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دراسة تاثير اضافة مستويات مختمفة من راشح والكتمة الحيوية لمفطر Pythium
 aphanidermatumفي بعض الصفات االنتاجية لفروج المحم

عمي عاجؿ الحيدري

*

قسـ وقاية النبات-كمية الزراعة-جامعة المثنى-العراؽ

المستخمص

مجيد متعب ديواف
قسـ وقاية النبات-كمية الزراعة-جامعة الكوفة-العراؽ

أجريت التجربة فػي حقػؿ الػدواجف التػاب لمحطػة االبحػاث والتجػارب الزراعيػة-كميػة الز ارعػة-جامعػة المثنػى وللػؾ
لمعرفػة تػاثير ااػافة ال ار ػا والكتمػة الحيويػة لم طػر  P. aphanidermatumالػى العمػؼ ومػال ال ػرب فػي بعػا ال ػ ات
االنتاجية ل روج المحـ ساللة  Ross 308استخدـ فػي ذػلا التجربػة  024فػر فػروج المحػـ بعمػر يػوـ واحػد وزعػت ع ػوا ياً
عمػى سػب معػامالت بواقػ  04فرخػا لممعاممػة الواحػدة بثالثػػة مكػررات (ع ػريف فر /مكػرر

وكانػػت معػامالت التجربػة ذػػي

كػػاالتيا ااػػافة الكتمػػة الحيويػػة فطػػر  P. aphanidermatumبػػثالث نسػػبة ذػػي  04 5و 05غػػـ /كغػػـ عمػػؼ واياػاً
ااػػافة ار ػػا ال طػػر بثالثػػة نسػػب ذػػي  24 05و 04مػػؿ/لتػػر فػػي مػػال ال ػػرب باالاػػافة الػػى معاممػػة السػػيطرة بػػدوف اي

ااافات .اف تأثير ااافة مستويات مختم ة مف الكتمة الحيوية لم طر الى العمؼ أو ال ار ػا الػى مػال ال ػرب فػي معػدؿ وزف
الجسـ االسبوعي ل روج المحـ فكانت عدـ وجود فروؽ معنوية بػيف المعػامالت فػي معػدؿ وزف الجسػـ لالسػبوع الثػاني بينمػا

ظهرت المعنوية في االسابي الثالث والراب والخامس  .واظهرت معاممة ااافة ار ػا ال طػر بنسػبة  04مػؿ/لتر مػال ال ػرب
ت وؽ معنوي في معدؿ االستهالؾ االسبوعي لمعمؼ والتي بمغت  400.20غـ قياساً بمعاممة السػيطرة التػي كانػت 045.04

غـ  .واعطت معاممتي ااافة ال ار ا بنسبة  04مؿ/لتر مال رب وااافة الكتمػة الحيويػة لم طػر بنسػبة  04غـ/كغػـ عمػؼ
فػػروؽ معنويػػة فػػي نسػػبة الت ػػافي مػػف دوف االح ػػال المأكولػػة ال بمغػػت  00.60و % 05.05عمػػى الت ػوالي مت وقػػة عمػػى

معاممة السيطرة والتي بمغت  . %00.05وت وقت ن س المعاممتيف في نسبة الت افي م االح ال المأكولة ال بمغتا 00.00

و %04.20قياسػاً بمعاممػة السػػيطرة التػي كانػػت  . %04.40امػا النسػػبة الم ويػة لػوزف القمػػب لػلبا ا فػػروج المحػـ فػػأظهرت

معاممتي ااافة ار ا ال طػر بنسػبة  04مػؿ/لتر مػال ال ػرب وااػافة الكتمػة الحيويػة لم طػر بنسػبة  04غـ/كغػـ عمػؼ فػروؽ
معنويػػة بمغػػت  4.04و %4.00مت وقػػة عمػػى معاممػػة السػػيطرة والتػػي كانػػت  %4.02فػػي حػػيف كانػػت النسػػبة الم ويػػة لػػوزف
القان ة لن س اللبا ا قد ت وقت في معاممة ااافة الكتمة الحيوية لم طر بنسبة  5و 04غـ/كغـ عمػؼ وااػافة ار ػا ال طػر

بنسبة  04و 24مؿ/لتر مال رب ال بمغػت نسػبها  0.00و 0.40و 0.64و %0.00مقارنػة بمعاممػة السػيطرة والتػي كانػت
 . %0.50اما االوزاف النسبية لكبد لبا ا فػروج المحػـ عنػد عمػر ( 05يومػاً لػـ تختمػؼ معنويػاً بػيف معػامالت أاػافة الكتمػة
الحيوية لمعمؼ او ار ا ال طر الىمال ال رب ولكنها ت وقت معنويا عمى معاممة السيطرة.

