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 الملخص
  ي عا  نفذت هذه الدراسةةة  ي وةدة بحوث اناما ، مح ة اإل ا الشةةامية، محا ية ريش دمشةةق، سةةورية

يو ( والوزن  10.69±142.7) رأسا من ةمالن العواس المتجانسة من ةيث العمر 32. استخد  2212
الصةةةةةةفات بعض   ي EMOTIC كغ(  هدف دراسةةةةةةة استير اسةةةةةةتخدا  محفز الممو الحيو  28.3±1.67 )

اإلنتاجية للحمالن. وّزعت الحمالن عشةةةةةواعيا  عل  جمو مجموعات، جظةةةةةعت ليروف رعا.ة متشةةةةةا هة. 
 1Tتجريبية انول  والمجموعة ال Tد اّذيت ةمالن مجموعة الشةةةةةةةةةةةةةةاه يو . 91اسةةةةةةةةةةةةةةتمرت التجر ةة لمةدة 

عل  ابن القمح  %2..1 علف مركز و %8..8عل  عليقة أسةةةةةةةةةةةاس ) 2Tوالمجموعة التجريبية الثانية 
 قد اّذيت عل  نفو  4Tوالرابعة  3Tالمجموعتين التجريبيتين الثالثة  ةمالن(، أما أسةةةةةةةةةةةةةاس المادة الجا ة

 ةمالنلكا من العلف المركز والتبن عل  التوالي(، القت جميع  %12و 79 مسب مختلفة ) ولكن العليقة
غ/رأس/يو  لكا 3و 3Tو 1Tغ/رأس/يو  لكا من 2المجموعةات التجريبية محفز الممو  ي عالعقها بمعد  

الزيادة الوزنية  بمتوسةةةةةةةةةةةةةة   P)≥ (0.05افوق جميع المجموعات التجريبية  . أظهرت المتاعج4Tو 2Tمن 
 0.67±22.4، 0.34±21.52، 0.84±23.58، 0.78±23.17اهد ةيث  لغت الكلية مقارنة مع الش
 ات. كان اسةةةةةةةةةةةتهالج المادة الجا ة متقار ا  ي المجموعTكغ  ي  1.06±17.87 كغ عل  التوالي مقا ا

وكةةةان اقةةةا  ي جميع  5.33±0.43ةيةةةث  لغ  2Tالخمو،  ي ةين أن معةةةامةةةا التحويةةةا كةةةان اقةةةا  ي 
قا  ي أكغ زيادة وزنية  1 . كانت اكلفة التغذ.ة  (P ≤ 0.05)الشةةةةاهد  المجموعات التجريبية مقارنة مع

( عل  التوالي مقارنة مع %1..12و  11.82، 10.23، 13.32)  مسةةةةةةةةةةةةةبةالمجمعات التجريبية انر ع 
، كمةةا أن الر ح المحقق من  يع الرأس الواةةةد كةةان أعل   ي المجموعةةات انر ع مقةةارنةةة مع Tهةةد االشةةةةةةةةةةةةةة

نستمتج  .Tعن الر ح المحقق  ي  %.83.3 .س و زيادة  14.8ةيث  لغ  2Tالشاهد وكان انعل   ي 
/رأس/يو  أع   أعل  زيةادة وزنيةة وأقا معاما غ 3 بكميةة Emoticاسةةةةةةةةةةةةةةتخةدا  محفز الممو الحيو   أن
 غ/رأس/اليو  أقا اكلفة اغذ.ة. 2ويا، كما ةقق أ ظا جدوى اقتصاد.ة،  ي ةين ةقق المستوى اح

 .معاما احويا، زيادة وزنية كلية، جدوى اقتصاد.ة ،محفز نموالعواس،  ةمالن:  الكلمات المفتاحية
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 :المقدمة
حسين نشاط الهظم واالستقالب وا اتزيادة  عالية عملياستخد  انةياء الدقيقة ممذ سموات كثيرة  ي عالعق الحيوانات الزراعية  هدف 

 Ghorbni et al., 2002; Krehbiel).الحيوانيمماعة الحيوان و التالي احسين نوعية وكمية الممتج  ر ع لورا الكرش عمد المجترات و 
et al., 2003; Fefana, 2008; Flint and Garner, 2009)  اسم  انةياء الدقيقة المظا ة بمص لح البرو يواكProbiotics 

 ي العديد من البلدان ام استبدا  . Direct-Feed Microbials (DFM))محفزات ةيوية( أو اإلضا ات الميكرو ية العلفية المباشرة 
اشما المحفزات الحيوية (. (Antunovic et al., 2005المظادات الحيوية المستخدمة مع العلف بشكا جزعي أو كلي بالبرو يوايك 

، (Cruywagen et al, 1996)البكتريا  ، أو(Wallace, 1994) طيش واسع من انةياء الدقيقة، واتكون مستحظرااها من الخماعر
ت سالال عدة الحديثة . يتواجد  ي مستحظرات البرو يواك التجارية(Kung, 1990)أو الف ور أو مزيج من الخماعر والبكتريا والف ور 

اتواجد بكتريا ةمض اللبن بشكا طبيعي  (.Bakr et al, 2009) من البكتريا والخماعر ةيث اعما بشكا متآزر من أجا  عالية أكبر
واعتبر من أكثر انجماس المستخدمة كمحفز ، Lactobacillus العصيات اللبمية  ي القماة الهظمية عمد المجترات ومن ضممها جمو

اعتبر جميرة الخبز كما . (Reid and Friendship, 2002; Brashears et al, 2003) العق المجتراتةيو  .ظاف لتحسين ع
(Saccharomyces cerevisiae أةد أهم أنواع البرو يواك المستخدمة  ي عالعق المجترات، بشكا ممفرد أو بالتآزر مع أنواع بكتيرية )

