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  الخالصة

، االولـى مـن بمـرحلتیناجریت هذه الدراسة في حقول دواجن الثرثـار التـابع لشـركة الثـرار لالنتـاج الحیـواني  

7بعمـر یـوم واحـد موزعـة علـى ) ایسـا بـراون ( هفرخـة بیاضـ315اسبوع واسـتعملت فیهـا 20عمر یوم واحد ولغایة 

اسـبوع 21بـدأت مـن عمـر فقـداما المرحلة الثانیة . ) فرخة 15معاملة وكل مكرر یحتوي / مكررات 3( معامالت 

( امالت عـم7علـى وزعـت عشـوائیاً دجاجة بیاضة من قطیع المرحلة االولـى 189فیهااستعملتو اسبوع 40ولغایة 

)سـیطرة ( المـرحلتین كانـت المعاملـة االولـى كـالفـي) . دجاجـات 9معاملة وكـل مكـرر یحتـوي علـى / مكررات 3

)T1 ( خالیة من ایة اضـافات ، امـا المعاملـة الثانیـة)T2 ( كغـم معـزز حیـوي لكـل طـن علـف ، والمعاملـة 3اضـیف

كغـم معـزز حیـوي 7فاضـیف ) T4(امـا المعاملـة الرابعـة كغم معزز حیوي لكل طن علف ، 5اضیف ) T3(الثالثة 

لكل طـن علـف ، وفـي Biotronic SE    كغم1اضافة ) T5(المعاملة الخامسة لكل طن علف في حین شملت

كغــم 3اضــیف الیهــا ) T7(لكــل طــن علــف و المعاملــة الســابعة Biot.SEكغــم 2اضــیف ) T6(لــة السادســة مالمعا

Biot.SE كغـم معـزز حیـوي7و 5، 3بینت نتائج المرحلة االولى من التجربة الـى ان اضـافة . لكل طن علف /

T1فــي كمیــة العلــف المســتهلكة مقارنــة مــع معاملــة الســیطرة ) P < 0.01(طــن علــف ادت الــى انخفــاض معنــوي 

) P < 0.01(لـوحظ تفـوق معنـوي وT7و Biotronic SE  T5 ،T6ومعـامالت اضـافة المستحضـر التجـاري 

لتجـــاري مقارنــة مـــع معاملـــة لمعامــل التحویـــل الغــذائي للمعـــامالت التــي اضـــیف الیهـــا المعــزز الحیـــوي والمستحضــر ا

)P < 0.01(واشـارت نتـائج المرحلـة الثانیـة مـن التجربـة الـى وجـود تحسـن معنـوي. اسـبوعًا 20السـیطرة عنـد عمـر 

، عـدد البـیض H.Dمعـدل انتـاج البـیض علـى اسـاس فـي للمعامالت التي اضیف الیهـا المعـزز الحیـوي الـى العلـف

مـع معاملـة مقارنـةً البقـع الدمویـة واللحمیـة نسـبة و هئي ، كتلة البـیض التراكمیـللدجاجة الواحدة ، معامل التحویل الغذا

فــي كمیــة العلــف المســتهلكة التراكمیــة ، كمــا تفوقــت معاملــة ) P < 0.01(ظهــر انخفــاض معنــوي بینمــا. الســیطرة 

انتـاج البـیض ، على معاملة السیطرة في الصـفات االنتاجیـة معـدل ) P < 0.01(اضافة المستحضر التجاري معنویًا 

فـي حـین عدد البیض للدجاجة الواحدة ، معامل التحویل الغذائي ، كتلة البیض التراكمي و البقـع الدمویـة واللحمیـة ، 

معظـم فـي على معـامالت اضـافة المستحضـر التجـاري ) P < 0.01(تفوقت معامالت اضافة المعزز الحیوي معنویاً 

  .لعلف التراكمي الصفات االنتاجیة باستثناء معدل استهالك ا

  

  

  

  دكتوراه للباحث األولأطروحةالبحث مستل من 
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Abstract 
This experiment was conducted in Therthar poultry fields of the animal's product 

