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 الداءتأثير استخدام مستويات مختلفة من مسحوق بذور الريحان واوراق الهندباء البري في تحسين ا

 االنتاجي والصفات النوعية والحسية لبيض اناث طائر السمان الياباني المتأقلم
 * ابراهيم احمد النعيمي الحسينيمحمد  –محمد عباس صادق 

 وانيقسم االنتاج الحي –لية الزراعة ك –جامعة كركوك *

  30/10/2019وقبوله  8/9/2019تاريخ استالم البحث  

 

 الخالصة

لمواد الفعالة حويان من ال ما يتعد اوراق نبات الهندباء البري وبذور الريحان من النباتات ذات االهمية الغذائية والطبية بفع      

ي الحقل يت دراسة فاد اجر، تمتاز بأثرها االيجابي الى تحسين الحالة االنتاجية والصحية لطيور الداجنة . ولبيان اثر هذه المو

. وهدفت 28/2/2019لغاية  31/12/2018كلية الزراعة / جامعة كركوك للمدة من  –لقسم االنتاج الحيواني  الدواجن التابع

وراق ا% ومستويين من مسحوق  1.50،  1.00،  0.50معرفة تأثير استعمال ثالث مستويات من مسحوق بذور الريحان 

غذيت سية للبيض ، وعض الصفات االنتاجية والنوعية والح% في عليقة طائر السمان الياباني لب 1.00،  0.50الهندباء البري 

طيور /  5واقع مكررات وب 5( يوم ، وتضمنت كل معاملة تغذوية 60طائر من اناث السمان الياباني وبعمر ) 300عشوائياً 

ية على غذو( سم في بطارية متكونة من خمسة طوابق ، وكانت معامالت الت30×35×45مكرر، والمكرر هي اقفاص بأبعاد )

مسحوق ور الريحان ولمسحوق بذ :العليقة االساسية )عليقة السيطرة الخالية من اي اضافات)المعاملة االولى( النحو التالي :

حان،)المعاملة % مسحوق بذور نبات الري0.50اوراق الهندباء البري(،)المعاملة الثانية(:العليقة االساسية احتوت على 

الساسية احتوت على :العليقة االرابعة( % مسحوق بذور نبات الريحان،)المعاملة 1.00احتوت على الثالثة(:العليقة االساسية 

نبات الهندباء  % مسحوق اوراق0.50% مسحوق بذور نبات الريحان ،)المعاملة الخامسة(:العليقة االساسية احتوت على 1.50

)المعاملة ،مسحوق اوراق نبات الهندباء البرية  % 1.00:العليقة االساسية احتوت على السادسة( البرية ،)المعاملة

هندباء % مسحوق اوراق نبات ال 0.50% مسحوق بذور نبات الريحان + 0.50السابعة(:العليقة االساسية احتوت على 

 سحوق اوراق نباتم%  1.00% مسحوق بذور نبات الريحان +   0.50البرية،)المعاملة الثامنة(:العليقة االساسية احتوت على 

ق مسحو  0.50  % مسحوق بذور نبات الريحان +1.00الهندباء البرية ،)المعاملة التاسعة(:العليقة االساسية احتوت على 

  1.00ت الريحان +  % مسحوق بذور نبا 1.00اوراق الهندباء نبات البرية،)المعاملة العاشرة(:العليقة االساسية احتوت على 

وق بذور نبات % مسح1.50،)المعاملة الحادية عشر(:العليقة االساسية احتوت على مسحوق اوراق  نبات الهندباء البرية 

%  1.50وت على % مسحوق اوراق  نبات الهندباء البرية،)المعاملة الثانية عشر(:العليقة االساسية احت0.50الريحان +  

 % مسحوق اوراق نبات الهندباء البرية. 1.00مسحوق بذور نبات الريحان +  

عدل كتلة %  وفي م 5.08و  4.65تائج التحليل االحصائي حصول زيادة حسابية في معدل انتاج البيض بمقدار اظهرت ن

عنوي وحظ انخفاض م%  لطيور المعاملتين السادسة والثانية عشر نسبة الى معاملة المقارنة . ل 5.83و  6.37البيض بمقدار 

0.05) P≤) ت ثة ، وتحسنوالثال ثامنة مقارنة بطيور المعامالت االولى ، الثانيةفي معدل استهالك العلف لطيور المعاملة ال

نسبة الى  نية عشر( لطيور المعامالت الرابعة ، السادسة ، الثامنة والثا≥P (0.05معدل معامل التحويل الغذائي معنوياً 

منة في عاملة الثاور المد تفوق بيض طيالمعاملتين الثانية والسابعة ، وانخفاض في نسبة معدل الهالكات لمعامالت التجربة . وج

روق فوجود  معدل الوزن النوعي ، دليل الشكل ونسبة وزن القشرة للبيضة مقارنة بيض طيور المعامالت االخرى ، وعدم

املة ر المعمعنوية في صفة معدل سمك القشرة للبيضة ودليل الصفار بين بيض طيور المعامالت بينما لوحظ ان بيض طيو

ملة المعا نت افضل في معدل صفة نسبة وزن الصفار  مقارنة بيض طيور المعامالت االخرى ، اما بيض طيورالسادسة كا

لسادسة املة االسابعة والثانية عشر حققت اعلى معدل في صفة نسبة وزن البياض ، وجد فروق معنوية بين بيض طيور المع

لمعاملة اطيور  حظ اعلى قيمة لصفة وحدة الهو سجلت في بيضوالثامنة مقارنة المعاملة االولى في صفة دليل البياض ، لو

حسية بين فات الالسادسة والثانية عشر مقارنة بالمعامالت االخرى ومن جهة اخرى لوحظ عدم وجود أي فروق معنوية في الص

