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 بيدف دراسة تأثير استخدام اإلنزيمات، وزارة الزراعة في أبي غريب/أجريت ىذه التجرب ة في محطة أبحاث الدواجن في الييئة العامة لمبحوث الزراعية
 دجاجة300  استعمل في التجربة،وتنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في بعض الصفات الفسمجية والنسيجية
2  معامالت وبواقع10  اسبوع خضع لفترة تمييدية لمدة اسبوعين حيث جرى توزيعيا عشوائيا عمى40 ) بعمرISA Brown( بياضو نوع ايسا البني

ISA  غذي الدجاج البياض عمى عالئق متساوية بالطاقة الممثمة والبروتين حسب دنٍم، دجاجة15 مكرر لكل معاممة احتوى المكرر الواحد عمى
4 . أنزيمات+ ذرة صفراء% 100: T3 . تنقيع+ ذرة صفراء%100 :T2 ) ذرة صفراء(عميقة السيطرة%100 :T1:القياسي وحسب المعامالت اآلتية

+ حنطة% 33 اسرثدال الذرة الصفراء ب: T6 ، تنقيع+ حنطة% 33 استبدال الذرة الصفراء ب:T5 . انزيمات+ تنقيع+ ذرة صفراء%100:T

 استبدال الذرة:T9 . تنقيع+ حنطة% 66 استبدال الذرة الصفراء ب:T8  انزيمات+  تنقيع+ حنطة% 33 اسرثدال الذرة الصفراء ب:T7 .انزيمات

 اظيرت النتائج ارتفاعا معنوياً في مستوى كالسيوم. انزيمات+ تنقيع+ حنطة% 66 اسرثدال الذرة الصفراء ب:T10 .انزيمات+ حنطة% 66الصفراء ب

 تًٍُا حققت جميع المعامالت التجريبية انخفاضا معنوياً لمستوى لمفسفورT10 وT8  وفسفور مصل الدم لممعاممتينT10 مصل الدم لممعاممة
 كما سجمت فروقا. ولم تسجل فروق معنوية بين معامالت التجربة في مستوى العنصرين السابقين في عظم الساق،الالعضوي في فضالت الطيور

معنوية لمستويي الكموكوز والكولسترول في مصل الدم بين معامالت التجربة المختمفة في حين سجمت جميع المعامالت التجريبية مستويات كولسترول

ً تفوقا معنوياT2  واظيرت المعاممة، تفوقا معنوياً في مستويات البروتين والكموبيولين وااللبومينT4  اظيرت المعاممة.اقل معنويا من معاممة السيطرة

وT3  ولم يسجل عمق الخبايا فروقا معنوية بين معامالت التجربة في حين أظيرت المعامالت،ALP  وانزيم الفوسفاتيز القاعديHB وPCV في قيم

 ان إضافة اإلنزيمات مع التنقيع الى عالئق الدجاج البياض ادى إلى.  انخفاضا معنوياً لطول الزغابات مقارنة بمعاممة السيطرة10 وT9 وT8 وT7وT6
تحسن معنوي في صفات بالزما الدم كما حققت كفاءة عالية في تقميل طرح الفسفور مع الفضالت نتيجة لعممو عمى تحميل حامض الفايتك وتحرير

.الفسفور الالعضوي وزيادة استفادة الجسم منو
. الدجاج البياض، التنقيع، االنزيمات:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
This study was conducted at Poultry Research Station Animal Resources Research Department–State Board of Agricultural
Research/ Ministry of Agriculture in Abu Ghraib, which included two experiment to study the effect of enzyme
supplementing and soaking to the diets of the laying hens containing corn and wheat on productive performance.Three
hundred Brown-egg hens (ISA Brown) 40 weeks of age were used in this experiment after preliminary period for two weeks.
Layer hens distributed randomly to ten treatments with 2 replicates (15 hens per replicate); and fed on diets according to the
age periods in ISA guide. Treatments were as follows: T1: Control group (%100 corn).T2: 100% corn with soaking. T3:
100% corn with enzymes. T4:100% corn with soaking and enzymes. T5: 33% corn replacement wheat with soaking. T6: 33%
corn replacement wheat and with enzymes. T7: 33% corn replacement wheat with soaking and enzymes. T8: 66% corn
replacement wheat with soaking. T9: 66% corn replacement wheat with enzymes. T10: 66% corn replacement wheat with
soaking and enzymes. The results showed a significant increase (P<0.05) in The levels of serum blood calcium for T10, and
serum blood phosphorus in T8,T10 while the inorganic phosphorus in feces for all treatments was lower than the control
treatment. There are no significant differences between all treatments Calcium and Phosphorus in tibia bone. were lower
than the control treatment in cholesterol levels in blood serum. No differences were noticed for crypts depth between all
treatments, while T3, T6, T7, T8 ,T9 ,T10 showed a significant decrease (P <0.05) for the length of villi. So it was concluded
that Enzyme supplementation and soaking to the diets of the laying hens significantly increased blood serum characteristics
and also minimize the feces P by enhancing phytic acid breaking. it also increased villi length in small intestine which lead to
better food digestion and absorption
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لتحسين نسجة المادة العمفية من خالل رشح

المقدمة

leaching

العوامل المضادة لمتغذية مثل التانين والفايتيت وبعض

يتجو االنتاج في الوقت الحاضر الى تحسين نوعية الغذاء

السكريات العديدة

وزيادة كفاءة ىضم البروتين والكاربوىيدرات وااللياف.
فالكاربوىيدرات مخزونة في اكثر الحبوب بصورة نشأ ،وىي

 oligo saccharidesومضادات

التربسين ( )10وكذلك تقميل الطاقة المصروفة عمى اليضم

بسبب زيادة تحمل العناصر الغذائية ،وبزيادة مدة التنقيع فأن

موجودة بشكل حبيبات غير ذائبة يمكن تحطيميا بنقع

مزيدا من العوامل المضادة لمتغذية يتم فقدىا والتخمص منيا

الحبوب بالماء وكذلك بطحن العمف بصورة جيـدة فـي حوصمـة

الطيـور قبـل عمـل انزيـم ال ـ  amylaseفالسكري ــات البسيطة

وبأالخص التانينات ( .)2ان التنقيع عند درجة ح اررة الغرفة

 monosaccharidesتيضم وتمتص في االمعاء الدقيقة أما

لمدة  12ساعة يمكنو تقميل السكريات العديدة

oligo

 saccharidesفي فول الصويا والموبياء بنسبة تتراوح بين

السكريات االكثر تعقيداً الموجودة في األعالف ال تيضم

 .%35-17ان االمثمة العممية عمى تنقيع البذور تتضمن

بالدواجن ( .)22عموماً تعتمد عممية ىضم الكاربوىيدرات

تنقيع فول الصويا قبل عممية الطحن واستخالص الزيوت

المعقدة عمى نوع الكاربوىيدرات وعمى امتالك الحيوانات

وكذلك نقع االنواع العديدة من الحبوب والبقوليات ( .)4لذا

لالنزيمات أو لنظام مايكروبي لتحطيميا الى وحدات من

ىدفت الدراسة الحالية الى استجابة الصفات الفسمجية

سكريات بسيطة جاى ـزة لالمـتصـاص ،ان العالئق التي تحتوي

والنسيجية إلضافة اإلنزيمات والتنقيع الى عالئق حاوية عمى

عمى ما يزيد عن  %60رطوبة تحسن من الزيادة الوزنية
لمجسم واستيالك العمف لفروج المحم ( .)21 ،19 ،9وقد

الذرة الصفراء والحنطة في الدجاج البياض.

