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المستخمص

Ross استهدف البحث الحالي دراسة تأثير استخدام الشعير المستنبت في بعض الصفات اإلنتاجية وذبائح فروج المحم ساللة

 فرخا لكل معاممة بثالثة مكررات75  وزعت عشوائيا عمى اربع معامالت بواقع، فرخاً بعمر يوم واحد300  وذلك بتربية.308
 بدون اضافة شعير مستنبت (معاممة سيطرة) اضافةT4 وT3، T2، T1  وكانت المعامالت.) فرخا لكل مكرر25( لممعاممة
) فيp≤0.05(  اشارت النتائج الى ظهور تحسن معنوي. ايام الى العالئق عمى التوالي8 و7، 6 الشعير المستنبت لممدد

 معامل التحويل الغذائي والدليل االنتاجي وكذلك في نسبة التصافي مع، استهالك العمف، الزيادة الوزنية،معدل وزن الجسم
 الوزن النسبي لمقمب والكبد والقانصة والوزن النسبي لقطعيات الصدر والفخذ والوصمة،وبدون االحشاء الداخمية المأكولة

 االجنحة والرقبة والنسبة المئوية لمهالكات،) في الوزن النسبي لمظهرp≤0.05( الفخذية وعصا الطبال مع انخفاض معنوي
.عند استخدام الشعير المستنبت مقارنة بمعاممة السيطرة

 الصفات االنتاجية، الشعير المستنبت، فروج المحم:الكممات المفتاحية
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ABSTRACT
The present study was conducted to evaluate the effect of using barley cultivated in different
times on performance and carcass parameters of broilers. A total of 300 day- old chicks of
Ross 308 strain was used. Chicks were randomly allocated for four treatments groups with 75
chicks per treatment and 25 chicks for each replicate. The four treatments was follows: T1,
control (no barley added), T2, barley cultured for six days, T3 barley cultured for seven days
and T4, barley cultured for eight days. Results showed that the significant (P<0.05)
improvement in body weight, weigh gain, feed conversion, Feed conversion ratio, carcass yield
without giblet, relative weights of heart, liver and gizzard as well as ,relative weight of breast,
thigh and drums ticks. Whereas, the relative weights of back, wings, neck and mortality was
reduced significantly (p<0.05)due to barley cultivated supplementation compared with control
group.
Key words: Broiler chickens, Barley cultivated, Productive traits.
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وزعت األفراخ عشوائياً عمى اربع معامالت بواقع  75فرخاً

المقدمة

لكل معاممة وبثالثة مكررات لممعاممة ( 25فرخ/مكرر)-1 :

يعد محصول الشعير من محاصيل الحبوب اليامة التي

المعاممة األولى(:معاممة السيطرة)  -2 .T1المعاممة الثانية:

زرعيا اإلنسان لغذاءه منذ آالف السنين ( ،)6إذ بقي مفضال

الشعير المستنبت لمدة ستة ايام  -3 .T2المعاممة الثالثة:

عمى الحنطة في صناعة الخبز حتى القرن السادس العشر

الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام  -4 .T3المعاممة الرابعة:

الميالدي في أوروبا وبعض الدول األخرى ( .)1يستعمل

الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام  .T4ان الشعير المستخدم

الشعير في الوقت الحالي بصورة رئيسة كعمف حيواني سواء

في التجربة قد جمب من االسواق المحمية واجريت عممية

في التغذية المباشرة أو إدخالو في صناعة األعالف لتحضير

االستنبات بعد ازالة الشوائب وغسمو بالماء وضع الشعير

العالئق أو إلنتاج العمف األخضر .يمتاز الشعير بتحممو

بأطباق خاصة كل طبق وضع فيو  1كغم من الشعير وقد

لممموحة والجفاف واألمراض أكثر من الحنطة ،لذا فإن

اضيف اليو الماء بنسبة  2ماء الى  1شعير وحسب مدة

إنتاجيتو تتفوق عمى القمح في الظروف الجوية غير المالئمة

االستنبات المستخدمة في التجربة .وقدم الشعير المستنبت

( ،)3وقد تعددت استعماالت الشعير كعمف إلى المساعدة في

(العمف المستخدم قدم بشكل  )Pelletsكإضافات الى العمف

استصالح األراضي التي تتركز بيا األمالح اذ ان لمحصول

الشعير أىميو رئيسة في العالم ،ويحتل ىذا المحصول المرتبة

المخصص لمطيور التي غذيت عمى نوعين من العالئق،

الرابعة بعد الحنطة واألرز والذرة من حيث المساحة المزروعة

عميقة البادئ من عمر  21 -1يوم والعميقة النيائية من عمر

وكمية اإلنتاج إذ تبمغ المساحة العالمية  ٤٥مميون ىكتار

 22يوماً لغاية نياية التجربة بعمر  35يوماً والجدول رقم ()1

وكندا من أكبر الدول المنتجة لمحصول الشعير في العالم

جدول  .1تركيب ومكونات العالئق المستخدمة والتحميل

يوضح التركيب الكيمياوي لعالئق التجربة.

( ،)7وتعد كل من روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا ٕواسبانيا

ويزرع الشعير في العراق منذ مئات السنين تحت الظروف

الكيمياوي لعميقتي البادئ والناهي

المطرية والري المستديم وان الشعير غني باأللياف والبروتين

عييقح اىثادئ
( 21 -1يىً
عَش)
34
30
27
5
2.2
0.9
0.2
0.5

عييقح اىْاهي
( 35 -22يىً
عَش)
34
32.4
23
5
3.8
0.9
0.2
0.5

خييط فيراٍيْاخ

0.2

0.2

* اىرحييو اىنيَيائي
اىَحسىب

عييقح اىثادئ
( 21 -1يىً
عَش)

عييقح اىْاهي
( 35 -22يىً
عَش)

اىثشوذيِ اىخاً ()%

20.22

18.7

اىطاقح اىََثيح ك ك  /مغٌ
عيف

2985.29

3118.4

ماىسيىً ()%

0.80

0.80

اىفسفىس اىَريسش ()%

0.42

0.41

ٍيثىّيِ ()%

0.45

0.44

البحوث الزراعية /كمية الزراعة /جامعة المثنى لممدة من

اليسيِ ()%

1.1

1

 2015/2/23ولغاية  .2015/3/29وأستخدم فييا 300

ٍيثىّيِ  +سسريِ ()%

0.78

0.73

ٍنىّاخ اىعييقح

والكربوىيدرات ،وفيو دىن وبكتين وسكر وأحماض عضوية

رسج
حْطح
صىيا
ٍشمض تشوذيْي
صيد
حجش
ٍيح
D+C+P

ودىنية وفيو كثير من األحماض األمينية وفيو كثير من المواد
المعدنية والفيتامينات ( .)7يعد الشعير المستنبت من
المحاصيل اليامة ولكنيا ال تمقى االىتمام الكافى برغم أنو
يتحمل البرودة الشديدة ويتحمل ح اررة الصيف ويقوم بتوفير
تكمفة التغذية بنسبة  )7( %50كما أن لمشعير المستنبت
فوائد جمة سواء كان ىذا الشعير المستنبت لإلنسان أو

لمحيوان ،لذا كان اليدف من البحث دراسة حول استخدام
الشعير المستنبت ولمدد مختمفة في بعض الصفات االنتاجية
لفروج المحم.
المواد وطرائق العمل

نفذت ىذه التجربة في حقل الطيور الداجنة العائد لمحطة

* العمف المقدم لمطيور عمى شكل أقراص ( )Pelletانتاج

فرخاً لحم من ساللة  Ross 308بعمر يوم واحد وبمعدل

شركة غدير بابل العراقية /قطاع خاص.

