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ُغذذذ  300طيذ امر مذذن طيذذور السذذمون اليابذذاني بعمذذر  7أسذذابيل لمذذدة  12أسذذبوعام عمذذى عمذذس عرئذذق تجريبيذذة احتذذوت
لمم ارنذة  %15شذعير وأحتذوت العمي تذان  2و  3عمذى  %40و
عمى نسب معتمفة مذن الشذعير .العمي ذة  1كانذت ُ
 %60شذذعير غيذذر معامذذز بذذاىنزيم عمذذى الت ذوالي والعمي تذذان  4و  5احتوتذذا عمذذى %40و  %60عمذذى الت ذوالي شذذعير
مضذذال ليمذذا مستحضذذر أنزيمذذي مرنسذذي الم ذذدر  Avizymeبم ذذدار  1غذذم /كغذذم شذذعير .تذذم توزيذذل الطيذذور بشذذكز
عشوائي عمى عمس معذامرت وبواقذل ثرثذة مكذررات لكذز معاممذة 20طير/مكذرر ..أظيذرت النتذائل ل ذفات معذدز

وزن البيضة وانتاج البيض عدم وجود مروقذات معنويذة بذين الم ارنذة والمعذاممتين  4و  5لرسذبوعين االوز والثذاني.
بينما انعفضت معنويام ) (P<0.05قيم ىذه ال ذفات لطيذور المعذاممتين  2و  3عذن عمي ذة الم ارنذة .يتبذين ممذا ورد

ذك ذره إمكانيذذة تغذيذذة طيذذور السذذمون اليابذذاني عمذذى عرئذذق تحتذذو عمذذى نسذذبة  %60شذذعير مضذذامام لذذو أن ذزيم البيتذذا-
كموكانيز بدالم من الذرة ال فراء دون أن يؤثر عمى نموىا وانتاجيتيا.
الكممات المفتاحية  :االنزيمات  ،الشعير و طير السمون الياباني .

Substitution of Enzyme Treated Barley Instead of Yellow Corn in the
Diets of Coturnix coturnix japonica
Murad K. Al-Fadley ; Ali H. Salman* Mohannad H. Al-Ashaab
Ministry of Science & Technology, Agricultural Directorate,
Baghdad. Iraq
* Agriculture College, Al-Muthena University
Abstract
Total of 300 birds of Japanese quail at 7 weeks of age were fed on five experimental
diets for 12 weeks, contain different levels of barley. The 1st diet were used as control
(15%barley ), 2nd and 3rd diets had 40% and 60% of barley without enzyme while the
4th and 5th diets were included 40% & 60% of barley treated with β-glucanase
(Avizyme) at the ratio of one gram of enzyme per kg barley. The birds were randomly
distributed into five treatments, each treatment with three replicates (20birds/rep).
Results shoued on significant differences (P>0.05) in egg weight , egg production and
food conversion ratio between the 1st and 4th , 5th diets while these parameters values
were significantly reduced (P<0.05) at the 2nd & 3rd diets compared with 1st diet.
However the results of this study indicated the possibility of using 60% of barley treated
with β-glucanase in the diet of Japanese quail instead of yellow corn under same
condition of this trail without any effects on growth and egg production.
Key words : Enzyme , Barley and Japanese quail
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البح ذذث إل ذذى معرمذ ذذة إمكاني ذذة إحذ ذذرز الشذذذعير اىسذ ذذود

يحتذز الشذعير  Herdeum vulgare L.المرتبذة

المحمي المعامز بأنزيم البيتذا -كموكذانيز إحذرالم جزئيذام

العذ ذراق بع ذذد مح ذذوز الحنط ذذة وم ذذي م دم ذذة اىقط ذذار

اليابذذاني وتذذأثير ذلذذم عمذذى معذذدز وزن البيضذذة وانتذذاج

الثانيذ ذذة مذ ذذي قائمذ ذذة محا ذ ذذيز الحبذ ذذوب المنتجذ ذذة مذ ذذي

العربيذذة المنتجذذة لذذو بعذذد ال طذذر السذذور  ،وبمذذإ إنتذذاج

العذ ذ ذراق  982.35أل ذ ذذل ط ذ ذذن ع ذ ذذام  1996المنظم ذ ذذة
العربيذ ذذة لمتنميذ ذذة الزراعيذ ذذة ..1996 ،إال أن اسذ ذذتعدام