الكممات المفتاحية  Pythium aphanidermatum :فروج المحـ

* البحث جزء من اطروحة دكتوراه للباحث االول
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ػػؼ ال طري ػػات البيا ػػية

 Oomycetesرتبػ ػ ػػة  Pythialesعا مػ ػ ػػة  2001 Dick( Pythiaceaeو Websterو2007 Weber

وياػ ػ ػػـ ذػ ػ ػػلا

الجػػنس اكثػػر مػػف  244نوع ػاً منت ػرة فػػي أنحػػال العػػالـ ( Levesqueو 2004 Cockو Paulواخػػروف  . 2444وتوجػػد

انػواع ذػػلا ال طػػر أمػػا مترممػػة فػػي التػػرب او مخم ػػات االنسػػجة الميتػػة أو الميػػاا وكػػللؾ يوجػػد كمتط ػػؿ عمػػى مختمػػؼ النباتػػات
الما يػػة واالراػػية والطحالػػب الما يػػة وال طريػػات وال قريػػات والالفقريػػات ( . 1981 Plaats-Niterinkوتعػػد بعػػا ان ػواع
ال طر  Pythiumمف المسببات المهمة لمرا تع ف البلور وموت البادرات حيػث انػ ي ػب العديػد مػف المحا ػيؿ المهمػة
( Kucharekو. 2000 Mitchell
اف التطور الكبير في

ناعة الطيػور الداجنػة ادى إلػى ظهػور العديػد مػف االمػراا لدرجػة أنػ ال يمكػف ت ػخيص

بعا ػػها ال اف االس ػػتعماؿ الكثي ػػؼ لمما ػػادات الحياتي ػػة ادى ال ػػى ظه ػػور اجي ػػاؿ م ػػف االحي ػػال المجهري ػػة مقاوم ػػة لمما ػػادات
الحياتية واستمرت المناعة بالتدذور فاالً عمى للؾ فإف بقاياذا فػي المنتجػات الحيوانيػة لهػا تػأثير سػمبي فػي ال ػحة العامػة

(سعد الػديف  0640و . 1997 WHOوذػلا ح ػز العديػد مػف البػاحثيف إلػى انتػاج م ػتقات مػف بعػا ال طريػات (Weil

 . 1999وجد اف بعا انواع ال طر  Pythiumاميف مف الناحية ال حية واف الكتمة الحيوية ل غنية باالحماا العاوية

مثػؿ ) Eicosapentaenoic acid (EPAوالزيػوت والتػي اسػتخدمت فػي مكونػات المكمػالت الغلا يػة واالغليػة واالعػالؼ
واالدوية ( Wuواخروف  . 2400وكللؾ دراسة امكانيػة اسػتغالؿ الكتمػة الحيويػة لمعػزالت غيػر الممراػة فػي تغليػة بعػا
حيوانات التجارب لما يمتمك مف خا ية سرعة النمو وعدـ تكوين أبواغ متطايرة ممكف اف تسبب حساسية لمحيواف او يمػوث
البي ة كما ان غير منتج لممواد السامة الخطرة عمى

حة االنساف والحيواف .

لػػللؾ تمحػػورت الد ارسػػة فػػي النقػػاط التاليػػة ا اختبػػار تػػأثير تغليػػة الػػدواجف بالكتمػػة الحيويػػة ون ػواتج االيػػا الثانويػػة

لم طر  Pythiumعمى بعا مؤ رات نموذا.
المواد وطرائق العمل

أجريت التجربة في حقؿ الدواجف التاب لمحطة االبحاث والتجارب الزراعية-كمية الزراعة-جامعة المثنى لم ترة مػف

 0/22لغايػػة  . 2400/0 / 20وللػػؾ لمعرفػػة لمعرفػػة تػػاثير ال ار ػػا والكتمػػة الحيويػػة لم طػػر  P. aphanidermatumفػػي
بعػػا

ػ ات االنتػػاج ل ػػروج المحػػـ سػػاللة  Ross 308اسػػتخدـ فػػي ذػػلا التجربػػة  024فػػر فػػروج المحػػـ بعمػػر يػػوـ واحػػد

وزعت ع وا ياً عمى سب معامالت بواق  04فرخا لممعاممة الواحدة بثالثػة مكػررات (ع ػريف فر /مكػرر وكانػت معػامالت
التجربة كاالتيا

 .0المعاممة االولىا معاممة السيطرة بدوف اي ااافات .
 .2المعاممة الثانيةا ااافة فطر  P. aphanidermatumبنسبة  5غـ /كغـ عمؼ.
 .0المعاممة الثالثةا ااافة فطر  P. aphanidermatumبنسبة  04غـ /كغـ عمؼ.

 .0المعاممة الرابعةا ااافة فطر  P. aphanidermatumبنسبة  05غـ /كغـ عمؼ.
 .5المعاممة الخامسةا ااافة ار ا فطر  P. aphanidermatumبنسبة  04مؿ /لتر في مال ال رب.
 .0المعاممة السادسةا ااافة ار ا فطر  P. aphanidermatumبنسبة  24مؿ/لتر في مال ال رب.
 .0المعاممة السابعةا ااافة ار ا فطر  P. aphanidermatumبنسبة  04مؿ/لتر في مال ال رب.

