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  ومستوى الكولسترول لفروج اللحماإلنتاجیةمسحوق الثوم في بعض الصفات إضافةتأثیر 

  

  الدورياحمد عبد علو 

  جامعة تكریت/ كلیة الزراعة-قسم الثروة الحیوانیة

  

  الخالصة

فـــي حقـــل الطیـــور الداجنـــة التـــابع لقســـم 25/5/2006إلـــى1/3/2006أجریـــت هـــذه الدراســـة للمـــدة مـــن 

غیــر (Ross)فرخــا مــن أفــراخ فــروج اللحــم نــوع 300جامعــة بغــداد، باســتخدام-فــي كلیــة الزراعــةالثــروة الحیوانیــة

ت مكـــرراوبـــأربعفـــرخ وزعـــت األفـــراخ علـــى ثـــالث معـــامالت /غـــم41نوز بمعـــدل یـــوم56-1مـــن للفتـــرة مجنســـة 

%3و1تویاتتضـمنت التجربـة اسـتخدام مسـحوق الثـوم بالمسـ. فـرخ25للمعاملة الواحدة واحتوى كل مكرر علـى 

اإلنتاجیــةبعــض الصــفات ودرســت ). ضــافة مســحوق الثــومإمعاملــة الســیطرة وبــدون (األولــىوقورنــت مــع المعاملــة 

في وزن الجسـم الحـي ومعـدالت (p<0.05)زیادة معنویة ولحصبینت النتائجومستوى الكولسترول لفروج اللحم

للمعـاملتین اللتـین كمیـة العلـف المسـتهلك غـذائي و التحویـل المعنـوي فـي معامـل تـأثیرالزیادة الوزنیة ولم یكن هناك 

فــي (p<0.01)بینمــا لــوحظ انخفــاض عــالي المعنویــة . مســحوق الثــوم مقارنــة مــع معاملــة الســیطرةاســتخدم فیهمــا

  .سترول مصل الدم في معاملتي مسحوق الثوم مقارنة بمعاملة السیطرةمستوى كول

  

Effect of Supplemental Garlic Powder on Productive, and cholesterol
level  Characteristics of Broilers

Ahmad A. A. Al-Doury
Dep. of Animal Resources- College of Agriculture/ University of Tikreit

Abstract
This study was carried out at the Poultry Farm, Department of Animal 

Resources, College of Agriculture, University of Baghdad during the period  from 
first of March  to May 25, 2006. Three hundred one-day old unsexed Ross chicks 
were used. This was conducted to determine the effects of addition of garlic powder 
during the period 1 to 56 days with levels of 1 and 3% on some productive  characters  
and cholesterol level. 

Results showed that the body weight and weight gain was increased 
significantly (p<0.05), for the groups that fed diet Supplemental with garlic powder 
compared with the control group, Non-significant differences were occurred between 
treatment groups in feed conversion ratio and feed consumed. A Significant 
decreasing (p<0.01) has showed in cholesterol level in treated groups compared to 
control groups.
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  المقدمة

الـذي )Garlic)Allium sativumلنبـات الثـوممـوطن األصـليالبـالد البحـر األبـیض المتوسـطتعـد

)1(لشــــــــائعةاوكأحــــــــد أنــــــــواع التوابــــــــل األمــــــــراضعــــــــرف انــــــــه احــــــــد النباتــــــــات الطبیــــــــة كعــــــــالج  للعدیــــــــد مــــــــن 

َوِإْذ قـُْلـُتْم يَـا ُموَسـى لَـْن ((:لىحیث قـال تعـاكما ذكر مرة واحدة في القرآن الكریم،في الكتب السماویة هوقد ورد ذكر 

ــا تـُْنِبــُت اْألَْرُض ِمــْن بـَْقِلَهــا َوِقثَّائَِهــا وَ  ســورة ())ُفوِمَهــا َوَعَدِســَها َوَبَصــِلَهاَنْصــِبَر َعَلــى طََعــاٍم َواِحــٍد فَــادُْع لََنــا رَبَّــَك ُيْخــِرْج لََنــا ِممَّ