الستخدا  البرو يواك استيرات إ.جا ية متعددة عل  (. Ghorbni et al., 2002; Krehbiel et al., 2003; Fefana, 2008أجرى )
 ,.Swinney-Floyd et al., 1999; Lema et al)ة ومعاما التحويا وكفاءة االستفادة من العلف ن الزيادة الوزنيياحسالحيوان: 

2001; Milewski et al 2013; Hossein et al., 2014)، ن اإلصابة بانمراض عمد الحيوان ا ميتقلالض نسب المفوق، ياخف
املك البرو يواك . (Flint and Garner., 2009) ازيد من الكفاءة االقتصاد.ة للعملية اإلنتاجية، كما واإلنسان المتغذ  عل  ممتجااه

 Borriello et)قدرة عل  احسين  لورا القماة الهظمية واحسين الصحة العامة وممع اإلصابة بانمراض عمد العاعا الذ  يتغذى عليها 
al., 2003; Rook and Brunet, 2005; Papadimitriou et al., 2007) ، استخدا  البرو يواك بشكا داعم  ي العالعق .مكن أن

 Chiofalo et al., 2004; Antunovic et استهالج العلف، الزيادة الوزنية ومعاما التحويا ،ظم وامتصاص المغذ.ات.حسن من ه
al., 2006; Whitley et al., 2009; Hussein., 2014) .) هدف هذا البحث إل  دراسة استير إضا ة المحفز الحيو  المتعدد اننواع

( إل  عالعق اسمين ةمالن العواس عل  الزيادة الوزنية وكفاءة استخدا  العلف Emotic)المجفف والمصمع عل  شكا مستحظر اجار  
 والجدوى االقتصاد.ة الستخدا  المحفز.

 مواد البحث وطرائقه:
ناةية الغزالنية  ي عا   -وةدة بحوث اناما   ي محا ية ريش دمشق -نفذت التجر ة  ي مح ة بحوث دير الحجر لإل ا الشامية

رأس من ةمالن العواس  32الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. ام اجتيار  -ح ة اابعة إلدارة بحوث الثروة الحيوانية . الم2212
مجموعات وطبقت عليها  .عشواعي عل  ووزعت بشكا  كغ( 1.67±28.3)والوزن  يو ( 10.69±142.7) متجانسة من ةيث العمر

 .(1المعامالت كما هو مبين بالجدو  رقم )
/ 2( المبيمة  ي الجدو  رقم/NRC, 1985ةتياجات الغذاعية للحمالن )ام ةساب العالعق و قا لال التغذ.ة:يو .  41استمرت التجر ة لمدة 

 لحساب االةتياجات الغذاعية الحا ية واإلنتاجية طيلة  ترة التجر ة.
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و  تبن. مكونات الخل ة المركزة والقيم الغذاعية مبيمة  ي الجدقدمت لحيوانات جميع المجموعات عليقة قياسية مكونة من الخل ة المركزة+ال
(. نيا  التغذ.ة: الخل ة المركزة كانت واةدة للمجموعات الخمو من ةيث نسب مكونااها وإن اجتلفت الكميات المقدمة ممها ما 3رقم )

نول  والثانية لشاهد والمجموعتين التجريبيتين ا ين المجموعات والسبب .عود الجتالف نسبة التبن، ةيث  لغت نسبة التبن  ي مجموعة ا
 عل  أساس المادة الجا ة. %21،  ي ةين  لغت نسبة التبن  ي المجموعتين التجريبيتين الثالثة والرابعة ةوالي 2%..1

 .(Mean± Standard Deviation) الخ س القياسي ± يانات الحيوانات عمد  دا.ة التجر ة، متوس (. 1الجدول )

 المؤشر/ المجموعة

 المجموعات

 T  الشاهد
التجريبية 

 1T األولى

 التجريبية الثانية

2T 

 التجريبية الثالثة

3T 

 التجريبية الرابعة

4T 

 6 6 6 6 6 عدد الحيوانات

 نوع المعاملة
تبن  %1..1) ع.ق

 بدون بروبيوتك(

 %1..1) ع.ق

غ 1تبن + 

 بروبيوتك(

 %1..1) ع.ق

غ 3تبن+ 

 بروبيوتك(

تبن+  %11) ع.م

 غ بروبيوتك(1

تبن  %11) ع.م

 (بروبيوتك غ3+

 10.76a 141±4.18a 142±13.20a 146±12.04a 144±13.63a±142 متوسط العمر، يوم

 a 28.5±1.02a 28.2±1.74a 28.1±2.49a 1.34±28 1.61±28.63 متوسط الوزن، كغ
  (P≤0.05) تشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى a.bالحروف المختلفة 

 
 تسمين معتدل. ،(NRC, 1985)الحتياجات الغذائية للحمالن حسب . ا(2جدول )ال

وزن 
 الجسم
 )كغ(

 الزيادة الوزنية
 )غ/يوم/رأس(

 