Theraar company consist two periods. The first period from one day old up to 20 weeks 
of age. 315 chicks were used in an experiment included 7 treatments. (3 replicat/ 
treatment. Each repl. Consist of 15 chicks). The second period of experiment started at 
21 weeks up to 40 weeks of age. 189 laying hens of the first peroid were used in an 
experiment contained 7 treatments (3 replicat/ treatment. Each repl. Consist of 9 hens). 
Two periods included, the first treatment considered as control (T1) without any 
additive, in the 2nd treatment (T2) supplemented with 3kg local probiotic / ton feed , the 
3rd treatment (T3) supplemented with 5kg local probiotic / ton feed, 4th treatment (T4) 
supplemented with 7kg local probiotic/ ton feed, the 5th   treatment (T5) supplemented
with 1kg Biotronic SE/ ton feed, the 6th treatment (T6) supplemented with 2kg Biotronic 
SE / ton feed, the 7th treatment (T7) supplemented with 3kg Biotronic SE/ ton feed. The 
results of the first stage showed that using 3, 5 and 7 kg of local probiotic/ ton feed 
caused significant reduction (P < 0.01) in feed intake as compared with Biotronic SE 
treatment and control treatment. Significant improvement (P < 0.01) was obtained in 
feed conversion coefficient in local probiotic and Biotronic SE treatments   compared 
with control treatment at 20 weeks of age. The results of second stage showed 
Significant improvement (P < 0.01) for treatments with added local probiotic in egg 
production rate (HD%),egg numbers for hen, feed conversion coefficient, accumulative 
egg mass and meat and blood spots. and significant reduction (P < 0.01) in 
accumulative feed intake as compared with control treatment. The treatment with added 
2 kg Biotronic SE / ton feed improved significantly (P < 0.01) as compared with control 
treatment in egg production rate (HD%), egg numbers for hen, feed conversion 
coefficient, accumulative egg mass and meat and blood spots. But treatments of added 
local probiotic improved significantly over Biotronic SE treatments in most productive 
traits except accumlative feed intake  during the accumulative period (140 days). 

  المقدمة

وخفــض نســب الهالكــات لتحســین النمــو وكفــاءة التحویــل الغــذائيائلیجــاد وســالــى ایســعى منتجــو الــدواجن 

دأب المختصـون لهـذاو . ورفع نسبة إنتاج البیض وذلك باتباع أسالیب علمیة حدیثة في التربیة فراخ اللحم والبیضال

لوصـــول إلـــى هـــذه لفـــي اســـتغالل الطبیعـــة ذاتهـــا فـــي علـــوم الـــدواجن فـــي البحـــث والتفتـــیش عـــن وســـائل غیـــر تقلیدیـــة

أي االسـتفادة مـن الجـراثیم بـدًال (األهداف ، فكان استغالل الجراثیم النافعة فـي افتـراض تحدیـد فعـل الجـراثیم الضـارة 

اجوعكس اسـتخدامها )من إبادتها  ادة اإلنت و وزی ل النم دعیم عام ي ت ان الضـافة المعـزز الحیـوي دورا كبیـرا فـي .ف

، كمــا وجـد ان للمعـزز الحیـوي اهمیـة فــي تحسـین نسـبة الفقـس للبــیض ) 1(ین االداء االنتـاجي للـدجاج البیـاض تحسـ

اســتخدام المعـزز الحیـوي المحضـر محلیــا ان)3(الحـظ الضـنكيكمـا ) . 2(المخصـب وتقلیـل نسـبة االجنـة الهالكــة 

ولـوحظ انـه یزیـد مـن الطاقـة . كـل دجاجـة حسـن معنویـا عـدد االفـراخ المنتجـة مـنقـدفي عالئق امهـات فـروج اللحـم



176

كمـا وجـد ان اســتخدام المعـزز الحیـوي مهــم او ) 4(الكلیـة ومعامـل هضـم الكالســیوم والفسـفور والمغنسـیوم والبوتاســیوم 

وتقلیـــل االصـــابة ) 6(وتقلیـــل االصـــابة بـــامراض جـــراثیم القولـــون ) 5(ذو فاعلیـــة فـــي مقاومـــة االصـــابة بالســـالمونیال

امـا فـي مجـال اسـتخدام االحمـاض العضـویة فـي ) . 7(ج عن تواجد السـموم الفطریـة مثـل االفالتوكسـین بالتسمم النات

الـى مـاء الشـرب لالفـراخ ادى الـى ان اضافة الحامض العضوي البروبایوتك ) Lyons)8الحظ عالئق الدواجن فقد 

