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دراست تأثري استخذاو مخرية اخلبز عهى بعض انصفاث اإلنتاجيت وانذييت 
 وبعض صفاث انذبيحت نألرانب احملهيت 

 أ.م.د. خالد دفيك احمد

 كلية التربية االساسية / حديثة  –جامعة االنبار 

khdkda@uoanbar.edu.iq 

 انًستخهص

دراسة تأثيخ استخجاـ  . شسمت التجخبةحجيثة  –كمية التخبية األساسية  خبة فيُأجخيت التج
خسيخة الخبد عمى بعض الرفات اإلنتاجية والجمية وبعض صفات الحبيحة لألرانب السحمية ، 

± كغم  1.2شيخ وبسعجؿ وزف  3 – 2ارنب ذكخي محمي بعسخ  12استخجمت في ىحِه التجخبة 
(  ارانب 4) كل مجسهعة  قدست عمى ثالث مجاميع يـه وقج  60ة ، واستسخت التجخبة لسج 0.3

غم/ كغم عمف (  5غم/ كغم عمف ( ومجسهعة خسيخة )  4مجسهعة سيظخة ومجسهعة خسيخة )
ولهحظ  ،   عجـ وجهد فخوؽ معشهية في كسية العمف الستشاوؿ بين السجاميعوأعيخت الشتائج 

د في تحدين الهزف الشيائي لمحيهانات حيث تفهقت  خالؿ التجخبة وجهد تأثيخ إلضافة خسيخة الخب
( عشج مقارنة بسجسهعة الديظخة كسا تفهقت مجاميع P<0.05السجسهعة الثانية والثالثة معشهيا )
( عشج السقارنة بسجسهعة الديظخة في كل من الديادة P<0.05الخسيخة الثانية والثالثة معشهيا )

( بكفاءة التحهيل P<0.05ية  كسا لهحظ وجهد تفهؽ معشهي )الهزنية الكمية والديادة الهزنية اليهم
الغحائي لمسجسهعة الثانية والثالثة مقارنة بسجسهعة الديظخة ،  وتبين عجـ وجهد فخوؽ معشهية بين 

ومدتهى   R.B.C وكخيات الجـ الحسخاء W.B.Cالسجاميع الثالثة في عجد كخيات الجـ البيزاء 
 MCVمتهسط حجم كخية الجـ الحسخاء  PCVـ السخصهصة حجم كخيات الج Hbالييسهغمهبين 

و معجؿ تخكيد هيسهغمهبين الكخية الحسخاء  MCHومعجؿ هيسهغمهبين كخية الجـ الحسخاء 
MCHC ( لهحظ وجهد تأثيخ معشهي ،P<0.05 (إلضافة خسيخة الخبد يتخكيد )غم /  5و 4

خة  اما صفة وزف الحبيحة كغم عمف (  في صفة وزف الحبيحة الحار مقارنو بسجسهعة الديظ
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غم / كغم عمف  5( لسجسهعة خسيخة الخبد P<0.05البارد فيالحظ حرهؿ تأثيخ معشهي )
غم  في  5و  4مقارنو بسجسهعة الديظخة  كسا لهحظ وجهد تأثيخ معشهي إلضافة  الخسيخة بتخكيد 
جاميع في وزف ندبة الترافي مقارنو بسجسهعة الديظخة ولم يالحظ وجهد أي فخؽ معشهي بين الس

 االحذاء الجاخمية . 
 

Study of the effect of using yeast on some productive, blood 

parameters and some carcass traits of local rabbits 

 

Khalid Dfeek Ahmed 

University of Anbar – College of  Basic Education/ Haditha  

khdkda@uoanbar.edu.iq 
 

Abstract 

  

