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والخلیط التآزري )Prebiotic(لحیوياوالسابق )Probiotic(المعزز الحیويتأثیرمقارنة

)Synbiotic (دجاج اللكهورن االبیضلصفات الخصوبة والفقسفي

  

  سعد عبد الحسین ناجيوبشرى سعدي رسول زنكنه 

جامعة بغداد/كلیة الزراعة–قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

تأثیر اضافة كل من المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري في لمقارنةه اجریت هذه الدراس

یحوي والذي منتوج البروبایوتك المنتج محلیا استخدم بالتجربة . صفات الخصوبة والفقس لدجاج اللكهورن االبیض

.Lوبكتریا Bifidobacteriumبكتریا على acidophilus و خمیرةSaccharomyces cerevisiae و

Aspergillusالفطر nigerومقارنته مع منتوج السابق الحیوي المكون من مجموعة من السكریات المعقده لخمیرة ،

S.cerevisiae بعد تكسیر وتحطیم جدارها الخلوي ، والخلیط التآزري الذي یجمع كمیات متساویة من المعزز

L.acidophilusوبكتریا Lactobacilliمجهریة وهي بكتریا الحیوي العراقي المكون من اربع انواع من االحیاء ال

Bacillusخلیة من بكتریا108غم و/خلیة109وبواقع  subtilis وخمیرةS.cerevisiae على التوالي مع السابق

  . الحیوي المذكور سابقا 

اذ وزعت . ضاضیفت المستحضرات المایكروبیة الثالثة المنتجة محلیا الى عالئق دجاج اللكهورن االبی

على علیقة قیاسیة )T1(غذیت طیور المعاملة االولى. اسبوع على اربع معامالت 16بعمردیك24و دجاجة180

واضیف المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري بمعدل ) Control(للمقارنةتللدجاج البیاض واستخدم

مكررات 3ربیت الطیور في اكنان ارضیة وبواقع. ي على التوالT4و T3و T2طن الى عالئق المعامالت/كغم5

) .یوم400(اسبوع 57ولمدة ) معاملة / دیك6و دجاجة45( لكل مكرر دیك2دجاجة15لكل معاملة و 

اسبوع 53و 49و 45بیضة جمعت من طیور التجربة باعمار  1080أشارت بیانات ثالث فقسات بما مجموعة 

كل من ب)P<0.01(ة المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري في تحسن معنوياسهمت اضاف- :الى مایلي 

أدت االضافات الغذائیة الثالثة الى وكذلك .نسبة الفقس من البیض الكلي ومن البیض المخصب ونسبة الخصوبة 

على اساس غم (لغذائيفضال عن تحسن معامل التحویل ا،زیادة عدد االفراخ التراكمي لكل دجاجة في كل معاملة

المایكروبیة اتوهذا مایشیر الى فعالیة االضاف.في نسبة االفراخ الكابسة) P<0.05(معنويمع انخفاض) فرخ/ علف

  .للدجاج البیاض االداء التناسليالثالثة في تحسن 

  

  

  

  

  

  
  

  األولللباحث دكتوراهأطروحةالبحث مستل من 
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Comparison for the effect of probiotic, prebiotic and synbiotic in
fertility, hatchability of White Leghorn hens

  

Bushra S. Zangana and Saad A. Naji
Dep. of Animal Resource- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
The present experiment aimed to study the effect of diet supplementation with 

probiotic, prebiotic and synbiotic on fertility, hatchability and chicks produced of  White 
Leghorn (WL) laying hens.

Alocally prepared probiotic were used and each gram of this probiotic contain at 
least 1010 Colony Forming Units of Bifidobacterium and L. actibacillus bacteria and 
contain 108 CFU from Saccharomyces cerevisiae yeast and Aspergillus niger fungal 
respectivally . The Prebiotic were used in this study consist a non starch oligosaccharide 
of S.cerevisiae yeast after crashing of cell wall .The symbiotic were  used in this study 
prepared by mixed un equael amount from probiotic (Iraqi probiotic) and prebiotic.           
Atotal of  180 laying hens and 24 cockes WL , 16 weeks old were  randomly allocated 
into foure treatment groups. Hens in T1 group were fed a standerd laying diet and used as 
control group .Hen in T2,T3 and T4 were fed diet supplement with 5 Kg/ton of probiotic , 
prebiotic and symbiotic respectively .The experiment was conducted in poultry farm at 
Agriculture College –University of Baghdad for the period from 27th May 2005 to first of 
Jully 2006 .Egg production were inter hatchery at age 45 , 49 and 53 week throughout of 
the experimental period.

