة 

معامـل (P<0.01)اً وجود فروقات معنویة بین معامالت إضافة المعزز الحیوي المحضـر محلیـا حیـث تحسـن معنویـ

وقـد یعــود . أســابیع10طـن علــف مـن المعــزز الحیـوي باســتثناء العمـر / كغــم5و 3ئي نتیجــة إضـافة االتحویـل الغـذ

علــف حیــث ان معظــم البكتریــا تفــرز انزیمــات الســبب فــي ذلــك الــى زیــادة جاهزیــة العناصــر الغذائیــة الموجــودة فــي ال

 Protease`ویزید من جاهزیة الفسـفور وكـذلك انـزیم Phytic acidالذي یحلل  Phytaseمحللة للغذاء مثل انزیم 

  .]14[الذي یزید من جاهزیة البروتینات 

  

سب مختلفة من الشعیر عالئق المحتویة على نالیبین تأثیر اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا الى ) 6(جدول

  .خالل مرحلة التربیة )ایسا براون(الدجاج البیاض على معامل التحویل الغذائي الفراخ

  %معامالت الشعیر  
  )باالسبوع ( العمر  

3  10  17  20  

  *أ0.05±4.40  أ0.01±3.85  أ0.005±2.71  أ2.04±0.01  12

  ب0.01±4.58  أ0.01±3.94  أ    0.01±2.76  ب2.11±0.01  22

  ب0.03±4.60  ب0.03  ±3.95  أ  0.003±2.77  ب2.11±0.02  32

    معامالت المعزز الحیوي المصنع محلیاً 

**0.01b2.76±0.02  a3.99±.02 0b4.63±0.05c±2.15  طن/كغم0

0.02a2.73±0.005a3.89±0.03a4.51±0.03  b±2.06  طن/كغم3

a2.76±0.03a  3.87±0.02a  4.44±0.02a  0.01±2.04  طن/كغم5

    المعزز الحیوي×الشعیر

12×0  2.12±0.01B2.76±0.02B  4.00±B0.014.54±B 0.03***

12×3  2.03±A  0.00  2.67±0.05A3.80±A 0.014.37±A 0.01

12×  5  1.98±0.00A  2.72±10.0A3.76±A 0.014.30±A 0.03

22×0  2.16±B  0.022.77±B 0.053.97±B 0.0054.67±C  0,01

22×3  2.10±0.01  B  2.75±B  0.003.93±B 0.0054.58±B 0.01

22×5  2.08±B 0.022.77±0.02B3.94±B 0.024.51±B 0.02

32×0  2.19±0.02  C2.77±B  0.05  4.02±C 0.034.69±C 0,00

32×3  2.07±B 0.022.77±B  0.03.943±B 0.014.59±B0.005

32×5  2.07±  0.07B2.79±0.01A3.91±B 0.024.52±B 0.01

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

  ). P < 0.01(تشیر االحرف االنكلبزیة الصغیرة 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 ***

  

یخـــص الهالكـــات فلـــم یشـــیر التحلیـــل االحصـــائي الـــى وجـــود فروقـــات معنویـــة بـــین المعـــامالت فـــي مـــاامــا          

  .المختلفة في التجربة 
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تأثیر اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا الى العالئق المحتویة على نسب مختلفة من بین ی) 1(شكل 

  خالل فترة التربیة  ) ایسا براون (الشعیرعلى نسبة الهالكات الكلیة الفراخ الدجاج البیاض 
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  النسب المئویة والتحلیل الكیمیاوي المحسوب لمكونات العالئق المستخدمة في التجربة) 1(جدول 

  المواد العلفیة
  أسبوع) 20- 18( علیقه ما قبل اإلنتاج  أسبوع) 17- 11( علیقه التطور  أسبوع) 10- 4( علیقه النمو  اسبوع) 3- 0( علیقه البادئ  

1  2  3  1  2  3  1  2  3  1  2  3  

  26.0  26.0  26.0  24.0  24.0  24.0  30.0  30.0  30.0  33.0  33.033.0  ءذرة صفرا

  10.6  20.8  31.0  22.6  32.8  43.0  11.9  22.1  32.3  4.5  14.7  24.9  حنطة

  32.0  22.0  12.0  32.0  22.0  12.0  32.0  22.0  12.0  32.0  22.0  12.0  شعیر

  16.5  16.5  16.5  13.0  13.0  13.0  17.0  17.0  17.0  19.0  19.0  19.0  كسبة فول الصویا

  9.0  9.0  9.0  7.0  7.0  7.0  8.0  8.0  8.0  10.0  10.0  10.0  بروتین حیواني

  1.4  1.2  1.0  0.4  0.2  -  0.4  0.2  -  0.8  0.6  0.4  زیت نباتي

  4.5  4.5  4.5  0.8  0.8  0.8  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  حجر الكلس

  -  -  -  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  0.2  فوسفات الكالسیوم الثنائیة

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  **ملح الطعام

  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  المجموع

  التحلیل الكیمیاوي المحسوب

  18.24  18.20  18.16  16.92  16.89  16.85  18.47  18.44  18.40  19.80  19.77  19.73  %بروتین

/ كیلوسعرة(الطاقة الممثلة 

  )كغم علف
2873  2862  2854  2869  2860  2852  2870  2864  2854  2815  2808  2802  

  0.93  0.93  0.93  0.88  0.88  0.88  0.93  0.93  0.93  1.08  1.08  1.08  %الالیسین 

  0.40  0.40  0.40  0.38  0.38  0.38  0.40  0.40  0.40  0.46  0.46  0.46  %المیثایونین 

  0.68  0.68  0.68  0.60  0.60  0.60  0.68  0.68  0.68  0.81  0.81  0.81  سستین+ المیثایونین

  2.42  2.42  2.42  0.79  0.79  0.79  0.86  0.86  0.86  1.01  1.01  1.01  %الكالسیوم 

  0.42  0.42  0.42  0.38  0.38  0.38  0.42  0.42  0.42  0.47  0.47  0.47  الفسفور الجاهز

  )NRC  ،1994( حسب التركیب الكیمیائي تبعًا لتحالیل المواد العلفیة الواردة في *
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  .تم اضافة ملح الطعام الى العلیقة بسبب ملوحة میاه بحیرة الثرثارلم ی**
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