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الى عالئق فروج المحم الحاوية عمى مستوى  β-Mannanaseتأثير اضافة مستويات مختمفة من أنزيم 
 لمطيورعالي من الحنطة في بعض الصفات االنتاجية 
 نوار صالح الربيعي         ىشام أحمد المشيداني                                                

 باحث       أستاذ مساعد                                                              
 جامعة بغداد –كمية الزراعة  –قسم االنتاج الحيواني 
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 المستخمص
/ ابو غريب، لممدة من قسم االنتاج الحيواني/ كمية الزراعة/ جامعة بغدادل التابعفي حقل الطيور الداجنة  التجربةأجريت ىذه 

، β-Mannanase(0 ،0.25 ،0.05تأثير اضافة مستويات مختمفة من انزيم  لمعرفة، 30/10/2016الى  18/9/2016
، في االداء االنتاجي لفروج المحم %(50( الى العميقة المحتوية عمى نسب مرتفعة من الحنطة )0.125%، 0.1، 0.075

، غذيت االفراخ عمى عميقة غير مجنسة بعمر يوم واحد Ross 308فرخًا من فروج المحم ساللة  450أستخدم في التجربة 
يومًا  42-25يومًا من عمر الطير، وعميقة نيائية لمدة  24-11أيام من عمر الطير، وعميقة نمو لمدة  10-1بادئ لمدة 

( T3( والثالثة )T2( والثانية )( معاممة سيطرة )من دون اضافةT1: االولى )من عمر الطير، وزعت الطيور عمى ست معامالت
، 0.05، 0.25، 0بنسب ) β-Mannanase( معامالت اضافة انزيم T6( والسادسة )T5( والخامسة )T4والرابعة )
%( 0.05. أشارت نتائج الدراسة الى ان اضافة انزيم البيتا منان في العالئق بنسبة )%( عمى التعاقب0.125، 0.1، 0.075

(T3 أدت الى ) لمطيورتحسن في معدل وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية حصول. 
 فروج لحم  الكممات المفتاحية: البيتا منان، أنزيم، وزن الجسم، معامل التحويل الغذائي،
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ABSTRACT 

This experiment was conducted at the poultry farm of Animal Production Department - 

College of Agriculture - University of Baghdad, for the period from 18/9/2016 t0 30/10/2016. 

The aim of this experiment was to investigate the effect of adding different levels of β-

Mannanase (0، 0,025   ، 0,05   ، 0,075 ، 0,1 ، 0,125%) to the diets on productive traits of broiler 

chickens, A total of 450 unsexed Ross 308, one day old was used in this experiment. chicks 

were fed on starter for 1_ 10 diet the day of age and  on Grower diet for 11_ 24 the days of age 

the birds and finisher diet for 25 _ 42 days of the birds age, Birds were distributed on six 

treatments: T 1 as control group (without any addition) however T2, T3, T4, T5, and T6, were 

supplemented with β_Mannanase in the diet concentrations (0، 0,025  ، 0,05، 0,075، 0,1، 

0,125%) respectively, The results indicated that the addition of β_Mannanase in the diet 

which concentration (0.05 %) (T3) led to significant improvement in  live body weight and 

average body weight gain of the birds.  
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*Part of M.Sc. Thesis .  
*Received:23/5/2017, Accepted:16/7/2017 

 

mailto:Hisuamas79@yahoo.com
mailto:Hisuamas79@yahoo.com
mailto:Hisuamas79@yahoo.com


 انًشهذاَي وانشبيعي                                                                   7102/ 48 (6) 1417 :-1412 –يجهت انعهىو انضساعيت انعشاقيت 

0101 

 المقدمة
تشكل تكمفة تغذية الطيور الداجنة الجزء االكبر من التكاليف 

% 75الداخمة في العممية االنتاجية الكمية والتي قد تصل الى 
، لذلك فقد عمل المختصون في من التكمفة الكمية لمتربية

