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تقييم القياسات الجسمية لذبائح فروج المحم المجرع ببكتريا العصيات المبنية ( :2 )Lactobacilliقياسات الجسم
بشرى سعدي رسول زنكنة
كمية الزراعة – جامعة بغداد – العراق
الكممات المفتاحية :

الخالصـــــة

استهدفت الدراسة تقييم القياسات الجسمية لذبائح فروج المحم والمربى لعمرر  53يروم والمجررع فمويرا ببكتريرا

 ، Lactobacilliقياسات الجسم

العصرريات المبنيررة عنررد عمررر1و 11يرروم  ،حيررث تررم اسررت دام  09فرررخ مررن فررروج المحررم بعمررر يرروم واحررد وزعررت

لممراسمة :

وكانت المعراممت عمرى النحرو االترل :المعاممرة االولرى  T1مجموعرة االفرراخ الترل جرعرت ببكتريرا العصريات

 ،فروج المحم.
بشرى سعدي رسول زنكنة
البريد االلكتروني:

االفرراخ عمررى م ررة معرراممت بواقر  59فرخ/معاممررة وقسررمت افرراخ كررل معاممررة الررى مكررررين 13فرخ/مكرررر

المبنية بعمر 1يوم  ،المعاممة ال انية  T2مجموعة االفراخ الترل جرعرت بعمرر 11يروم  ،المعاممرة ال ال رة T3

 alsafera2005@yahoo.comمجموعررة اف رراخ السرريطرة  ،وكانررت االف رراخ تجرررع يرردويا بالبكتريررا عررن طريررق الذررم  ،اذ حسرربت الجرعررة المقررررة
عمى اساس يوفر واحرد مرل مااليقرل عرن . Colony Forming Unite CFU 619فرل نهايرة فتررة التجربرة
والبالغة  53يوم تم ذبح وتنظيف الذبائح وجرى حساب القياسرات الجسرمية والترل تشرمل طرول جسرم الذبيحرة ،
محرريط الصرردر والذ ررذ والظهررر  ،درجررة امررتمد الجسررم والصرردر ،طررول العظررام وعمررق الجسررم  ،وقررد اظهرررت

النتر ر ر ررائ ان التجري ر ر ر ر المر ر ر ررايكروبل ببكترير ر ر ررا العصر ر ر رريات المبنير ر ر ررة لممعر ر ر رراممتين  T1و T2ادى الر ر ر ررى تذر ر ر رروق

معنوي  P<0.05فل قيم كل من صذة محيط الصدر ودرجة امتمد الجسم وطول عظم القص وعمق الجسم
من بداية عظم القص  ،فضم عن تحسن فل صذة كل من طول الجسم ومحيط الذ ذ ودرجة امرتمد الصردر
وطول عظمل الذ ذ والوصمة الذ ذية وعمق الجسم من وسط ونهاية عظم القص وكمية حاصرل المحرم لمقطر
الرئيسية مقارنة بمعاممة السيطرة  T3لذبائح فرروج المحرم  .لرم يمحرظ وجرود ترع ير معنروي لمعراممتل التجرير

الم ررايكروبل  T1و T2ف ررل ال رروزن النس رربل لك ررل م ررن المح ررم والعظ ررم ونس رربة المح ررم :العظ ررم لمقطر ر الرئيس ررية
الصدر  ،الذ ذ  ،الوصمة الذ ذية لذبائح فروج المحم مقارنة بمعاممة السيطرة . T3

Assessment of Body Conformation For Carcasses of Broiler Exposure With Lactobacilli
Bacteria 2-Body Measurement
Bushra . S . R . Zangana
College of Agriculture - University of Baghdad-Iraqi