وزن ػت األفػػ ار اسػػبوعياً السػػتخراج معػػدؿ وزف الجسػػـ االسػػبوعي والزيػػادة الوزنيػػة وحسػػب معػػدؿ اسػػتهالؾ العمػػؼ

االسبوعي وك الة التحويؿ الغلا ي االسبوعي وبعد انتهال التجربة تـ لبا  0طيور مف كػؿ معاممػة السػتخراج نسػبة الت ػافي
م وبدوف االح ال المأكولة (الكبد القان ة القمب .
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تـ تحميؿ بيانات التجربة باستعماؿ الت ميـ الع وا ي الكامؿ لدراسة تأثير المعاممة بالكتمػة الحيويػة وال ار ػا لم طػر
 P.aphanidermatumفػػي ال ػ ات المختم ػػة وق ػػد تػػـ مقارنػػة االختالفػػات بػػيف المتوسػػطات باسػػتعماؿ اختبػػار اقػػؿ فػػرؽ

معنوي  L.S.Dعمى مستوى معنوية  4.45باستعماؿ برنامج . GenStat

النتائج والمناقشة

يواا الجدوؿ ( 0تأثير ااافة ال طر  P. aphanidermatumالى العمؼ ومال ال رب فػي معػدؿ وزف الجسػـ
االسبوعي (غـ ل روج المحـ إل ا ارت النتا ج الى عدـ وجود وجػود فػروؽ معنويػة بػيف المعػامالت لالسػبوع الثػاني بينمػا
ظهرت المعنوية في االسبوع الثالث والراب والخامس حيث اظهرت معاممتي ااافة ال ار ا بنسبة  04مػؿ /لتػر مػال ال ػرب

وااػػافة الكتمػػة الحيويػػة بنسػػبة  04غـ/كغػػـ عمػػؼ ت ػػوؽ معنػػوي مقارنػػة بمعاممػػة السػػيطرة فػػي معػػدؿ الػػوزف الجسػػـ االسػػبوعي
خالؿ االسبوع الثالث والراب والخامس  .حيػث بمغتػا فػي االسػبوع الثاالػث  055.20و 050.00غػـ لكػؿ مػف ال ار ػا والكتمػة
الحيوية عمى التوالي مقارنة بمعاممة السيطرة التي بمغت  022.04غـ في حيف كاف معدؿ وزف الجسػـ فػي االسػبوع ال اربػ
لممعاممتيف الملكورتيف  0002.05و 0460.62غـ والتي قد ت وقتا معنويا عمى معاممة السػيطرة لػن س االسػبوع حيػث بمغػت
 0426.26غػػـ  .أمػػا معػػدؿ الػػوزف فػػي االسػػبوع الخػػامس فكػػاف  0042.54و 0004.50غػػـ عمػػى الت ػوالي قياس ػاً بمعاممػػة

السػػيطرة التػػي كانػػت  0500.02غػػـ  .نسػػتنتج اف إاػػافة ار ػػا ال طػػر الػػى مػػال ال ػػرب او الكتمػػة الحيويػػة لم طػػر ن سػ إلػػى
عال ؽ فروج المحـ أدى إلى تحسف معنوي أو حسابي لجمي معامالت التجربة .ذلا الزيادات في وزف الجسـ الحػي قػد تعػود
نتيجػػة الف ػراز ال طػػر بعػػا االنزيمػػات كػػانزيـ  Cellulaseو Pectinaseوالتػػي لهػػا دور فػػي مسػػاذمة عمميػػة الهاػػـ داخػػؿ
الجهػػاز الهاػػمي لمطيػػور وبالتػػالي االسػػت ادة االفاػػؿ مػػف المػواد العم يػػة  .كمػػا قػػد تسػػاذـ ذػػلا االنزيمػػات الم ػػرزة مػػف ال طػػر

المسػػتخدـ فػػي ذػػلا الد ارسػػة فػػي دعػػـ االنزيمػػات الم ػػرزة مػػف ال مػػو ار المعويػػة الموجػػودة فػػي البطانػػة الداخميػػة لمقنػػاة الهاػػمية
لمطي ػور او انهػػا تعمػػؿ عمػػى زيػػادة ال يتامينػػات واألحمػػاا األمينيػػة ( 2404 Kayodeباإلاػػافة إلػػى إنهػػا تعمػػؿ عمػػى
تعزيز الحالة ال حية والنمو لطيور المعامالت التجريبيػة وخا ػة فػي األسػابي األولػى مػف العمػر وللػؾ لسػرعة نمػو الطيػور
في ذلا ال ترة واحتياجها إلى البروتيف واألحماا األمينية األساسػية أكثػر .ولػوحظ ت ػوؽ معنػوي ط يػؼ فػي وزف جسػـ افػ ار

فروج المحـ بعمر  0اسابي عند استخداـ ال عير المخمر بال طر  P.aphanidermatumوذػلا النتػا ج بػدأت بػالظهور منػل
األسبوع الثاني لت با أكثر واوحا عند نهاية التجربة (الحميداوي . 2402
جدول ( )1تأثير اضافة الكتمة الحيوية لمفطر  P. aphanidermatumالى العمف وراشحه الى ماء الشرب في وزن
الجسم االسبوعي (غم) لفروج المحم.

