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الخالصة :أستهدفت التجربة معرفة تأثير أضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في وزن
الجسم الحي وبعض صفات الذبيحة وقياسات الجسم لفروج اللحم ساللة  Rossالمربى لعمر  94يوم  ،حيث استخدم فيها
 954فرخ فروج اللحم ساللة  Ross843بعمر يوم واحد  ،التي وزعت عشوائيا وبالتساوي على  5معامالت(44
فرخ/معاملة) وبـ  8مكررات/معاملة ( 84فرخ/مكرر)  ،مثلت المعامالت  T4،T3،T2،T1و T5تحضير حليب
الكيفير حسب التراكيز التالية  4و  5و  04و  05و  04غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر وبعدها اضافة التراكيز
المحضرة بكمية ثابتة الى ماء الشرب(04مل حليب الكيفير/لتر ماء) طوال مدة التجربة  ،وقد بينت النتائج االتي  -:أدت
معامالت االضافة ( T2و T3و T4و )T5الى تفوق معنوي( )P<0.01في كل من وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة
وطول الجسم ومحيط الصدر والفخذ مقارنة بمعاملة السيطرة ( ، )T1كما وتفوقت قيم تلك الصفات ودرجة امتالء
الجسم للذكور على االناث  ،ولوحظ حصول ارتفاع معنوي ( )P<0.01في طول عظم الفخذ والوصلة الفخذية وعظم
القص للمعامالت  T3و T4و T5مقارنة بالمعاملتين T1و ، T2كما وارتفعت معنويآ( )P<0.01قيم تلك الصفات
لصالح ذبائح الذكور مقارنة باالناث  .يستنتج من هذه الدراسه ان اضافة مستويات مختلفة من حبيبات الكيفير أثرت
معنويآ في جميع صفات ومقاييس ذبائح ذكور وأناث فروج اللحم المربى لعمر 94يوم .
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من  /0/04ل اية  0409/0/07لمعرفة تأثير أستعمال
تراكيز مختلفة من حليب الكيفير المضاف الى ماء الشرب
في وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة وعدد من صفات
ومقاييس الذبيحه لفروج اللحم بعمر 94يوم  ،اذ استخدم
فيها  954فرخ فروج اللحم ساللة  Ross308بعمر يوم
واحد وزعت عشوائيا وبالتساوي على 5معامالت 44
فرخ/معاملة وبـ  8مكررات/معاملة ( 84فرخ/مكرر) ،
و ملت المعامالت تحضير حليب الكيفير حسب
التراكيزات التالية T1 :السيطرة بدون اية اضافة :T2 ،
اضافة 5غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر  :T3 ،اضافة
04غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر  : T4،اضافة
05غم حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر  :T5،اضافة 04غم
حبيبات الكيفير/لتر حليب بقر  ،ربيت الطيور تربية
ارضية داخل اكنان بمساحة  0.3×8م/كن احتوت كل
منها على  84فرخ  ،غذيت الطيور على نوعين من
العالئ الجاهزة وعلى كل اقراص( )Pelletsوبشكل
حر احتوت عليقة الباد ء والنمو على  %08و%04
بروتين خام و 8044كيلو سعرة طاقة ممثلة/ك م عل
على التوالي ويوضح جدول( )0التحليل الكيميائي
المحسوب للعليقتين

