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 المستخمص
تأثير استخدام  بيدف معرفةأجريت ىذه الدراسة في محطة أبحاث الدواجن التابعة في الييئة العامة لمبحوث الزراعية/ وزارة الزراعة في أبي غريب، 

 دجاجة بياضو نوع ايسا البني 300 استعمل .الحنطة في األداء اإلنتاجيالحاوية عمى الذرة الصفراء و مات وتنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض اإلنزي
ISA Brown  غذي الدجاج البياض عمى عالئق متساوية بالطاقة  ،تمييدية إلجراء التجربةكفترة إخضاعيا لمدة أسبوعين  أسبوع بعد  40بعمر

 15)مكرر لكل معاممة  2معامالت وبواقع  10وزعت عشوائيا عمى و  وزنت بعدىا   ISAدنٍمالممثمة والبروتين حسب المدد العمرية المشار إلييا في 
% ذرة صفراء+ T3: 100 % ذرة صفراء+ تنقيع.T2 :100 عميقة السيطرة. % ذرة صفراء.T1 :100-وكانت المعامالت كاألتي: .لكل مكرر( دجاجة

% 33استبدال الذرة الصفراء ب T:6 % حنطة+ تنقيع،33استبدال الذرة الصفراء ب  T5:% ذرة صفراء+ تنقيع+ انزيمات.4T:100 أنزيمات.
الذرة  اسرثذالT :9% حنطة+تنقيع. 66استبدال الذرة الصفراء ب : T8.% حنطة+تنقيع +انزيمات33الذرة الصفراء ب اسرثذال T:7 حنطة+انزيمات.

بين  وجود فروق معنويةنتائج التجربة  أظيرت تنقيع+ انزيمات. % حنطة+66استبدال الذرة الصفراء ب T:10 .% حنطة+انزيمات66الصفراء ب
أدت إضافة اإلنزيمات مع التنقيع إلى تحسن  التحويل الغذائي.كتمة البيض، ومعامل و %( H.D)ومعامالت التجربة المختمفة لكل من نسبة اإلنتاج 

 .معنوي في األداء اإلنتاجي لمدجاج البياض المتمثل بإنتاج البيض ووزنو وكتمتو وتحسين كفاءة التحويل الغذائي
 ، الدجاج البياض.كممات مفتاحية: االنزيمات، التنقيع

 البحث مستل من أطروحة دكتوراه لمباحث األول.٭
 

The Iraqi Journal of Agricultural Sciences –485-495: (2) 48/ 2107                                Al Rubaee & et al. 

EFFECT OF ENZYME SUPPLEMENTING AND SOAKING TO THE DIETS OF THE LAYING 

HENS CONTAINING CORN AND WHAET ON PRODUCTIVE PERFORMANCE 

M. A. M. Al Rubaee*          S. J. Hamodi  **                   F. M. Hussein*** 

       Assist. Prof.*                            Prof.**                        Chief Researcher*** 

Coll. of Agric., University of Wasit*;        

Coll. of Agric., University of Bagdad**  

 state Board of Agric. Res *** 

Poultman76@yahoo.com * 

ABSTRACT 

This study was conducted at Poultry Research Station Animal–State Board of Agricultural Research/ 

Ministry of Agricultural, which included two experiments 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-old were used in this experiment after 

introductory period for two weeks. Layer hens distributed randomly to ten treatments with 2 

replicates (15 hens per replicate); And fed on diets equal protein and metabolic energy according to 

the age periods in ISA guide. Treatments were as follows: Treatment 1: Control group ( 011 %  

corn).Treatment 2: 100% corn with soaking. Treatment 3 : 100% corn with enzymes. Treatment 

4:100% corn with soaking and enzymes. Treatment 5: 33% corn replacement wheat with soaking. 

Treatment 6 : 33% corn replacement wheat and with enzymes. Treatment 7 : 33% corn replacement 

wheat with soaking and enzymes. Treatment 8: 66% corn replacement wheat  with soaking. 

Treatment 9: 66% corn replacement wheat with enzymes. Treatment 10 :66% corn replacement 

wheat with soaking and enzymes. The results showed a significant differences between treatments in 

egg production (HD%), egg weight, egg mass and feed conversion ratio. Supplementary enzyme with 

soaking indicate a  significant increase in productive performance.   

Keywords: enzymes, soaking, layer. 