ABSTRACT
This experiment was conducted in order to assessment of body measurement
for carcasses of broiler exposure to Lactobacilli bacteria at the age of 1 , 21 days .
A total of 90 broiler chicks of ross strain one day old were used and distributed to
three treatments , 30 chicks for each treatment , the chicks of each treatment were
divided in to two replicates(15chicks for each replicate).The treatments were as
follows : (T1)group of chicks treated with Lactobacillus bacteria at 1day
(T2)group of chicks treated with Lactobacillus bacteria at 21 day (T3)control
group . The chicks were treated with bacteria by oral , the decided doze was
counted on the basis of saving no less than 106 colony forming units(CFU) of
Lactobacilli bacteria for each chick . Results revealed the following :- The
microbial exposure results to lactobacilli bacteria (T1,T2) indicated a significant
(P<0.05) improvement in the circumambient of breast , flier repletion of body ,
long of sternum , body depth at medium and end of sternum and meat weight of
main cuts , also improve in body length , circumambient of thigh , flier repletion
of breast , long of bones , body depth beginning of sternum and meat yield for
main cuts of broiler carcass compared with control group (T3) . No significant
effect of microbial exposure observed in relative weight of meat , bon and
percentage meat : bon for main cuts of broiler carcass reard to old 32 days
compared with control treatment (T3) .
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المقدمــــــة :

نتيجة لظروف تربية الردواجن الحدي رة حيرث يرتم تربيرة االفرراخ بعيردب عرن االبراد ممرا ادى الرى عردم حصرول االفرراخ عمرى المصردر

الطبيعررل لمذمررو ار المعويررة مررن ابائهررا وذلررك عررن طريررق تنرراول االف رراخ الحدي ررة الذقررس لذضررمت ابائهررا وبررذلك يتررع ر حرردوث الت روازن
المرايكروبل الم رالل لمذمررو ار المعويرة فرل االفرراخ الرى االسربوع ال الررث مرن العمررر برد مرن  5-1االيررام االولرى مرن الذقررس و اصرة فررل
افراخ المحم  Revolledoوا رون . 1996 ،
استنت الباح ون من الممحظة السابقة ان نقل الذمو ار المعوية مرن الطيرور البالغرة الرى االفرراخ الحدي رة الذقرس عرن طريرق اعطائهرا
احي رراد مجهري ررة مذي رردة لممض رريف س رروف يعم ررل عم ررى تعجي ررل ح رردوث د ررذا التر روازن وبالت ررالل ي ررنعكس عم ررى االداد االنت رراجل لمفر رراخ

 1992، Kalavathyويشررابه ذل ررك مررا اس ررما( الضررنكل  1000ب ررالتعرض الميكروب ررل المبك ررر حيررث يص ررف بررذلك قي ررام الذم ررو ار

المعوية باالستيطان المبكر قبل البكتريا المرضية  ،لذلك فانة يمكن القول بان مصطمح المعزز الحيروي درو المصرطمح الشرمولل فرل
فهررم دور الذمررو ار المعويررة فررل القنرراة الهضررمية وانعكاسرراتها االيجابيررة فررل تحسررين الصررحة العامررة لمطيررور بشرركل رراص Karimi
و 1995، Penaفقد تعكد ان تطور النبيت المعوي يؤدي دو ار فعاال فل تقميل االصابة باالمراض و اصرة التهراب االمعراد التن رري
وامراض الجهاز التنذسل

ناجل . 1992،

تعد بكتريا العصيات المبنية من االحياد المجهرية المستوطنة فل القناة الهضمية لما لها من صذات جيدة كالتصاقها العالل
بال ميا الطمئية المبطنة لحوصمة الدجاج المتمكها مستقبمت بروتينية تسمى ، S-layerوتحممها الممح الصذراد واالس
الهيدروجينل المن ذض والنمو فل درجات ح اررة م تمذة مما شج الباح ين عمى است دام المعزز الحيوي الحاوي عمى بكتريا
العصيات المبنية والمقدم لمدجاج بعد ان بت ان لهذا الجنس مميزات جيدة م ل االنتاج العالل لحامض المبنيك والمضادات الحياتية