 طيور المعامالت .
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Abstract 

The leaves of wild chicory plant, and Basil seeds considered as one of the most important 

nutritional and medical plants due to their active substances. Those unique substances have a 

positive effect on improving poultry production and health status. Based on that, a study 

conducted in the poultry field of the animal production department/College of 

Agriculture/Kirkuk University for the period from 31/12/2018 to 28/2/2019. The aim of the 

study was to determine the effect of using 3 different levels of basil seeds powder (0.5, 1, and 

1.5%) with 2 levels of Chicory wild leaves powder (0.5, and 1%) upon some production, quality, 

and sensory characteristics of eggs when fed in female Japanese quail diets. Twelve treatments 

randomly assigned to 300 females quail (60 days of age), and each treatment included 5 

replicates with 5 birds/replicate (Cage dimensions, 45×35×30 cm, in a battery consisting of five 

floors). The treatments were as follows: T1: Basal diet (Control treatment without any addition 

of basil seeds powder or Chicory wild leaves powder). T2: Basal diet included 0.5% of basil 

seeds powder. T3: Basal diet included 1% of basil seeds powder. T4: Basal diet included 1.5% of 

basil seeds powder. T5: Basal diet included 0.5% of Chicory wild leaves powder. T6: Basal diet 

included 1% of Chicory wild leaves powder. T7: Basal diet included 0.5% of basil seeds powder 

plus 0.5% of Chicory wild leaves powder. T8: Basal diet included 0.5% of basil seeds powder 

plus 1% of Chicory wild leaves powder. T9: Basal diet included 1% of basil seeds powder plus 

0.5% of Chicory wild leaves powder. T10: Basal diet included 1% of basil seeds powder plus 1% 

of Chicory wild leaves powder. T11: Basal diet included 1.5% of basil seeds powder plus 0.5% 

of Chicory wild leaves powder. T12: Basal diet included 1.5% of basil seeds powder plus 1% of 

Chicory wild leaves powder. 

The results of the statistical analysis indicated an increased in the average of eggs 

production in treatments 6 and 12 (4.65 and 5.08%, respectively) compared to the control fed 

quail birds. There were no significant differences between the treatments on eggs weight. The 

average of eggs mass increased in treatments 6 and 12 (6.37 and 5.83%, respectively) compared 

to the control fed quail birds. Quail birds fed treatment 8 were significantly lower (P<0.05) in the 

average of feed consumption compared to the control, T2, and T3 fed quail birds. The average 

feed conversion ratio was improved significantly (P<0.05) in treatments 4, 6, 8, and 12 compared 

to treatments 2 and 7 fed quail birds. 

Quail birds fed treatment 8 were higher in the average of specific weigh, shape index, and 

the ratio of eggshell weigh compared to the other treatments. There were no significant 

differences in the average of eggshell thickness and the eggs yolk index between the treatments, 

while the eggs of the quail birds fed treatments 6 had a higher ratio of eggs yolk weigh compared 

to the other treatments. The highest average in the ratio of eggs white weigh noticed in the eggs 

of the quail birds fed treatments 7 and 12. There were significant differences between the eggs of 

quail birds fed treatments 6 and 8 compared to the control in the eggs white guide. The hugh unit 

recorded the highest value in the eggs of quail birds fed treatments 6 and 12 compared to the 

other treatments. On the other hand, there were no significant differences between the treatments 

in the ratio of heart weigh, gizzard, liver, ovary, intestine, and sensory characteristics. 
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 المقدمة

Introduction 

لمشروع  ا% من كلفة 70-60تعتبر التغذية من اهم االركان االساسية لنجاح مشاريع تربية الدواجن والتي تشكل        

دور ا ال( وان االضافات الغذائية وهي مكمالت تغذوية له2013وحسن واخرون، Baurhoo  ،2011 ،2009 ،لعامريا)

ضافات الغذائية ( ومنها اال2012واخرون،  Bajaeالفسلجي والمناعي للطيور الداجنة )واإلنتاجي الكبير في تحسين االداء 

لجهاز الهضمي ( من اجل تخفيز اphotobioticsاو photogenic substance الطبيعية التي تشار لها بالمعززات الضوئية )

 2017اخرون ،و  Mnisi)ومضاد للبكتريا والفيروسات والفطريات  (2013)لهمود وهادي،النتاج وافراز االنزيمات الهاضمة 

ي حياتية فالمضادات ال ( االمر الذي ادى الى تكريس جهود الباحثين حول الحد او عدم استخدام2019واخرون، Kelabiو

 (،2016، موابراهي( او استخدامها في نطاق العالجات المرضية )احمد Growth Promotersمحفزات نمو )تغذية الطيور ك

لبية على صحة او التأثيرات الس (2013واخرون ، Sienkiewiczوذلك لظهور سالالت بكتيرية مقاومة للمضادات الحياتية )

  Nyameh)( خالل تناول تلك المنتجات الحاوية على بقايا تلك المضادات الحياتية 2015ن،ي واخروماالنسان )الجشع

( الذي   Ocimum bailicumبذور الريحان )ومن االضافات الغذائية الطبيعية )المعززات الضوئية( هي  ، (2014واخرون،

العشاب والشجيرات تتواجد في المناطق حوض البحر االبيض المتوسط و المناطق نوع من ا 150-50يضم مايقارب 

النباتات التي  وتعتبر من (Sajjadi،2006و  2015واخرون، Beatovieاالستوائية ، آسيا ، افريقيا ، ووسط وجنوب امريكا )

( 2015اخرون ،و Riyaziلمهمة مما ادت الى االنتشار الواسع حول العالم  )تستخدم لألغراض الطبية وغذاً لإلنسان وهي ا

 .( Chima ،2016راض عالجية )وألغ (2015واخرون،  Beatovieتستخدم على نطاق واسع في الطهي وصناعة االغذية )

( 2013ون ،واخر الحديثيتحتوي الريحان على المركبات الفعالة في تركيب اجزائها المختلفة كالبذور ، الساق و االوراق )