وزن بحدود  39غم ،ربيت األفراخ في بطاريات ذات أربعة

طوابق وكل طابق يحوي عمى قفص بأبعاد  1 ×1.5م،
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حسبت معدالت وزن الجسم االسبوعي (غم /طير) والزيادة

يالحظ اي فروق معنوية بين المعاممتين  T2و T3من جية

الوزنية األسبوعية والتراكمية (غم /طير /أسبوع) ،معدل

والمعامالت  T2و T3و T4من جية اخرى ،ويالحظ ايضاً

معامل التحويل الغذائي األسبوعي والتراكمي (غم عمف

بالمعاممتين  T2و T3المتفوقتان معنوياً ( )p≤0.05مقارنة

والمؤشر االقتصادي ( )2وفي نياية األسبوع الخامس تم ذبح

بينما في االسبوع الخامس من عمر الطيور وجد التفوق

 12طير لكل معاممة وبعد تنظيفيا اخذ وزن الذبيحة بعد

المعنوي ( )p≤0.05لممعاممة  T4مقارنة بالمعاممة T3

الذبح وحسبت نسبة التصافي مع وبدون األحشاء الداخمية

والمتفوقة بدورىا معنوياً ( )p≤0.05مقارنة بالمعاممة T2

ان المعاممة  T4تفوقت معنوياً ( )p≤0.05مقارنة

استيالك العمف األسبوعية والتراكمية (غم /طير /أسبوع)،

بمعاممة السيطرة عند االسبوع الثالث والرابع من عمر الطيور

مستيمك /غم زيادة وزنية) وكذلك تم حساب الدليل اإلنتاجي

المأكولة ونسبة التشافي ( .)2استخدم التصميم العشوائي

التي تفوقت معنويا ( )p≤0.05مقارنة بمعاممة السيطرة ،اذ

وضمن كل مجموعة باستخدام اختبار دانكن متعدد المديات

و 1810.78و 1847.06و 1895.28غم لممعامالت T1

( )9وتحت مستوى احتمال  0.05وقد استخدم البرنامج

و T2و T3و T4عمى التوالي .ويالحظ بان جميع معامالت

اإلحصائي ( )16لتحميل البيانات.

الشعير المستنبت قد اعطت افضل النتائج في معدل وزن

النتائج والمناقشة

الجسم لفروج المحم وقد يعزى سبب ذلك الى ارتفاع نسبة

يالحظ

الكامل ( )CRDوتم اختبار معنوية الفروق بين المتوسطات

ان

معدل

الجسم

النيائي

1745.40

كان

البروتين التي قد تصل نسبتيا الى اكثر من  %16فضال عن

يبين الجدول  2تأثير استخدام الشعير المستنبت في معدل

سيولة ىضميا وامتصاصيا ( ،)8ان عممية استنبات الشعير

وزن الجسم االسبوعي لفروج المحم ،اذ يالحظ عدم وجود

فروق معنوية بين جميع معامالت التجربة عند االسبوع االول

يعمل عمى ارتفاع قابمية اليضم واالستفادة منو بنسبة اكثر

من عمر االفراخ بينما تفوقت معنوياً ( )p≤0.05كل من

من  %95وبصورة اكبر من االعالف االخرى مما يوفر من
العناصر الغذائية الميمة لتحسين الحالة الصحية لمحيوان

المعاممتين ( T3الشعير المستنبت لمدة  7ايام) و( T4الشعير

وبالتالي زيادة في معدل وزن جسم الحيوان (.)10

المستنبت لمدة ثمانية ايام) مقارنة بالمعاممة ( T1معاممة

السيطرة) عند االسبوع الثاني من عمر االفراخ ،بينما لم

جدول  .2تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في معدل وزن الجسم األسبوعي (غم) لفروج المحم (المعدل  ±الخطأ
القياسي).