مجال التغذية عمى ايجاد تقنيات متطورة لفيم بايولوجية المواد 
، وان ىذه المواد االولية وفيم تراكيبيا وخصائصيا الغذائية

االولية المكونة لمعالئق اما ان تكون بشكل حبوب او كسب 
وان من الحبوب التي . (8كمصدر لمكربوىيدرات والبروتين )
ئق الطيور الداجنة محصول تحتل جزءًا كبيرًا من تركيب عال

ور من ، الذي يتميز بتركيب كيميائي يوفر حاجة الطيالحنطة
العناصر الغذائية كالكربوىيدرات والبروتينات وبعض العناصر 

الحنطة احتواء  المئاخذ عمى ومع ذلك فأن من . (5المعدنية )
 Non-starchتركيبيا عمى السكريات المتعددة غير النشوية 

polysaccharides والتي تعد من اكثر العوامل المضادة ،
شارًا في المواد العمفية انت Anti-nutrition factorsلمتغذية 

، وان ليذه السكريات شائعة االستعمال في عالئق الطيورال
، اذ ان وجودىا يؤدي نطةتأثيرًا سمبيًا في القيمة الغذائية لمح

، كونيا تؤثر في ى اضطرابات غذائية ذات مردود سيءال
عمميات ىضم العناصر الغذائية وترفع من لزوجة القناة 

( من Mannanتعد مركبات المنان ) (.9اليضمية )
المثبطات الغذائية الموجودة في الحنطة بنسب عالية او 
مرتفعة في العالئق فتعمل ىذه المركبات عمى تكوين مركبات 
ذات اواصر معقدة تؤدي الى زيادة لزوجة القناة اليضمية 
لمطير مما يسبب انخفاضًا في ىضم وامتصاص المواد 

ر سمبيًا في االداء االنتاجي لمطير الغذائية ومن ثم التأثي
ومنيا االنزيمات ىي  وقد كانت االضافات العمفية. (14)

، اذ تعمل ىذه االضافات عمى زيادة الفائدة من الحل االفضل
المركبات الغذائية االساسية كالبروتينات والدىون 

ىذه المشكمة  ولتفادي .(13والكربوىيدرات وبعض المعادن )
استعمال االنزيمات التي من شأنيا زيادة اقترحت الدراسات 

الفائدة من المواد الغذائية عبر العمل عمى كسر االواصر 
، ومن النشويةالرابطة بين جزيئات السكريات المتعددة غير 

الذي  β-Mannanase نأنزيم البيتا منا ىذه االنزيمات
يعمل عمى تحمل مركبات المنان ذات االواصر المعقدة التي 
تعمل عمى زيادة لزوجة الكتمة الغذائية داخل القناة اليضمية 
لمطير وتحويميا الى مركبات ابسط وبذلك تحقق افضل فائدة 

، وقد اشارت الدراسات الحديثة لمطير من العناصر الغذائية
البيتا منان الى العالئق الى ان اضافة االنزيمات مثل انزيم 

عالية من الحبوب المزجة )الحنطة،  المحتوية عمى نسبة
مى القيمة الغذائية ( ليا تأثير ايجابي عالشعير، الشوفان، الذرة

، وتحسن من ىضم المواد الغذائية وتقمل من ليذه العالئق
 تيدف. (10لزوجة االمعاء وتحمل السكريات الغير نشوية )

ويات مرتفعة في عالئق الدراسة امكانية استعمال الحنطة بمست
، ومعرفة مدى تأثير االنزيم في القيمة الغذائية فروج المحم

لمحنطة من خالل تأثيره عمى االداء االنتاجي فضاًل عن 
 .االمثل لألنزيمتحديد المستوى 

 المواد وطرائق العمل 
في حقل الطيور الداجنة التابع الى قسم  التجربةأجريت ىذه 

جامعة بغداد لممدة من  النتاج الحيواني في كمية الزراعةا
، أستخدم في ىذه 30/10/2016الى  18/9/2016