وجـود تحسـن ) Lessard  )9، وذكـر ومـن ثـم تحسـین االداء االنتـاجي لهـا ةزیـادة مقاومتهـا تجـاه المسـببات المرضـی

من حـامض الالكتیـك % 7–5معنوي في معامل التحویل الغذائي لدجاج اللحم المغذى على علیقة مضاف الیها

- Bioكمــا لــوحظ ان اضــافة . مقارنــة بمعاملــة الســیطرة الخالیــة مــن أي اضــافة  Add™ الحــاوي علــى حــامض

فــي محتویــات Salmonella enteritidisا تــأثیر قاتــل علــى بكتریــا هــالفورمیــك الــى علیقــة الــدجاج البیــاض كــان ل

ومـــن خـــالل االطـــالع علـــى تلـــك الدراســـات ومـــا تمخضـــت عنهـــا مـــن نتـــائج ایجابیـــة حصـــل علیهـــا ) 10(الحوصـــلة 

Lactobacilli(     البــــاحثون جــــاءت هــــذه الدراســــة لتقــــویم تــــأثیر المعــــزز الحیــــوي المحضــــر محلیــــًا المكــــون مــــن

واحـــــد ) Saccharomyces cervisaوخمیــــرة Bacillu subtilusو Lactobacillus acidophilusو

الـــذي هـــو عبـــارة عـــن احمـــاض عضـــویة وامـــالح Biotronic SEالمستحضـــرات لشـــركة البـــایومین والـــذي یســـمى 

  .كاضافات غذائیة في العلیقة على االداء االنتاجي للدجاج البیاض 

  

  المواد وطرق العمل 

    

2004/ 1/9سة في مشروع دواجن الثرثار التابع لشركة الثرار لالنتاج الحیواني للمدة من اجریت هذه الدرا

(   18/1/2005ولغایــة 1/9/2004اعتبــارا مــن الــدرا ســةاجریــت : االولــى : وتمــت بمــرحلتین 7/6/2005ولغایــة 

موزعة على سبع معامالت حد بعمر یوم وافرخة بیاضة لساللة ایسا براون الفرنسیة 315فیهایومًا واستخدم) 140

  :وكاالتي 

  اعطیت العلیقة االعتیادیة دون ایة اضافة ) : معاملة السیطرة ( المعاملة االولى 

  .كغم معزز حیوي محضر محلیًا لكل طن علف) 3( اضیف:یة ـالمعاملة الثان

  .كغم معزز حیوي محضر محلیًا لكل طن علف) 5( اضیف: المعاملة الثالثـة 

  .كغم معزز حیوي محضر محلیًا لكل طن علف) 7( اضیف:املة الرابعةالمع

  .لكل طن علفSEBiotronicكغم) 1( اضیف: المعاملة الخامسة 

  .لكل طن علف SEBiotronicكغم) 2( اضیف: المعاملة السادسة 

  .لكل طن علفSEBiotronicكغم) 3( اضیف:المعاملة السابعة

/ فرخــة 45( فرخــة 15معاملــة مــن معــامالت التجربــة بواقــع ثــالث مــرات وكــل مكــرر احتــوى كــررت كــل 

اسابیع تحتوي على 3غذیت االفراخ على اربعة عالئق ، االولى علیقة البادئ من عمر یوم واحد ولغایة ) . معاملة 

اســابیع 4النمــو مــن عمــر كغــم طاقــة ممثلــة ، امــا الثانیــة فهــي علیقــة/ كیلــو ســعرة 2873و بــروتین خــام % 19.7

علیقــة التطــور مــن كغــم والثالثــة / كیلــو ســعرة 2869وطاقــة ممثلــة% 18.4ذات نســبة بــروتیناســابیع 10ولغایــة 

كغــم طاقــة ممثلــة / كیلــو ســعرة 2870بــروتین خــام و % 16.85اســبوع محتویــًة علــى 17اســبوع ولغایــة 11عمــر 

/ كیلو سعرة 2728طاقة ممثلةبروتین خام و % 17.78ذات نسبةع اسبو 20اسبوع ولغایة 18وعلیقة االنتاج من 

الخـاص بالشـركة المنتجـة لالفـراخ وتـم اتبـاع برنـامج التلقیحـات للـدجاج البیـاض بمواعیـده اتبـع برنـامج االضـاءة . كغم