العمر باالسابي

المعامالت
2

0

0

5

السيطرة

*202.00

022.04

0426.26

0500.02

5 P.aغـ/كغـ

200.00

000.40

0454.54

0042.20

 04 P.aغـ/كغـ

200.04

050.00

0460.62

0004.50

 05 P.aغـ/كغـ

200.64

000.25

0455.00

0560.00

 04 P.aمؿ ار ا/لتر

200.40

055.20

0002.05

0042.54

 24 P.aمؿ ار ا/لتر

200.02

000.00

0400.26

0040.00

 04 P.aمؿ ار ا/لتر
L.S.D 0.05

200.00

000.42

0452.00

0560.00

غ.ـ

4.00

20.00

00.00

* القيـ تمثؿ معدؿ تحميؿ ثالث مكررات.
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يبيف الجدوؿ ( 2اف المعامالت بمختمؼ انواعهػا اظهػرت ت وقػاً معنويػا فػي معػدؿ الزيػادة الوزنيػة االسػبوعية ل ػروج

المحـ مقارنة بمعاممة السيطرة .وبن س االتجاا اللي ظهر م معدؿ وزف الجسـ الحي إل ت وقت معاممة ااافة ار ا ال طػر

بنسػبة  04مػؿ/لتر مػال ال ػرب حيػث بمغػت  044.02غػـ قياسػاً بمعاممػة السػيطرة والتػي اعطػت  054.20غػـ فػي االسػػبوع
الثالث  .اما في االسبوع الراب فمـ يظهر ذناؾ فروؽ معنوية في معدؿ الزيادة الوزنية االسبوعية بيف معاممتي ااػافة ال ار ػا

بنسبة 04مؿ/لتر مال ال ػرب وااػافة الكتمػة الحيويػة بنسػبة  04غـ/كغػـ عمػؼ والتػي بمغتػا  050.00و 000.24غػـ عمػى
التػوالي ولكنهمػػا ت وقػػا معنويػاً عمػػى معاممػػة السػػيطرة ال بمغػػت  040.46غػػـ  .واسػػتمر ذػػلا الت ػػوؽ فػػي االسػػبوع الخػػامس مػػف
عمػػر اف ػ ار فػػروج المحػػـ حيػػث كانػػت معاممت ػة ااػػافة ال ار ػػا بنسػػبة 04مػػؿ/لتر مػػال ال ػػرب  0020.60غػػـ مت وقػػة عمػػى

معاممة السيطرة والتي بمغت  0200.55غـ .
ات قت ذلا النتػا ج وخا ػة معاممػة ااػافة ار ػا ال طػر  P.aphanidermatumمػ  Huangوآخػروف (2004
عنػدما الحظػوا الت ػوؽ المعنػوي لمعػامالت التجربػة عنػد اسػتعمالهـ مسػتنبت الخميػرة بنسػبة  % 0.1وال طػر Scytalidium
 acidophilumبمسػػتوى مرت ػ فػػي عال ػػؽ فػػروج المحػػـ عنػػد عمػػر  0أسػػابي  .أمػػا بالنسػػبة لمزيػػادة الوزنيػػة التراكميػػة الكميػػة
فات قت نتا جها م ما تو مت إلي  Shimوآخروف ( 2010عند استعماؿ ال طػر  A.oryzaeواسػتعمال بنسػبة  %0.3فػي
عال ؽ فروج المحـ إل أظهرت النتا ج وجود فروقات معنوية فػي الزيػادة الوزنيػة التراكميػة ألفػ ار المعػامالت لػللؾ نتػا ج ذػلا
المعامالت ت ابهت م ما أفػاد بػ  Giannenasوآخػروف ( 2010مػف ت ػوؽ معنػوي فػي الزيػادة الوزنيػة ألفػ ار فػروج المحػـ
المغلاة عمى فطر الم روـ المج ؼ.
جدول ( )2تأثير اضافة الكتمة الحيوية لمفطر  P. aphanidermatumالى العمف وراشحه الى ماء الشرب في معدل
الزيادة الوزنية االسبوعية (غم) لفروج المحم.
المعامالت

الزيادة الوزنية االسبوعية

العمر باالسابي
0

0

5

التراكمية (غـ

المقارنة

*054.20

040.46

500.00

0200.55

5 P.aغـ/كغـ

000.00

020.05

500.00

0024.60

 04 P.aغـ/كغـ

000.40

000.24

502.00

0065.04

 05 P.aغـ/كغـ

004.05

020.40

504.40

0022.20

 04 P.aمؿ ار ا/لتر

044.02

050.00

546.45

0020.60

 24 P.aمؿ ار ا/لتر

002.06

020.04

505.02

0000.66

 04 P.aمؿ ار ا/لتر
L.S.D 0.05

056.46

004.02

504.00

0000.24

0.20

00.00

24.42

06.65

* القيـ تمثؿ معدؿ تحميؿ ثالث مكررات.

