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المستخلص

استهدفت الدراسة معرفة تأثير التغذية المبكرة في المفقس بثالثة انواع من المعززات الحيوية المنتجة محليا في قياسات جسم واطوال ذبائح
 اما الثاني فيحتوي على عزلة قياسية بشريةBifidobacterium  اذ يحتوي المعزز الحيوي االول على عزلة محلية لبكتريا,فروج اللحم

 في حين يحتوي الثالث على خليط لكل من المعزز الحيوي االول والثاني وبنسبةBifidobacterium longum BB536 المصدر لبكتريا

 بعمر يوم واحد وزعت عشوائيا داخل صناديق نقل االفراخ في المفقس علىRoss 308  فرخ لحم غير مجنس ساللة044  استخدم.7:7
: فرخ لكل مكرر وكانت المعامالت كما يأتي44  فرخاً لكل معاملة وتضمنت كل معاملة ثالثة مكررات بواقع04 خمس معامالت وبواقع

)T2 ) أفراخ لم يقدم لها شيء في المفقس ولحين وصولها للحقل والمعاملة الثانية (السيطرة الموجبةT1 المعاملة االولى (السيطرة السالبة
أفراخ قدم لها العليقة القياسية في المفقس بطريقة النثر داخل صناديق النقل وملصق على عجينة مثبتة في جوانب صناديق النقل

 ) افراخ قدم لها المعزز الحيوي االول بطريقة النثر وملصق على عجينة مثبتة في جوانب صناديق النقل والمعاملةT3( والمعاملة الثالثة

) افراخ قدم لها المعزز الحيوي الثاني بطريقة النثر وملصق على عجينة مثبتة في جوانب صناديق النقل والمعاملة الخامسةT4( الرابعة
 بينت النتائج تفوق معامالت.) افراخ قدم لها المعزز الحيوي الثالث بطريقة النثر وملصق على عجينة مثبتة في جوانب صناديق النقلT5(
 وطول عظم الفخذ في حين,) في صفات محيط الفخذT1( ) على معاملة السيطرة السالبةP<0.05(  معنوياT5وT3 المعززات الحيوية

) فضآل عن تحسن كل من صفة طول جسم الذبيحةT1(  في درجة امتالء جسم الذبيحة عن معاملة السيطرة السالبةT5 تفوقت المعاملة

 يستنتج من هذه الدراسة ان الطيور المستخدمة التغذية المبكرة بالمعززات الحيوية الثالثة اظهرت.ومحيط الصدر ودرجة امتالء الصدر

.زيادة وتحسن في اغلب قياسات واطوال جسم ذبائح فروج اللحم
. قياسات الجسم, معززات حيوية, التغذية المبكرة:كلمات مفتاحية
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The Iraqi Journal of Agricultural Sciences – 45(4)(Special Issue): 409-417, 2014

Zangana&Jasim

EFFECT OF EARLY FEEDING WITH PROBIOTICS ON BODY DIMENSIONS OF
BROILER CARCASS
B. S. R. Zangana
M. M. Jasim*
Dept. of Animal Resource - Coll. of Agric.
Univ. of Baghdad

alsafera20005@yahoo.com
ABATRACT

General directorate of Baghdad Edu. - First Al-Kerakh
Ministry of Education

laith-leo4011@yahoo.com

The present study aimed to evaluate the effect of using three types of locally produced probiotics as an early
feeding of broiler chicks in hatcher on body length , breast circumambient, thigh, body and breast fleshing and
bone lenghts of broiler. The different types of local probiotics as following: First probiotic product contains
locally isolated Bifid bacterium from cecum of healthy adult chickens, the second probiotic product contains
standard human source isolation of Bifi. longum BB536, the third probiotic product contains mixture of first
and second probiotic with ratio 1:1. A total of 300 one day old non-sexed chicks of Ross308 were randomly
distributed on five treatments at chicks transport boxes in hatcher , each treatment consists of 60 birds with 3
replicates (20 birds each ) , the treatment were as follows: T1 (Negative control) chicks without any offered until
arrived farm, T2 (Positive control) chicks were offered standard feed in hatcher by spray and sticked as paste in
transport boxes sides, T3 chicks were offered on first probiotic in hatcher by spray sticked as paste in transport
boxes sides, T4 chicks were offered on second probiotic in hatcher by spray and sticked as paste in transport
boxes sides and T5 chicks were offered on third probiotic in hatcher by spray and sticked as paste in transport
boxes sides: The result showed significant increase (P<0.05) in (T3andT5) than T1 in regarding the
circumference of thigh, lengths of thigh bones drumstick and body filling degree, also improved in body length ,
circumambient of breast and body fleshing. It concluded that chiks were using three kinds of probiotics as an
early feeding in hatcher improved carcass traits and body dimensions in broilers.
Key word: early feeding, probiotics, dimensions of carcasses.
*Part of M.Sc. thesis of the second author
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الدراسات والبحوث العلمية التي اجريت في هذا المجال من