.وقد فسر الفوم على انه الثوم) 61البقرة اآلیة

فـيةسـاعدللمعلـى المـدى الطویـل للوقایـة مـن الغرغرینـاالثـوم العالمیة األولى كـان یسـتخدم حربوفي ال

یــنظم معــدالت كمــا. وتقلیــل لزوجــة الــدمالكولســترولمنــع اإلصــابة بــأمراض القلــب وذلــك مــن خــالل خفــض نســبة 

حیــث Allinaseینیــزااللم أنزیمــات مــن أهمهــا إنــزی9علــىالثــوم یحتــوي .)2(بــاألورامویمنــع اإلصــابة ســكر الــدم

یـتم هـذا التفاعـل المادة الفعالـة والAllicinفعالة إلى ألیسینالغیر األلینAllineبتحویل مادةاإلنزیمیقوم هذا 

  .)3(كما هوفص الثوممنال فائدة ترجى حیثتقطیع الثوم إال بعد 

شـجع المختصـون بتربیـة ) أساسـیةیـة دهنأحمـاض، فیتامینـات،زیوت طیـارة(كیب الكیمیائي للثوم ان التر 

ورعایـــة الـــدواجن بإدخالـــه فـــي عالئـــق فـــروج اللحـــم بنســـب مختلفـــة لالســـتفادة منـــه فـــي تحســـین الصـــفات اإلنتاجیـــة 

ه فـي حـین رتالثـوم وقشـأبصـالمقارنـة مـابین ) 4(وآخـرونKimأجـرى فقـد وأشـكالهوالفسلجیة وبمختلف منتجاته 

وأجریـت،)7، 6(سابق عن مسحوق الثوم وزیتوأبحاثتودراسالطازجالثوم ا)5(وآخرونDehkordiاستعمل

مضــاد للفطریــات، ادات الحیویــة المصــنعة،ومقارنتــه بالمضــلثــوم  كمضــاد حیــوي طبیعــياعدیــدة الختبــاربحــوث 

  ).10(الطیورأنفلونزالفیروس ومقاوم ) 9،8(في الطیورالجهاز المناعي وكمحفز لتعزیز 

اسـتخدام الثـوم مـن عمـر یـوم واحـد ألفـراخ فـروج اللحـم وتأثیرهـا فـي الصـفات نیـةإمكاإلـىتهدف الدراسـة 

  .لسترولو اإلنتاجیة ومستوى الك

  

  ق العملائالمواد وطر 

أجریــت التجربــة فــي حقــل الطیــور الداجنــة التــابع لقســم الثــروة الحیوانیــة فــي كلیــة الزراعــة، جامعــة بغــداد 

بعمـر یـوم ) Ross(غیـر مجـنس مـن سـاللة فـرخ300ل فیهـا واسـتعم25/4/2006ولغایـة 1/3/2006للمدة من 

) Pens(اكنـانفي قاعة تحتوي علـى األفراخربیت . غم جهزت من أحد المفاقس التجاریة41ابتدائيواحد وبوزن 

معـــامالت 3علـــى وزعـــت األفـــراخ عشـــوائیاً Penســـم لكـــل180×150وبأبعـــادمقســـمة بحـــواجز ســـلكیة مشـــبكة 

المكــررات ووزعــت) لكــل مكــررفــرخ 25(مكــرراتأربعــةملــة وشــملت كــل معاملــة علــى فرخــا لكــل معا100بواقــع

یومـًا، وكانـت المعـامالت مقسـمة كمـا 56، وابتدأت التجربة منذ بدایة الیوم األول ولغایة عمـر اكنانعشوائیًا على

  :یلي

.إضافةأیةعلیقة قیاسیة خالیة من : (T1)المعاملة األولى .1

.من مسحوق الثوم% 1إلیهامضاف علیقة قیاسیة: (T2)المعاملة الثانیة .2

.من مسحوق الثوم%3إلیهامضاف علیقة قیاسیة: (T3)المعاملة الثالثة .3

  .والنهائي المستخدمة في التجربةالبادئعلیقتي ) 1(ویوضح الجدول 

  

