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 :الملخص

البيطري   التابعة لكلية الزراعة والطب  جامعة ذمار   –نفذت هذه التجربة في وحدة التجارب 
كتكوت من ساللة روس عمر   135استخدم  ،  الخميرة إلى عالئق بداري التسمين  لدراسة تأثير إضافة

العشوائي  التصميم  باستخدام  معامالت  ثالث  على  عشوائية  بطريقة  وزعت  مجنس  غير  واحد  يوم 
 T1كتكوت لكل مكرر , حيث كانت    15الكامل , واحتوت كل معاملة على ثالث مكررات بواقع  

% على   1  ،%    0.5بنسبة  مع إضافة الخميرة    T2 , T3عبارة عن معاملة الشاهد , والمعامالت  
حرة   بصورة  والماء  العلف  التجربة  طيور  أعطيت   . الحي    ، التوالي  الوزن  قياس  العلف   ،وتم 

المستهلك و معامل التحويل الغذائي. أظهرت نتائج التجربة أن الوزن الحي )جم( كان أعلى معنويا 
(P ≥  0.05  في المعاملة المغذاة على عالئق تحتوي على )ن معاملة الشاهد بينما % خميرة ع0.5

على   تحتوي  عالئق  على  المغذاة  والمعاملة  الشاهد  معاملة  بين  معنوية  فروق  أي  تظهر  % 1لم 
(  بين المعامالت إال أن  P ≥  0.05خميرة. العلف المستهلك )جم( لم يظهر فية أي فروق معنوية )  

معاملة الشاهد كان استهالكها للعلف أكثر من المعامالت التي أضيفت اليها الخميرة وانعكس ذلك 
( للدجاج P ≥  0.05جم لحم( حيث كانت أفضل معنويا )    \على كفاءة التحويل الغذائي )جم للعلف

جم   \جم علف  1.79والتي بلغت % خميرة عن باقي المعامالت 1المغذى على عالئق تحتوي على 
أن إضافة    :لحم   الدراسة  االولى. ويستنتج من  الشاهد والمعاملة  بين  الفروق معنوية  تكن  لم  بينما 

بالشاهد  مقارنة  اإلنتاجي  األداء  تحسين  الى  إدت  التسمين  بداري  عالئق  إلى  الجافة  الخميرة 
 رة على الكتاكيت. % خميرة جافة وبدون حدوث تأثيرات ضا0.5وخصوصا عند مستوى 

 بداري التسمين  ،الوزن الحي   ،الخميرة  ،الكلمات المفتاحية: األداء اإلنتاجي 

 المقدمة 

عدد   في  المستمرة  للزيادة  نظرا  العالم  دول  من  كثير  في  اهتماما  تلقى  التي  الصناعات  أكثر  من  الدواجن  صناعة  تعتبر 
منخفضة لذا كان لزاما على المهتمين بهذه الصناعة البحث عن مصادر   السكان وزيادة الطلب على البروتين الحيواني و بأسعار

ونظرا لما يواجهة المربي من صعوبات ومشاكل تعود ألسباب   ،بروتينية ذات قيمة غذائية عالية وبكميات كافية من لحم وبيض  
لى استخدام المواد الكيميائية التي تعمل  صحية واقتصادية منها انتشار األمراض وارتفاع أسعار مكونات العالئق لذا لجأ المربين إ

الطائر   آثار جانبية خطيرة على كل من  لها  أن  إال  اللحم  األداء في دجاج  التي تؤثر على كفاءة  المشاكل  العديد من  على حل 
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ل محل هذه والمستهلك ومن هنا بدأت العديد من الشركات الكبرى والمربين على حد سواء من االتجاه نحو إيجاد بدائل طبيعية تح
بالطيور والمربي والمستهلك. الكيميائية  المواد  تخلفها هذه  التي  الكيميائية وتخفف من األضرار  األحياء   المواد  الخميرة من  تعتبر 

يوفر ظروفا  مما  األوكسجين  العالي من  نتيجة الستهالكها  للبكتريا  الهضمية مساند  القناة  فراغ  في  يكون وجودها  التي  المجهرية 
البكتريا المسؤولة    PHالهوائية مثالية لنمو البكتريا فضال عن كونها تتحمل درجة   عن المنخفضة والتي تكون نتيجة لزيادة إفراز 

( وقد أوضحت النتائج المتحصل عليها من تغذية دجاج اللحم على الخميرة تباينا كبيرا Ross  1988الحامض )  PHخفظ درجة الــ  
ذكر   حيث  اللحم.  دجاج  تأثيرهاعلى  و  Vassia  (1978و    Bonomiفي   )Onitade  ( آخرون  الخميرة 1998و  تغذية  أن   )