العمف ممكن ان تعتمد عمى مكونات العميقة وان افضل

أجريت ىذه الدراسة في محطة أبحاث الدواجن التابعة لقسم

استنتج ىؤالء الباحثين ان أفضل نسبة مؤثرة لخمط الماء مع

مواد وطرائق العمل

النتائج يمكن الحصول عمييا عند خمط العمف الجاف مع

بحوث الثروة الحيوانية في الييئة العامة لمبحوث الزراعية/

الماء لغاية الحد االعمى لقابمية العمف عمى مسك الماء

و ازرة الزراعة– ابي غريب لممدة من  2014/3/18إلى

ولوجـود السـكريـات المتعـددة غيــر النشـوي ـ ـ ــة – (NSP) ( non
)starch polysaccharides

 ،2014/6/10ولمدة  12اسبوع .استعمل فييا  300دجاجة

م ـث ـ ــل الـ،β-glucans

بياضو نوع ايسا البني ( 40 )Issa Brownأسبوع بعد إن تم

 Pentosans ،Xylansوغيرىــا والتــي تسبــب فـي خفـض
القيمـة الغذائية لالعالف والفتقار الدواجن لالنزيمات الكافية

إخضاعيا لمدة أسبوعين تمييدية إلجراء التجربة بعدىا وزعت

الطيور عشوائيا عمى  10معامالت وبواقع  2مكرر لكل

ليضم ىذه المواد فأن دراسة الصفات الفسمجية والنسيجية

معاممة ( 15دجاجة لكل مكرر) .كان نظام تربية الطيور في

لمطيور المغذاة عمى عالئق تجريبية ىو احد األمور الواجب

االقفاص المكونة من طابق واحد .جيزت القاعة بأضاءة

أخذىا بنظر االعتبار من قبل مختص التغذية أو المربي عمى
حد سواء ،حيث أنيا تعد مؤش ار لمتغيرات الحيوية داخل الجسم

قدرىا  16ساعة يومياً وكانت ىذه المدة محددة في دليل تربية
ىذا النوع من الدجاج البياض ،قدم الماء بصورة حرة ،واعطي

استجابة لمتغيير في تركيب أو شكل أو االختالف في

العمف بواقع  120غم /طير /يوم حسب دليل ايسا القياسي.

المعامالت الغذائية أو العالئق المقدمة .تم اجراء العديد من

نقع العمف لمعامالت التنقيع لمدة  24ساعة بنسبة 1:1

الدراسات التي وضحت التأثيرات االيجابية الضافة الفايتيز
الى عالئق الدواجن فيما يخص االداء االنتاجي وكفاءة

(ماء:عمف) .جمع البيض المنتج مرتين يوميا في الساعة
التاسعة صباحا وفي الساعة الثانية عشر ظي ار .وزن البيض

التحويل الغذائي ورماد العظم واستبقاء المعادن (،14 ،8

المنتج الخاص بكل مكرر وتم تسجيمو .تم استعمال الخميط

 .)18اشارت العديد من الدراسات الى التأثير االيجابي

االنزيمي الحاوي عمى انزيمات XYLANASE
و PHYTASEو  ß-GLUCANASEو α-
 AMYLASEو PROTASEوبنسبة إضافة  200غم/

الضافة الفايتيز في الطاقة الممثمة ومعامل ىضم البروتين
واالحماض االمينية ( .)15 ،14 ،13 ،7 ،5استعمال التنقيع

طن عمف حسب توصيات الشركة المنتجة.

ىو احد اساليب تحسين القيمة الغذائية لمحبوب والبقوليات
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العالئق التجريبية
جدول  .1العالئق التجريبية المستخدمة في التجربة
انًادج
ذرج صفراء
حُطح
شعٍر
كسثح فول انصوٌا ( %48تروذٍٍ خاو)
يركس تروذًٍُ1
داي كانسٍوو فوسفٍد
حجر كهس
يهح
دهٍ

انسٍطرج
54
1449
17
5
043
745
043
1

طاقح يًثهح (كٍهوكانوري /كغى)
تروذٍٍ خاو %
يٍثٍوٍٍَ  +سٍسرٍٍ %
الٌسٍٍ %
نٍُونٍك اسٍد %
كانسٍوو %
انفسفور انًرٍسر %
انٍاف %

2810
1644
0466
0480
143
343
0438
347

انعهٍقح االونى ( %33اسرثدال تانحُطح)
36
18
1545
1548
5
043
745
043
146
انرركٍة انكًٍاوي انًحسوب2
2808
1644
0466
0480
143
343
0439
347

انعهٍقح انثاٍَح ( %66اسرثدال تانحُطح)
18
36
1643
1444
5
043
745
043
242
2806
1644
0466
0480
143
343
0439
348

-1المركز البروتيني لتغذية الدواجن  Breedcom-5 specialالمنتج من قبل شركة  wafiاليولندية :طاقة ممثمة  2100كيمو سعرة/كغم ،بروتين خام
 ،%40دىن خام  ،%5الياف خام  ،%2كالسيوم  ،%8فسفور  ،%2اليسين  ،% 3.75ميثيونين  ،%2.85ميثيونين  +سيستين  ،%3.20صوديوم
.% 2.20

 -2تم حساب قيم التركيب الكيميائي لممواد العمفية الداخمة في تركيب العميقة وفقا لما ورد في (.)12

استخدم التصميم العشوائي
.)6( Randomized Design
النتائج والمناقشة

وكانت المعامالت كاألتي-:

 %100 :T1ذرة صفراء .عميقة السيطرة %100 :T2 .ذرة
صفراء +تنقيع %100 :T3 .ذرة صفراء +أنزيمات:T4 .

أنزيم الفوسفاتيز القاعدي

 %100ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات :T5 .استبدال الذرة

يبين الجدول رقم ( )2مستويات أنزيم الفوسفاتيز القاعدي في

الصفراء ب %33حنطة +تنقيع: T6 .اسحبدال الذرة الصفراء

ب%33

حنطة+انزيمات :T7.استبدال

ب %33حنطة+تنقيع +انزيمات.