وجد مف نتا ج الجدوؿ ( 0اف ااافة ال طر  P. aphanidermatumالى العمؼ ومال ال رب أثر فػي اسػتهالؾ

العمؼ االسبوعي (غـ ل روج المحـ خػالؿ االسػبوع الثالػث الػى عػدـ ظهػور فػروؽ معنويػة بػيف المعػامالت جميعهػا امػا فػي
االسبوع الراب فاظهرت معاممة ااافة ال ار ا بنسبة  04مؿ /لتر مال ال رب ت وؽ معنػوي فػي معػدؿ االسػتهالؾ االسػبوعي
لمعمؼ والتي بمغت  400.20غـ عف معاممة السيطرة  045.04غـ  .كما أواحت النتا ج وجود فروؽ معنويػة فػي معاممػة

ااافة ال ار ا ال طري بنسبة 04مؿ/لتر مال ال رب ال بمغ معدؿ االستهالؾ االسبوعي لمعمؼ لالسبوع الخامس 0400.00

غـ مقارنػة بمعاممػة السػيطرة ومعاممػة ااػافة ال ار ػا بنسػبة  04مػؿ/لتر مػال ػرب والتػي بمغتػا  0400.00و0420.00غػـ
عمى التوالي .
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كمػػا اف الجػػدوؿ المػػلكور يبػػيف وجػػود فػػروؽ معنويػػة فػػي معػػدؿ اسػػتهالؾ العمػػؼ التراكمػػي ال حققػػت معاممػػة ااػػافة
ار ا ال طر بنسبة 04مؿ/لتر مال رب افاؿ النتا ج والتي بمغت  2502.66غـ مقارنة بمعاممة السيطرة ومعاممة ااػافة

ار ا ال طر بنسبة  04مؿ/لتر مال رب والمتاف بمغتا  2004.04و 2004.00غـ عمى التوالي .

ات ق ػػت ذ ػػلا النت ػػا ج مػ ػ م ػػا بينػ ػ  Akhavan-Salamatوآخ ػػروف ( 2011م ػػف اف إا ػػافة خميػ ػرة الخب ػػز

S.

 cerevisiaeإلى عال ؽ فروج المحـ لـ تظهر فروقػات معنويػة بػيف المعػامالت .كػللؾ ات قػت ذػلا النتػا ج مػ د ارسػة أج ارذػا
 Esatuوآخروف ( 2011ال الحظوا ت وقاً معنوياً في نسبة استهالؾ العمؼ ألف ار فروج المحـ المعطاة أحيال مجهريػة فعالػة

( Effective microorganisms EMوالتػػي تتكػػوف مػػف  phototrophic bacteriaوlactic acid bacteria

و yeastsو Actinomycetsوال طريات المخمرة عف طريؽ مال ال رب والعميقة معا ذلا الزيػادات فػي وزف الجسػـ الحػي
قػػد تعػػود نتيجػػة الف ػراز ال طػػر  P.aphanidermatumبعػػا االنزيمػػات كػػانزيـ  Cellulaseو Pectinaseوالتػػي لهػػا دور
في مساذمة عممية الهاػـ داخػؿ الجهػاز الهاػمي لمطيػور وبالتػالي االسػت ادة االفاػؿ مػف المػواد العم يػة او قػد يكػوف لهػا
دور دعـ االنزيمات الم رزة مف ال مو ار المعوية الموجودة في البطانة الداخمية لمقناة الهامية لمطيور .
جدول ( )3تأثير اضافة الكتمة الحيوية لمفطر  P. aphanidermatumالى العمف وراشح الفطر المذكور الى ماء
الشرب في استهالك العمف االسبوعي (غم) لفروج المحم.
المعامالت

استهالؾ العمؼ

العمر باالسابي
0

0

5

التراكمي (غـ

* 000.00

045.04

0400.00

2004.04

5 P.aغـ/كغـ

000.22

044.04

0400.45

2045.05

 04 P.aغـ/كغـ

005.05

440.04

0400.60

2500.54

 05 P.aغـ/كغـ

000.00

040.04

0402.64

2045.40

 04 P.aمؿ ار ا/لتر

000.42

400.20

0400.00

2502.66

 24 P.aمؿ ار ا/لتر

005.45

046.64

0404.24

2040.40

 04 P.aمؿ ار ا/لتر
L.S.D 0.05

000.60

040.40

0420.00

2004.00

غ.ـ

25.04

00.26

00.06

السيطرة

* القيـ تمثؿ معدؿ تحميؿ ثالث مكررات.