 االحتياجات الغذائية  يوم/ رأس

DM 

Kg 

TDN 

Kg 

ME 

Mcal 

CP 

g 

Ca 

g 

P 

g 

12 152 1.2 2..1 1..6 112 5.6 1.3 

32 322 1.3 1.22 3.61 1.2 6.. 3.1 

.2 3.5 1.5 1.1. ..16 122 1.1 3.6 

52 322 1.5 1.1. ..16 1.1 6.. 3.6 

 (. مكونات الخل ة المركزة وقيمها الغذاعية3الجدو  )
 المادة

 النسبة المئوية والقيمة الغذائية

 بروتين خام TDN مادة جافة في الخلطة للعلف %

 4.37 30.88 36.36 40 شعير

 6.03 11.41 17.14 18 كسبة قطن مقشورة

 13.6 7.1 9.16 10 نخالة قمح

 2.97 23.94 27.09 30 ذرة صفراء

 0 0 0.97 1 ديكالسيوم فوسفات

 0 0 0.2 0.2 ميناتاأمالح وفيت

 0 0 0.77 0.8 ملح طعام

 26.97 73.33 91.69 100 المجموع

 التركيب الكيميائي لمكونات الخلطة المركزة والتبن % 

 10.93 77.2 90.9  شعير

 33.5 63.4 95.2  كسبة قطن مقشورة

 13.6 71 91.6  نخالة قمح

 9.91 79.8 90.3  ذرة صفراء

 .4 42 92  تبن قمح
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أ.ا  لكي اتوا ق مع المقممات الموص   ها لحمالن التسمين مع المحا ية عل  المسب السابقة ما 12كمية انعالف المقدمة كا ام اعديا 
القت كا مجموعة نفو الكمية من ال اقة والبرواين )المادة الجا ة كانت أعل   ي المجموعات التجريبية الثالثة والرابعة   ين المركز والتبن،

 8.32(. التغذ.ة  رد.ة ةيث وضعت الحيوانات  ي أقفاص  رد.ة وقدمت لها العليقة عل  د عتين صباةية  ي الساعة %2.02 مسبة 
امت مراقبة الحيوانات طوا   ترة التجر ة من ، قد  الماء بشكا ةر. 32..مع كمية البرو يواك )ةسب المجموعة( ومساعية  ي الساعة 

ننواع ام استخدا   رو يواك متعدد اووضعها الصحي العا  واسجيا الحاالت المرضية إن وجدت. ةيث إقبالها عل  اماو  العلف والماء 
بكتريا ةمض اللبن:   .حتو  عل : من إنتاج شركة محلية هي  اننا   Emoticالبكتيرية ويحتو  عل  جميرة الخبز باسم اجار  

plantarum Lactobacillus ،casei L. ,L. fermentum ,riusL. saliva ،delbrueckii .L  128*3 تركيز cfu ،  :الخماعر
Saccharomyces cerevisiae  124*2 تركيز cfuيتم جل ه مع العلف المركز ةسب  جاف المستحظر عل  شكا مسحوق  . يوجد

 المتبقيانعالف المقدمة و  وزن ام ةساب استهالج العلف  يو . .1وزن الحيوانات مرة كا ام  اإلجراءات المتبعة لخل  اإلضا ات العلفية.
معد  الممو اليومي= مقدار الزيادة  :كما يلي ADG (Average Daily gain) الزيادة الوزنية ومعد  الممو اليوميام ةساب  يوميا.

 ين  (، بحساب الفرق Total Weight Gain) TWG الزيادة الوزنية الكلية ةسبتالوزنية للحما )غ(/عدد أ.ا   ترة التسمين)يو (. كما 
 قدرمعد  استهالج العلف:  يو  و ي  دا.ة ونها.ة التجر ة. .1وزن الحمالن قي  دا.ة ونها.ة كا مرةلة من المراةا الوزنية, أ  كا 

وميا  ي صباةا  قبا التغذ.ة الصباةية والمتبقية عل  مدار اليو   وزن كميات انعالف المقدمة ةما،استهالج الحمالن من العالعق لكا 
معاما التحويا  تقسيم الكمية الكلية المستهلكة من العالعق التجريبية عل  زيادة الوزن الم ابقة لمفو الفترة, ةسب  طوا   ترة التجر ة.

 معاما التحويا الغذاعي = الكمية المستهلكة  عال  من المادة الجا ة للحما )كغ(/ الزيادة  ي الوزن الحي للحما )كغ(.: و ق ما يلي
اُ حن العيمات العلفية للمواد العلفية انولية والعيمات العلفية للخل ة المقدمة والمر وضة والروث الجاف باستخدا  طحمت عيمات العلف 

( للعيمات العلفية  وضعها DMالمادة الجا ة ) قدرت عليها التحاليا التالية: أجريتو  ماش( 1م حمة وامخا العيمات من ممخا بق ر )
( بالترميد للعيمات العلفية Ashالرماد الكلي )قدر  ساعة ةت  تبات الوزن. 6(ْ   لمدة .12يش كهر اعي عل  درجة ةرارة ) ي  رن اجف

( والرماد الكلي DM( بالفرق  ين المادة الجا ة اماما  )OMالمادة العظوية )ةسبت  ( ساعات..(ْ   لمدة )2.. ي المرمدة عل  ةرارة )
(Ash.)  البرواين الخقدر(  اCP( ي العيمات العلفية ب ريقة كلداها وذلك  تقدير كمية انزوت بالعيمات وضر ها بالعاما  )0.2..) 

   ( بجهاز سوكسليت.EEالدهن الخا  ) قدر .Weende( و قا ل ريقة CFانلياف الكلية )قدرت 
  دراسة الجدوى االقتصادية:

كغ من الخل ة العلفية ) .س( * الزيادة الوزنية  1معاما التحويا الغذاعي* اكلفة = متوس   كغ وزن ةي ) .س( 1كلفة التغذ.ة إلنتاج 
*  ي  دا.ة التجر ة كغ وزن ةي  1كغ وزن ةي ) .س( = سعر  1كلفة شراء  )كغ(. الكلية )كغ( / متوس  الوزن الحي المهاعي للحما

 كغ وزن ةي ) .س( 1التكلفة اإلجمالية إلنتاج  للحما )كغ(. متوس  الوزن الحي المهاعي متوس  وزن الحما  ي  دا.ة التجر ة )كغ( /
من الشاهد = كلفة التغذ.ة مسبة مئوية كلفة التغذ.ة كة .1.2.3*  (كغ وزن ةي 1وزن ةي + كلفة شراء  كغ 1 كلفة التغذ.ة إلنتاج)= 