*Part of Ph.D. dissertation of  the first  author 
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 المقدمة
المرتبة األولى في تحتل الحبوب والمنتجات النباتية األخرى 

أنيا تمثل النسبة األكبر من مكونات  إذ، عالئق الدواجن
حاممة في تركيبيا عددا ال بأس بو من المركبات و العميقة 

والتي يشكل   Anti nutritional factorsيةلمتغذالمضادة 
 Non والسكريات المتعددة غير الذائبة  phytateالفايتيت 

starch polysaccharidesية تواجدالتغذو أكثر المضادات ا 
وجود السكريات المتعددة غير الذائبة يؤدي (. حيث 35)يا في

الشيمم والشوفان وبعض مثل الحنطة والشعير و  في الحبوب
، في حين يوجد رفع لزوجة القناة اليضمية لىا البقوليات

كال من السكريات و  ،الفايتيت في جميع المواد العمفية النباتية
المتعددة غير الذائبة والفايتيت ليما تأثيرات سمبية في عمميات 

األداء اإلنتاجي وبالتالي تنعكس عمى لعناصر الغذائية اىضم 
ياضمة (. تستعمل اإلنزيمات ال20، 14، 13، 5لمطيور)

 و  ß- Glucanase لمسكريات المتعددة مثل

Xylanase بصورة واسعة في صناعة الدواجن لغرض التغمب
 غير الذائبة عمى التأثيرات السمبية لمسكريات المتعددة

(NSP و )طيور المغذاة عمى الحنطة الفايتيت في أداء ال
. حيث حسنت اضافة االنزيمات بشكل كبير والشعير

الغذاء وبالتالي تحسن األداء اإلنتاجي لمطيور االستفادة من 
(. أشارت العديد من الدراسات إلى إن عممية 16، 15، 6)

فعالية العديد من  تنقيع الحبوب تعمل عمى إنتاج وزيادة
 Xylanaseو ß-Glucanaseو  Amylase االنزيمات مثل

 مما يؤدي إلى تحميل البنتوزان والبيتا كموكان Phytaseو
،  Endospermالموجود في في خاليا جدار االندوسبيرم 

ى كموكوز والى سالسل قصيرة من وكذلك تحمل النشأ ال
، باإلضافة إلى تحمل البروتين والفايتيت الى مركبات االميموز

ىدفين  لذا استيدفت ىذه الدراسة (.33، 28، 4ابسط تركيبا )
عالئق القياسية يمة الغذائية لماوليما دراسة إمكانية تحسين الق

( باستخدام التنقيع كسبة فول الصويا –)عالئق الذرة الصفراء
ودراسة آثار ىذه ، افة اإلنزيمات الياضمة أو كالىماأو إض

وثانييما  .اإلضافات في الصفات اإلنتاجية لمدجاج البياض
دراسة إمكانية تحسين القيمة الغذائية لمعالئق الحاوية عمى 

افة الصفراء باستخدام التنقيع أو إضالحنطة بدال من الذرة 
ودراسة آثار ىذه اإلضافات ، اإلنزيمات الياضمة أو كالىما

 .في الصفات اإلنتاجية لمدجاج البياض

 مواد وطرائق العمل
أجريت ىذه الدراسة في محطة أبحاث الدواجن التابعة لقسم 

لمبحوث الزراعية/  بحوث الثروة الحيوانية في الييئة العامة
إلى  18/3/2014ابي غريب لممدة من  –الزراعةوزارة 

دجاجة  300استعمل فييا  اسبوع. 12، ولمدة 10/6/2014
أسبوع بعد  40بعمر  (ISA Brownبياضو نوع ايسا البني )

بعدىا التجربة إن تم إخضاعيا لمدة أسبوعين تمييدية إلجراء 
مكرر  2معامالت وبواقع  10عشوائيا عمى الطيور وزعت 

كان نظام تربية الطيور  .لكل مكرر( دجاجة 15)لكل معاممة 
في االقفاص المكونة من طابق واحد و ابعاد القفص الواحد 

 16سم. جيزت القاعة بأضاءة قدرىا  45×  40×  45
ربية ىذا النوع ساعة يوميًا وكانت ىذه المدة محددة في دليل ت

العمف  واعطي، الماء بصورة حرة قدم ، البياض من الدجاج
نقع  .حسب دليل ايسا القياسييوم  /طير /غم 120بواقع 

 1:1ساعة بنسبة  24العمف لمعامالت التنقيع لمدة 
. جمع البيض المنتج مرتين وقدم العمف رطبا )ماء:عمف (

احا وفي الساعة الثانية عشر يوميا في الساعة التاسعة صب
تم  البيض المنتج الخاص بكل مكرر وتم تسجيمو.. وزن ظيرا

الحاوي عمى استعمال الخميط االنزيمي 
 -ßو PHYTASEو  XYLANASEانزيماث

GLUCANASE و α- AMYLASE  

ن عمف / طغم 200وبنسبة إضافة  .PROTEASEو
 .حسب توصيات الشركة المنتجة

 :وكانت المعامالت كاألتي 
T1 :100.عميقة السيطرة % ذرة صفراء. 
T2 :100ذرة صفراء+ تنقيع %. 
T3:100ذرة صفراء+ أنزيمات %. 
4T: 100.ذرة صفراء+ تنقيع+ انزيمات % 

:T5 6=% حنطة+ تنقيع33الذرة الصفراء ب استبدال:T 
 انزيمات. % حنطة+33استبدال الذرة الصفراء ب

7:T تنقيع + % حنطة+33الذرة الصفراء ب استبدال 
 .انزيمات

T8:  تنقيع. % حنطة+66الصفراء باستبدال الذرة 
9:T انزيمات % حنطة+66استبدال الذرة الصفراء ب. 