الجدوؿ ( 0يواا ااافة ال طر  P. aphanidermatumالػى العمػؼ ومػال ال ػرب فػي ك ػالة التحويػؿ الغػلا ي

ل روج المحػـ خػالؿ اسػابي التجربػة قػد أدى الػى تحسػف معنػوي فػي معاممػة ااػافة ال ار ػا بنسػبة 04مػؿ/لتر مػال ال ػرب فػي
معامؿ التحويؿ الغلا ي لالسبوع الثالث واللي بمغ  0.05مقارنة بمعاممػة السػيطرة والتػي بمغػت  0.46امػا بالنسػبة الاػافة

ال طػػر  P. aphanidermatumككتمػػة حيويػػة بمقػػدار  04غـ/كغػػـ عمػػؼ قػػد حقػػؽ فػػروؽ معنويػػة قياس ػاً بمعاممػػة السػػيطرة

واللي كاف معامؿ التحويؿ الغلا ي في ذو  . 0.00وفي االسبوع الراب مف التجربػة اسػتمر فػي الت ػوؽ فػي معػاممتي ااػافة
ار ػػا ال طػػر بنسػػبة 04مػػؿ/لتر مػػال ػػرب يميػ معاممػػة ااػػافة الكتمػػة الحيويػػة لم طػػر بنسػػبة 04غـ/كغػػـ عمػػؼ والتػػي بمغػػت
 0.04و 0.44عمى التوالي والتي اعطت اعمى كمية عمؼ مستهمؾ مقارنة ببقيػة المعػامالت وبمعاممػة السػيطرة والتػي بمغػت
 . 0.40كما اف ااافة ار ا ال طر بنسبة /04مؿ مال ال رب وااافة الكتمة الحيوية بنسبة 04غـ/كغـ عمؼ تميها ااػافة
ار ا ال طر  P. aphanidermatumبنسبة  24مؿ/لتر مال ال رب أثر في االسبوع الخػامس عمػى معامػؿ ك ػالة التحويػؿ
الغلا ي والتي بمغت  0.44و 0.40و 0.46عمى التوالي مت وقةً معنوياً عمى معاممة السيطرة والتي بمغػت  . 0.60امػا بقيػة
المعامالت فانها لـ تختمؼ معنوياً م معاممة السيطرة .
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وأظهػػر التحميػػؿ األح ػا ي لمزيػػادة الوزنيػػة االسػػبوعية التراكميػػة وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف المعػػامالت حيػػث كانػػت
معاممة ااافة ال ار ا بنسػبة  04مػؿ/لتر مػال ال ػرب وتميهػا معاممػة ااػافة الكتمػة الحيويػة لم طػر بنسػبة  04غـ/كغػـ عمػؼ
والتي بمغت الزيادة الوزنية االسبوعية التراكمية لها  0.04و 0.44عمى التوالي مقارنة بمعاممة السػيطرة التػي كانػت . 0.60
اما الزيادة الوزنية التراكمية لمعػامالت ااػافة الكتمػة الحيويػة بنسػبة  5و 05غـ/كغػـ عمػؼ وااػافة ال ار ػا بنسػبة  24و04
مػػؿ/لتر مػػال ال ػػرب فانهػػا لػػـ تختمػػؼ معنوي ػاً فيمػػا بينهػػا والتػػي بمغػػت  0.40و 0.40و 0.40و 0.40عمػػى الت ػوالي ولكنهػػا

ت وقت اح ا ياً عمى معاممة السيطرة.

ػ ات الطيػػور نتيجػػة الف ػراز ال طػػر  P. aphanidermatumبعػػا االنزيمػػات

قػػد يكػػوف التحسػػف المعنػػوي فػػي

كانزيـ  Cellulaseو Pectinaseوالتي لها دور في مساذمة عممية الهاـ داخػؿ الجهػاز الهاػمي لمطيػور أاػافة الػى مػا
موجود في الكتمػة الحيويػة لم طػر أو روا ػح مػف عنا ػر غلا يػة مهمػة تسػاذـ ب ػكؿ مبا ػر او غيػر مبا ػر فػي زيػادة نمػو
أف ػ ار الػػدواجف  .وجػػد الحميػػداوي ( 2402تحسػػف عػػالي المعنويػػة ( P<0.01لمعامػػؿ التحويػػؿ الغػػلا ي ل ػػروج المحػػـ عنػػد
اسػػتخدام مسػػتويات مختم ػػة مػػف ال ػػعير المخمػػر بال طريػػات  Aspergillus oryzaeوFusarium camptocerus

و Rhizoctonia solaniو P. aphanidermatumمقارنة م معاممة السيطرة .واف التحسف المعنوي في معامؿ التحويؿ
الغػػلا ي لمعػػامالت التجربػػة الحاويػػة عمػػى ال طػػر يعػػود إلػػى ارت ػػاع معػػدؿ الزيػػادة الوزنيػػة ألف ػ ار التجربػػة مقارنػػة م ػ معاممػػة
السيطرة .وقد انسجمت ذلا النتيجة م ما لكرا  Tellezوآخروف ( 2440عند إاافة مسحوؽ ال طر Aspergillus spp
بنسبة  %4.42في عال ؽ ال روج يؤدي إلى تحسف معامؿ التحويؿ الغلا ي .وح ؿ  Payneو 2440( Southernعمػى
نتا ج م ابه عند استخداـ  Prebioticبنسبة  %0في عال ؽ فروج المحـ مما أدى إلى تحسف معامؿ التحويؿ الغلا ي.