المقدمة
ان التحسييينات الوراثييية والبيفييية فييي السييالالت التجارييية
الحديثة لفروج اللحيم أدت اليى زييادة سيريعة فيي معيدالت
النميييو  ،اال ان سيييرعة النميييو العاليييية أثيييرت سيييلبآ عليييى
استجابتها المناعيية ( Qureshiو)0449، Havenstein
ومييع هييذه التحسييينات والتطييورات الحاصييلة فييي صييناعة
فروج اللحم بدأ الباحثون بادخال وسائل حديثة فيي التربيية
مثييل اسييتخدام المعييززات الحيوييية( )Probioticsكبييديل
عيييييييين اسييييييييتخدام االدوييييييييية والمضييييييييادات الحياتييييييييية
( )0443، Westhuizenوذليييييك لتعزييييييز دور الفليييييورا
المعويييية وتحفييييز الجهييياز المنييياعي لرفيييع مناعييية الجسيييم
والقضيياء علييى البكتريييا المرضييية وميين ثييم تحسييين االداء
االنتييييييييييييييياجي للطييييييييييييييييور الداجنييييييييييييييية(Humphrey
وزمالؤه. )0440،
اتجهت االنظار الى حلييب الكيفيير( )Kefir milkاليذي
هييو احييد أنييواع المعييززات الحيوييية المسييتخدم فييي ت ذييية
االنسان والحيوان وله فوائد تينعكس عليى تحسيين الصيحة
العامة واالنتياج فضي عين خصائصية البايلولوجيية(Can
وزمييييالؤه ، )0400،ويسييييمى ييييراب الحليييييب المخميييير
وتعتبر روسيا من اكثر اليدول انتاجيآ لحلييب الكيفيير اليذي
يمكييييين انتاجييييية تقلييييييديآ عييييين طريييييي اضيييييافة حبيبيييييات
الكيفير( )Kefir grainsبنسبة  %04-0اليى الحلييب بعيد
بسيييترتة وتركييية يتخمييير لميييدة  09سييياعة بدرجييية حيييرارة
ال رفيية بعييدها تصييفى الحبييوب بمصييفاة بالسييتيكية ويمكيين
اعادة اسيتخدام الحبيوب ميرة اخير النتياج حلييب الكيفيير
( Wszolekوزمالؤه. )0442،
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
( Balabanovaو  )0400،Panayotovوتحتييوي علييى
ميييواد غذائيييية كالبروتينيييات ودهييين الحلييييب والسيييكريات
والفيتامينييات وبعييض العناصيير المعدنييية وهييي ذات ييكل
غير منتظم ويمكن تميزها بسهولة بشكلها المشابة لزهيرة
القرنابيط  ،لزجة وغروية او جيالتينية ولها رائحة ممييزة
ولونهيييا ابييييض مصيييفر وغيييير قابلييية لليييذوبان فيييي المييياء
( Gawareوزمالؤه. )0400،
والمذيبات االخر
فيييي ضيييوء ماتقيييدم ولعيييدم تيييوافر الدراسيييات حيييول دور
حبيبيييات الكيفيييير فيييي صيييفات الذبيحييية فقيييد اجرييييت هيييذه
الدراسيية لتحديييد اثيير اضييافة تراكيييز مختلفيية ميين حليييب
الكيفييير الييى ميياء الشييرب لفييروج اللحييم فييي بعييض ميين
صفات ومقاييس واطوال جسم ذبيائح انياث وذكيور فيروج
اللحم المربى لعمر 94يوم .