،  Phenolic Compounds ، Glycosides   ،Flavonoids  ،loidsAlkaوالتي تزيد من قيمتها الغذائية والطبية مثل  

Saponins  ،Resins و Tannins   (Politeo  ، تعمل هذه المركبات على تنشيط عمل الغدة 2007واخرون )

ج مو واالنتاين اداء النن المسؤول عن النمو والتمثيل لتحس( عن طريق تحفيز هرمون الثيروكسي2017الصماء)السامرائي،

   .( 2017ني،اوتعزيز الجهاز المناعي)العلو

صورة ب ( والتي تستخدم 2017،اخرون  Ifeoma) .Cichorium Intybus L(Chicoryان نبات الهندباء واسمه العلمي )

،  Inulin لتاليةكاملة لعالج العديد من االمراض المزمنة اذ تحتوي االوراق ، البذور والجذور على المركبات الفعالة ا
Coumarin  ،compounds Aromatic   ،Flavonoids   وvitamin  (Nishimura ، وتعتبر 2015واخرون )

( وهو من السكريات Ali  ،2011% )58-40االنيولين من اهم المركبات الفعالة في التركيب الكيميائي للنبات حيث تقدر نسبته 

( اذ  Perbiotic( والتي تستعمل حديثاً كسابق حيوي ) Non Starch Polysaccharide )  NSPs غير النشوية المتعددة 

ي من افضل المواد ( وه2017ة كبيرة في تعزيز وادامة التوازن الميكروبي داخل القناة الهضمية)الخطيب ،لهذه المادة اهمي

قبالت الموجودة ( ، تعمل هذه السكريات على غلق المست2013، واخرون Izadiالمشجعة على نمو وتكاثر البكتريا النافعة )

، وبعد (2009،وفاروق )العذاريعلى سطح البكتريا المرضية وبذلك تمنع التصاقها مع الخاليا المبطنة للقناة الهضمية 

فعة في القناة نا( وهي غذاء للبكتريا الAziz  ،a2014االلتصاق بالبكتريا الضارة يتم طرحها مع الفضالت خارج الجسم )

 Nishimura) ئنوبهذا تزداد اعداد البكتريا المفيدة على حساب البكتريا الضارة في جسم الكا( Abbas  ،2010المعوية )

 ت ضوئيةبذور الريحان  واوراق الهندباء كمعززا لذا هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثير مسحوق.   ( 2015واخرون ،

(photogenic substance لتحسين )االداء االنتاجي والصفات النوعة والحسية لبيض طائر السمان.                        

 المواد وطرائق البحث

Materials and Methods 

أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم االنتاج الحيواني في كلية الزراعة/جامعة كركوك للفترة من        

معاملة  12يوماً  على  60من اناث طائر السمان بعمر  300وزعت عشوائياً  يوم60لمدة   28/2/2019ولغاية  31/12/2018

ذيت لمدة خاصة لتربية طيور السمان وغ ( سم / معاملة في بطارية30*35*45مكررات في اقفاص بأبعاد ) 5تغذوية وبواقع 

:العليقة  ( والتي تتمثل بالمعاملة االولى1وضحة في الجدول )والمايام بعالئق المعامالت كفترة تمهيدية قبل تسجيل البيانات  10

:  المعاملة الثانية،  لمسحوق بذور الريحان ومسحوق اوراق الهندباء البري( االساسية )عليقة السيطرة الخالية من اي اضافات

% مسحوق بذور نبات  1.00: العليقة االساسية +  المعاملة الثالثة،  % مسحوق بذور نبات الريحان0.50العليقة االساسية + 

: العليقة االساسية  المعاملة الخامسة،  % مسحوق بذور نبات الريحان 1.50: العليقة االساسية +الرابعة   المعاملة،  الريحان

وراق نبات الهندباء % مسحوق ا 1.00: العليقة االساسية + المعاملة السادسة،  % مسحوق اوراق نبات الهندباء البرية 0.50+

% مسحوق اوراق نبات الهندباء  0.50% مسحوق بذور نبات الريحان + 0.50: العليقة االساسية + المعاملة السابعة،  البرية 

% مسحوق اوراق نبات الهندباء  1.00% مسحوق بذور نبات الريحان +   0.50: العليقة االساسية + المعاملة الثامنة،  البرية 

مسحوق اوراق الهندباء نبات   0.50% مسحوق بذور نبات الريحان +  1.00: العليقة االساسية + التاسعة  لمعاملةا،  البرية 

مسحوق اوراق  نبات الهندباء   1.00% مسحوق بذور نبات الريحان +   1.00: العليقة االساسية + العاشرة المعاملة،  البرية 

% مسحوق اوراق  نبات 0.50% مسحوق بذور نبات الريحان +  1.50االساسية +: العليقة  المعاملة الحادية عشر، البرية 

% مسحوق اوراق  1.00% مسحوق بذور نبات الريحان +   1.50: العليقة االساسية + المعاملة الثانية عشر، الهندباء البرية 

لغذائي ، كما تم تسجيل انتاج البيض يوميا تم حساب كمية العلف المستهلك التراكمي ، معامل التحويل ا.  نبات الهندباء البرية
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يوم ودراسة الصفات  15( وحساب كتلة البيض ، كما تم قياس وزن البيض كل % H.Dواحتساب معدل االنتاج على اساس )

بيضات/معاملة كما سجلت بعض الصفات النوعية  5النوعية للبيضة بواسطة جهاز قدمة القياس االلكترونية )فيرنيا( وباستخدام 

الختبار المعنوية بين  Duncan   ،(1955)واختبار SAS   ،(2005)للبيضة . تم تحليل النتائج احصائيا باستخدام برنامج

 % . 5المعامالت عند مستوى احتمالية 

 عدد البيض المنتج خالل المدة                              

 