من  مسبة مئويةكلفة اإلنتاج كة)شاهد(.  (كغ وزن ةي ) .س 1/ كلفة التغذ.ة إلنتاج  )مجموعة اجريبية( كغ وزن ةي ) .س( 1إلنتاج 
) .س(.  )شاهد(كغ وزن ةي 1/ التكلفة اإلجمالية إلنتاج  )مجموعة اجريبية( كغ وزن ةي ) .س( 1الشاهد = التكلفة اإلجمالية إلنتاج 

كغ وزن ةي  1التكلفة اإلجمالية إلنتاج  -كغ وزن ةي بالسوق المحلية   1= سعر كغ وزن ةي ) .س( 1الر ح المحقق من إنتاج 
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 كغ وزن ةي 1 = الر ح المحقق من إنتاج أو العاعد.ة االقتصاد.ة  ) .س(. مؤشر الر ح %
  كغ وزن ةي. 1التكلفة اإلجمالية إلنتاج /  )  .س(

 التحليل اإلحصائي:
itnY   و ق الموديا الرياضي: ،General Linear Model  ا  الموديا الخ ي العاام احليا  يانات الوزن،استهالج انعالف باستخد 
itε+  it)αρ+ ( tρ+  iα= µ +     ةيثYالمؤشر المدروس : ،µالمتوس  العا  للمؤشر المدروس : ،iα)استير المعاملة )المجموعة :: 

 tةيث  :: استير القياس )الزمن(tρ، غ(3: مجموعة إضا ة البرو يوايك 3غ، 2: مجموعة إضا ة البرو يوايك 2: الشاهد، 1) iةيث 
(1،2)..، ،)itαρ( :استير التفاعا  ين المجموعة والقياس ،itnε( المتبقي. ام استخدا   رنامج التحليا اإلةصاعي :SAS ،1444.) 

 النتائج والمناقشة 
جال   ترة  (TWG)الزيادة الوزنية الكلية واليومية:  يمت نتاعج التجر ة افوق جميع المجموعات التجريبية  ي متوس  الزيادة الوزنية الكلية 

: 4Tو 1T 2T ،3T، إذ  لغ متوس  الزيادة الوزنية  ي المجموعات التجريبية انر ع Tعل  مجوعة الشاهد  P)≥0.05)التجر ة 
. لوةيت نتاعج T كغ  ي 1.0613.83±( كغ عل  التوالي مقا ا 22.4±0.67، 21.52±0.34، 23.58±0.84، 23.17±0.78)

غ/يو   ي ةين كان أعل  بمقدار  T ±11.63 140( ةيث  لغ  ي المجموعة ADGمشا هة فيما يتعلق بمتوس  الزيادة الوزنية اليومية )
. مع مالةية أن المجموعات P)≥0.05)(  ي المجموعات التجريبية انر ع عل  التوالي 33%..2، 3..22، 31.44، 28.00)

من المادة الجا ة من التبن و التالي  إنها وإن القت اقريبا نفو الكمية  %21القت  ي عالعقها  4Tوالتجريبية الرابعة  3Tالتجريبية الثالثة 
اع نسبة التبن  ي عالعقها كان من الممكن أن يؤتر سلبا  عل  معدالت الممو و التالي من ال اقة والبرواين مقارنة مع الشاهد إال أن اراف

، ةيث وجد (ADG)و (TWG)الزيادة الوزنية الكلية. اشير معيم الدراسات إل  استير إ.جا ي إلضا ة المحفزات الحيوية عل  كا من 
Hossein  زيادة  ي   (2014)وزمالؤه(TWG)  22بمقدار% ((P≤0.05 د استخدا  محفز ةيو  .حتو  نوعين من بكتريا ةمض عم

 ي كا  (P ≤ 0.05)الرضيعة أدى إل  زيادة  Kamieniecاللبن  ي عالعق الحمالن. كما أن استخدا  جميرة الخبز  ي عالعق ةمالن 
لالكتيك كمحفز ، استخدا  بكتريا ةمض ا(Milewski et al., 2013)عل  التوالي  %38.2و  .23.0بمقدار  (ADG)و  (TWG)من 

، استخدا  المحفز (Ortiz-Rubio et al., 2009) (P ≤ 0.05) %4..2بمقدار  ADGقد ةسن  Pelibueyنمو  ي عالعق ةمالن 
 ,.Abas et al) (P ≤ 0.05) %12.12بمقدار  ADGقد ةسن من  Kivircikالحيو  مع انةماض العظوية  ي عالعق ةمالن 

 عمد استخدا  محفز نمو  ي عالعق الحمالن. (P ≤ 0.05) %4..1بمقدار  (TWG)زيادة  ي  Hussein (2014)، كما وجد  (2007
 P) %22.1بمقدار  (ADG)زيادة  ي  Awassiعمد استخدا  محفز نمو  ي عالعق ةمالن  Goussous (2005)و  Haddadوجد 

عمد استخدا  محفزات الممو  ي عالعق  (ADG)و  (TWG).  ي ةين اوصا باةثون آجرون إل  عد  أ.ة  روق معموية  ي (0.05 ≥
. .مكن أن اعزى الزيادة  ي الوزن عل  زيادة نشاط البكتريا المحللة (Baranowski et al., 2007; Titi et al., 2008)الحمالن 