10:T تنقيع+  % حنطة+66استبدال الذرة الصفراء ب
 .انزيمات
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 . العالئق التجريبية1جدول 
% 33انعهٍقح االونى ) انسٍطشج انًادج

 اسرثذال تانحُطح(

اسرثذال % 66انعهٍقح انثاٍَح )

 تانحُطح(

 08 36 54 رسج صفشاء

 36 08 - حُطح

 0643 0545 0449 شعٍش

% تشوذٍٍ 48كسثح فول انصوٌا )

 خاو(

07 0548 0444 

 5 5 5 0يشكض تشوذًٍُ

 143 143 143 داي كانسٍوو فوسفٍد

 745 745 745 حجش كهس

 143 143 143 يهح

 242 046 0 دهٍ

 2انرشكٍة انكًٍاوي انًحسوب

 2816 2818 2801 طاقح يًثهح )كٍهوكانوسي/ كغى(

 0644 0644 0644 تشوذٍٍ خاو %

 1466 1466 1466 يٍثٍوٍٍَ + سٍسرٍٍ %

 1481 1481 1481 الٌسٍٍ %

 043 043 043 نٍُونٍك اسٍذ %

 343 343 343 كانسٍوو %

 1439 1439 1438 انفسفوس انًرٍسش %

 348 347 347 انٍاف خاو %

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

 .(18تم حساب قيم التركيب الكيميائي لممواد العمفية الداخمة في تركيب العميقة وفقا لما ورد في ) -2
 الصفات المدروسة

وزن ( و %17) HDاساسحسبت نسبة انتاج البيض عمى 
 (.12الغذائي)( ومعامل التحويل 21، كتمة البيض )البيض

 Statistical Analysisالتحميل اإلحصائي 

ل البرنامج االحصائي حممت نتائج التجربة باستعما
SAS statistical analysis system  (22 )الجاىز

 التصميم العشوائي الكامل لتحميل التباين استخدم
Completely Randomized Design  9) (CRD)) 

 :الصفات اإلنتاجية
 البيض نسبة أنتاج

( عدم وجود أية فروق معنوية في أنتاج 2يالحظ من الجدول )
 البيض بين جميع معامالت التجربة خالل الفترة اإلنتاجية

، في حين ظيرت فروق معنوية أسبوعًا( 44-43األولى )
  ، إذ سجمت أسبوعًا( 46-45نتاجية  الثانية )خالل الفترة اإل

T5 كانت  ، في حينلبيضاألوطأ معنويا بنسبة أنتاج االمعدل
من ىذه  أعمى معنويا االخرىقيمة جميع المعامالت التجريبية 

 .أسبوعًا( 48-47المعاممة. أما في الفترة الثالثة لمتجربة  )
 المعدالثT8 وT 4وT 6وT 9و 01Tفسجمت المعامالت 

 7اعمى معنويا لنسبة انتاج البيض وحمت اخيرا المعاممة 
Tأما في الفترة  اوطأ قيمة لمعدل نسبة إنتاج البيض. مسجلت

 6و 4المعامالثأسبوعًا( فقد سجمت  50-49الرابعة لمتجربة )

T7و TوT8 9و T01و Tاالعمى معنويا لنسة  المعدالث
المعدل االقل  5Tانتاج البيض في حين سجمت المعاممة 

معنويا النتاج البيض. في الفترة الخامسة لمتجربة تفوقت 
 7وT 6و T5و 4Tو ,% ذرة صفراءT1 (100)امالت المع

TوT8 9و Tفيما جاءت   اعمى النسب النتاج البيض مسجلت
% ذرة صفراء+ تنقيع( التي سجمت أقل  100)T2 اخيرا

%. خالل الفترة  83.53معدل لنسبة أنتاج البيض بمغ 
 7و 6TوT 4و 3Tالسادسة لمتجربة سجمت المعامالت 

TوT8   أنتاج البيض في حين سجمتأعمى معدل لنسبة T5 
 80.46 اج البيض خالل ىذه الفترة مقدارهاقل معدل لنسبة أنت

%. بالنظر لممعدل العام لنسبة أنتاج البيض لكل معاممة نجد 
تفوقت عمى باقي  قدT 01و 9Tو T8و 6Tو 4Tأن 

  وT3 و  T2المعامالثالمعامالت في حين سجمت 

T5.المعدالت األقل معنويا 
 وزن البيض

( وجود فروق معنوية في صفة 3تبين النتائج في الجدول )
أسبوعًا(  44 -43معدل وزن البيضة  خالل الفترة األولى )

أعمى معدل لوزن T9 و T2و  T1 حيث سجمت المعامالت
أقل معدل لوزن  T10و T8و 6Tو T5البيضة. بينما سجمت 

أسبوعًا(  46-45)أما في الفترة الثانية  البيضة معنويا.
أعمى معدل لوزن  01Tو 9Tو  T8المعامالثفسجمت 
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 T2البيضة ولم تختمف عنيا معنويا كل من المعامالت 
% ذرة صفراء+ T3(100 و % ذرة صفراء+ تنقيع(100)

