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وزن في  الكيفير واستجابة الجنس حليبمختلفة من  تراكيزمعرفة تأثير أضافة أستهدفت التجربة  :الخالصة             

حيث استخدم فيها  ، يوم 94المربى لعمر  Rossلة سال فروج اللحمل وقياسات الجسم صفات الذبيحة بعضالجسم الحي و

 44معامالت) 5 علىعشوائيا وبالتساوي بعمر يوم واحد ، التي وزعت  843Ross فرخ فروج اللحم ساللة 954

تحضير حليب  T5و T1،T2،T3،T4المعامالت  مثلتفرخ/مكرر( ،  84مكررات/معاملة ) 8فرخ/معاملة( وبـ 

 زوبعدها اضافة التراكي غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر 04و  05و  04و  5و  4ية الكيفير حسب التراكيز التال

أدت  -: االتي ، وقد بينت النتائجمل حليب الكيفير/لتر ماء( طوال مدة التجربة 04المحضرة بكمية ثابتة الى ماء الشرب)

الجسم الحي ووزن الذبيحة  وزنفي كل من ( P<0.01الى تفوق معنوي)( T5و T4و T3و T2)  ةمعامالت االضاف

درجة امتالء و، كما وتفوقت قيم تلك الصفات  (T1ومحيط الصدر والفخذ مقارنة بمعاملة السيطرة )وطول الجسم 

وعظم  ةالوصلة الفخذيالفخذ وطول عظم في ( P<0.01معنوي ) حصول ارتفاع لوحظو  للذكور على االناث ، الجسم 

قيم تلك الصفات ( P<0.01معنويآ) كما وارتفعت،  T2و T1بالمعاملتينمقارنة  T5و T4و T3 التللمعامالقص 

 أثرت حبيبات الكيفيرمختلفة من  مستوياتان اضافة  هذه الدراسهذبائح الذكور مقارنة باالناث . يستنتج من لصالح  

 . يوم 94عمرلفروج اللحم المربى  وأناث ذبائح ذكور معنويآ في جميع صفات ومقاييس
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 المقدمة

جارييية ان التحسييينات الوراثييية والبيفييية فييي السييالالت الت 

الحديثة لفروج اللحيم أدت اليى زييادة سيريعة فيي معيدالت 

، اال ان سيييرعة النميييو العاليييية أثيييرت سيييلبآ عليييى  النميييو

( Havenstein ،0449و Qureshiاستجابتها المناعيية )

ومييع هييذه التحسييينات والتطييورات الحاصييلة فييي صييناعة 

فروج اللحم بدأ الباحثون بادخال وسائل حديثة فيي التربيية 

( كبييديل Probioticsتخدام المعييززات الحيوييية)مثييل اسيي

عيييييييين اسييييييييتخدام االدوييييييييية والمضييييييييادات الحياتييييييييية 

(Westhuizen ،0443 وذليييييك لتعزييييييز دور الفليييييورا )

المعويييية وتحفييييز الجهييياز المنييياعي لرفيييع مناعييية الجسيييم 

والقضيياء علييى البكتريييا المرضييية وميين ثييم تحسييين االداء 

 Humphreyاالنتييييييييييييييياجي للطييييييييييييييييور الداجنييييييييييييييية)

 ( .0440ؤه،وزمال

 ي( اليذKefir milkاتجهت االنظار الى حلييب الكيفيير)  

هييو احييد أنييواع المعييززات الحيوييية المسييتخدم فييي ت ذييية 

االنسان والحيوان وله فوائد تينعكس عليى تحسيين الصيحة 

 Can)فضي  عين خصائصية البايلولوجيية العامة واالنتياج

، ويسييييمى  ييييراب الحليييييب المخميييير  (0400وزمييييالؤه،

اليذي سيا من اكثر اليدول انتاجيآ لحلييب الكيفيير وتعتبر رو

يمكييييين انتاجييييية تقلييييييديآ عييييين طريييييي  اضيييييافة حبيبيييييات 

اليى الحلييب بعيد  %04-0( بنسبة Kefir grainsالكيفير)

سييياعة بدرجييية حيييرارة  09بسيييترتة وتركييية يتخمييير لميييدة 

ال رفيية بعييدها تصييفى الحبييوب بمصييفاة بالسييتيكية ويمكيين 

  النتياج حلييب الكيفيير اعادة اسيتخدام الحبيوب ميرة اخير  

(Wszolek ،0442وزمالؤه. ) 

تمثل حبيبات الكيفير مجتمع مايكروبي مكون من انيواع    

لكييييل ميييين بكتريييييا حييييامض الالكتيييييك وحييييامض اللبنيييييك 

والخمائر والفطريات التي تشكل عالقة تكافلية معقيدة فيميا 

                        بينهيييييييييييا داخيييييييييييل القنييييييييييياة الهضيييييييييييمية للمضيييييييييييي 

(Balabanova  وPanayotov،0400 وتحتييوي علييى )