المقدمة

شهدت صناعة الدواجن خالل الحقبة الزمنية االخيرة تطو ار

نجاح فقد حدث تغي اًر في المفاهيم القديمة المتعلقة بعدم تقديم

االنتاجية ومنها استخدام اضافات الغذاء والماء لتحفيز نمو

مختلفة من االضافات الغذائية في هذا الجانب ومن ضمنها

العلف بعد الفقس فإن الباب اصبح مفتوحا الستعمال انواع

سريعا والسيما في االتجاه نحو استخدام عوامل مختلفة لزيادة

استخدام المعززات الحيوية ضمن العليقة المقدمة لألفراخ

وحماية ومعالجة الطيور الداجنة من االصابات المرضية التي

الفاقسة مبك اًر أو استخدامها مع الماء المقدم ،فقد بين Kim

ازدادت نتيجة االتجاه نحو التربية المكثفة للدواجن وسرعة نمو

وآخرون ( )81ان تقديم العلف والماء بوقت مبكر لألفراخ

السالالت الحديثة منها ( ،)9اذ بدأ الباحثون باالهتمام في

الفاقسة حديثاً ُيعد مهماً لضمان الحصول على بداية جيدة
للنمو وكذلك إظهار القدرة الكامنة للنمو تحت الظروف التي

استخدام طرق بديلة لتحسين اداء فروج اللحم ومنها استخدام

العناصر الغذائية والمعززات الحيوية في بداية حياة االفراخ

تعمل على إظهارها بصورة مثالية فضال عن سرعة تطور

لما لها من تأثير واضح في تعزيز نمو الفلو ار المعوية كونها
غير موجودة اصآل

االمعاء حاال بعد الفقس ( .)22تشمل مقاييس جسم الذبيحة

والقضاء على البكتريا المرضية مما

العديد من الصفات المهمة في صناعة الدواجن والتي تعبر

ينعكس مبكرآ على حيوية ونمو االفراخ وتحسين معدالت

االستفادة من الغذاء ووزن الجسم عند التسويق ( .)10ظهرت

عن درجة نمو الجسم وكما انها تمثل اكبر كمية من اللحم

اهمية المعززات الحيوية ( )Probioticsفي تربية الدواجن

التي يمكن الحصول عليها واستهالكها وهذا ما يهم المستهلك
بالدرجة الرئيسة ،إذ تتمثل مقاييس الذبائح بطول جسم الذبيحة

كونها من البدائل الواعدة لتحفيز النمو والتي غالبا ما تكون

ومحيط قطعة الفخذ والصدر وطول عظم قطعة الفخذ

مصدر ألنواع مختلفة من االحياء المجهرية الحية المفيدة

والوصلة الفخذية الكاحلية فضال عن طول عظم القص وفي

تضاف للغذاء لتقوم باالستيطان على الخاليا الطالئية المبطنة

ضوء ما تقدم ولقلة البحوث والدراسات جاءت هذه الدراسة

للقناة الهضمية وبالتالي غلق المستقبالت الموجودة على

التي تبين دور التغذية المبكرة لألفراخ في المفقس بثالثة أنواع

جدران هذه الخاليا بالشكل الذي يمنع وصول المايكروبات

من المعززات الحيوية في قياسات واطوال الجسم لذبائح فروج

المرضية لهذه المستقبالت ومن ثم تسهيل أقصائها الى

اللحم المربى لعمر 53يوم.