ات قػػت ذػػلا النتيجػػة لجميػ معػػامالت التجربػػة مػ مػػا أكػػد  Giannenasوآخػػروف ( 2010إل الحػػظ تحسػػناً معنويػاً

في معامؿ التحويؿ الغػلا ي ألفػ ار فػروج المحػـ المغػلاة عمػى عميقػة تحتػوي فطػر الم ػروـ المج ػؼ كػللؾ ات قػت ذػلا النتػا ج
مػ مػػا تو ػػؿ إليػ  Esatuوآخػػروف ( 2011إل بػػيف وجػػود تحسػػف معنػػوي فػػي معامػػؿ التحويػػؿ الغػػلا ي ألفػ ار فػػروج المحػػـ
المعطاة  EMم مال ال رب والعميقة معاً .كللؾ لـ تت ؽ ذلا النتا ج م مػا أفػاد بػ  Ezemaو 2009( Ezeعنػد ااػافة

خميػرة  S. cerevisiaeإلػػى عجينػػة نػػوى التمػػر واسػػتعمالها فػػي عال ػػؽ فػػروج المحػػـ إل الحػػظ عػػدـ وجػػود فػػروؽ معنويػة بػػيف
المعامالت في معامؿ التحويؿ الغلا ي.
جدول ( )4تأثير اضافة الفطر  P. aphanidermatumالى العمف وماء الشرب في معدل كفاءة التحويل الغذائي (غم
عمف /غم زيادة وزنية) لفروج المحم.

المعامالت

الزيادة الوزنية االسبوعية

العمر باالسابي
0

0

5

التراكمية (غـ

السيطرة

*0.46

0.60

0.60

0.60

5 P.aغـ/كغـ

0.40

0.40

0.64

0.40

 04 P.aغـ/كغـ

0.00

0.44

0.40

0.44

 05 P.aغـ/كغـ

0.40

0.40

0.60

0.40

 04 P.aمؿ ار ا/لتر

0.05

0.04

0.44

0.04

 24 P.aمؿ ار ا/لتر

0.40

0.40

0.46

0.40

 04 P.aمؿ ار ا/لتر
L.S.D 0.05

0.40

0.40

0.64

0.40

4.40

4.45

4.40

4.45

* القيـ تمثؿ معدؿ تحميؿ ثالث مكررات.
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يبيف الجدوؿ ( 5تأثير ااافة الكتمة الحيوية لم طر  P. aphanidermatumالى العمػؼ ومػال ال ػرب فػي نسػبة
الت ػػافي واألح ػػال الداخميػػة المأكولػػة لػػلبا ا فػػروج المحػػـ عنػػد عمػػر التسػػويؽ ( 05يوم ػاً الػػى وجػػود فػػروؽ معنويػػة بػػيف

المعػػامالت فػػي نسػػبة الت ػػافي بػػدوف وم ػ االح ػػال ونسػػبة وزف القمػػب والقان ػػة والكبػػد .ال اعطػػت معػػاممتي ااػػافة ار ػػا
ال طػػر بنسػػبة  04م ػؿ /لتػػر مػػال ال ػػرب وااػػافة الكتمػػة الحيويػػة لم طػػر بنسػػبة  04غـ/كغػػـ عمػػؼ فػػروؽ معنويػػة فػػي نسػػبة
الت افي مف دوف االح ال المأكولة ال بمغػت  00.60و % 05.05عمػى التػوالي مت وقػة عمػى معاممػة السػيطرة والتػي بمغػت
%00.05

اما النسبة الم وية لوزف القمب للبا ا فروج المحـ عند عمر التسويؽ ( 05يوماً فأظهرت معاممتي ااافة ال ار ا

بنس ػػبة  04م ػػؿ /لت ػػر م ػػال ال ػػرب واا ػػافة الكتم ػػة الحيوي ػػة لم ط ػػر بنس ػػبة  04غـ/كغ ػػـ عم ػػؼ ف ػػروؽ معنوي ػػة بمغ ػػت 4.04

و %4.00مت وقة عمى معاممة السيطرة والتي كانت  %4.02فػي حػيف كانػت النسػبة الم ويػة لػوزف القان ػة لػن س الػلبا ا
قد ت وقت في معامالت ااافة الكتمة الحيوية لم طر بنسبة  5و 04غـ /كغـ عمؼ وااافة ال ار ا بنسػبة  04و 24مػؿ/لتر
مال ال رب ال بمغت نسبها  0.00و 0.40و 0.64و %0.00مقارنة بمعاممػة السػيطرة والتػي بمغػت  . %0.50كمػا نالحػظ
ومف الجدوؿ ن س اف االوزاف النسبية لكبد لبا ا فروج المحـ عند عمر ( 05يوماً لـ تختمؼ معنويا لمعامالت االاافة الى
العمؼ او مال ال رب ولكنها ت وقت جميعاً وب روقات معنوية عف معاممة السيطرة والتي بمغت . %2.40