الذرة

مصل الدم ،حيث شيدت النتائج تباينا واضحا في مستويات

الصفراء

ىذا األنزيم في مصل دم الدجاج البياض .إذ سجمت المعاممة

 :T8استبدال الذرة

 T2المعدل األعمى معنويا لمستوى أنزيم الفوسفاتيز القاعدي

الصفراء ب %66حنطة+تنقيع :T9.استبدال الذرة الصفراء

عند عمر  46أسبوع حيث بمغ  193.2ديسمتر /مممتر تمتيا

ب %66حنطة+انزيمات :T10.استبدال الذرة الصفراء

المعاممة  T7مسجمة  161ديسمتر /مممتر ،جاءت بعدىا كل

ب %66حنطة +تنقيع +انزيمات.

من المعامالت  T3و T6و T8و T9ثم كل من  T4و61

الصفات المدروسة

Tفي المرتبة قبل األخيرة جاءت المعاممة  T5مسجمة 121

تمت دراسة الصفات الفسمجية حجم الخاليا المضغوطة
والييموغموبين

والكموكوز

والبروتين

الكامل

Completely

الكمي

ديسمتر /مممتر ،أما في ذيل القائمة فقد حمت المعاممة T1

وااللبومين

مسجمة  103.1ديسمتر /مممتر.

والكموبيولين والكولسترول وانزيم الفوسفاتيز القاعدي والفسفور

أما بعمر  50أسبوع فقد استمرت المعاممة  T2تسجيل أعمى

في مصل الدم ،والفسفور غير العضوي في الزرق ،وطول

مستوى لمفوسفاتيز القاعدي في مصل الدم حيث بمغ 102.5

الزغابات وعمق الخبايا في مناطق االثنى عشري والصائم

ديسمتر /مممتر .تمتيا كل من المعامالت T7و T9و 61

والمفائفي ،ومستوى كالسيوم وفسفور العظم

Tجاء بعدىا كل من  T6و  T8ثم المعاممة  T3ثم  T4ثم

التحميل اإلحصائي

T5ثم أخي ار  T1األوطأ معنويا بين جميع المعامالت مسجمة

حممت التجربة باستعمال البرنامج االحصائي الجاىز SAS

 102.5ديسمتر /مل .أما عند عمر  54أسبوع فقد كانت

 )66( statistical analysis systemلتحميل التباين

النتائج الخاصة لمستوى لمفوسفاتيز القاعدي في مصل الدم
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مشابية إلى حد كبير النتائج في العمر السابق ليا حيث

زيادة تحرر العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والفسفور والزنك

تفوقت المعاممة  T2مسجمة  192.5ديسمتر /مممتر جاء

مم ساىم في زيادة

نشاط أنزيم الفوسفاتيز القاعدي .أما

عدىا كل من T7و T9و  .T61ثم كل من T6و T8

التباين الحاصل بين بقية المعامالت األخرى فيفسره التباين

تمتيا T3ثم T4 ،ثم  T5وكان المعدل األوطأ معنويا مسجال

الواضح في مستويات الفوسفاتيز القاعدي في مصل الدم

لممعاممة  T1بمقدار  102.5ديسمتر /مممتر .تشير ىذه

لنفس المعامالت عند األعمار لثالث المقاس فييا مستوى

األعمار الثالث التي تم فييا قياس الفوسفاتيز القاعدي في

عمر  46أسبوع مقارنة بعمري  50و  54أسبوع لصالح

مصل الدم ،كما أن التفوق المعنوي الذي سجمتو المعاممة

الزيادة في مستويات األنزيم في مصل الدم .قد يعود ىذا

 %100(T2ذرة صفراء +تنقيع) يشير إلى أن المعاممة

األمر إلى التحسن التدريجي في االستفادة من العناصر

األنزيم ،حيث نجد اختالفا واضحا بين مستويات األنزيم في

النتائج إلى تفوق جميع المعامالت عمى معاممة السيطرة وعند

المعدنية والطاقة واظيار تأثير المعامالت بشكل تراكمي.

بالتنقيع لمذرة الصفراء قد أدى إلى تحسن معنوي كبير في

مستوى الفوسفاتيز القاعدي مصل الدم ،قد يكون ناتجا عن
جدول  2تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في مستويات انزيم
الفوسفاتيز القاعدي  ) IU//L( ALPفي مصل الدم  ±الخطأالقياسي عند اعمار ( 50 ، 46و )54اسبوعا من العمر
انًعايالخ٭
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10

 46اسثوع
f 0.6±103.1٭٭
a 0.6±193.2
cd 0.7±134.0
de 0.5±128.0
e 0.6±121.0
c 0.5±140.5
b 0.6±161.0
c 0.5±144.5
cd 0.9±134.0
de 0.5±126.0

 50اسثوع
g 0.5±102.5
a 0.6±192.5
d 0.6 ±132.5
e 0.5±128.0
f 0.5±120.0
c 0.5±142.5
b 0.5±163.0
c 0.4±145.0
b 0.5±161.0
b 0.6±163.0

 54اسثوع
g 0.5±104.0
a 0.5±190.5
d 0.6±135.0
e 0.6±131.0
f 0.6±123.0
c 0.5±146.0
b 0.5±167.0
c 0.5±148.0
b 0.6±166.0
b 0.5±168.0

) *) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع+
انزيمات)  )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) T6،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء
ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+انزيمات)) 10 ،
Tاستبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).

(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( . )P < 0.05

من  T4و T5و T6و T7و T9و .T61أما عند عمر 54

مكداس الدم والييموغموبين

أن دراسة صفات الدم من األىمية بمكان لغرض التعرف عمى

أسبوع فقد استمرت المعاممة  T2بالتفوق عمى المعامالت

التغيرات التي قد تظير عمى الطيور استجابة إلى المعامالت

األخرى مسجمة  20لمكداس الدم جاءت بعدىا  T1مسجمة

 17تمتيا  T7ثم  T5وجاء بعدىا كل من ثم  T3و6

الغذائية المختمفة ومن ىذه الصفات ىو مكداس الدم  pcvأو

Tو T8و T9و T61وفي المرتبة األخيرة جاءت  .T4أما

ما يسمى (حجم الخاليا الدموية المضغوطة) إذ أنو يمثل

النسبة لييموغموين الدم فقد سجمت المعاممة  T5أعمى معدل

حجم الجزء الخموي من الدم .يمكن مالحظة النتائج الخاصة

لمييموغموبين عند عمر  46أسبوع ومعدل  6.61جاء بعدىا

بيذه الصفة في الجدول رقم ( )3حيث تم قياسيا عند أعمار

 T6مسجمة  6.31ثم  T4ثم  T3ثم  T2و T7و T9و61

 46و 50و 54أسبوع .سجلث T5عند عمر  46أسبوع

Tثم  T1وفي المؤخرة جاءت  T8مسجمة المعدل األوطأ

المستوى األعمى معنويا لمكداس الدم إذ بمغ  18تمتيا 6

معنويا بين المعامالت مقداره  .4.0أما بعمر  50أسبوع فقد

مسجمة  17ثم  T4جلحها كل من المعامالت  T2وأخي ار
جاءت المعاممة . T8أما عند عمر  50أسبوع فقد تغيرت
صورة االختالفات لمعنوية