The experiment was conducted in the College of Basic Education - 

Haditha. The experiment included a Study of the effect of using yeast on 

some productive, blood parameters and some carcass traits of local 

rabbits. In this experiment, 12 local male rabbits aged 2-3 months were 

used with an average weight of 1.2 kg ± 0.3. The experiment continued 

for 60 days and was divided into three groups (each Group of 4 rabbits) a 

control group, a yeast group (4 g / kg feed) and a yeast group (5 g / kg 

feed), and the results showed no significant differences in the amount of 

feed intake between the groups. It was observed during the experiment 

that there was an effect of adding  the yeast in improving the final weight 

of the animals, as the second and third group significantly increased (P 

<0.05) when compared to the control group, and the second and third 

yeast groups significantly increased (P <0.05) when compared to the 

control group in both total weight gain. The daily weights were increased, 

and a significant (P <0.05) superiority was observed with the efficiency 

of the feed conversion of the second and third group compared to the 

control group. , And it was found that there were no significant 

differences between the three groups in the number of white blood cells 

(WBC), red blood cells (RBC), the level of hemoglobin Hb, the volume 
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of packed blood cells (PCV), the average erythrocyte volume (MCV), the 

rate of erythrocyte hemoglobin (MCH), and the average erythrocyte 

hemoglobin concentration (MCHC), a significant effect was observed. (P 

<0.05) to add bread yeast concentrations (4 and 5 g / kg of feed) in the 

characteristic of hot carcass weight compared to the control group. It was 

also observed that there was a significant effect of adding yeast with a 

concentration of 4 and 5 g in the clearance ratio compared to the control 

group, and no significant difference was observed between the groups in 

the weight of the intestines.  

 المقدمة

 حيث  اليزسي الجياز لتجييد غحائية اضافات تهفيخ الى وتحتاج معقجة االرانب فظاـ عسمية
 حسايتو اجل من اليزسي الجياز تخكيب تظهيخ لغخض يهـ 20 لسجة السخكد العمف اضافة يجب
( ،  Vachkova 2014و  Bivolarski،  2008 اخخوف و   Gallois) السخضية االصابات من
 ىحه تدبب وكحلك االرانب تريب التي لميالكات الخئيدي الدبب ىي السعهية االمخاض تعج

 من البحهث من عجد اجخاء تم سابقة سشهات وفي الحيهاف نسه في انخفاض حجوث االصابات
(. Alrawi  ،2016) االضظخابات ىحه لسعالجة الحياتية والسزادات  E فيتامين استخجاـ خالؿ

 ىحه لعالج بجائل استخجاـ الى الباحثين دفع مسا سمبي تأثيخ ليا كاف العالجات ىحه اف اال
 تجييد زيادة عمى تعسل التي الخبد خسيخة ومشيا الحيهية السعدزات استخجاـ طخيق عن الحاالت
 ىحه اجخيت لحا(   Coudert  2006و   Maertens) الجدم داخل الشافعة السجيخية االحياء
 صفات وبعض والجمية اإلنتاجية الرفات بعض عمى الخبد خسيخة استخجاـ تأثيخ لسعخفة الجراسة
 .  السحمية لألرانب الحبيحة

 المهاد وطرائق العمل

تأثيخ استخجاـ خسيػخة الخبػد عمػى بعػض الرػفات اإلنتاجيػة والجميػة وبعػض شسمت التجخبة دراسة 
 3 – 2 ارنب ذكخي محمي بعسخ 12واستخجمت في ىحِه التجخبة صفات الحبيحة لألرانب السحمية 

غػػحيت الحيهانػػات عمػػى الجػػت والعميقػػة السخكػػدة والسذػػار    0.3± كغػػم  1.2شػػيخ وبسعػػجؿ وزف 
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ايػػاـ كفتػػخة تسييجيػػة ، بعػػجىا تػػم تقػػجيم الجػػت وبذػػكل حػػخ كسػػا تػػم  10(  ولسػػجة 1الييػػا فػػي جػػجوؿ )
/ يهميػػا. تػػم تحميػػل عيشػػات العمػػف السخكػػد فػػي  غػػم لكػػل راس 150تقػػجيم  العميقػػة السخكػػدة بهاقػػع 

 .(  2جامعة بغجاد ) ججوؿ  –مختبخ التغحية التابع لقدم الثخوة الحيهانية في كمية الدراعة 

 للمهاد العلفية المركزة المدتخدمة ( يبين مكهنات العليقة المركزة1جدول )
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العمف السخكد السكهنات