Feed supplementation with Probiotic ,Prebiotic and Synbiotic were significantly 
improved (P<0.01) hatchability , fertility , chicks produced from hen and feed conversion 
(g / chick) as compared with control.

المقدمة

بانه خلیط من احیاء مجهریة مفیدة یتم عزلها من الفلورا المعویة في ) Probiotic(یعرف المعزز الحیوي 

طیور ، له تأثیرات ایجابیة على صحة المضیف وتقدم هذه المزارع المایكروبیة مخلوطة مع العالئق القناة الهضمیة لل

مستقبالت الخالیا الطالئیة المبطنة لتجویف االمعاء وبالتالي منع البكتریا الممرضة من لترتبط باو مع ماء الشرب 

بینما یعرف السابق الحیوي . )1(مالحصول على موقع التصاق على هذه الخالیا واقصائها الى خارج الجس

)Prebiotic (تتواجداذ م في داخل القناة الهضمیة للطیور ، ضبانه مجموعة من السكریات المعقدة غیر قابله لله

في جدران الخالیا البكتیریة والخمائر كذلك في بعض االعشاب الطبیة ، تستهلك هذه السكریات من هذه السكریات

المفیده ، لها دورا مهما في اغالق مستقبالت موجودة على سطح جدران البكتریا المرضیة وبذلك قبل مجامیع البكتریا

تمنع التصاقها بالخالیا الطالئیة المبطنة لالمعاء ومن اشهر انواع هذه السكریات هو سكر 

Mannanoligosaccharid )2( ز الحیوي ، في حین یجمع الخلیط التآزري الممیزات االیجابیة لكل من المعز

  ) .3(والسابق الحیوي معا بنسب متساویة بغیة تعزیز الفعل المشترك لهما فیما لو استهلك كل منهما على حده

بان الستیطان االحیاء المجهریة المفیدة داخل القناة الهضمیة للطیور له دور مهم حالیةأظهرت الدراسات ال

نتاج البیض وصفاته النوعیة وتقلیل نسبة الكولسترول في في تحسین النمو وكفاءة تحویل العلف فضال عن تحسن أ
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كذلك یحسن نسبتي الخصوبة والفقس ویقلل نسبة البیض المشوة والهالكات الجنینیة ) 4(صفار البیض للدجاج البیاض

في حین ) 5(أثناء تفقیس بیض قطعان االمهات كاحد االنعكاسات الخارجیة لتحسین التوازن المایكروبي المثالي

الى ان اعطاء المعزز الحیوي لالمهات الكبیرة العمر یظهر اثره بشكل كبیر في تحسین نسبة ) Softon )6رأشا

اكثر من معاملة السیطرة فضال عن تحسن صفة عدد االفراخ المنتجة من % 4.3الفقس من البیض المخصب بواقع 

) بروبایوتك العراق(العراقيعزز الحیوي أن اضافة الم) بیضه2173(بینت نتائج ادخال سبعة فقسات و كل دجاجة ، 

كغم لكل طن علف مقدم المهات فروج اللحم ادت الى حدوث زیادة معنویة في نسبة الخصوبة وفي 6و 4بواقع 

محلیانتجةالمستحضرات الثالثة الماجراء عملیة تقییم لمقارنةوعلیة استهدفت الدراسة الحالیة ) . 7(معدل وزن الفرخ 

اداء الخصوبة والفقس والهالكات القطر العراقي ودراسة اثر اضافتها الى علف الدجاج البیاض فيفي هالول مر 

  . الكلیة

  

  المواد وطرق العمل

  خطوات أنتاج المعزز الحیوي- :اوآل

  -:حضر وفق ثالث خطوات وكمایلي

  تكثیر االحیاء المجهریة المستخدمه في أنتاج المعزز الحیوي- :الخطوه االولى 

وناجيمن زنكنهBif.(6)و Bif.(4)، تم الحصول على عزلتین منها وهما    Bifidobacteriumبكتریا-:أوآل

  .ثینبعد ان جرى تشخیصها ودراسة مالئمة استخدامها في أنتاج المعزز الحیوي من قبل الباح) 8(