عا ريا والتي اجو سبب انخفاض  عالية إنتاج انمونيا من قبا البكت (Russell and Wilson, 1996)للسيليلوز و التالي زيادة اح مه 
 ..(Chaucheyras-Durand et al., 2008)البرواين متاح لالمتصاص بشكا أكبر  ي انمعاء الدقيقة
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 االنحراف المعياري ±الزيادة الوزنية الكلية ومعدل الزيادة الوزنية اليومية، المتوسط  .(.جدول )ال

 المؤشر/ المجموعة

 المجموعات

 T الشاهد
 التجريبية األولى

1T 

 التجريبية الثانية

2T 

 التجريبية الثالثة

3T 

 التجريبية الرابعة

4T 

متوسط الوزن عند بداية التجربة، 

 كغ
28.63±1.61 a 28±1.34 a 28.5±1.02a 28.2±1.74a 28.1±2.49a 

 1.92b 51.17±0.94a 52.08±1.04a 49.75±0.73a 50.5±0.91a±46.50 نهاية التجربة، كغ في متوسط الوزن

TWG1.72±17.87 ، كغb 23.17±0.78a 23.58±0.84a 21.52±0.34a 22.4±0.67a 

ADG18.9±196 ، غ/يومb ±21.1a155 259±22.6a 236±9.23a 246±17.9a 

ADG125.55 120.41 132.14 130.10 100 ، % من الشاهد 

  (P≤0.05) تشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى a.bالحروف المختلفة 
 استهالك العلف ومعامل التحويل 

كان متقار ا  ي المجموعات الخمو، ةيث كان متوس  المجموعتين التجريبيتين  (DMI) يمت المتاعج أن معد  استهالج المادة الجا ة 
موعة الشاهد جانول  والثانية أعل  من متوس  مجموعة الشاهد ومتوس  المجموعتين التجريبيتين الثالثة والرابعة، كما كان متوس   م

وزمالؤه  Titiأعل  من المجموعة التجريبية الثالثة وأدن  من الرابعة ولكن جميع الفروق اير معموية. اتوا ق المتاعج السابقة مع نتاعج 
نتيجة استخدا  محفزات  (DMI)والذين أشاروا إل  عد  وجود زيادة  ي استهالج  (2009)وزمالؤه  Hernandezومع نتاعج  (2008)

 Chiofalo et al., 2004; Antunovic) (DMI)الممو الحيوية.  يمت دراسات أجرى أن استخدا  محفزات الممو قد أدى إل  زيادة  ي 
et al., 2006; Whitley et al., 2009)  افوقت جميع المجوعات التجريبية .(P ≤ 0.05)  عل  مجموعة الشاهد بمتوس  معاما

 FCRكغ مادة جا ة/كغ زيادة وزنية، كما كان  0.19±5.41والذ  كان ان ظا  ي المجموعة التجريبية الثانية ةيث  لغ  FCRالتحويا 
عل  التوالي مقارنة مع الشاهد. سجلت  روق  ين المجموعات  %21.23و .18.3، 23..2، 22.44أقا  4Tو  1T ،2T ،3T ي 

ا كانت اير معموية. اشير معيم الدراسات عل  أن استخدا  محفزات الممو .مكن أن (، لكن جميعهFCRالتجريبية بمعاما التحويا )
و  Haddad. وجد (Robinson, 2002; Abdelrahman and Hunaiti, 2008)وكفاءة استخدا  العلف  FCR.حسن من 

Goussous (2005)  استير إ.جا ي(P ≤ 0.05) الستخدا  محفز نمو ةيو   ي عالعق ةمالن العواس عل  FCRةيث كان أقا ، 
 . نتاعج مشا هة ةصا عليها عمد استخدا  محفزات نمو ةيوية  ي عالعق الحمالن كا من%10 ة  
 (Ortiz-Rubio et al.,2009; Hossein et al., 2014) 

 االنحراف المعيار   ±معد  استهالج العلف ومعاما التحويا، المتوس   .(5جدو  )ال

 المؤشر/ المجموعة

 المجموعات

 الشاهد

T 

التجريبية 

 1T األولى

 ةالتجريبية الثاني

2T 

 ةالتجريبية الثالث

3T 

التجريبية 

 4T الرابعة

DMIغ مادة جافة/يوم ، a11.1±1311 1370±12.9a 1374±10.9a 1349±3.2a 1360±4.9ba 

DMI/1.85± كغ وزن حي/يوم، غ مادة جافةa36.6 ±1.5a35.. ±1.4a35.1 ±1.6a35.1 ±2.1a35.. 

DMI، /3.6±90.5 /يوم2.15كغ وزنغ/مادة جافةa ±2.8a...1 ±2.6a.1.. ±2.9a...5 ±3.9a.... 

DMI ،%0.19±3.66 من الوزن الحيa ±0.15a3.5. ±0.14a3.51 ±0.16a3.51 ±0.21a3.5. 

FCR 7.03±0.69b 5.41±0.46a 5.33±0.43a 5.71±0.23a 5.55±0.41a 

FCR،% 3...1 81.26 75.87 77.01 100 من الشاهد 

  (P≤0.05) تشير إلى وجود فروق معنوية عند مستوى a.bالحروف المختلفة 

 



 

Muna et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 423-433 December 2020 
 

 3232كانون األول/ديسمبر  422-432(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –منى  وآخرون  429

 االقتصاديةالجدوى 
عبر مرةلتين:  ي انول  اكلفة العالعق واكلفة التغذ.ة جال   ترة التجر ة  (Emotic)ام ةساب الجدوى االقتصاد.ة الستخدا  محفز الممو 

 1( إل  أن اكلفة 0و ي الثانية التكلفة اإلجمالية وصا ي الر ح من كا رأس مسوق. اشير نتاعج المرةلة انول  المبيمة  ي الجدو  رقم )
مع الشاهد نيرا اكلفة محفز الممو المظاف، كما كانت أقا  ي  كغ من العليقة كانت أعل   ي المجموعات التجريبية انر ع مقارنة