المعدلين األقل معنويا  7TوT 0 إنزيمات( في حين سجمت
 .غم عمى التوالي 60.99و 60.11لوزن البيضة اذ بمغا 

في الفترة الثالثة أعمى معدل لوزن  T9و T6وT 2سجمت 
  T3جاءواخيرا  8Tالبيضة ولم تختمف عنيا معنويا المعاممة 

 50-49تفوقت في الفترة الرابعة لمتجربة) .T10و T5و
  T1وحمت أخيرا  T10و T 9وT 5و 4Tأسبوعًا( المعامالت 

في  بأقل معدل لوزن البيضة معنويا. T8و T7و T3و T2و
أعمى T 9و T8و T1الفترة الخامسة سجمت المعامالت 

ىذه الفروق نفسيا تمت مالحظتيا في  .معدل لوزن البيضة
كانت الفروق المسجمة في أسبوعًا( و  54-53لفترة السادسة )ا

ىذه الفترة مشابية لما تم تسجيمو في الفترة الخامسة حيث 
أعمى معدل لوزن  9Tو T10وT8 و T1 سجمت المعامالت

لممعامالت لمفترة الكمية لمتجربة أن  البيضة. بين المعدل العام
معدل  سجمت افضل 01Tو 9TوT 7و 6TوT2 ث المعامال

أقل خالل الفترة  4Tو 3Tلوزن البيضة في حين سجمت 
 الكمية لمتجربة. 

 معدل كتمة البيض
أسبوعًا(  44-43( في الفترة األولى )4يالحظ من الجدول )

، في و معنويا عمى المعامالت األخرى T10تفوق المعامالت 
 01Tو T9و T8 سجمت أسبوعًا( ، 46-45الفترة الثانية )

لفترة الثالثة فقد المعدل االعمى معنويا لكتمة البيض. أما في  ا
لبيض. أما أعمى معدل لكتمة ا 01TوT 4 ةسجمت المعامل

 T7أسبوعًا( فقد تفوقت المعاممتين  50-49في الفترة الرابعة )
عمى باقي المعامالت حيث سجمتا  المعدل األعمى  T8و 

معنويا لكتمة البيض.  خالل الفترة الخامسة تفوقت المعامالت 
T4 وT6   وT7 .تكررت ىذه  عمى باقي المعامالت معنويا

 54-53الفروق المعنوية نفسيا خالل الفترة السادسة لمتجربة)
و   T7و   T6و T4أسبوعًا( حيث تفوقت المعامالت 

عمى باقي المعامالت معنويا ، بالنسبة  T3انضمت ليا 
لممعدل العام لكل  معاممة لجميع فترات التجربة ، فقد سجمت  

9  TوT4  ف عنيا معنويا أعمى معدل لكتمة البيض ولم تختم
استبدال  T5(وحمت  T10و   T6و   T3و   T1المعامالت 

% حنطة+تنقيع( في المؤخرة مسجمة اقل  33الذرة الصفراء ب
 غم /طير/يوم(. 58.22معدل لكتمة البيض )

 معامل التحويل الغذائي
-43( أنو خالل الفترة األولى لمتجربة)5يالحظ من الجدول )

أفضل  األرقام الخاصة   T 9أسبوعًا( سجمت المعاممة   44
(. أما في الفترة الثانية  1.75بالتحويل الغذائي مسجمة )

 10و    T8أسبوعًا( فقد سجمت المعامالت 46-45لمتجربة )
T أفضل تحويال لمغذاء إلى بيض. في الفترة الثالثة لمتجربة
ي المعامالت عمى باق 4Tأسبوعًا( تفوقت المعاممة  47-48)

(. خالل 1.77اذ سجمت ادنى رقم لمتحويل الغذائي بمغ ) 
 T8أسبوعًا( سجمت المعاممة   50-49الفترة الرابعة لمتجربة )

افضل قيم التحويل الغذائي  ، أما في الفترة الخامسة لمتجربة  
أفضل  تحويل T 7و T 4أسبوعًا( فقد سجمت  51-52)

 .( عمى التوالي 1.77و 1.77غذائي في ىذه المرحمة بمغ ) 
أسبوعًا( اذ كانت  54-53في الفترة السادسة لمتجربة )

أفضل كفاءة لمتحويل الغذائي  6وT 4وT3 لممعامالت  
عمى التوالي. في المعدل  1.84و  1.82و   1.84بمغت 

افضل قيمة لمتحويل الغذائي بمغت  T4العام لمتجربة سجمت 
تشير ىذه النتائج إلى أن اغمب العالئق التجريبية قد  . 1.90

  T9و   T5تفوقت عمى عميقة السيطرة ماعدا المعامالت 
التي تساوت معيا في المعدل العام لمتجربة األمر الذي يدل 
عمى أن إضافة اإلنزيمات الغذائية لم تكن كافية لرفع كفاءة 