تم L.acidophilusاستخدمت ساللة قیاسیة من بكتریا ،  Lactobacillus acidophilusبكتریا-:ثانیآ 

اجریت عملیة االسترجاع والتنشیط للكبسوالت ) . الجامعة االردنیة(الحصول علیها من الدكتور مالك حدادین 

  .)9(زمالؤهو Haddadinوفق ما ذكره .acidophilusLالحاویة على بكتریا

–كلیة العلوم –الحیاتیة نیاتالتقتم الحصول على هذا الفطر من قسم ،  Aspergillus nigerالفطر -:ثالثآ 

باستخدام طریقة تخمرات الحالة الصلبة لدورها في زیادة A.nigerتم اعداد مزارع لعفن حیثجامعة بغداد ، 

  ) .10(وفق ما اشار الیه السوداني نسبة البروتین الخام وخفض نسبة السلیلوز 

من S.cerevisiaeمستعمرات نقیة من خمیرة تم الحصول على، Saccharomyces cerevisiaeخمیرة - :رابعآ

، بعدها التقطت )11(وناجيهزنكنهاوفق ما اشار الی) Pakmaya(مسحوق خمیرة الخبز التجاریة 

المعقم  Agar ِ◌DextroseSabrouadالوسط الصلِب على سطح النامیة بصورة منفردة هامستعمرات

المعقم )Yeast Extract Pepton Dextrose)YEPDالوسط السائلفي انابیب حاویة على ووضعها 

  .ایام7ولمدة0م30وحضنت بدرجة حرارة

  تجفیف االحیاء المجهریة المستخدمه في أنتاج المعزز الحیوي- :الخطوة الثانیة

  L. acidophilusوبكتریاBifidobacteriumبكتریا - :أوآل

تحت درجة حرارة   MRS-C brothالوسط السائل بكمیات كبیرة في نمیت العزالت البكتیریة كًال على انفراد      

، اخذ الراسب دقیقة 20لمدةدقیقة / دورة 4000ساعة ، ثم اجري لها طرد مركزي بسرعة 48لمدة 0م37

حلیب الفرز المجفف والمعقم ، على ان یوفر الغرام الواحد منه اعداد من البكتریا بما ال غم من100وخلط مع 
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0م120، بعد ذلك خلط مع مسحوق فول الصویا المعقم من خالل تعریضه لحرارةخلیة حیة1010ل عن یق

  . لمدة ساعة ، لیصل الوزن الكلي الى ربع كیلوغرام

  Aspergillus nigerالفطر- :ثانیآ

میة في حاضنة ، بعدها جففت المزارع الناكما ذكر سابقآوبكمیات كبیرة A.nigerنمیت مزارع نقیة للفطر   

  .لتصبح جاهزة للخلط مع اعالف الطیور الداجنة ساعة48لمدة0م40كهربائیة وعلى درجة حرارة 

   Saccharomyces cerevisiaeخمیرة- :ثالثآ

، واجریت علیها نفس الخطوات كما ذكر سابقآ S.cerevisiaeنمیت بكمیات كبیرة مستعمرات نقیة من خمیرة   

و Bifidobacteriumف وتحضیر المنتوج النهائي لنوعین من البكتریا هما المذكورة في تجفی

L.acidophilus.  

  تحضیر االحیاء المجهریة الضافتها الى العلف- :الخطوة الثالثة

وخلطها مع على حدهالمعزز الحیويأنتاجبعد ان تم تحضیر كل نوع من االحیاء المجهریة المستعملة في      

الذي تمت تنمیتة على نخالة A.nigerالفطر ز المعقم وكسبة فول الصویا باستثناءمسحوق حلیب الفر 

لحصول على وزن نهائي ربع كیلوغرام لكل نوع من االحیاء المجهریة تم خلط االنواع السابقة مع الحنطة وا

غرام الواحد من بعضها للحصول على كیلوغرام واحد یحوي على اربعة انواع من االحیاء المجهریة بحیث یوفر ال

وبكتریا Bifidobactriumخلیة بكتیریة من بكتریا 1010المعزز الحیوي المصنع ماال یقل عن 

L.acidophilusمن العفن خلیة108  وما الیقل عنA.niger وخمیرةS.cerevisiae ویوضح الشكل ،