ميييواد غذائيييية كالبروتينيييات ودهييين الحلييييب والسيييكريات 

وهييي ذات  ييكل العناصيير المعدنييية بعييض ووالفيتامينييات 

ويمكن تميزها بسهولة بشكلها المشابة لزهيرة  غير منتظم 

القرنابيط ، لزجة وغروية او جيالتينية ولها رائحة ممييزة 

قابلييية لليييذوبان فيييي المييياء  ولونهيييا ابييييض مصيييفر وغيييير

 ( . 0400وزمالؤه، Gaware)       والمذيبات االخر 

فيييي ضيييوء ماتقيييدم ولعيييدم تيييوافر الدراسيييات حيييول دور   

فيييي صيييفات الذبيحييية فقيييد اجرييييت هيييذه  حبيبيييات الكيفيييير

 حليييبمختلفيية ميين  تراكيييز الدراسيية لتحديييد اثيير اضييافة

فييي بعييض ميين  الييى ميياء الشييرب لفييروج اللحييم  الكيفييير

انياث وذكيور فيروج  ذبيائحجسم ات ومقاييس واطوال صف

 .  يوم 94لعمراللحم المربى 

 المواد وطرائق العمل

حقل الطيور الداجنة التابع لقسم في  نفذت التجربة الحقلية 

جامعة ب داد للمدة  –كلية الزراعة الثروة الحيوانية في 

 عمالأستتأثير  معرفةل 07/0/0409/ ل اية 04/0من 

 حليب الكيفير المضاف الى ماء الشربلفة من مخت تراكيز

عدد من صفات وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة وفي 

استخدم  اذ، يوم  94لفروج اللحم بعمر هومقاييس الذبيح

بعمر يوم  Ross308فرخ فروج اللحم ساللة  954فيها 

 44معامالت  5واحد وزعت عشوائيا وبالتساوي على

فرخ/مكرر( ،  84ة )مكررات/معامل 8فرخ/معاملة وبـ 

تحضير حليب الكيفير حسب المعامالت  و ملت

: T2السيطرة بدون اية اضافة ،   T1التالية: اتالتراكيز

: اضافة T3غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر ، 5اضافة 

: اضافة  T4،غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر 04

غم 04: اضافة T5غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر ،05

ربيت الطيور تربية بات الكيفير/لتر حليب بقر ، حبي

م/كن احتوت كل  0.3×8ارضية داخل اكنان بمساحة 

على نوعين من ذيت الطيور ، غفرخ  84منها على 

بشكل ( وPelletsالعالئ  الجاهزة وعلى  كل اقراص)

 %04و %08نمو على الباد ء والعليقة  احتوتحر 

ثلة/ك م عل  كيلو سعرة طاقة مم  8044بروتين خام و

التحليل الكيميائي  (0ويوضح جدول)على التوالي 

 المحسوب للعليقتين

 تجهيز العينات

ذكيييور(  8انييياث،8طييييور مييين كيييل معاملييية ) 2تيييم اخيييذ   

بصيييورة عشيييوائية بعيييد اخيييذ وزن الجسيييم الحيييي ذبحيييت 

سياعة وجير   9يوم بعيد تصيويمها قبيل اليذبح بيـ 94بعمر

ونييزع الييري   لمييدة دقيقتييين 4م58سييمطها بدرجيية حييرارة 

واجرييت عملييية ازاليية االحشياء الداخلييية ، بعييدها تييم وزن 

الذبيحة واخذ قياس كل مين طيول الجسيم باسيتخدام  يريط 

قياس خاص مقسم الى اجزاء الملم ، اذ تم اخذ القيياس مين 

مييرخرة الرقبيية ) بداييية عظييم الترقييوه( الييى نهاييية الييذنب) 

وذلييك  (Breastنهاييية الفقييرات القطنييية( ومحيييط الصييدر)

بلي   يريط القيياس حيول الصيدر وبشيكل مالميس ليه مين 

( Thighالمنطقة التي تقع اعليى الجنياحين ومحييط الفخيذ)

ميييين خييييالل ليييي   ييييريط القييييياس حييييول الفخذ)الب ييييدادي 

( ، فض  عن قياس طول عظمي الفخيذ 0445وزمالؤه ، 

( وعظيم القيص باسيتخدام Drumstickوالوصلة الفخذية)

درجة امتالء الجسم والصدر   ريط القياس ، واستخرجت

لليييذبائح ، وفقيييا للمعادلييية التاليييية التيييي ذكرهيييا)العلواني ، 

0440 : )- 

محيييييييييييييييييييييط الصدر)سييييييييييييييييييييم(                                                         

 وزن الذبيحه)غم(

درجة اميتالء        ----------درجة امتالء الصدر =      

 -----------الجسم= 

طييييييييييييييييييييييول الجسم)سييييييييييييييييييييييم(                                                          

 طول الجسم)سم(

تم تحلييل البيانيات باسيتخدام تجربية عامليية ذات عياملين   

همييا حليييب الكيفييير والجيينس طبقييت بالتصييميم العشييوائي 

Duncan  (0455 )الكامييل ، كمييا جيير  اختبييار دنكيين
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معنوية بين المتوسطات متعدد البيانات لمقارنة الفروقات ال

للصييفات المدروسيية ، وقييد اسييتخدم البرنييامج االحصييائي 

( فييي تحليييل البيانييات وفيي  النمييوذج 0440)SASالجيياهز

  -الرياضي االتي:

          Yikj = µ + ti + sj+eijk                           

 النتائج والمناقشة

ة مين ( تأثير أستعمال تراكيز مختلف0يالحظ من الجدول)  

حلييب الكيفيير المضيياف اليى مياء الشييرب فيي معييدل وزن 

الجسييم الحييي ووزن الذبيحيية وطييول جسييم الذبيحيية لفييروج 

يييوم ، اذ يالحييظ  94اللحييم )ذكييور وأنيياث( المربييى لعميير

( وتحسيين عييددي فييي قيييم P<0.05وجييود تفييوق معنييوي )

تلييييك الصييييفات بزيييييادة تراكيييييز اضييييافة حليييييب الكيفييييير 

(T2،T3،T4 ،T5مقارنية ، ) ( بمعاملية السيييطرةT1 اذ )

غيييم  8534.4و 8903.3و 8900.5و 8007.5بل يييت 

غم لصفة وزن الجسم الحي ، في حين 8042.8مقارنة بـ 

غيييم  0780.5و 0700.5و 0292.8و 0922.8بل يييت 

غم لصفة وزن الذبيحية ، كميا وبل يت  0820.5مقارنة بـ 

سييم 02.0سييم مقارنيية بييـ  07.8و 07.0و 02.4و 02.2

الذبيحيية علييى التييوالي ، قييد يعييز  ذلييك لصييفة طييول جسييم 

التفوق لدور حلييب الكيفيير اليذي يعيد معيززي حيوييآ فعيا  

المتالكييية اكثييير مييين خمسيييين نوعيييآ مييين البكترييييا المفييييدة 

(Pogacic ،التي بزيادتهيا سيوف تيردي 0408وزمالؤه )

الى حدوث ت يرات مورفولوجية داخل القناة الهضمية عن 

( Lactobacilliاللبنييية)طرييي  سيييادة بكتريييا العصيييات 

المتواجييدة باعييداد كبيييرة فييي التجمييع المايكروبييية لحليييب 

الكيفييير وبالتييالي انتاجهييا لحييامض اللبنيييك القاتييل للبكتريييا 

المرضيية اال انييه يعييد غييذاءي للخاليييا المعوييية وهييذا بييدوره 

يسييهم فييي زيييادة طييول الزغابييات المعوييية وبالتييالي زيييادة 

ئية ومياينعكس اخييري عليى معدل امتصاص العناصر ال ذا

 Haddadinزييييييييييادة وزن الجسيييييييييم ووزن الذبيحييييييييية )

( ، كميييا وليييوحظ وجيييود ارتفييياع عيييالي 0442وزميييالؤه،

( في قييم تليك الصيفات ليذبائح اليذكور P<0.01المعنوية )

غييم  0738.4غييم و 8580.4مقارنيية باالنيياث ، اذ بل ييت 

غيم 0835.4غيم و 8040.4سم للذكور مقارنة بـ 07.0و

نيياث علييى التييوالي ، قييد ترجييع الزيييادة فييي سييم لال02.5و

وزن الجسم الحيي ووزن الذبيحية لليذكور مقارنية باالنياث 

لكيون الييذكور تتفيوق علييى االنياث وبالتييالي زييادة مقيياييس 

 ( .  Lilburn  ،0449ذبائحها وف  ما ا ار اليها )

( تيأثير أسيتعمال تراكييز مختلفية  8يتبين مين الجيدول )  

ضياف الييى مياء الشييرب فيي معييدل مين حلييب الكيفييير الم

محيط الصدر ومحيط الفخذ لفروج اللحم ) ذكور وأناث( 

ييييوم ، اذ يالحيييظ وجيييود تفيييوق عيييالي  94المربيييى لعمييير

( فيييي قييييم تليييك الصيييفتين للطييييور P<0.01المعنيييوي )

المسيييييييييييتعملة تراكييييييييييييز مختلفييييييييييية مييييييييييين حلييييييييييييب 

( مقارنييية بمعاملييية السييييطرة T2،T3،T4 ،T5الكيفيييير)

(T1 اذ بل يييييت ، )سيييييم  98.4و 90.5و 90.3و 94.4

سم لصفة محيط الصدر ، في حين بل يت 94.0مقارنة بـ 

سيم 03.3سم مقارنية بيـ  08.2و 00.7و 04.4و 04.0

لصييفة محيييط الفخييذ علييى التييوالي ، وهييذه نتيجيية طبيعييية 

للطيور المستعملة  للزيادة الحاصلة في وزن الجسم الحي

وي والحيا (0408حليب الكيفير في مياء الشيرب )عيوده،

علييى انييواع مختلفيية ميين البكتريييا المفيييدة المسيياهمة فييي 

تييوافر االحمييام االمينييية االساسييية المهميية فييي تكييوين 

( 0404وزمييالؤه ) Eidبييروتين الجسييم كمييا ا ييار اليييه 

وافرازهييا العديييد ميين االنزيمييات الهاضييمة كييأفراز أنييزيم 

االميليز من قبل بكتريا العصييات اللبنيية المهيم فيي تحليل 

انزيم البيتا كلوكاينيز الذي يسهم في تقلييل لزوجية والنشا 

محتويات االمعياء ومين الميادة الجافية فيي الفضيالت مميا 

ييييردي اليييى تحسييين معاميييل هضيييم النيتيييروجين والميييادة 

( حيييث ان جميييع هييذه 0447وزمييالؤه ،  Jinالعضييوية )

