2013 ،)2(  العدد،)6(  المجلد،مجلة األنبار للعلوم البيطرية

ISSN:1999-6527

تأثير إضافة مستويات مختلفة من المعزز الحيوي العراقي الذائب في الماء والعلف في األداء
اإلنتاجي لطائر السلوى الياباني

 واحمد عبد علو الدوري1سماح نوري صالح السامرائي
 جامعة تكريت/كلية الزراعة

الخالصة

 جامعةة تكريةت لدارسةة، كليةة الر ارةةة،أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية
ف ةةي األداف اإلنت ةةاجي وبعة ة

 ال ةةذافي ف ةةي الم ةةاف والعلة ةIraqi probiotic ت ةةرثير إض ةةافة المع ةةرر الحي ةةوا الع ار ةةي

 أنث ة مةةط طيةةور السةةلون120  اسةةتمدم في ةةا،

الصةةتات التسةةلجية لطةةافر السةةلون اليابةةاني والصةةتات النوةيةةة للبةةي

) ةند ةمر ستة أسابيع جرن تقسيم ا ال ممسة معامالت احتةوت كةلCoturnix coturnix japonica( الياباني
 وكانةةت.معاملةةة ةلة ثالثةةة مكةةررات فةةي كةةل مكةةرر ( تةةو) ثمانيةةة طيةةور ورةةةت الطيةةور ة ةوافيا ةل ة المعةةامالت
المعاملة األول معاملة السيطرة اا بدوط إضافة المعرر الحيةوا الع ار ةي والثانيةة تةم إضةافة المعةرر الحيةوا الع ار ةي
 والرابعةةة تةةم إضةةافة%0.75  والثالثةةة تةةم إضةةافة المعةةرر الحيةةوا الع ار ةةي ال ة المةةاف بنسةةبة%0.5 ال ة المةةاف بنسةةبة
بنسةةبة

 المامسةةة تةةم إضةةافة المعةةرر الحيةةوا الع ار ةةي إل ة العل ة%0.5 بنسةةبة

، كتافة التحويل الغذافي،HD ةل أساس
.المنتج

المعةةرر الحيةةوا الع ار ةةي إل ة العل ة

 أ ارت النتافج إل ريادة معنوية في كل مط نسبة إنتاج البي.%0.75

 كتلة البي،  وةدم وجود فروق معنوية في معدل است الك العل،

 ورط البي،التراكمي

ةدد البي

Effect of adding Iraqi probiotic dissolved in water and ration in the
productive performance of Japanese quail
(Coturnix coturnix japonica)
S. N. S. Al- Samraai and A. A. A. Al-Doory
College of Agriculture\ University of Tikrit

Abstract
This study was conducted in the field of poultry of the resource of animals
Department, of college Agriculture, University of Tikrit, to study the effect of adding
Iraqi probiotic dissolved in water and ration in the productive performance of a
Japanese quail, were use the 120 Female birds Japanese quail (Coturnix coturnix
japonica) at the age of six weeks were divided into five treatments, contained each
treatment three replicates at each replicate (cage) eight birds. The study aimed to
investigation the impact of Iraqi probiotic supplementation either with water or with
ration on the performance of birds, Birds were distributed randomly on the treatments
were as follows: The first treatment (control) without addition Iraqi probiotic the second
treatment Iraqi probiotic has been added to the water by 0.5%. The third treatments Iraqi
probiotic has been added to the water by 0.75 %. The fourth treatment were adding Iraqi
probiotici to ration 0.5%. Fifth treatment Iraqi probiotic added to the ration 0.75%. The
results of levels addition indicate the following: A significant increase in the percentage
of egg production, food conversion efficiency, the cumulative number of eggs, egg
weight, No significant differences in the rate of feed consumption, mass egg product.
The results indicated type added no significant differences in traits except feed
consumption rate increased significantly when addition Iraqi probiotic in the water.
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المقدمة
اط الطلةةي المت اريةةد ةلة منتجةةات الطيةةور الداجنةةة (البةةي

واللحةةم) دةةةا الم تمةةيط فةةي مجةةانت صةةناةت ا إل ة

البحةةع ةةةط افضةةل الوسةةافل التةةي تمكةةط هةةذه الصةةناةة مةةط التعبيةةر ةةةط كامةةل أداف ةةا ،فتةةي مجةةال التغذيةةة ة دت

السةةنوات األمي ةرة اهتمامةةا مت اريةةدا للعديةةد مةةط البةةاحثيط فةةي العةةالم ب ةةاط أهميةةة اسةةتعمال اإلضةةافات الغذافيةةة Feed
 Additivesوالتي باتت مط الوسافل الم مة والضرورية للتعبير ةط متطلبات التغذيةة الصةحيحة والتةي تضةا
األة ةةال

إلة

بتراكي ةةر ليل ةةة ك ةةي تس ةةلك س ةةلوك محتة ةرات للنم ةةو  ،Growth Promotersوم ةةط ه ةةذه الط ةةرق اس ةةتمدام

مستحض ةرات التعةةر

الميكروبةةي أو مةةا يسةةم المعةةرر الحيةةوا  Probioticالةةذا هةةو ةبةةارة ةةةط التغذيةةة المبا ةرة