.)Probiotic(المعزز الحیويأنتاجخطوات) 1(

وهما على شكل ) 8(زنكنه وناجيأستخدم المنتوجین المحضرین محلیا من قبل- :لتآزري السابق الحیوي والخلیط ا

  . ذو قوام صلب مسحوق 

  تصمیم التجربة وادارة الدجاج

57(یوم 400جامعة بغداد لمدة –أجریت هذه الدراسة في حقل الطیور الداجنة التابع لكلیة الزراعة 

78اسبوع ولغایة عمر 16، وربیت الطیور من عمر 1/7/2006ولغایة 27/5/2005، أبتدأت التجربة من ) اسبوع

3معامالت وبواقع 4أسبوع على 16بعمر   White Leghornدیك ساللة 24دجاجة و 180اسبوع ، أذ وزعت 

أضیف المعزز الحیوي ) . معاملة/ دیك 6دجاجة و 45(دیك لكل مكرر 2دجاج و 15مكررات لكل معاملة و 

في حین تركت المعاملة ) T4وT3و T2(طن علف لثالث معامالت / كغم 5الحیوي والخلیط التآزري بواقع والسابق 

وضع الدجاج في أكنان ارضیة مزوده بمنهل بالستیكي ) . T1(االولى بدون ایة أضافة واستخدمت كمعاملة سیطرة 

غذیت الطیور على علیقة تطور بهیئة . اوتوماتیكي معلق ومعلف بالستیكي اسطواني معلق وثالثة أعشاش لكل كن 

أسبوع واستبدلت بعلیقة أنتاج حتى نهایة التجربة وبشكل محدد 18علف مجروش ولمرة واحدة في الصباح لغایة 

مكونات العلیقتین المستخدمة في التجربة ) 1(ویوضح الجدول ) . 12(وحسب الكمیات التي اوصى بها ناجي

  . وتحلیلها الكیمیاوي المحسوب 

  

  

عزل وتكثیر اآلنواع االربعة من 

  االحیاء المجهریة

Bifidobactrium
L.acidophilus
S.cerevisiae
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االحیاء المجهریة محلیًا والحاوي على اربع انواع من) Probiotic(خطوات انتاج المعزز الحیوي) 1(شكل 

.LوBifidobactriumنوعان من البكتریا وهما  acidophilusوالخمیرةS. cerevisiae  

  A. nigerوالفطر

  

  ت المدروسهالصفا

تجفیف اآلنواع الثالثة من االحیاء المجهریة 

السابقةالذكر مع مسحوق الحلیب الفرز أما 

فقد تم تنمیتة على نخالة   A.nigerالفطر 

  حده الحنطة وجفف على 

خلط اآلنواع الثالثة من االحیاء المجهریة 

المجففة مع  مسحوق كسبة فول الصویا ومن 

ثم مع الفطر 

المتضمن )  Probiotic(أنتاج المعززالحیوي

  -:اآلنواع االربعة من االحیاء المجهریة وهي
النوع                   غم  /عدد الخالیا الحیة    

Bifidobactrium     10 10                    
                   1010    L.acidophilus    

     S.cerevisiae            108

   A. niger                  108                  
  

الخطوه الثانیة   

الخطوه االولى

الخطوه الثالثة  

المنتوج النھائي   
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اسبوع وادخلت ماكنة 53و 49و 45بیضة صالحة للفقس من طیور التجربة باالعمار 1080جمعت 

نسبة الفقس من البیض الكلي ومن البیض المخصب ونسبة - :التفقیس على ثالث فقسات ، وحسبت الصفات االتیة 

ملة وذلك تبعآ للمعادالت التي اوردها ناجي معا/الخصوبة وعدد و وزن االفراخ المنتجه كمعدل لوجبات الفقس الثالث

  ) .14(، وكذلك النسب المئویة لالجنه الهالكه والكابسه حسبما اشار الیة ) 7(والضنكي ) 13(

  التحلیل االحصائي 

، وجرى مقارنة المتوسطات باختبار دنكن ) CRD(وفق تجربة التصمیم العشوائي الكاملتم تحلیل البیانات

  .)SAS)15التحلیل االحصائي الجاهزستخدام وبامتعدد المدیات 

في الدراسة مع التركیب الكیمیاوي هالنسب المئویة للمواد العلفیة الداخلة في تكوین العالئق المستخدم)1(جدول 