تعمييل علييى زيييادة جاهزييية العناصيير ال ذائييية  االنزيمييات

و أفضل حيث ان حجم و وزن وبالتالي الحصول على نم

اعضييياء الجهييياز الهضيييمي لهيييا ارتبييياط وثيييي  ميييع وزن 

الجسم في االفيراخ التيي اسيتخدمت حلييب الكيفيير مبكيرا 

بعد الفقس فضال عن اليدور اليذي تردييه الت ذيية المبكيرة  

لالفييراخ بييالعل  او بييالمعززات الحيوييية بتنشيييط عميييل 

حسين اسيت الل الخاليا في االمعاء الدقيقة مما يردي الى ت

 Phillipsالمييييواد ال ذائييييية وتحقييييي  اقصييييى اسييييتفادة )

( وتحسييين بيفيية القنيياة الهضييمية واداميية التييوازن 0440،

المييييايكروبي لصييييالح البكتريييييا النافعيييية علييييى الضييييارة 

وبيياالخص فييي جييزء االمعيياء الدقيقيية التييي تعييد مركييز 

لتواجييد النبيييت المعييوي وسييرعة التصيياقها علييى سييطح 

نتشيييرة عليييى  يييبكة اليييياف الميوسيييين طبقييية المخييياط الم

الم طية للخالييا المعويية اذ تعيد هيذه الطبقية بيفيه مناسيبة 

لنموها وهذا بدوره يعيزز مين قابليية االفيراخ خاصية فيي 

بدايييية العمييير عليييى مقاومييية بعيييض المسيييببات المرضيييية 

(Uni  وFerket ،0449 كما وليوحظ وجيود ارتفياع ، )

الصيفتين ليذبائح ( فيي قييم تليك P<0.01عالي المعنويية )

سيييم 00.4و 90.9اليييذكور مقارنييية باالنييياث ، اذ بل يييت 

سم لالناث على التيوالي  04.0و 94.4للذكور مقارنة بـ 

، وذليييك للزييييادة فيييي وزن الجسيييم الحيييي ووزن الذبيحييية 

لليييذكور مقارنييية باالنييياث ، اذ يعيييد وزن الجسيييم الحيييي 

الحصيييلة النهائييية لسييرعة النميييو لجميييع اجييزاء الجسيييم 

نعكس عليى وزن الذبيحية كميا ويعيد وزن الجسيم والتي تي

الحييي ميين القياسييات المهميية التييي لهييا تييأثير فييي مختليي  

اقتصاديات االنتاج وبالتالي زيادة بعض مقياييس الذبيحية 

 ومنها محيط الصدر والفخذ .
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 يبين التحليل الكيميائي المحسوب للعليقتين (:1)جدول 

 

              

 حسب  (0)

 

قة النمو علي (1)التحليل الكيميائي عليقة البادئ   

لممثلة)كيلو ةالطاق 8044 8044

 كالوري/ك م(

 البروتين الخام)%( 08 04

 الدهن الخام)%( 5.05 5.48

 االلياف الخام)%( 2 2

 رماد خام)%( 3 3

0.5-4.4  0.5-0.4  الكالسيوم)%( 

(% ) الفسفور المتاح 4.74 4.25  

)%(المثيونين 4.54 4.94  

 السيستين)%( 4.94 4.85

 الاليسين)%( 0.04 0.4

4.84-4.05  4.84-4.05 الصوديوم)%(     

 المن نيز)مل م/ك م( 24 24

 الزنك)مل م/ك م( 94 94
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 يوم  94فروج اللحم المربى لعمر  يحة وطول الجسم لذبائحتأثير اضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في وزن الجسم الحي ووزن الذب.  2 جدول   

 

 الصفة
 الخطأ القياسي ±المتوسطات 

 طول الجسم )سم( وزن الذبيحة)غم( وزن الجسم الحي)غم(

 الجنس
 ( 1)المعامالت

 المعدل أناث ذكور المعدل أناث ذكور المعدل أناث ذكور

(T1) 235.0  ±3285.0b  3107.5b2.202  ± 196.3b16303 ±2470.0bc2.20.  ±  2255.0c620. ±2362.5b1.202 ± 26.3a.06 
a  ±  

25.9.00    
±  26.1a 

.00 

((T2 122.5 ±3317.5b  ± 3117.5b2202  ± 3217.5b9300  ± 2565.0bc020. 
± 2367. 5c    

42.5c 
±2466.3ab3000 ± 26.9a.09 

3a  ±  

26..00 

±  26.6a 
.00 

(T3) 
 

±3545.0ab1220. 
±3280.0b20.0.  3412.5ab16000  ± 2842.5ab0202 

 ±  

2450.0c12.0.  