غير  Ross 308 فروج لحم من ساللة فرخاً  450التجربة
، واعطيت ليا كافة المقاحات خالل م واحدمجنسة بعمر يو 

، تم ايواء الطيور في يوماً  42مدة التربية والتي استمرت الى 
قاعة مقسمة بحواجز من السمك المعدني عمى شكل أكنان 

(Pens( مساحة كل كن )ووزعت التكرارا 2×  1.7 )ت م
باستخدام  جرت تيوية القاعةتوزيعًا متجانسًا عمى االكنان 

 23اء وجيزت القاعة بإضاءة مستمرة لمدة مراوح لسحب اليو 
وكان الماء متوفرًا بصورة حرة اما العمف فقد كان  ساعة/ يوم

يوزن ويقدم لمطيور ومن ثم يتم وزن العمف المتبقي في نياية 
، ة كمية العمف المستيمكة اسبوعياً كل اسبوع وذلك لمعرف

وغذيت الطيور بالمعامالت الغذائية )العالئق( كما موضح 
وفق التصميم العشوائي  نفذت التجربة، 1ن خالل الجدول م

باستعمال المتوسطات وقورنت  ((CRDالكامل 
 . Duncan  (4)اختبار
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 مة في الدراسة وتركيبيا الكيمائي. النسب المئوية لمكونات العالئق المستعم1جدول 
 عهيقه بادئ انًادة انعهفيت

 يىو 10 – 1

 عهيقه ًَى

 يىو 24 – 11

 عهيقه َهائيت

 يىو 42 – 24

 16.5 12 10.1 رسة صفشاء يجشوشه

 50 50 50 حُطت يجشوشه

 21.4 26 30 %48كسبت فىل انصىيا 

 5 5 5 (1يشكض بشوحيُي )

 5.3 5.2 2.9 صيج صهشة انشًس 

 0.9 0.9 0.9 حجش انكهس 

 DCP 0.7 0.5 0.5ثُائي فىسفاث انكانسيىو 

 0.2 0.2 0.2 يهح طعاو 

 0.2 0.2 0.2 (2خهيط فيخاييُاث ويعادٌ )

 (3انخحهيم انكيًيائي انًحسىب )

 19.4 21.25 23 انبشوحيٍ انخاو )%(

 3200 3153 3003 انطاقت انًًثهت انًحسىبت ) كيهى سعشة / كغى عهف ( 

 1.0 1.1 1.26 اليسيٍ )%( 

 0.43 0.45 0.48 ييثايىَيٍ )%(

 0.31 0.34 0.36 )%( سسخيٍ

 0.75 0.796 0.85 ييثايىَيٍ + سسخيٍ )%( 

 1 1.15 1.28 اسجُيٍ )%(

 0.78 0.80 0.85 كانسيىو )%( 

 0.4 0.4 0.43 فسفىس )%(

% 4.68، % كالسيوم4.2، % ألياف2.2، % دىن5، % بروتين خام40. يحتوي كل كغم منو عمى :  BROCON – 5 SPECIAL W(المركز البروتيني نوع 1)
 ،Aوحدة دولية فيتامين  20000، كيمو سعره / كغم طاقة ممثمة 2107، % صوديوم2.5، % ميثايونين + سستين4.12، % ميثايونين3.7، % اليسين3.85، فسفور

ممغم B6 ،10ممغم فيتامين  B2 ،20ممغم فيتامين  B1 ،140ممغم فيتامين K3 ،15ممغم فيتامين  E ،30ممغم فيتامين  D3 ،500وحدة دولية فيتامين  40000
، ممغم كوبمت 6، ممغم سيمينيوم 2، ممغم يود 15، ممغم زنك 800، ممغم منغنيز 1.2، ممغم نحاس 100، ممغم حديد 1، مايكرو غرام بيوتين 100، حامض الفوليك

