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( إلى العليقة في بعض الصفات االنتاجية وقطعيات Bio SB-Goldتأثير إضافة المعزز الحيوي)
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 الملخص

الحيواني/كلية الزراعة/جامعة تكريت للفترة  اجريت هذه الدراسة في قاعة بحوث الطيور الداجنة التابعة لقسم االنتاج     

( إلى العليقة Bio SB-Gold. هدفت الدراسة لمعرفة تأثير إضافة المعزز الحيوي )22/3/2157ولغاية  51/2/2157من 

ً من عرق ) 221في بعض الصفات االنتاجية وقطعيات الذبيحة لفروج اللحم .استخدم في الدراسة  ( Ross 308فرخا

ي ربيت من اليوم االول الى عمر اسبوعين بشكل مجموعة واحدة ثم قسمت الى ثالثة مجاميع كل مجموعة التجارية الت

( اعتبرت مجموعة سيطرة بدون T1طير( بواقع ثالث مكررات للمجموعة الواحدة. المجموعة االولى )41تحتوي على )

غرام معزز 2( أضيف لها T3مجموعة الثالثة )غرام معزز حيوي/كغم علف. ال5( أضيف لها T2اضافة .المجموعة الثانية )

ً مع كمية العلف المستهلك واستمرت الدراسة لغاية عمر  اسابيع. ظهرت  1حيوي/كغم علف. سجلت االوزان اسبوعيا

غرام معزز حيوي/كغم  2و  5( بين افراخ المجموعة الثانية والثالثة التي اعطيت p≤0.05فروقات معنوية على مستوى )

والي مقارنة بمجموعة السيطرة في الوزن الحي لألسبوع الرابع والخامس والزيادة الوزنية الكلية للفترة من علف على الت

 1-3( في كفاءة التحويل الغذائي لألسبوع الثالث والفترة الكلية من p≤0.05اسبوع، اضافة الى تحسن معنوي ) 3-1

 فة استهالك العلف وقطعيات الذبيحة . اسبوع. ولم يالحظ اي فرق معنوي بين المجاميع الثالث في ص

 الكلمات المفتاحية : فروج لحم،معزز حيوي، صفات انتاجية، قطعيات . 

EFFECT OF ADDING PROBIOTIC )Bio SB-Gold( TO THE 

DIETARY ON SOME PRODUCTIVE PERFORMANCE AND 

CARCASS CUT OF BROILER CHICKENS 

Ammar S. Abdulwahid                                    

ABSTRACT 

       This study conducted in the poultry fields of animal production, deparntment Agriculture 

College, University of  Tikrit from 15/2/2014 to 22/3/2014. The aim of the study was to 

investigate the effect of adding probiotic to dietary in some productive performance and 

carcass cut up of broilers.225 broiler chicks(Ross308) btrain were used in the experiment, 

reared together from the first day to 2 weeks then divided in to three groups (treatments), 

group include(75bird), three replicates per treatment. The first treatment (T1) considered 

control treatment (without any supplementation). The second treatment (T2) use 1 

gram(probiotic/Kg) of feed. The third treatment (T3) use  2 gram (probiotic/Kg) of feed. The 

data of birds weights and feed consumption were recorded weekly and the study continuo up 

to 5
th

 week of  The bird age. The study showed Significant increase (P≤0.05) in second and 

third treatments in compared with control treatments in live body weight at 4 and 5 weeks of 

age and the total weight gain during the period (3-5 weeks), as well as Significant improve 

(P≤0.05) in feed efficiency at 3
th

 weeks of age and during the period (3-5weeks of age). Also 

don’t showed any Significant differ among treatments trait feed consumption and cut up parts 

of carcass. 

Key Words: Broiler, Probiotic ,Productive performance and carcass cut up. 
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 المقدمة

تاج الدواجن عوامل سلبية عديدة رافق الزيادة في ان    

مثل ارتفاع نسبة الهالكات الناتجة عن المسببات 

( فقد 5المرضية والتي تسبب في زيادة تكاليف االنتاج )

اتجه الباحثين نحو استخدام وسائل عديدة لتقليل 

االصابات المرضية كإضافة المعززات الحيوية التي لها 

 عن تحسين دور مهم في زيادة مقاومة االمراض فضالً 

االداء االنتاجي من خالل موازنة البيئة المعوية للطيور 

(. ان اول من 2والمساعدة في تصنيع بعض الفيتامينات )

 Lilly( هماProbioticوضع مصطلح المعزز الحيوي )