فع الكفاءة التحويل الغذائي ، في حين أن الفضل األكبر في ر 
يعود إلى إجراء عممية  التنقيع مع إضافة اإلنزيمات الغذائية 
، اذ زادت عممية التنقيع من نشاط وفعالية اإلنزيمات في 
تحرير العناصر الغذائية وزيادة استفادة الطيور منيا ومن  ثم 

ان رفع نسبة الحنطة في  (.34رفع كفاءة التحويل الغذائي)
( pentosansنسبة البنتوسانات ) العالئق يؤدي الى ارتفاع

( ، والتي تسبب 2المكونة لميالم المزج في التجويف المعوي )
لزوجة الكتمة الغذائية الن السكريات المتعددة غير النشوية 

(NSP( تؤخر مرور الغذاء خالل القناة اليضمية )10،  1 )
وتقمل قدرة االنزيمات عمى اختراق جزيئات الغذاء ، لذلك تقمل 

(. ان  استخدام 30،  6تفادة من المواد الغذائية )االس
االنزيمات الياضمة لمسكريات المتعددة غير النشوية ادى الى 

في  خفض لزوجة محتويات االمعاء ورفع قابمية اليضم 
 ( 34) تتفق ىذه النتائج مع ما ذكره(. 19، 11،  5الدجاج )

العالئق المنقوعة بالماء  الغنية بالحنطة مع تأثير اضافة بأن 
االنزيمات الى نفس العالئق في االداء االنتاجي والحظا 
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ارتفاع استيالك العمف والزيادة الوزنية لمجسم الحي بشكل 
معنوي عند نقع العمف ، في حين لم يكن الضافة االنزيم 

نما ادى ترطيب العمف الى زيادة وزن وطول تأثير معنوي ، بي
القناة اليضمية وزيادة سمك بعض اجزائيا ، اما معاممة 
االنزيم فمم يكن ىناك تأثير معنوي في وزن وطول القناة 
اليضمية ولوحظ ميل لتخفيض سمك جدار القناة اليضمية. 

 الذين ذكروا ( 27)و  (24)و  ( 23)  كما تتفق مع ما اورده
العالئق الغنية بالحنطة يماثل او يضاىي تأثير  تنقيع بأن

، ان  Xylanaseتجييز ىذه العالئق باإلنزيم التجاري 
االنزيمات الياضمة لمسكريات المتعددة غير النشوية  تخفض 
لزوجة الكتمة الغذائية في القناة اليضمية التي تسببيا 
السكريات المتعددة غير النشوية الذائبة في العالئق الغنية 

ان نقع العمف يزيد معدل مرور الغذاء في  (.3بالحنطة )
  (34)القناة اليضمية ، ويقمل لزوجة الكتمة الغذائية. فقد ذكر 

بان نقع العمف يؤدي الى زيادة سرعة مرور الغذاء في القناة 
ان نقع العمف يرفع قدرة الطيور %.  13اليضمية بنسبة 

وبان المادة خالل  زيادة قابمية ذ عمى ىضم العالئق من
العمفية نتيجة لترطيبيا بالماء مما يسرع من عممية ىضم 
جزيئات الغذاء  ومن خالل خفض لزوجة الكتمة الغذائية 
داخل القناة اليضمية نتيجة لمتنقيع بالماء مما يسرع من 

ينشط تنقيع العمف بعض االنزيمات  .(34عممية االمتصاص)
تحسن القيمة  (13) الداخمية في الحبوب ، حيث الحظ

 8الحيوية لمشعير باضافة جزء واحد من الماء والنقع لمدة 
ساعة قبل التغذية عميو. كما  15ساعات ثم التجفيف لمدة 

القدرة عمى تحسين ىضم لمعمف المنقع بتنشيط  (32)اقترح 

االنزيمات الداخمية في المادة العمفية . ان اضافة الفايتيز الى 
ذرات   6 فايتيت المتكون منالعالئق يعمل عمى ىدم  ال

ذرات اوكسجين تكون مرتبطة مع  6 كاربون متحدة مع
االمينية ،  الفسفور والذي يكون بدوره متحدًا مع االحماض

انزيم يعمل  (.26)االمر الذي رفع جاىزية  البروتينات 
 ,1,2الفايتيز عمى تحميل جزيئة حامض الفايتيك المتكون من

3, 4,5,6 myo Inositol hexaphosphate  وتحويميا
عناصر  (6)مع تحرير   Inositol monophosphateالى

من الفسفور الالعضوي والذي يمكن ان يعوض النقص 
( 31الحاصل في المعامالت التي تعاني من نقص الفسفور )

% من مجموع 33.5ان نسبة الفسفور المتحرر بمغت 
يز الى العناصر الغذائية في العميقة عند اضافة انزيم الفايت

أن إضافة .  (29)  عميقة الذرة الصفراء وكسبة فول الصويا 
الفايتيز إلى عالئق الدجاج البياض حسن الجاىزية الحيوية 

االمر الذي مكوناتو  والغذاء المتناول  منتيت يلفسفور الفا
إضافة خميط  عندالتفوق الحاصل  ان( 25)إنتاج البيض  رفع