 

 

                            

 

                             

 

 

 

 

 = معدل سمك القشرة
 المدبب )ملم(سمك القشرة العريض )ملم( + سمك القشرة 

2 

 

 بعض المعادالت لحساب انتاج البيض والصفات النوعية للبيضة

 معامل التحويل الغذائي

)غم علف/ غم بيض( على أساس انتاج البيض 

(H.D)% 

= 
 معدل كمية العلف المستهلك لكل طير)غم / طير(

 (غم / يوم H.Dكتلة البيض لكل طير)

 وزن البيضة )غم( الوزن النوعي للبيضة )%( =

 وزن القشرة× 0.4759–وزن البيضة × 0.968

 (=H.D%نسبة انتاج البيض )

    عدد  الطيور  الموجود في  ×باأليام  مدةطول ال
 حساب االنتاج                   

×100 

 طول البيضة )ملم( عرض البيضة )ملم( 100×  = دليل شكل البيضة )%(
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 ( : نسب المواد العلفية مع التركيب الكيميائي المحسوب لعالئق المعامالت التجريبية إلناث السمان خالل مرحلة انتاج البيض .1جدول )

 

(a)1 فيتامين  :يجهز والمعادن الفيتامينات مخلوط من كغمA (8000000  فيتامين ،)وحدة دوليةD3(1500000  فيتامين ،)وحدة دوليةE (  1000 ،)وحدة دوليةK3 (0020  ،)ملغمB1(500  ،)ملغم

B2 (500  ،)ملغمB6 (200  ،)ملغمB12 (8 ( حامض الفلوليك ،)حد 150ملغم(، زنك ) 400ملغم(، مغنيز ) 4000ملغم(، كاليسوم ) 8000ملغم(، نياسين)50ملغم ،)43ملغم(، نحاس ) 53يد )ملغم 

 ملغم( 40ملغم(، كولين )

 التركيب الكيمائي المحسوب( / 1ملحق مع جدول رقم)

 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 المادة العلفية %

 59.85 60.35 60.35 60.85 60.85 61.35 61.35 61.85 60.7 61.35 61.85 62.35 حنطة مجروشه

 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.1 25.25 25.1 25.1 25.1 %(47كسبة فول صويا )

 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 زيت نباتي)زهرة شمس(

 1.5 1.5 1.00 1.00 0.5 0.5 - - 1.5 1.00 0.5 - مسحوق بذور نبات الريحان 

 1.00 0.5 1.00 0.5 1.00 0.5 1.00 0.5 - - - - مسحوق اوراق نبات الهندباء

 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 ثنائي كالسيوم فوسفيت

 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 5.34 حجر كلس

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ملح طعام

 a 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1مخلوط فيتامينات ومعادن

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 اليسين -ل

 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 مثيونين -دل

 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 %(60كلوريد الكولين)

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 المعامالت                

 التركيب الكيميائي

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

 طاقة ممثلة 

 )كيلو سعرة/ كغم علف(

 

2940 

 

2925 

 

2925 

 

2900 

 

2925 

 

2925 

 

2925 

 

2900 

 

2900 

 

2900 

 

2900 

 

2900 

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20.2 )%( بروتين خام

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 الكالسيوم)%(

 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 الفسفور المتيسر)%(

 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 ونين )%(مثي -دي

 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 سين )%(الي -أل 
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 النتائج والمناقشة

بين معامالت االضافة في نسبة معدل انتاج البيض   (P≤0.05)أي فروق معنوية عند مستوى  عدم وجود (2ن الجدول )يبي

و  4.44لكن التفوق الحسابي في معدل هذه الصفة لطيور المعاملة السادسة و الثانية عشر  بنسبة ) السيطرة ،مقارنة مع معاملة 

( 2005، واخرون ) Chenتوصل اليه الباحثون  %( على التوالي مقارنة بالمعاملة االولى ، وتتفق هذه النتيجة مع ما 4.83

%  اذ تفوقت المعاملة الثانية 1.0بنسبة  ( والصناعيالمستخلص من نبات الهندباء)عند استخدام نوعين من االنيولين الطبيعي 

 اتفقت ايضاً مع البيانات التي حصل عليها% على التوالي ، و10.73و  13.35والثالثة على المعاملة االولى)السيطرة( بنسبة 

Chima (2016عند استخدام مستويات مختلفة من مسحوق اوراق وبذور نبات ال  )( 1.50،  1.00،  0.50،  0.00ريحان )%

ويعزى السبب في ذلك الى محتوى  % ،12.55و  9.83حيث تفوقت المعاملة الثانية والرابعة على المعاملة االولى بنسبة 

،  Phenolic Compounds  ،Glycosides  ،Alkaloids  ،Saponinsمسحوق بذور الريحان على المركبات الفعالة 

Tannins  و Resins في  الضارة التي تعمل هذه المركبات على القضاء للميكروبات وتثبيط نمو وفعالية االحياء المجهرية

هيدروجينية مع بروتينات الجدار الخلوي وبالتالي تثبيط االنزيمات في  أواصراالمعاء من خالل ترسيب جدار الخلوي وتكوين 

( ومسحوق اوراق 2007المعيني واخرون ،و  2015واخرون،  Ahmed،  2017السامرائي،االحياء المجهرية الضارة )

الهندباء الذي يحتوي على االنيولين اذ تعمل كمحفزات تزيد من نمو اعداد البكتريا النافعة وتثبيط نمو البكتريا الضارة 

(Aziz،b2014  وVan leeuwen ، اي تحقيق استقرار ميكروبي في القنكما في المصادر 2006، 2010واخرون ) اة

( فهي طريقة التنافس  Selective Inrichmentالهضمية لصالح البكتريا النافعة و يتم ذلك عن  طريق  االغناء االنتخابي ) 

