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الخالصة
أجريت هذه الدراسةة لمعرفةة ثةرثير فةةافة نباثةات الزنجبيةل والحبةة السةودا والثةوم للعلة علة بعة
الصفات اإلنثاجية وفنثاج البي لطائر السةمان اليابةاني علة طةول  49يةوم مةن العمةر .قسةمت اففةراإ فلة
أربعةة معةةامات افولة السةةيطرة خاليةةة مةن اإلةةةافات النباثيةة والمعاملةةة الثانيةةة فةةافة الزنجبيةةل والمعاملةةة
الثالثة فةافة الحبة السودا والرابعةة فةةافة الثةوم .وبعةد فجةرا الثحليةل اإلحصةائي للنثةائن ثبةين ثفةوق جمية
معامات اإلةافات النباثية معنويا في وزن الجسم الحةي والزيةادة الوزنيةة الثراكميةة وكفةا ة الثحويةل الغةذائي
ومعامةةل اإلنثةةاج مةارنةةة بالسةةيطرة .كمةةا ثبةةين وجةةود انخفاةةةا معنويةةا فةةي النسةةبة المئويةةة للهاكةةات الكليةةةة
لمعةةاملثين  2و  3قياسةةا بالمعةةةاملثين  1و  .4كمةةا اثةةةةد وجةةود انخفاةةةا معنويةةةا للمعةةامات  3،2و  4فةةةي
اسثهاك العل نهاية افسبوع الساب قياسا بمعاملة السيطرة .ولوحظ ثفوق المعاملة  4في معدل النمو النسةبي
وقطعة الصدر مةارنة بباقي المعامات .ولوحظ وجود ثفوقا معنويا في نسبة الثصافي للمعةاملثين  3و  4قياسةا
بالسيطرة .كما ظهر وجود ثفوقا معنويا في نسبة فنثةاج البةي  % EPللمعةامات السةيطرة و 2مةارنةة مة 3
ةةم
و  4وثفوقةةا معنويةةا للمعاملةةة  2فةةي معةةدل عةةدد البةةي  /أنثةة  % ENومعامةةل الثحويةةل الكلةةي للبةةي
عل  /م بي قياسا بباقي المعامات .وثفوقا معنويا في كفا ة الثحويل الغةذائي للبةي  % FCللمعةاملثين 1
و  2قياسا بالمعاملثين  3و.4
نسثنثن من هذه الدراسة أن إلةةافة النباثةات الطبيةة للعلة ثةرثيرا ايجابيةا فةي وزن الجسةم الحةي وعلة
خف نسبة الهاكات لطةائر السةمان اليابةاني وهةذا بةدوره يعةزز الحالةة اةقثصةادية عنةد الثربيةة علة مسةثوى
المشاري الكبرى.
مفاثيد الكلمات :زنجبيل ،حبة سودا  ،ثوم ،السمان الياباني.
ثاريخ ثسلم البحث  ،2014/2/19وقبوله 2017/08/17