( 1993)  وأخرون   Madriqalلجسم وكفاءة التحويل الغذائي. وفي دراسات أخرى ذكر  لكتاكيت اللحم قد حسن من الزيادة الوزنية ل
( أوضح أن  1996)  Calialarو    Kanatإنه لم يالحظ أي تحسن موجب في تغذية الخميرة لدجاج اللحم على وزن الجسم إال أن  

الغذائي في دجاج اللحم. وعلى العكس من ذلك    أضافة الخميرة قد حسنت من الزيادة الوزنية للجسم دون التأثير على كفاءة التحويل
 Valdivie 1975فأن إضافة الخميرة إلى عالئق دجاج اللحم قد حسنت من كفاءة تحويل الغذاء دون التأثير على الزيادة الوزنية )  

, Onifadecl    و    1999و آخرونNamre  2006  وجد في دراسة لـ .)Manal  (2011أن إضافة الخميرة إلى عالئق ك ) تاكيت
التسمين إدت إلى تحسين كل من: األداء اإلنتاجي ومقاييس الدم وصفات الذبائح والكفاءة اإلقتصادية مقارنة بالشاهد وخصوصا 

 % خميرة جافة وبدون حدوث أي تأثيرات ضارة على الكتاكيت. 0.5عند مستوى 

 اإلنتاجي لدجاج اللحم. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة استخدام الخميرة بمستويات مختلفة على األداء

 :مواد وطرق البحث

  135جامعة ذمار استخدم في هذه التجربة    –أجريت هذه الدراسة في وحدة التجارب التابعة لكلية الزراعة والطب البيطري  
كتكوت من ساللة روس عمر يوم غير مجنس وزعت بطريقة عشوائية على ثالث معامالت وقسمت كل معاملة إلى ثالث مكررات 

يوم تربية    42وزعت عشوائيا على تسع حجرات ربت الكتاكيت من عمر يوم واحد ولغاية    ،كتكوت    15حتوى كل مكرر على  وا
الكتاكيت في حجرة مزودة بمنهل بالستيكي أرضي سعة   الخشب ووضعت  لتر وطبق بالستيكي   3أرضية على فرشة من نشارة 

الماء والعلف بصورة حرة    ،األول   خالل األسبوع المعلف بأخر دائري معلق وقد وفر  التجربة    Ad Libitumاستبدل  طيلة مدة 
يوما   22يوما وعليقة الناهي من عمر    21قدمت عليقة البادئ من عمر يوم إلى عمر    ،ساعة    24وكانت اإلضاءة مستمرة لمدة  

 Alesattre(  والتي تنتج من قبل شركة )  Ascosporidae) (Saf-instant( وتم إضافة الخميرة )1يوما )جدول    42ولغاية  

company- Turkeyبمستويين لتصبح المعامالت كاآلتي ):- 

T1 معاملة الشاهد بدون إضافة = 

T2  خميرة 0.5= إضافة % 

T3  خميرة 1= إضافة % 

 :وتم دراسة الصفات االتية

 ي.معامل التحول الغذائ  ،العلف المستهلك ،متوسط وزن الجسم الحي
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 ( تركيب العالئق المستخدمة في التجربة. 1جدول )

برنامج   استخدام  بواسطة  SAS  (1990تم  المعامالت  متوسط  بين  المقارنة  وتمت  عليها  المتحصل  البيانات  تحليل  في  اختبار ( 
Duncan (1955.) 

 :النتائج والمناقشة

  ( معنوية  زيادة  التجربة  نتائج  فيها P ≥  0.05أظهرت  استخدم  التي  المعامالت  لطيور  )جم(  الجسم  وزن  معدل  في   )
الجافة عند عمر   الخميرة  الجدول )  42مستويين مختلفين من  الشاهد ولوحظ من  ( وجود فروق معنوية في 2يوم مقارنة بمعاملة 

 ، T1رة جافة على المعاملتين )  % خمي0.5والتي استخدم فيها    T2متوسط وزن الجسم )جم( بين المعامالت إذ تفوقت المعاملة  
T3  ) ،    جم للمعامالت   1758.3  ،   1753.3في حين كان وزن الطيور    ،جرام    1796.7يوم حيث بلغ وزن الطيور    42عند عمر

T1 ، T3  ( اليه النتائج مع ماتوصل  التوالي . وقد اتفقت هذه    2003و آخرون ,    Soliman;   2003و آخرون    Santinعلى 
;Manal  ,2011.) 