وهي كلمة يونانية متكونة من مقطعين  Stillwellو  

Pro  وتعني ألجل وbiotic  وتعني الحياة، وهي مزارع

ايكروبية حية مفيدة يتم الحصول عليها من الفلورا م

( والتي لها 4و 3المعوية للقناة الهضمية للدجاج البالغ )

القدرة على االلتصاق بالخاليا المبطنة لألمعاء وغلق 

المستقبالت امام البكتريا المرضية وبذلك تمنع االصابة 

باألمراض المختلفة وال سيما االمراض التي تصيب 

( وليس لها تأثير سلبي على 1لهضمي )الجهاز ا

( ولها القابلية على انتاج االحماض العضوية 6الطيور)

( والذي له تأثير سام Lacticacidمثل حامض اللبنيك )

على االحياء المجهرية المرضية عن طريق خفض االس 

( وتوفير بيئة غير مالئمة لنمو PHالهيدروجيني )

 ً الى تحسين الوضع  االحياء المجهرية المرضية مؤديتا

الصحي وزيادة ادائها االنتاجي بدالً من توجيه لمقاومة 

 ( .4االصابة المرضية )

لذا هدفت هذه الدراسة الى معرفة تأثير إضافة     

( إلى العليقة في بعض Bio SB-Goldالمعزز الحيوي )

 الصفات االنتاجية وقطعيات الذبيحة لفروج اللحم.

 المواد وطرق العمل 

جريت الدراسة في قاعة بحوث الطيور الداجنة ا     

التابعة لقسم االنتاج الحيواني/كلية الزراعة/جامعة 

. 22/3/2157ولغاية  51/2/2157تكريت للفترة من 

 Rossفرخا من عرق ) 221استخدمت في الدراسة 

في محافظة (التجارية مجهزة من مفقس االمين 308

عمر اسبوعين والتي ربيت من اليوم االول الى  الموصل

بشكل مجموعة واحدة ثم قسمت الى ثالثة مجاميع كل 

فرخ( بواقع ثالث مكررات  41مجموعة تحتوي على )

 21( بواقع )2x2للمجموعة الواحدة مساحة المكرر)

فرخ( لكل مكرر بعد ان جهزت بفرشة من السبوس 

سم( وضبطت درجة الحرارة باستخدام 4بسمك )

 جاميع بالشكل التالي: الحاضنات الغازية ، ووزعت الم

(عليقة قياسية )مجموعة سيطرة( T1المجموعة االولى )

 بدون اضافة .

غرام 5(عليقة قياسية أضيف لها T2المجموعة الثانية )

 معزز حيوي/كغم علف.

غرام 2(عليقة قياسية أضيف لها T3المجموعة الثالثة )

 معزز حيوي/كغم علف.

المنشأ اسمه استخدم في الدراسة معزز حيوي كوري     

 Daewhan( من شركة Bio SB-Goldالتجاري )

new Pharm 3يحتوي علىx10
11 

CFU  من خميرة

3x10و Saccharomyces  cerevisiaeالخبز
9 

CFU  من البكتريا العصويةBacillus subtilis .
ساعة باليوم مع  23استعمل نظام اإلضاءة المستمر لمدة 

متشابهة من  إعطاء ساعة ظالم. وكانت ظروف الدراسة

حيث المساحة األرضية والحرارة والتهوية واإلنارة 

واستخدم في تغذية الطيور العالئق المبينة في الجدول 

 ( .5رقم )

وحللت CRD) استخدم التصميم العشوائي الكامل )     

 البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي الجاهز

SAS (8الختبار معنوية الفروق بين متوسطا ) ت

الدراسة ثم قورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن 

 (.p≤0.05( )9المتعدد الحدود وعند مستوى معنوية )
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 : يوضح النسب المئوية والتركيب الكيمائي المحسوب لمكونات العليقة المستخدمة في الدراسة.5جدول                   

Table 1: percentage and calculated chemical composition of the experimental diets. 