 99.14 السادة الجافة
 4.33 الخماد

 6.90 مدتخمص االيثخ

 8.14 االلياؼ الخاـ

 14.55 البخوتين الخاـ

 66.08 السدتخمص الخالي من الشتخوجين

 * الظاقة الستأيزة
 

13.543 

 الشدبة السئهية % السادة العمفية 
 45 الذعيخ السجخوش

 10 فهؿ الرهيا 
 24 نخالة حشظة
 20 ذرة صفخاء
 0.5 ممح طعاـ 
 0.5 حجخ كمذ 

  100 السجسهع 
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 الكيميائي التركيب ينيب( 2) جدول

حيهانات لكل مجسهعة )مجسهعة الديظخة(  4قدست الحيهانات عمى ثالث مجاميع حيث ضست 
غم / يهميا )مجسهعة  150تم إعظاء االرانب الجت وبذكل حخ مع تقجيم العمف السخكد بهزف 

العمف غم من  150غم من الخسيخة / كغم من العمف السخكد  وتم تقجيم  4الخسيخة( تم اضافة 
غم من الخسيخة / كغم  5)مجسهعة الخسيخة ( تم اضافة  بذكل حخ السخكد يهميا مع تقجيم الجت
تم غم من العمف السخكد يهميا مع تقجيم الجت بذكل حخ.  150من العمف السخكد وتم تقجيم 

و  يهميةالديادة الهزنية الكمية والو  االداء االنتاجي ومعجؿ استيالؾ العمف دراسة الرفات التالية
قظعيات الحبيحة تم قياسيا بعج ترهيم الحيهاف قبل الحبح و  صفات الجـ و كفاءة تحهيل العمف 

 (  SAS  ،2004) الجاىد  SASتم اجخاء التحميل االحرائي باستخجاـ بخنامج ، ساعة  12ب

 النتائج والمناقذة 

ة الرحية والتغحوية  االضافات الغحائية مدتخجمو عمى نظاؽ واسع في العالم لسعالجة الحال
يبين عجـ وجهد فخوؽ معشهية بين السجاميع الثالثة في مدتهى استيالؾ  (3)لمحيهانات ، ججوؿ 

واخخوف  Matusevicius( و 2004واخخوف ) Kustosالعمف ىحه الشتائج جاءت متفقة مع 
جـ السق إلى تحجيج كسية العمف السخكدوالدبب يعهد  (  2017واخخوف )  Sahoo( و 2006)

ولهحظ تأثيخ إلضافة خسيخة الخبد في تحدين  الحي يعتبخ مدتداغ من قبل الحيهانات .لمحيهاف و 
الهزف الشيائي لمحيهانات حيث تفهقت السجسهعة الثانية والثالثة معشهيا  عشج مقارنة بسجسهعة 

لديظخة في الديظخة كسا تفهقت مجاميع الخسيخة الثانية والثالثة معشهيا  عشج السقارنة بسجسهعة ا
واخخوف )  Kritasكل من الديادة الهزنية الكمية والديادة الهزنية اليهمية اتفقت ىحه الشتائج مع 

( و 2004واخخوف ) Kustos ولم تتفق مع  ( 2017واخخوف )  Sahoo( و 2008
Matusevicius ( وقج يعهد الدبب الى دور الخسيخة في 2006واخخوف  ) تحفيد البكتخيا

وبالتالي زيادة سخعة مخور السادة  عمفيةتحمل السهاد ال عن طخيقالدكخيات  الؽوالدساح  بإط
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ولهحظ وجهد تفهؽ معشهي  بكفاءة التحهيل الغحائي لمسجسهعة الثانية والثالثة مقارنة  العمفية
 ويعهد Sahoo( و 2008واخخوف )  Kritasبجسهعة الديظخة ىحه الشتائج جاءت متفقة  مع 

 واخخوف  Haeugten) الغحائية لمعشاصخ اليزم قابمية تحدين في الخبد ةخسيخ  دور الى الدبب
، 2003 )  . 