التجربــة طیــر عنــد بدایــة التجربــة وفــي نهایــة كــل اســبوع مــن اســابیع / اخــذ معــدل وزن الجســم للطیــور غــم . المقــررة 
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اسبوعًا 20و 17، 10، 3( وتم اعتماد االوزان لالعمار ) اسبوع / طیر / غم ( العشرین وحسبت الزیادة الوزنیة 

كــذلك تــم حســاب كمیــة العلــف المســتهلكة اســبوعیًا وكــذلك معامــل التحویــل . والتــي تمثــل نهایــة المرحلــة لكــل علیقــة ) 

) یومًا 140( 7/6/2005ولغایة 19/1/2005اجریت للمدة من فقدنیة الثااما المرحلة.الغذائي ونسبة الهالكات 

عشـوائیاوزعـتوالتـياسـبوعًا مـن قطیـع المرحلـة االولـى 20دجاجة بیاضة بعمـر 189وفي هذه المرحلة استخدمت 

ت دجاجـا9كان عدد الدجاج في المكـرر الواحـد  اذمعاملة على ثالث مكررات اذ احتوت كلمعامالت سبعةعلى 

والمعامالت السبعة التـي اسـتخدمت فـي المرحلـة االولـى مـن الدراسـة اسـتمرت نفسـها خـالل ) معاملة / دجاجة 27( 

كغــم طاقــة / كیلــو ســعرة 2728بــروتین خــام و % 17.78( غــذي الــدجاج علــى علیقــة انتاجیــة اذهــذه المرحلــة ، 

تـم حسـاب نسـبة ) . صباحا وحتى العاشرة مسـاءًا من السادسة( ساعة یومیًا 16فكان اءةاما برنامج االض) ممثلة 

تم حساب انه، كما) یومًا 140( والتراكمي لـ ) یومًا 28( في نهایة كل فترة% H.Dانتاج البیض على اساس 

انتاج البیض التراكمي للدجاجة الواحدة ، وزن البیضة ، كتلة البـیض ، نسـبة الهالكـات ، معامـل التحویـل الغـذائي و 

شـــــملت ســـــمك القشـــــرة ، وزن القشـــــرة لكـــــل وحـــــدة مســـــاحة فقـــــدلبیضـــــةللنوعیـــــة اقیاســـــات الامـــــاالك العلـــــف ، اســـــته

)SWUSA ( وزن القشـــرة ، دلیـــل الصـــفار ، ارتفـــاع البیـــاض والنســـبة المئویـــة لظهـــور البقـــع الدمویـــة واللحمیـــة ، .

One(         اســتعمل نظــام تحلیــل البیانــات باتجــاه واحــد  Way Analysis (تخدام التصــمیم العشــوائي التــام باســ

)CRD ( باســـــتخدام برنـــــامجSASاالحصـــــائي الجـــــاهز   )واختبـــــرت الفروقـــــات المعنویـــــة بـــــین المتوســـــطات ) 11

  .0.01و 0.05عند مستوى ) 12(باستخدام اختبار دنكن متعدد المستویات 

  

  النتائج والمناقشة

لمعـامالت اضـافة المستحضـر التجـاري ) P < 0.01(عـالي المعنویـة وجود تفـوق) 1( یظهر من جدول   

Biot.SE)T5 ،T6 ،T7 ( ومعاملتي اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا)T3 ،T4 ( على معاملتي السـیطرة

T1 ومعاملة اضافة المعزز الحیويT2 اسـبوعًا فـي حـین تفوقـت معـامالت 20لمعدل وزن الجسـم الحـي عنـد عمـر

، كما ظهرت اختالفات معنویة بـین معـامالت T4و T3املتي المعزز الحیوي اضافة المستحضر التجاري على مع

كمیــة العلــف فــي ) P < 0.01(  معنویــة العالیــةوجــود فروقــاتذاتــهمــن الجــدول ویالحــظ. المستحضــر التجــاري 

علــى Biot.SEاســبوعًا  بــین المعــامالت حیــث تفوقــت معــامالت اضــافة المستحضــر التجــاري 20المســتهلكة خــالل 

تفوقت معاملـة السـیطرة علـى معـامالت اضـافة المعـزز في حینمعامالت اضافة المعزز الحیوي ومعاملة السیطرة ، 

داخل معامالت اضافة المعزز الحیوي ومعامالت اضافة المستحضر النتائج معنویاً وتباینتالحیوي المصنع محلیًا ،