المقدمة
اهثم الباحثون في مجال ثغذية الطيور الداجنة ببع أنواع النباثةات الموسةومة بالصةفة العاجيةة لةبع
افمرا والمعروفة بافعشةاب الطبيةة ( ،) 1987 ،Mossaةحثةوا ثركيبهةا علة السةكريات المثعةددة طويلةة
السلسةلة ذات المنشةر يةر النشةو  ،)NSPs( Non Starch Poly Saccharideفةةا عةن كونهةا مصةدر
مهم للطاقة وزيادة أعداد البكثريا النافعة  Beneficial Microbialالثي ثمثلك افنزيمات الهاةمة في أمعا
الطيور ،وبالث الي ثسود عل البكثريا الةةارة ،كمةا ثغلةق ( ) NSPsالمسةثةبات علة سةطد البكثريةا المرةةية
وثمنعها من اةلثصاق بالخايا الطائية المبطنة لألمعا (  Perdomoوآخرون.)2004 ،
فن عمليةةة فةةةافة أل( ) NSPsلألحيةةا المجهريةةة المفيةةدة ثعةةر بةةالخليط ألث ة زر  Symbioticفجةةل
سةةةةةيا دة البكثريةةةةةا النافعةةةةةةة وثحةيةةةةةق الثةةةةةةوازن الميكروبةةةةةي الةةةةةذ يةةةةةة ثر بشةةةةةكل ايجةةةةةةابي علةةةةة الطيةةةةةةور
( Apajalahtiوآخةةرون .)2004 ،فن النباثةةات الطبيةةة المعطةةاة للحيوانةةات المزرعيةةة عل ة شةةكل مسثخلصةةات
نباثية لها ثرثير ايجابي علة الصةفات اإلنثاجيةة والفسةلجية والمن اعيةة وخاصةة الطيةور الداجنةة ).)2003,Skar
كما وثعد معظم هذه المسثخلصات النباثية كمةادات لألكسةدة (Wangensteenوآخةرون .)2004 ،ومةن هةذه
النباثات جذور أو رايزومات الزنجبيل المجففة  ،Zingiber Officinaleالثي ثعد من اإلعشاب الطبيةة كونهةا
ذات ثةرثير فعةال فةي خفة ةةغط الةدم فةي اإلنسةان ،ولةه دور مهةم كمطهةر و مةدررر (النةداو  ،)2003 ،ويعةد
الزنجبيل كمنظم لمسثوى كلوكوز الدم ةحثوائةه علة المركبةات الفينوليةة المصةنفة ةةمن المركبةات الخافةةة
لسةةةكر الةةةدم ( ،)1990 ،Dayفةةةةافة فلةةة احثوائةةةه علةةة مركبةةةات محفةةةزة لألنسةةةولين (Abdul Rahman
كلوكةوز
وآخرون.)2001 ،كما وثحثو أيةا عل ومركبات ثشابه هرمون افنسولين في مةدرثه علة خفة
الةدم (الةطةةان وآخةةرون ،)2007 ،فةةةا عةةن احثوائةه عل ة المركبةةات ginerol،gingerolالمةةدرره للصةةفرا
والةادرة عل خف مسثوى الكليسيرول والكليسريدات الثاثية ( ،)1996 ،Newallكما وانةه يثةبط امثصةا
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الدهون و أماح الصفرا من افمعا  ،ودوره الملحوظ في ثحفيز الكبد عل ثحويل الكولسثرول فلة حةوام
صفرا جديدة في الكبد ومن ثم انخفا مسثواه فةي الةدم (الةطةان وآخةرون ،) 2007 ،فةةا عةن انةه يةةا
فل عائق الدواجن كمةاد لألكسدة ومحفزا للنمو (Omageوآخرون.)2007 ،
أمةا الثةوم Allium sativum L .فانةه يعةد أيةةا مةن النباثةات الطبيةة لمةا يحثويةه علة أحمةا امينيةة
كبريثيةةةةة ومةةةةواد شةةةةبيهة بالهرمونةةةةات الجنسةةةةية  Sex Hormonesومةةةةواد شةةةةبيهة بافنسةةةةولين وهرمونةةةةات
البروسةثوكاندين  ،)1985 ، Bloch( Prostaglandin Hormonesويعة د أيةةةا كمحفةةز للنمةةو ودوره فةةي
ثخفي الكولسثرول والكليسريدات الثاثية في مصل الدم وكولسةثرول البةي ورفة البةروثين الكلةي للمصةل
وكبديل للمةةادات الحيويةة للفطريةات والسةموم ،كمةا وللثةوم ثةرثير مةةاد للثسةمم بالرصةا لثكوينةه معةةدات
ير قابلة عل الثرسب في الكبد و الانسجة ا لعةلية والجسمية (حسين.)2004 ،
نبات الحبة السودا  Nigella sativa Lيمثاز بكونه ني بالعناصر الغذائيةة والفيثامينةات (ثةاث أنةواع
من فيثامي  Eألفا وبيثا و كاما) ( ،)1978 ،Babayanواحثوا ه عل نوعةان مةن الزيةوت الثابثةة Fixed Oils
والزيةوت الطيةارة  Volatile Oilsوالسةكريات المثعةددة ،كمةا ثحثةو بةذور الحبةة السةودا علة اللكثينةات
 Lectinsالثي لها الةدرة علة مةاومةة البكثريةا و الخمةائر و الفيروسةات .ولهةا الةةدرة أيةةا علة خفة سةكر
الدم ،فةا عن امثاكها العديد من المةواد الفعالةة المهمةة للنشةاط الفسةلجي وخفة الكولسةثرول  ،واحثوائهةا
علة مةةواد مةةادة لألكسةةدة والفطريةات والفيروسةةات ومانعةة السةةرطانات الفايفونيويةدات ( Flavonoidsأبةةو
زيةد .)2002 ،وقةةد ةقةةت هةذه النباثةةات قبةةوة مةةن قبةل المسةةثهلكين كونهةةا طبيعيةة وأمينةةة .والجةةدول ( )1يبةةين
الثحليل الكيماو للنباثات الطبية قيد الدراسة (رايزومات الزنجبيل وبذور الحبة السودا ومسحوق الثوم).
الجدول ( )1الثحليل الكيماو للنباثات الطبية (الزنجبيل وبذور الحبة السودا ومسحوق الثوم)
Table (1) Chemical analysis of medicinal plants (Ginger, Black seeds bean and
(powder). (Garlic AL-Homidan،2005
النسب المئوية
المحتوى
Content