الخارج ومنع تاثيراتها المرضية على جسم المضيف (،)13
وقد اشارت الدراسات الحديثة الى ان لعملية االستيطان
خاصة في المراحل االولى من حياة االفراخ دور في تعزيز

المواد والطرائق

اجريت هذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم

الصحة العامة والنمو اذ تسهم في تحسين وزن الجسم الحي

الثروة الحيوانية في كلية الزراعة-جامعة بغداد للفترة من

وكفاءة التحويل الغذائي وتقليل نسبة الهالكات ( .)16تعرف

 2011/9/19ولغاية  2011/10/25لمعرفة تأثير التغذية

الفاقسة حديثا بمصادر غذائية اولية اضافية في المراحل

في قياسات واطوال جسم ذبائح فروج اللحم المربى لعمر 53

المبكرة بعد الفقس لتقليل االجهاد الحاصل خالل عملية الفقس

يوم ،اذ يحتوي المعزز الحيوي االول على عزلة محلية لبكتريا

والنقل وسرعة تطور الجهاز الهضمي واكتمال عمل

 Bifidobacteriumتم الحصول عليها من مختبر تكنولوجيا

لمشكلة االضطرابات الهضمية ( .)26إن الغاية من تقديم

مالئمتها في التجارب الغذائية للدجاج من قبل الباحثة (،)21

العلف المبكر هو لتسريع استهالك كيس الصفار المتبقي من

وقامت نفس الباحثة بتشخيص هذا الجنس وفقآ للمفاتيح

خالل انتقاله الى االمعاء نتيجة تحفيز نشاطها وزيادة حركتها

التصنيفية المذكورة من قبل ( )88بعد ان عزلتها من

االثني عشر( )81فضال عن خفض فقدان وزن الجسم خالل

قياسية بشرية المصدر لبكتريا Bifidobacterium longum

وجود االفراخ في المفقس وخالل النقل ( .)82نظ اًر لما حققته

 BB536تم الحصول عليها من  Pandaو)81( Reddy

المبكرة بثالثة انواع من المعززات الحيوية المحضرة محليا

التغذية المبكرة ( )Early Feedingانها تجهيز االفراخ

منتجات الدواجن التابع لكلية الزراعة–جامعة بغداد وقد اثبتت

االنزيمات الهاضمة بالقناة الهضمية لتجنب تعرض االفراخ

االعورين للدجاج بطريقة ( ،)24اما الثاني فيحتوي على عزلة

الدودية وتقلصات جدرانها مما يعمل على حركة الصفار الى
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في قسم الشؤون العلمية في جامعة بغداد ،الذي حصل عليها
بالمراسلة من مختبرات ( )Wisbyااللمانية بهيئة مستنبت

والبالغة ( 35يوماً) ،استخدم نظام االضاءة المستمر 24

بكتيري في حليب فرز مجمد بدرجة º45 -م بعلبة كارتونية،

ساعة باليوم ،واستخدمت الحاضنات الغازية لتدفئة االفراخ

في حين يحتوي الثالث على خليط لكل من المعزز الحيوي

واتبع البرنامج الوقائي والصحي لفروج اللحمُ ،غذيت االفراخ
تغذية حرة ( )ad-libitumعلى عليقة بادئ بهيئة علف

االول والثاني وبنسبة  8:8استخدام  300فرخ فروج لحم من

مجروش خالل االسابيع الثالثة االولى ثم عليقة نمو من عمر

ساللة  Ross-308تم الحصول عليها من مفقس شركة حقول
الشكر لتربية الدواجن الكائن في منطقة أبي غريب ،وزعت

 22يوماً لنهاية مدة التجربة ويوضح جدول  8مكونات
العالئق المستخدمة في التجربة وتحليلها الكيمياوي المحسوب.

