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 الملخص
 

البحث . الدواجناإلعاشة كوالربوتني اخلام أوجنوك اخلشنة   ةشناخل. تأثري نوع إينوكولوم والتخمري طويل من األلياف 4102. ولة، نور مود  
 احلاجة ةالدكتور (: 0) ة. ادلشرفاإلسالمية احلكومية ماالنق موالنا مالك إبراهيم جامعة. قسم البيولوجيا، كلية العلوم والتكنولوجيا، اجلامعي

 .اجستريادلرزي، اب احلاج أمحد(: الدكتور 4، ادلشرف )ادلاجسترية تامياو  اولفا
 الدواجن الربوتني اخلام، أوجنوك، اإلعاشة، و ة،شناخلالكلمات الرئيسية: نوع إينوكولوم، التخمري طويل، األلياف 

ادلواد العلفية مزيج ى النشا أوجنوك عالية جداً لدرجة أن احملتملة أوجنوك هو نفايات صلبة معاجلة إىل الطحني التابيوكا. وكان حمتو 
تفرز  ال مرتفعة ومنخفضة يف الربوتني اخلام. الدواجن هو حيوان مونوجاسًتيك ةشناخل)اإلعاشة( الدواجن. بل أهنا مقيدة باأللياف 

%، فضال عن احتياجات من الربوتني  5-4 لدرجة أنشنة صيرية جداً اخللياف األاإلنزميات سيلوالسي حىت تكون احتياجات الدواجن 
ميكن أن تنتج اإلنزميات سيلوالسي مؤشر  Bacillus mycoides ميكويديسباسيلوس يستخدم الدواجن لنموها. يعرف و  ،عالية

خمري . الت3,3,اليت كانت معروفة سابقا إلنتاج اإلنزميات سيلوالسي مؤشر  Trichoderma sp. ، حىت جدًا مع العفن0.45
يف التخمري طويل و دلعرفة تفاعل أفضل بني نوع إينوكولوم هو البحث  األهداف من هذاو  الربوتني اخلام. لتنميةشنة و اخلتخفيض األلياف ل

 الربوتني اخلام حيث أن حتسني نوعية التيذية على أوجنوك كاإلعاشة الدواجن. وتنمية شنةاخلاأللياف  ختفيض
مرات. العامل األول هو نوع  ,مع اثنني من العوامل ادلعاملة وتكرار   (RAL)عشوائية كاملةالبحث باستخدام تصميم  ختطيط

مزيج بني  ، وBacillus mycoides ،.Trichoderma sp ميكويديسباسيلوس  تكون من ثالثة التباينات، هييإينوكولوم 
 ,تخمري طويل يتكون من ال. والعامل الثاين هو Trichoderma sp. و Bacillus mycoides ميكويديسباسيلوس 

 ANOVA (Analysis of Variant) Twoأيام. تقنية لتحليل البيانات باستخدام  9أيام و  6أيام،  ,ت يعي ادلعامال

Way  واختبارDuncan’s Multiple Range Test (DMRT)  5.% 
( يف 1.15(، تشري البيانات أن هناك اختالف كبري )ف > AVONA) Analysis of Variantإنتاج استنادًا إىل 

 نوع إينوكولوماستخدام  هو أن تفاعل أفضل DMRT . ظهر االختبارمها ، فضال عن التفاعل بنيطويل نوع إينوكولوم، التخمري معاملة
 ضيخفلتقادرة  ذيال أيام 9تخمري طويل يف ال Trichoderma sp. و Bacillus mycoides ميكويديسمزيج بني باسيلوس 

 %. 5329% إىل 0.10الربوتني اخلام % وتنمية نسبة  536% إىل ,0,32شنة من أوجنوك اخلاأللياف نسبة 
 

 

 