)1(المحسوب

  المواد العلفیة
  علیقة تطور

  )أسبوع 18- 16( 

  علیقة انتاج

  )أسبوع 78- 19( 

  60.0  40.7  ذرة صفراء

  7.0  36.8  رشعی

  -  4.0  نخالة

  23.0  15.0  %)40(كسبة فول الصویا 

  7.0  0.5  حجر كلس

  3.0  3.0  *فیدنیامكس

  100  100  المجموع

      **التركیب الكیمیائي المحسوب

  16.0  14.7  (%)البروتین 

  2708.0  2721.0  )كغم علف/كیلوسعرة(الطاقة الممثلة 

  0.80  0.68  الیسین

  0.34  0.32  میثیونین

  0.62  0.61  سستین+ ثیونین می

  3.36  0.77  كالسیوم

  0.41  0.50  فسفور متاح

  أستخدمت العالئق في تغذیة اناث وذكور الدجاج البیاض المستخدم في التجربة) 1(

ملغم K3 ،3ملغم فیتامینE ،4ملغم فیتامین D3 ،50وحدة دولیة فیتامین A ،3000وحدة دولیة فیتامین 1400: كغم من فیدنیامكس یوفر1* 

ملغم حامض 1.5ملغم حامض البانتوثنك، 20ملغم نیاسین، B12 ،60ملغم فیتامین B6 ،0.04ملغم فیتامین B2 ،6ملغم فیتامین B1 ،15فیتامین 

ملغم 80حدید، ملغم 50ملغم منغنیز، 100غم صودیوم، 1.2غم فسفور، 3.18غم كالسیوم، 4.8ملغم كولین، 510ملغم بایوتین، 0.20الفولیك، 

  ملغم مضاد للتأكسد1.0غم میثایونین، 0.81ملغم سلینیوم، 0.2ملغم یود، 1.5ملغم كوبلت، 0.25ملغم نحاس، 10زنك، 

  )16(حسب التركیب الكیمیاوي للمواد العلفیة وفقا لجدول تحلیل المواد العلفیة الوارة في تقاریر المجلس العالمي لالبحاث الوطني** 

  المناقشةالنتائج و 
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  الفقسالخصوبةتأثیر أضافة المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري في صفات- :اوآل

  صفات الخصوبة والفقس- 1

45بیضة جمعت من طیور التجربة وباعمار 1080بیانات ثالث فقسات بما مجموعه )2(جدولالیوضح 

معزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري لكل طن كغم لكل من ال5أذ یالحظ أن أعطاء اسبوع  ، 53و 49و 

اذ بلغت مقارنة بمعاملة السیطرة ، في نسبة الفقس من البیض الكلي) P<0.01(علف أدى الى تفوق معنوي

على التوالي)T4و T3و T2(لمعامالت االضافه الثالثة %73.0و 82.2و 79.6معدالت قیم تلك النسبة 

في نسبة الفقس من البیض المخصب ولوحظت نفس النتیجة السابقه، )T1(عاملة السیطرهلم%48.1مقارنة بـ

92.3تلك النسبةاذ بلغت معدالت قیم ) T1(مقارنة بمعاملة السیطرة ) T4و T3و T2(لصالح معامالت االضافة 

جع هذا التفوق المعنوي قد یر لمعاملة السیطرة%79.0مقارنة بـلمعامالت االضافةعلى التوالي%91.8و 93.5و 

مقارنة بمعاملة )T4و T3و T2(بشكل رئیسي النخفاض نسبة الهالكات الجنینیة لمعامالت االضافة الثالثة 

اسهمت بتفوق )T4وT3و T2(ایضا أن معامالت االضافة الثالثة) 2(جدول الیوضح .) T1(السیطرة

بة في مجامیع الطیور التي أعطیت المعزز الحیوي في نسبة الخصوبة ، حیث بلغت هذه النس) P<0.05(معنوي

لمجموعة طیور السیطرة % 66.7على التوالي مقارنة بـ% 79.6و87.0و 86.3والسابق الحیوي والخلیط التآزري 

الى تحسن الخصوبة )T4وT3وT2(قد ترجع هذه الزیادة المعنویة في نسبة الخصوبة ولصالــح معامالت االضافة . 