  

  النهائيو البادئتينسب المواد العلفیة الداخلة في تكوین علیق)1(جدول 
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  ةالمادة العلفی
  البادئعلیقة 

  %)یوماً 1-21(

  النهائيعلیقة 

  %)یوماً 49- 22(

  56  51  ذرة صفراء

  13  13  حنطة

  20  25  خامبروتین% 44كسبة فول الصویا 

  10  10  *مركز بروتیني

  0,3  0,3  ملح الطعام

  0,7  0,7  حجر الكلس

  100  100  المجموع

      **التركیب الكیمیاوي المحسوب

  20,06  21,84  (%)بروتین خام 

  2947,60  2900  )كغم/سعرةكیلو(طاقة ممثلة 

  C : P Ratio  133  147البروتینإلىنسبة الطاقة 

  1,010  1,089  (%)الیسین 

  0,450  0,485  (%)میثیونین 

  1,142  1,155  (%)كالسیوم 

  0,551  0,550  (%)فسفور 
% 3كغــم و/ ســعرةكیلــو2200بــروتین خــام و% 50والحــاوي علــى یــةاألردنالمســتورد مــن شــركة فــابكو Proveimeاســتخدم المركــز البروتینــي *

  .فسفور% 3كالسیوم و% 8سستین و+ میثیونین % 2,5الیسین و
.)NRC)1994حسب التركیب الكیمیاوي تبعًا لتحالیل المواد العلفیة في **

المستهلك ومعامـل أسبوعیا وحسبت الزیادة الوزنیة والعلف Salterوزنت الطیور فردیًا بمیزان معلق نوع 

اجـــري التحلیـــل الكیمیـــاوي لمســـحوق الثـــوم التجـــاري الـــذي اســـتخدم فـــي التجربـــة فـــي قســـم الثـــروة ,التحویـــل الغـــذائي

  . )2(جدولجامعة بغداد–كلیة الزراعة –الحیوانیة 

تم ذبح ثالث طیور من كل معاملـة وتـم جمـع عینـات الـدم مباشـرة مـن الوریـد الـوداجي في نهایة التجربة

وبعــد تخثــر الــدم مباشــرة أنبوبــةمــل مــن الــدم مــن كــل طیــر فــي كــل 10اختبــار حیــث تــم ســحب أنابیــباســتخدام ب

) دقیقــة/دورة 300(دقیقــة فصــل المصــل عــن الــدم المتخثــر بوســاطة جهــاز الطــرد المركــزي وبســرعة 15وخــالل 

Franeyر وفـــق طریقـــة واحـــتفظ بالمصـــل لحـــین موعـــد تقـــدیر تركیـــز الكولیســـترول الـــذي قـــد) دقیقـــة15(ولمـــدة 

  .)Elias)11و

جامعــة بغــداد / كلیــة الزراعــة/ فــي مختبــر التغذیــة التــابع لقســم الثــروة الحیوانیــةالكیمیــائي اجــري التحلیــل 

لدراسـة ) CRD)Completely Randomized Designنفـذت التجربـة باسـتخدام التصـمیم العشـوائي الكامـل 

Duncanوسـة، وقورنـت الفـروق المعنویـة بـین المتوسـطات باختبــار تـأثیر المعـامالت المختلفـة فـي الصـفات المدر 

في تحلیـل البیانـات وفـق تحلیـل ) 1996) (13(SASمتعدد الحدود، واستعمل البرنامج اإلحصائي الجاهز ) 12(

  .التباین باالتجاه الواحد

  

  

  التحلیل الكیمیائي لمسحوق الثوم التجاري)2(جدول
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النسبة المئویةالمكونات

23.8تین خامبرو 

1.7دهن خام

11رطوبة

6.6الیاف خام

48.4كاربوهیدرات

7.5رماد

0.4كالسیوم

0.6فسفور

  