 المواد العلفية عليقة البادئ % عليقة النمو% عليقة نهائية %

 ذرة صفراء 55.8 62.2 63.8

%77كسبة فول الصويا 34 28.6 26.2  

بروتين حيواني 5 5 5
(5)

 

 زيت زهرة الشمس 2.5 2.35 3.25

 حجركلس 0.9 1.1 1

وسفاتثنائي كالسيوم ف 1.5 0.5 0.5  

 ملح طعام 0.3 0.25 0.25

 المجموع 100 100 100

التركيب الكيميائي المحسوب
(2)

 

 طاقة ممثلة )كيلو سعرة/كغم( 3031 3100 3176.6

 الياف خام% 3.7 3.47 3.3

 بروتين خام% 23 21 20

 اليسين% 1.25 1.1 1

%مثيونين 0.49 0.47 0.46  

 مثيونين + سيستدين)%( 0.83 0.79 0.76

 كالسيوم% 1.1 0.89 0.85

 فسفور متاح % 0.64 0.45 0.44

%  3.81% بروتين خام ،  71الهولندية الحاوي على WAFI المنتج من شركةBrocon-5استخدام المركز البروتيني( 5)

% الياف خام ، 2% دهن خام،5كيلو سعرة طاقة ممثلة/كغم ، 2511% ميثونين+ سستين، 7ميثونين ،   3.4ال يسين ،

وحدة دولية/كغم  A  ،71111وحدة دولية/كغم فيتامين 211111% صوديوم ،  2.2% فسفور متاح ،  7% كالسيوم ، 6.5

 B2ملغم/كغم فيتامين B1 ،511 ملغم/كغمفيتامين K3  ،51ملغم/كغم فيتامين E  ،31ملغم/كغم فيتامين D3  ،111فيتامين

 511ملغم/كغم حامضالفوليك ،  PP  ،51لغم/كغم فيتامينم B6 ،611ملغم/كغم فيتامين B3 ،21ملغم فيتامين 511، 

 ملغم/كغم كولين كلورايد .  1111مايكروغم/كغم بايوتين، 

 NRC (51. )حسب التركيب الكيميائي تبعا لتحاليل المواد  العلفية الواردة في ( 2)

 

 النتائج والمناقشة 

( تأثير اضافة المعزز الحيوي 2يتضح من الجدول )     

ل الجسم الحي االسبوعي لفروج اللحم ، اذ في معد

يالحظ بان اضافة المعزز الحيوي بمستوى 

( p≤0.05غرام/كغم علف ادى الى ارتفاع معنوي )2و5

في معدل وزن الجسم الحي االسبوعي للمجموعتين 

الثانية والثالثة لألسبوع الرابع والخامس مقارنة 

( 55) بمجموعة السيطرة وهذه النتيجة تتفق مع ما وجده

بان المعزز الحيوي الذي يحتوي على بكتريا 

Lactobacilli وBifidobacterium  و

Entrococcus  حسن معنوياً وزن الجسم الحي لفروج

اللحم ، كذلك عند اضافة المسحوق المجفف الحاوي على 

ادى الى ارتفاع  Lactobacilliسالالت عدة من بكتريا 

 52اللحم )معنوي في معدل وزن الجسم الحي لفروج 

 (.53و
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اسبوع  5-3( تأثير اضافة المعزز الحيوي في معدل الجسم الحي االسبوعي لفروج اللحم للمدة من 2جدول )

 الخطأ القياسي(.±  )المتوسطات

Table 2: Effect of probiotic on weekly live body weight of broiler chicks from 3 to 5 

weeks of age (mean ± standard error). 

 المعامالت
 العمر باألسبوع  

 الخامس الرابع الثالث وزن االبتدائي

T1 
85..4416.84 

±  

13..2.±

.8.48 

.537.45±

8..5. 
b 

2.17.14 

±8.25 
b 

T2 855.1.  ±7... 
154.8.±

2..51 

.113..5±

.3.41 
a 237..12±3.15 a 

T3 
814.38 ± 

.2.2. 

14..22±

3...3 

.7.5.1.±

82.14 
a 

2314.1.±

35.17 
a 

T1  .عليقة قياسية بدون إضافة :T2 عليقة قياسية اضيف :

: عليقة قياسية اضيف T3غم معزز حيوي/كغم علف. 5لها 

والحروف المختلفة ضمن غم معزز حيوي/كغم علف.2لها

على مستوى  العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية

(P≤0.05.) 

فة المعزز الحيوي ( تأثير اضا3يالحظ من الجدول )      

في معدل الزيادة الوزنية االسبوعية لفروج اللحم، اذ 

يتضح من الجدول المذكور بان اضافة المعزز الحيوي 

( في معدل الزيادة p≤0.05ادى الى ارتفاع معنوي )

اسبوع( للمجموعتين الثانية  1-3الوزنية الكلية بعمر)

 والثالثة مقارنة بمجموعة السيطرة مع مالحظة وجود

فروق حسابية لم ترتقي الى مستوى المعنوية في االسابيع 

 57االخرى وهذه النتيجة تتفق مع ما وجده الباحثون )

( بان اضافة المسحوق المجفف الذي يحتوي 53و 52و

% الى 5بواقع  Lactobacillus reuteriعلى بكتريا 

( 51علف فروج اللحم ، وكذلك تتفق مع ما توصل اليه )

( للطيور p≤0.01تحسن عالي المعنوية )الذي اشار الى 

التي اعطيت المعزز الحيوي مقارنةً بمجموعة السيطرة 

واعتباراً من االسبوع الثاني والرابع والسادس من العمر. 