فــي بــین المعــامالت ) P < 0.01(معنویــة العالیــةالــى وجــود فروقــاتذاتــهالبیانــات فــي الجــدول اشــارتالتجــاري و 

ومعاملــة اضــافة المستحضــر ) T4و T3(التحویــل الغــذائي حیــث تفوقــت معــامالت اضــافة المعــزز الحیــوي معامــل

ومعــاملتي اضــافة المستحضــر ) T2(ومعاملــة اضــافة المعــزز الحیــوي ) T1(علــى معاملــة الســیطرة ) T7(التجــاري 

ل ذلــــك یتبـــین ان اضــــافة المعــــزز الحیــــوي المصـــنع محلیــــًا والمستحضــــر التجــــاري ومــــن خــــال) T6و T5(التجـــاري 

Biot.SE انخفـاض كمیـة بسـببادى الى تحسن معنوي في صفة معاملـة التحویـل الغـذائي مقارنـة بمعاملـة السـیطرة

ن المعنـوي التحسـكمـا ان العلف المستهلكة من قبل الطیور التي اضیف الى عالئقها المعزز الحیـوي المصـنع محلیـًا 

لصفة معامل التحویل الغذائي على معاملة السـیطرة هـو قیـام االحیـاء المجهریـة الموجـودة فـي المعـزز الحیـوي بانتـاج 

العدید من العناصر االساسیة المهمة للنمـو ، فضـًال عـن افـراز العدیـد مـن االنزیمـات التـي تعمـل علـى زیـادة جاهزیـة 

المفیـده بتـوفیراو ان تقـوم االحیـاء المجهریـة . )15و13،14(           العناصر الغذائیـة داخـل القنـاة الهضـمیة

  .)16(من خالل انتاجها له Bبعض الفیتامینات المفیدة كفیتامین 
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الى Biotronic.SEتأثیر اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا والمستحضر التجاري االجنبي ) 1(جدول 

ن للدجاج البیاض للفترة م، استهالك العلف ومعامل التحویل الغذائي وزن الجسم علیقة الدجاج البیاض على 

  اسبوع 20عمر یوم واحد ولغایة 

الصفات االقتصادیة  المعامالت  االضافات الغذائیة

  معامل التحویل الغذائي)غم ( استهالك العلف )غم ( وزن الجسم 

*جـ 0.03± 4.56  د2.88± 7905  وT1(  1768 ±4.619(طن /كغم0بدون اضافات

المعزز الحیوي 

  المحضر محلیاً 

  ب  0.01± 4.42  و5.77± 7710  وT2(  1780 ±5.77(طن/كغم3

  أ  0.02± 4.30  ز2.88± 7640  هـT3(  1810 ±5.77(طن/كغم5

  أ  0.02± 4.34  هـ1.73± 7790  دT4(  1830 ±0.00(طن/كغم7

المستحضر التجاري 

  االجنبي

  ب0.005± 4.41  أ2.88± 8140  بT5(1880 ±2.88(طن/كغم1

  ب  0.01± 4.42  جـ2.30± 8074  جـT6(1860 ±5.77(طن/كغم2

  أ  0.005± 4.31  ب3.46± 8086  أT7(1910 ±5.77(طن/كغم3

) P>0.01(االحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروق معنویة بین المعدالت على مستوى *

  

اذ ات االنتاجیــة للــدجاج البیــاض فالــى وجــود فروقــات معنویــة بــین المعــامالت فــي الصــ) 2( یشــیر جــدول 

فـي معـدل انتـاج البـیض وعـدد البـیض التراكمـي لكـل  T4للمعاملـة )P < 0.01(التفـوق العـالي المعنویـةحـظ  یال

) T1(علـى معاملـة الســیطرة تفوقـت معنویــًا T3و T2معـاملتین ان الكمـا یالحــظ یومـًا ) 140( دجاجـة خـالل مــدة 

ویالحـظ مـن. T7و T1 ،T5معنویًا على المعامالت T6في حین تفوقت معاملة T7و T5 ،T6والمعامالت 

و T2 ،T3كمیة العلف المستهلكة التراكمیة للدجاجة الواحـدة للمعـامالت معنویًا في اً انخفاضحصول ذاتهالجدول

T4لـة السـیطرة مقارنة مع معام)T1 ( والمعـامالتT5 ،T6 وT7 ،مـن جـدولویظهـر )تفـوق معنـوي وجـود) 2