اىَعاٍالخ

1

اىعَش تاألساتيع
3

2

5

4

T1

86.01

0.85

235.35

b 1.90

581.46

c 5.66

1065.10

c 9.17

0775471

d 17.93

T2

87.18

0.72

241.69

ab 1.74

597.83

b 5.17

1099.29

b10.09

0101471

c 17.95

T3

87.73

0.70

244.42

a 2.03

604.63

b 5.43

1114.20

b 9.35

0177412

b 17.62

88.02
N.S

0.73

247.89

a 1.83

614.61

a 5.18

1136.65

a 9.88

0135461

a 12.55

T4
ٍسرىي اىَعْىيح

*

*

*

*

 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.
 T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام N.S .تشير الى عدم وجود فرو ق معنوية بين متوسطات المعامالت *.تشير االحرف المختمفة
ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى مستوى احتمال .0.05

يتضح من الجدول  3تأثير الشعير المستنبت لمدد مختمفة في

عدم وجود فروق معنوية بين المعاملتين  T1و T2من جية

معدل الزيادة الوزنية االسبوعية ،اذ يالحظ عدم وجود فروق

والمعامالت  T2و T3و T4من جية اخرى ،وعند االسبوع

معنوية بين جميع المعامالت التجربة عند االسبوع االول من

الثالث من عمر االفراخ اظيرت المعاممة  T4تفوقاً معنوياً

كل من المعاممتين  T2و T3مقارنة بمعاممة السيطرة ويالحظ

( )p≤0.05مقارنة بمعاممة السيطرة ويالحظ في االسبوع ذاتو

( )p≤0.05مقارنة بالمعاممة  T2المتفوقة بدورىا معنوياً

عمر االفراخ ،وعند االسبوع الثاني تفوقت معنويا ()p≤0.05
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عدم وجود فروق معنوية بين معاممتين  T2و T3من جية

اىغشاوي واخشوُ
( )p≤0.05مقارنة بالمعاممة  T3التي تفوقت معنوياً
( )p≤0.05مقارنة بالمعاممة  T2المتفوقة بدورىا معنوياً

و T3و T4من جية اخرى ،وعند االسبوعين الرابع والخامس

( )p≤0.05بمعاممة السيطرة.

من عمر الطيور اظيرت المعاممة  T4تفوقاً معنوياً

جدول  .3تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في معدل الزيادة الوزنية االسبوعية (غم) لفروج المحم (المعدل ±
الخطأ القياسي).

اىَعاٍالخ
T1
T2
T3
T4
ٍسرىي اىَعْىيح

1
49.01
49.12
49.53
51.02
N.S

اىعَش تاألساتيع
3

2
0.38
0.41
0.40
0.37

b 1.57 149.34
ab 1.44 154.51
a 1.72 156.69
a 1.66 159.87
*

c 3.27
b 3.54
ab 3.47
a 3.22

346.11
356.14
360.21
366.72

4
483.64
499.12
509.57
522.04

*

5
d 4.82
c 4.99
b 5.12
a 4.63

*

d 6.84
c 7.02
b 6.75
a 6.53

680.30
711.49
732.86
758.63
*

 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.
 T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام N.S .تشير الى عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت * .تشير االحرف المختمفة
ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى مستوى احتمال .0.05

ان التحسن المعنوي في معامالت الشعير المستنبت في معدل

ىيئة رزاز عمى العمف بعد التحبيب مباشرة .يالحظ من

الزيادة الوزنية قد يكون بسبب تحسن األداء اإلنتاجي لفروج

الجدول( )4تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في

المحم اذ ان استنبات الشعير سيؤدي الى زيادة فعالية إنزيم

معدل استيالك العمف االسبوعي ،اذ يتضح من الجدول عدم

بيتا جموكانيز الذي يعمل عمى تقميل لزوجة المواد الغذائية

وجود فروق معنوية بين جميع معامالت التجريبية عند

وجد أن إنزيم بيتا جموكانيز لو تأثير إيجابي عند إضافتو

والثالث من عمر افراخ فروج المحم تفوقت كل من المعاممتين

لمعميقة عن طريق تقميل تواجد المواد الجيالتينية المتكونة
بتأثير مادة بيتا جموكان ،وأيضا وجد أن إضافة مخموط من