سجمت المعاممة  )5.3( T2وىو األعمى معنويا لمييموغموبين
بين المعامالت تمتيا كل من المعامالت  T1و T8ثم المعاممة

عن العمر الذي سبقيا حيث

T3ثم المعامالت  T4و T5و T6و T7و T8و T9و.T61

تفوقت  T2معنويا مسجمة  14تمتيا  T1و  T8ثم  T3ثم كل
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في عمر  54أسبوع استمر تفوق المعاممة  T2علً باقي

كل من  T1و T2و T4و T5و T7وأخيرا  T3و

المعامالت األخرى مسجمة  7.3كمعدل لييموغموبين الدم

T6مسجمتين  8.35و  8.20عمى التوالي لمستوى كالسيوم

تمتيا المعاممة  T1مسجمة  6.3وجاءت بعدىا المعاممة 7

مصل الدم .ىذه النتائج تشير إلى تفوق واضح ألغمب

Tثم  T5ثم كال من  T3و T6و T8و T9و T61في حين

المعامالت الغذائية عمى معاممة السيطرة في جميع األعمار

جاءت في المرتبة األخيرة المعاممة  T4مسجلة المعدل األوطأ

المقاسة

عندىا مستوى كالسيوم المصل ،مع وجود تفوق

معدالت ىيموغموبين الدم لجميع لمعامالت في عمر 46

لمستوى كالسيوم مصل الدم لممعاممة  T8بعمر  54أسبوع.

أسبوع من جان وعمري  50و 54أسبوع من جانب آخر يشير
إلى أن المعامالت قد أظيرت تأثي ار تدريجيا تراكميا عمى

فسفور المصل

مستويات الييموغموبين ووجود تفوق واضح لممعاممة  T2علً

من النتائج الموضحة في الجدول رقم ( )4يتبين أن مستوى

بقية المعامالت وعمى معاممة السيطرة مما يوضح أن التنقيع

فسفور المصل عند عمر  46أسبوع لم يختمف معنويا بين
المعامالت T3و T5و T6و T7و T8و T9و T61جلحها 4
Tوأخي ار كل من  T1و.T2أما عند  50أسبوع فقد تفوقت كل

واضح ومعنوي لممعاممة  T61في جميع األعمار وارتفاع

معنويا لييموغموبين الدم مقداره  .4.6أن التباين الواضح بين

لو تأثير ايجابي واضح عمى زيادة تحرر العناصر الغذائية

من  T7و T8و T 61تمتيا المعامالت  T6و T9ثم T5

من المادة العمفية مما رفع جاىزيتيا لمطيور ومن ضمن ىذه

تالىا كل من  T2و T3و T4وجاءت في المؤخرة T1

العناصر ،البروتينات المرتبطة بحامض الفايتيك الذي أدى

السيطرة مسجمة أوطأ مستوى لفسفور مصل الدم .و T7ثم

إلى زيادة تحرر المواد البروتينية المرتبطة بو وبالتالي زيادة

 T6ثم  T4ثم  T5وأخيرا  ،T8وعند عمر  54أسبوع تفوقت

تكوين الييموغموبين بالدم.

 T5معنويا عمى باقي المعامالت إذ سجمت ( )161تمتيا T1

كالسيوم وفسفور مصل الدم

و T3و T4ثم  T7بعدها  T2و T8و T9و .T10أن ىذا

من الضروري قياس مستويات كالسيوم وفسفور مصل الدم

التباين الواضح في مستويات كموكوز مصل الدم بين

لمدجاج البياض عند تقديم معامالت أنزيمية حاوية عمى أنزيم

المعامالت ولألعمار الثالث المقاس عندىا مستوى الكموكوز

الفايتيز ضمن المجموعة األنزيمية المقدمة وكذلك عند نقع

يشير إلى التأثير التراكمي لممعامالت التجريبية من حيث

األعالف بالماء حيث أن النقع يقوم بتنشيط األنزيمات

االرتفاع لمستوى الكموكوز بتقدم التجربة بعمر  54أسبوع

الداخمية مما يزيد من تحرير المعادن المختمفة ومن ضمنيا

تفوقت المعامالت  T8و T9و T10معنويا مسجمة 6.52

الكالسيوم والفسفور .تبين النتائج المعروضة في الجدول ()4

و 6.33و  6.26عمى التوالي .تمتيا  T7ثم  T6ثم كال من

لمستويات الكالسيوم في مصل الدم عند أعمار  46و50

 T4و  T5ثم  T3وجاء بالمؤخرة T1و T2مسجمتين 2.42

و 54أسبوع اآلتي ،سجل المعاممة  10المستوى األعمى

و  2.21عمى التوالي .تظير ىذه النتائج التفوق المعنوي

معنويا لكالسيوم مصل الدم ( )9.87بين جميع المعامالت

لجميع المعامالت عمى معاممة السيطرة .كما أن المعامالت

ثم  T9مسجمة  9.15تمتيا كل من  T4و T5و T7جاءت

التي جرى عمييا التنقيع بنسبة  1:1ماء :عمف لمدة 24

بعدىا معاممة السيطرة  ،T1في حين سجمت و T2و

ساعة تفوقت معنويا عمى بقية المعامالت األخرى التي

T3و .T6عند عمر 50أسبوع تفوقت  T10علً باقي

تضمن إضافة األنزيمات الياضمة الخارجية فقط دون إجراء

المعامالت األخرى معنويا مسجمة ( )9.79لمستوى كالسيوم

التنقيع.