تجهيز العينات
تيييم اخيييذ  2طييييور مييين كيييل معاملييية (8انييياث 8،ذكيييور)
بصيييورة عشيييوائية بعيييد اخيييذ وزن الجسيييم الحيييي ذبحيييت
بعمر 94يوم بعيد تصيويمها قبيل اليذبح بيـ 9سياعة وجير
سييمطها بدرجيية حييرارة 58م 4لمييدة دقيقتييين ونييزع الييري
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(
نهاييية الفقييرات القطنييية) ومحيييط الصييدر( )Breastوذلييك
يريط القيياس حيول الصيدر وبشيكل مالميس ليه مين
بلي
المنطقة التي تقع اعليى الجنياحين ومحييط الفخيذ()Thigh
ييييريط القييييياس حييييول الفخذ(الب ييييدادي
ميييين خييييالل ليييي
وزمالؤه  ، )0445 ،فض عن قياس طول عظمي الفخيذ
والوصلة الفخذية( )Drumstickوعظيم القيص باسيتخدام
ريط القياس  ،واستخرجت درجة امتالء الجسم والصدر
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
الكامييل  ،كمييا جيير اختبييار دنكيين )0455( Duncan
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الكيفيييير( )T5، T4،T3،T2مقارنييية بمعاملييية السييييطرة
( ، )T1اذ بل يييييت  94.4و 90.3و 90.5و 98.4سيييييم
مقارنة بـ 94.0سم لصفة محيط الصدر  ،في حين بل يت
 04.0و 04.4و 00.7و 08.2سم مقارنية بيـ 03.3سيم
لصييفة محيييط الفخييذ علييى التييوالي  ،وهييذه نتيجيية طبيعييية
للزيادة الحاصلة في وزن الجسم الحي للطيور المستعملة
حليب الكيفير في مياء الشيرب (عيوده )0408،والحياوي
علييى انييواع مختلفيية ميين البكتريييا المفيييدة المسيياهمة فييي
تييوافر االحمييام االمينييية االساسييية المهميية فييي تكييوين
بييروتين الجسييم كمييا ا ييار اليييه  Eidوزمييالؤه ()0404
وافرازهييا العديييد ميين االنزيمييات الهاضييمة كييأفراز أنييزيم
االميليز من قبل بكتريا العصييات اللبنيية المهيم فيي تحليل
النشا وانزيم البيتا كلوكاينيز الذي يسهم في تقلييل لزوجية
محتويات االمعياء ومين الميادة الجافية فيي الفضيالت مميا
ييييردي اليييى تحسييين معاميييل هضيييم النيتيييروجين والميييادة
العضييوية ( Jinوزمييالؤه  )0447 ،حيييث ان جميييع هييذه
االنزيمييات تعمييل علييى زيييادة جاهزييية العناصيير ال ذائييية
وبالتالي الحصول على نمو أفضل حيث ان حجم و وزن
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
الخاليا في االمعاء الدقيقة مما يردي الى تحسين اسيت الل
المييييواد ال ذائييييية وتحقييييي اقصييييى اسييييتفادة (Phillips
 )0440،وتحسييين بيفيية القنيياة الهضييمية واداميية التييوازن
المييييايكروبي لصييييالح البكتريييييا النافعيييية علييييى الضييييارة
وبيياالخص فييي جييزء االمعيياء الدقيقيية التييي تعييد مركييز
لتواجييد النبيييت المعييوي وسييرعة التصيياقها علييى سييطح
طبقييية المخييياط المنتشيييرة عليييى يييبكة اليييياف الميوسيييين
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
( Uniو  ، )0449، Ferketكما وليوحظ وجيود ارتفياع
عالي المعنويية ( )P<0.01فيي قييم تليك الصيفتين ليذبائح
اليييذكور مقارنييية باالنييياث  ،اذ بل يييت  90.9و00.4سيييم
للذكور مقارنة بـ  94.4و 04.0سم لالناث على التيوالي
 ،وذليييك للزييييادة فيييي وزن الجسيييم الحيييي ووزن الذبيحييية
لليييذكور مقارنييية باالنييياث  ،اذ يعيييد وزن الجسيييم الحيييي
الحصيييلة النهائييية لسييرعة النميييو لجميييع اجييزاء الجسيييم
والتي تينعكس عليى وزن الذبيحية كميا ويعيد وزن الجسيم
الحييي ميين القياسييات المهميية التييي لهييا تييأثير فييي مختل ي
اقتصاديات االنتاج وبالتالي زيادة بعض مقياييس الذبيحية
ومنها محيط الصدر والفخذ .