أو كميذام محذذز الذذذرة ال ذذفراء مذذي عرئذذق طيذذر السذذمون
البيض ومعامز التحويز الغذائي.
المواد وطرق العمل

الش ذذعير مح ذذدود م ذذي عرئ ذذق ال ذذدواجن الحتوائ ذذو عم ذذى

أجريذ ذذت التجربذ ذذة مذ ذذي ح ذ ذذز الذ ذذدواجن،التابل ل سذ ذذم

السذذذكريات المع ذذدة التذ ذذي ت ذذؤد إلذ ذذى تك ذذوين محاليذ ذذز

الغذاء ولمدة  12أسبوعام استعدم مييا  300طيذر مذن
طيذذور السذذمون اليابذذاني بعمذذر 7أسذذابيل تذ ِذم الح ذذوز

وبالتالي ت مز من دمذل العنا ذر الغذائيذة وامت ا ذيا

عمييذذا مذذن اىس ذواق المحميذذة .ربيذذت مذذي قاعذذة مغم ذذة

م ذ ذ ذ ذذادة البيت ذ ذ ذ ذذا-كموك ذ ذ ذ ذذان ) (β-glucanوى ذ ذ ذ ذذي م ذ ذ ذ ذذن

لزجذ ذذة ت مذ ذذز مذ ذذن امت ذ ذزاج محتويذ ذذات ال نذ ذذاة اليضذ ذذمية

ا نتذذاج الحيذواني -دائذرة البحذذوث الزراعيذذة وتكنولوجيذذا

وىذ ذ ذذذا ي مذ ذ ذذز مذ ذ ذذن تمثيذ ذ ذذز ىذ ذ ذذذه الم ذ ذ ذواد مذ ذ ذذي اىمعذ ذ ذذاء
ذت ط ارئ ذذق عدي ذذدة لتحس ذذين
المفرج ذذي ..1998 ،أُتُبِ ِع ذ ا

وزعذذت الطيذذور عشذوائيام عمذذى عمذذس معذذامرت وبواقذذل

جعف ذ ذ ذ ذ ذذر 1990 ،؛ الفض ذ ذ ذ ذ ذذمي .2001 ،أو إ ازل ذ ذ ذ ذ ذذة

الطي ذ ذذور عم ذ ذذى العرئ ذ ذذق التجريبي ذ ذذة التالي ذ ذذة العمي ذ ذذة 1

اىنزيم ذ ذ ذ ذذات جعف ذ ذ ذ ذذر 1990 ،؛ محم ذ ذ ذ ذذد والع ذ ذ ذ ذذذار ،

لمم ارنذذة ..والعمي تذذين  2و  3أُضذذيل ليمذذا  %40و

ال يمة الغذائية لمشعير منيذا الن ذل بالمذاء لمذدد معتمفذة

ال ش ذرة) (Fosauyht et al. ,1997أو بإضذذامة
1993؛ الفض ذذمي ..2001 ،الطي ذذور المس ذذتعدمة م ذذي

ىذه التجربة ىي طيور السمون الياباني Japanese
 Coturnix coturnix japonica quailوقذد

ورد ذكذذر طيذذر السذذمون مذذي ال ذرفن الك ذريم مذذي ا يتذذين
الكذ ذريمتين  56و  160م ذذن س ذذورتي الب ذ ذرة واىعذ ذرال

م سذذمو إلذذى أقفذذاص أرضذذية بأبعذذاد  .130×90سذذم.

ثرثذذة مكذذررات لكذذز معاممذذة 20طير/مكذذرر ،.غذذذيت

أُضذ ذ ذ ذ ذذيل الشذ ذ ذ ذ ذذعير غيذ ذ ذ ذ ذذر المعامذ ذ ذ ذ ذذز بنسذ ذ ذ ذ ذذبة %15