المصل ،تمتيا  T8مسجمة  9.15ثم معاممة السيطرة  T1و2

مستويات الكموكوز والبروتين الكمي في مصل الدم

Tتمتيا  T9مسجمة  9.15ثم  T3ثم  T5ثم  T7وT4

يالحظ من الجدول رقم ( )5أنو بعمر  46أسبوع تفوقت

وأخيرا  .T6بعمر  54أسبوع ،استمر التفوق المعنوي

معنويا لممعامالت  T4و T5و T7و T9جلحها  T3و T10ثم

لممعاممة  T10عمى باقي المعامالت األخرى إذ سجمت

كل من  T1و T6و T8وفي المؤخرة  .T2أما عند عمر 50

 9.70لمستوى كالسيوم مصل الدم ولم تختمف عنيا معنويا

أسبوع فقد سجمت المعاممة  T9أعمى معدل لمستوى كموكوز

 T8مسجمة  ،9.49جلحها  T9مسجمة  9.11ثم جاءت بعدىا
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مصل الدم ( )194تمتيا  T1ثم  T2ثم  T10ثم  T3كما

تكشف ىذه النتائج عن التطور التدريجي بالنسبة لمستويات

يشير إلى وجود تحسن في مستوى كموكوز مصل دم طيور

البومين مصل الدم لطيور المعامالت التجريبية حيث تطورت

بعض المعامالت التجريبية مقارنة بطيور معاممة السيطرة،

بتقدم التجربة ،فبعد أن كانت عند عمر  46أسبوع مرتفعة

مما يشير إلى زيادة تحرر الطاقة من المادة العمفية بوجود

معنويا لطيور معاممة السيطرة  T6و T2السيطرة +تنقيع و

معامالت التنقيع واضافة األنزيمات التي تزيد من تحرر

 T9جغيرت الفروق المعنوية عند عمر  50أسبوع لتشيد

الكربوىيدرات والدىون الموجودة في مركبات الفايتيت كما تزيد

ارتفاع مستوى االلبومين ل  T4بالمقدمة مع  ،T8مقارنة

نشاط األنزيمات الداخمية بالمواد العمفية الخام.

بعميقة السيطرة وصوال إلى عمر  54أسبوع الذي لم يشيد
تسجيل ية فروق معنوية ين

البروتين الكمي في مصل الدم

تفوقت المعاممة  T10معنىيا عمى باقي المعامالت بمستوى

اللبومين المصل.

البروتين الكمي لممصل عند عمر  46أسبوع مسجمة()6.94
جلحها  T8ثم  T2ثم  T3ثم  T9ثم  T6ثم  T7ثم  T1ثم T4
( %100ذرة صفراء +تنقيع +أنزيمات) ثم  .T5أما بعمر

مستوى كموبيولين مصل الدم

سجلت ( T8جدول  )7المستوى األعمى معنويا لكموبيولين
المصل ين جميع المعامالت عند عمر  46أسبوع وبمغ

 50أسبوع فقد سجمت  T7المتوسط األعمى معنويا لمستوى

 5.62تمتيا  T10ثم تمتيا المعامالت  T3ثم  T2ثم  T9ثم

الروتين الكمي المصل وبمغ ( )5.22تمتوا  T9ثم  T2ثم T6

 T6وجاءت بعدىا  T7ثم أخي ار T6و T4و .T5أما عند

ثم  T61ثم  T8و T4ثم  T5ثم  T3و ،T7عند عمر 54

عمر  50أسبوع فسجمت  T7جفىقا معنويا عمى باقي

أسبوع تفوقت  T4عمى باقي المعامالت لمستوى البروتين

المعامالت بمستوى كموبيولين مصل الدم مسجمة  4.07تمتيا

الكمي في مصل الدم ( )5.97تمتيا  T8ثم  T6ثم  T1ثم

 T9ثم  T6ثم T2و T4ثم جاءت بعدىا  T6ثم  T3ثم 61

كال من  T3و T61ثم  T7و T5ثم  T9ثم  .T2ىذا التباين
في مستويات

Tثم  T5وأخيرا T8مسجمة  .1.07في عمر  54أسبوع

البروتين الكمي لمصل الدم خالل األعمار

سجمت  T6المستوى األعمى لكموبيولين مصل الدم ()4.92

الثالث المقاس عندىا ولجميع المعامالت يشير إلى تفوق
المعامالت التي جرى

جميع المعامالت بالنسبة

تمتيا  T6ثم  T4ثم  T8ثم  T7ثم  T3ثم  T5ثم  T61ثم T2

فييا تنقيع العميقة بالماء لمدة 24

وأخيرا  T9مسجمة( .)1.50أن ىذه الفروق المعنوية الواسعة

ساعة مع تباين واضح لممعامالت التي احتوت عمى معامالت

التباين بين المعامالت التجريبية لمستوى كموبيولين مصل الدم

أنزيمية منفردة ،مما يؤشر إلى اختالفات حقيقية في تأقمم

تشير إلى تفوق واضح لمعامالت التنقيع  T8و T7عند عمر

الجياز اليضمي لمطيور عمى العالئق أو المعامالت

 46و 50أسبوع ،في حين تفوقت  T6عند عمر  54أسبوع

التجريبية المختمفة مما يؤثر عمى مستوى الروتين الكمي

مقارنة بباقي المعامالت ومن ضمنيا معاممة السيطرة ،أن ىذه

لممصل.

النتائج تعود إلى تفوق معاممة التنقيع عمى معاممة إضافة

مستويات االلبومين والكموبيولين في مصل الدم

األنزيمات المنفردة ،كما تشير إلى

يبين الجدول رقم( )6أنو بعمر  46أسبوع تفوقت المعامالت

االرتباط الوثيق بين

مستويات االلبومين والكموبيولين في مصل الدم حيث أن

 T2و T8و T9معنويا عمى باقي معامالت التجربة مسجمة

كالىما يشكالن البروتين الكمي لممصل.

( )2.30لكل منيا لمستوى البومين الدم تمتيا المعاممة T6

مستوى الكولسترول الكمي في مصل الدم

مسجمة  1.93ثم المعاممة  T61مسجمة  1.79ثم  T3ثم T5

بين الجدول ( )7أنو في عمر  46أسبوع سجمت المعاملة T5

ثم  T7ثم  T4وأخيرا  .T8أما عند عمر  50أسبوع فقد

T8مسجمتين  1.94لكل منيما

أعمى معدل لمكولسترول الكمي في مصل الدم ( )277تمتيا 9
 Tثم  T7ثم  T6ثم  T8ثم  T6ثم  T5ثم  T2ثم  T4ثم 61
 Tوأخيرا  T 3مسجمة ( .)102عند عمر  50أسبوع سجمت

و T7ثم أخي ار T6و .T6ولم تسجل فروق معنوية بين

 T4المسحىي األعمى معنويا لمكولسترول الكمي في مصل

المعامالت لمستوى البومين المصل عند عمر  54أسبوع.