)P < 0.01 ( في معامل التحویل الغذائي ) للمعـامالت ) بیضة / غم علف ( و ) غم بیض / غم علفT2 ،T3

یشـیر فیمـا لـم ،T7   وT1 ،T5علـى المعـامالت T6المعاملـةتفوقـت معنویـاً علـى بقیـة المعـامالت لكـن T4و 

ویمكـــن القـــول ان التحســـن المعنـــوي للصـــفات . بـــین المعـــامالتالبـــیض لـــوزنمعنویـــةفروقـــاتالجـــدول ذاتـــه وجـــود

االنتاجیة للدجاج البیاض نتیجة اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا قد یعود الى ان االحیـاء المجهریـة المسـتخدمة 

ة البــــروتین الخــــام ، وانتاجهـــا العدیــــد مــــن المركبـــات الغذائیــــة مثــــل دورًا مهمـــًا فــــي زیــــادة نســـبادتكمعـــززات حیویــــة 

كمـا ان ) . 17(، وبعض االحمـاض االمینیـة االساسـیة B.complexالفیتامینات الذائبة في الماء وبالذات مركبات 

سـین عملـت علـى تحعـن طریـق سـلوك االحیـاء المجهریـة لعـدة الیـات لـكالتـوازن المـایكروبي وذاعـادالمعزز الحیوي 

كمـا ان ) . 19(وتقلیـل سـرعة مـرور المـواد الغذائیـة فـي القنـاة الهضـمیة ) 18(العناصر الغذائیـة القیمة الغذائیة لهذه

الــــى زیــــادة تركیــــز ایونــــات ادتالــــدجاج یقــــةالــــى علS.cerevisiaeاضــــافة المعــــزز الحیــــوي الحــــاوي علــــى خمیــــرة 

جاهزیـــة زیـــادةالمســـؤول عـــنphytaseمیـــرة بـــافراز انـــزیم قیـــام الخمـــن خـــاللالكالســـیوم والفســـفور فـــي بالزمـــا الـــدم 

فـــيكمـــا یمكـــن القـــول ان التحســـن المعنـــوي ) B6)20عنصـــري الكالســـیوم والفســـفور ومنـــع اعـــراض نقـــص فیتـــامین 

الـذي هـو عبــارة Biotronic.SEنتیجــة اضـافة المستحضـر التجـاري ) 2(الـذي ظهـر فـي جـدول الصـفات االنتاجیـة 

، كمـا یعمـل ) 21(یعود الى تحسین قابلیـة الهضـم بفعـل االنزیمـات وزیـادة افـراز البنكریـاس عن احماض عضویة قد 

مض العضوي ایضًا على زیادة هضم البروتینات حیث ان االیون السالب للحامض لـه القابلیـة علـى االتحـاد مـع االح
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ك وبذلك یحسن من قابلیـة امتصـاص العناصر المعدنیة الموجودة في الغذاء كالكالسیوم و الفسفور و المغنسیوم والزن

عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت في الصفات النوعیة للبیضـة التـي ) 3( بین جدول ) . 22(هذه المعادن 

 > P(، وزن القشــرة ، ارتفـاع البیــاض ودلیــل الصـفار فیمــا ظهـر تحســن معنـوي SWUSAتشـمل ســمك القشـرة ، 

مقارنة مـع معاملـة السـیطرة فیمـا لـم   T2 ،T3 ،T4 ،T5 ،T6للمعامالت واللحمیة لصفة البقع الدمویة )0.01

  .T1و T7تظهر فروقات معنویة بین المعاملتین 

  

الى عالئق Biotronic SEتأثیر اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا والمستحضر التجاري ) 3( جدول 

وزن القشرة وارتفاع البیاض ودلیل و ) SWUSA(في سمك القشرة و ) ISA BROWN(الدجاج البیاض  