 ± 

2646.3a16601 ± 27.2a.09  ±  26.8a.06  
a ±  26.9 

.06 

(T4)  

±3640.01a1.20. 
 ± 3217.5b9902 

 ± 

3428.8a21002 
 ± 2982.5a12902 

c200202  ±  

0902 

 ± 

2712.5a13002 
± 27.5a.02 ±  26.8a .06 

±  27.1a 
.06 

(T5)  ± 3872.5a2902  ± 3287.5b902 
 ± 

3580.0a13006 

 ±3055.0 a 

1620. 
b0900.5 ±  0902 

 

±2732.5a10300 
± 27.5a.0. ±  26.9a .03 

±  27.2a 
.06 

 المعدل
532.0a ±  1.606  3202.0b62000  2783.0a  ±33.2 2385.0  ±83.9   ±7.1a  .02 

  ± 26.5a 

.02   
 

مستوى 
 المعنوية

** ** * ** ** * NS NS NS 
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** تشير االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات عند  (P<0.05* تشير االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات عند مستوى معنوية  ) 
غم/لتر حليب بقر على التوالي .2,  12,  .1,  2,  .اليها حبيبات الكيفير بمقدار  اضيف 2و 0,  6,  2,  1( المعامالت 1) (P<0.01مستوى معنوية  )
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الكيفير واستجابة الجنس في محيط الصدر لذبائح اناث وذكور فروج  حليبمختلفة من  تراكيز.  تأثير أضافة 3جدول 

 يوم 94اللحم المربى لعمر

 

  الخطأ القياسي ±توسطات الم                                          

 محيط الصدر محيط الفخذ الصفة

 ذكور أناث المعدل ذكور أناث المعدل
 الجنس

 (0)المعامالت

±18.8d4.5 ±18.6f4.5 ±19.1ef0.4 ±40.14d 4.8 39.8e    ±4.0 ±40.5de4.0 (T1) 

±20.2c4.5 ±19.4ef4.4 ±20.9cd4.5 ±40.93cd4.7 ±40.3de  4.0 ±41.6cd0.5 ((T2 

±20.9bc4.2 ±19.9def4.4 ±21.9bc4.0 ±41.8bc 4.5 ±41.06cde4.4 ±42.6abc4.9 
(T3) 

±21.7b4.7 ±20.5cde4.8 ±22.9b4.0 ±42.5ab 4.5 ±41.70bcd4.0 43.4ab ±4.0 
(T4) 

±23.6a4.2 ±22.6b4.8 ±24.6a4.0 ±43.0a   4.2 ±41.99bcd4.4 44.1a ±4.4 
(T5) 

 ±20.2b4.5 ±21.9a4.7  ±40.96b  4.8 ±42.4a4.5 
 المعدل

مستو   ** ** ** ** ** **

 المعنوية

** تشير االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات عند مستو  معنوية  

(P<0.01) 

 لتر حليب بقر/  غم  04، 05، 04،  5،  4بمقدار حبيبات الكيفير اضي  اليها  5، 9،  8،  0،  0المعامالت  (0)

 على التوالي

 

الكيفيير  حلييبتراكييز مختلفية مين  عملة المسيتفيروج اللحيم  وأنياث ( درجة امتالء الصدر لذبائح ذكيور0يظهر الشكل)  

 عملةللطييور المسيتيالحيظ عيدم وجيود فيروق معنويية فيي قييم تليك الصيفة  ، اذييوم  94عميرلالمضاف اليى مياء الشيرب 

ظ عدم وجود فروق معنوية في درجة امتالء الصدر للذكور ، كما يالحالكيفير  ليبمختلفة من ح تراكيز عملةوال ير مست

 الكيفير . حليبمختلفة من  تراكيز عملةوال ير مست عملةالمستواالناث 
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1.6 1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

1.535

1.54

1.545

1.55

1.555

1.56

1.565

1.57

1.575

1.58
در

ص
 ال

ء
ال

مت
 ا
جة

در

(T1) (T2) (T3) (T4) (T5) ا      ر

درجة امتالء الصدر

 
درجة امتالء الصدر لذبائح اناث وذكور واستجابة الجنس في  الكيفير حليبمختلفة من  تراكيزتأثير أضافة ( 1شكل)

 يوم 94عمرل ىاللحم المربفروج 

الكيفيير  حلييبتراكييز مختلفية مين  عملةالمسيتفيروج اللحيم  ذكيور وانياث( درجة امتالء الجسم لذبائح 0الشكل) يتبين من  

 عملةللطييور المسيت اذ يالحظ  عدم وجيود فيروق معنويية فيي قييم تليك الصيفةيوم ،  94عمرلالمضاف الى ماء الشرب في 

فيي قييم تليك الصيفة لصيالح عيددي ، اال انه لوحظ وجود تحسن  لكيفير مقارنة بمعاملة السيطرةا حليبمختلفة من  تراكيز

 43.4و 43.0و 42.4و 44.4، اذ بل يت الطيور المستخدمة نسب مختلفة من حبيبات الكيفيير مقارنية بمعاملية السييطرة 

فيي درجية اميتالء  (P<0.01لمعنويية )تفوق عالي ايالحظ عدم وجود ، كما وغم/سم على التوالي 44.2غم/سم مقارنة بـ 

، يرجيع هيذا التحسين للزييادة الحقيقيية  ليوزن  34.7مقارنية بـيـ  044.5، اذا بل ت االناث مقارنة بلذكور لصالح االجسم 