على المواد الغذائية االساسية المتعددة غير النشوية )السكريات( التي تكون مصدر مهم لألحياء المجهرية النافعة )االسدي 

، وعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت سين في االداء االنتاجي وزيادة في انتاج البيض ( مما يؤدي الى تح2010واخرون،

( عند استخدام  2018االضافة مقارنة بالمعاملة االولى ) السيطرة ( قد تتماثل هذه النتيجة مع نتيجة الباحث الرحباوي )

لم يالحظ فروق معنوية بين  ذا طائر السمانفي  % من مسحوق نبات الهندباء ومسحوق نبات اليانسون وخليطهما1.00

المعامالت مقارنة بالمعاملة االولى )السيطرة(. لم يالحظ وجود فروق معنوية بين طيور معامالت التجربة لصفة وزن البيض 

عند استخدام مستويات Mansoub (2011  )( و 2005واخرون )  Chenوجاءت هذه النتيجة مماثلة لما وجده الباحثون 

إنَّ معدل كتلة  .في تغذية دجاج البياض %2.00،  1.50،  1.00،  0.75،  0.00مختلفة من مسحوق نبات الهندباء البري 

)المقارنة(( والتي لمعاملة االولى )عليقةغم/طير/يوم( وتفوقت معنوياً على ا 9.33البيض لطيور المعاملة السادسة قد بلغت )

% من مسحوق نبات 1.00( عند استخدام نسبة 2018الرحباوي ) غم/طير/يوم(  وهذه تتفق مع نتيجة كل من 8.59بلغت )

واخرون  Alwahid، ونتيجة الباحث الهندباء في العليقة والتي فيها تفوقت معامالت االضافة على المعاملة االولى )السيطرة( 

اذ  في عليقة طائر السمان %0.50، 0.25،  0.00نيولين المستخلص من نبات الهندباء البري بنسب ( عند استخدام اال 2018)

ويمكن القول بأن الدور الحيوي للمركبات الفعالة الموجودة  في  تفوقت معامالت االضافة على معاملة االولى )المقارنة( 

ثير التأزري وقد ادت الى تحسين جاهزية العناصر الغذائية مسحوق بذور الريحان ومسحوق اوراق نبات الهندباء ، لهما التأ

للطير وتحقيق االستقرار الميكروبي للقناة الهضمية من خالل زيادة هضم وامتصاص العناصر الغذائية والمعدنية ، كما اكد 

فيدة  بشكل مكثف على ( زيادة جاهزية العناصر الغذائية ومعامل هضمها من خالل تأثير االحياء المجهرية الم2009العامري)

الزغابات المعوية مما يبطئ من سرعة مرور الكتلة الغذائية واتاحة وقت اطول للهضم واالمتصاص وبالتالي زيادة كفاءة 

عن وجود انخفاض ( 2الجدول ) اظهر(.2016تحويل الغذائي الى بيض وتحسين من االداء االنتاجي للطيور ) الضنكي ،

لف اليومي المستهلك لطيور المعاملة الثامنة نسبة بالمعاملة االولى ، المعاملة الثانية والمعاملة في كمية الع (P≤0.05)معنوي 

( عند استخدام 2016) Chimaالثالثة والمعاملة الخامسة والمعاملة السابعة ، تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة الباحث 

% في عالئق فروج اللحم اذ سجلت انخفاضاً 1.50،  1.00،  0.50مستويات مختلفة من مسحوق اوراق وبذور نبات الريحان 

، ويعزى سبب ذلك الى الدور التي تلعبها هذه االضافات والمتماثلة بمسحوق بذور الريحان معنوياً في المعاملة الرابعة 

تحسين جاهزية العناصر الغذائية وزيادة استفادة الطير من تمثيل تلك العناصر الغذائية ء قدرتها في ومسحوق اوراق الهندبا

وتحقيق استقرار االتزان الميكروبي بدرجة كبيرة للبكتريا النافعة الحتوائها على السكريات المتعددة طويلة السلسلة غير نشوية 

(NSPs كونها مصدر مهم لطاقة البكتريا النافعة )Meneficial Microbial ،وان المركبات الفعالة في  (2017)الخطيب

زيادة وبالتالي  مسحوق بذور الريحان واوراق الهندباء قد ساهم بدرجة كبيرة في االستقرار الميكروبي لصالح البكتريا النافعة

من الهضم كالسكريات البسيطة ،  االنزيمات المفروزة من القناة الهضمية وزيادة االستفادة من العناصر الغذائية الناتجة

واالحماض االمينية ، االحماض الدهنية ، المعادن والفيتامينات ، باالضافة الى فعالية القلويدات الموجودة في بذور الريحان 

يه من بتحطيم الغشاء البالزمي للخلية البكتيرية وتحطيم ما يحتو ( DNA (والتي تتمتع بقدرتها التأثيرية على الحامض النووي 

 Wilkens وMendoza بروتينات ودهون والتدخل في سلسلة تفاعالت االيضية الالزمة لنمو االحياء المجهرية الضارة )

 و 2009و النوري ، 2006و محمد ،  Okwu،2004و  2003واخرون،  Kocsis و chen ،2003 وYusrizalو  1997،

Van Leeuwen ، و  2011وايناس، 2010واخرونMishre وVinit،2012  وNishimura ، و سعدون 2015واخرون 

( ، كما تعمل على تحفيز وزيادة فعالية انزيمات البنكرياس الغذائية 2016واخرون ، Gajendiranو 2014،و رؤى 

( وان المركبات الفعالة تزيد من هضم البروتين 2005واخرون ، Joo leeمثــــــــــــل انزيم االميليز والاليبيز والتربسين)

لسليلوز والدهون وانها تحسن من حالة وهيئة القناة الهضمية لهضم المواد الغذائية داخل االمعاء الدقيقة وبالتالي زيادة وا