ومن خالل النتائج التي تم الحصول عليها في معدل وزن 

الجسم الحي االسبوعي والزيادة الوزنية االسبوعية 

لثالثة مقارنة بمجموعة السيطرة ، للمجموعتين الثانية وا

قد يكون للمعززات الحيوية دور ايجابي في سيادة 

البكتريا المفيدة واحداث التوازن الميكروبي في القناة 

الهضمية للطيور والذي الىيؤدي زيادة كفاءة هضم المواد 

العلفية المتناولة عن طريق زيادة افراز االنزيمات 

المفرزة داخل جسم الطير الهاضمة فضالً عن االنزيمات 

وزيادة امتصاص المواد الغذائية المهضومة لدور 

البكتريا الموجودة في المعزز الحيوي في زيادة طول 

الزغابة وعمق الخبايا مما يؤدي الى زيادة المساحة 

السطحية لالمتصاص ، فضالً عن تحسن الحالة الصحية 

ة للطيور عن طريق زيادة االستجابة المناعية الخلوي

 (.56والخلطية )

اسبوع  5-3( تأثير اضافة المعزز الحيوي في معدل الزيادة الوزنية االسبوعية لفروج اللحم للمدة من 3جدول )

 .الخطأ القياسي(± )المتوسطات 

Table 3: Effect of probiotic on weekly weight gain of broiler chicks from 3 to 5 weeks of 

age (mean ± standard error). 

 المعامالت
 العمر باألسابيع

 (5-3زيادة وزنية كلية ) الخامس الرابع  الثالث

T1 874.33±....1 1.7.18±34.28 121.43±8..32 .7.5.4.±.5..8 b 

T2 5.2.4.±.5.82 7.8.15±22.82 7.7.47±1.18 .1.5.32±5.3. a 

T3 5.2.44±21.3. 728.34±35..1 113...±7.4. .13..27±23.71 a 

T1 .عليقة قياسية بدون إضافة :T2 عليقة قياسية اضيف :

: عليقة قياسية اضيف T3غم معزز حيوي/كغم علف. 5لها

والحروف المختلفة ضمن  غم معزز حيوي/كغم علف.2لها

على مستوى  العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية

(P≤0.05.) 

( 7يتضح من نتائج التحليل االحصائي في جدول )     

عدم وجود فروق معنوية بين المجاميع الثالثة في معدل 

 1-3استهالك العلف االسبوعي والعلف الكلي بعمر)

( 54اسبوع( وهذه النتيجة ال تتفق مع ما توصل اليه )

الذي اشار في دراسته ان اضافة المعزز الحيوي الى 
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ات مختلفة يؤدي الى خفض معدل عليقة الطيور بفتر

استهالك العلف دون التأثير على معدل الزيادة الوزنية 

( 58وكفاءة التحويل الغذائي ، كذلك تختلف مع دراسة )

الذي اشار الى ان اضافة المعزز الحيوي يعمل على 

انتاج كميات معينة من حامض اللبنيك داخل القناة 

وبالتالي تعمل على المعوية بواسطة البكتريا المنتجة له 

تغيير الوسط داخل االمعاء ودفع بطانتها الى افراز 

ً الى زيادة  االنزيمات والمواد النافعة االخرى مؤديا

 استهالك العلف .

اسبوع  5-3( تأثير اضافة المعزز الحيوي في معدل استهالك العلف االسبوعي لفروج اللحم للمدة من 8جدول )

 (.الخطأ القياسي ± )المتوسطات

Table 4: Effect of probiotic on weekly feed consumption of broiler chicks from 3 to 5 

weeks of age (mean ± standard error). 

 المعامالت

 العمر باألسبوع

 الخامس الرابع الثالث
-3استهالك علف الكلي )

5) 

T1 7.1.15±25.11 ...7.83±2.22 
..31.1.±

.1.52 
245..21±31..4 

T2 111.83±.1.72 ......8±5..2 ..1..78±8.52 2431.3.±27... 