متعدد البيانات لمقارنة الفروقات المعنوية بين المتوسطات
للصييفات المدروسيية  ،وقييد اسييتخدم البرنييامج االحصييائي
الجيياهز )0440(SASفييي تحليييل البيانييات وف ي النمييوذج
الرياضي االتي-:
Yikj = µ + ti + sj+eijk
النتائج والمناقشة
يالحظ من الجدول( )0تأثير أستعمال تراكيز مختلفة مين
حلييب الكيفيير المضيياف اليى مياء الشييرب فيي معييدل وزن
الجسييم الحييي ووزن الذبيحيية وطييول جسييم الذبيحيية لفييروج
اللحييم (ذكييور وأنيياث) المربييى لعميير 94يييوم  ،اذ يالحييظ
وجييود تفييوق معنييوي ( )P<0.05وتحسيين عييددي فييي قيييم
تلييييك الصييييفات بزيييييادة تراكيييييز اضييييافة حليييييب الكيفييييير
( ، )T5، T4،T3،T2مقارنية بمعاملية السيييطرة ( )T1اذ
بل يييت  8007.5و 8900.5و 8903.3و 8534.4غيييم
مقارنة بـ 8042.8غم لصفة وزن الجسم الحي  ،في حين
بل يييت  0922.8و 0292.8و 0700.5و 0780.5غيييم
مقارنة بـ  0820.5غم لصفة وزن الذبيحية  ،كميا وبل يت
 02.2و 02.4و 07.0و 07.8سييم مقارنيية بييـ 02.0سييم
لصييفة طييول جسييم الذبيحيية علييى التييوالي  ،قييد يعييز ذلييك
التفوق لدور حلييب الكيفيير اليذي يعيد معيززي حيوييآ فعيا
المتالكييية اكثييير مييين خمسيييين نوعيييآ مييين البكترييييا المفييييدة
( Pogacicوزمالؤه )0408،التي بزيادتهيا سيوف تيردي
الى حدوث ت يرات مورفولوجية داخل القناة الهضمية عن
طرييي سيييادة بكتريييا العصيييات اللبنييية()Lactobacilli
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
معدل امتصاص العناصر ال ذائية ومياينعكس اخييري عليى
زييييييييييادة وزن الجسيييييييييم ووزن الذبيحييييييييية (Haddadin
وزميييالؤه ، )0442،كميييا وليييوحظ وجيييود ارتفييياع عيييالي
المعنوية ( )P<0.01في قييم تليك الصيفات ليذبائح اليذكور
مقارنيية باالنيياث  ،اذ بل ييت  8580.4غييم و 0738.4غييم
و07.0سم للذكور مقارنة بـ  8040.4غيم و0835.4غيم
و02.5سييم لالنيياث علييى التييوالي  ،قييد ترجييع الزيييادة فييي
وزن الجسم الحيي ووزن الذبيحية لليذكور مقارنية باالنياث
لكيون الييذكور تتفيوق علييى االنياث وبالتييالي زييادة مقيياييس
ذبائحها وف ما ا ار اليها ( . ) 0449، Lilburn
يتبين مين الجيدول ( ) 8تيأثير أسيتعمال تراكييز مختلفية
مين حلييب الكيفييير المضياف الييى مياء الشييرب فيي معييدل
محيط الصدر ومحيط الفخذ لفروج اللحم ( ذكور وأناث)
المربيييى لعمييير 94ييييوم  ،اذ يالحيييظ وجيييود تفيييوق عيييالي
المعنيييوي ( )P<0.01فيييي قييييم تليييك الصيييفتين للطييييور
المسيييييييييييتعملة تراكييييييييييييز مختلفييييييييييية مييييييييييين حلييييييييييييب
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جدول ( :)1يبين التحليل الكيميائي المحسوب للعليقتين
التحليل الكيميائي()1
الطاقةلممثلة(كيلو
كالوري/ك م)
البروتين الخام()%
الدهن الخام()%
االلياف الخام()%
رماد خام()%
الكالسيوم()%
الفسفور المتاح ( )%
المثيونين()%
السيستين()%
الاليسين()%
الصوديوم()%
المن نيز(مل م/ك م)
الزنك(مل م/ك م)

()0

عليقة البادئ
8044
08
5.05
2
3
0.4-0.5
4.74
4.54
4.94
0.04
4.05-4.84
24
94

حسب
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عليقة النمو
8044
04
5.48
2
3
4.4-0.5
4.25
4.94
4.85
0.4
4.05-4.84
24
94

المتوسطات  ±الخطأ القياسي

الصفة

وزن الجسم الحي(غم)

الجنس

طول الجسم (سم)

وزن الذبيحة(غم)

ذكور

أناث

المعدل

ذكور

أناث

المعدل

ذكور

أناث

المعدل

)(T1

235.0 ±3285.0b

2.202 3107.5b

16303 ± 196.3b

2.20.±2470.0bc

620. ± 2255.0c

1.202±2362.5b

.06± 26.3a

± a
.0025.9

± 26.1a
.00

((T2

122.5 ±3317.5b

2202 ± 3117.5b

9300 ± 3217.5b

020. ± 2565.0bc

± 2367. 5c
42.5c

3000±2466.3ab

.09± 26.9a

± 3a
.0026.