كغ زيادة  1نيرا الرافاع نسبة التبن انقا تمما   ي عالعقهما. كلفة التغذ.ة إلنتاج  2Tو  1Tمقارنة مع  4Tو 3Tالمجموعتين التجريبيتين 
 ي  %1..12و  11.82، 10.23، 13.32 .س، كما كانت أقا  1..1.1وزنية كانت انعل   ي مجموعة الشاهد ةيث  لغت 

 المجموعات التجريبية انر ع عل  التوالي.
كغ وزن ةي كانت انعل   ي مجموعة الشاهد  1( أن التكلفة اإلجمالية إلنتاج 3اشير نتاعج المرةلة الثانية المبيمة  ي الجدو  رقم )

  ي المجموعات انر ع عل  التوالي. 3..0و 0.22، .8.2، 3.38 .س  ي ةين كانت اقا بمقدار  183.04و لغت 
 (. استهالج واكلفة العلف للمجموعات الخمو )متوس  الرأس الواةد(0الجدو  )

 المؤشر

 المجموعة

 الشاهد

 T 

 األولىالمعاملة 

1T 

 الثانيةالمعاملة 

2T 

 الثالثةالمعاملة 

3T 

 الرابعةالمعاملة 

4T 

االستهالك، 

 كغ/رأس

 113.54 113.54 118.09 118.09 118.09 علف مركز

 28.84 28.84 20.65 20.65 20.65 تبن أبيض

 142.38 142.38 138.74 138.74 138.74 المجموع، كغ

التكلفة، 

 ل.س

 2270.8 2270.8 2361.8 2361.8 2361.8 علف مركز

 230.72 230.72 165.2 165.2 165.2 تبن أبيض

 2501.5 2501.5 2527 2527 2527 المجموع، ل.س

 113 1.1 113 1.1 2 تكلفة محفز النمو، ل.س/ رأس 

 2774.5 2683.5 2800 2709 2527 التكلفة اإلجمالية للتغذية، ل.س/ رأس 

 22.4 21.52 23.58 23.17 17.87 متوسط الزيادة الوزنية الكلية، كغ/رأس

 6..113 .6..11 .1..11 1..116 1..1.1 تكلفة التغذية لواحد كغ زيادة وزنية ، ل.س

 .1.5. .1... 1..3. .1.6. 122 تكلفة التغذية % من الشاهد

 19.49 18.85 20.18 19.53 18.21 كغ من العليقة، ل.س1تكلفة 

، 02.20 .س، وكان أعل  بمقدار  ..33كغ وزن ةي انعل   ي المجموعة التجريبية الثانية و لغ  1كان الر ح المحقق من إنتاج 
 ي المجموعات التجريبية انر ع عل  التوالي مقارنة مع مجموعة الشاهد. مؤشر الر ح كان انعل   ي  % 20...و  .2.3.، 03.02

وافوقت جميع المجموعات التجريبية عل  الشاهد. الر ح المحقق من الرأس الواةد كان  %21.03المجموعة التجريبية الثانية ةيث  لغ 
 ي  %103.31و 102.44، .183.3، .138.3 .س وكان أعل  بمقدار  14.3.41وعة التجريبية الثانية و لغ انعل   ي المجم

 المجموعات التجريبية عل  التوالي مقارنة مع مجموعة الشاهد.
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 (. الجدوى االقتصاد.ة الستخدا  اال.مواك  ي اسمين الحمالن )متوس  الرأس الواةد(3الجدو  )

 المؤشر

 المجموعة

 الشاهد

 T 

 األولىالمعاملة 

1T 

 الثانية المعاملة 

2T 

 الثالثة المعاملة

3T 

 الرابعةالمعاملة 

4T 

 28.10 28.23 28.50 28.00 28.63 متوسط الوزن بداية التجربة، كغ

 50.50 49.75 52.08 51.17 46.50 متوسط الوزن نهاية التجربة، كغ

TWG22.40 21.52 23.58 23.17 17.87 ، كغ 

ADG 246 236 259 255 196 ،غ/يوم 

 6000 6000 6000 6000 6000 سعر شراء الخروف، ل.س

 213.52 212.51 210.53 214.29 209.57 كغ في بداية التجربة 1سعر 

FCR5.55 5.71 5.33 5.41 7.03 ، كغ 

 19.49 18.85 20.18 19.53 18.21 كغ من العليقة ل.س 1تكلفة 

 47.97 46.55 48.70 47.83 49.21 زيادة وزنيةكغ  1كلفة التغذية، ل.س/

 97.49 94.59 98.98 97.20 100.00 كلفة التغذية % من الشاهد

 118.81 120.60 115.21 117.26 129.03 كغ ، ل.س 1كلفة شراء 

 175.62 176.01 172.60 173.84 187.69 كغ وزن حي 1التكلفة اإلجمالية، ل.س/

 93.57 93.78 91.96 92.62 100 كلفة اإلنتاج % من الشاهد

 34.38 33.99 37.40 36.16 22.31 كغ مباع 1الربح المحقق، ل.س/ 

 154.06 152.34 167.62 162.06 100.00 مقارنة مع الشاهد %

 19.57 19.31 21.67 20.80 11.89 مؤشر الربح %

 1736.01 1691.15 1947.91 1850.44 1037.58 الربح المحقق، ل.س/رأس

 167.31 162.99 187.74 178.34 100.00 %مقارنة مع الشاهد 

 االستنتاجات 
 ي عالعق ةمالن العواس المسممة كان له استير إ.جا ي عل  الزيادة الوزنية  Emotic.مكن االستمتاج أن إضا ة محفز الممو الحيو  

الكلية واليومية، معاما التحويا والجدوى االقتصاد.ة للتسمين،  ي ةين لم .كن له استير عل  معد  استهالج المادة الجا ة. ةقق مستوى 
غ/رأس/يو  أقا اكلفة اغذ.ة لواةد كيلو ارا   2ةقق المستوى  غ/رأس/يو  أعل  معد  نمو وأ ظا جدوى اقتصاد.ة،  ي ةين 3اإلضا ة 

 زيادة وزنية.