االفراخ في المفقس على خمس معامالت داخل صناديق النقل

جدول  .1النسب المئوية للمواد العلفية الداخلة في تكوين

كل معاملة مقسمة الى  3مكررات( 20فرخ/مكرر) وبصورة

عليقتي البادئ والنمو لفروج اللحم والتركيب الكيمياوي

المعاملة االولى ( :)T1السيطرة السالبة أفراخ لم يقدم لها

*المركز البروتيني (بريمكس) من إنتاج شركة الوالء السورية لصناعة

عشوائية وكانت المعامالت كاآلتي- :

المحسوب

علف في صناديق النقل.

المادة العلفية

المعاملة الثانية ( :)T2السيطرة الموجبة أفراخ قدم لها علف

عليقة البادئ
( 21-1يوم)

ذرة صفراء
كسبة فول الصويا (%48.5
35
بروتين)
4
المركز البروتينين (بريمكس)*
1
زيـــت
100
المجموع
التحليل الكيمياوي المحسوب**
60

عن طريق النثر داخل الصناديق واللصق مع عجينة ثبتت

على جدران صناديق النقل.

المعاملة الثالثة ( :)T3أفراخ قدم لها المعزز الحيوي االول

عن طريق النثر داخل الصناديق واللصق مع عجينة ثبتت

على جدران صناديق نقل األفراخ النقل.

عليقة النمو
(35-22
يوم)
65
30
4
7.4
100

البروتين الخام ()%
الطاقة الممثلة (كيلو سعرة/كغم
2999.5
2954
علف)
0.97
1.22
الاليسين ()%
0.59
0.51
المثيونين ()%
0.39
0.38
الميثونين  +السستين ()%
0.73
0.75
الكالسيوم ()%
0.54
0.55
الفسفور الكلي ()%
االعالف يضم داي كالسيوم فوسفات ,ميثونين ,كولين كلوريد,
22.08

المعاملة الرابعة ( :)T4أفراخ قدم لها المعزز الحيوي الثاني

عن طريق النثر داخل الصناديق واللصق مع عجينة ثبتت

على جدران صناديق نقل االفراخ.
المعاملة الخامسة ( :)T5أفراخ قدم لها المعزز الحيوي
الثالث عن طريق النثر واللصق مع عجينة ثبتت على جدران

20.07

فيتنامينات ومعادن ,كربونات الكالسيوم ,مضاد أكسدة ,مضاد فطري,

صناديق نقل االفراخ.

مضاد كوكسيديا ,ملح الطعام ,اليستين.

تركت االفراخ داخل الصناديق لمدة أربع ساعات كأقصى مدة

**حسب التركيب الكيمياوي للمواد العلفية وفق التحاليل المواد العلفية

استغرقتها عملية نقل االفراخ من المفقس الى قاعة التربية،

الواردة في .)74( NRC

بعدها اخرجت االفراخ من صناديق النقل ووزعت المكررات

تجهيز العينات والصفات المدروسة

بصورة عشوائية على أكنان ارضية ذات أبعاد 3x2م موجودة

تم اخذ مجموعة من الطيور من كل معاملة بصورة عشوائية

داخل القاعة التي فرشت بنشارة الخشب بسمك ( 2سم) وقدم

ذبحت بعد تصويمها قبل الذبح بـ 4ساعة وجرى سمطها

استخدمت أطباق العلف البالستيكية لتغذية االفراخ في

ازالة االحشاء الداخلية ،بعدها تم قياس كل من طول الجسم

لجميع المعامالت عليقة بادئ حين وصولها للحقل.

بدرجة ح اررة 34م 0لمدة دقيقتين ونزع الريش واجريت عملية

االسبوع االول وبواقع طبق واحد لكل مكرر ،بعدها اُستبدلت

باستخدام شريط قياس خاص مقسم الى اجزاء الملم ،اذ تم

بالمعالف البالستيكية الدائرية المعلقة حتى نهاية التجربة ،كما

اخذ القياس من مؤخرة الرقبة ( بداية عظم الترقوة) الى نهاية

بسعة  5لتر خالل االسبوع االول من العمر بعدها استبدلت

شريط القياس حول الصدر وبشكل مالمس له من المنطقة

جهز الماء بصورة حره باستخدام مناهل بالستيكية مقلوبة

الذنب (نهاية الفقرات القطنية) ومحيط الصدر وذلك بلف

بمناهل بالستيكية اوتوماتيكية معلقة حتى نهاية مدة التربية
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التي تقع اعلى الجناحين ومحيط الفخذ من خالل لف شريط