باألحياف المج رية الطبيعية المتيةدة المنتمبةة سةواف أكانةت جةراثيم  Bacteriaأم ممةافر  Yeastأم أةتةاط  Moldأو
مل ةةيط من ةةا ،تة ة ثر ةلة ة المض ةةي

 Hostم ةةط م ةةالل مل ةةق تة ةوارط جرث ةةومي ف ةةي دام ةةل القن ةةاة ال ضمي ة ة ةةة ( .)1تع ةةد

المعررات الحيوية مرارع مايكروبية حيةة متيةدة ،إذ تعةرل هةذه األحيةاف مةط التلةو ار المعويةة فةي القنةاة ال ضةمية للةدجاج
البالغ الصحي ( ،)2وتمتار بقدرت ا ةل انلتصاق بالماليا الطالفية المبطنة لألمعاف ومط ثم غلق المستقبالت أمةام
الممتلتةةة ( )3فض ةالع ةةةط كون ةةا ن ت ة دا إل ة اإلصةةابة بةةاألم ار

البكتريةةا المرضةةية ممةةا يمنةةع اإلصةةابة بةةاألم ار

وليس ل ا أا ترثير سلبي في الطيور ( ،)4ول ا القابليةة العاليةة ةلة مقاومةة اإلفة اررات المعويةة و ةدرت ا ةلة العةي
فةةي األمعةةاف ذات البيفةةة الحامضةةية ،وتحتةةر الجسةةم ةل ة المقاومةةة ضةةد األم ة ار
الج ار ال ضمي ( ،)5كما تمتةار بننتةاج األحمةا
وحةةام
متة ة

ون سةةيما األم ة ار

العضةوية  Organic acidsمثةل حةام

التةةي تصةةيي

اللبنيةكLactic acid

المليةةك  Acetic acidاللةةذاط ل مةةا تةةرثير سةةام ضةةد البكتريةةا المرضةةية ،إذ يعمةةل هةةذاط الحامضةةاط ةل ة

األس ال ي ةةدروجيني مم ةةا ي ةةوفر بيف ةةة حامض ةةية غي ةةر مالفم ةةة لنم ةةو البكتري ةةا المرض ةةية ( ،)6وتمك ةةط ة ةةدد م ةةط

البةةاحثيط الع ة ار ييط فةةي كليةةة الر ارةةةة جامعةةة بغةةداد مةةط تصةةنيع المعةةرر الحيةةوا الع ار ةةي  Iraqi probioticالةةذا
يضةةا

للعل ة

( )8 ،7وبعةةد ذلةةك تةةم تطةةوير تصةةنيع هةةذا المنتةةوج وتحويل ة إل ة المعةةرر الحيةةوا الةةذافي Iraqi

) soluble probiotic (ISPإذ تم حمل المايكروبةات المتيةدة ةلة حوامةل ابلةة للةذوباط بالمةاف ( .)9وت ةد

الد ارسةةة ال ة معرفةةة تةةرثير اسةةتمدام مسةةتويات ممتلتةةة مةةط المعةةرر الحيةةوا المحلةةي المةةذاي بالمةةاف وفةةي العل ة
األداف اإلنتاجي لطافر السلون.

هةذه

ةل ة

المواد وطرائق العمل

أجريةةت التجربةةة الحقليةةة فةةي حقةةل الطيةةور الداجنةةة التةةابع لقسةةم الثةةروة الحيوانيةةة ،كليةةة الر ارةةةة /جامعةةة تكريةةت
مالل المةدة مةط  2013/1/3ولغايةة  2013/3/28والتةي مةط مالل ةا تةم د ارسةة تةرثير اضةافة مسةتويات ممتلتةة مةط
المعةةرر الحيةةوا الع ار ةةي الةةذافي فةي المةةاف والعلة

فةةي األداف اإلنتةةاجي لطةةافر السةةلون اليابةةاني .اسةةتمدم فةةي التجربةةة

 120أنث ة مةةط طيةةور السةةلون اليابةةاني بعمةةر سةةتة أسةةابيع .ربيةةت الطيةةور فةةي ا تةةاو ارضةةية وكانةةت أبعةةاد القتةةو
الواحد  45×75× 85سم مصنوةة مط السلك الم بك والم ي .ج ر كل تو بمعل
 4لتر كما تم فر األرضية بق ور الرر (السةبوس) .و ةدم العلة

ماو ومن ل مقلةوي سةعة

والمةاف ب ةكل حةر للطيةور .ةملت الد ارسةة ممسةة

معةةامالت واحتةةوت كةةل معاملةةة ثالثةةة مكةةررات وفةةي كةةل مكةةرر ( تةةو) ثمانيةةة طيةةور بحيةةع ورةةةت الطيةةور ة ةةوافيا
ةل ة المعةةامالت وكانةةت كةةانتي :المعاملةةة األول ة  T1تمثلةةت بمعاملةةة السةةيطرة اا بةةدوط إضةةافة المعةةرر الحيةةوا.