اإلنزيمات قد يعود إلى النشاط المشترك الذي تؤديو مجموعة 
اإلنزيمات الموجودة ضمن الخميط والتي شممت كل من 

Xylanases ،protase ،Amylase ،phytase حيث ،
عمى تحميل مركب  الذي يعمل Xylanasesيعمل إنزيم 
إنزيم ويحمل وبالتالي يقمل لزوجة األمعاء  ارابينوزايالن 

Amylase  بعد تحريره  بالفايتيتمنو  يرتبط جزءالنشأ الذي
إن ىذا العمل الجماعي لإلنزيمات ( 7)بواسطة إنزيم الفايتيز 

وىو ما يتفق مع نتائج  البيض انعكس إيجابيًا عمى إنتاج
                             .الدراسة الحالية
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خالل المدد اإلنتاجية  الخطأالقياسي ± %HDتأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة  في معدل نسبة إنتاج  البيض  .2جدول
 ( أسبوعا من العمر 43-54)

 

)                )*T1 (100 ،)ذرة صفراء % T2(100 ،)ذرة صفراء+ تنقيع % T3(100 ،)4% ذرة صفراء+ أنزيمات T(100  ذرة %، )صفراء+ تنقيع+ انزيمات)T5 33استبدال الذرة الصفراء ب 
 (9% حنطة+تنقيع(،  66استبدال الذرة الصفراء ب T8(% حنطة+تنقيع +انزيمات(،  33استبدال الذرة الصفراء بT (7% حنطة+انزيمات(، 33استبدال الذرة الصفراء بT (6% حنطة+تنقيع(،

T10ت(، % حنطة+انزيما 66استبدال الذرة الصفراء ب) Tحنطة+تنقيع+ انزيمات(. 66استبدال الذرة الصفراء ب % 
 (  P < 0.05)*٭( المتوسطات التي تحمل حروفًا مختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى )

 

 

 

 

 

 %HDيعذل َسثح إَراج  انثٍض    

 54-53 52-50 51-49 48-47 46-45  44-43 انعًش) أسثوع(
 انًعذل انعاو نكم يعايهح

 ٭انًعايالخ
 انفرشج انسادسح انفرشج انخايسح انفرشج انشاتعح انفرشج انثانثح انفرشج انثاٍَح انفرشج األونى

T1 
88.8±3.4  88.06±ab 1.7687.81 ٭٭± b 1.88 86.13±c 3.34 89.60±a 2.3  85.33±b 1.22 87.62±b 1.66 

T2 89.26±2.26  88.21±ab 1.56 84.01± c 1.13 87.13±b 0.85 83.53±c 2.1 84.01±c 1.86 86.08±c 2.11 

T3 88.41± 1.87 88.06±ab 2.53 83.06± d 2.01 87.13±b 2.11 86.13±b 1.65 88.02±a 1.77 86.80±c 1.92 

T4 89.13± 1.99 89.08±a 2.11 89.02± a 2.14 89.06±a 2.77 89.26±a 1.55 88.00±a 2.11 89.25±a 1.91 

T5 89.93±2.1 86.86±b 2.71 87.13± b 4.41 81.86±d 2.81 89.53±a 1.41 80.46±f 2.11 85.96±c 1.83 

T6 89.81± 3.0 89.41±a 2.34 
I. 8 المقالت

9.46± a 2.61 

II. 88 المقالت

.33±ab 2.22 
89.60±a 1.37 89.80±a 0.85 89.40±a 0.91 

T7 88.33±2.99 88.41±ab 2.22 
III. 8 المقالت

1.33± e 2.11  

IV. 89 المقالت

.93±a 2.15 
89.66±a 2.11 89.01±a 2.61 87.77±b 2.01 

8T 89.2±1.88 88.53±ab  1.21 
V. 8 المقالت

8.53± ab 1.85 

VI. 89 المقالت

.06±a 1.17 
88.53±ab 0.97 89.01±a 1.88 88.81±b 2.11 

9T 88.2±1.67 89.73±a 1.75 
VII. 8 المقالت

9.93± a 0.99 

VIII. 89 المقالت

.13±a 1.22 
88.06±ab 2.66 86.93±b 1.76 88.66±a 2.66 

T10 88.41±0.89 89.80±a 1.23 
IX. 8 المقالت

9.80± a 1.88 

X. 89 المقالت

.01±a 1.67 
88.55±ab 2.17 86.46±b 1.78 88.67±a  1.88 
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-43خالل المدد اإلنتاجية ) الخطأالقياسي±  تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في معدل وزن البيضة )غم( .3جدول 
 ( أسبوعا من العمر 54