 T3و T4معنوياً ( )p≤0.05مقارنة بمعاممة السيطرة ()T1

ويالحظ عدم وجود فروق معنوية بين المعاممتين  T1وT2

إنزيمي بيتا جموكانيز وألفا أميميز إلى العمف أدى إلى تحقيق

من جية والمعامالت  T2و T3و T4من جيو أخرى .وعند

عمى درجة حموضة ( )PHأعمى من واحد ولمدة  30دقيقة

جميع معامالت الشعير المستنبت مقارنة بمعاممة السيطرة

وعمى درجة ح اررة تصل إلى  60درجة مئوية لمدة  10دقائق

وعند االسبوع الخامس تفوقت معنوياً ( )p≤0.05كل من

اإلنزيم الداخمي يكون  100عمى درجة حموضة  7درجات

معنوية ( )p≤0.05مقارنة بمعاممة السيطرة ،وعند حساب

االسبوع االول من عمر افراخ فروج المحم وعند االسبوع الثاني

أثناء تواجدىا بالقناة اليضمية باستخدام التحمل األنزيمي وقد

االسبوع الرابع من عمر الطيور تفوقت معنوياً ()p≤0.05

زيادة اكبر في الوزن ،ويالحظ أن نشاط اإلنزيم يظل ثابت

( .)11وفي دراسة قام بيا كل من ( )12وجد أن نشاط

معاممتي  T3و T4مقارنة بالمعاممة  T2إذ كانت الفروق

وينخفض النشاط إلى  42عند درجة حموضة واحد .كما

العمف المستيمك الكمي يتضح بأن كل من المعاممتين T3

لوحظ انخفاض في نشاط اإلنزيم بحوالي  %36 – 20كنتيجة

و T4اكثر معنوياً ( )p≤0.05مقارنة بالمعاممة  T2والتي

في درجة الح اررة ومدة التعرض ليا وظروف الرطوبة خالل

انو معدل أستيالك العمف الكمي  2805.31و2851.06

لعممية التحبيب إثناء التصنيع ،ومما الشك فيو إن المتغيرات

تفوقت معنوياً ( )p≤0.05مقارنة بمعاممة السيطرة ،اذ يالحظ

عممية التحبيب تؤثر عمى مقدار الفقد في نشاط اإلنزيم ونظ ار

و 2874.33و 2890.42غم لممعامالت  T1و T2وT3

ألن وجود بخار مع رطوبة التقل عن  %15ضروريان

و T4عمى التوالي.

لضمان جودة التحبيب وىذا يؤثر عمى نشاط اإلنزيم ويمكن
التغمب عمى ذلك بعدم تعرض اإلنزيم لعوامل التصنيع التي

تفقده قيمتو الحيوية وذلك بإضافتو بواسطة جياز النفس عمى
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جدول  .4تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في معدل استهالك العمف االسبوعي (غم) لفروج المحم (المعدل ±
الخطأ القياسي).
اىَعاٍالخ

1
73.02
73.19
73.80
75.76

اىعَش تاألساتيع
3

2
0.70
0.69
0.76
0.77

226.99
231.77
235.04
238.20

b 1.87
ab 2.19
a 2.12
a 2.12

546.85
555.57
558.48
561.08

b 5.33
ab 5.45
a 4.97
a 4.97

4
788.33
802.34
805.12
809.16

اىعيف اىَسرهيل اىنيي

5
b 7.89
a 8.10
a 7.90
a 7.82

1170.12
1188.19
1201.89
1206.22

c 10.37
b 11.18
a 10.64
a 10.48

2805.31
2851.06
2874.33
2890.42

c 28.23
b 28.17
a 27.86
a 27.74

T1
T2
T3
T4
ٍسرىي
*
*
*
*
*
N.S
اىَعْىيح
 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.

 T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام N.S .تشير الى عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت * .تشير االحرف المختمفة
ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى مستوى احتمال .0.05

ويعزى سبب زيادة استيالك العمف الى ان استخدام الشعير

بين المعامالت  T1و T2و T3من جية والمعامالت T2

المستنبت سيعزز من شيية الطيور وبالتالي تحفيزىا عمى

و T3و T4من جية اخرى ،وعند االسبوع الرابع من العمر قد

زيادة استيالك العمف ،اذ ان الشعير المستنبت يحتوي عمى

اعطت المعامالت  T1و T2اعمى المعدالت بصوره معنوية.