 العلف وكمية الهزنية الزيادة معدل على  المحلية االرانب عليقه إلى الخبز خميرة إضافة تأثير(  3)  جدول
 (القياسي الخظأ±المتهسط) الغذائي التحهيل وكفاءة الكلي المتناول

 

 الرفات
 المدروسة

  مجاميعال

مدتهى 
 مجمهعة  المعنهيه

 الديظرة
 مجمهعة 

 غم4الخميرة 
 

 مجمهعة
 غم 5 الخميرة 

 
 2.02±   1237 انىسٌ االبتذائي) كغى(

a 

326501 ± 3402 

a 

326606 ± 3501 

a 

 غ0و

 3209 ±   1511 انىسٌ اننهائي )كغى(

b 

364706 ± 1507 

a 

3616 ± 2503 

a 

0.05 

 2.03 ± 274.7 كغى(انشيادة انىسنية انكهية )

b 

18201 ± 2306 

a 

16901  ±2204 

a 

0.05 

 01. ± 4.6 انشيادة انىسنيه انيىيية ) غى (

b 

604 ±  .01 

a 

6031 ± .01 

a 

.0.5 

 

 1.06 ± 4171.7 انعهف انًزكش انًتناول )كغى (

a 

437601 ± 4.02 

a 

422606 ± 6803 

a 

 غ0و

)كغى يادة جافة كفاءة انتحىيم انغذائي

 ة /كغى سيادة وسنية كهية(يتناون

15.3 ± 303 

a 

3.09 ± .05 

b 

3305 ± .08 

b 

.0.5 

 

 غ.ـ. تعشي عجـ وجهد فخوؽ معشهية بين متهسظات السعامالت.
 (.P≤0.05الحخوؼ السختمفة ضسن الرف الهاحج تذيخ إلى وجهد فخوؽ معشهية بين السعامالت عشج مدتهى معشهية )

 

 معشهية فخوؽ  وجهد يبين تأثيخ خسيخة الخبد عمى بعض صفات الجـ حيث لهحظ عجـ (4)ججوؿ 
  R.B.C الحسخاء الجـ وكخيات W.B.C البيزاء الجـ كخيات عجد في الثالثة السجاميع بين

 الجـ كخية حجم متهسط  PCV السخصهصة الجـ كخيات حجم Hb الييسهغمهبين ومدتهى 
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 الكخية هيسهغمهبين تخكيد معجؿ و MCH الحسخاء الجـ كخية هيسهغمهبين ومعجؿ MCVالحسخاء
 ىحه تتفق ولم(  2012)  واخخوف  Komireddy مع متفقة الشتائج ىحه وجاءت MCHC الحسخاء
 .( Eze 2012 و Ezema  ) مع الشتائج
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 الرفات
 المدروسة

  مجاميعال

مدتهى 
 مجمهعة  المعنهيه

 الديظرة
 مجمهعة 

 غم4الخميرة 
 

 عةمجمه 
 غم 5 الخميرة 

 
 W.B.Cكخيات الجـ البيزاء 

(x 10
 دـ ( 3/ ممم  6

505 ± .09 

a 

 

506 ± .01 

a 

402 ± .07 

a 

 غ0و

R.B.Cكخيات الجـ الحسخاء 
(x 10

 دـ ( 3/ ممم  3
703 ± .04 

a 

608 ±.02 

a 

609 ± .04 

a 

 غ0و

 Hbمدتهى الييسهغمهبين 
 مل ( 100) غم / 

16.7 ± .08 

a 

16.6 ± .03 

a 

3601 ±  .04 

a 

 غ0و

 PCV  )%( 4805 ± 103حجم كخيات الجـ السخصهصة 

a 

47.1 ± .04 

a 

4604 ± 302 

a 

 غ0و

 203 ± 6808 )فستهلتخ( MCVمتهسط حجم كخية الجـ الحسخاء

a 

69.1 ±.09 

a 

6702  ±203 

a 

 غ0و

معجؿ هيسهغمهبين كخية الجـ MCH) بيكهغخاـ(
 الحسخاء

2108 ± .07 

a 

2109 ± .06 

a 

2107 ±  .08 

a 

 غ0و

معجؿ تخكيد هيسهغمهبين MCHC) غم / ديدميتخ (
 الكخية الحسخاء

1406 ± .05 

a 

1407 ± .04 

a 

1502 ±  .01 

a 

 غ0و

 غ.ـ. تعشي عجـ وجهد فخوؽ معشهية بين متهسظات السعامالت.
 وجهد فخوؽ معشهية بين السعامالت  عجـ ضسن الرف الهاحج تذيخ إلى تذابيوالحخوؼ الس
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 عمف كغم/  غم 5و 4) يتخكيد الخبد خسيخة إلضافة  معشهي  تأثيخ وجهد( 5) الججوؿ من يتزح
 فيالحظ البارد الحبيحة وزف  صفة اما  الديظخة بسجسهعة مقارنو الحار الحبيحة وزف  صفة في(  

