
ض الصفات الفسيولوجية في كتاكيت دراسات عمى األداء اإلنتاجي وبع
 التسمين

 
 –أجريت هذه الدراسة بمزرعتة بتتوث التدواجن التابعتة لاستو اإلنتتاج التيتواني 

بهتد   2003جامعتة بنهتا فتي الةتترة متن ستبتمبر فلتر نتوفمبر  –كمية الزراعة بمشتتهر 
( دراسة تأثير منشطات نمتو طبيعيتة وهتي البريمتاكم دكمطتدر طبيعتي لمكالنتات التيتة

البيواكشن ديتتوي عمر البكتريتا واكنزيمتات الهاةتمة ويتتتوى عمتر مطتدر طبيعتي  –
لمبتتروتين واكمتتلح المعدنيتتة والةيتامينتتات( والزنتتم باستراستتين دعبتتارة عتتن مركتت  عديتتد 
الببتيتتتتتدات يتتتتتتتوي عمتتتتتر الزنتتتتتم( وذلتتتتتم عمتتتتتر اىدا  اإلنتتتتتتاجي والةستتتتتيولوجي لبتتتتتدارى 

 التسمين.
رد غيتر مجتنس عمريتوو متستاوي فتي وزن الجستو كتكوت هب 702تو استخداو 

كتكتتوت  216البتتدالي وتتتو تاستتيو الطيتتور فلتتر ثلثتتة مجموعتتات اتتتتوت كتت  منهتتا عمتتر 
غذيت طيور المجاميع الثلثة عمر العمياتة اىساستية مةتا  فليهتا اإلةتافات الةذاليتة 

أربعتة  اآلتية بريماكم و بيواكشتن وزنتم باستراستين وتتو تاستيو طيتور كت  مجموعتة فلتر
كتكتتوت غتتذيت كتاكيتتت تتتتت المجتتاميع اىولتتر والثانيتتة  54تتتتت مجتتاميع بكتت  منهتتا 

،  1،  0.5والثالثة والرابعة عمتر العمياتة اىساستية مةتا  فليهتا البريمتاكم بمستتويات 
كيمتتتوجراو لكتتت  طتتتن وتتتتتت المجتتتاميع الخامستتتة والسادستتتة والستتتابعة والثامنتتتة  2و  1.5

مةتتتا  فليهتتتا بيواكشتتتن بتتتنةس المستتتتويات الستتتاباة أمتتتا غتتتذيت عمتتتر العمياتتتة اىساستتتية 
المجتتتاميع التاستتتعة والعاشتتترة والتاديتتتة عشتتتر والثانيتتتتة عشتتتر فاتتتد غتتتذيت عمتتتر العمياتتتتة 
اىساستتية مةتتافا فليهتتا زنتتم باستراستتين بتتنةس المستتتويات الستتاباة أمتتا تتتتت المجموعتتة 

بترت كمجموعتة الثالثة عشر فةذيت عمر العمياة اىساسية فاط بتدون أي فةتافات واعت
 ماارنة دكنترو (.

تتتتتو تربيتتتتة كتاكيتتتتت التجربتتتتة تتتتتتت ةتتتترو  واتتتتتدة متتتتن الرعايتتتتة والتدفلتتتتة والتتطتتتتين 
 واإلةا ة.



تو التسجي  الةردي لوزن الجسو بالجراو فر اليتوو اكو  ثتو عمتر فتترات أستبوعية طتوا  
لجستتو أستتابيع. تستتبت الزيتتادة المكتستتبة فتتي وزن ا 7فتتترة التجربتتة والتتتي استتتمرت لمتتدة 

( أستتتتتابيع متتتتتن عمتتتتتر 7 –( و دطتتتتتةر 7 – 4( ، د4 –فرديتتتتتا ختتتتتل  الةتتتتتترات دطتتتتتةر 
الكتاكيتتت. قتتدرت كميتتة الةتتذا  المستتتهمم لكتت  الكتاكيتتت داختت  كتت  معاممتتة يوميتتا وتتتو 
التعبير عنها بتادير متوسط اكستهلم اليومي لكت  طتالر بتالجراو وذلتم ختل  الةتترات 