قد يكوف التحسف في نسبة الت افي بسبب التحسف المعنوي في معدؿ وزف الجسػـ الحػي عنػد الػلبا (Molenaar

وآخػػروف  . 2444كمػػا بػػيف كػػؿ مػػف  Buwjoomو 2005( Yamauchiإل لكػػروا وجػػود زيػػادة معنويػػة بػػيف معػػامالت
التجربة في نسبة الت افي لالح ال الماكولة الداخمية عند استخداـ ساؽ فطر الم روـ وبنسػبة  2.5و %5فػي عال ػؽ فػروج

المحػػـ .وكػػللؾ الحػػظ التميمػػي ( 2440ارت ػػاع نسػػبة الت ػػافي ب ػػورة عاليػػة المعنويػػة عنػػد ااػػافة المعػػزز الحيػػوي المنػػتج
محمياً الى عال ؽ فروج المحـ.

جدول ( )5تأثير اضافة الكتمة الحيوية لمفطر  P. aphanidermatumالى العمف وراشحه الى ماء الشرب في نسبة
التصافي واألحشاء الداخمية المأكولة ( )%لذبائح فروج المحم

نسبة الت افي مف دوف

نسبة وزف

نسبة وزف

نسبة وزف

نسبة الت افي م

المعامالت

* 00.05

4.02

0.50

2.40

04.40

5 P.aغـ/كغـ

00.54

4.04

0.00

2.05

04.40

 04 P.aغـ/كغـ

05.05

4.00

0.40

2.22

04.20

 05 P.aغـ/كغـ

00.00

4.05

0.04

2.00

04.55

 04 P.aمؿ ار ا/لتر

00.60

4.04

0.64

2.02

00.00

 24 P.aمؿ ار ا/لتر

00.60

4.06

0.00

2.05

06.20

 04 P.aمؿ ار ا/لتر

00.04

4.00

0.56

2.00

04.00

L.S.D 0.05

0.06

4.44

4.22

4.26

0.46

األح ال المأكولة

السيطرة

القمب

القان ة

الكبد

األح ال المأكولة
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Abstract
The experiment has been conducted to study the effect of addition the biomass and
filtrate of the P. aphanidermatum fungus to feed and drinking water on some productive traits
for Ross 308 broiler chicks at Agricultural Researches and Experiments station of Agriculture
college-Al-Muthanna university. In this experiments use 420 broiler chicks one day old, were
randomly allocated into seven treatment groups, 60 chicks for each treatment group were subdivided into three replicates (twenty chicks/replicate). The seven treatment groups were as
follow : add biomass of P. aphanidermatum in three proportion 5 , 10 and 15 gm/kg chicks
fed and add same fungus filtrate in three proportion 15 , 20 and 30 ml/L drinking water as
well as Control treatment. The effect of addition at different levels of the biomass and filtrate
of the P. aphanidermatum fungus to feed and drinking water at the rate of weekly body
weight (g) of broiler was no significant differences between treatments of the second week,
the significant appear in third, fourth and fifth week. The fourth week, filtrate treatment 10
ml/L of drinking water showed a significant in the rate of consumption of the weekly feed,
which reached to 814.24 g compared with 785.30 g in the control treatment. Filtrate treatment
10 ml/L in drinking water and biomass at 10 g / kg feed showed a significant difference in
dressing percentage without giblets, reached to 66.93 and 65.75%, respectively, compared
with control treatment was 64.15%. The same trend continued superiority of the two
treatments in dressing percentage with giblets, amounting to 71.61% and 70.26 compared
with 68.01% in control treatment .The percentage of the weight of the heart to the sacrifices
of broiler chickens, were 0.48 and 0.43% at 10 ml/L filtrate and 10 g/kg feed biomass
compared with 0.2% in control treatment, while the percentage of the weight of gizzard for
the same sacrifices have increased at 5 and 10 g/kg feed as biomass and 10 and 20 ml/L of
drinking water as fungal filtrate to 1.73 and 1.86 and 1. 90 and 1.74% respectively compared
with 1.53% in control treatment. The relative weights of the liver meat chicken carcasses at
the age (35) days did not differ significantly between the filtrate treatment, whereas gave
significant differences compared with control treatment .
Keyword : Pythium aphanidermatum , broiler
المصادر

 د ارسػػة مقارنػػة لتػػأثير اسػػتعماؿ الزنػػؾ باست ارسػػيف والمعػػزز الحيػػوي المحمػػي كمح ػزات.2440.التميمػػي عمػػار طالػػب ليػػاب

. رسالة ماجستير كمية الزراعة – جامعة بغداد.نمو في االدال االنتاجي ل روج المحـ

 تػأثير ال ػػعير المخمػر بػػبعا ال طريػات فػػي ال ػ ات اإلنتاجيػػة والدميػة والتػوازف. 2402 .الحميػداوي عمػػي جبػر حمػػود
. المسيب/  الكمية التقنية. ذي ة التعميـ التقني.  رسالة ماجستير. الميكروبي ألف ار المحـ
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