) )*T1 (100 ،)ذرة صفراء % T2(100 ،)ذرة صفراء+ تنقيع % T3(100 ،)4% ذرة صفراء+ أنزيمات T(100 ، )ذرة صفراء+ تنقيع+ انزيمات %)T5 6% حنطة+تنقيع(، 33استبدال الذرة الصفراء ب) T استبدال الذرة
استبدال الذرة T (10% حنطة+انزيمات(،  66استبدال الذرة الصفراء بT (9% حنطة+تنقيع(،  66استبدال الذرة الصفراء ب T8(% حنطة+تنقيع +انزيمات(،  33استبدال الذرة الصفراء بT (7% حنطة+انزيمات(، 33الصفراء ب
 % حنطة+تنقيع+ انزيمات(. 66الصفراء ب

 .(  P < 0.05ت التي تحمل حروفًا مختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ))*٭( المتوسطا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   يعذل وصٌ انثٍضح )غى(

 54-53 52-50 51-49 48-47 46-45  44-43 انعًش) أسثوع(
 انًعذل انعاو نكم يعايهح

 انفرشج انسادسح انفرشج انخايسح انفرشج انشاتعح انفرشج انثانثح انفرشج انثاٍَح انفرشج األونى ٭انًعايالخ

T1 67.84±a 2.4460.11 ٭٭±c 1.35 65.32±b 1.28 61.68± c 3.56 69.14±a 1.98 68.14±a 2.78 67.03±b 2.17 

T2 68.64±a 2.01 67.16±ab 1.40 69.94±a 1.30 60.03± c 2.77 62.20±c 1.23 61.20±d 1.99 69.86±a 1.22 

T3 65.56±b 2.22 67.64±ab 1.46 62.39±c 1.11 61.01±c 1.88 64.77±b 1.77 63.77±b 2.71 60.85±c0.99 

T4 65.55±b 4.66 65.06±b 1.44 65.98±b 1.27 66.90±ab 3.44 65.77±b 1.66 64.77±b 2.66 60.67±c 1.67 

T5 62.02±c 3.11 66.69±b 2.37 62.03±c 1.17 65.1±a 3.22 60.03±d 1.48 60.53±c 2.21 67.73±b 1.87 

T6 62.63±c 3.24 65.31±b 1.90 
XI. 6 المقالت

8.22±a 1.22 
69.08±b 2.99 63.13±c 1.23 62.43±b 2.33 68.46±a 2.45 

T7 64.54±bc 3.01 60.99±c 2.88 
XII. 6 المقالت

5.52±b 0.90 
60.57±c 2.01 65.50±b 1.91 64.59±b 2.33 68.61±a 1.99 

8T 61.14±c 3.21 68.46±a 2.71 
XIII. 6 المقالت

6.44±ab 0.89 
61.74±c 2.77 67.12±a 1.88 66.83±a 1.88  66.95±b 1.44 

9T 67.73±a 4.37 69.17±a 2.62 
XIV. 6 المقالت

8.72±a 1.27 
68.91± a 2.68 68.03±a 1.67 67.13±a 1.97 69.94±a 1.56 

T10 63.58±c 3.27 68.20±a 2.56 
XV. 6 المقالت

2.86±c 1.16 
68.91± a 3.44 66.22±b 1.93 65.63±ab 2.02 69.23±a 1.67 
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خالل المدد اإلنتاجية   الخطأالقياسي±  ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة في معدل كتمة البيض)غم/طير/يوم( تأثير استخدام االنزيما  4 .جدول
 ( أسبوعا من العمر 43-54)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) )*T1 (100 ،)ذرة صفراء % T2(100 ،)ذرة صفراء+ تنقيع % T3(100 ،)4% ذرة صفراء+ أنزيمات T(100 ، )ذرة صفراء+ تنقيع+ انزيمات %)T5 33استبدال الذرة الصفراء ب  %
 (9% حنطة+تنقيع(،  66استبدال الذرة الصفراء ب T8(% حنطة+تنقيع +انزيمات(،  33استبدال الذرة الصفراء بT (7% حنطة+انزيمات(، 33استبدال الذرة الصفراء بT (6حنطة+تنقيع(،

T10% حنطة+انزيمات(،  66استبدال الذرة الصفراء ب) Tحنطة+تنقيع+ انزيمات(. 66استبدال الذرة الصفراء ب % 
 (.  P < 0.05ات التي تحمل حروفًا مختمفة عموديًا تشير إلى وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت عند مستوى ))*٭( المتوسط

 

 
 

 

 
 

 يعذل كرهح انثٍض)غى/طٍش/ٌوو(   

انًعذل انعاو نكم  54-53 52-50 51-49 48-47 46-45  44-43 انعًش) أسثوع(

 انفرشج انسادسح انفرشج انخايسح انفرشج انشاتعح انفرشج انثانثح انفرشج انثاٍَح انفرشج األونى انًعايالخ٭ يعايهح

T1 .2461±b 1.66 52.93±d 2.27 57.36±c 3.2161.74 ٭٭±b 1.80 61.95±b 0.83 58.14±b 0.34 58.73±ab 0.88 

T2 61.26±b 2.26 59.24±b 0.91 58.76±c 0.37 61.02±b 2.84 60.31±c 1.30 59.82±b 0.10 60.14± b 1.11 