Percentage

الزنجبيل
Ginger

بذور الحبة السوداء
Black bean
seeds

الثوم
Garlic

الرطوبة Moisture

10.25

3.6

9.3

البروتين الخامProtein Crude

8.81

29.92

22.9

3.69

22.45

3.3

69.11

32

51.2

4.88

7.05

7.05

الرماد Ash

3.26

4.98

6.25

المجموع Total

100

100

100

مستخلص االيثر
Ether Extract
الكربوهيدرات
Carbohydrates
األلياف الخام
Crude Fiber

م واد البحث وطرائقه
نُفرذ َالجز العملي من هذا البحةث فةي حةةول قسةم البحةوث الزراعيةة فةي منطةةة الرشةيدية الثابعةة للهيئةة
العامة للبحوث الزراعية للفثرة من  2012 /9/6ولغاية  49 ( 2012 /10 /25يومةا) .اسةثعمل فيهةا  240فرخةا
ير مجنس عمر يوم واحةد ربيةت ثحةت ظةرو قياسةية ،وقةدم لهةا المةا و العليةةة الةياسةية
سمان ياباني ابي
(عليةة بادئة و نمو وعليةة فنثاجية) الموةحة في الجدول ( .)2وعند بداية افسبوع الثاني من عمةر اففةراإ ثةم
ثوزيعهةا عشةوائيا علة المعةامات فةي اثنثةا عشةرة حجةرة (ثربيةة أرةةية) ،كةل معاملةة ثةاث مكةررات ،كةةل
مكةرر عشةةرون فرخةةا (كةل مكةةرر فةةي حجةةرة) .وأةةيفت نسةةب اإلةةةافات النباثيةةة قيةد الدراسةةة فةةرادى عل ة
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المعةامات مةن عمةر  7ولغايةة  42يةوم وثركةت فثةرة افسةبوع السةاب بةدون فةةافة النباثةات للمعةامات كفثةرة
اسثبرا فجسام الطي ور من افحما الطيارة ثجنبا من ظهور نكهثها في الذبائد كما مبين أدناه:
المعاملة افول  :عليةه بدون فةافة النباثات الطبية (سيطرة).
المعاملة الثانية  :عليةه أةي فليها مسحوق رايزومات الزنجبيل بنسبة% 0.6 .
المعاملة الثالثة  :عليةه أةي فليها بذور الحبة السودا بنسبة .% 0.6
المعاملة الرابعة  :عليةه أةي فليها مسحوق الثوم بنسبة .% 0.6
قُدر َم العل والما أمام الطيور بصورة حرة طيلة فثرة الدراسة .واعثمدت نسب اإلةافات النباثيةة أعةاه
علة أسةاس أفةةل نثةةائن لبحةوث سةابةة .وعنةةد عمةر  49يةوم ثةم اخثيةةار أربة طيةور مةةن كةل مكةرر (ذكةةرين
وأنثيةةين) ،ذبحةةت ووزنةةت الةةذبائد المجوفةةة ثةةم قطعةةت ووزنةةت أجةةزا الذبيحةةة ( الصةةدر والظهةةر والفخةةةذين
والجناحين والرقبة) وافجزا المركولة (الكبد والةلب و الةانصة) وحسب الوزن النسبي لةط الذبائد.
ثم الحصولُ عل بذور الحبة السودا ورايزومات الزنجبيل من افسواق المحلية  ،جففت ثةم طحنةت بشةكل
نةاعم .أمةةا مسةحوق الثةةوم فةةد ثةةم الحصةول عليةةه جةاهزا محةةةرا باسةث عمال الةةةغط والثفريةد بةةدون ثعريةةةه
للحرارة من قبل شركة محلية.
الجدول ( )2ثركيب العائق البادئ ،النمو واإلنثاجية والثحليل الكيماو المحسوب
Table (2) Installation of the diets and the initiator of growth, productivity and
chemical analysis calculated