 %60شعير غيذر معامذز عمذى التذوالي .والعمي تذين 4

و  5أُضيل ليما  %40و  %60عمى التوالي شعير
مضذذامام إلي ذذو عم ذذيط اىنزيم ذذات

 Avizymeبيت ذذا-

كموكذذانيز ،بروتيذذز ،زايميذذز .بم ذذدار غم/كغذذم شذذعيرعمى

التذوالي وحسذب تعميمذات الشذركة المنتجذة جذذدوز ..1

ويع ذ ذ اذد طي ذ ذذر الس ذ ذذمون حيذ ذ ذوان تج ذ ذذارب
عم ذ ذذى التذ ذ ذواليُ .
بالدرجة اىساس لكونو طيذر معتبذر نمذوذجي أمضذز
مذذن الذذدجاج البيذذاض إضذذامة إلذذى كونذ ِذو ذذغير الحجذذم

الطاقذ ذ ذذة والبذ ذ ذذروتين حيذ ذ ذذث تراوحذ ذ ذذت الطاقذ ذ ذذة الممثمذ ذ ذذة
 .3021-2966كيموسعرة/كغم عمل ونسذبة بذروتين

وعفيذذل الذذوزن ويحتذذاج إلذذى كميذذة عمذذل قميمذذة ويربذذى

 .%.19.97-19.74أع ذ ذذذت ال ياس ذ ذذات ع ذ ذذرز 6

ىذذذا الطيذذر مذذي بوحذذدة مسذذاحة

ذذغيرة نسذذبيام ،تضذذل

 11-10غم/بيض ذ ذذة ),1969

 .(NASأ ذ ذذب

اىنثذ ذذى مذ ذذا ي ذ ذذارب  300بيضذ ذذة سذ ذذنويام وبمعذ ذذدز وزن
االىتم ذذام بي ذذذا الطي ذذر م ذذي توس ذذل مس ذذتمر ويرب ذذى م ذذي

مذ ذزارع متع

ذذة لمتربي ذذة وا نت ذذاج

(Sakurai,

ويعذذد الطيذذر ثنذذائي الغذذرض ويحتذذز المرتبذذة
)ُ ،1984
الثالثذذة بعذذد الذذدجاج والذذبط ويتفذذوق عمييمذذا مذذي مذ ِ
ذردوده

االقت ذاد ) .(Thiyagansadrum, 1988ييذدل

كانذ ذذت العرئذ ذذق متسذ ذذاوية ت ريب ذ ذام مذ ذذي احتوائيذ ذذا عمذ ذذى

مترات مدة كز مترة أسبوعين وشممت:

وزن البيضذذة :حيذذث سذذجز وزن البذذيض المنذذتل يوميذام

وبشذذكز مذذرد واسذذتعدم ليذذذا الغذذرض مي ذزان كيربذذائي

حساس نوع . Sarorius 2351

إنتذذاج البذذيض :وجمذذل م ذرة واحذذدة يومي ذام مذذي السذذاعة

العاشرة

باحام وحسب منو نسبة ا نتاج عمذى أسذاس

إنتاج البيض بالنسذبة إلذى عذدد الطيذور مذي ذلذم اليذوم
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) (Hen day productionومذق المعادلذة الفيذاض

وناجي.1989،

عدد البيض المنتل

نسبة انتاج البيض)= (H.D

100X

عدد الطيور الطيور مي ذلم اليوم

أما كمية العمل المستيمم :م د حسبت عرز كز متذرة
من الفترات .

ومعامذذز التحويذذز الغذذذائي :حسذذب عمذذى أسذذاس كميذذة

العمذ ذذل المتناولذ ذذة الرزمذ ذذة نتذ ذذاج كغذ ذذم واحذ ذذد بذ ذذيض
استنادا إلى الفياض وناجي .1989 ،كما يمي:
كمية العمل المستيمم كغم .عرز مترة

معامز التحويز الغذائي=

×1000

عدد البيض المنتل عرز مترة  Xمتوسط وزن البيضة

ق ذذدم العم ذذل والم ذذاء بطري ذذة حذ ذرة ال ذذى نياي ذذة التجرب ذذة.
حممت النتائل إح ائيام باستعدام البرنامل ا ح ائي

 ،(1992) SASواعتبذذرت الفذذروق بذذين المتوسذذطات
عنذذد مسذذتون احتماليذذة ) (P≤0.05باسذذتعدام اعتبذذار
دنكن ).(Duncan,1955
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جدول ( :)1النسب المئوية والتحميل الكيميائي لمكونات العالئق التجريبية المغذاة الى طير السموى الياباني.
المواد العمفية