 المراجع:

Abas, I.; H.C. Kutay; R. Kahraman; N.Y. Toker; D. Ozcelik; F. Ates and A. Kacakci. (2007). Effects of 

organic acid and bacterial direct-fed  microbial on fattening performance of Kivircik-Male yearling 

lambs. Pak. J. Nutr., 2: 149-154. 

Abdelrahman, M.M and D.A. Hunaiti. (2008) The effect of dietary yeast and protected methionine on 

performance and trace minerals status of growing Awassi lambs. Livestock Science 115, 235–241. 

Antunovic, Z.; M. Speranda; B. Liker; V. Seric; V. Sencic; M. Domacinovic and T. Speranda. (2005). 

Influence of feeding the probiotic pioneer PDFM® to growing lambs on performances and blood 

composition. Acta Vet (Beog) 55: 287-300. 



 

Muna et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 423-433 December 2020 
 

 3232كانون األول/ديسمبر  422-432(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –منى  وآخرون  431

Brashears, M.M.; D. Jaroni and J. Trimble. (2003). Isolation, selection, and characterization of lactic acid 

bacteria for a competitive exclusion product to reduce shedding of Escherichia coli O157:H7 in 

cattle. In: J. Food Prot., 66. p. 355-363. 

Bakr, H.A.; E.M. Said; M.M Abd El-Tawab and M.S. Hassan. (2009). The impact of probiotic (Biovet®) 

on some clinical, hematological and biochemical parameters in buffalo-calves. Beni-Suef 

Veterinary Medical journal 19:1-10.  

Baranowski, A.; M. Gabryszuk; A. Jozwik; E. Bernatowicz and W. Chylinski. (2007). Fattening 

performance, slaughter indicators and meat chemical composition in lambs fed the diet 

supplemented with linseed and mineral bioplex. Anim. Sci. Papers Rep., 25: 35-44. 

Borriello, S.P.; W.P. Hammes; W. Holzapfel; P. Marteau; J. Schrezenmeir; M. Vaara and V. Valtonen. 

(2003). Safety of probiotics that contain Lactobacilli or Bifidobacteria. Clin. Infect. Dis. 36:775-

780. 

Chaucheyras-Durand, F.; N.D. Walker and A. Bach. (2008). Effect of active dry yeast on the rumen 

microbial ecosystem: past, Presetn and Future. Anim. Feed Sci. Tech., 145: 5-26. 

Chiofalo, V.; L. Liotta and B. Chiofalo. (2004). Effects of the administration of lactobacilli on body 

growth and on the metabolic profile in growing Maltese goat kids. Reproduction Nutrition 

Development 44: 449–457. 

Cruywagen, C.W.; I. Jordan and L. Venter. (1996). Effect of Lactobacillus acidophilus supplementation 

of milk replacer on pre-weaning performance of calves. J. Dairy Sci. 79: 483-486 

FEFANA. (2008). Probiotics in animal nutrition. Belgium, www.fefana.org. 

Flint, J.F and M.R. Garner. (2009). Feeding beneficial bacteria: A natural solution for increasing 

efficiency and decreasing pathogens in animal agriculture. J. Appl. Poult. Res. 18:367-378. 

Haddad, S.G and S.N. Goussous. (2005). Effect of yeast culture supplementation on nutrient intake, 

digestibility and growth performance of Awassi lambs. J. Anim. Feed Sci. Tech., 118: 343-348. 

Hossein, A.A.; M.E. Alireza; R. Mohammad and M. Majid. (2014). Effects of bacillus subtilis and 

bacillus licheniformis-based probiotic on performance, hematological parameters and blood 

metabolites in lambs. International Journal of Food and Nutritional Sciences. 3(4): 8-15.  

Hussein, A.F. (2014). Effect of biological additives on growth indices and physiological responses of 

weaned Najdi ram lambs. Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2(6): 597-

697. 

Ghorbani, C.R.; D.P. Morgavi; K.A. Beauchemin and J.A. Leedle. (2002). Effect of bacterial direct-fed 

microbial on ruminal fermentation, blood variables, and the microbial populations of feedlot cattle. 

J.Anim.Sci. 80:1977-1985. 

Hernandez, R; S.S. Gonzalez; J.M. Pinos-Rodrigues; M.A. Ortega; A. Hernandez; G. Bueno; and M. 

Cobos. (2009). Effect of yeast culture on nitrogen balance and digestion in lambs fed early, and 

mature orchard grass. J. Appl. Anim. Res., 32: 53-56 

Krehbiel, C.R.; S.R. Rust; G. Zhang and S.E. Gilliland. (2003). Bacterial direct-fed microbial in ruminant 

diets: performance response and mode of action. J. Anim Sci. 81 (2): 120-32. 

Kung, L.J.R. (1990). Alternatives to antibiotics and hormones for ruminants? Microbes and enzymes. In: 

Feed International, 11. p. 10. 

http://www.fefana.org/


 

Muna et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 423-433 December 2020 
 

 3232كانون األول/ديسمبر  422-432(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –منى  وآخرون  432

Lema, M.; L. Williams; and D.R. Rao. (2001). Reduction of fecal shedding of enterohemorrhagic 

Escherichia coli O157:H7 in lambs by feeding microbial feed supplement. Small Rumin. Res. 39: 

31-39. 