* )0996 ( ،N R C
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الصفات المدروسة:
 – 1وزن الجسم الحي
 – 2الزيادة ألوزنيه الثراكمية
 – 3اسثهاك الغذا الثراكمي
 – 4معامل الثحويل الغذائي الثراكمي
 – 5نسبة الهاكات
 – 6سرعة النمو النسبي
 – 7نسبة أجزا الذبيحة الرئيسة والثانوية وافحشا الداخلية المركولة
 – 8نسبة فنثاج البي H.D.P )EP) Egg Production
 – 9مثوسط عدد البي افسبوعي والكلي  /أنث  /يوم )EN( Egg Number
)EW) Egg Weight
 – 10مثوسط وزن البي
 – 11معامل الثحويل الغذائي للبي )FC( Feed Conversion
 – 12دليل اإلنثاج.
حللةةت النثةةائن باسةةثخدام الثصةةميم العشةةوائي الكامةةل ( )CRDو برنةةامن الثحليةةل اإلحصةةائي الجةةاهز
( ) 2002 SASلثحليل البيانات وفةا لألنموذج الرياةي افثي:
Yij = µ + Ti + Rj + eij.
كما َثـم راخثبار معنوية الفروق بةين المثوسةطات باسةثخدام اخثبةار دنكةن مثعةدر د المةديات (،)1955 ،Duncan
وثـم ر فيجاد الخطر الةياسي للمثوسطات.
ثحت مسثوى معنوية َ ،0.05
النتائج والمناقشة
يشير الجدول (  ) 3فل ثرثير فةافة نباثةات الزنجبيةل والحبةة السةودا ومسةحوق الثةوم بشةكل فةرد فةي
مثوسةطات وزن الجسةم الحةي والنسةبة المئويةةة للهاكةات لطةائر السةمان اليابةةاني.حيةث أظهةرت نثةائن الثحليةةل
اإلحصائي ثفوقةا معنويةا لمعةامات فةةافة النباثةات الطبيةة  3 ،2و  4فةي وزن الجسةم الحةي النهةائي فذ بلغةت
 199.35 ،195.95و  203.58ةةةم علةةة الثةةةةوالي مةارنةةةة بمعاملةةةة السةةةةيطرة افولةةة فذ بلغةةةةت 186.90
ةم.وكانةةت معاملةةة فةةةافة الثةةوم افعل ة حسةةابيا .وهةذا يةةدل عل ة أن إلةةةافة النباثةةات الطبيةةة المخثلفةةة قيةةد
الدراسة ثرثيرا ايجابيا مباشرا في صفة وزن الجسم الحي ،وربما يعود السبب فل ةحثوا هذه النباثةات الطبيةة
عل السكريات المثعددة طويلة السلسلة ذات المنشر ير النشو ( ،)NSPsوالثةي ثعةد مصةدرا مهمةا للطاقةة
وزيادة أعداد البكثريا النافعة  Beneficial Microbialفةي الةنةاة الهةةمية الفةارزة لألنزيمةات الهاةةمة فةي
أمعا الطيور  ،وبالثالي ثسود عل البكثريا المرةية وثمنعها من اةلثصاق بالخايةا الطائيةة المبطنةة لألمعةا
(  Perdomoوآخرون .)2004 ،مما ي د فل ثحسن كفا ة هةم المواد الغذائيةة وبالثةالي سةهولة امثصاصةها