يع متتتتن عمتتتتر الكتاكيتتتتت. وقتتتتدرت الكةتتتتا ة ( أستتتتاب7 – 0( و د7 – 4( ، د4 –دطتتتتةر 
التتويمية كنسبة بين الةذا  المستتهمم والزيتادة المكتستبة فتي وزن الجستو ختل  الةتترات 
الستتتاباة. كمتتتا قتتتدر دليتتت  كةتتتا ة النمتتتو والكةتتتا ة اكقتطتتتادية وكتتتذلم تتتتو تايتتتيو طتتتةات 

 يوو. 51الذبيتة عند عمر 
لكميتة واكلبيتومين والجموبيتولين تو تادير متتويات بلزما الدو متن البروتينتات ا

ونستتتتتتتتبة اكلبيتتتتتتتتومين التتتتتتتتر الجموبيتتتتتتتتولين والتتتتتتتتدهون الكميتتتتتتتتة والكوليستتتتتتتتترو  وانزيمتتتتتتتتات 
 ] (ALT)واكلنتتتتتين امينتتتتتو ترانستتتتتةيريز  (AST)استتتتتبارتات امينتتتتتو ترانستتتتتةيريز [الكبتتتتتد 

 51و 28والكريتتاتنين والكالستتيوو والةوستتةورالةير عةتتتوي وتتتامن البوليتتم عنتتد عمتتتر 
 الكتاكيت. يوو من عمر

 ويمكن تمخيص أهو النتالج المتتط  عميها فيما يمي :

 أوال : األداء اإلنتاجي 

 وزن الجسم -6

أوةتتتتت النتتتتالج أن الكتاكيتتتت المةتتتذاة عمتتتر عمياتتتة بهتتتا بروبيوتتتتم بريمتتتاكم 
وبيواكشتتن أدت فلتتر زيتتادة وزن الجستتو معنويتتا بالماارنتتة بالكتاكيتتت المةتتذاة عمتتر عمياتتة 

 باستراسين طوا  فترة التجربة. تتتوي عمر الزنم
اةهتتر تتميتت  التبتتاين وجتتود تتتأثير عتتالي المعنويتتة عمتتر وزن الجستتو نتيجتتة  - -

 لتأثير المعاملت والمستويات المستخدمة والتداخ  بينهما طوا  فترة التجربة.



 1أةهتتترت الكتاكيتتتت المةتتتذاة عمتتتر عمايتتتة تتتتتتوي عمتتتر البريمتتتاكم بمستتتتوى  -
موجراو / طن عم  عمتر الترتيت  أعمتر وزن جستو كي 0.5والبيواكشن بمستوى 

عنتتتد اىستتتبوب الرابتتتع والستتتابع بالماارنتتتة بالمستتتتويات المختمةتتتة متتتن المعتتتاملت 
 اكخرى.

ثاًيا : السيادة الوكتطبت في وزى 

 الجطن

كيمتو  0.5كيمتو جتراو بريمتاكم أو  1أةهرت الكتاكيت المةذاة عمر عللق بهتا  -
ط لمزيتتادة المكتستتبة فتتي وزن الجستتو ختتل  جتتراو / طتتن بيواكشتتن أعمتتر متوستت

 ( اسابيع من العمر.7 –( ودطةر 4 –الةترات من دطةر 

اةهرت الطيور المةذاة عمر عمياة بها بريماكم اعمر متوسط لمزيادة المكتستبة  -
( استتتابيع يميهتتتا تمتتتم المةتتتذاة عمتتتر 7 –فتتتي وزن الجستتتو ختتتل  الةتتتترة دطتتتةر 
تمتتتم المةتتتذاة عمتتتر عمياتتتة بهتتتا الزنتتتم  عمياتتتة تتتتتتوي عمتتتر البيواكشتتتن واخيتتتراً 