كالر Flint Reuterinو 2009 ،Ganerوالعوامل الم بطة لمبكتريا المرضية  Choو 1919، Finocchiaroفضآل عن دوردا
فل زيادة فعالية انزيم االميميز والتقميل المعنوي من انزيم  Beta-glucuronidaseوانزيم  Beta-glucosidaseفل االمعاد
والذضمت  Jinوزممؤ(  2000 ،واستهمكها لمكولسترول  Alkhalfوا رون . 1919 ،
ان ظهور منتجات المعزز الحيوي عمى شكل تجاري كان نتيجة ال تبرار( عمرى مردى واسر مرن تربيرة فرروج المحرم ولمواجهرة ال مرل

الحادث فل التوازن الميكروبرل فرل القنراة الهضرمية عرن طريرق سرموك االحيراد المجهريرة المسرت دمة فيرة عردة اليرات كتحسرين معامرل
الهضررم لمعناصررر الغذائيررة  Sabatkovaوا رررون  2008،وتقميررل لزوجررة محتويررات القنرراة الهضررمية  ،وتقميررل سرررعة مرررور الم رواد
الغذائية فل القناة الهضمية باالضافة الى اليات ا رى تساعد فل اعادة التوازن االولل  Huffnagleو. 1992، Noverr
فررل ضررود ماتقرردم ولعرردم وجررود د ارسررات سررابقة عررن دور بكتريررا العصرريات المبنيررة المجرعررة الفرراخ فررروج المحررم فررل بعررض المقرراييس

الجسررمية  ،لررذا يهرردف البحررث الحررالل الررى د ارسررة القياسررات الجسررمية لمذبيحررة واطوالهررا لذررروج المحررم المجرررع فمويررك ببكتريررا العصرريات
المبنية عند عمر 1و 11يوم والمربى لمدة  53يوم .
المواد وطرائق البحث :

اجري ررت د ررذ( التجرب ررة ف ررل كمي ررة الط ررب البيط ررري – جامع ررة بغ ررداد لمم رردة م ررن  4/11ولغاي ررة  1911/3/16لغ رررض تقي رريم المق رراييس

الجسمية لمذبيحة واطوالها لذروج المحم المجررع فمويرك ببكتريرا العصريات المبنيرة بعمرر 1و 11يروم  ،اذ ترم اسرت دام  09فررخ مرن فرروج
المحم سرملة  Rossاالردنيرة وبعمرر يروم واحرد وبمعردل وزن ابتردائل  43,5م  ،وزعرت االفرراخ عشروائيك عمرى رمث معراممت وبواقر
 59فرررخ/معاممررة وقسررمت اف رراخ كررل معاممررة الررى مكررررين 13فرخ/مكرررر  ،وكانررت المعرراممت كرراالتل -:المعاممررة االولررى T1

مجموعررة االف رراخ التررل جرعررة فمويررك باسررت دام محقنررة طبيررة بمعرردل1مررل/فرخ مررن عررالق بكتريررا العصرريات المبنيررة الررذي يحترروي عمررى

مااليقل عن CFU 196بعمر يوم واحد  ،اما المعاممة ال انية  T2مجموعة االفراخ ترم تجريعهرا مرن نذرس العرالق البكتيرري بعمرر11
يرروم  ،فررل حررين جرعررة مجموعررة اف رراخ المعاممررة ال ال ررة  T3بمرراد مقطررر فقررط واسررت دمت كمجموعررة سرريطرة  .ربيررت الطيررور تربيررة
ارضية فل حقل الطيور الداجنة التاب لكمية الطب البيطري دا ل اكنان بمساحة  1×1م/كن احتوت كل منها عمى 13فررخ ونظمرت
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درجة الح اررة بشكل اوتوماتيكل باست دام الحاضنات الغازية وساحبات الهواد م ذضت درجرة الحر اررة تردريجيا لغايرة عمرر التسرويق
 .غررذيت الطيررور تغذيررة ح رر( عمررى عميقررة بادئررة ونمررو تحترروي عمررى  11,10و  %12,46بررروتين ررام و  1242,9و 1021,3كيمررو
سعرة طاقة مم مة/كغم عمف عمى التوالل .
تجهيز العينات والصفات المدروسة -:

تررم ا ررذ سررتة طيررور مررن كررل مجموعررة بصررورة عشروائية ذبحررت بعررد تصررويمها قبررل الررذبح ب ر 19سرراعة وجرررى سررمطها بدرجررة حر اررة

34م 9لمدة دقيقتين ونزع الريش واجريت عممية ازالة االحشاد الدا مية  ،بعد ان تم غسل الذبائح قيس كل من طول الجسم باست دام
شريط قياس اص مقسم الى اجزاد الممم  ،اذ تم ا ذ القياس من مؤ رة الرقبة بداية عظم الترقو( الى نهاية الذنب نهاية الذقرات
القطنية ومحريط الصردر وذلرك بمرف شرريط القيراس حرول الصردر وبشركل مممرس لره مرن المنطقرة الترل تقر اعمرى الجنراحين ومحريط

الذ ررذ مررن ررمل لررف ش رريط القيرراس حررول الذ ررذ البغرردادي وا رررون  1003 ،ومحرريط الظهررر م رن ررمل لررف ش رريط القيرراس حررول
الظهر من المنطقة بعرد اتصرال الذ رذ بالجسرم السرعودي وعيسرى  ، 1023 ،كمرا وترم قيراس عمرق الجسرم مرن بدايرة ووسرط ونهايرة
عظررم القررص ،فضررآل عررن قيرراس طررول عظمررل الذ ررذ والوصررمة الذ ذيررة وعظررم القررص باسررت دام ش رريط القيرراس  ،واسررت رجت درجررة
امتمد الجسم والصدر لمذبائح  ،وفقا لممعادلة التالية التل ذكردا العموانل -: 1991 ،
وزن الذبيحة غم
درجة امتمد الجسم = ------------

محيط الصدر سم
درجة امتمد الصدر= ----------
طول الجسم سم

طول الجسم سم

م جرى تقطي الذبائح الرى القطر الرئيسرة الصردر والذ رذ والوصرمة الذ ذيرة وحسرب طريقرة الذيراض وا ررون  ، 1911 ،وبعرد
ان تم تشذيتها أي عزل كل من المحم والعظم ووزنها بميزان حساس وحسبت نسبها الى وزن القطعيات الرئيسة وفقك لممعادلة التالية:
وزن المكون غم
نسبة وزن المكون المحم  ،العظم 199× --------- = %
وزن القطعية غم

التحميل االحصائي :

است دم البرنام االحصائل الجادز 1991 SASوبتطبيق التصميم العشوائل الكامل فل تحميرل البيانرات  ،وترم ا تبرار الذروقرات

بررين المعرراممت باسررت دام ا تبررار دنكررن  1033 Duncanمتعرردد البيانررات لمقارنررة الذروقررات المعنويررة بررين المتوسررطات لمصررذات
المدروسة .
النتائج والمناقشة:

يوضح الجدول  1تع ير التجري المرايكروبل ببكتريرا العصريات المبنيرة فرل كرل مرن طرول الجسرم ومحريط الصردر والذ رذ والظهرر

لررذبائح فررروج المحررم بعمررر 53يرروم  ،اذ يمحررظ وجررود تذرروق معنرروي وعررددي فررل قرريم تمررك الصررذات لطيررور معرراممتل  T1و T2مقارنررة