  النتائج والمناقشة

یین مختلفـین مـن عـدم وجـود تـأثیر معنـوي نتیجـة إضـافة مسـتو )3(یالحظ من النتائج المدونة في جدول

أمـا عنـد عمـر ثمانیـة . أسـبوع فـي معـدل وزن الجسـم الحـي7-1إلـى عالئـق فـروج اللحـم للفتـرة مـنمسحوق الثـوم 

بالمقارنـــــة مـــــع المعاملـــــة (p<0.01)أســـــابیع حققـــــت المعـــــاملتین الثانیـــــة والثالثـــــة ارتفاعـــــا معنویـــــا عنـــــد المســـــتوى 

  .)السیطرة(األولى

  

فترة لفروج اللحم لل) غم(تأثیر استخدام مستویین من مسحوق الثوم في معدل وزن الجسم الحي ) 3(جدول 

  أسابیع8- 1من 

العمر 

  باألسابیع

  المعامالت

T1  T2  T3  مستوى المعنویة

111.54 127.78a  4.82 125.44a  8.66 126.78a  م. غ  

28.66 343.94a  9.82  346.11a  11.99  348.44aم. غ

39.24��716.93a  a 16.16   728.33a 17.32  730.28م. غ

421.36 1157.22 a  14.44 1175.56a  19.63�1159.44a  م. غ  

518.28 1535a  16.64 1564.44a16.341578.62  a  م. غ

618.27 2078.9a  13.4 2086.94a18.6 2120.56aم. غ

722.2 2444.66  a25.15 2484.53a26.9 2471.35aم. غ

831.12 2873.28b33.06 2951.97a  32.21 2918.9a*
T1-  علیقة السیطرة:T2مسحوق الثوم % 1تحتويT3 : مسحوق الثوم% 3تحتوي.  

  الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروق معنویة بین متوسطات المعامالت -

  ).P> 0.05(وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال *

  .معنويم عدم وجود فرق .غ........ 
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لزیـادة الوزنیـة  مـابین یتبـین عـدم وجـود فروقـات معنویـة لحـد األسـبوع الثالـث فـي ا) 4(ائج جـدولومن نت

سـنت معنویـا فیـه لحـد األسـبوع الثـامن الـذي تحبـع بـدأ التـأثیر المعنـوي یتبـاین و الثالث وبعد األسـبوع الراالمعامالت

لمعـــاملتین اللتـــین لح االرتفـــاع لصــاهـــر فیهــا  تـــأثیر معنــوي بااكمیــة یظالتر الزیــادة الوزنیـــة أمــا فـــي المعاملــة الثانیـــة

  .أضیف لهما مسحوق الثوم مقارنة بمعاملة السیطرة

  

لفروج اللحم للفترة من ) غم(تأثیر استخدام مستویین من مسحوق الثوم في معدل الزیادة الوزنیة ) 4(جدول 

  أسابیع1-8

  العمر باألسابیع
  المعامالت

T1  T2  T3  معنویةمستوى ال

10.21 86.98a  0.34 84.54a0.31 86.18aم. غ  

29.23 216.16a  6.93 220.67a  7.5 221.67a  م. غ

39.82 372.06a8.08 382.22a11.55 381.83aم. غ

48.66 441.22a11.55 447.23a  6.35 429.16b  *  
519.28 377.78b19.82 388.9b  19.92 419.18a*
61.73 543.9a2.3 522.5b3.46 541.93a*

729.22 372.75a26.11 395.2a29.72 349.44aم. غ

840.2 428.66b37.92 467.44ab 36.17 447.02*

الزیادة الوزنیة 

التراكمیة
49.03  2832.48b61.11  2911.08a  50.64  2877.78a  *

T1-قة السیطرة  علی:T2مسحوق الثوم % 1تحتويT3 : مسحوق الثوم% 3تحتوي.  

  .الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروق معنویة بین متوسطات المعامالت-

    P)> (0.05وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال *

  .معنويم عدم وجود فرق .غ........ 