الزيادة الوزنية وهذا ربما ناتج عن استخدام االفراخ الفاقسة

القياس حول الفخذ ( ،)3فضال عن قياس طول عظم القص

لمصادر الجسم من كاليكوجين الكبد والعضالت وذلك

وعظمي الفخذ وعصا الطبال باستخدام شريط القياس،

لتجهيز المواد الغذائية و التنظيم الحراري على للجسم مما

واستخرجت درجة امتالء الصدر والجسم للذبائح  ،على وفق

ينعكس سلبا وزن الجسم والزيادة الوزنية ( ،)25في حين يرجع

للمعادلة األتية (:)5

التحسن لصالح معامالت المعززات الحيوية الثالثة للحقيقة

القائلة ان الهدف من تقديم المستحضرات المايكروبية لألفراخ

محيط الصدر (سم)

هو أحدث توازن الفلو ار المعوية بوقت مبكر في القناة

درجة امتالء الصدر = -----------------

الهضمية للطيور ولتثبيط االنواع البكتيرية الممرضة المؤثرة

طول جسم الذبيحة (سم)

درجة امتالء الجسم =

على صحتها والمنافسة للطيور على العناصر الغذائية

وزن الذبيحه (غم)

والفيتامينات الضرورية لنموها  ،ولكن بعد وصول االفراخ الى

-------------

اعمار متقدمة سوف يحصل اتزان للفلو ار المعوية وبذلك يقل

طول جسم الذبيحة (سم)

تأثير فوائد استخدام المستحضرات المايكروبية ،فضال عن

وقد استخدم البرنامج االحصائي الجـاهز )28( SASوبتطبيـق

التأثير المباشر في وزن الجسم الحي لألسبوع االول من

التص ــميم العشـ ـوائي الكام ــل ف ــي تحلي ــل البيان ــات ،وت ــم اختب ــار

التربية الذي يقود الى زيادة وزن الجسم الحي الحقا

الفروقــات بــين المعــامالت باســتخدام اختبــار دنكــن Duncan

( 1و .)82كما يالحظ من الجدول  2أيضا عدم وجود فروق

( )1متع ـ ـ ـ ــدد البيان ـ ـ ـ ــات لمقارن ـ ـ ـ ــة الفروق ـ ـ ـ ــات المعنوي ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ــين

معنوية بين المعامالت ( T2و T3و T4و )T5في كل من

المتوسطات للصفات المدروسة.