كال الجنسین من خالل قیام المعزز الحیوي بتعزیز أعداد االحیاء المجهریة المفیدة وزیادة سمك طبقة بشكل عام في

سرعة مرور الكتلة الجل ابطاءعلى شبكة الیاف المیوسین المغطیة لزغابات االمعاء الدقیقة ) Mucus(المخاط 

هضم وامتصاص المواد الغذائیة وبالتالي زیادة الوقت الالزم التمامالغذائیة عبر القناة الهضمیة وبالنتیجة زیادة

Lessonفقد سبق وأن أشار كل من .   KوAالفیتامینات والعناصر المعدنیة والسیما فیتامین جاهزیة مجموعة من

في تحسین صفات الخصوبة والفقس عن طریق تقلیل نسبة الهالكات الجنینة   Aلدور فیتامین ) Summers)17و

وهذا العمل بالنتیجة سوف یدیم عمل الجهاز التناسلي لكونه أخر جهاز یستلم حصتة . الفقس في مختلفة مراحل 

كبكتریا العصیات االحیاء المجهریة المفیدة الغذائیة من مجرى الدم حسب االسبقیات ، كما وینعكس تعزیز اعـداد

التي یتم من  glucuronideالذي یحطم مادة  Betaglucuronidaseاللبنیة من خالل قدرتها على افراز انزیم 

خاللها طرح الهرمونات الجنسیة المرتبطة مع احماض الصفراء وبعبارة اخرى فان االحیاء المجهریة المفیدة في القناة 

الهضمیة ستعمل على اعادة أمتصاص جزء كبیر مـن  الهرمونات الجنسیة المرتبطة مع حوامض الصفراء وبالتالي 

وبالمحصله النهائیه سوف تتحسن صفات السائل ) 18(عمل الجهاز الهرموني مع الفضالت وبذلك سیتم منع طرحها 

  .) 19(وبالتالي زیادة نسبة الخصوبة هوالمیتهحجم القذفة وتقلیل نسبة الحیامن المشوهالمنوي ك

  

  

  

  

  

التآزريوالخلیط)Prebiotic(والسابق الحیوي) Probiotic(تأثیر اضافة المعزز الحیوي)2(جدول 

)Synbiotic ( بأعمار مختلفةاالبیضاللكهورنالمنتج من قطیع دجاجللبیضالخصوبة والفقسفي صفات  
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الصفات 

  ةالمدروس
  )1(  المعامالت

  المعنویةمستوى 

  

  ةالسیطر 

Control  

)T1(  

  المعزز الحیوي

Probiotic  

)T2(  

  السابق الحیوي

Prebiotic  

)T3(  

  التآزريالخلیط

Synbiotic  

)T4(  

الفقس من نسبة 

  البیض الكلي

48.1 )2(

b

79.6
A

82.2
a

73.0
a

**

الفقس من نسبة 

  البیض المخصب

79.0
b

92.3
A

93.5
a

91.8
a

**

  ةنسبة الخصوب
66.7

b
863
A

87.0
a

79.6
ab

*

  طن علف/ كغم   5تمت أضافة المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري بواقع ) 1(

  )اسبوع53و 49، 45(ةوالفقس لثالث فقسات بأعمار مختلفةالقیم معدل نتائج الخصوب) 2(

  )P < 0.05(االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى * 

)  (P <0.01االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى**

ات االفراخ الناتجةصف- 2

  عدد االفراخ التراكمي لكل دجاجة- 1

ان هناك فروقات معنویة في عدد االفراخ الناتجة من كل معاملة لمجامیع الطیور )3(جدول المن لوحظ

رتفع عدد فقد أ. التي تناولت المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري ومجموعة طیور معاملة السیطره 

، ) T1(مقارنة بمعاملة السیطرة )P<0.05(معنویًا ) T4وT3و T2(من معامالت االضافة الثالثه ناتجة االفراخ ال

.لمعاملة السیطرة  فرخ20.2مقارنة بـفرخ لمعامالت االضافة الثالثةعلى التوالي 25.4و 28.0و 27.7أذ بلغ  

ي والسابق الحیوي والخلیط التآزري أستطاعت أن مما سبق یتضح لنا أن مجامیع الطیور التي تناولت المعزز الحیو 

و 27و 25فرخ  أكثر من مجموعة طیور معاملة السیطرة وبنسبة تفوق  4.8و 7.8و 7.0تعطي على التوالي 

 T2(قد ترجع هذه الزیادة المعنویة في عدد االفراخ الناتجة من معامالت االضافة الثالثة.  على التوالي %  19