بمعاممررة  T3السرريطرة  ،اذ بم ر  11,99سررم و  10,23س ررم و19,13سررم و11,13سررم لممعاممررة  T1و11,63سررم و 12,49س ررم
و10,19سررم و  11,93سررم لممعاممررة  T2مقارنررة بر ر 19,29سررم و 12,59سررم و 12,29سررم و 11,99سررم لمعاممررة السرريطرة T3
عمررى الت روالل  .ويرج ر ذلررك لمزيررادة الحاصررمة فررل وزن الذبيحررة لصررالح معرراممت التجري ر الذمرروي ببكتريررا العصرريات المبنيررة  ،اذ ان
الهدف من تقديم المستحضرات المايكروبية لمفراخ دو أحدث توازن الذمو ار المعويرة بوقرت مبكرر فرل القنراة الهضرمية لمطيرور ولت بريط
االنواع البكتيرية الممرضة المؤ رة عمى صحتها والمنافسة لمطيور عمى العناصر الغذائية والذيتامينات الضررورية لنمودرا  ،ولكرن بعرد
وصول االفراخ الى اعمار متقدمرة سروف يحصرل اترزان لمذمرو ار المعويرة وبرذلك يقرل ترع ير فوائرد اسرت دام المستحضررات المايكروبيرة ،

اضررافة لمتررع ير المباشررر عمررى وزن الجسررم الحررل لمسرربوع االول مررن التربيررة الررذي يقررود الررى زيررادة وزن الجسررم الحررل الحقررا Batal
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و 1991 ، Parsonsو  Hendersonوا ر ر ر ر رررون 1992 ،ومر ر ر ر ررا لر ر ر ر ررذلك مر ر ر ر ررن تر ر ر ر ررا ير فر ر ر ر ررل زير ر ر ر ررادة وزن القطعير ر ر ر ررات الرئيسر ر ر ر ررة
ومقاييسها  Lilburnوا رون  ، 1004 ،اذ تعبر مقاييس الذبائح عن النمو العام الجزائها الم تمذة وان تدري الذبائح يعتمرد عمرى
زيادة درجة تكور وامتمد الصدر والذ ذ لمذبائح مما يؤدي الى ارتذاع نسب القطعيات الرئيسة كالذ ذ والصدر البغدادي . 1002،
جدول ( )1تأثير التجريع المايكروبي ببكتريا العصيات المبنية في مقاييس الذبيحة(طول الجسم  ,محيط الصدر  ,محيط الفخذ
والظهر) لفروج المحم بعمر  35يوم (المتوسطات  ±الخطآ القياسي)
الصفات المدروسة
المعامالت

طول الجسم

محيط الصدر

محيط الفخذ

محيط الظهر

))T1

0.50±22.00

0.75±29.75a

0.95±20.15

0.05±11.15

()T2

0.45±21.65

0.10±28.40ab

0.00±19.20

0.05±11.05

()T3

0.30±20.80

0.20±27.30b

0.40±17.70

0.50±11.00

(سم)

(سم)

(سم)

(سم)

( )T1مجموعة االفراخ التي جرعة فمويآ بـ1مل/فرخ ببكتريا العصيات المبنية بعمر يوم واحد
( )T2مجموعة االفراخ التي جرعة فمويآ بـ1مل/فرخ ببكتريا العصيات المبنية بعمر واحد وعشرون يوم
( )T3مجموعة االفراخ التي جرعت فمويآ بالماء المقطر( سيطرة)

االحرف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير لوجود فروق معنوية عند مستوى( )P<0.05بين المتوسطات

