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 المستخلص
 الكائنة لكلیة الزراعة / جامعة بغداد قسم اإلنتاج الحیواني ربة في حقل الطیور الداجنة جریت ھذه التجأ     

مستویات مختلفة من الذرة  ضافةثیر المعرفة تأ ،11/2/2018إلى  5/11/2017للمدة من  ،في أبي غریب
البیاض في بعض الصفات اإلنتاجیة  جعالئق الدجا الىنزیمیا الخام المعاملة و غیر المعاملة إ الحمراء

  .الفسلجیةو
ً أسبوع 22) بعمر Lohmman Brownدجاجة بیاضة نوع لوھمان البني (  128 دراسةفي العمل ستا حیث ا

غذي  ،دجاجات  4 في كل مكرر ) معاملةات مكرر 4 (معامالت  8عشوائیا على  یعھاوزتو  تھاتغذی تم 
لیھا في دلیل شركة تین حسب المرحلة العمریة المشار إعلى عالئق متساویة بالطاقة الممثلة و البرو الدجاج

 على وفقاختلفت عالئق  المعامالت في محتواھا من الذرة الحمراء و االنزیم  ،)Lohmmanن (الوھم
وھي خالیة من  الصفراء علیقة سیطرة  احتوت على الذرة[% ذرة حمراء T1( 0(األولى   - : اآلتیة المعامالت

% (T4) 30الرابعة  ،ذرة حمراء  %20   (T3) الثالثة ،ذرة حمراء   (T2) 10% الثانیة  ، ]الذرة الحمراء
غرام/ كغم  0.5علیقة سیطرة مضاف لھا خلیط انزیمات بنسبة [% ذرة حمراء0 (T5)الخامسة  ، ذرة حمراء

 (T8)المعاملة ، % ذرة حمراء + إنزیم(T7) 20السابعة  ،% ذرة حمراء + إنزیم(T6) 10السادسة   ،] علف
الى عدم وجود فروق معنویة بین  للصفات المدروسة نتائج المعدل العام أشارت% ذرة حمراء + إنزیم.   30

 ،وزن البیض معدل  ،معدل الزیادة الوزنیة  ،معامل التحویل الغذائي في فترة التجربة  على طولالمعامالت 
الوزن النسبي لصفار  ،الوزن النسبي لبیاض البیض  ،الوزن النسبي للقشرة  ،سمك القشرة ، رة وزن القش

مقارنة  T3مع مالحظة انخفاض في نسبة انتاج البیض و كتلة البیض لطیور المعاملة ، وحدة ھو ) والبیض 
مقارنة بالمعامالت  T2في المعاملة العلف  استھالكبالسیطرة و المعامالت األخرى ،كما انخفضت كمیات 

ً في اقل المعامالت   T7 , T5 , T1المعامالت  قد سجلت و .األخرى  مقارنةوزن البیاض  معدلمعنویا
 T8 , T6تمائل المعامالت  التي تماثلت فیما بینھا و تبین النتائج أیضاً  T2 , T8 , T6 , T4 , T3المعامالت ب

, T2,T1 على المعامالت  البیاض و أنھا تفوقت مجتمعة معنویاً  فیما بینھا في صفة أرتفاعT7,T5,T4, T3 
و أنھا  فیما بینھا في صفة قطر الصفار  T6 , T5 , T4 , T3 ,T2في ھذه الصفة كما تماثلت المعامالت 

ً على المعامالت  ً فیما بینھا في درجة المعنویة لھذه الصفة .  T8 , T6 , T1تفوقت معنویا   التي تماثلت أیضا
على بقیة المعامالت تلیھا   T1تشیر بیانات المعدل العام الى تفوق معنوي في معدل أرتفاع الصفار للمعاملة 

في أدنى الترتیب و في قطر الصفار تفوقت  T8 ,T7و جاءت المعاملتان  T5, T4 , T3 , T2 المعامالت 
ً على  T3 معنویا على بقیة المعامالت تلیھا المعاملة   T4 , T2 ,T1المعامالت  ً أیضا التي تفوقت معنویا
في   T8 , T7 , T6 , T5أما في صفة دلیل الصفار فقد تماثلت المعامالت    T8 , T7 ,T6 , T5المعامالت 

ً في درجة المعنویةالتي تماث  T4 , T3 , T2 ,T1تفوقھا المعنوي على المعامالت    .لت بیتھا أیضا
اتضح من الدراسة عدم وجود فروق معنویة في مستوى الكالسیوم في مصل الدم أثناء المدتین الثانیة والرابعة 
في حین وجدت فروق معنویة أثناء المدتین األولى والثالثة و لم یالحظ وجود فروق معنویة في مستوى 

ابعة لكن وجدت فروق معنویة في مستوى الفسفور لمصل الدم بین المعامالت أثناء المدد الثانیة ، الثالثة والر
الفسفور لمصل الدم خالل الفترة االولى ، وأوضحت الدراسة بأنفراد الفترة الثالثة بعدم وجود فروق معنویة 
بین المعامالت في مستوى كلوكوز مصل الدم في حین وجدت الفروق المعنویة في المدد االخرى من التجربة 

كما أوضحت الدراسة عدم وجود فروق معنویة في مستوى كل من البروتین الكلي  ،االولى ، الثانیة والرابعة 
والكولیسترول في مصل الدم خالل المدتین الثالثة والرابعة بینما وجدت فروق معنویة لكلیھما اثناء المدتین 

  االولى والثانیة .