 .(BHTممغم مضاد أكسدة ) 900
 B2 ،2ممغم  B1 ،2ممغم  K3 ،2ممغم  E ،2ممغم  D3 ،10وحدة دولية  A ،600وحدة دولية فيتامين  500: نات ومعادن يحتوي كل كغم منو عمى(خميط فيتامي2) 

 .مايكرو غرام حامض الفوليك 500، ممغم نياسين C ،15ممغم  B12 ،10مايكرو غرام  B6 ،5ممغم 
                                          .NRC (11)(حسب التحميل الكيمائي لمعميقة عمى وفق 3) 

 مناقشة النتائج وال
الخطأ  ±. تأثير اضافة مستويات مختمفة من انزيم البيتا منان الى العميقة في معدل وزن الجسم الحي )غم( )المتوسط 2جدول 

 القياسي( االسبوعي لفروج المحم
 انًعايالث

انجسى انحي ) غى (يعذل وصٌ   

يىو   يىو   1 يىو  7 يىو   14 يىو  21 يىو  28 يىو  35 42 

T1 42.87 ± 1.73 150.74 ± 4.91 411.91 ± 7.13 789.51 ± 2.36 AB 1298.32 ± 20.75 1757.84 ± 31.29 2316.45 ± 07.19 B 

T2 42.67 ± 1.38 146.48 ± 5.59 407.10 ± 6.82 784.51 ± 6.60 AB 1291.79 ± 23.26 1792.90 ± 6.25 2399.46 ± 13.47 A 

T3 42.40 ± 1.55 146.31 ± 6.33 404.75 ± 8.35 805.59 ± 11.57 A 1301.98 ± 13.89 1808.70 ± 30.22 2423.36 ± 35.00 A 

T4 41.93 ± 1.54 150.34 ± 2.08 405.68 ± 1.76 778.70 ± 6.49 B 1246.48 ± 30.61 1797.73 ± 36.04 2379.63 ± 19.92 AB 

T5 42.07 ± .93 142.41 ± 2.57 403.40 ± 6.79 793.64 ± 5.13 AB 1245.86 ± 14.41 1830.51 ± 89.75 2411.73 ± 26.42 A 

T6 41.73 ± 1.05 142.47 ± 6.58 408.58 ± 4.16 799.14 ± 7.84 AB 1250.75 ± 30.82 1779.37 ± 22.68 2382.68 ± 15.24 AB 

 ** N.S N.S N.S ** N.S N.S يسخىي انًعُىيت

N.S ًا معنوية بين متوسطات المعامالت: عدم وجود فروق. 
 . (P < 0.05** : اختالف معنوي )

معاممة إضافة  T4، %0.05معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T3، %0.025معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T2، أنزيم البيتا منانمة سيطرة صفر% معام T1: المعامالت*
 %.0.125معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T6، %0.1معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T5، %0.075األنزيم بنسبة 
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الخطأ  ±في معدل الزيادة الوزنية )غم( )المتوسط  العميقةتأثير إضافة مستويات مختمفة من أنزيم البيتا منان إلى  3. جدول 
 .( األسبوعية والكمية لفروج المحمالقياسي

