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 سالة عنوان الر 

 ( كمعزز حٌوي فً أداء الحمالن الذكرٌة ألغنام العرابkefir milkًتأثٌر تجرٌع مستوٌات مختلفة من حلٌب الكٌفٌر )

 ممخص الرسالة

لبٌان  00/4/4102ولغاٌة  42/01/4102جامعة البصرة للفترة من  –الزراعة أُجرٌت هذه الدراسة فً الحقل الحٌوانً التابع لكلٌة    

( حمأأالذ ذكرٌأأاذ   اخأأذت 04تأأأثٌر افأأافة حلٌأأب الكٌفٌأأر فأأً الصأأفات اسنتاجٌأأة والفسأألجٌة لأأذكور الحمأأالن العرابٌأأة   و أأملت الدراسأأة )

ٌاً الى اربعة معامالت وبواقع ثالثة حٌوانات لكل كغم( وزعت ع وائ 1. 0±2 .0وبمتوسط وزن ) ) هر 3الحمالن بعد الفطام بعمر )

%( و ذرة صفراء 31%( و نخالة الحنطة ).%( و فول الصوٌا )2.معاملة   غذٌت جمٌع الحٌوانات بعلٌقة واحدة تكونت من ال عٌر)

ة ( اذ قُأدم )التأبن( % مأن وزن الجسأم( مأع تقأدٌم األعأالش الخ أنة ) الخفأراء و الجافأ3%( بنسأبة )0%( و امالح وفٌتامٌنأات )01)

( فأأً اسأأتهالع العلأأش وتحسأأٌن فأأً كفأأاءة التحوٌأأل .1 1المعامأأل بالٌورٌأأا والمأأولج و)الجأأت( ا اتهأأرت النتأأائع انخفافأأاً معنوٌأأاً )أ 

( فً .101الغذائً و قٌم الج الهٌدروجٌنً و تركٌز حامض الستٌع لسائل الكرش وتركٌز الكولسترول بٌنما اتهرت تفوقا معنوٌا )أ 

متوسط معامل هفم المادة الجافأة والبأروتٌن والأدهن واللٌأاش واعأداد البكتٌرٌأا الكلٌأة والبكتٌرٌأا المحللأة للسأٌلٌلوز وعأدد كرٌأات الأدم 
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Thesis Title 

The effect of administration of different levels of kefir milk as a probiotics on the performance of Arabi male 

lambs 

Thesis Abstract 

   This study was conducted at the College of Agriculture, University of Basrah from 24/10/2016 to 11/2/2017 to 

demonstrate the effect of the addition of Kefir milk on performance and physiological characteristics of male 

Arabi lambs. The study included 12 male lambs after weaning at the age of 3 months with an average weight of 

(1.50 ± 19.6 kg) randomly distributed to four treatments by three animals per treatment. All animals were fed 

with barley (54%), soybeans (5%), bran Wheat (3%), yellow corn (10), salts and vitamins (1%)  (3% of body 

weight), Roughages introduce ad libtum. Straws was mixed with molasses and urea. Treatments showed a 

slightly increase in feed intake and improve in the efficiency of feed conversion and significant (p<0.05) 

decrease in PH value , acetic acid concentration and low cholesterol level but revealed significant differences 

(P<0.05) in the average digestion coefficient for dry matter, Total bacteria and cellulolytic bacteria counts , red 

blood cells , packed cell volume and Hemoglobin , GPT and GOT . 