± 26.6a
.00

)(T3

1220.±3545.0ab

20.0.±3280.0b

16000 3412.5ab

0202 ± 2842.5ab

±
12.0.2450.0c

±
166012646.3a

.09± 27.2a

.06 ± 26.8a

± 26.9 a
.06

9902 ± 3217.5b

±
210023428.8a

12902 ± 2982.5a

± 200202c

±
130022712.5a

.02± 27.5a

.06 ± 26.8a

± 27.1a
.06

2902 ± 3872.5a

902 ± 3287.5b

±
130063580.0a

±3055.0 a
1620.

0902 ± 0900.5b

.0.± 27.5a

.03 ± 26.9a

± 27.2a
.06

1.606 ± 532.0a

62000 3202.0b

33.2 ± 2783.0a

83.9 ± 2385.0

.02 ±7.1a

± 26.5a
.02

**

**

**

**

NS

NS

المعامالت

()1

)(T4

)(T5
المعدل

مستوى
المعنوية

1.20.±3640.01a

*

0902

10300±2732.5a

*

NS
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* تشير االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات عند مستوى معنوية ( ** )P<0.05تشير االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات عند
مستوى معنوية ( )1( )P<0.01المعامالت  0 , 6 , 2 , 1و 2اضيف اليها حبيبات الكيفير بمقدار  2. , 12 , 1. , 2 , .غم/لتر حليب بقر على التوالي
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جدول  .3تأثير أضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في محيط الصدر لذبائح اناث وذكور فروج
اللحم المربى لعمر 94يوم
المتوسطات  ±الخطأ القياسي
محيط الصدر

الصفة
الجنس
المعامالت

()0

ذكور

أناث

محيط الفخذ

المعدل

ذكور

أناث

المعدل

4.8±40.14d

0.4±19.1ef

4.5±18.6f

4.5±18.8d

4.4±19.4ef

4.5±20.2c
4.2±20.9bc

)(T1

4.0±40.5de

4.0± 39.8e

((T2

0.5±41.6cd

4.0±40.3de

4.5±20.9cd 4.7±40.93cd

4.9±42.6abc

4.4±41.06cde

4.5±41.8bc

4.0±21.9bc

4.4±19.9def

4.0± 43.4ab

4.0±41.70bcd

4.5±42.5ab

4.0±22.9b

4.8±20.5cde

4.7±21.7b

4.4± 44.1a

4.4±41.99bcd

4.2±43.0a

4.0±24.6a

4.8±22.6b

4.2±23.6a

4.5±42.4a

4.8±40.96b

4.7±21.9a

4.5±20.2b

**

**

**

**

)(T3
)(T4
()T5
المعدل
مستو
المعنوية

**

**

معنوية

** تشير االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين متوسطات عند مستو
()P<0.01
( )0المعامالت  5، 9 ، 8 ، 0 ، 0اضي اليها حبيبات الكيفير بمقدار  04، 05، 04 ، 5 ، 4غم  /لتر حليب بقر
على التوالي
يظهر الشكل( )0درجة امتالء الصدر لذبائح ذكيور وأنياث فيروج اللحيم المسيتعملة تراكييز مختلفية مين حلييب الكيفيير
المضاف اليى مياء الشيرب لعمير 94ييوم  ،اذ يالحيظ عيدم وجيود فيروق معنويية فيي قييم تليك الصيفة للطييور المسيتعملة
وال ير مستعملة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير  ،كما يالحظ عدم وجود فروق معنوية في درجة امتالء الصدر للذكور
واالناث المستعملة وال ير مستعملة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير .
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1.6
1.6