طول الجسم ومحيط الصدر لذبائح فروج اللحم بعمر 53

النتائج والمناقشة

يوما ،بينما يالحظ ان المعاملة  T3و T5تفوقت معنويا

يبين الجدول  2عدم وجود فروق معنوية في قيمة كل من

( )P<0.05في محيط الفخذ مقارنة بمعاملة  T1اذ بلغ محيط

وزن الجسم و وزن الذبيحة بين جميع معامالت الدراسة  ،إال

 22.11و 25.85سم مقارنة بـ  20.15سم بالتتابع وماثلتهم

انه وجدت هناك زيادة عددية ولكن ليست معنوية في قيم تلك

في التأثير المعاملة  T4التي لم تختلف معنويا عن معاملتي

الصفتين لصالح معاملة السيطرة الموجبة ( )T2ومعامالت

 T1و ،T2اذ بلغ محيط الفخذ  28.10سم مقارنة ب ـ 20.15

المعززات الحيوية المستخدمة ( T3و T4و )T5مقارنة

و 28.30سم بالتتابع .قد يعلل سبب ذلك للزيادة الحاصلة في

بمعاملة السيطرة السالبة ( )T1فقد ترجع الزيادة في الوزن

وزن الجسم الحي الذي هو الحصيلة النهائية لسرعة النمو

الحي ووزن الذبيحة لصالح معاملة السيطرة الموجبة ()T2

لجميع اجزاء الجسم والتي تنعكس على وزن الذبيحة كما ويعد

لدور التغذية المبكرة لألفراخ على العليقة القياسية في المفقس

وزن الجسم الحي من القياسات المهمة التي لها تأثير في

في التأثير على نمو وتطور القناة الهضمية المعوية

مختلف اقتصاديات االنتاج و تحسن و زيادة بعض مقاييس

واالعضاء المرتبطة بها وتحسين االمتصاص لألمعاء الذي

الذبيحة فضال عن دور االنواع البكتيرية المستخدمة في

يقود الى تمثيل وامتصاص العناصر الغذائية بصورة اكثر

المعززات الحيوية الثالثة في توافر االحماض االمينية

وزيادة فعالية االنزيمات الهاضمة وبالتالي الحصول على نمو

االساسية المهمة في تكوين بروتين الجسم ( )84وتحسين بيئة

أفضل إذ ان حجم ووزن اعضاء الجهاز الهضمي لها ارتباط

القناة الهضمية وادامة التوازن المايكروبي لصالح البكتريا

وثيق مع وزن الجسم في االفراخ التي غذيت مبك ار بعد الفقس

النافعة على الضارة وهذا بدوره يعزز من قابلية االفراخ خاصة

فضال عن الدور الذي تؤديه التغذية المبكرة بتنشيط عمل

في بداية العمر على مقاومة بعض المسببات المرضية ومن

الخاليا في االمعاء الدقيقة مما يؤدي الى تحسن استغالل

ثم تحسين صفات الذبيحة( ،)23كما وتقوم االنواع البكتيرية

المواد الغذائية وتحقيق اقصى استفادة وان تأخير تقديم العلف

لألفراخ الفاقسة يؤدي الى فقدان الوزن ومن ثم انخفاض معدل
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المفيدة باختزال التأثير التسممي لبعض انواع البكتريا التي

يالحظ وجود تفوق معنوي ( )P<0.05في درجة امتالء

لها القابلية على انتاج مركبات مثل االمونيا التي تؤثر في

الجسم للمعاملة  T5مقارنة بالمعاملة  ،T1اذ بلغت 11.34

ايض المضيف وهذا بدوره يؤدي الى تحسن الصحة العامة

غم/سم مقارنة ب ـ  11.32غم/سم بالتتابع ولم تكن هناك

للطير ومن ثم زيادة اوزان الجسم المؤثرة على درجة امتالء

فروقات معنوية بين المعامالت  T4و T3و T2قد يعود

وتكور الجسم للطيور ( .)20اما درجة امتالء الصدر فهي

هذا التحسن للزيادة الحقيقية الحاصلة لوزن الجسم الحي

انواع من المعززات الحيوية كتغذية مبكرة لألفراخ في المفقس

وامتالءه اذ كلما كانت هذه الصفة عالية دل ذلك على النمو

والمربى لعمر  53يوماً ،اذ يالحظ عدم وجود فروق معنوية

الجيد للطائر والذي يسهم بدرجة رئيسة في احتواء الذبائح

ووزن الذبيحة لتلك المعامالت ومن ثم زيادة تكور الجسم

موضحة بالشكل  8لذبائح فروج اللحم المستخدمة لثالثة

على نسبة عالية من القطعيات الممتازة كالفخذ والصدر(،)4

في درجة امتالء الصدر على الرغم من تحسن قيمتها لصالح

كما ويعبر عن النمو العام ألجزاء الذبائح على زيادة درجة

طيور معامالت المعززات الحيوية الثالثة ( T5و T4و)T3
مقارنة بمعاملتي السيطرة السالبة ( )T1والموجبة ( ،)T2اذ

امتالء الصدر والفخذ من خالل اكتنازهما بالعضالت ذات

بلغت  8.34و 8.35و 8.34مقارنة بـ 8.41و 8.41بالتتابع،

التكور الجيد وتحسن مظهرها (.)5

وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت اليها )28( Zangana
من وجود تحسن معنوي ( )P<0.01في درجة امتالء الصدر

درجة

لذبائح الطيور المجرعة فمويا ببكتريا العصيات اللبنية

امتالء

لعمرين 8و  28يوماً من مدة التربية عن معاملة السيطرة.