الدم إذ بمغ  308تمتيا  T6ثم  T9ثم  T8ثم  T7ثم  T5ثم

جاءت  T4بالمقدمة مع

تمتيا المعامالت  T2و T5و T9و T61وجاءت بعدىا T3
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 T3ثم  T61ثم  T6وأخيرا  . T2أما عند عمر  54أسبوع

الذي يدل عمى نجاح المعامالت التجريبية في رفع االستفادة

فكأن المتوسط األعمى لمستوى الكولسترول الكمي في مصل

من مركبات الفايتيت وبالتالي تقميل طرح الفسفور الالعضوي

الدم مسجال لطيور المعاممتين  T5و T3جلحها  T9وT61

في الفضالت .ان ارتفاع مستوى سكر الكموكوز في مصل

و T7و T4التي لم تختمف معنوويا عن  T2و T7وT8

الدم لمعامالت إضافة والتنقيع يعود زيادة

تحرير

التي سجمت المستويات األوطأ لمستوى الكولسترول الكمي في

الكاربوىيدرات المرتبطة بالفاتيت في القناة اليضمية لمطير،

انرشرٌح انُسٍجً نًُاطق األيعاء :نالحظ من الجدول ()8

وغيرىا والمسؤولة عن زيادة سرعة وكفاءة الفعاليات والعمميات

الخاص بارتفاع الزغابات وعمق الخبايا لمناطق أالثني عشري

األيضية لخاليا الجسم ( .)3يالحظ ارتفاع تركيز البروتين

والصائم والمفائفي ،عدم وجود فروق معنوية بالنسبة لعمق

الكمي في مصل الدم لممعامالت التجريبية عن طريق تحرير

وكذلك تحريره لمعناصر المعدنية مثل Mn ،Mg ،Ca ،P

مصل الدم.

الخبايا لمناطق أالثني عشري والصائم والمفائفي .أما بالنسبة

البروتين واألحماض األمينية المرتبطة بشكل عام ( )15مما

الرتفاع الزغابات في أالثني عشري فقد سجل االرتفاع األعمى

يعكس صورة واضحة عن قدرة المعامالت في زيادة توفير

معنويا ( )1.90لممعاممة  %100( T1ذرة صفراء) السيطرة

العديد من المركبات الغذائية والتي تشمل الكاربوىيدرات،

تمتيا  T4ثم  T3ثم  T2و T5وجاءت بالمؤخرة كل من T6

والدىون ،والفيتامينات ،واألمالح المعدنية وانعكاسيا ايجابيا

و T7و T8و T9و T61مسجمة 1.50وىو االرتفاع األوطأ

عمى انتاج البيض وعمى صحة الطيور من خالل مشاركة

سجمت  %100( T1ذرة صفراء) السيطرة االرتفاع األعمى

واألنسجة والتوازن الحامضي القاعدي ( .)11ارتفاع االلبومين

معنويا ( )1.60تمتيا جميع المعامالت والتي لم تختمف فيما

في اغمب المعامالت التجريبية قد يعود الى زيادة جاىزية

بينيا معنويا مسجمة( .)1.50أعمى ارتفاع لمزغابات في

العناصر المعدنية والسيما  Caو Pوالمنغنيز والمغنسيوم التي

تنقيع) وبمغ  1.80تمتيا كل من المعامالت  T1و T4و6

عالقة وثيقة بأيض البروتين (بناءه وىدمو) ( .)1نفس ىذا

Tمسجمة  1.60لكل منيا جاء بعدىا كل من  T3و T5و7

الكالم ينطبق عمى مستويات كموبيولين المصل .انخفاض

Tو T8و T9و T61مسجمة ( )1.50لكل منيا .كما يالحظ

الكولسترول في مصل الدم لطيور المعامالت التجريبية قد

كالسيوم العظم وفسفور العظم بين جميع المعامالت

االنتاج مما زاد انتقال الكولسترول الى البيضة وخفضو في

التجريبية ،أما فيما يخص مستوى الفسفور الالعضوي في

مصل الدم .ان ارتفاع مستوى الفوسفاتيز القاعدي وكالسيوم

الفضالت فقد سجمت المعاممة  T1السيطرة أعمى مستوى لو

وفسفور مصل الدم وانخفاض الفسفور الالعضوي بفضالت

تمتيا جميع المعامالت األخرى والتي لم

طيور المعامالت التجريبية يعود بالدرجة الرئيسية الى قدرة

التجريبية الغذائية بإضافة األنزيمات أو التنقيع قد أدت إلى

تحرير ارتباط عنصر الكالسيوم بحامض الفايتك ،اذ يعد

توفير مستويات جيدة من الكالسيوم والفسفور في الدم عن

عنصر الكالسيوم من اكثر العناصر قابمية عمى االرتباط

طريق رفع جاىزية ىذه العناصر في المواد الغذائية وبالتالي

بحامض الفايتك بجزيئيتن او اكثر وبالتالي نتيجة فك االرتباط

انخفاض ليما عمى الرغم من استمرار أنتاج البيض بمثابرة

ان ارتفاع قيمة  Pcvو Hbفي المعامالت التجريبية يعزى

عالية ،في حين تؤشر نتائج والفسفور الالعضوي في

إلى زيادة تحرر النحاس والزنك والحديد من معقدات الفايتيت

الفضالت إلى ارتفاع مستوياتو المطروحة بفضالت طيور

التنقيع واضافة االنزيمات ومن ضمنيا الفايتيز (.)17

البروتين الكمي في الحفاظ عمى توازن حجم السوائل بين الدم

لمزغابات ،أما بالنسبة الرتفاع الزغابات في منطقة الصائم فقد

تدخل كجزء ميم في العديد من االنظمة االنزيمية التي ليا

منطقة المفائفي سجمتو المعاممة  %100(T2ذرة صفراء+

من الجدول رقم ( )9عدم تسجيل أية فروق معنوية لمستويات

إذ بمغ

2.78

يعزى الى معدالت انتاج البيض المتميزة وارتفع مثابرتيا عمى

الخميط االنزيمي ومن ضمنو الفايتيز وتنقيع العمف عمى

تختمف بينيا معنويا .أن ىذه النتائج تشير إلى أن المعامالت

تحرر الكالسيوم ومعو رفع مستواه في مصل الدم ) .(20كما

الترسيب الجيد لمكالسيوم والفسفور في العظام وعدم حدوث

معاممة السيطرة مقارنة طيور جميع المعامالت األخرى .األمر
403

انرتٍعً وآخروٌ

يجهح انعهوو انسراعٍح انعراقٍح – 2017/ 412-397 :)1( 48

جدول  3تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في ال PCVوال Hb
لمدم±الخطأالقياسي خالل المدد اإلنتاجية ( 50 ، 46و ) 54أسبوعا من العمر
Hb