يظهررر الشرركل  1و  1تررع ير التجرير المررايكروبل ببكتريررا العصرريات المبنيررة فررل درجررة امررتمد الجسررم والصرردر لررذبائح فررروج المحررم
بعمر 53يوم  ،اذ يمحظ وجود تحسن معنوي  P<0.01وحسابل فل قيم تمك الصذات لطيور معاممة  T1مقارنرة بمعراممتل T2
و ، T3اذ بمغررت درجررة امررتمد الجسررم  30,91غم/سررم مقارنررة بر ر  40,43و  40,56غم/سررم عمررى الت روالل  ،فررل حررين بمغررت درجررة
امررتمد الصرردر 1,56مقارنررة ب ر  1,51و  1,51عمررى التروالل  ،ان دررذ( الزيررادة دررل نتيجررة طبيعيررة لزيررادة الرروزن الحررل ووزن الذبيحررة
لصالح طيور معاممة  T1مقارنة بمعاممتل  T2و T3وبالترالل زيرادة تكرور الجسرم وامرتمد( والرذي يرؤ ر عمرى احترواد درذ( الرذبائح
عمررى نسرربة عاليررة مررن القطعيررات الممتررازة كالذ ررذ والصرردر البغرردادي  1002،الررى جانررب ذلررك يشررير امررتمد الجسررم الررى اكتن رراز
العضررمت ذات التكررور الجيررد وتحسررن مظهردررا  ،وان د ارسررة صررذات ومقرراييس الررذبائح تعبررر عررن النمررو العررام لألج رزاد الم تمذررة لهررذ(

الذبائح العموانل . 1991 ،

شكل( )1تأثير التجريع المايكروبي ببكتريا العصيات المبنية في درجة امتالء الجسم لذبائح فروج المحم بعمر35يوم
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شكل( )2تأثير التجريع المايكروبي ببكتريا العصيات المبنية في درجة امتالء الصدر لذبائح فروج المحم بعمر35يوم
يوضررح الشرركل  5تررع ير التجري ر المررايكروبل ببكتريررا العصرريات المبنيررة فررل طررول عظمررل الذ ررذ والوصررمة الذ ذيررة وعظررم القررص

لذبائح فروج المحم بعمر 53يوم  ،اذ يمحظ تحسرن معنروي  P<0.05وحسرابل فرل قريم تمرك الصرذات لطيرور معاممرة  T1مقارنرة
بمعاممتل  T2و ، T3اذ بم طول عظم الذ ذ 2,29سم مقارنة بر 2,13و 6,39سم عمى التوالل  ،فل حين بم طول عظم الوصمة
الذ ذي ررة 11,59س ررم مقارن ررة بر ر ر  19,09و19,49س ررم عم ررى التر روالل  ،بينم ررا بمر ر ط ررول عظ ررم الق ررص 13,23س ررم مقارن ررة ب ر ر 14,09
و15,49سرم عمررى التروالل  ،قررد يعررود درذا التحسررن فررل طرول العظررام لردور بكتريررا العصرريات المبنيرة المجرعررة لمفرراخ بعمرر يرروم واحررد
التل تزيد من امتصاص المواد الغذائية الضرورية  Abdulrahimوا رون  1006 ،كما يؤدي الت مر الحاصل بذعمها الى تروافر
المعررادن الحاصررل كالكالسرريوم وال ارصررين المهمررة فررل بنرراد العظررام  Abdulrahimوا رررون  1000،فقررد سرربق واشررارت الباح ررة
الهجو  1993 ،الى ان زيادة طول العظم يعنل زيادة طول العضمت الهيكمية الواقعة عمية ومن م زيادة نسبة التصافل لمطيور.

شكل( )3تأثير التجريع المايكروبي ببكتريا العصيات المبنية في طول عظم الفخذ والوصمة الفخذية والقص لذبائح فروج المحم
بعمر  35يوم

يمحظ من الشكل  4تا ير التجري المايكروبل ببكتريا العصيات المبنية فل عمق الجسم عند بداية و وسط و نهاية عظرم القرص