( حصول انخفاض غير معنوي في معدل استهالك العلف )جم( لدجاج التجربة حيث كانت أفضل النتائج  2يبين الجدول )و 
جم في حين كانت الدجاج المغذائة على الشاهد األعلى  3147.3% خميرة جافة والتي بلغت 1للدجاج المغذى على عالئق تحتوي 

 المادة العلفية 

 عليقة الناهي  عليقة البادئ 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 

 53.85 54.65 55.45 50.48 51.41 52.39 ذرة صفراء 

 30.17 30.17 30.01 34.43 34.33 34.21 %48كسبة صويا 

 10 10 10 10 10 10 مركز الحم 

 1 0.5  1 0.5  خميرة 

 0.68 0.68 0.68 0.63 0.63 0.63 دي فوسفات الكالسيوم

 0 0 0 0 0 0 الحجر الجيري 

 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 دي ال ميثونين 

 0.13 0.13 0.13 0.12 0.14 0.12 الليسين

 4.2 3.9 3.76 3.27 2.94 2.6 زيت 

 100 100 100 100 100 100 اإلجمالي
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و    Zang,  2004و آخرون    Nilsonوقد اتفقت هذه النتائج مع ماتوصل اليه )جم.  3309.3في كمية العلف المتناول والتي بلغت  
 (.Mahmoudi 2008و  Paryadو   2005آخرون 

الغذائي وحصول تحسن للمعامالت التي  P ≥  0.05( وجود فروق معنوية )  2كما أظهر الجدول ) التحويل  ( في معامل 
جم   \جم علف    1.79% حميرة جافة والتي بلغت  1والتي استخدم فيها    T3استخدم فيها خميرة جافة وكانت أفضل النتائج للمعاملة  

 Samanta (1988) , Ergul (1994)و  Voget (1973)    , Mondalيوم وتتفق هذه النتائج مع ماوجده   42لحم عند عمر 

, Jadish  وSingh (2000) , Park  ( 2002و آخرون  , )Ko  ( 2004و آخرون  ) ،  Lee  ( 2005و آخرون  )،  Owens   و
Mccracken (2007 .الذين وجدوا أن إضافة الخميرة الجافة لعالئق دجاج اللحم لم تؤثر معنويا في كفاءة التحويل الغذائي ) 

ان التحسن المعنوي في األداء اإلنتاجي لدجاج اللحم في المعامالت التي استخدم فيها مستويات مختلفة من الخميرة الجافة  
ي زيادة إيض الهرمونات والذي يتمثل بزيادة فعالية االنزيمات في بالزما الدم وهذا يعد أكثر فعالية في قد يعود إلى دور الخميرة ف

 ( . 2004و آخرون ,   Choctزيادة معدالت التمثيل الغذائي وبالتالي ينعكس على تحسن األداء اإلنتاجي لدجاج اللحم ) 

 في دجاج اللحم المغذى على مستويات مختلفة من الخميرة.  اإلنتاجي( كفاءة األداء 2جدول )

 

 (P ≥ 0.05المتوسطات في العمود الواحد التي تحمل حروف متشابهة اليوجد بينها فروق معنوية ) *

مقارنة  اإلنتاجي  األداء  تحسين  الى  أدت  التسمين  بداري  عالئق  الى  الجافة  الخميرة  إضافة  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 
 % خميرة جافة وبدون حدوث تأثيرات ضارة على الكتاكيت. 0.5بالشاهد وخصوصا عند مستوى  
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Abstract: 

This experiment was used in the experiments unit of the College of 

Agriculture and Veterinary Medicine - Dhamar University to use the 

addition of yeast to broiler diets, 135 chicks of one-day-old sexed Ross 

strain, and a random treatment using the complete random design, and each 

treatment contained three replicates of 15 chicks for each replicae , where 

T1 was the control treatment and the treatments T2, T3 with the addition of 

yeast at 0.5%, 1% respectively. The experimental birds were given free feed 

and water and the live weight, consumed feed and feed conversion factor 

were measured While there were no significant differences between the 

control and the first treatment. The results of the experiment showed that the 

live weight (gm) was significantly (P ≥ 0.05) higher in the treatment fed on 

diets containing 0.5% yeast than in the control treatment, while there were 

no significant differences between the control treatment and the treatment 

fed on diets containing 1% yeast. The feed consumed (gm) did not show any 

significant differences (P ≥ 0.05) between the treatments, but the control 

treatment had more feed consumption than the treatments to which yeast 

was added, and this was reflected in the feed conversion efficiency (gm for 

feed/gm of meat), which was significantly better (gm). P ≥ 0.05) for 

chickens fed on diets containing 1% yeast than the rest of the treatments, 

which amounted to 1.79 gm feed / g meat: It is concluded from the study 

that the addition of dry yeast to the diets of the broiler houses led to an 

improvement in the production performance compared to the control, 

especially at the level of 0.5% dry yeast without harmful effects on the 

chicks.  

Key words: production performance, yeast, live weight, broilers 
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