. بينما في معدل صفة  (2007 واخرون ، Politeoاالستفادة من العلف المتناول وسد حاجة الجسم من العناصر الضرورية )

لطيور المعاملة الرابعة ، السادسة ، الثامنة والثانية عشر نسبة الى   (P≤0.05)معامل التحويل الغذائي تحسنت معنوياً 
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المعامالت )الثانية والسابعة( ولم تختلف معدل هذه الصفة معنوياً بين المعاملة االولى )المقارنة( و بقية المعامالت ، وذلك ما 

يمكن تحللها او هضمها في القناة الهضمية لعدم وجود  لتي التحتويه الهندباء على نسبة عالية من االنيولين وهي من السكريات ا

االنزيمات الهاضمة لها اال من قبل مجاميع البكتيرية المفيدة وبذلك تزداد اعدادها وتأثيرها االيضي المفيد على العكس من 

سطح جدران البكتيريا  وكذلك قدرة السكريات في غلق المستقبالت الموجودة على (2019،واخرون Arifالبكتيريا الضارة )

، وهذه تتفق مع نتائج الدراسات الباحثين   (2016،الموسوي ) المرضية منع التصاقها وطرحها مع الفضالت الى خارج الجسم

 ( و 2003) chen وIsmael (2016 ، ) Yusrizalو   Chima (2016 ) ،Gurbua( ، 2013هادي ودعاء ) 

الريحان ومسحوق اوراق نبات الهندباء  نبات مركبات الفعالة في مسحوق بذور وقد علل ذلك بسبب قيام،  (2016)الموسوي

 وبالتالي تحسين عملية االمتصاص والتمثيل Thyroxine البري  على تحفيز الغدة الدرقية إلفراز هرمون الثايروكسين 
، باالضافة الى ما تحتويه مسحوق بذور نبات الريحان على الفالفونيدات وهي  ( 2019،واخرون Arifو  2012العذاري ،)

مركبات فعالة ذات تأثير ايجابي في تحسين كفاءة معامل التحويل الغذائي حيث تعمل كمضاد للبكتيريا والفطريات ومضادة 

 )دي الى كفاءة عالية للتحويل الغذائي تؤ لاللتهابات وهذه المواد من الممكن ان تقلل من تكوين االفالتوكسينات وبالتالي

Ahmed ، كانت نتيجة صفة نسبة الهالكات وجود فروق معنوية في المعاملة التاسعة مقارنة بمعاملة ( 2015واخرون.

 السيطرة ، مع عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت االخرى .

اء الهندب مستويات من مسحوق بذور نبات الريحان ومستويين من مسحوق اوراق نبات ة( : تأثير استخدام ثالث2جدول )

 ن اليابانير السماإلناث طائ ونسبة الهالكات استهالك العلف ، معامل التحويل الغذائي  معدل االداء االنتاجي ، البري في

 .يوم( 60الخطأ القياسي( خالل فترة التجربة )±المتأقلم )المعدل

الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود اختالف معنوي بين معدالت المعامالت على مستوى  الى ان تشير *    

 %.5احتمال

NS   –  حتمالية اضمن العمود عند مستوى عدم وجود فروق معنويةP≤0.05).) 

( عدم وجود اختالف معنوي بين بيض طيور المعاملة االولى وبقية 3تشير نتائج التحليل االحصائي الموضحة في الجدول )

بيض طيور المعاملة الثامنة على بيض  (P≤0.05)المعامالت من حيث معدل صفة الوزن النوعي للبيضة ، بينما تفوقت معنوياً 

طيور المعامالت الثالثة ، السابعة ، التاسعة ، الحادية عشر والثانية عشر لمعدل هذه الصفة ، اما صفة دليل شكل البيضة فقد 

 

 تالمعامال

استهالك العلف  يوم(60-1معدل االداء االنتاجي لفترة )