 انًعايالث
 يعذل انضيادة انىصَيت األسبىعيت )غى( 

يىو   يىو   7 يىو  14 يىو   21 يىو   28 يىو   35 انخشاكًيت   42 24 – 1  

T1 107.87 ± 3.18 261.17 ± 3.03 377.59 ± 9.47 508.81 ± 23.10 459.52 ± 28.87 558.62 ± 11.86 2273.59 ± B  26.28 

T2 103.81 ± 4.34 260.62 ± 6.85 377.41 ± 10.44 507.28 ± 27.34 501.11 ± 29.40 606.56 ± 16.59 2356.79 ± AB  22.67 

T3 103.91 ± 4.79 258.44 ± 3.75 400.84 ± 10.09 496.38 ± 11.94 506.73 ± 36.13 614.65 ± 25.94 2380.96 ± A  56.68 

T4 108.40 ± 2.07 255.34 ± 2.93 373.02 ± 8.10 467.78 ± 28.36 551.25 ± 20.97 581.90 ± 46.16 2337.70 ± AB  32.76 

T5 100.34 ± 1.64 260.99 ± 4.26 390.25 ± 11.91 452.22 ± 16.31 584.65 ± 79.60 581.21 ± 55.74 2369.66 ± A  41.51 

T6 100.74 ± 5.70 266.11 ± 5.61 390.56 ± 10.26 451.62 ± 23.01 528.62 ± 44.86 603.31 ± 8.64 2340.94 ± AB  23.82 

 ** N.S N.S N.S N.S N.S N.S يسخىي انًعُىيت

N.S وق معنوية بين متوسطات المعامالت: عدم وجود فر 
معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T4، %0.05معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T3، %0.025معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T2، مة سيطرة صفر% أنزيم البيتا منانمعام T1: المعامالت
0.075% ،T5  0.1معاممة إضافة األنزيم بنسبة% ،T6  0.125معاممة إضافة األنزيم بنسبة% . 

نتائج تأثير اضافة مستويات مختمفة  يتضمن 2يتبين من الجدول 
وج المحم في معدل وزن من انزيم البيتا منان الى عميقة فر 

 في معنويةفروق وجود لم يالحظ  حيث، الجسم الحي
بين جميع معامالت  لمطيور وزن الجسم الحي تمعدال

، في حين يوماً  14و 7االضافة ومعاممة المقارنة عند عمر 
(عمى المعاممة P < 0.05تفوقت المعاممة الثالثة معنويًا )

يومًا عمى الرغم من عدم وجود فروق  21الرابعة عند عمر 
، كما لم االخرىىذه المعامالت والمعامالت معنوية بين 

 لمطيور وزن الجسم الحي تالحظ فروق معنوية في معدالت
 يومًا ، اما المعدل العام لوزن جسم 35و   28 يعند عمر 
يومًا فيالحظ حصول تفوق معنوي لكل  42عند عمر  الطيور

 T1عمى معاممة المقارنة  T5و T3و T2من المعامالت 
. اممة المقارنةحسابيًا عمى مع T6و  T4كذلك تفوق المعاممة 
 الزيادة الوزنية االسبوعية والتراكمية تفيما يخص معدال

الى عدم وجود فروق معنوية  (3جدول )فتشير النتائج  لمطيور
في ، اما صفة ولجميع المعامالتليذه الفي المعدل االسبوعي 
التراكمية فيالحظ حصول تفوق معنوي حساب الزيادة الوزنية 

 T5والمعاممة الخامسة  T3المعاممة الثالثة  طيور لصالح

عمى معاممة المقارنة في حين لم تختمف المعامالت االخرى 
ان التحسن المعنوي في معدل وزن . مقارنةمعاممة ال مع

الجسم الحي ربما يعود الى فعل انزيم البيتا منان الذي يعمل 
عمى زيادة ىضم البروتين والدىون وزيادة امتصاص ىذه 
المواد من خالل خفض لزوجة المادة العمفية والقناة اليضمية 
نتيجة تحطم االواصر المعقدة لمسكريات المتعددة غير النشوية 

 Jackson، اذ اشارتي تزيد من لزوجة القناة اليضميةوال
( الى ان وجود مركبات المنان في المادة العمفية 6) واخرون

تعمل عمى زيادة  والسيما السكريات المتعددة غير النشوية
لزوجة القناة اليضمية والذي بدوره يحد من عمل انزيمات 
الجياز اليضمي ومنع تفاعمو مع االغشية المخاطية لألمعاء 
مما يؤدي الى ضعف ىضم وامتصاص العناصر الغذائية 

 Barroslيؤثر عمى االداء االنتاجي لمطير، في حين اشار و 
محفز نمو من خالل ( الى ان انزيم البيتا منان يعمل ك3)

زيادة نشاط الغدة الدرقية كما ويعمل عمى زيادة ارتفاع 
الزغابات في االثنى عشري وزيادة اعداد الخاليا الكأسية 

الغذائية ومن ثم زيادة والذي يزيد من قابمية االفادة من المواد 
 وزن الجسم.