 باستراسين.
اةهتتتر تتميتتت  التبتتتاين تتتتأثير عتتتالي المعنويتتتة لممستتتتويات المختمةتتتة والمعتتتاملت  -

 والتداخ  بينهما عمر الزيادة المكتسبة في وزن الجسو خل  الةترات التادير.
 ثالثا: متوسط استهالك الغذاء وكفاءة تحويل الغذاء

لةتتتذا  لمطيتتتور المةتتتذاة عمتتتر عمياتتتة تتتتتتوي عمتتتر انخةتتتن معتتتد  استتتتهلم ا -
( استتابيع بالماارنتتة 7 –البيواكشتن والبريمتتاكم معنويتا ختتل  الةتترة متتن دطتةر 

 بالمجموعة المةذاة عمر عمياة تتتوى عمر الزنم باستراسين.
اةهتتر تتميتت  التبتتاين وجتتود اختلفتتات عاليتتة المعنويتتة عمتتر معتتد  استتتهلم  -

( 4 –املت والمستتتويات ختتل  الةتتترات متتن دطتتةر الةتتذا  نتيجتتة لتتتأثير المعتت
 ( اسابيع من عمر الطيور.7-ودطةر 



كيمتتتتتوجراو/طن  0.5أةهتتتتترت الطيتتتتتور المةتتتتتذاة عمتتتتتر عللتتتتتق مةتتتتتا  فليهتتتتتا  -
بيواكشن اقت  معتد  كستتهلم الةتذا  يميهتا تمتم المةتذاة عمتر عللتق متتويتة 

بيع ( استتتتتا7 –كيمتتتتتوجراو/طن بريمتتتتتاكم ختتتتتل  الةتتتتتترة متتتتتن دطتتتتتةر  1عمتتتتتر 
 بالماارنة بالمجاميع اكخرى.

أةهتترت الطيتتتور المةتتذاة عمتتتر عللتتق مةتتتا  فليهتتا بريمتتتاكم افةتت  كةتتتا ة  -
( استابيع 7 –( ومتن دطتةر 4 –لمعد  تتوي  الةذا  خل  الةترة من دطةر 

ماارنتتة بتمتتم المةتتذاة عمتتر البيواكشتتن والزنتتم باستراستتين ثتتو مجموعتتة الماارنتتة 
 عمر الترتي .

 0.5كجتتو بريمتتاكم و 1لمةتتذاة عمتتر عللتتق متتويتتة عمتتر اةهتترت الطيتتور ا -
كجو بيواكشن لك  طن عمياة افةت  معتد  لكةتا ة تتويت  الةتذا  ختل  الةتترة 

 ( اسابيع. 7-من دطةر 

 دليل كفاءة النمو –رابعا: الكفاءة االقتصادية 
أةهرت الكتاكيتت المةتذاة عمتر عللتق اتتتوت عمتر بريمتاكم أعمتر متوستط    -

ا ة النمتتو عنتتد اكستتبوب الستتتابع متتن العمتتر يميهتتا تمتتم المةتتذاة عمتتتر لتتدلي  كةتت
 عللق اتتوت عمر بيواكشن.

أةهتترت الكتاكيتتت المةتتذاة عمتتر بريمتتاكم أعمتتر كةتتا ة اقتطتتادية طتتو  فتتترة    -
 التجربة يميها تمم المةذاة عمر بيواكشن ثو الزنم باستراسين.

كجو لكت  طتن عمت  متن  ..0ادى تةذية الكتاكيت عمر عللق تتتوي عمر    -
كتت  متتن البريمتتاكم والبيواكشتتن او الزنتتم باستراستتين عمتتر الترتيتت  التتر زيتتادة 

 الكةا ة اكقتطادية بالماارنة بالمستويات اكخرى من المعاملت المختمةة.