T3 7.8.41±88.3. 
..37.83±

3..87 

..1..12±

27.82 
21.2.18±1..43 

T1 .عليقة قياسية بدون إضافة :T2 عليقة قياسية اضيف :

: عليقة قياسية اضيف T3غم معزز حيوي/كغم علف. 5لها

تلفة ضمن والحروف المخ غم معزز حيوي/كغم علف.2لها

على مستوى  العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية

(P≤0.05.) 

( p≤0.05( الى تحسن معنوي )1تشير نتائج جدول )     

في كفاءة التحويل الغذائي ألضافه المعزز الحيوي 

ً بمجموعة السيطرة  للمجموعتين الثانية والثالثة مقارنتا

ي الكلية للفترة في االسبوع الثالث وكفاءة التحويل الغذائ

( 59اسبوع( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) 1-3من )

التي تشير الى ان اضافة المعزز الحيوي يحفز المضيف 

ويجهز االنزيمات  Bعلى تخليق مجاميع فيتامين 

الهاضمة ويزيد من انتاج االحماض الدهنية الطيارة مما 

يؤدي الى تحسن معامل التحويل الغذائي، وللمعزز 

ي دور مهم في تغذية الدواجن يتم من خالل احداث الحيو

توازن مايكروبي وادامته من خالل عملية االقصاء 

التنافسي وتغيير مستوى االيض من خالل زيادة افراز 

االنزيمات الهاضمة وانتاج االمونيا وتحسين تناول الغذاء 

 ( .20وهضمه )

اسبوع  5-3لتحويل الغذائي االسبوعي لفروج اللحم للمدة من ( تأثير اضافة المعزز الحيوي في معدل كفاءة ا5جدول )

 الخطأ القياسي(. ± )المتوسطات

Table 5: Effect of probiotic on weekly feed efficiency of broiler chicks from 3 to 5 weeks 

of age (mean ±standard error). 

 المعامالت
 العمر باألسبوع

 (5-3فاءة تحويل كلية )ك الخامس الرابع  الثالث

T1 ..84±...2 a ..11±.... ..4.±.... ..11±...2 a 

T2 ..32±.... b ..83±...5 ..18±...3 ..84±...2 b 

T3 ..31±...2 b ..83±...8 ..17±...8 ..5.±.... b 

T1 .عليقة قياسية بدون إضافة :T2 عليقة قياسية اضيف لها :

قياسية اضيف لها : عليقة T3غم معزز حيوي/كغم علف. 5

والحروف المختلفة ضمن  غم معزز حيوي/كغم علف.2

على مستوى  العمود الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية

(P≤0.05.) 

( الى عدم 6تشير نتائج التحليل االحصائي في جدول )   

وجود فروق معنوية بين المجاميع الثالثة في النسبة 

النتيجة تتفق مع المئوية للتصافي وقطعيات الذبيحة وهذه 

( 22( وال تتفق مع دراسة )25ما توصل اليه الباحثون )

( في النسبة p≤0.05الذي اشار الى تحسن معنوي )

المئوية لكل من قطعية الصدر والفخذ عند اضافة المعزز 

 الحيوي الى عليقة فروج اللحم .
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الخطأ ± عيات الذبيحة لفروج اللحم )المتوسطات ( تأثير اضافة المعزز الحيوي في النسبة المئوية للتصافي وقط1جدول )

 القياسي(.

Table 6: Effect of probiotic on dressing percentage and carcass cuts up of broiler chicks 

(mean ± standard error). 

ت
ال

ام
مع

ال
 

 النسب المئوية لقطعيات الذبيحة %

 الصدر التصافي %
الوصلة 

 الفخذية
 الرقبة االجنحة  الظهر الفخذ

T1 73.57±..14 
34..2±

..1. 

.3.13±

..33 

.2.8.±

..27 

.4.72±

..87 

...53±

..53 
5.73±..31 

T2 78.33±..31 
34.11±

...8 

.8.37±

..15 

.2.1.±

..2. 

.4.5.±

..4. 
1.54±.... 1..5±..21 

T3 73.14±..58 
37.18±

..1. 

.8.14±

..34 

.2.17±

..81 

.4..8±

..83 
1.75±..37 1.1.±..81 

T1 .عليقة قياسية بدون إضافة :T2 عليقة قياسية اضيف :

: عليقة قياسية اضيف T3غم معزز حيوي/كغم علف. 5لها

والحروف المختلفة ضمن العمود  غم معزز حيوي/كغم علف2لها

 (.P≤0.05على مستوى ) الواحد تشير إلى وجود فروق معنوية
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