المعاملةةة الثانيةةة  T2تةةم إضةةافة المع ةرر الحيةةوا ال ة المةةاف بنسةةبة  .% 0.5المعاملةةة الثالثةةة  T3تةةم إضةةافة المعةةرر
الحيةةوا إل ة المةةاف بنسةةبة  .%0.75المعاملةةة الرابعةةة  T4تةةم إضةةافة المعةةرر الحيةةوا ال ة العل ة
المعاملةةة المامسةةة  T5تةةم إضةةافة المعةةرر الحيةةوا إل ة العل ة
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الع ار ةةي  Iraqi Probioticمةةط األس ةواق المحليةةة بغةةداد (السةةنك) الةةذا يحتةةوا ةل ة بكترياا Lactobacillus
 acidophilusوبكتريا Bacillus subtilisبكتريا Bifidobacteriumوخميرة.Saccharomyces cerevisiae
يوضح الجدول ( )1العليقة المستمدمة في التجربة ،إذ تم ملط كمية مةط العةرر الحيةوا الع ار ةي المضةا

إلة

العليقةةة بواسةةطة مةةالط أفقةةي (ممصةةو لملةةط الكميةةات القليلةةة دوط مفةةة كيلةةو غ ةرام) لضةةماط تج ةانس توريةةع المعةةرر
الحيوا الع ار ي ،وحسبت يم العالفق ةل وفةق مةا جةاف فةي تقةارير ( .)10( )1994 ،NRCحللةت بيانةات التجربةة
وفةةق التصةةميم الع ةوافي الكامةةل ) (CRDبعةةامليط ( )2×2لد ارسةةة تةةرثير المعاملةةة ونةةوع اإلضةةافة فةةي الصةةتات
الممتلتةةة ،و ورنةةت التةةروق المعنويةةة بةةيط المتوسةةطات بامتبةةار  )11( )1955( Duncanمتعةةدد الحةةدود وباسةةتعمال
البرنامج اإلحصافي الجاهر .)12( )2001( SAS
جدول ( )1النسب المئوية والتركيب الكيمياوي لعليقة طيور السلوى الياباني المستخدمة في التجربة
المكونات

%

ذرة صتراف

54.2

كسبة فول الصويا ( %44بروتيط مام)

34

بريكمس*

2.5

ريت نباتي

2

حجر الكلس

7

ملح الطعام

0.3

المجموع

100
التركيي الكيمياوا المحسوي **
19.56

البروتيط المام

2573

الطا ة الممثلة كيلو سعرة /كيلو غرام ةل
الكالسيوم%

2.68

التستور%

0.49

الاليسيط%

1.09

المثيونيط%

0.45

الميثونيط  +السيستيط%

0.78

انليا

3.57

المام %

* ب ةريمكس  %2.5نةةوع  Intracoبلجيكةةي الصةةنع يحتةةوا كةةل كغةةم من ة ةل ة  :فيتةةاميط  9187.5 Aوحةةدة دوليةةة ،فيتةةاميط  3337.5 D3وحةةدة دوليةةة،
فيتةاميط  48 Eملغةةم ،فيتةةاميط  2.098 ،K3ملغةةم ،فيتةةاميط 1.25 B1ملغةةم ،فيتةةاميط  3.75 B2ملغةةم ،فيتةةاميط  12.5 B3ملغةةم ،فيتةةاميط 4.4375 B6
ملغةةم ،فيتةةاميط  0.0125 B12ملغةةم ،فيتةةاميط  15 Ppملغةةم ،حةةام

التوليةةك  0.6125ملغةةم ،بةةايوتيط  0.05ملغةةم ،كةةوليط  94.1875ملغةةم ،سةةلتات

الحدية ةةد  66.675ملغة ةةم ،سة ةةلتات النحة ةةاس  8.34375ملغة ةةم ،أوكسة ةةيد المنغنية ةةر  83.3515ملغة ةةم ،كاربونة ةةات الكوبلة ةةت  0.0575ملغة ةةم ،أوكسة ةةيد الرنة ةةك
 ،58.3595ايةةودات الكالسةةيوم  2.51875ملغةةم ،سةةلينيوم 0.25ملغةةم ،فوسةةتات ثنةةافي الكالسةةيوم 1636.1615ملغةةم DL ،ميثةةايونيط 916.6875ملغةةم،
ايثوكسي كويط  5.0005ملغم ،فالفوفوستوليبول  1.25ملغم ،مسحوق السمك  0.75غم ،نمالة الحنطة  45غم ،معادط إل حد  1كغم.

** د حسي التركيي الكيمافي تبعاع لتحاليل المواد العلتية الواردة في(.)1994 ،NRC

النتائج والمناقشة

يوضةةح الجةةدول ( )2تةةرثير إض ةةافة مسةةتوييط ممتلتةةيط مةةط المع ةةرر الحيةةوا الع ار ةةي المحضةةر محلي ةاع Iraqi

 Probioticفةةي المةةاف والعل ة

فةةي معةةدل انتةةاج البةةي

ةل ة اسةةاس  HDلطةةافر السةةلون اليابةةاني ةةةدم وجةةود تةةرثير

معنةةوا ( )P<0.05بةةيط المعةةاملتيط األول ة والثانيةةة اللتةةاط اضةةي

ل مةةا المعةةرر الحيةةوا الع ار ةةي ومعاملةةة السةةيطرة

الماليةةة مةةط أية إضةةافة فةةي المةةدتيط األولة والثانيةةة مةةط التجربةةة .أمةةا فةةي المةةدة الثالثةةة فنجةةد تتةةوق معنةةوا فةةي معةةدل

إنتةةاج البةةي

لمعةةاملتي إضةةافة المعةةرر الحيةةوا الثانيةةة والثالثةةة ةلة معاملةةة السةةيطرة فةةي حةةيط لةةم نجةةد فرو ةةا معنويةةا
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فةي معةدل إنتةاج البةي

لكةل يةوم ةلة أسةاس .HD

واتتقةةت هةةذه النتةةافج مةةع ( )18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13اللةةذيط وجةةدوا اط إضةةافة أن ةواع مةةط المعةةرر الحيةةوا ال ة
معنوياع.