التحسن المعنوي الحاصل في نسبة البیض الصالح للفقس ونسبة الخصوبة ، فضالعن أحتواء الى)T4وT3و

الذي یعزز اعدادها المتواجدة بشكل طبیعي بمنطقة Bifidobacteriumالمعزز الحیوي المستخدم على بكتریا 

ولون على أفراز مجموعة القولون ، حیث یمثل جدارة التجویفي مواضع مناسبة لتكاثرها بسبب قدرة خالیا جدار الق

السكریات المعقدة ضمن المادة المخاطیة التي توفر بیئة مناسبة اللتصاق ونمو وتكاثر االنواع البكتیریة المفیدة القادرة 

) Mannanoligosaccharide   )MOSعلى االستفادة من تلك السكریات كسكر

المكون )  Lipoteichoric acid(ن للـكمصدر للطاقة ، أو قد یكو ) Fructooligosaccharide )FOSوسكر

دورا في ذلك االلتصاق وبالتالي زیادة اعدادها وفعلها االقصائي للبكتریا  Bifidibacteriumللجدار الخلوي  لبكتریا

المرضیة كبكتریا القولون وغیرها من االنواع التي تسبب امراضا للجهاز التناسلي ومالها من تاثیر على نوعیة وجودة 

فضال عن قیام البكتریا المفیده في المعززات الحیویه المستخدمه بزیادة جاهزیه .)20(المنتج من الطیورالبیض

  ) . 21(العناصر الغذائیه والفیتامینات والتي تلعب دورا مهم بالتناسل 
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  معدل وزن الفرخ- 2

الطیور التي مجامیععدم وجود فروقات معنویة في معدل وزن الفرخ الناتج من ) 3(جدول التوضح نتائج 

أعطیت المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري ومجموعة طیور معاملة السیطرة ، أذ بلغ معدل وزن الفرخ  

  .غم لمعاملة السیطرة 36.4غم  لمعامالت االضافة الثالثة على التوالي و 39.0و 38.0و 39.0

لفرخ ، أال أنه وجدت فروقات حسابیه لصالح بالرغم من عدم وجود فروقات معنویة في معدل وزن ا

قد ترجع لقابلیة جیدة ال، وهذه النتیجة )  T1(مقارنة بمعاملة السیطرة )T4وT3و T2(معامالت االضافة الثالثه 

البكتریا المفیدة في المعززات الحیویة المستخدمة اضافة لفعل السابق الحیوي في االقصاء التنافسي للبكتریا المرضیه 

ما یتیح الفرصة لزیادة اعداد الفلورا المعویة وزیادة المواد الثانویة المنتجة منها كحامض االمیني الالیسین المهم ، م

بضرورة تغذیة امهات فروج اللحم خالل مرحلة االنتاج على علیقة ذات ) 22(في تغذیة االفراخ ، فقد اشارت حمودي 

  .هات البیاضة لى اعلى اوزان للفروج الناتج من االمللحصول ع% 0.77مستوى جید من الالیسین یصل الى 

  الهالكات الجنینیة واالفراخ الكابسة- 3

فروقات معنویة في لم تؤدي أضافة كل من المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري الى حدوث 

و 5.6و 8.5ب وعلى التوالي اذ بلغت قیم تلك النس. النسبة المئویة للهالكات الجنینیة مقارنة بمجموعة السیطرة 

االنخفاض من لمعاملة السیطرة ، فبالرغم% 7.1مقارنة بـ)T4و T3و T2(لمعامالت االضافة الثالثه % 13.9

اال النسبةالتي ارتفعت فیها ) T1(مقارنة بمعاملة السیطرة الثالثهفي معدالت تلك النسب لصالح معامالت االضافة

S.cerivisiaeقد یعزى ذلك االنخفاض في الهالكات الجنینیة لدور خمیرة و .عنویة ان تلك الفروقات لم تكن م

الى ان الفائدة العملیة من ) Moorthy)23، فقد سبق وان اشار المستخدمهالمتواجدة في كل من المنتجات الثالثة

جدار وذلك لقابلیة البیضاستخدام مزارع خمیرة الخبز الجافة في عالئق الدجاج البیاض هو لتحسین نوعیة قشرة

الخلوي بربط العناصر الغذائیة وبالتي زیادة ووفرة عنصري الكالسوم والفسفور المكونین الرئیسین لقشرة البیض الخمیرة