 )غم/طير/يوم(

معامل التحويل 

الغذائي )غم 

 علف/غم بيض(

 نسبة الهالكات

انتاج البيض  %

H.D% 

 كتلة البيض )غم( وزن البيض )غم(

T1 74.59 ±2.43 

abcd 

11.52  ±0.26 

a 

8.59  ±0.33 

bc 

28.60 ±1.45 

a 

3.33  ±0.17 

ab 

0.000±0.000 

b 

T2 71.65  ±1.28 

dc 

11.38 ±0.08 

a 

8.15   ±0.16 

c 

28.99 ±1.54 

a 

3.54  ±0.12 

a 

0.200±0.200 

b 

T3 73.25 ±0.78 

bcd 

11.58  ±0.08 

a 

8.48  ±0.10 

bc 

28.47  ±0.66 

a 

3.36  ±0.11 

ab 

0.000±0.000 

b 

T4 74.85±0.52 

abc 

11.40  ±0.16 

a 

8.53  ±0.13 

bc 

26.60  ±1.27 

ab 

3.11  ±0.10 

b 

0.200±0.200 

b 

T5 73.69 ±0.76 

abcd 

11.64  ±0.19 

a 

8.57  ±0.13 

bc 

27.99  ±1.09 

a 

3.25  ±0.9 

ab 

0.000±0.000 

b 

T6 78.06 ±0.63 

ab 

11.96  ±0.27 

a 

9.33  ±0.21 

a 

27.50   ±1.01 

ab 

2.94   ±0.10 

b 

0.000±0.000 

b 

T7 70.70  ±1.26 

dc 

11.49   ±0.32 

a 

8.12  ±0.24 

c 

29.03  ±1.72 

a 

3.58  ±0.24 

a 

0.400±0.244 

b 

T8 73.74 ±0.67 

abcd 

11.73  ±0.23 

a 

7.92  ±0.24 

c 

24.27  ±0.72 

b 

3.07  ±0.11 

b 

0.000±0.000 

b 

T9 69.68   ±2.23 

d 

11.91  ±0.21 

a 

8.30  ±0.33 

bc 

26.62  ±0.90 

ab 

3.20  ±0.07 

ab 

1.20±0.489 

a 

T10 74.30   ±0.46 

abcd 

11.35  ±0.30 

a 

8.43±0.22 

bc 

26.84  ±0.41 

ab 

3.19  ±0.12 

ab 

0.000±0.000 

b 

T11 70.19  ±2.87 

dc 

11.64  ±0.14 

a 

7.17  ±0.35 

c 

26.73  ±1.00 

ab 

3.27   ±0.05 

ab 

0.000±0.000 

b 

T12 78.38  ±1.13 

a 

11.59 ±0.12 

a 

9.09  ±0.21 

ab 

27.16  ±0.77 

ab 

2.99  ±0.08 

b 

0.600±0.244 

b 

 * * * * NS * المعنوية
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 تفوقت المعاملة الثامنة على بقية المعامالت االخرى ، وعدم وجود فروق معنوية بين بيض طيور المعامالت وبيض طيور

( عند استخدام 2011) Mansoub  نتائجمعاملة السيطرة في صفة معدل وزن القشرة  ونسبة وزن القشرة ، وهذا تتفق مع 

(% حيث لم تظهر اي فروق معنوية في 2.00،  1.50،  1.00،  0.75،  0.00خمسة مستويات من مسحوق نبات الهندباء )

عند  Esraa (2018)و   Al-Hyaalyنتائجها مماثلة لما حصل عليهصفة معدل سمك القشرة ونسبة وزن القشرة وكذلك جاءت 

( % حيث لم تسجل أي فروق معنوية في معدل 1.00،  0.50، 0.00استخدام ثالث مستويات من اوراق نبات الهندباء البري )

الى ان مادة االنولين ويعزى ذلك  ( المعاملة الثامنة على المعامالت االخرىP≤0.05)الصفات اعاله ، بينما تفوقت معنوياُ 

(Inulin ( الموجودة في تركيب مسحوق اوراق الهندباء على زيادة قدرة البكتيريا )Lactobacilli على انتاج حامض اللبنيك )

(Lactic Acid والبالغ اهميته في تحسين من عملية امتصاص المعادن مثل الكالسيوم والفسفور والنحاس والمغنيسيوم )

 D3منها فيتامين ما يحسن من امتصاص الفيتامينات و( ، ك2009،العامريالهضمية لتكوين قشرة البيض )والحديد في القناة 

 ، 2013واخرون ، Izadiوتقليل من مستويات الدهون والسيطرة على مستوى السكر في الدم )  Pو  Caالمهم اليض 
Ifeoma ،و  2017واخرونAziz  ،b2014.)( تأثير استخدام ثالث3جدول :)مستويات من مسحوق بذور نبات الريحان  ة

في معدل الصفات النوعية الخارجية لبيضة اناث طائر السمان الياباني  بريومستويين من مسحوق اوراق نبات الهندباء ال

 يوم( 60الخطأ القياسي( خالل فترة التجربة )±المتأقلم )المعدل
 معدل الصفات النوعية الخارجية للبيضة المعامالت

 نسبة وزن القشرة )%( )ملم(معدل سمك القشرة دليل شكل البيضة)ملم( النوعي للبيضة الوزن

T1 1.119 ± .0.006 

ab 

79.18±0.71 

abc 

0.34 ±0.11 

b 

15.59  ±1.00 

ab 

T2 1.115  ±0.003 

ab 

75.53  ±0.73 

dc 

0.36 ±0.01 

b 

15.04  ±0.50 

ab 

T3 1.112  ±0.005 

b 

78.58  ±0.72 

abcd 

2.11  ±1.35 

b 

14.47  ±0.95 

b 

T4 1.118  ±0.004 

ab 

78.55  ±0.74 

abcd 

0.33  ±0.01 

b 

15.45  ±0.74 

ab 

T5 1.119  ±0.005 

ab 

76.37  ±0.62 

bcd 

0.38 ±0.02 

b 

15.62  ±0.85 

ab 

T6 1.121 ±0.008 

ab 

80.01 ±1.71 

abc 

0.36  ±0.3 

b 

15.90  ±1.30 

ab 

T7 1.112  ±0.001 

b 

81.32  ±0.77 

ab 

0.32  ±0.1 

b 

14.58  ±0.29 

b 

T8 1.131  ±0.007 

a 

82.74  ±2.15 

a 

0.93 ±0.51 

b 

17.61  ±1.12 

a 

T9 1.111  ±0.002 

b 

76.92  ±0.81 

bcd 

0.34  ±0.01 

b 

14.25  ±0.46 

b 

T10 1.126  ±0.006 

ab 

74.84  ±3.47 

dc 

0.32 ±0.01 

b 

16.78  ±1.00 

ab 

T11 1.110  ±0.004 

b 

73.70 ± 3.04 

d 

0.33  ±0.01 

b 

14.06  ±0.73 

b 

T12 1.114  ±0.001 

b 

78.33  ±0.71 

abcd 

0.36 ±0.1 

b 

14.91  ±0.28 

ab 

 * NS * * المعنوية

ى ى مستوتشير الى ان الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود اختالف معنوي بين معدالت المعامالت عل *

 .%5احتمال

NS   –  وى احتمالية ضمن العمود عند مستعدم وجود فروق معنويةP≤0.05).) 