ةليقة طافر السماط الياباني ادت ال ريادة انتاج البي

جدول ( )2تأثير اضافة المعزز الحيوي العراقي المحضر محليا في العلف والماء في معدل انتاج البيض الناث
طائر السلوى على اساس HD

المةدد /العةمر
المعامالت

الثانية

الثالثة

األول
 10-6أسبوع

 15-11أسبوع

 20-16أسبوع

المعاملة األول  /السيطرة

a1.02 ± %86.68

a1.73 ±% 89.58

b2.05 ±% 71.00

المعاملة الثانية /المعرر الحيوا 0.5

a1.10 ±% 84.15

a0.96 ± %89.65

a1.29 ± %88.69

المعاملة الثالثة /المعرر الحيوا 0.75

a1.26± %83.78

a0.95 ±% 88.69

a1.25 ±% 86.38

نوع اإلضافة
اإلضافة بالماف

a0.86 ±% 85.46

a1.00 ±% 89.43

a1.91 ±% 82.74

اإلضافة بالعل

a1.00 ± %84.22

a1.05 ±% 89.18

a1.76 ± %81.25

* األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى ()P < 0.05

د يعرن التحسط في نسبة إنتاج البي

إل اط المعرر الحيوا يعمل ةل إدامة التوارط المايكروبي مط مالل

سيادة األحياف المج رية المتيدة في النبيت المعوا وسةرةة التصةا ا ةلة سةطح الطبقةة الطالفيةة لألمعةاف ( )19واط
األنريم ةةات المحلل ةةة

بكتري ةةا العص ةةيات اللبني ةةة وممية ةرة  S.cerevisiaeالموج ةةودة ف ةةي المع ةةرر الحي ةةوا تت ةةرر بعة ة

للعناصر الغذافية المكونةة للعليقةة ومةط ثةم تعمةل ةلة ريةادة معامةل هضةم ا وامتصاصة ا وريةادة انسةتتادة من ةا ممةا
ي ثر في األداف اإلنتاجي للطيور ( .)20كمةا اط اسةتمدام المعةررات الحيويةة المتعةددة األحيةاف المج ريةة المتيةدة مثةل
المعرر الحيوا المحضر محلياع يمكط اط يعطي نتافج افضل مط تلةك الحاويةة ةلة نةوع واحةد مةط األحيةاف المج ريةة

( ،)21ون تتتق هذه النتافج مع ما توصل إلي ( )23 ،22الذيط لةم يالحوةوا تحسةنا معنويةا فةي نسةبة إنتةاج البةي
ةند إضافة المعرر الحيوا أو ةند إضةافة مميةرة  S.cerevisiaeإلة ةليقةة الةدجاج البيةا

وةليقةة طيةور السةلون

اليابةةاني .يبةةيط الجةةدول ( )3تةةرثير إضةةافة المع ةرر الحيةةوا الع ار ةةي المحضةةر محليةةا فةةي العل ة
است الك العل

والمةةاف فةةي معةةدل

(غم /طير /يوم) إذ نالحو ةدم وجود فروق معنوية في ترثير مستون انضافة بيط معاملتي اضةافة

المعةةرر الحيةةوا ومعاملةةة السةةيطرة مةةالل المةةدة األولة مةةط التربيةةة وكةةذلك المةةدة الثانيةةة مةةط التربيةةة .فةةي حةةيط سةةجلت
المعاملة الثالثة ارتتاةا معنويا ( )P<0.05في است الك العلة

مقارنةة بمعاملةة السةيطرة مةالل المةدة الثالثةة ولةم تكةط

هناك فروق معنوية بيط كل مط المعاملة األول والثالثة والثانية والثالثةة ،وكةذلك أو ةرت اإلضةافة ةةط طريةق العلة
ارتتاةا معنويا ( )P<0.05مةالل المةدة األولة مقارنةة باإلضةافة ةةط طريةق المةاف .أمةا فةي المةدة الثانيةة فلةم يالحةو
وجةةود فةةروق معنويةةة لنةةوع اإلضةةافة .فةةي حةةيط ارتتعةةت معاملةةة انضةةافة ةةةط طري ةةق المةةاف معنويةةا مقارنةةة بمعاملةةة
انضافة ةط طريق العل

مالل المدة الثالثةة مةط التربيةة .هةذه النتيجةة تتتةق مةع مةا ذكةره ( )24 ،16إذ نحوةوا اط

إةطاف المعرر الحيوا يحسط معنويةا مةط اسةت الك العلة  ،اط األحيةاف المج ريةة المسةتمدمة كمعةررات حيويةة تلعةي دو اعر
م ماع في ريادة جاهرية العناصر الغذافية الموجودة بالعل