مقارنة باالناث وبالتالي زييادة تكيور الجسيم واميتالءه واليذي يسيهم فيي احتيواء  الجسم الحي ووزن الذبيحة لصالح الذكور

) الب ييدادي التييي تهييم المسييتهللك بالدرجيية االولييى ائح علييى نسييبة عالييية ميين القطعيييات الممتييازة كالفخييذ والصييدرهييذه الييذب

فهييي ميين الصييفات ( ، كمييا ويشييير امييتالء الجسييم الييى اكتنيياز العضييالت ذات التكييور الجيييد وتحسيين مظهرهييا 0447،

يحدد كمية اللحم المنيتج وهيي ذات اهميية اقتصيادية  االقتصادية المهمة بالنسبة لمنتجي اللحوم وهي المقياس الرئيس الذي

بالنسيييبة للتسيييوي  النهيييائي لليييذبائح الكاملييية والمقطعييية وتيييرثر فيييي الميييردود االقتصيييادي للعمليييية االنتاجيييية )الفييييام 

، ) العليواني  النميو العيام لالجيزاء المختلفية لهيذه اليذبائحدرجية ، وان دراسة مقاييس الذبائح تعبير عين ( 0400وزمالؤه،

0440).  

90.7a 90.9a

96.9a
98.3a

98.9a 100.5a

89.7b
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 ا
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در

(T1) (T2) (T3) (T4) (T5) ا      ر

درجة امتالء الجسم

 
 درجة امتالء الجسم لذبائح اناث وذكورفي واستجابة الجنس  الكيفير ليبمختلفة من ح تراكيزتأثير أضافة ( 2شكل)

 يوم 94عمرل ىاللحم المرب  فروج

 

الكيفير المضياف  حليبفة من تراكيز مختل عملةالمستفروج اللحم وأناث  كورذ( طول عظم الفخذ لذبائح 8يظهر الشكل)  

 فيي قييم تليك الصيفة(  وتحسين عيددي P<0.01)معنويية تفيوق عيالي الوجيود  اذ يالحيظييوم ،  94عميرلالى ماء الشيرب 

 4.4سيم مقارنية بيـ  00.9و 00.9و 04.4و 04.0اذ بلغ   الكيفير مقارنة بمعاملة السيطرة ، ليببزيادة تراكيز اضافة ح

=T1. 
T2=2غم/لتر 
T3 =1.غم/لتر 
T4 =12غم/لتر 
T5=2.غم/لتر 

=T1. 
T2=2غم/لتر 
T3 =1.غم/لتر 
T4 =12غم/لتر 
T5=2.غم/لتر 
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فييي طييول عظييم الفخييذ لصييالح الييذكور مقارنيية  (P<0.01ة )معنويييعييالي الظ وجييود تفييوق كمييا ويالحيي سييم علييى التييوالي .

سيم عليى التيوالي ، اذ ان زييادة طيول العظيم فيي الطييور يعنيي زييادة طيول  04.8سيم مقارنية بيـ  00.8باالناث ، اذ بلغ 

 ( .0445العضالت الهيكلية الواقعة علية )الهجو ، 

9.9c
10.3c

10.9b

11.4a 11.4a
11.3a

10.3b

9

9.5

10

10.5

11

11.5

م(
س
( 

ظم
لع

 ا
 ل

ط

(T1) (T2) (T3) (T4) (T5) ا      ر

 ظم ال   

 
 طول عظم الفخذ لذبائح اناث وذكور واستجابة الجنس في  الكيفير ليبمختلفة من ح تراكيزتأثير أضافة ( 3كل)ش

 يوم 94عمرل ىفروج اللحم المرب

 حلييبتراكييز مختلفية مين  عملةالمسيت فروج اللحم وأناث ( فيظهر طول عظم الوصلة الفخذية لذبائح ذكور9اما الشكل)   

الوصيلة طول عظيم في  (P<0.01)ةمعنويعالي ال تفوقيالحظ وجود  اذيوم ،  94عمرلالشرب  الكيفير المضاف الى ماء

 بيـسيم مقارنية  4.3و  4.8و  4.0و 3.4، اذ بليغ بزيادة تراكيز اضافة حبيبات الكيفير مقارنية بمعاملية السييطرة الفخذية 

لصييالح الييذكور مقارنيية  ة تلييك الصييفةقيميي( فييي P<0.01) ةمعنويييايضييآ عييالي الوجييود تفييوق  و ، سييم علييى التييوالي  3.5

سم على التوالي ، ربميا يعيود ذليك لزييادة وزن الذبيحية لليذكور مقارنية باالنياث ،  3.7سم مقارنة بـ 4.2باالناث ، اذ بلغ 

 ( سبب زيادة طول عظم الفخذ والساق يرجع  لزيادة وزن الذبيحة لليدجاج البييام0445وزمالؤه )  Bjerstedtفقد علل

. 