.=T1

1.6

12 =T4غم/لتر

امتالء الصدر
درجة
غم/لتر
2.=T5

1.6

ا

1.6

ر

)(T4

)(T5

)(T3

)(T2

1.6

درجة امتالء الصدر

2=T2غم/لتر

1. =T3غم/لتر

1.6

1.58
1.575
1.57
1.565
1.56
1.555
1.55
1.545
1.54
1.535

)(T1

شكل( )1تأثير أضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في درجة امتالء الصدر لذبائح اناث وذكور
فروج اللحم المربى لعمر 94يوم
يتبين من الشكل( )0درجة امتالء الجسم لذبائح ذكيور وانياث فيروج اللحيم المسيتعملة تراكييز مختلفية مين حلييب الكيفيير
المضاف الى ماء الشرب في لعمر 94يوم  ،اذ يالحظ عدم وجيود فيروق معنويية فيي قييم تليك الصيفة للطييور المسيتعملة
تراكيز مختلفة من حليب الكيفير مقارنة بمعاملة السيطرة  ،اال انه لوحظ وجود تحسن عيددي فيي قييم تليك الصيفة لصيالح
الطيور المستخدمة نسب مختلفة من حبيبات الكيفيير مقارنية بمعاملية السييطرة  ،اذ بل يت  44.4و 42.4و 43.0و43.4
غم/سم مقارنة بـ 44.2غم/سم على التوالي  ،كما ويالحظ عدم وجود تفوق عالي المعنويية ( )P<0.01فيي درجية اميتالء
الجسم لصالح الذكور مقارنة باالناث  ،اذا بل ت  044.5مقارنية بـيـ  ، 34.7يرجيع هيذا التحسين للزييادة الحقيقيية ليوزن
الجسم الحي ووزن الذبيحة لصالح الذكور مقارنة باالناث وبالتالي زييادة تكيور الجسيم واميتالءه واليذي يسيهم فيي احتيواء
هييذه الييذبائح علييى نسييبة عالييية ميين القطعيييات الممتييازة كالفخييذ والصييدر التييي تهييم المسييتهللك بالدرجيية االولييى( الب ييدادي
 ، )0447،كمييا ويشييير امييتالء الجسييم الييى اكتنيياز العضييالت ذات التكييور الجيييد وتحسيين مظهرهييا فهييي ميين الصييفات
االقتصادية المهمة بالنسبة لمنتجي اللحوم وهي المقياس الرئيس الذي يحدد كمية اللحم المنيتج وهيي ذات اهميية اقتصيادية
بالنسيييبة للتسيييوي النهيييائي لليييذبائح الكاملييية والمقطعييية وتيييرثر فيييي الميييردود االقتصيييادي للعمليييية االنتاجيييية (الفييييام
وزمالؤه ، )0400،وان دراسة مقاييس الذبائح تعبير عين درجية النميو العيام لالجيزاء المختلفية لهيذه اليذبائح ( العليواني ،
.)0440

.=T1

2=T2غم/لتر
12 =T4غم/لتر
2.=T5غم/لتر

درجة امتالء الجسم

درجة امتالء الجسم

1. =T3غم/لتر

102
98.9a 100.5a
100
98.3a
98
96.9a
96
94
92 90.7a 90.9a
89.7b
90
88
86
84
)(T1
)(T2
)(T3
)(T4) (T5
ر
ا

شكل( )2تأثير أضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في درجة امتالء الجسم لذبائح اناث وذكور
فروج اللحم المربى لعمر 94يوم
يظهر الشكل( )8طول عظم الفخذ لذبائح ذكور وأناث فروج اللحم المستعملة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير المضياف
الى ماء الشيرب لعمير 94ييوم  ،اذ يالحيظ وجيود تفيوق عيالي المعنويية ( )P<0.01وتحسين عيددي فيي قييم تليك الصيفة
بزيادة تراكيز اضافة حليب الكيفير مقارنة بمعاملة السيطرة  ،اذ بلغ  04.0و 04.4و 00.9و 00.9سيم مقارنية بيـ 4.4
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سييم علييى التييوالي  .كمييا ويالحيظ وجييود تفييوق عييالي المعنويية ( )P<0.01فييي طييول عظييم الفخييذ لصييالح الييذكور مقارنيية
باالناث  ،اذ بلغ  00.8سيم مقارنية بيـ  04.8سيم عليى التيوالي  ،اذ ان زييادة طيول العظيم فيي الطييور يعنيي زييادة طيول
العضالت الهيكلية الواقعة علية (الهجو . )0445 ،
11.4a 11.4a 11.3a