المتناول دامل القناة ال ضمية فضالع ةل ريادة نسبة البروتيط المام

وانتاج ا للعديد مط المركبات الغذافية مثل التيتامينات الذافبةة بالمةاف وبالةذات فيتامينةات مجموةةة  Bالمعقةدة وبعة

األحمةا

األمينيةةة األساسةةية ( .)25بينمةةا لةةم تتتةةق هةةذه النتيجةةة مةةع نتةةافج بحةةوع ( )27 ،26 ،23 ،22 ،18 ،17 ،15مةةط اط إضةةافة

المعررات الحيوية إل ةالفق الدجاج البيا

وطافر السماط الياباني المنتج للبي
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جدول ( )3تأثير إضافة المعزز الحيوي العراقي المحضر محليا في والعلف والماء في معدل استهالك العلف
(غم /طير /يوم) إلناث السلوى الياباني

المعامالت
المعاملة األول  /السيطرة

األول
 10-6أسبوع

ال ةمةةدد /الةعةمر

الثانية
 15-11أسبوع

a0.65 ± 31.63

a0.61 ± 30.7

المعاملة الثالثة /المعرر الحيوا 0.75

a0.57 ± 32.87

a0.73 ± 31.44

انضافة بالماف

b0.6 ± 31.55

المعاملة الثانية  /المعرر الحيوا 0.5
نوع انضافة

انضافة بالعل

a0.96 ± 32.47

a0.55 ± 33.10

a0.53 ± 30.18

a0.47 ± 30.74
a0.57 ± 30.72

الثالثة
 20-16أسبوع

b0.77 ± 24.40

ab0.89 ± 26.27
a1.05 ± 28.50

a0.80 ± 27.31

b0.75 ± 25.47

*األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى ()P<0.05

يتبةيط مةةط الجةدول ( )4وجةةود تحسةط معنةةوا فةي كتةةافة التحويةةل الغةذافي (غةةم ةلة  /غةةم بةي ) ةنةةد المسةةتون
( )P<0.05بالنسةةبة لمعاملةةة السةةيطرة مقارنةةة بالمعةةاملتيط الثانيةةة والثالثةةة مةةالل المةةدة األول ة مةةط التربيةةة .ولةةم تكةةط
هناك فروق معنوية بيط المعامالت مالل المدة الثانية مةط التربيةة .أمةا فةي المةدة الثالثةة نالحةو وجةود تحسةط معنةوا
في كتافة التحويةل الغةذافي فةي المعاملةة الثانيةة مقارنةة بمعاملةة السةيطرة ولةم تكةط هنةاك فةروق معنويةة بةيط المعاملةة
األول ة والثالثةةة والثانيةةة والثالثةةة .أمةةا بالنسةةبة لتةةرثير نةةوع اإلضةةافة لةةم تكةةط هنةةاك فةةروق معنويةةة فةةي كتةةافة التحويةةل
الغذافي مالل مدد التربية الثالع .اط وجود فارق معنوا في المدة األول ربما يعود ال اط الطيور لم ترمذ كتايت ا
مط المعةرر الحيةوا بعةد .تتتةق نتةافج التجربةة مةع مةا توصةل إلية ( )27 ،26 ،17إذ وجةدوا ريةادة معنويةة فةي كتةافة
التحويةل الغةةذافي ةنةد إضةةافة المعةررات الحيويةةة الحاويةة ةلة بكتريةةا  Lactobacilliو Lactobacillus acido
 ،philisونبات الرةتر ومميرة المبر الجافة  S.cerevisiaeإل ةالفق طيور السماط الياباني ،و د يعرن التحسةط
فةةي كتةةافة التحويةةل الغةةذافي إل ة وجةةود المعةةرر الحيةةوا المتعةةدد األحيةةاف المج ريةةة التةةي تقةةوم بتعريةةر أةةةداد البكتريةةا
المتيدة في التلو ار المعوية فتعمل ةلة تحسةيط القيمةة الغذافيةة للعناصةر المكونةة للعليقةة مةط مةالل إفرارهةا لألنريمةات
ال اضمة للبروتينات والدهوط والكاربوهيةدرات ،وتسةتتاد الماليةا المعويةة مةط حةام اللبنيةك كمةادة غذافيةة تة دا إلة
ريادة ةدد الرغيبيات المعوية وريةادة طةول الرغابةات ممةا يريةد مةط ابليةة األمعةاف ةلة امتصةاو العناصةر الغذافيةة ()28
وهةةذه البكتريةةا وكةةذلك الممي ةرة هةةي ضةةمط مكونةةات المعةةرر الحيةةوا المحضةةر محلي ةاع وهةةي مجتمعةةة ت ة دا إل ة تتةةوق المعةةررات
الحيوية الحاوية ةل أنواع متعددة مط األحياف المج رية ةل المتكونة مط نوع واحد مط األحياف المج رية (.)29 ،21

في حيط امتلتت هذه النتافج مع ما توصل إلي ( )27 ،22 ،17 ،15الذيط لم يالحووا أا ترثير إلضافة المعررات
الحيوية في ةالفق الدجاج البيا وطيور السماط الياباني البيا في كتافة التحويل الغذافي.
جدول ( )4تأثير إضافة المعزز الحيوي العراقي المحضر محليا في العلف والماء في كفاءة التحويل الغذائي
(غم علف/غم بيض) إلناث طائر السلوى الياباني
المعامالت
المعاملة األول  /السيطرة