 خامسا: صفات الذبيحة

أدت تةذيتتة الطيتتور عمتتر اإلةتتافات الةذاليتتة فلتتر زيتتادة معنويتتة فتتي اىوزان     -
ماتتتة والنستتتبية لمذبيتتتتة واىتشتتتا  المأكولتتتة ومجموعتتتة اىجتتتزا  الطتتتالتة المط

 لألك  فذا ما قورنت بمجموعة الكنترو .
أةهتتتترت الطيتتتتور المةتتتتذاة عمتتتتر بيواكشتتتتن أعمتتتتر متوستتتتط لتتتتلوزان المطماتتتتة     -

والنسبية لمذبيتتة واىتشتا  المأكولتة ومجموعتة اىجتزا  الطتالتة للكت  يميهتا 
ة بهتتا بريمتتاكم فتتي اكوزان المطماتتة والنستتبية لمذبيتتتة تمتتم المةتتذاة عمتتر عمياتت

ومجموعتتتتة اكجتتتتزا  الطتتتتالتة للكتتتت  بالماارنتتتتة بمجموعتتتتة الزنتتتتم باستراستتتتين 
 ومجموعة الماارنة.

متتن البيواكشتتن او  1.5و 0.5ادى تةذيتتة الكتاكيتتت عمتتر عللتتق تتتتتوي عمتتر    -
جتتتتزا  كجتتتتو بريمتتتتاكم لكتتتت  طتتتتن عمياتتتتة التتتتر وجتتتتود زيتتتتادة معنويتتتتة فتتتتي اك 1

 الطالتة للك .

 سادسا: نسبة النفوق

انخةةتتت نستتبة النةتتوق لمطيتتور المةتتذاة عمتتر عللتتق مةتتا  فليهتتا البيواكشتتن  -
والبريمتتتتاكم عمتتتتر الترتيتتتت  ذلتتتتم بالماارنتتتتة بالمجموعتتتتة المةتتتتذاة عمتتتتر الزنتتتتم 

 باستراسين ومجموعة الماارنة.

 سابعا: محتوى بالزما الدم

معنتتتتتوي عمتتتتتر متتتتتتتوى بلزمتتتتتا التتتتتدو متتتتتن كتتتتتان لممعتتتتتاملت المختمةتتتتتة تتتتتتأثيرا  -
البروتينتتتتات الكميتتتتة واكلبيتتتتومين والجموبيتتتتولين ونستتتتبة اكلبيتتتتومين فلتتتتر الجموبيتتتتولين 

وتمتتتتتتن البوليتتتتتتم والكريتتتتتتاتنين  ALTو ASTوالتتتتتتدهون الكميتتتتتتة والكوليستتتتتتترو  و
 يوو من العمر. 51و 28والكالسيوو عند عمر 

ل متتتن البريمتتتاكم أةهتتترت الكتاكيتتتت المةتتتذاة عمتتتر عللتتتق اتتتتتوت عمتتتر كتتت -
 والبيواكشن اعمر مستوى لمتتوى بلزما الدو من البروتينات الكمية والجموبيولين.



اةهتترت الكتاكيتتت المةتتذاة عمتتر عللتتق متتويتتة عمتتر الزنتتم باستراستتين أعمتتر  -
 مستوى لمتتوى بلزما الدو من اكلبيومين ونسبة اكلبيومين الر الجموبيولين.

عللق متتوية عمر البريماكم التر خةتن متتتوى ادى تةذية الكتاكيت عمر  -
 بلزما الدو من الميبيدات الكمية والكوليستيرو .