العالئق التجريبة
1

2

3

4

5

شعير غير معامل

15

40

60

-

-

*شعير مضاف له األنزيم

-

-

-

40

60

ذرة صفراء

40

20

7

20

7

جريش الحنطة

12.5

7

-

7

-

20

19

18

19

18

مركز بروتيني

9

9

9

9

9

زيت

0

1.5

2

1.5

2

حجر كمس

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

ممح

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

المجموع

100

100

100

100

100

كسبة فول الصويا ( %44بروتين خام
)

التركيب الكيميائي المحسوب**
**البروتين الخام ()%

19.94

19.96

19.60

19.96

19.60

الطاقة الممثمة (كيمو سعرة/كغم عمف)

2814

2792

2763

2792

2763

141

140

141

140

141

**الاليسين %

0.86

0.89

0.99

0.89

0.99

**الميثيونين +السستين %

0.76

0.77

0.75

0.77

0.75

**األلياف

2.62

3.52

4.0

3.52

4.0

الطاقة الممثمة /البروتين الخام ( C:P

)ratio

* تم إضافة خميط األنزيمات ( Avizymeبيتا -كموكانيز ،بروتيز ،زايميز) بمقدار غم/كغم شعير

** قدر حسب ما ذكر ).(NRC,1994
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النتائج والمناقشة

يتب ذذين م ذذن الج ذذدوز  .2ع ذذدم وج ذذود مروق ذذات معنوي ذذة
بذ ذذين معذ ذذامرت التجربذ ذذة ل ذ ذذفة معذ ذذدز وزن البيضذ ذذة

لمفتذ ذرتين اىول ذذى والثاني ذذة م ذذن التجرب ذذة .بينم ذذا تفوق ذذت
المعاممتذذان  4و  5والتذذان احتوتذذا عمذذى الشذذعير %40

و %60عمى التوالي والمضال ليما عمذيط اىنزيمذات
 Avizymeالبيت ذذا -كموك ذذانيز لي ذذذه ال ذذفة عم ذذى
المعذذاممتين  2و  3والمتذذان احتوتذذا عمذذى الشذذعير غيذذر
المعامز باىنزيم ولكر النسبتين إال أنو لم يكذن ىنالذم

مروق ذ ذ ذذات معنوي ذ ذ ذذة ب ذ ذ ذذين المع ذ ذ ذذاممتين  4و  5وعمي ذ ذ ذذة

الم ارنذذة  .1عذذرز المذذدد اىولذى الثرثذذة مذذن التجربذذة
أم ذذا الم ذذدة م ذذن الفتذ ذرة الرابع ذذة إل ذذى نياي ذذة التجرب ذذة م ذذد
تفوقت ىاتان المعاممتان عمى عمي ة الم ارنة أيضام.

أما بالنسبة ل فة إنتاج البذيض م ذد تبذين مذن الجذدوز
 .3عدم وجود مروقات معنوية لمفترة اىولى م ط بين

جمي ذذل مع ذذامرت التجرب ذذة وعمي ذذة الم ارن ذذة .أمذ ذا ب ي ذذة
مت ذرات التجربذذة مذذن الفت ذرة الثانيذذة وحتذذى نيايذذة التجربذذة

م ذ ذذد تفوقذ ذذت معنوي ذ ذام المعذ ذذاممتين  4و  5عمذ ذذى جميذ ذذل

المع ذذامرت باس ذذتثناء عمي ذذة الم ارن ذذة الت ذذي ال تعتم ذذل

معنويام عن ىاتين المعاممتين .يرحذظ مذن جذدوز .4

أن معام ذذز التحوي ذذز الغ ذذذائي تحس ذذن م ذذي المع ذذامرت

التذذي اسذذتعدم مييذذا الشذذعير المضذذال لذذو اىنذزيم ولكذذر
النسذ ذذبتين مذ ذذي المعذ ذذاممتين  4و  5إذ ال توجذ ذذد مذ ذذروق
معنويذذة بينيذذا وبذذين عمي ذذة الم ارنذذة  .1لجميذذل مت ذرات