الجسم

غم/سم

درجة
امتالء

المـعـامـالت

الصدر

شكل  .2تأثير استخدام ثالثة انواع من المعززات الحيوية
( )Probioticsفي التغذية المبكرة لألفراخ في

درجة امتالء الجسم لذبائح فروج اللحم بعمر  04يوما

يالحظ من الشكل  3طول عظم القص وعظمي الفخذ

()1

المـعـامـالت

والوصلة الفخذية الكاحلية لذبائح الطيور المستخدمة

شكل  .1تأثير التغذية المبكرة بثالثة انواع من المعززات

للمعززات الحيوية الثالثة بعمر يوم واحد كتغذية مبكرة

الحيوية ( )probioticsفي درجة امتالء الصدر

والمربى لعمر 53يومآ ،اذ يالحظ عدم وجود فروق معنوية

لذبائح فروج اللحم بعمر  04يوما

في طول عظم القص على الرغم من تحسن قيمها لصالح

( )7المعامالت تشمل ما يلي /T1 :السيطرة السالبة /T2 .السيطرة

طيور المعامالت ( T2و T3و T4و )T5مقارنة بمعاملة

الموجبة (استخدام العلف فقط) / T3 .استخدام المعزز الحيوي االول

السيطرة السالبة ( ،)T1كما يالحظ من الشكل  5ايضا وجود

يحوي على البكتريا المحلية  Bifidobacteriumذات المصدر

الحيواني /T4 .استخدام المعزز الحيوي الثاني يحوي على البكتريا

تفوق معنوي ( )P<0.05في طول عظمي الفخذ لذبائح

القياسية  Bifidobacterium longum BB536ذات المصدر

طيور المعاملة  T3و T5مقارنة بمعاملة السيطرة السالبة

البشري /T5 .استخدام المعزز الحيوي الثالث الحاوي على خليط لكل

( )T1اذ بلغ طول العظم  1.23و 9.30سم مقارنه بـ1.45

من المعزز الحيوي االول والثاني بنسبة 7:7

سم بالتتابع وماثلتهم في التأثير المعاملة  T4التي لم تختلف

اما درجة امتالء الجسم لذبائح فروج اللحم المستخدمة االنواع

معنويا عن معاملتي السيطرة السالبة ( )T1والسيطرة الموجبة

الثالثة من المعززات الحيوية في التغذية المبكرة لالفراخ في

( )T2اذ بلغ طول العظم  1.10سم مقارنة بـ  1.45و1.11

المفقس والمربى لعمر  53يوماً فيوضحها الشكل  ،2اذ
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طول العظم (سم)

المعامالت لعظم القص

المعامالت لعظم الفخذ

المعامالت لعظم الوصلة الفخذية

شكل  .0تأثير التغذية المبكرة بثالثة انواع من المعززات الحيوية ( )Probioticsفي طول عظام ذبائح فروج اللحم بعمر  04يوم
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جدول  .4تأثير التغذية المبكرة بثالثة انواع من المعززات الحيوية( )Probioticsفي الوزن الحي ووزن الذبيحة وطول الجسم
ومحيط الصدر والفخذ لذبائح فروج اللحم (المتوسطات  ±الخطأ القياسي(

المعامالت

الصفات المدروسة
الوزن الحي (غم)

وزن الذبيحة (غم)

طول جسم الذبيحة (سم)

محيط الصدر(سم)

محيط الفخذ (سم)

T1

134.4± 2423.3

102.5 ± 1758.6

0.287 ± 23.35

0.515 ±34.63

0.394±20.93 b

T2

145.4 ± 2606.5

102.1± 1891.9

0.534 ± 23.48

0.15±35.88

0.50 ±21.50 ab

T3

158.6 ± 2768.3

115.2 ± 2011.9

0.477 ± 23.55

0.789 ±36.30

0.657±22.88 a

T4

66.4± 2759.9

43.08± 2017.5

0.782 ± 23.55

0.966±36.13

0.846±21.80 ab

T5

188.5 ± 2768

0.315 ± 24.36

119.1± 2047.3

0.932 ±36.55

0.427±23.13 a

مستوى المعنوية

N.S

N.S

N.S

N.S

*
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