PCV
انًعايالخ٭

 46اسثوع

 50اسثوع

 54اسثوع

 46اسثوع

 50اسثوع

 54اسثوع

T1

e 0.86±11.0٭٭

b 0.81±12.0

b 0.99±17.0

f 0.02±4.32

b 0.01±4.6

b 0.00±6.3

T2

d 0.82±12.0

a 1.01±14.0

a 0.41±20.0

e 0.03±4.6

a 0.01±5.3

a 0.00±7.3

T3

d 0.86±12.5

c 0.62±11.0

e 0.44±13.0

d 0.04±5.0

c 0.00±4.3

e 0.05±5.0

T4

c 0.75±15.0

d 0.66±10.0

f 0.89±12.0

c 0.03±5.6

d 0.01±4.0

f 0.03±4.6

T5

a 0.78±18.0

d 0.97±10.0

d 0.97±14.0

a 0.00±6.61

d 0.02±4.0

d 0.05±5.3

T6

b 0.87±17.0

d 0.65±10.0

انًقانح 4I

b 0.02±6.31

d 0.04±4.0

e 0.00±5.0

T7

d 0.48±12.0

d 0.89±10.0

انًقانح 4II

T8

f 0.64±10.0

b 0.8±12.0

انًقانح 4III

T9

d 0.57±12.0

d 0.63±10.0

T10

d 0.43±12.0

d 0.75±10.0

e ±13.0
0.44
c ±15.0

e 0.00±4.7

d 0.00±4.0

c 0.01±5.6

0.66
e ±13.0

g 0.01±4.0

b 0.05±4.6

e 0.05±5.0

0.21
انًقانح 4IV

13

e 0.01±4.6

d 0.05±4.0

e 0.00±5.0

e 0.61±.0
e ±13.0

انًقانح 4V

e 0.03±4.6

d 0.00±4.0

e 0.05±5.0

0.87

(*) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات) )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) 6،
Tاستبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب% 66
حنطة+انزيمات)) T10 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).

(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( . )P < 0.05

404

انرتٍعً وآخروٌ

يجهح انعهوو انسراعٍح انعراقٍح – 2017/ 412-397 :)1( 48

جدول  4تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في مستويات الكالسيوم والفسفورفي مصل الدم (ممغم  100 /مل)  ±الخطأ القياسي خالل
المدد اإلنتاجية ( 50 ، 46و ) 54أسبوعا من العمر
انًعايالخ٭

 46اسثوع

 50اسثوع

 54اسثوع

 46اسثوع

انفسفور
 50اسثوع

انكانسٍوو

 54اسثوع

T1

e 0.44±8.37٭٭

bc 0.24±9.31

cd 0.45±8.55

c 0.44±4.53

e 0.41±3.99

f 0.21±2.42

T2

ef 0.45±8.22

cd 0.32±9.21

cd 0.44±8.75

c 0.22±4.49

d 0.45±4.49

f 0.34±2.21

T3

f 0.41±8.06

e 0.24±9.05

d 0.45±8.35

ab 0.42±5.91

d 0.26±4.49

e 0.31±3.25

T4

d 0.41±8.66

g 0.35±8.55

cd 0.10±8.81

bc 0.27±5.10

d 0.48±4.66

d 0.39±3.78

T5

d 0.22±8.76

f 0.24±8.75

cd 0.14±8.71

ab 0.38±5.49

c 0.39±5.23

d 0.31±4.15

T6

ef 0.21±8.25

h 0.20±8.10

8.

ab 0.43±5.39

b 0.16±5.63

c 0.44±4.58

T7

d 0.25±8.58

g 0.20±8.55

8.

ab 0.38±5.50

a 0.31±5.97

b 0.42±5.10

T8

b 0.40±9.47

b 0.31±9.42

9.

a 0.34±6.05

a 0.44±5.92

a 0.21±6.52

T9

c 0.40±9.15

d 0.33±9.15

9.

a 0.33±6.12

bc 0.34±5.49

a 0.18±6.33

T10

a 0.42±9.87

a 0.25±9.79

9.

a 0.41±6.10

ab 0.22±5.75

a 0.23±6.26

المقالة .VI
d 0.18±20
المقالة .VII
cd 0.24±50
المقالة .VIII
ab 0.23±49
المقالة .IX
bc 0.19±11
المقالة .X
a 0.48±70

) *) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات) )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) T6،استبدال الذرة
الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+انزيمات)) T10 ،استبدال الذرة
الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).

(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( . )P < 0.05
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جدول  5تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في مستويات الكموكوز (ممغم  100 /مل) والبروتين الكمي (غم  100 /مل) في مصل الدم
 ±الخطأ القياسي خالل المدد اإلنتاجية ( 50 ، 46و ) 54أسبوعا من العمر
انًعايالخ٭

 46اسثوع

 50اسثوع

 54اسثوع

 46اسثوع

انثروذٍٍ انكهً
 50اسثوع

 54اسثوع

انكهوكوز
T1

c 0.87±150.5٭٭

b 1.12±193.0

b 1.67±147.0

g 0.00±4.60

f 0.05±3.84

c 0.01±8.03

T2

e 0.99±100.0

c 1.23±182.5

d 0.72±109.0

c 0.01±7.17

c 0.02±4.52

i 0.01±5.82

T3

b 0.97±175

e 1.67±165.0

b 1.63±142.0

d 0.00±6.83

f 0.05±3.83

f 0.00±7.0

T4

a 1.56±183.0

g 1.88±155.0

b 1.22±142.0

i 0.05±3.66

b 0.01±4.9

b 0.05±8.13

T5

a 0.92±183.0

h 1.67±153.0

a 1.17±161.0

h 0.01±3.78

e 0.02±3.91

j 0.01±5.75

T6

c 1.21±150.0

f 1.11±155.0

11

f 0.02±5.45

d 0.05±4.48

a 0.01±8.38

T7

a 1.42±183.0

e 0.87±165.0

13

g 0.00±4.33

a 0.01±6.22

d 0.02±7.78

T8

d 1.25±133.0

i 0.73±139.0

10

b 0.01±7.78

e 0.02±4.01

e 0.05±7.34

T9

a 1.44±183.0

a 1.35±194.0

14

e 0.02±6.05

b 0.00±4.91

h 0.04±5.92

T10

b 1.38±175.0

d 0.84±166.0

12

a 0.04±7.94

d 0.05±4.04

g 0.00±6.59

المقالة .XI
d 1.79±8.0
المقالة .XII
c 1.62±2.0
المقالة .XIII
d 1.24±5.0
المقالة .XIV
b 1.55±4.0
المقالة .XV
d 1.82±0.0

) *) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات) )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) T6،استبدال الذرة
الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+انزيمات)) T10 ،استبدال الذرة
الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).
(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( . )P < 0.05
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جدول 6تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في مستويات االلبومين والكموبيولين في مصل الدم(غم  100 /مل)  ±الخطأ القياسي خالل
المدد اإلنتاجية ( 50 ، 46و ) 54أسبوعا من العمر
االنثويٍٍ
انًعايالخ٭

