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أ  
  )Abstractالمستخلص (

أجریت خمس تجارب منفصـلة لمعرفـة اثـر المعـزز الحیـوي المصـنع محلیـًا فـي األداء اإلنتـاجي للـدجاج ، 
تصـنیع المعـزز الحیـوي علـى ثـالث مراحـل شـملت األولـى عـزل بكتریـا العصـیات اللبنیـة  التجربة األولىجرى في 

جفیـف فـي الحلیـب الفـرز لالحیـاء المجهریـة المسـتخدمة فـي بطریقة محورة ، في المرحلة الثانیـة تـم اجـراء عملیـة ت
 Lactobacillusتصـــــنیع المعـــــزز الحیـــــوي وكـــــًال علـــــى حـــــدة وهـــــي بكتریـــــا العصـــــیات اللبنیـــــة وبكتریـــــا 

acidophilus  وبكتریـاBacillus subtilis    وخمیـرةSaccharomyces cerevisiae  وبعـد ،
كسـبة فــول الصــویا ، وفــي المرحلـة الثالثــة تــم خلــط االحیــاء ذلـك اضــیف لكــل نــوع مـن االحیــاء المجهریــة مســحوق 

المجهریة المجففة في حلیـب الفـرز والمحمولـة علـى مسـحوق كسـبة فـول الصـویا مـع بعضـها لتكـوین منتـوج معـزز 
خلیـــــــة مـــــــن بكتریـــــــا العصـــــــیات اللبنیـــــــة وبكتریـــــــا  910حیـــــــوي یجهـــــــز الغـــــــرام الواحـــــــد منـــــــه بمـــــــا ال یقـــــــل عـــــــن 

L.acidophilus تریا من بك 810وB.subtilis  وخمیرةS. cerevisiae.  
كغـم معـزز حیـوي لكـل طـن علـف مقـدم لـذكور امهـات فـروج اللحـم (فـاوبرو)  6و 4،  2وجد ان اضـافة 

اسـابیع) لهـا ، ولـم یسـتطع  7-0لـم یحسـن معنویـًا مـن االداء االنتـاجي التراكمـي ( التجربـة الثانیـةالمستعملة فـي 
السـلبي فـي االداء االنتـاجي ، فضـًال عـن ذلـك فانـه لـم تكـن هنـاك فـروق %) 20و 10ان یقلل من اثر الشعیر (

معنویة في نسبة التصافي ونسب قطعیـات الذبیحـة ونسـب اوزان االحشـاء الداخلیـة بـین مسـتویات المعـزز الحیـوي 
  المختلفة.

 7و 4،  2عـدم وجـود تـأثیر معنـوي لطـول فتـرة اضـافة المعـزز الحیـوي ( التجربة الثالثةأوضحت نتائج 
كغـــم لكـــل طـــن علـــف) فـــي االداء االنتـــاجي  6و 4اســـابیع) وكـــذلك لمســـتوى إضـــافة المعـــزز الحیـــوي (صـــفر ، 

) ، وكـذلك فـي نسـبة التصـافي ونسـب اوزان قطعیـات الذبیحـة 2000اسابیع) لفروج اللحم (أباء  7-0التراكمي (
  ونسب اوزان االحشاء الداخلیة.

كغم لكل طـن علـف مقـدم للـدجاج  6و 4،  2الحیوي بواقع لوحظ ان اضافة المعزز  التجربة الرابعةفي 
% HD ، %HH) لــم یــؤثر معنویــًا فــي معــدالت انتــاج البــیض (علــى اســاس ISA Brownالبیــاض (ســاللة 

ــــوحظ وجــــود تحســــن معنــــوي  والتراكمــــي) ، وزن البــــیض ، معامــــل التحویــــل الغــــذائي ونســــبة الهالكــــات ، ولكــــن ل
ة الثانیــة (فتــرة االجهــاد الحــراري) وهــذا مــا یشــیر الــى فعالیــة المعــزز ) فــي انتــاج البــیض فــي الفتــر 0.0045(أ<

الحیوي في تقلیل حدة االجهاد الحراري ، لوحظ كذلك بان اضـافة المعـزز الحیـوي ادت الـى ظهـور تحسـن معنـوي 
) فــي نســبة ظهــور 0.05) فــي نوعیــة البیــاض (وحــدة هــو وارتفــاع البیــاض) مــع انخفــاض معنــوي (أ<0.05(أ<

  دمویة واللحمیة في البیض المنتج.البقع ال
) تـؤدي 2000الـى ان اعطـاء المعـزز الحیـوي المهـات فـروج اللحـم (أبـاء  التجربة الخامسةتشیر نتائج 

) فــي عــدد األفــراخ المنتجــة مــن كــل دجاجــة ، فضــًال عــن ذلــك فقــد تحســن معنویــًا 0.01إلــى زیــادة معنویــة (أ<
لح للترقیـد ، معامـل التحویـل الغـذائي ، معـدل وزن البیضـة ، ) معدل إنتاج البیض ، عدد البیض الصـا0.05(أ<

) نسبة البیض ذو الصفارین والبیض الصغیر جـدًا ، ویالحـظ مـن نتـائج ادخـال سـبعة 0.05وانخفض معنویًا (أ<
ــــادة معنویــــة (أ< 2173فقســــات ( ــــى حــــدوث زی ) فــــي نســــبة 0.01بیضــــة) أن اضــــافة المعــــزز الحیــــوي ادت ال

  ) لصالح مجامیع الطیور التي أعطیت المعزز الحیوي.0.0001لفرخ (أ<الخصوبة وفي معدل وزن ا
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