المدة /العمةر

األول

 10-6أسبوع

الثانية

 15 -11أسبوع

الثالثة

 20-16اسبوع

b 0.07 ± 3.12

a 0.05 ± 2.77

a 0.13 ± 2.78

المعاملة الثانية /المعرر الحيوا 0.75

a 0.07 ± 3.28

a 0.07 ± 2.94

ab 0.09 ± 2.77

المعاملة الثانية /المعرر الحيوا 0.5
نوع انضافة

a 0.09 ±3.23

a 0.06 ± 2.83

b 0.08 ± 2.49

انضافة بالماف

a 0.06 ± 3.09

a 0.04 ± 2.84

a 0.08 ± 2.66

انضافة بالعل

a 0.07 ± 3.33

a0.06 ± 2.83

a 0.09 ± 2.67

*األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى ()P<0.05
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ي ةير الجةةدول ( )5المةةاو بتةةرثير إضةةافة المعةةرر الحيةةوا الع ار ةي المحضةةر محليةةا فةةي العلة
البةةي

والمةةاف فةةي ورط

الة ةةةدم وجةةود فةةروق معنويةةة ( )P<0.05بةةيط معةةامالت اضةةافة المعةةرر الحيةةوا ومعاملةةة السةةيطرة مةةالل

المدة األول والثانية مط التربيةة .فةي حةيط او ةر الجةدول وجةود تتةوق معنةوا ( )P<0.05فةي ورط البةي

للمعاملةة

الثالثةةة مقارنةةة بمعاملةةة السةةيطرة ولةةم تكةةط هنةةاك فةةروق معنويةةة بةةيط كةةل مةةط المعاملةةة األولة والثانيةةة والمعاملةةة الثانيةةة
والثالثةة مةةالل المةةدة الثالثةةة مةةط التربيةةة .او ةةرت نتةةافج الجةةدول ةةةدم وجةةود تةةرثير معنةةوا لنةةوع انضةةافة فةةي المةةاف او
العلة

مةةالل مةةدد التربيةةة الةةثالع .تتتةةق هةةذه النتةةافج مةةع ( )16الةةذيط نحوةوا اط اضةةافة المعةةرر الحيةةوا بمسةةتويات

ممتلتةةة ال ة ةالفةةق طيةةور السةةلون اليابةةاني حسةةنت معنويةةا مةةط ورط البيضةةةَّ .
إط سةةبي هةةذا التتةةوق ربمةةا يرجةةع إل ة

المعررات الحيوية المستمدمة في تغذية الطيور التي تتكوط مط أكثر مط نوع واحد ،إذ تضم فضالع ةط مميرة المبر

الجاف ةةة  S.cerevisiaeثالث ةةة أجن ةةاس م ةةط البكتري ةةا المتي ةةدة وه ةةي ك ةةل م ةةط بكتري ةةا العص ةةيات اللبني ةةة Lactobacili
وبكتري ة ةةا  Bifidobacteriumوبكتري ة ةةا  Enterococcusالت ة ةةي تت ة ةةورع ةلة ة ة أ س ة ةةام القن ة ةةاة ال ض ة ةةمية تبعة ة ةاع ل ة ةةألس
ال يدروجيني لكل سم ،كذلك تبعاع لطبيعة البكتريا ودرجة الحموضة المتضلة لعي ا وأحةداع فعاليت ةا األيضةية ،ومةا

ل ةا مةةط تةةرثيرات معنويةةة فةي جاهريةةة المةةادة الغذافيةةة الم ضةومة وذوبةةاط بعة

العناصةةر المعدنيةة فةةي أجةراف األمعةةاف

الد يقة ومط ثم تحسيط فرو امتصاص ا وتمثيل ا وبةذلك تةوفر احتياجةات تكةويط البيضةة مةط تلةك العناصةر ومةط ثةم
إحةةداع الريةةادة فةةي معةةدل ورط البةةي

لمجةةاميع الطيةةور التةةي غةةذيت ةل ة المعةةرر الحيةةوا المةةذاي بالمةةاف ومنتجات ة

ترثير معنويا إلضافة المعررات الحيوية إل
ا
( .)30في حيط امتلتت مع نتافج ( )22 ،17 ،15إذ لم يالحووا وجود
ةالفق طيور السلون الياباني وةالفق الدجاج البيا

في ورط البيضة.