كجتو بيواكشتن لكت   0.5اةهرت الكتاكيت المةتذاة عمتر عللتق متتويتة عمتر  -
طتتتتتتتن عمتتتتتتت  اقتتتتتتت  متوستتتتتتتط لمتتتتتتتتتوى بلزمتتتتتتتا التتتتتتتدو متتتتتتتن الميبيتتتتتتتدات الكميتتتتتتتة 

 يوو. 51و 28والكوليستيرو  عند عمر 

المةتتتتتذاة عمتتتتتر عللتتتتتق متتويتتتتتة عمتتتتتر الزنتتتتتم باستراستتتتتين اةهتتتتترت الطيتتتتتور  -
والبيواكشتتتتتتتن اعمتتتتتتتر متوستتتتتتتط لمتتتتتتتتتوى بلزمتتتتتتتا التتتتتتتدو متتتتتتتن انزيمتتتتتتتات الكبتتتتتتتد 

AST  وALT  يتتوو متتن عمتتر الطيتتور ، اةهتترت الطيتتور  51و 28عنتتد عمتتر
كجتتتو كتتت  طتتتن عمتتت  زنتتتم باستراستتتين اعمتتتر  1.5المةتتتذاة عمتتتر عللتتتق بهتتتا 

 يوو فاط. 51مر عند ع ASTمتوسط لمستوى بلزما الدو من 

ادى تةذيتتة الطيتتتور عمتتر عللتتتق متتويتتتة عمتتر زنتتتم باستراستتين اقتتت  مستتتتوى  -
لمتتتتتوى بلزمتتتا التتتدو متتتن الكريتتتاتنين واعمتتتر مستتتتوى لتمتتتن البوليتتتم ماارنتتتة 

 بتمم المةذاة عمر عللق بها البيو اكشن او البريماكم.

تاكيتت انخةن متتوى بلزما الدو من تمن البوليم معنويا وذلم بتةذيتة الك -
كجتتو بريمتتاكم لكتت  طتتن عمتت  عنتتد 1كجتتو بيواكشتتن و 0.5عمتتر عللتتق بهتتا 

 يوو من العمر. 51و 28

اةهتترت الطيتتور المةتتذاة عمتتر زنتتم باستراستتين اعمتتر متوستتط لمتتتتوى بلزمتتا  -
الدو من الكالسيوو والةوسةور الةير عةوي يميها تمتم المةتذاة عمتر البيواكشتن 

 والبريماكم.

لبلزما معنويا وذلم بتةذية الكتاكيت عمتر عللتق بهتا ارتةع متتوى كالسيوو ا -
كجتتتو زنتتتم باستراستتتين لكتتت  طتتتن عمتتت  بينمتتتا اةهتتترت الكتاكيتتتت المةتتتذاة  0.5



كجتتو بريمتتاكم لكتت  طتتن عمتت  اقتت  مستتتوى لمةوستتةور  0.5عمتتر عللتتق بهتتا 
 يوو. 51الةير عةوي عند عمر 

ن البروتينتات كان لممستويات المستخدمة تاثير معنوى عمر متتوى البلزما مت -
الكميتتة والجموبيتتولين والميبيتتدات الكميتتة وتمتتن البوليتتم والكالستتيوو عنتتد عمتتر 

يوو. بينما اةهرت المستتويات المختمةتة تتاثير معنتوى عمتر انزيمتات  51و 28
 يوو من العمر فاط. 28الكبد عند 

 
بطتتتةة عامتتتة يمكتتتن ان نوطتتتي باستتتتخداو البريمتتتاكم ، البيواكشتتتن  أو الزنتتتم 

كجتتتتو لكتتتت  طتتتتن عمتتتت  فتتتتي عللتتتتق بتتتتدارى التستتتتمين وذلتتتتم  0.5بمستتتتتوى  باستراستتتتين
 لمتطو  عمر اعمر عالد اقتطادي.

. 
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This study was carried out at the Poultry Research Farm, 

belonging to Animal Production Department, Faculty of 

Agriculture, Benha University. Through September and 

November 2003.  

The present study was aimed to evaluate the effect of probiotics 

Primalac (as a source of live (viable) naturally occurring 

microorganisms), Bioaction (consists of bacterial, fungi an 

digestive enzymes and contains a natural source of protein, 

minerals and vitamins) and Zinc bacitracin (as a poly peptide 

compound complex with stable zinc) as feed additives on 

productive and physiological activities of broilers. 

 A total number of 702 unsexed one day-old Hubbard 

broiler chicks of a nearly similar initial live body weight were 