  

، إذ تبـین عــدم تهالك العلـف مـن قبـل طیــور التجربـةفـي اســالثـوم ر اسـتعمال إلـى تــأثی) 5(یشـیر الجـدول 

حتـى األسـبوع وجود فروق معنویة إحصائیا في اسـتهالك العلـف بـین طیـور المعـامالت الـثالث مـن األسـبوع األول

  .علف التراكمي  للمعامالت الثالثةالثامن وكذالك لم یالحظ وجود فروق معنویة في استهالك ال

طعم یمیز ما بین عالئق أوعدم وجود نكهة معنویة في استهالك العلف یدل علىان عدم وجود فروق 

  .المعامالت بسبب إضافة مسحوق الثوم لها

تشـیر إلـى عـدم وجـود فـروق ) 6(أما بالنسبة للنتائج الخاصة لكفـاءة التحویـل الغـذائي المبینـة فـي جـدول 

وعین السابع والثامن تفوقت طیور المعاملة الثانیة على طیور المعـاملتین معنویة لغایة األسبوع السادس وفي األسب

األولى والثالثة وكذلك في األسبوع الثامن تفوقـت طیـور المعـاملتین الثانیـة والثالثـة علـى طیـور المعاملـة األولـى أي 

فـیالحظ عـدم وجـود تـأثیر التراكمـي أمـا كفـاءة التحویـل الغـذائي. تفوق معاملتي الثـوم معنویـا علـى معاملـة السـیطرة

معـدل وزن الجسـم الحـي والزیـادة معنوي بین المعامالت الثالث، إن تأخر ظهور تأثیر مسـحوق الثـوم فـي كـل مـن

% 3و% 1الوزنیــة لحــد األســبوع الثــامن مــن العمــر قــد یكــون بســبب المســتوى القلیــل مــن الثــوم المســتعمل بالتجربــة 

  .فكان تأثیره تراكمیا بمرور الوقت
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لفروج اللحم للفترة من ) غم(تأثیر استخدام مستویین من مسحوق الثوم في معدل استهالك العلف ) 5(جدول

  أسابیع1-8

  العمر باألسابیع
  المعامالت

T1  T2  T3  مستوى المعنویة

11.460  93.19a  1.460  93.22a  1.66  95.99a  م. غ  

212.24  358.61a  11.70  359.15a  11.99  363.88a  م. غ  

332.75 422.19a  21.4  465.57a  30.08  492.5a  م. غ  

44.150  738.34a  21.6 732.41a  26.3  724.45a  م. غ  

549.73  823.06a  47.28  846.93a  9.99  839.14a  م. غ  

636.96 1127.23a  a 45.19  1124.71  24.66  1121.37a  م. غ  

77.820 1033.88a  9.98 1054.03a  2.68  105082a  م. غ  

84.910 903.04a  a  0.49  908.32  3.73  900.55a  م. غ  

معدل استهالك 

العلف التراكمي

103.56 5499.54 
a  

135  5583.34a  81.69  5586.7a  م. غ

T1-  علیقة السیطرة:T2  مسحوق الثوم % 1تحتويT3 : الثوممسحوق% 3تحتوي.  

  .الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروق معنویة بین متوسطات المعامالت-

    P)> (0.05وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال*

  .معنويم عدم وجود فرق .غ........ 

  

) م لحمغ/غم علف(تأثیر استخدام مستوین من مسحوق الثوم في معدل كفاءة تحویل الغذائي ) 6(جدول 

  أسابیع8-1لفروج اللحم للفترة من 

  العمر باألسابیع
  المعامالت

T1  T2  T3  مستوى المعنویة  

10.02  1.0714a  0.02  1.1026a0.02 1.1139a  م. غ  

20.06  1.6590a  0.05  1.6275a  0.05  1.6416a  م. غ  

30.09  1.1347a  0.06  1.2181a  0.08  1.2898a  م. غ  

40.09  1.6734a  0.05  1.6377a  0.06  1.6881a  م. غ  

50.13  2.1787a  0.12  2.1779a  0.02  2.0019a  م. غ  

60.07  2.0725a  0.08  2.1526a  0.05  2.0692a  م. غ  

7b 0.02 2.8270  0.03  2.6521a  0.08  2.9956c  *  
80.01  2.4692c0.01  1.9432a  b 0.09  2.0146  *  