 46اسثوع

 50اسثوع

 54اسثوع

 46اسثوع

انكهوتٍونٍٍ
 50اسثوع

 54اسثوع

T1

a 0.01±3.30٭٭

e 0.01±2.05

0.00±4.03

h 0.00±1.30

e 0.01±1.79

b 0.02±4.0

T2

a 0.00±3.30

c 0.01±2.41

0.00±4.17

d 0.05±3.87

d 0.05±2.11

i 0.00±1.65

T3

d 0.01±2.65

d 0.00±2.11

0.01±4.23

c 0.05±4.18

f 0.02±1.72

f 0.00±2.77

T4

g 0.02±2.37

a 0.00±2.94

0.01±4.37

h 0.00±1.29

d 0.00±1.96

c 0.02±3.76

T5

e 0.01±2.63

b 0.02±2.54

0.02±4.01

h 0.00±1.15

h 0.00±1.37

g 0.05±1.74

T6

b 0.02±2.93

e 0.01±2.02

4.

f 0.00±2.52

c 0.05±2.47

a 0.00±4.29

T7

f 0.01±2.46

d 0.01±2.15

4.

g 0.00±1.87

a 0.02±4.07

e 0.01±2.96

T8

h 0.01±2.16

a 0.00±2.94

4.

a 0.01±5.62

i 0.01±1.07

d 0.00±3.11

T9

a 0.00±3.3

c 0.02±2.37

4.

e 0.01±2.75

b 0.01±2.54

j 0.00±1.50

T10

c 0.01±2.79

b 0.01±2.59

4.

b 0.01±5.15

g 0.00±1.45

h 0.01±1.71

المقالة .XVI
0.01±09
المقالة .XVII
0.01±82
المقالة .XVIII
0.02±23
المقالة .XIX
0.01±42
المقالة .XX
0.00±88

)*) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات) )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) T6،استبدال الذرة
الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+انزيمات)) T10 ،استبدال الذرة
الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).

(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( . )P < 0.05
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جدول  7تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في الكولسترول الكمي ) ممغم  100 /مل )  ±الخطأالقياسي عند اعمار
( 50 ، 46و )54اسبوعا من العمر
انًعايالخ٭

 46اسثوع

 50اسثوع

 54اسثوع

T1

f 0.61±143٭٭

i 0.81±124

bc 0.92±137

T2

g 0.71±139

i 0.82±124

c 0.77±107

T3

j 0.91±102

g 0.85±135

a 0.23±273

T4

h 0.22±123

a 0.77±308

bc 0.44±157

T5

a 1.2±277

f 0.84±156

b 0.91±154

T6

d 1.24±163

b 1.78±216

bc 1.17±136

T7

c 1.93±176

e 1.66±183

c 0.85±129

T8

e 2.14±151

d 1.22±186

c 1.65±108

T9

b 0.99±205

c 1.72±189

b 0.96±190

T10

i 3.21±118

h 1.85±129

bc 1.11±142

)*) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات) )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) T6،استبدال الذرة

الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+انزيمات)) T10 ،استبدال الذرة
الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).

(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( . )P < 0.05
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جدول  8تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في التشريح النسيجي  ±الخطأ القياسي لمناطق االمعاء الدقيقة
االثنى عشري
المعامالت٭

المفائفي

الصائم

طول الزغابات

عمق الخبايا

طول الزغابات

عمق الخبايا

طول الزغابات

عمق الخبايا

nm

mm

nm

mm

nm

mm

T1

a 0.08±1.90٭٭

0.12±100

a 0.1±1.60

0.98±100

b 0.4±1.60

2.63±100

T2

d 0.00±1.60

2.67±100

b 0.00±1.50

3.18±100

a 0.06±1.80

3.91±100

T3

c 0.01±1.70

1.87±100

b 0.02±1.50

2.72±100

c 0.06±1.50

094±100

T4

b 0.02±1.80

0.99±100

b 0.00±1.50

3.41±100

b 0.05±1.60

1.57±100

T5

d 0.07±1.60

3.44±100

0.81±100

c 0.05±1.50

T6

e 0.06±1.50

2.53±100

b 0.01±1.50

0.41±100

b 0.05±1.60

2.59±100

T7

e 0.08±1.50

3.14±100

b 0.00±1.50

1.39±100

c 0.00±1.50

3.19±100

T8

e 0.07±1.50

0.56±100

b 0.02±1.50

b 0.02±1.50

0.62±100

2.74±100

2.92±100

c 0.02±1.50

T9

e 0.01±1.50

3.34±100

b 0.04±1.50

1.37±100

c 0.01±1.50

1.66±100

T10

e 0.00±1.50

3.64±100

b 0.00±1.50

0.94±100

c 0.00±1.50

3.46±100

)*) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات) )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) T6،استبدال الذرة
الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+انزيمات)) T10 ،استبدال الذرة
الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).

(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( .)P < 0.05
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جدول  9تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة كالسيوم وفسفور العظم والفسفور الالعضوي بالفضالت  ±الخطأالقياسي
كالسيوم العظم

فسفور العظم

الفسفور الالعضوي بالفضالت

(ممغم/ديسمتر)

(ممغم/ديسمتر)

(غم/كغم مادة جافة)

T1

3.51±156.5٭٭

0.04±2.21

a 0.07±2.78

T2

0.89±160.5

0.00±2.32

b 0.00±2.23

T3

4.33±159.5

0.05±2.27

b 0.04±2.16

T4

3.11±160.5

0.03±2.34

b0.01±2.21

T5

3.79±161

0.00±2.40

b 0.00±2.12

T6

4.26±163

0.00±2.37

b 0.00±2.28

T7

3.41±163

0.01±2.34

b 0.05±2.16

T8

2.97±164

0.02±2.27

b 0.04±2.24

T9

3.83±162

0.05±2.47

b 0.00±2.16

المعامالت٭

T10

0.99±161.5

0.00±2.44

b 0.01±2.11

)*) % 100( T1ذرة صفراء) % 100( T2،ذرة صفراء +تنقيع) % 100( T3،ذرة صفراء +أنزيمات) % 100( T4،ذرة صفراء +تنقيع +انزيمات) )T5 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع)) T6،استبدال الذرة

الصفراء ب % 33حنطة+انزيمات)) T7،استبدال الذرة الصفراء ب % 33حنطة+تنقيع +انزيمات))T8 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع)) T9 ،استبدال الذرة الصفراء ب % 66حنطة+انزيمات)) T10 ،استبدال الذرة
الصفراء ب % 66حنطة+تنقيع +انزيمات).
(*٭) المتوسطات التي تحمل حروفاً مختمفة عمودياً تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ( .)P < 0.05
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