7c

7.9b 8.3ab 8.3a 8.5a 8.5a

7.5b
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ال ص ة ال    ة

 

طول عظم الوصلة الفخذية لذبائح اناث في  واستجابة الجنس الكيفير ليبمختلفة من ح تراكيزتأثير أضافة  (9شكل)  

 يوم 94عمرل ىوذكور فروج اللحم المرب
ير  المضياف الكيف ليبتراكيز مختلفة من ح عملةظهر طول عظم القص لذبائح ذكور وأناث فروج اللحم المستي( 5شكل)ال

(  وتحسيين عيددي فيي قييم تلييك P<0.01وجييود تفيوق عيالي المعنويية )، اذ يالحيظ وجيود ييوم  94اليى مياء الشيرب لعميير

سيم مقارنية  .05و 09.4و 09.3و 09.0، اذ بليغ  السييطرة الصفة بزيادة تراكيز اضافة حبيبات الكيفيير مقارنية بمعاملية

المسيتهلك بالدرجية يرغبهيا دة كمية وحاصل اللحيم لعضيلة الصيدر والتيي سم على التوالي ، وهذا مايشير الى زيا09.4بــ

=T1. 
T2=2غم/لتر 
T3 =1.غم/لتر 
T4 =12غم/لتر 
T5=2.غم/لتر 

=T1. 
T2=2غم/لتر 
T3 =1.غم/لتر 
T4 =12غم/لتر 
T5=2.غم/لتر 
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في طول عظم القيص لصيالح اليذكور مقارنية باالنياث ، اذ ( P<0.01تفوق عالي المعنوية ) ، كما ويالحظ وجودالرئيسة 

 .سم على التوالي 09.0سم مقارنة بـ 05.0بلغ 
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الكيفير واستجابة الجنس في طول عظم القص لذبائح اناث وذكور  حليبمختلفة من  تراكيزة ( تأثير أضاف5شكل)

 يوم 94فروج اللحم المربى لعمر
حبيبييات الكيفيير فيي مياء الشييرب لفيروج اللحيم اسيهمت فييي تحسين بعيض قياسيات الجسييم  عماليسيتنتج مميا تقيدم ان اسيت  

 للذبائح المدروسة . 

 

 المصادر

. تأثير معامالت اللحوم  1441فوزي .البغدادي ، محمد 

الناضيح  قبل الطيب  عليى التركييب الكيميياوي للسيائل

والصيييفات الحسيييية لقطعييييات فيييروج اللحيييم . وقيييائع 

جامعيية   –المييرتمرالعلمي االول . كلييية الزراعيية 

 االنبار .

البغدددادي ، محمددد فددوزي ، عبددد سددلطان حسددن وطددار  

 الكثافيةالخيط اليوراثي و . تيأثير 1445فرج شوكت .

في الصفات النوعية والقطعيات لذبائح الذكور خطين 

البصييرة  ميين خطييوط فييروج اللحم)فيياوبرو( .   مجليية

 . 04-0ص: . 0. العدد  3للعلوم الزراعية  . المجلد 

. تقييييم لحييوم  2002 العلددواني ، محمددود احمددد حمددادي .

الدجاج البيام المسن . رسالة ماجستير . قسم الثروة 

 جامعة االنبار .  –كلية الزراعة الحيوانية . 

الفياض ، حمدي عبد العزيز ، سعد عبد الحسين ناجي  

. تكنلوجيا منتجات  2011 ونادية نايف عبد الهجو

الدواجن . الطبعة الثانية وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي / جامعة ب داد . الجزء الثاني تكنلوجيا لحوم 

 الدواجن.

. تيييأثير العمييير فيييي  2005عبدددد .الهجدددو ، ناديدددة ندددايف 

االداء االنتاجي والخصائص النوعية والحسية لفروج 

اللحييم المربييى باعمييار متقدميية مييع دراسيية الجييدو  

االقتصيييادية للمشيييروع . أطروحييية دكتيييوراة . قسيييم 

 جامعة ب داد . –الثروة الحيوانية . كلية الزراعة 

تييأثير أضييافة مسييتويات  . 2013عددود، ، عقيددل طوينددة.

( الييى ميياء Kefir milkفيية ميين حليييب الكيفييير)مختل

الشرب في الصفات االنتاجية والمناعية لفيروج اللحيم 

 جامعة البصرة .  –. رسالة ماجستير . كلية الزراعة 

Balabanova , T . and P.Panayotov . 2011 

. Obtaining functional fermented 

beverages by using the kefir grains . 

Procedia Food Science . 1:1653—1659 .   

 Bjerstedt  H . , F Robinson , R . Hardin , 

T . Wautier . 1995 . Carcass traits  and 

reproductive organ morphology in 62-

week old scwl hens . Canadian J . 

Animal Sci. , 75 : 341-344.   

Can , E . , I . K . Kurtoglu , F . Benzer , 

M . Erisir , M . Kocabas , V . Kizak , 

M . Kayim and  H . T . Celik . 2012 . 

The effects of different Dosage of Kefir 

with Different Durations   on Growth 

Performances and Antioxidant Syatem 

in the Blood and Liver Tissues of  Coruh 

Trout(Salmo coruhensis).Turkish 

Journal of Fisheries and Aquatic 

Sciences . 12:277-283 .                                                                                                                          

Duncan , D . B . 1955 . Multiple range and 

multiple F test . Biometrics , 11 : 1-24  .                  

Eid , K . M . , A . A . Radwan , G . M . 