  الصفار والبقع الدمویة واللحمیة

االضافات 

  الغذائیة
  المعامالت

سمك القشرة

  )ملم ( 
SWUSA  

وزن القشرة   

  )غم ( 

ارتفاع 

البیاض 

  )ملم(

  دلیل الصفار
البقع الدمویة 

  %والحمیة

بدون ایة 

  اضافات

طن \كغم0

)T1(  
0.36±0.03  36.6±0.34  6.24±0.13  9.5±0.28  0.44±0.02  

3.5±0.28 *

ب

مستویات 

المعزز 

الحیوي 

  المصنع محلیاً 

طن \كغم3

)T2(  
  أ±0.40 1.7  0.46±0.03  9.9±0.51  6.46±0.26  37.20±0.11  0.37±0.04

طن \كغم5

)T3(  
  أ±0.23 1.4  ±0.04 0.47  10.7±0.40  6.56±0.32  37.70±0.40  0.38±0.04

طن \كغم7

)T4(  
  أ±0.46 1.8  ±0.04 0.47  10.8±0.46  6.65±0.32  37.72±0.41  0.38±0.04

اضافة 

المستحضر 

  التجاري

Biotronic 
SE  

طن \كغم1

)T5(
  أ±0.51 1.9  ±0.01 0.43  9.6±0.34  6.22±0.12  36.46±0.26  0.36±0.03

طن \كغم2

)T6(
  أ±0.51 1.9  ±0.22 0.44  9.8±0.46  6.42±0.24  37.10±0.05  0.37±0.04

طن \كغم3

)T7(
  أب2.7±0.40  ±0.01 0.42  9.6±0.34  6.20±0.11  36.30±0.17  0.37±0.04
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الى عالئق Biotronic SEتأثیر اضافة المعزز الحیوي المصنع محلیًا والمستحضر التجاري )2(جدول 

انتاج البیض ، عدد البیض التراكمي للدجاجة ، معدل استهالك في نسبة)ISA BROWN(الدجاج البیاض
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  .اسبوعاً 40ولغایة 21بعمر البیاضللدجاجلبیض التراكميالعلف التراكمي ، معدل التحویل الغذائي التراكمي ، كتلة البیض التراكمیة ووزن ا

االضافات 

  الغذائیة
  المعامالت

  )یومًا 140( االداء االنتاجي التراكمي 

نسبة انتاج البیض 

)HD(%  

عدد البیض لكل 

  دجاجة

معدل استهالك العلف 

  لكل دجاجة) غم(

معدل التحویل الغذائي التراكمي 

  غم بیضة/غم علف

ویل الغذائي معدل التح

  بیضة/ غم علف

كتلة البیض التراكمي 

  دجاجة/غم بیض
  )غم(وزن البض 

بدون ایة 

  اضافات

طن /كغم0

)T1(  

84.64 ±0.17*

  د

118.46±0.26

د

17163±36.37

أ

2.38 ±0.04

جـ

144.88 ±0.50

د
60.78±0.45و  ±57.17 7199

مستویات 

المعزز   

الحیوي 

  المصنع محلیاً 

ن ط/كغم3

)T2(  

91.98 ±0.56  

  ب

128.78±0.45

ب

16864 ±36.95

جـ

2.13 ±0.01

أ ب

130.96 ±0.55

ب
0.35± 61.62ب±20.20 7935

طن /كغم5

)T3(  

91.88 ±0.50  

  ب

128.64 ±0.36

ب

16792 ±53.11

جـ

2.11 ±0.005

أ ب

130.60 ±0.34

ب

أ   ±30.59 7953

ب
61.83 ±0.47

طن /كغم7

)T4(  

93.16 ±0.09  

  أ

130.41 ±0.23

أ

16856 ±32.33

جـ

2.09 ±0.05

أ

129.24 ±0.13

أ
0.49± 61.86أ  ±38.68 8067

اضافة 

المستحضر 

التجاري 

Biotronic 
SE

طن /كغم1

)T5(

84.37 ±0.21  

  د

118.13 ±6.07

د

17006 ±3.46

ب

2.37 ±0.04

جـ

144.0 ±0.11

د
0.40± 60.71د  ±40.41 7170

طن /كغم2

)T6(

90.17 ±0.09  

  جـ

126.23 ±0.13

د

17087 ±50.22

أ ب

2.20 ±0.01

ب

135.36 ±0.20

جـ
0.38± 61.66هـ±24.82 7783

طن /كغم3

)T7(

82.82 ±0.47  

  هـ

115.96 ±0.55

هـ

170.44 ±25.40

ب

2.42 ±0.01

جـ

146.97 ±0.56

هـ
0.42± 60.74هـ±24.82 7043

  ) P>0.01(االحرف المختلفة في العمود الواحد تدل على وجود فروق معنویة بین المعدالت على مستوى   *
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