مجموعة كبيرة من العناصر الحيوية الميمة والتي ترفع من

) )p≤0.05مقارنة بالمعاممة  T4ويالحظ ايضاً عدم وجود

في مستوى االلياف وزيادة في مستوى الماء مما يزيد من

و T4من جانب اخر وعند االسبوع الخامس من العمر ظير

رغبة الطيور في زيادة استيالك العمف ( .)17يالحظ من

وجود ارتفاع معنوي ) )p≤0.05في معامل التحويل الغذائي

خالل الجدول  5تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة

عند المعاممة  T1مقارنة بالمعاممتين  T2و T3والمتان اعطت

في معامل التحويل الغذائي لفروج المحم ،اذ يتبين عدم وجود

اعمى معدالت وبصوره معنوية ) )p≤0.05مقارنة بالمعاممة

فروق معنوية بين المعامالت  T1و T2و T3من جانب وT3

قابمية اليضم بحوالي اكثر من  %95فضال عن االنخفاض

فروق معنوية بين جميع المعامالت التجريبية عند االسبوع

 T4وعن حساب معدل معاممة التحويل الغذائي لوحظ انو

االول والثاني ،بينما يالحظ باالسبوع الثالث ان معاممة

المعاممتين  T1و T2قد اعطت أفضل المعدالت معنويا

السيطرة قد اعطت ارتفاع معنوي ) )p≤0.05مقارنة

) )p≤0.05مقارنة بالمعاممة .T4

بالمعاممة  T4ويالحظ باالسبوع ذاتو عدم وجود فروق معنوية
جدول  .5تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في معامل التحويل الغذائي (غم عمف /غم زيادة وزنية) لفروج المحم
(المعدل  ±الخطأ القياسي).
اىَعاٍالخ

1
1.49
1.49
1.49
1.48

2
0.01
0.01
0.02
0.02

1.52
1.51
1.50
1.49

0.01
0.02
0.02
0.01

اىعَش تاألساتيع
3
a 0.02 1.58
ab 0.01 1.56
ab 0.02 1.55
b 0.01 1.53

1.63
1.60
1.58
1.55

4
a 0.02
a 0.02
ab 0.02
b 0.01

1.72
1.67
1.64
1.59

5
a 0.01
b 0.02
b 0.02
c 0.02

ٍعذه ٍعاٍو اىرحىيو
اىغزائي
a 0.02 1.59
a 0.03 1.57
ab 0.01 1.55
b 0.01 1.53

T1
T2
T3
T4
ٍسرىي
*
*
*
*
N.S
N.S
اىَعْىيح
 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.
T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام N.S .تشير الى عدم وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت * .تشير االحرف المختمفة
ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى مستوى احتمال .0.05

وىذا يفسر بأن معامل التحويل الغذائي لمعاممة  T4يعكس

التحسن المعنوي لجميع معامالت الشعير المستنبت في

انيا أعطت أفضل النتائج وبصوره معنوية مقارنة بجميع

معامل التحويل الغذائي الى ان استخدام الشعير المستنبت

المعامالت فضال عن التحسن المعنوي لجميع معامالت

يعد كمصدر لألعالف الخضراء لمطيور فضال عن اىميتو
كبديل امن وصحى فى ارتفاع نسب البروتين بو حيث تصل

الشعير المستنبت مقارنة بمعاممة السيطرة .ويعزى سبب
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الى حوالى  %30وىى اعمى معدل لنسبة البروتين فى