استيالك العمف االسبوعي والتراكمي  تفي معدال العميقةتأثير إضافة مستويات مختمفة من أنزيم البيتا منان إلى  4.جدول 
 لمحمالخطأ القياسي( لفروج ا ±)غم/طير(  )المتوسط 

 انًعايالث
 يعذل اسخهالك انعهف األسبىعي )غى/طيش(

يىو   يىو    7-1 يىو   14-8 يىو  21-15 يىو  28-22 يىو  35-29  1-42انخشاكًي 42-31

T1 132.10 ± 7.85 310.99 ± 3.01 482.84 ± 9.90 744.57 ± 27.31 764.94 ± 15.40 971.37 ± 29.11 3406.81 ± 4.63 

T2 138.15 ± 11.21 303.15 ± 3.71 484.63 ± 13.66 741.17 ± 36.70 799.32 ± 9.47 1005.95 ± 57.97 3472.37 ± 74.46 

T3 124.32 ± 11.92 300.49 ± 5.25 497.10 ± 5.04 743.21 ± 16.11 819.94 ± 20.05 1029.46 ± 52.49 3514.52 ± 51.06 

T4 136.59 ± 5.11 305.37 ± 7.58 474.20 ± 12.49 747.65 ± 18.83 778.02 ± 30.24 974.98 ± 43.33 3416.81 ± 71.38 

T5 130.62 ± 10.96 296.98 ± 5.02 496.05 ± 9.65 704.63 ± 12.47 795.37 ± 9.98 1011.54 ± 53.01 3435.18 ± 70.85 

T6 130.62 ± 13.43 291.42 ± 9.37 503.89 ± 10.79 723.63 ± 11.76 810.61 ± 26.83 1023.16 ± 51.11 3483.33 ± 71.40 

 N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S يسخىي انًعُىيت

N.S وق معنوية بين متوسطات المعامالت: عدم وجود فر 
 T4، %0.05معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T3، %0.025معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T2، مة سيطرة صفر% أنزيم البيتا منانمعام T1: المعامالت

 % 0.125معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T6، %0.1معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T5، %0.075معاممة إضافة األنزيم بنسبة 
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الغذائي االسبوعي والكمي معامل التحويل   تفي معدال العميقة. تأثير إضافة مستويات مختمفة من أنزيم البيتا منان إلى 5جدول 
 .لخطأ القياسي( لفروج المحما ±/ غم زيادة وزنية(  )المتوسط )غم عمف