.=T1

11.5
10.9b

2=T2غم/لتر

11

12 =T4غم/لتر

10.3b

2.=T5غم/لتر

10.5

10.3c
9.9c

ظم ال

10

ط ل العظم (سم)

1. =T3غم/لتر

9.5
ا

ر

9
)(T5

)(T4

)(T3

)(T2

)(T1

شكل( )3تأثير أضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في طول عظم الفخذ لذبائح اناث وذكور
فروج اللحم المربى لعمر 94يوم
اما الشكل( )9فيظهر طول عظم الوصلة الفخذية لذبائح ذكور وأناث فروج اللحم المسيتعملة تراكييز مختلفية مين حلييب
الكيفير المضاف الى ماء الشرب لعمر 94يوم  ،اذ يالحظ وجود تفوق عالي المعنوية( )P<0.01في طول عظيم الوصيلة
الفخذية بزيادة تراكيز اضافة حبيبات الكيفير مقارنية بمعاملية السييطرة  ،اذ بليغ  3.4و 4.0و  4.8و  4.3سيم مقارنية بيـ
 3.5سييم علييى التييوالي  ،و وجييود تفييوق ايضييآ عييالي المعنويية ( )P<0.01فييي قيمية تلييك الصييفة لصييالح الييذكور مقارنيية
باالناث  ،اذ بلغ 4.2سم مقارنة بـ  3.7سم على التوالي  ،ربميا يعيود ذليك لزييادة وزن الذبيحية لليذكور مقارنية باالنياث ،
فقد علل  Bjerstedtوزمالؤه ( )0445سبب زيادة طول عظم الفخذ والساق يرجع لزيادة وزن الذبيحة لليدجاج البييام
.
8.5a
.=T1

8.5a

8.3a

8.3ab

7.5b

2=T2غم/لتر

7.9b
7c

12 =T4غم/لتر
2.=T5غم/لتر

ال ص ة ال

ة

ا

ر

)(T5

)(T4

)(T3

)(T2

ط ل العظم (سم)

1. =T3غم/لتر

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

)(T1

شكل( )9تأثير أضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في طول عظم الوصلة الفخذية لذبائح اناث
وذكور فروج اللحم المربى لعمر 94يوم
الشكل( )5يظهر طول عظم القص لذبائح ذكور وأناث فروج اللحم المستعملة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير المضياف
اليى مياء الشيرب لعميير 94ييوم  ،اذ يالحيظ وجيود وجييود تفيوق عيالي المعنويية ( )P<0.01وتحسيين عيددي فيي قييم تلييك
الصفة بزيادة تراكيز اضافة حبيبات الكيفيير مقارنية بمعاملية السييطرة  ،اذ بليغ  09.0و 09.3و 09.4و .05سيم مقارنية
بــ09.4سم على التوالي  ،وهذا مايشير الى زيادة كمية وحاصل اللحيم لعضيلة الصيدر والتيي يرغبهيا المسيتهلك بالدرجية
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الرئيسة  ،كما ويالحظ وجود تفوق عالي المعنوية ( )P<0.01في طول عظم القيص لصيالح اليذكور مقارنية باالنياث  ،اذ
بلغ 05.0سم مقارنة بـ  09.0سم على التوالي.
15.2a 15.2a
.=T1

14.9a

2=T2غم/لتر

14.8a

12 =T4غم/لتر
2.=T5غم/لتر

14.2b

14.2b

14b

ظم ال

ا

ر

)(T5

)(T4

)(T3

)(T2

ط ل العظم (سم)

1. =T3غم/لتر

15.2
15
14.8
14.6
14.4
14.2
14
13.8
13.6
13.4

)(T1

شكل( )5تأثير أضافة تراكيز مختلفة من حليب الكيفير واستجابة الجنس في طول عظم القص لذبائح اناث وذكور
فروج اللحم المربى لعمر 94يوم
يسيتنتج مميا تقيدم ان اسيتعمال حبيبييات الكيفيير فيي مياء الشييرب لفيروج اللحيم اسيهمت فييي تحسين بعيض قياسيات الجسييم
للذبائح المدروسة .
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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
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