معنوي ) )p≤0.05لميالكات في معاممة السيطرة مقارنة

العالئق واألعالف الحيوانية ( ،)18ىذا فضال عن زيادة

بالمعامالت  T3و T4وفي الصفة ذاتيا انيا لم تنشر النتائج

نسب االحماض االمينية والفيتامينات فييا مع انخفاض نسبة

الى وجود فروق معنوية بين المعاممتين  T3و T4وفي

االلياف بالشعير المستنبت ،إذ تصل الى اقل  %9وارتفاع

الجدول نفسو يالحظ وجود تفوق معنوي ))p≤0.05

معامل ىضميا الكثر من  %95نتيجة الفعالية االنزيمية

لممعاممتين  T3و T4في صفة الدليل االنتاجي مقارنة

الصفات االنتاجية لفروج المحم ( .)4يبين الجدول  6تأثير

بمعاممة السيطرة بين الجدول نفسو الى عدم وجود فروق

استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في النسبة المئوية

معنويا بين المعاممتين  T3و. T4

بالمعاممة  T2المتفوقة بدورىا معنوياً ) )p≤0.05مقارنة

النزيم  Beta-glucanaseوالذي لو دور في تحسن جميع

لميالكات والدليل االنتاجي ،اذ يتضح الجدول وجود ارتفاع
جدول  .6تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في نسبة الهالكات ( )%والدليل االنتاجي لفروج المحم (المعدل ±
الخطأ القياسي).
اىذىيو االّراجي
ّسثح اىهالماخ ()%
اىَعاٍالخ
c 3.23 288.50
a 0.06 8.00
T1
b 3.42 316.35
b 0.05 4.00
T2
T3
a 3.14 331.38
c 0.02 2.67
a 3.31 344.48
c 0.03 2.67
T4
*
*
ٍسرىي اىَعْىيح
 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.

 T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام * .تشير االحرف المختمفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى
مستوى احتمال .0.05

ويعزى انخفاض نسبة اليالكات في معامالت الشعير

الجدول  7تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في

المستنبت يسبب زيادة فى كرات الدم الحمراء وبالتالى زيادة

الماكوالت (القمب الكبد القانصة) مع الوزن النسبي لالحشاء

فى االكسجين مما يساعد عمى اداء افضل ،فضالً عن ان

الداخمية الماكولة ،اذ يالحظ ان المعاممة  T4اظيرت تفوقا

النسبة المئوية لمتصافي مع وبدون االحشاء الداخمية

المستنبت وكذلك تحسن الدليل االنتاجي اذ ان الشعير

الشعير المستنبت ليس بو تموث باالفالتوكسين اما الحبوب

معنوياً ) )p≤0.05في الصفات المذكورة مقارنة بالمعاممة

سامة ال يظير اثرىا مباشرة ولكن اثرىا تراكمى فتجد الحيوان

ومن الجدول ذاتو يالحظ عدم وجود فروق معنوياً بين

 T2والمتفوقة معنويا ) )p≤0.05مقارنة بمعاممة السيطرة

فيوجد بيا فطريات مما يعنى زيادة االفالتوكسينات وىى مواد

يسقط منك فجأة وبدون مقدمات مما يعنى ارتفاع نسبة

المعاممتين  T2و T3من جهة و T3و T4من جية اخرى في

االفالتوكسينات مما يزيد من نسبة اليالكات ( .)18يبين

نفس الصفات المذكورة اعاله.

جدول  .7تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في نسبة التصافي ونسب االحشاء الداخمية المأكولة ( )%الى وزن
الجسم لفروج المحم (المعدل  ±الخطأ القياسي) بعمر  5أسابيع.
اىَعاٍالخ
T1
T2
T3
T4

ّسثح اىرصافي ٍِ دوُ
االحشاء اىَأمىىح ()%
c 0.66 64.76
b 0.63 65.38
ab 0.59 65.93
a 0.61 66.28

ّسثح اىرصافي ٍع
االحشاء اىَأمىىح ()%
c 0.62 68.75
b 0.64 69.77
ab 0.62 70.59
a 0.59 71.33

ّسثح وصُ اىقية ()%
c 0.005 0.306
b 0.002 0.337
ab 0.004 0.351
a 0.003 0.397

ّسثح وصُ اىقاّصح
()%
c 0.03 1.71
b 0.03 1.82
ab 0.02 1.88
a 0.02 1.93

ّسثح وصُ اىنثذ ()%
1.97
2.23
2.43
2.72

d 0.05
c 0.03
b 0.04
a 0.04

*
*
*
*
*
ٍسرىي اىَعْىيح
 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.

