
  
  

  

 
  المستخلص

لھندسة علوم انتاج الحیواني/كلیة لقسم اإل ألتابع الطیور الداجنةجریت الدراسة في حقل أ
فة ضاتأثیر إ لدراسة، 6/1/2018إلى  26/11/2017بي غریب، للمدة من أبغداد/جامعة /الزراعیة

، لذبیحةا، صفات ةنتاجیاإل بعض الصفاتفي لى العلیقة إ لمازةمن مسحوق درنات األ مستویات مختلفة
من  فرخاً  390 م في التجربةاستخد .فروج اللحم ألمعاءالتغیرات التشریحیة والنسیجیة والعد البكتیري 

، أیام 10–1فراخ على علیقة البادئ لمدة غذیت األ .مجنسة بعمر یوم واحد Ross 308لحم ساللة فروج 
ً. 42–25، وعلیقة نھائیة لمدة یوماً  24–11وعلیقة نمو لمدة  عامالت بواقع م 5وزعت الطیور على  یوما

جربة معامالت الت كانتنثى) وأ13ذكر+13( اً طیر 26ل مكرر یحتوي على مكررات لكل معاملة وك 3
 T3 لمازة،من مسحوق درنات األ 0.5%إضافة  T2 ضافة)،دون إمعاملة السیطرة (من  T1 لتالي:كا

 T5 لمازة ومن مسحوق درنات األ1.5% إضافة  T4 لمازة،من مسحوق درنات األ 1%إضافة 
ؤثر یلم  لمازةاأل درنات ضافة مسحوقھرت النتائج أن إظمسحوق درنات األلمازة. أ من 2% إضافة

ُ في معدل وزن الجسم الحي،  ل الدلی معدل استھالك العلف، معامل التحویل الغذائي، مقیاسمعنویا
ن یة بیاالنتاجي، سرعة النمو ومقیاس عامل الكفاءة االنتاجیة االوربي، بینما وجدت فروق معنو

اعلى تفوق  T1المعاملة ) لمعدل الزیادة الوزنیة في االسبوع الرابع فقط، اذ سجلت P<0.05معامالت (ال
أظھرت یحة فقد ما صفات الذبأ. التي سجلت اوطأ معدل للزیادة الوزنیة T3معنوي بالمقارنة مع المعاملة 

لذكور والذكور ل ومع األحشاء زن الذبیحة من دون األحشاءلو (P<0.05) اً معنوی اً ضافة تفوقمعامالت اإل
ً بالمقارنة مع ناث واإل حساب نسبة  بینما لم یالحظ وجود فروق معنویة بین المعامالت عند ،T1سویا

لداخلیة احشاء أللالمأكولة، الوزن النسبي لقطعیات الذبیحة والوزن النسبي  األحشاءمع او بدون التصافي 
 تفوقاً  يثني عشرلالالقیاسات فأظھرت ، باألسبوع الرابع ما الصفات النسیجیةأ .البطن دھنالقابلة لألكل و

ُ ل طیة وسمك طبقة المخاعند قیاس طول ألزغابات، عمق الخبایا، سمك ال T3 (P<0.05)لمعاملة معنویا
ً  T5و  T3 ،T4 اظھرت المعامالت في الصائمو الجدار الكلي. ً معنویا ألزغابات  عند حساب طولتفوقا

ً  T3المخاطیة، وتفوقت وسمك الطبقة  ذلك تفوقت كعند قیاس عمق الخبایا وسمك الجدار الكلي، معنویا
ً  T4المعاملة  عند قیاس سمك  T5عند قیاس سمك الجدار الكلي. اما في اللفائفي فتفوقت المعاملة معنویا

في  يعشر ثنيلال (P<0.05)تم الحصول على تأثیر معنوي  سبوع السادس،وفي األ الطبقة العضلیة.
 T2و  T4 ،T3 ،T5 عمق الخبایا ول T5و  T3 ،T4طول الزغابات، ل T2و  T4 ،T3 ،T5 المعامالت

طول ل T5و  T2 ،T3 ،T4 بینما في الصائم كان التفوق المعنوي للمعامالت ،سمك الطبقة المخاطیةل
ي اللفائفي ما ف، وأسمك الطبقة المخاطیةل T5و  T2 ،T3 ،T4عمق الخبایا و ل T5و  T3 ،T4 الزغابات،
سمك ل T5و  T4عمق الخبایا و ل T3و  T4 ،T5 ،T2طول الزغابات، ل T5و  T4 المعامالتفقد تفوقت 

عنوي فرق م سبوع الرابع كان ھناكالتشریحیة لألمعاء الدقیقة في األما الصفات . أالطبقة المخاطیة
)P<0.05ناث إلاسجلت سبوع السادس وفي األ ،لمازةئم لصالح معامالت إضافة األ) في صفة طول الصا

ً معنویة لصالح جمیع معامالت األفروق  األثني مساحةة السیطرة في صفتي وزن ولمازة مقارنة مع معاملا
 في صفة الطول T5و  T2 ،T3في صفة  العرض،  T5و  T4كذلك سجل تفوق معنوي لصالح  عشري،

بي نسزن والوزن ال) فقط في صفات الوP<0.05فضال عن مالحظة وجود فرق معنوي ( ،الوزن النسبيو
ظھرت أفلسادس ما العد البكتیري لألسبوعین الرابع واألمازة. للفائفي لصالح إناث معامالت إضافة األ

ا عداد البكتیریل ألصالح معامالت إضافة مسحوق األلمازة من ناحیة تقلی )P<0.05( اً معنوی اً النتائج تفوق
  .Lactobacillus عداد البكتیریا النافعةوزیادة أ Coliform المرضیة