T3 57.96±c 0.42 59.56±b 0.88 60.13±bc 2.53 61.87±b 0.68 64.40±b 1.73 64.93±a 0.16 61.50±ab 1.22 

T4 58.42±c 0.61 57.96±d 0.92 67.64±a 0.64 59.58±c 0.20 67.63±a 0.34 65.80±a 0.87 63.07±a 0.79 

T5 55.77±d 0.92 57.93±c 2.02 62.76±b0.47 53.29±d 0.48 62.70±b 0.60 56.75±c 0.34 58.22±c 0.99 

T6 56.25±c 1.75 58.39±c 0.99 61.03±b 3.21 61.02±b 1.82 65.52±a 0.68 65.04±a 0.50 61.20±ab 1.01 

T7 57.01±c 2.06 53.92±d 2.21 53.29±d 0.64 63.46±a 1.73 67.70±a 0.99 66.39±a 0.17 60.22±b 1.18 

8T 54.54±d 0.35 60.61±a 0.35 58.82±c 2.66 63.89±a 0.34 59.42±c 1.21 59.49± b 0.91 59.46±b 0.97 

9T 68.56±a 1.80 62.07±a 2.11 61.80±b 1.80 61.42±b 0.65  59.91±c 1.71 58.36±b 0.64 62.01± a 1.52 

T10 65.05±a 1.88 61.24±a 2.34 65.43± a 0.20 61.34±b 0.60 58.64±c 1.29 56.74±c 0.32 61.39±ab 0.88 
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خالل   الخطأالقياسي± في معامل  التحويل الغذائي )غم عمف/ غم بيض(  تأثير استخدام االنزيما ت و تنقيع العمف في عالئق الدجاج البياض الحاوية عمى الذرة الصفراء والحنطة . 5 جدول

 ( أسبوعا من العمر 54-43المدد اإلنتاجية )

) )*T1 (100 ،)ذرة صفراء % T2(100 ،)ذرة صفراء+ تنقيع % T3(100  %،)4ذرة صفراء+ أنزيمات T(100 ، )ذرة صفراء+ تنقيع+ انزيمات %)T5 6% حنطة+تنقيع(، 33استبدال الذرة الصفراء ب) T استبدال الذرة
استبدال الذرة T (10% حنطة+انزيمات(،  66ال الذرة الصفراء باستبدT (9% حنطة+تنقيع(،  66استبدال الذرة الصفراء ب T8(% حنطة+تنقيع +انزيمات(،  33استبدال الذرة الصفراء بT (7% حنطة+انزيمات(، 33الصفراء ب
 % حنطة+تنقيع+ انزيمات(. 66الصفراء ب

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

 

 يعايم انرحوٌم انغزائً )غى عهف/ غى تٍض( 
 54-53 52-50 51-49 48-47 46-45  44-43 انعًش) أسثوع(

 انًعذل انعاو نكم يعايهح
 انفرشج انسادسح انفرشج انخايسح انفرشج انشاتعح انفرشج انثانثح انثاٍَحانفرشج  انفرشج األونى ٭انًعايالخ

T1 1.99±d 0.032.26 ٭٭±a 0.01 2.09±b 0.02 1.94±c 0.02 1.93±c 0.03 2.06±b 0.01 2.04±a 0.05 

T2 1.95±e 0.01 2.02±bc 0.02 2.04±b 0.03 1.96±c 0.04 1.98±b 0.05 2.00±b 0.06 1.99±b 0.02 

T3 2.07±c 0.02 2.01±bc 0.01 1.99±c 0.01 1.93±c 0.02 1.86±d 0.04 1.84±c 0.01 1.95±c 0.02 

T4 2.05±c 0.10 2.07±b 0.06 1.77±f 0.00 2.01±b 0..05 1.77±e 0.02 1.82±c 0.05 1.90±e 0.03 

T5 2.15±b 0.11 2.07±b 0.01 1.91±d 0.05 2.25±a 0.05 1.91±c 0.05 2.11±a 0.02 2.06±a 0.04 

T6 2.13±b 0.18 2.05±b 0.09 
XVI4 1 انًقانح

.96±c 0.0 2 
1.96±c 0.03 1.83±d 0.02 1.84±c 0.04 1.96±c 0.01 

T7 2.10±b 0.2 2.22±a 0.08 
XVII4 2 انًقانح

.25±a 0.04 
1.89±d 0.01 1.77±e 0.01 1.80±d 0.01 1.99±b 0.00 

8T 2.20±a 0.05 1.97±c 0.07 
XVIII4 2 انًقانح

.04±b 0.02 
1.87±e 0.06 2.01±a 0.03 2.01±b 0.02 2.01±a 0.01 

9T 1.75±g 0.01 1.93±d 0.01 
XIX4 1 انًقانح

.94±c 0.04 
1.95±c 0.05 2.00±a 0.04 2.05±b 0.01 1.93±d 0.02 

T10 1.84±f 0.02 1.95±c 0.05 
XX4 1 انًقانح

.83±e 0.05 
1.95±c 0.02 2.04±a 0.02 2.11±a 0.01 1.95±c 0.04 
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