 T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام * .تشير االحرف المختمفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى

مستوى احتمال .0.05
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يالحظ من الجدول  8تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد

لمقطعيات الرئيسة في المعاممة  T4مقارنة بالمعاممة T3

مختمفة في الوزن النسبي لمقطعيات الرئيسة لمذبائح فروج

متفوقة معنوياّ ) )p≤0.05مقارنة بالمعاممة  T2والتي تفوقت

معنوياّ ) )p≤0.05مقارنو بمعاممة السيطرة T1

المحم (الصدر ،الفخذ والوصمة الوصمة الفخذية) وأظيرت
معاممتو  T4تفوق معنوي ) )p≤0.05في الوزن النسبي

جدول  .8تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في الوزن النسبي لمقطعيات الرئيسة ( )%لذبائح فروج المحم (المعدل±
الخطأ القياسي) بعمر  5أسابيع

اىَعاٍالخ
T1
T2
T3
T4

اىىصُ اىْسثي ىيصذس

اىىصُ اىْسثي ىيفخز

d 0.27
c 0.30
b 0.31
a 0.26

d 0.17
c 0.16
b 0.15
a 0.13

27.05
27.39
27.68
27.97

15.79
15.91
16.16
16.37

اىىصُ اىْسثي ىيىصيح اىفخزيح
اىناحييح
d 0.15 12.53
c 0.13 12.63
b 0.14 12.77
a 0.12 12.93

ٍسرىي اىَعْىيح
*
*
*
 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.
 T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام * .تشير االحرف المختمفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى

مستوى

احتمال

0.05

السيطرة  T1مقارنة بالمعاممة

يشير الجدول ( )9إلى تأثير استخدام الشعير المستنبت

) )p≤0.05عمى

بفترات مختمفة في الوزن النسبي لمقطعيات الثانوية (الظير،

األجنحة ،والرقبة) لمذبائح فروج المحم تفوق معنوي

 T2المتفوقة معنوياّ

 T3والتي تفوقت بدورىا معنويا

) )p≤0.05مقارنة بالمعاممة .T4

) )p≤0.05في الوزن النسبي لمقطعيات الثانوية في معاممة
جدول  .9تأثير استخدام الشعير المستنبت لمدد مختمفة في الوزن النسبي ( )%لمقطعيات الثانوية لذبائح فروج المحم (المعدل±
الخطأ القياسي).

اىَعاٍالخ
T1
T2
T3
T4
ٍسرىي اىَعْىيح

اىىصُ اىْسثي ىيظهش
a 0.29 27.46
b 0.29 27.18
c 0.30 26.73
d 0.27 26.34
*

اىىصُ اىْسثي ىألجْحح
a 0.10 11.94
b 0.11 11.77
c 0.13 11.65
d 0.11 11.52
*

اىىصُ اىْسثي ىيشقثح
a 0.06 5.23
b 0.05 5.12
c 0.05 5.01
d 0.04 4.87
*

 T1المعاممة األولى :معاممة السيطرة T2 .المعاممة الثانية :الشعير المستنبت لمدة ستة ايام T3 .المعاممة الثالثة :الشعير المستنبت لمدة سبعة ايام.
 T4المعاممة الرابعة :الشعير المستنبت لمدة ثمانية ايام * .تشير االحرف المختمفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية بين المجاميع عمى

مستوى

احتمال

0.05

لم يشر اغمب الباحثين إلى سبب تأثير الشعير المستنبت في

االحماض االمينية المستخدمة في تصنيع البروتين ،وزيادة

صفات ذبائح فروج المحم لكن بعضيم اتفقوا عمى ان استنبات

وزن الجسم الحي ( ،)15وايده ( )14في ان التحسن في

الشعير نتيجة تحفيز انزيم  Beta-glucanaseالذي لو تأثير

نسبة التصافي وقطعيات الذبيحة يعتمد بدرجة كبيرة عمى

الجيالتينية المتكونة بتأثير مادة بيتا جموكان والذي يسبب في
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