الجدول ( )5تأثير اضافة المعزز الحيوي العراقي المحضر محليا في العلف والماء في وزن البيض الناث السلوى الياباني
الم ةدد /العمر
المعامالت

الثانية

الثالثة

األول
 10-6أسبوع

 15-11أسبوع

 20-16أسبوع

المعاملة األول  /السيطرة

a0.18 ± 11.84

a0.33 ± 11.50

b0.14 ± 12.01

المعاملة الثانية /المعرر الحيوا 0.5

a0.14 ± 11.83

a0.18 ± 12.15

ab0.16 ± 12.45

المعاملة الثالثة /المعرر الحيوا 0.75

a0.61 ± 11.82

a0.22 ± 12.18

a0.16± 12.61

نوع انضافة
انضافة بالماف

a0.11 ± 11.84

a0.21 ± 11.80

a0.14 ± 12.35

انضافة بالعل

a0.11 ± 11.80

a0.22 ± 12.09

a0.12 ± 12.36

*األحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى ()P<0.05

ي ير الجدول ( )6إل ةدم وجود ترثير معنوا لمستون إضافة المعرر الحيوا الع ار ي المحضر محليةا أو نةوع
اإلضافة في العل

والماف في كتلة بي

طافر السلون (غم /أنث  28/يوم) في جميع مدد التجربة الثالع تتتق هةذه

النتيجةةة مةةع مةةا أ ةةار إلية ( )13فةةي اط اسةةتعمال المعةةرر الحيةةوا فةةي ةالفةةق الةةدجاج البيةةا
فرو ات معنوية في ةدد غرامات البةي

ن ية دا إلة حةةدوع

الناتجةة .بينمةا ن تتتةق هةذه النتيجةة مةع ( )32الةذا نحةو انة ةنةد إضةافة

المعرر الحيوا إل ةالفق طيور السلون أدت إل ريادة في كتلة البي
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) تأثير إضافة المعزز الحيوي العراقي المحضر محليا في العلف والماء في كتلة البيض الناث الساوى الياباني6( جدول
 العمر/الةمةدد
األول

المعامالت

الثالثة

الثانية

 أسبوع20-16

 أسبوع15-11

 أسبوع10-6

0.27 ± 8.40

0.20 ± 10.88

0.15 ± 10.18

 السيطرة/ المعاملة األول

0.15 ± 10.58

0.12 ± 10.68

0.12 ± 10.05

0.5  المعرر الحيوا/المعاملة الثانية

0.15 ± 10.28

0.12 ± 10.70

0.17 ±10.07

0.75  المعرر الحيوا/المعاملة الثالثة
نوع انضافة

0.23 ± 9.80

0.12 ± 10.74

0.12 ± 10.22

انضافة بالماف

0.22 ± 9.70

0.12± 10.77

0.12 ± 9.98

انضافة بالعل

المصادر
1. Klaenhammer, T. R. & Kullen, M. J. (1999). Selection and design of probiotics. Int.
J. Food Microbiol., 50(1-2):45-57.
2. Reuter, G. (2001). Probiotics-possibilities and limitations of their application in food,
animal feed, and in pharmaceutical preparations for man and animals. Ber.
Mun. Tier. Woch., 114(11-17):410-419.
3. Toghyani, M.; Toghyani, M. & Tabeidian, S. A. (2011). Effect of probiotics and
prebiotic growth prometer substitution and carcass traits of broiler chicks.
Int. Food Eng. Biotechnol., 9: 82-86.
4. Donkor, O. N.; Henriksson, A.; Vasilijevic, T. & Shah, N. P. (2006). Effect of
acidification on the activity Probiotic in yoghurt during cold storage. Int.
Dairy J., 16:1181-1189.
5. Parra, M. D.; Demrentin, B. E.; Cobo, J. M.; Mateos, A. & Martinez, J. A. (2004).
Daily ingestion of fermented milk containing Lactobacillua casei
DN114991 improve innate defense capacity in health middle aged people. J.
Physiol. Biochem., 60(2):85-92.
6. Conway, P. L. (1996). Selection criteria for probiotic microorganisms. J. Clin. Nutr.,
5:10-14.
 تقييم انداف اننتةاجي وانسةتجابة المناةيةة لتةروج اللحةم المعةر ننةواع.)2001( . إبراهيم بدر الديط، المو لي.7
. جامعة بغداد- كلية الرراةة، رسالة ماجستير.ممتلتة مط البكتريا المتيدة
 إنتةاج معةرر حيةوا محلةي ود ارسةة تةرثيره فةي الصةتات اإلنتاجيةة لقطعةاط.)2003( . رياد طةارق محمةد، الضنكي.8
. جامعة بغداد- كلية الرراةة، أطروحة دكتوراه.فروج اللحم والدجاج البيا وأم ات فروج اللحم
، حمةةود مل ة والقيسةةي، محمةةد فةةاروقب الجنةةابي، ب ةةرن سةةعداب ةبةةد الحميةةد، سةةعد ةبةةد الحسةةيطب رسةةول، نةةاجي.9
. بغداد. مكتي ابابيل للطباةة.  الطبعة انول. المعرر الحيوا الع ار ي.)2011( .غالي ةلواط
10. N.R.C., National Research Council. (1994). Nutrient Requirements of Poultry. 9th
ed., National Academic Press, Washington, DC., USA. P. 120.
11. Duncan, D. B. (1955). Multiple ranges test and Multiple. Biometrics. 11: 1-42.
12. SAS, Intitue. (2001). SAS User's Guide: statistics version. 6. 12 end., SAS Institute.
Inc. Cary, NC.
13. Tortuero, F. & Fernandez, E. (1995). Effects of inclusion of microbial cultures in
barley based diets fed to laying hens. Anim. Feed Sci. Technol., 53:255-265.
14. Mohan, B. R.; Kadirvel, M. B. & Natarajan, A. (1996). Effect of probiotic
supplementation on serum/yolk cholesterol and on egg shell thickness in
layers. Br. Poult. Sci., 36:799-803.
15. Ayassan, T.; Ozcan, B. D.; Baylan, M. & Canogullari, S. (2006). The effect of
dietary inclusion of probiotic protaxin on egg yield parameters of Japanese
Quails (Coturnix Voturnix Japonica). Int. J. of Poult. Sci., 5 (8):776-779.