التجرب ذ ذذة م ذ ذذن بداي ذ ذذة التجرب ذ ذذة وحت ذ ذذى نيايتي ذ ذذا ،بينم ذ ذذا

انعفض معامز التحويز الغذائي معنويذام لممعذاممتين 2

و  3عن عمي ة الم ارنة لجميل مترات التجربذة جذدوز

 ..4أن انعفاض معدز وزن البيضة وانتاج البذيض و
تذ ذذدىور معامذ ذذز التحويذ ذذز الغذ ذذذائي لممعذ ذذاممتين  2و 3
يعذ ذذزن إلذ ذذى المزوجذ ذذة العاليذ ذذة لمشذ ذذعير غيذ ذذر المعامذ ذذز

وبسذذبب ارتفذذاع نسذذبة الشذذعير مذذي العمي ذذة ووجذذود مذذادة
البيتذ ذذا كموكذ ذذان  β-glucanالذ ذذذ يعمذ ذذز درع ذ ذام واقي ذ ذام
يحمذ ذذي حبيبذ ذذات النش ذ ذأ مذ ذذن التحمذ ذذز بفعذ ذذز اىنزيمذ ذذات
الياضمة .وىذا يؤد بطبيعة الحاز إلى إبطاء مذرور

الغ ذذذاء م ذذي ال ن ذذاة اليض ذذمية لمطي ذذر كم ذذا أن المزوج ذذة
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تعمز عائ ذام ميزياويذام مذي امت ذاص العنا ذر الغذائيذة
) .(Aman & Graham, 1987وارتفذذاع لزوجذذة

اىمع ذ ذذاء ي ذ ذذؤد ال ذ ذذى مس ذ ذذم المذ ذ ذواد الغذائي ذ ذذة ويعي ذ ذذق

امت ا ذذيا ) .(Potter et al., 1965وذكذذر

اىش ذ ذ ذ ذ ذذعب وفع ذ ذ ذ ذ ذذرون .2007 ،أن المستحضذ ذ ذ ذ ذ ذرات

اىنزيميذ ذ ذذة يمكذ ذ ذذن أن تذ ذ ذذؤد دو امر حيوي ذ ذ ذام مذ ذ ذذي ىضذ ذ ذذم
العمذ ذذل ،إذ تذ ذذؤد إلذ ذذى زيذ ذذادة ال يمذ ذذة الغذائيذ ذذة لممذ ذذادة
العمفية من ِعرز زيادة ىضذم العمذل بوسذاطة تحسذين
قابميذ ذذة اليضذ ذذم واطذ ذذرق وتحريذ ذذر العنا ذ ذذر الغذائيذ ذذة

المفيذذدة مذذن مكونذذات اىعذذرل إضذذامة إلذذى الذذتعمص

من التأثيرات الضارة غذذائيام لذبعض المركبذات المع ذدة
الموجذذودة مذذي الحبذذوب عنذذد د ارسذ ِ
ذتو تذذأثير المستحضذذر

اىنزيمذي  Safizyme XP1000مذي أداء النمذو مذي
عرئذ ذذق أ ذ ذذبعيات الكذ ذذارب الشذ ذذائل

Cyprinus

 ،carpio L.إضامة إلى أن اىنزيمات المضامة قد يكون
ليا دور مي تحميز مكونات اىليال المكونة لجذدران عريذا

السذذويداء لمحبذذوب المسذذتعممة مذذي العرئذذق وقذذد تُسذذيم مذذي
زي ذذادة المس ذذاحة الس ذذطحية لمحتوي ذذات عري ذذا الس ذذويداء م ذذن

المواد السميموزية والبروتين مي المواد العمفية (Johnston
) ،and Freeman, 2005وتتفذذق ىذذذه النتذذائل مذذل مذا
تو ز إليو جعفر .1990 ،والفضمي وفعذرون .2009