 ولم الديظخة بسجسهعة مقارنو عمف كغم/  غم 5 الخبد خسيخة لسجسهعة  معشهي  تأثيخ حرهؿ
 الحار الحبيحة وزف  تحدن سبب يعهد وقج( .  2017)  واخخوف  Sahoo مع الشتائج ىحه فقتت

 الحيهاف وزف  زيادة وبالتالي اليزم عسمية تحدين الى أدى الخسيخة إضافة إف إلى يعهد والبارد
 الحبيحة أجداء وزف  في معشهية فخوؽ  وجهد عجـ الحبائح ، لهحظ وزف  عمى إيجابيا يشعكذ مسا

 الشتائج ىحه جاءت السجاميع كل بين(  الكبج ، الكمى,  القمب,  الجمج الخاس، الجاخمية االحذاء)
 بتخكيد الخسيخة إلضافة معشهي  تأثيخ وجهد لهحظ كحلك(   2017)  واخخوف  Sahoo  مع متفقة

 واخخوف  Marounek مع الشتائج ىحه تتفق لم الديظخة بسجسهعة مقارنو الترافي ندبة في غم 4
 يعهد الترافي ندبة تحدن في الخئيدي الدبب اف(  2017)  واخخوف  Sahoo و(  2007)

 . الترافي ندبة وكحلك الحيائح وزف  عمى إيجابيا يشعكذ ومسا الحيهاف وزف  زيادة الى

  بعض صفات الدم( تأثير إضافة خميرة الخبز إلى عليقه االرانب المحلية على  4جدول ) 
 الخظأ القياسي(±)المتهسط

 بعض صفات الذبيحة( تأثير إضافة خميرة الخبز إلى عليقه االرانب المحلية  على  5جدول ) 
 الخظأ القياسي(±)المتهسط

 
  المجاميع 
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 الرفات
 المدروسة

 مجمهعة 
 الديظرة

 مجمهعة 

 غم4الخميرة 
 

 مجمهعة
 غم 5 الخميرة 

 

مدتهى 
 المعنهيه

  3.802 ± 76301  وزن الذبيحة الحار غم

b 

8.601 ± 5903  

a 

86807 ± 6702 

a 

.0.5 

  9805 ± 71101 وزن الذبيحة البارد غم

b 

78201 ±5806  

ab 

82606 ± 3.305  

a 

.0.5 

  303 ± 4606 ندبة الترافي %

b 

5301 ±105  

a 

4906 ± .04 

 ab 

0.05        

 4503 ± 15806 غم  وزن االحذاء الداخلية

a 

15802 ± 3503 

a 

16301 ± 5609 

a 
 غ . م       

 3302 ± 341 غم  وزن الراس

a 

34401 ± 506 

a 

344 ± 409 

a 
 غ . م       

 2303 ± 35906 وزن الجلد غم

a 

35202 ± 806 

a 

35501 ± 908 

a 
 غ . م       

 0.6 ± 109 وزن القلب  غم

a 

4 ± .05 

a 

5 ± 303 

a 
 غ . م       

 06. ± 506 وزن الكلى اليدرى غم

a 

506 ± .01 

a 

504 ± .08 

a 
 م        غ .

 01. ± 506 وزن الكلى اليمنى غم

a 

501 ± .01 

a 

505 ± .07  

a 
 غ . م       

 401  ± 4504 وزن الكبد غم

a 

4601 ±308 

a 

4701 ± 602 

a 
 غ . م       

 غ.ـ. تعشي عجـ وجهد فخوؽ معشهية بين متهسظات السعامالت.
 (.P≤0.05هية بين السعامالت عشج مدتهى معشهية )الحخوؼ السختمفة ضسن الرف الهاحج تذيخ إلى وجهد فخوؽ معش
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