كفاءة التحویل 

  التراكميالغذائي
0.004  1.9628a  0.008  1.9423a  0.0013  1.9629a  م. غ  

T1-  علیقة السیطرة:T2مسحوق الثوم % 1تحتويT3 : مسحوق الثوم% 3تحتوي.  

  .المعامالتالحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروق معنویة بین متوسطات -

    P)> (0.05وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  *

  .معنويم عدم وجود فرق .غ........ 
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احتـواء الثـوم علـى االنـدروجینات واالسـتروجینات النباتیـة ان الحصول على هذه النتائج ربمـا یكـون سـببه

وتحسـین نوعیـة اللحـوم  ا فـي زیـادة النمـوالتـي لهـا أهمیتهـ) 14(كاللینولینـك واالولیـكاألساسـیةالدهنیـة واألحماض

ویساعد على ذالك احتواء الثوم علـى مركبـات مضـادة للمیكروبـات الضـارة والمسـتوطنة فـي األمعـاء مثـل االلیسـین 

  .)15(المادة  الفعالة فیه 

% 7الذین استخدموا الثوم لحد نسبة ) 16(وآخرونSongsangإلیه توصل هذه النتائج تتطابق مع ما

الذین استخدموا كل من الثـوم الخـام والمغلـي ) 17( وآخرون Onibiمتفاوتة من عمر الطیور وكذلك أوقاتوفي 

-Alنتـــائج  أشـــارتفیمـــا .كغـــم/ملغـــم500و5بمســـتوین  Homidan)18(الجســـم الحـــي عنـــد أوزانان إلـــى

  .الثوم في عالئق فروج اللحمأبصالعند استعمال % 6من أفضل%  2مستوى 

بــان هنالــك تــأثیر لمســحوق الثــوم فــي خفــض تركیــز الكولســترول فــي بالزمــا الــدم )7(ائج جــدولتشــیر نتــ

  .السیطرة   T1الحاویتان على مسحوق الثوم بالمقارنة مع المعاملةT3 ,T2للطیور في المعاملتین 

  

  متأثیر استخدام مستویین من مسحوق الثوم في مستوى الكولسترول في الدم لفروج اللح) 7(جدول 

  مستوى المعنویة  مل بالزما100/ مستوى الكولسترول في بالزما الدم ملغم   رقم المعاملة

T1  a120.5*  
T2  b110.8*
T3  c84.0*

T1-  علیقة السیطرة:T2مسحوق الثوم % 1تحتويT3 : مسحوق الثوم% 3تحتوي.  

  .ن متوسطات المعامالتالحروف المختلفة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروق معنویة بی-

  )  P> (0.01وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  *

  

إلـــىمســـتوى تركیـــز كولســـترول مصـــل الـــدم  مـــع ارتفـــاع نســـبة مســـحوق الثـــوم ربمـــا یعـــود ان انخفـــاض

انخفـاض امتصـاص وتمثیـل الكولســترول فـي الجسـم وزیــادة نسـبة الكولسـترول المتحلــل وتخفـیض إنتـاج البروتینــات 

والـــــذي لـــــه دور فـــــي تكـــــوین فـــــي الكبـــــد(HMG-CoA)الحاملـــــة للكولســـــترول وتخفـــــیض فعالیـــــة انـــــزیم الدهنیـــــة

– Acetylأكسدة الحوامض الدهنیة وٕانتاجهـااإلقالل منوتأثیره في) 19(الكولسترول عن طریق عملیة االختزال

CoA 20(وبالتالي انخفاض مستوى الكولسترول(.  

  .لسترول جاءت متوافقة مع معظم البحوث السابقةو وهذه النتیجة بالنسبة لمستوى الك
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