Milewski, S.; R. Wqjcik; B. Zaleska; J. Malaczewska; Z. Tanski and A.K. Siwicki. (2013). Effect of 

Saccharomyces cerevisiae dried yeast on the meat performance traits and selected indicators of 

humoral immunity in lambs. Acta Vet. Brno. 82:147-151. 

NRC. (1985). Nutrient requirements of sheep, Washington, D.C, National Academy press. 

Ortiz-Rubio, M.A.; M.A. Galina and L.J. Pineda. (2009). Effect of slow nitrogen intake supplementation 

with or without a lactic probiotic on Pelibuey lamb growth. Nutritional and foraging ecology of 

sheep and goats. 85: 309-314. 

Papadimitriou, C.G.; A.V. Mastrojiannaki; S.V. Silva; A.M. Gomes; F.X. Malcata and E. Alichanidis. ( 

2007). Identification of peptides in traditional and probiotic sheep Milk yoghurt with angiotensin 

I-converting enzyme (ACE) inhibitory activity. Food Chem. 105:647-656. 

Reid, G and R. Friendship. (2002) Alternative to antibiotic use: probiotics for the gut. Animal 

Biotechnology.13:97-112. 

Robinson, P.H and J. E. Garrett (1999): Effect of yeast culture (Saccharomyces cerevisiae) on adaptation 

of cows to postpartum diets and on lactational performance. J. Anim. Sci. 77, 988-999. 

Rook, G.A and L.R. Brunet. (2005). Microbes, immunoregulation and the gut. Gut. 54:317-320 

Russell, J.B and D.B. Wilson. (1996). Why are ruminal cellulolytic bacteria unable to digest cellulose at 

low pH. J. Dairy Sci., 79: 1503-1510. 

SAS. (1999). Statistical Analysis System, User,s Guide for personal computers.  Institute Inc., Cary, 

NC. USA. 

Swinney-Floyd, D.; B.A. Gardner; F.N. Owens; T. Rehberger and T. Parrot. (1999). Effect of inoculation 

with either Propionibacterium strain P-63 alone or combined with Lactobacillus acidophilus strain 

LA53545 on performance of feedlot cattle. J. Anim. Sci., 1: 77-87 

Titi, H.H.; R.O. Dmour and A.Y. Abdullah. (2008). Growth performance and carcass characteristics of 

Awassi lambs and Shami goat kid culture in their finishing diet. J. Anim. Sci., 142: 375-383.   

Wallace, R. J. (1994): Ruminal microbiology, biotechnology and ruminant nutrition: progress and 

problems. J. Anim. Sci. 72, 2992-3003 

Whitley, N.C.; D. Cazac; B.J. Rude; D. Jackson-O'Brien and S. Parveen. (2009) Use of commercial 

probiotics supplement in meat goat. Journal of Animal Science 87: 723–728. 

 

 

 

 

 

 



 

Muna et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 423-433 December 2020 
 

 3232كانون األول/ديسمبر  422-432(: 6)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –منى  وآخرون  433

Effect of probiotic supplementation (Emotic) on  some 

productive traits of fattening Awassi lambs and the economic 

efficiency 

Muhannad Muna* (1), Faisal Maya(2) and Osman Kaheel(3) 

 
(1). General Commission of Scientific Agricultural  Research – Lattakia research center, 

Syria. 

(2).Animal Production Department, Faculty of Agriculture, Damascus University, Syria. 

(3). General Commission of Scientific Agricultural  Research, Animal Production,  

Damascus, Syria. 

 (*Corrsponding author: Muhannad Muna. E-Mail: muhannadmuna@yahoo.com).  

 

Received: 04/01/2012     Accepted: 13/03/2019 

Abstract 

This study was carried out at Sheep Section of Shami Camel Research Station, 

Damascus, Syria in 2012. Thirty Awassi lambs homogenous in terms of age 

(142.7±10.69 day) and weight (28.3±1.67 kg) were selected to determine the 

effect of adding probiotic (EMOTIC) on some productive parameters. The lambs 

were randomly divided into five groups. All housing and management conditions 

were similar for all animals throughout experiment period (91 days). The first 

group T (control), first experimental group T1 and second experimental T2 were 

fed on basic ration (85.8% concentrate and 14.2% wheat straw on dry matter 

(DM) basis), while T3 and T4 were fed with another rate (79% concentrate and 

21% wheat straw on DM basis). All experimental groups were supplemented 

with probiotic at levels of 2g/head/day for T1 and T3, and 3g/head/day for T2 and 

T4. The results showed that the total weight gain TWG of lambs of T1, T2, T3 and 

T4 were (23.17±0.78, 23.58±0.84, 21.52±0.34 and 22.4±0.67) respectively. The 

TWG values were significantly higher (P ≤ 0.05) than that of T (17.87±1.06 ). 

No significant differences in dry matter intake. The feed conversion ratio FCR 

was the lowest in T2 (5.33±0.43) and it was lower (P ≤ 0.05) in all experimental 

groups in comparison with T. The cost of feed for each kg body weight gain 

values were lower in the fourth experimental groups by 17.5, 16.21, 11.8 and 

12.41% respectively vs T. The gain of each sold lamb was .high in all 

experimental groups vs control, and it was the highest in T2 (1948 SP) which, 

was higher than T by 87.74%. It could be concluded that using Emotic as 

probiotic at level of 3 g/head/day had high body gain and low feed conversion, 

in addition to better economic efficiency, while the level 2 g/head/day had the 

lowest feeding cost. 

Keyword: Awassi lamb, Probiotic, Feed conversion, Total weight gain, 

                     Economic efficiency. 
 