لذبائح فروج المحم بعمر 53يوم  ،اذ يمحظ وجود تذوق معنوي  P<0.05فل عمق الجسم عند بداية عظم القص لطيور معراممتل
 T1و T2مقارنررة بمعاممررة  ، T3اذ بم ر عمررق الجسررم عنررد بدايررة عظررم القررص  54,59و 51,39سررم مقارنررة بر ر 10,19سررم عمررى
التوالل  ،فل حين بم عمق الجسم عند وسط عظم القص  10,33و12,93سم مقارنرة ب ر 16,09سرم عمرى التروالل  ،بينمرا بمر عمرق
الجسم عند نهاية عظم القص  51,13و59,49سم مقارنة بر 10,59سم عمى التوالل .
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شكل( )4تأثير التجريع المايكروبي ببكتريا العصيات المبنية في عمق الجسم عند بداية ووسط ونهاية وعظم القص لذبائح فروج
المحم بعمر  35يوم

يبين الشكل  3تع ير التجري المايكروبل ببكتريا العصيات المبنية فل وزن كرل مرن المحرم والعظرم لمقطعيرات الرئيسرة لرذبائح فرروج
المحم بعمر 53يوم  ،اذ يمحظ وجرود تذروق معنروي  P<0.05فرل وزن المحرم لطيرور معراممتل  T1و T2مقارنرة بمعاممرة ، T3
اذ بم وزن المحم  333,23و435,55غم مقارنة بر 459,43غم عمى التوالل  ،بينما بم وزن العظم  165,99و153,33غم مقارنة
ب ر 111,19غررم عمررى الت روالل  ،ان زيررادة وزن المحررم لمقطعيررات الرئيسررة لطيررور معرراممتل  T1و T2ترج ر لزيررادة اوزان الررذبائح ودررذا
ماينعكس عمى زيادة اوزان القطعيات الرئيسة وبالتالل ارتذاع وزن المحم لتمك القط مقارنة لطيور معاممة . T3

شكل( )5تأثير التجريع المايكروبي ببكتريا العصيات المبنية في وزن المحم والعظم لمقطعيات الرئيسة لذبائح فروج
المحم بعمر  35يوم

يوضررح الجرردول  1تررع ير التجري ر المررايكروبل ببكتريررا العصرريات المبنيررة فررل الرروزن النسرربل لمحررم والعظررم ونسرربة المحررم  :العظررم
لمقطعيات الرئيسة لذبائح فروج المحم بعمر 53يوم  ،اذ يمحظ عدم وجود فروق معنوية فل قيم تمك الصذات لممعاممت ال م ة  ،اذ
بمغ ر ر ر ررت  %60,22و %19,46و  5,43لممعامم ر ر ر ررة االول ر ر ر ررى  ، T1و %60060و %19,32و 5,52لممعامم ر ر ر ررة ال اني ر ر ر ررة ، T2
و %21,94و %19,91و 5,33لممعاممة ال ال ة . T3
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يستنتج مما تقدم ان معاممت التجري المرايكروبل ببكتريرا العصريات المبنيرة لذرروج المحرم اسرهمت فرل تحسرن بعرض قياسرات الجسرم
لمذبائح المدروسة .

جدول( )2تأثير التجريع المايكروبي ببكتريا العصيات المبنية في الوزن النسبي لمحم والعظم ونسبة المحم:العظم لمقطعيات
الرئيسة لذبائح فروج المحم بعمر  35يوم (المتوسطات  ±الخطآ القياسي)

المعامالت

الصفات
لحم ()%

عظم ()%

لحم  :عظم

))T1

3.26±69.87

1.62 ±20.46

0.43 ±3.45

()T2

1.95±69.60

1.83 ±20.85

0.39 ±3.37

()T3

1.59±71.04

0.22 ± 20.01

0.04 ± 3.55

) )T1مجموعة االفراخ التي جرعت فمويآ بـ1مل/فرخ ببكتريا العصيات المبنية بعمر يوم واحد

( )T2مجموعة االفراخ التي جرعت فمويآ بـ1مل/فرخ ببكتريا العصيات المبنية بعمر واحد وعشرون يوم
( )T3مجموعة االفراخ التي جرعت فمويآ بماء مقطر( سيطرة)
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