ل امالت في معد( الموضحة فيها نتائج التحليل االحصائي عدم وجود فروق معنوية بين بيض طيور المع4يتبين من الجدول )

% في نسبة 17.35لى بنسبة بيض طيور المعاملة االو دليل الصفار  ، ووجد تفوق معنوي بيض طيور المعاملة السادسة  على

يعزى ولصفار وزن الصفار ، وعدم وجود فروق معنوية بين بيض المعامالت االخرى والمعاملة االولى في صفة نسبة وزن ا

ة في لثالثياذلك ان الفالفونيدات الموجودة في تركيب مسحوق بذور الريحان تعمل على خفض نسبة الكولسترول والدهون 

ي هدم( فويطرة على انتاج وافراز االنزيمات المسؤولة عن ايض الدهون والكولسترول )انتاج مصل الدم من خالل الس

حادية لالسابعة ، ا ،، كذلك سجلت في درجة لون الصفار فروق معنوية بين المعامالت الثانية ، الخامسة (2011العبادي،الكبد)

 يخلوان من لريحانمسحوق اوراق الهندباء ومسحوق بذور ا عشر والثانية عشر مقارنة بالمعاملة االولى ، ويعزى سبب ذلك ان

 الصبغات الطبيعية )الكاروتين( . 

،  6.26على المعاملة االولى بنسبة ) (P≤0.05)( تفوق المعاملة السابعة والمعاملة الثانية عشر معنوياً 5ويالحظ من الجدول )

(% على التوالي في صفة نسبة وزن البياض ، وعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت االضافة مقارنة بالمعاملة 6.25

بين المعاملة السادسة والمعاملة الثامنة مقارنة بالمعاملة االولى في ( P≤0.05)االولى في نفس الصفة ، وظهور فروق معنوية 

( في صفة وحدة الهو مقارنة بالمعاملة P≤0.05وكانت المعاملة السادسة والثانية عشر قد تفوقت معنوياً )صفة دليل البياض ، 

د االحياء المجهرية المفيدة المؤلفة ( ويعزى سبب ذلك الى زيادة نسبة تواج 2009العامري)االولى وهذا ما وجد في تجربة 

% من مجموع 1.5مما يؤدي الى زيادة نسبة بروتين االوفاميوسين الى  (2016)الضنكي،للفلورا المعوية كبكتريا اللبنية 

بروتينات البياض الذي يمتاز بأليافه المطاطية المسئولة عن القوام الجالتيني للبياض ومن جراء ذلك ادى ذلك الى ارتفاع 

، ولم تسجل المعامالت االخرى فروق معنوية  (2009،العامريعدالت قيم وحدة الهو التي تعبر عن نوعية بياض البيض )م

مقارنة مع المعاملة االولى.
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طائر السمان  لبيضة اناث ضبياض البيض وصفار البيمعدل صفات مستويات من مسحوق بذور نبات الريحان ومستويين من مسحوق اوراق نبات الهندباء البري في  ة(: تأثير استخدام ثالث4جدول )

 . يوم( 60الخطأ القياسي( خالل فترة التجربة )±الياباني المتأقلم )المعدل

 

 المعامالت

 معدل صفات بياض البيض  معدل صفات صفار البيض

 وحدة الهو دليل البياض )ملم( نسبة وزن البياض )%( درجة لون الصفار )%(نسبة وزن الصفار دليل الصفار

T1 45.58  ±0.91 

b 

31.42  ±1.19 

ab 

1.00±0.00 

c 

52.97  ±1.84 

abc 

15.82  ±4.75 

c 

86.74  ±0.40 

abcd 

T2 43.66  ±0.75 

b 

31.88  ±0.51 

ab 

1.50  ±0.11 

ab 

53.07  ±0.87 

abc 

9.57  ±0.59 

c 

84.38  ±1.04 

d 

T3 45.82  ±1.31 

b 

30.19  ±1.30 

b 

1.15   ±0.08 

bc 

55.33  ±1.33 

ab 

27.83  ±7.74 

abc 

86.61  ±0.62 

abcd 

T4 42.82  ±0.85 

b 

32.83  ±0.80 

ab 

1.30  ±0.10 

abc 

51.71  ±0.94 

abc 

15.00  ±4.26 

c 

87.38  ±0.44 

abcd 

T5 45.88  ±1.32 

b 

31.51  ±0.99 

ab 

1.40   ±0.11 

ab 

52.85  ±1.35 

abc 

21.04  ±6.20 

bc 

88.37  ±0.62 

abc 

T6 47.90  ±4.57 

b 

38.02  ±5.26 

a 

1.15   ±0.08 

bc 

46.07  ±6.49 

c 

51.43  ±16.17 

ab 

89.80  ±2.07 

a 

T7 63.81 ±13.00 

b 

28.80  ±1.06 

b 

1.65  ±0.19 

a 

56.60  ±1.07 

a 

28.62  ±8.15 

abc 

85.10  ±0.42 

dc 

T8 44.17  ±3.62 

b 

34.29   ±3.26 

ab 

1.35  ±0.10 

abc 

48.08  ±4.15 

bc 

55.55  ±21.77 

a 

88.87  ±2.05 

ab 

T9 46.38  ±1.05 

b 

34.07  ±0.65 

ab 

1.30  ±0.10 

abc 

51.67  ±0.82 

abc 

31.11  ±8.10 

abc 

85.89  ±0.67 

bcd 

T10 45.96  ±1.22 

b 

29.51  ±1.06 

b 

1.015 ±0.08 

bc 

53.70  ±1.47 

abc 

22.17  ±6.80 

bc 

88.55  ±0.61 

ab 

T11 45.49  ±0.90 

b 

31.67  ±0.81 

ab 

1.45  ±0.11 

ab 

54.26  ±1.19 

abc 

16.16  ±4.81 

c 

87.05  ±0.66 

abcd 

T12 44.68  ±1.93 

b 

28.57  ±1.71 

b 

1.65   ±0.195 

a 

56.51  ±1.89 

a 

21.66  ±6.11 

bc 

89.66  ±0.56 

a 

 * * * * * NS المعنوية

ضمن العمود عند مستوى احتمالية عدم وجود فروق معنوية  –NS   .%5تشير الى ان الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود اختالف معنوي بين معدالت المعامالت على مستوى احتمال *

P≤0.05))
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