عن ذ ذذدما اس ذ ذذتعدم الش ذ ذذعير المحم ذ ذذي وكس ذ ذذبة زىذ ذ ذرة الش ذ ذذمس

المحس ذذنة المعامم ذذة باىنزيم ذذات م ذذي عرئ ذذق ذك ذذور أمي ذذات
ُ

المحذم مذابرو –  CDوأو ذي بأسذتعدام نسذب بمغذت %60
شعير محمذي و  %6كسذبة زىذرة الشذمس المحسذنة بذاىنزيم
ال ياس ذذي  .Avezymeيتب ذذين م ذذن النت ذذائل إمكاني ذذة إح ذذرز
الشعير المعامز با نزيم محذز الذذرة ال ذفراء لت ذز نسذبتو
إلذذى  %60مذذن العمي ذذة الكميذذة وذلذذم قذذد يعذذود إلذذى لتذذأثير
ا يج ذ ذذابي ىنذ ذ ذزيم البيت ذ ذذا -كموك ذ ذذانيز م ذ ذذي تحمي ذ ذذز ال ذ ذذروابط
الكريكوس ذذيدية لمرك ذذب البيت ذذا-كموك ذذان لرس ذذتفادة م ذذن نش ذذأ
الس ذ ذذويداء وى ذ ذذذا ي ذ ذذؤد إل ذ ذذى تحس ذ ذذين ال ذ ذذفات ا نتاجي ذ ذذة
لمطي ذذور الت ذذي تت ذذل ب ابميتي ذذا العالي ذذة م ذذي االس ذذتفادة م ذذن

النش ذ ذذأ وك ذ ذذذلم زيذ ذ ذذادة االسذذ ذذتفادة م ذ ذذن العنا ذ ذذر الغذائي ذ ذذة
النعفذذاض لزوج ذذة اىمع ذذاء ،مم ذذا تسذذبب م ذذي زي ذذادة ماعمي ذذة
إنزيمذ ذذات اليضذ ذذم واالرت ذ ذذاء بكفذ ذذاءة اليضذ ذذم واالمت ذ ذذاص
لمعنا ر الغذائي
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جدول ( :)2تأثير معامالت الشعير عمى معدالت وزن بيضة طير السموى (غرام) خالل فترات التجربة.
نوع المعاممة

الفترات (أسبوعان لكل فترة)
1

2

3

4

5

6

عميقة مقارنة

10.82a

10.69a

11.01b

11.07b

11.14a

11.20b

 %40شعير بدون أنزيم

10.61a

10.69a

10.77c

10.79c

10.83c

10.86c

 %60شعير بدون أنزيم

10.60a

10.62a

10.71c

10.74c

10.80c

10.84c

 %40شعير مع األنزيم

10.80a

10.92a

11.08a

11.20ab

11.21a

11.28ab

 %60شعير مع األنزيم

10.86a

10.94a

11.11a

11.24a

11.26a

11.30a

المتوسطات التي عليها حروف متشابهة في العمود ال تختلف فيما بينها معنوياً عند مستوى احتمالية ()p>.0.0
جدول ( :)3تأثير معامالت الشعير عمى النسبة المئوية إلنتاج بيض طير السموى خالل فترات التجربة.
نوع المعاممة

الفترات (أسبوعان لكل فترة)
1

2

3

4

5

6

عميقة مقارنة

68.8

72.3a

74.4ab

76.4ab

77.8a

79.1a

 %40شعير بدون أنزيم

66.7

69.8b

71.6c

73.2b

73.8b

75.1b

 %60شعير بدون أنزيم

65.6

67.1b

69.9c

72.1b

72.9b

73.2b

 %40شعير مع األنزيم

73.6

73.6a

76.8a

80.5a

80.6a

81.5a

 %60شعير مع األنزيم

69.0

74.2a

76.9a

79.4a

80.4a

80.0a

المتوسطات التي عميها حروف متشابهة في العمود ال تختمف فيما بينها معنوياً عند مستوى احتمالية ()p>0.05
جدول ( :)4تأثير معامالت الشعير عمى معدل معامل التحويل الغذائي (كغم عمف/كغم بيض) خالل فترات التجربة.
نوع المعاممة

الفترات (أسبوعان لكل فترة)
1

2

3

4

5

6

عميقة مقارنة

2.53b

2.29b

2.20bc

2.03c

2.00c

1.98c

 %40شعير بدون أنزيم

2.68a

2.47ab

2.32a

2.19b

2.20b

2.24b

 %60شعير بدون أنزيم

2.71a

2.60a

2.48a

2.32a

2.33a

2.35a

 %40شعير مع األنزيم

2.25b

2.26bc

2.18bc

1.93d

1.94c

1.93c

 %60شعير مع األنزيم

2.52b

2.21c

2.10c

1.92d

1.95c

1.93c

المتوسطات التي عميها حروف متشابهة في العمود ال تختمف فيما بينها معنوياً عند مستوى احتمالية ()p>0.05
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