 انًعايالث

 يعايم انخحىيم انغزائي األسبىعي )غى عهف / غى صيادة وصَيت(

يىو  يىو  7 يىو  14 يىو  21 يىو  28 يىو   35 42 
انفخشة انكهيت    

   1-42 يىو

T1 1.22 ± 0.04 1.19 ± 0.00 1.28 ± 0.02 1.46 ± 0.02 1.67 ± 0.07 1.74 ± 0.03 1.50 ± 0.02 

T2 1.33 ± 0.06 1.16 ± 0.02 1.28 ± 0.00 1.46 ± 0.01 1.60 ± 0.08 1.66 ± 0.13 1.47 ± 0.04 

T3 1.19 ± 0.08 1.16 ± 0.02 1.24 ± 0.02 1.50 ± 0.01 1.63 ± 0.08 1.68 ± 0.13 1.48 ± 0.05 

T4 1.26 ± 0.05 1.20 ± 0.02 1.27 ± 0.02 1.61 ± 0.14 1.41 ± 0.02 1.70 ± 0.19 1.46 ± 0.03 

T5 1.30 ± 0.10 1.14 ± 0.02 1.27 ± 0.02 1.56 ± 0.03 1.40 ± 0.15 1.78 ± 0.24 1.45 ± 0.01 

T6 1.29 ± 0.09 1.10 ± 0.03 1.29 ± 0.01 1.61 ± 0.07 1.55 ± 0.09 1.69 ± 0.07 1.49 ± 0.02 

 N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S يسخىي انًعُىيت

N.Sين متوسطات المعامالت: عدم وجود فروق معنوية ب 
 T4، %0.05معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T3، %0.025معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T2، مة سيطرة صفر% أنزيم البيتا منانمعام T1: المعامالت

 % 0.125معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T6، %0.1معاممة إضافة األنزيم بنسبة  T5، %0.075معاممة إضافة األنزيم بنسبة 
 فجدول من قبل الطيور العمف المستيمك تفيما يخص معدال

نتائج اضافة مستويات مختمفة من انزيم البيتا يتضمن   4
عمف االسبوعي والكمي استيالك ال تفي معدال لمعالئق منان

البيتا  ألنزيمعدم وجود تأثير معنوي  حيث يتضح، لفروج المحم
 في جميععمف لم الطيور استيالك تمنان في معدال

( الى 2) Arach Azarfar ، وتوصلالمعامالت ولكل المدد
النتيجة نفسيا بخصوص استيالك العمف اذ لم يالحظ وجود 

ي معدل العمف المستيمك عند اضافة انزيم فروق معنوية ف
الرغم وب، يات مختمفة الى عالئق فروج المحمالبيتا منان بمستو 

 الطيور استيالك تمن عدم وجود اختالفات معنوية في معدال
حصل قد معمف عند اضافة االنزيم بمستويات مختمفة فأنو ل

تفوق معنوي في وزن الجسم الحي وىذا قد يعزى الى 
القصوى من كميات العمف المستيمك والتي أظيرت  االستفادة

تأثيرىا عمى وزن الجسم الحي من خالل أليو عمل أنزيم البيتا 
واخرون  Albino( و12واخرون ) Saki منان والتي اوضحيا

وزيادة معامل من خالل تحسين القيمة الغذائية لمعالئق  (1)
 يفيما يخص معامل التحويل الغذائو . ىضم المادة العمفية

لمعامالت اضافة انزيم البيتا منان ومعاممة المقارنة  لمطيور
الى عدم وجود  (5جدول )فتشير نتائج التحميل االحصائي 

معامل التحويل الغذائي خالل جميع  بين قيمفروق معنوية 
، عمى الرغم من وجود اسابيع التجربة ولجميع المعامالت

الكمية  تحسن حسابي لصالح معامالت االضافة خالل المدة
وقد جاءت ىذه  T1بمعاممة السيطرة  نةً يومًا( مقار  42 – 1)

( 7واخرون ) Kong النتيجة مماثمة لما توصل اليو
المذين اشارو الى عدم وجود  (10واخرون ) Muhammadو

فروق معنوية في معامل التحويل الغذائي لمعامالت اضافة 

 .الخالية من االضافة بمعاممة السيطرة ةً انزيم البيتا منان مقارن
 لمعامل التحويل الغذائي لمطيور التراكمية وبخصوص القيمة

 T3فيالحظ حصول تفوق معنوي لصالح المعاممة الثالثة 
عمى معاممة المقارنة في حين لم  T5والمعاممة الخامسة 

 نستنتج من. مالت االخرى عمى معاممة المقارنةتختمف المعا
ان اضافة انزيم البيتا منان الى عالئق  التجربةىذه  نتائج

%( عمل عمى تحسن بعض 0.05فروج المحم بنسبة )
 .صفات االنتاجية لطيور فروج المحمال
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