86

ISSN:1999-6527

2013 ،)2(  العدد،)6(  المجلد،مجلة األنبار للعلوم البيطرية

16. Zewell, H. S.; Genedy, S. G. & Bassiouni, M. (2006). Effect of probiotic and
medicinal plant supplements on the production and egg Quality of laying
Japanese Quail hen. Egypt Poult. Sci., 26 (11): 450-457.
17. Berrin, K. (2011). Effect of probiotic and prebiotic (mannanoligosaccharide)
supplementation on performance egg quality and hatchability in quail
breeders. Ankara Univ. Vet. Fakderg, 58: 27-32.
18. Kalsum, U.; Soetanto, H. & Achmanu, O. S. (2012). Influence of a Probiotic
Containing Lactobacillus fermentum on the Laying Performance and Egg
Quality of Japanese Quails. Int. J. Poult. Sci., Vol.
19. Mathew, A. G. (2001). Nutritional influences on gut microbiology and enteric
diseases. Biotechnology in the Feed Industry. T. P. Lyons, ed.
20. Fritts, C. A. & Waldroup, P. W. (2003). Evaluation of Bio-Mos mannan oligo
saccharide as areplacement for growth promoting antibiotics indiets for
turkeys. Int. J. Poult. Sci., 2: 19-22.
Iraqi probiotic  بةالمحليbiomin  مقارنة المعرر الحيةوا المسةتورد.)2005( . رافد ةبد العباس، المالدا.21
 كليةةة، رسةةالة ماجسةةتير.فةةي األداف اإلنتةةاجي والتسةةلجي والت ةوارط الميكروبةةي فةةي األمعةةاف لتةةروج اللحةةم
. جامعة بغداد-الرراةة
22. Ahmet, G. Ö. & Mustafa, S. A. R. I. (2003). The Effects of Dietary Probiotic
Supplementation on Some Productivity and Blood Parameters of Laying
Quails Raised under Constant Heat Stress. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27:
1397-1402
23. Yousefi, M. & Karkoodi, K. (2007). Effect of probiotic Thepax and saccharomyces
cerevisiae supplementation on performance and egg Quality of laying hens.
Int. J. Poult. Sci., 6 (1): 52–54.
 تاثير التعر الميكروبي بالعصيات اللبنية وفلةو ار األةةوريط ةلة األداف.)2002( . ماجد حميد ر يد، البياتي.24
. جامعة بغداد- كلية الرراةة، رسالة ماجستير.اإلنتاجي لتروج اللحم
25. Larry, P. D. (1997). The benefits of direct-feed microbial with young ratites. Larry
roth. Conklin Co. Inc.
26. Abdel-Azeem, F.; Nematallah, A. G. M.; Faten, F. & Ibrahim, A. A. (2005). Effect
of dietary protein level with some natural biological feed additives
supplementation on productive and physiological performance of Japanese
Quails. Egypt Poult. Sci., 25 (11): 497-525.
27. Namra, M. M. M. (2006). Influence of using bakers Yeast and microbal phytase in
Japanese Quail diets on productive performance and come physidogical
parameters. Egypt Poult. Sci., 26 (11):579-607.
28. Haddadin, M. S.; Abdulrahim, S. M.; Hashlamoun, E. A. & Robinson, R. K.
(1996). The effect of Lactobacillus acidophilus on the production and
chemical composition of hen’s eggs. Poult. Sci., 75:491-494.
 تق ةةويم إض ةةافة المع ةةرر الحي ةةوا المحل ةةي والمستحض ةةر التج ةةارا.)2006( . مثنة ة ةب ةةد الحمي ةةد ةلة ةواط، الن ةةورا.29
 أطروح ةةة، ) إلة ة العلة ة ةلة ة الص ةةتات اإلنتاجي ةةة وان تص ةةادية لل ةةدجاج البي ةةاSE( Biotronic
. جامعة األنبار- كلية الرراةة،دكتوراه
30. Mohammad, Z. E. & Mohammad, M. T. (2011). Effects of Adding Prebiotic,
Probiotic and Symbiotic to Diets of Laying Hens on productive
Performance. Anim. Sci., 13(2):61-71.
31. Balevi, T.; An, U. S. U.; Coskun, B.; Kurtoglu, V. & Etingul, I. S. (2001). Effect of
dietary probiotic on performance and humora immune response. Br. Poult.
Sci., 42:456-461.
 ومليط مةةا فةةي بةةيC  تةةرثير حقةةط المعةةرر الحيةةوا وفيتةةاميط.)2009( . مةةاهر ةبةد الرضةةا ةاصةةي، ال ةةمرا.32
. الكليةة التقنيةة. دبلةوم ةةالي.التتقيس فةي نسةبة التقةس وبعة الصةتات التسةلجية نفةراا فةروج اللحةم
.المسيي

87