فضال عن دورها . وخفض نسبة الهالكات الجنینیةبدرجة رئیسیة وتسهیل أمتصاصهم في القناة الهضمیة وبالتالي

  .مهمه في التطور الجنینيبات الغذائیه والفیتامینات الفي زیادة جاهزیة المرك

لصالح لالفراخ الكابسة هالى االنخفاض المعنوي في النسبة المئویایضا ) 3(تشیر البیانات في الجدول

، اذ بلغت معدالت تلك ) T1(السیطرة بمجموعة معاملةمقارنة) T4و T3و T2(معامالت االضافة مجامیع

وقد یعزى .معاملة السیطرةل% 7.0مقارنة بـ الثالثة على التوالي لمعامالت االضافة%0.0و 0.0و 1الصفة 

بشكل عام لجمیع الهالكات الجنینیة ، لزیادة كفاءة معامل الهظم للعناصر الغذائیة من خالل قیام االحیاء السبب 

العوامل التي تساعد على زیادة معامل هظم المعززات الحیویة المستخدمة بافرازها للعدید من المجهریة المتواجدة في 

العناصر الغذائیة المكونة للعلیقة وفعل السابق الحیوي في سیادة البكتریا المفیدة المنتجة لبعض الفیتامینات والعناصر 

وامكانیتها في الحد من تعرض االجنة للنقص الغذائي لالفراخ في صفار البیضالتغذویةجاهزیتهاالغذائیة وتسهیل

ولهذا اتجة الباحثین نحو . خاصة في اواخر فترة الفقس ، علما ان مثل هذا النقص یسبب هالكات متاخرة لالجنة و 

استخدام التغذیة المبكرة لالجنة عن طریق حقن البیض بالمحالیل الغذائیة الحاویة على الفیتامینات والمعادن عند عمر 

راست الحدیثة ایضا المجراة في هذا المجال لوحظ ان حقن ، ومن خالل احدى الد) 24(یوم من فترة الفقس 18
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بیض التفقیس بسكر الكلوكوز وحامض االسكوربیك والالیسین والمثیونتین كـال على حده  او خلیطهما عند الیوم 

  ) .  25(الثامن عشر من الفقس وعن طریق كیس االمنیون قد اسهم في خفض نسبة الهالكات الكلیه للفروج الناتج 

تنتج من بیانات االدراسة مقدرة المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري في تحسین صفات نس

الخصوبة والفقس من البیض المخصب والكلي فضال عن زیادة عدد االفراخ التراكمي لكل دجاجة وتحسن معامل 

  .شهرآ عشراثناالتحویل الغذائي للدجاج البیاض المغذي على تلك المنتجات خالل فترة 

  

التآزريوالخلیط)Prebiotic(والسابق الحیوي) Probiotic(تأثیر اضافة المعزز الحیوي)3(جدول

)Synbiotic ( بأعمار مختلفةاللكهورن االبیضدجاجفي صفات االفراخ المنتجة من قطیع  

  ةالصفات المدروس

  )1(المعامالت

مستوى 

  ةالمعنوی
السیطرة

Control

)T1(  

  یويالمعزز الح

Probiotic  

)T2(  

  السابق الحیوي

Prebiotic  

)T3(  

  التآزريالخلیط

Synbiotic  

)T4(  

  دجاجة في/عدد االفراخ

  كل معاملة
20.2 b )1(27.7 a28.0 a25.4 a*

36.439.038.039.0N.S  )3()غم(معدل وزن الفرخ 

7.18.55.613.9N.S  الهالكات الجنینیة

a1.0 7.0  )3(االفراخ الكابسة b0.0 b0.0 b*

  طن علف/ كغم 5تمت أضافة المعزز الحیوي والسابق الحیوي والخلیط التآزري بواقع ) 1(

  ) اسبوع53-45(دجاجة خالل ثالثة اشهر من عمر/القیم تمثل عدد االفراخ)2(

  .مختلفة فرخ ناتج من ثالث فقسات بأعمار 764معدل وزن الفرخ الواحد لـ )3(

  اخ الكابسة  تمثل االفراخ التي لم تستطیع الخروج من البیضة بعد نقرها او كسرهااالفر ) 4(

N.Sتعني عدم وجود فروقات معنویة  

  )P < 0.01(االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة عند مستوى * 
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