Gebriel and M . M . Iraq . 2010.The   

interaction effect               of strain ,sex 

and live body weight on antibody 

=T1. 
T2=2ترغم/ل 
T3 =1.غم/لتر 
T4 =12غم/لتر 
T5=2.غم/لتر 



 .حليب الكيفير , معدل الوزن الحى , صفات الذبيحة و فروج اللحم

 

95 

 

response to SRBGs in broiler chickens. 

Annals of Agr. Sci . , Mghtohor . 48:1-11.                                                                          

Gaware , V . , K . Kotade , R . Dolas , K . 

Dhamak , S . Somwanshi , V . Nikam 

and                               A.Vivekanand 

Kashid . 2011 . The Aagic of Kefir : A 

Review . Pharmacologyonline . 1:376-386 

.                                                                                                                           

   Haddadin, M. S. Y. , S. M. Abdulrahim, 

E. A. R. Hashlamoun and R.K . 

Robinson . 1996.The effect of 

Lactobacillus acidophilus on the 

production and chemical compostion of 

hens eggs . Poultry Sci.,75:491-494.                                                                                    

 Humphery , B . D . , N . Huang and K . C 

. Klasing . 2002 . Rice expressing 

lactoferrin and  lysozyme has antibiotic-

like properties when fed to chicks . The 

Journal of nutrition . 132:1214-1218 .                                                                                                                    

Jin, L. Z., Y. W. H ,N. Abdulla and S. 

Jalaludin . 1997. Probiotics in poultry: 

Modes of action.World’s Poultry 

Sci.,53:351-368.                                                        

 Lilburn , M . S . 1994 . Skeletal growth of 

commercial poultry species . Poultry Sci . 

, 73 :897-903 .                                                                                                                                     

 Phillips , M . 2001 . The activity of amylse 

and trypsin like protease in the gut 

contents at germ free and conventional 

chickens . British poultry Sci. 24:115-121 

.                                    

 Pogacic , T . , S . Sinko , S . Zamberlin 

and D . Samarzija . 2013 . Microbiota of 

kefir grains . Mljekarstvo . 63:3-14 .                                                                                                         

 Qureshi , M . A . and G . B . Havenstein . 

1994 . A comparison of the immune 

performance of a1991 commerical broiler 

with a1957 randombred strain when fed 

typical 1957 and 1991 broiler diets . 

Poultry Science . 73:1805-1812 .                                                           

 SAS . Institute . 2001 . SAS User’s Guid :. 

Statistics Version 6.12 end . , SAS nstitute 

. Inc . Cary . NC , USA .                                                                                                                 

 Uni , Z . and P . R . Ferket . 2004 .  

MetMethods  for  early  nutrition  and  

their  potential  .  World’s poultry Sci . J . 

vol .60:101-111 .                                                                            

 Westhuizen , R . J . V . D . 2008 . The 

potential of neokestose as a probiotic for 

broiler . MRS  Degree Thesis . Unversity 

of the free state . Department of Microbial 

Biochemical and Food Biotechnology , 

Bleomfontein , South Africa  .                                                           

 Wszolek , M . , B . Kupiec-Teahan , H . 

Skov Guldager and A . Y . Tamime . 

2006 .                                production   of 

kefir , Koumiss and other related products . 

In : fermented Milk . Ist edn               . A . 

Y . Tamime(Eds.) . Chapter 8 . Blackwell 

Publishing , Oxford , UK . Pp.174-216 

. 

 



Bushra . S . R . Zangana  et al .  

 96 

EFFECT OF SUPPLEMENTING DIFFERENT CONCENTRATIONS 

OF KEFIR MILK TO DRINKING WATER AND SEX   RESPONSE ON 

BODy WEIGHT , AND SOME CARCASS CHARACTERISTICS IT’S 

OF BROILER  

Bushra . S . R . Zangana*  Ayad S. Ahmed * Ali N.Z.Al-Noaeme 

* Univ.  of Baghdad / College of Agric / Dep.of Anim. Resource 
**  Univ. of sumar / College of Agric. / Dep.of Anim. Resource 

ABSTRACT : This experiment was conducted to investigate the effect of adding different 

kefir milk concentration on body , carcasses weight ,  body length , circumambient of breast 

, thigth ,  flier repletion of  breast , body  and long of  bon for carcasses of  broiler 49 day 

old . Atotal of 450 one day old chicks Ross308 strain were randomly distributed  in to 5  

equal groups  90 chicks for each  group with 3 replicates per group(30chicks/replicate) . 

The kefir milk was added to drinking water(10ml/L water) throughout the experimental 

period according to the following experimental groups : T1 was considered as a control 

group without any addition, whereas T2,T3,T4,T5 including addition of kefir granules with 

quantities of 5,10,15 and 20g per liter milk respectively . The results were as follows:- 

Addition of kefir milk to drinking water for all treated groups were superior(P<0.01) in 

body , carcass weight , body length ,  circumambient of breast and thigh compared with 

control treament (T1) , also superior these  characteristics and  flier repletion of  body for 

meal compared with female . Highly significant(P<0.01) in   long of bon  thigh , drumstick 

and sternum for T3,T4,T5  compared with control treamtent (T1)  ,(T2)  and for meal 

compared with female .  The results indicated that broilers used kefir milk to drinking water  

were best in body weight and some characteristics of carcasses           