وثمثيلهةا داخةل الجسةم .واثفةةت هةذه النثيجةة مة (  Ademola, Skar, 2003وآخةرون ) 2009 ،الةذين أكةدوا
علة فن النباثةةات الطبيةةة المعطةةاة فةي ةةذا الحيوانةةات المزرعيةةة لهةةا ثةرثيرا ايجابيةةا عل ة الصةةفات اإلنثاجيةةة
للطيور الداجنةة .واخثلفةت مة (عبةد المجيةد ) 2013 ،الةذ أكةد عةدم وجةود اخثافةات معنويةة فةي وزن الجسةم
الحةي النهةائي بةين السةيطرة ومعاملةة فةةافة النباثةات الطبيةة .كةذلك ثبةين حصةول انخفاةةا معنويةا فةي النسةةبة
المئوية للهاكات الكلية في معاملثي الزنجبيل والحبة السودا فذ بلغثا  2.85و  % 1.90عل الثوالي مةارنةة
م معاملثي السيطرة وفةافة الثوم فذ بلغثا  5.70و  % 4.75عل الثوالي .فن اةنخفا المعنو في نسةبة
الهاكات الكلية في هاثين المعاملثين ربما يعود فلة فةةافة الزنجبيةل و الحبةة السةودا فلة ةذا الطيةور قةد
عةةزز الحالةةة الصةةحية ورفةة مةةن نسةةبة حيويةةة وقلةةل نسةةبة النفةةوق فةةي الطيةةور ،أو ربمةةا كةةان السةةبب وجةةود
المركبات الفعالة في الزنجبيل وبذور الحبةة السةودا مثةل مركةب  Thymoquinoneومشةثةاثه كمةواد مةةادة
لألكسةةةةةدة الطبيعيةةةةةةة والثةةةةةي ثةةةةةةوفر الحمايةةةةةةة لألنسةةةةةجة مةةةةةةن مخةةةةةةاطر البيروكسةةةةةيدات والجةةةةةةذور الحةةةةةةرة
(Cindyوآخةةرون .)2001 ،أو قةةد يعةةود السةةبب ةحثةةوا الزنجبيةةةل وبةةذور الحبةةة السةةودا علةة العديةةد مةةةن
المركبات الفعالة مثل الكومارثينةات الثةي ثزيةد ثكةوين بةروثين الجسةم ،فةةا عةن أنهةا ثعةد أيةةا مةواد رافعةة
للمناعة وثةلل المحثوى الميكروبي للبكثريا الةارة في أمعا الطيور ،وهذا بدوره انعكس عل زيةادة الحيويةة
وصةحة الطيةةور وثةليةل نسةةبة الهاكةات وبالثةةالي الحصةول عل ة أدا فنثةاجي أفةةةل .واثفةةت هةةذه النثةائن م ة
(العةةامر  .)2009 ،يوةةةد الجةةدول ( ) 4ثةةرثير فةةةافة الزن جبيةةل والحبةةة السةةودا والثةةوم بشةةكل فةةرد فةةي
مثوسةطات الزيةةادة الوزنيةة الثراكميةةة ةم /طةةائر /أسةةبوع لطةائر السةةمان اليابةاني .ويثبةةين وجةود ثفوقةةا معنويةةا
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لجمي ة معةةامات فةةةافة النباثةةات الطبيةةة فةةي الزيةةادة الوزنيةةة الثراكميةةة مةارنةةة م ة معاملةةة السةةيطرة خةةال
افسابي  6 ،5 ،4 ،3و  7من العمر .وربما يعود السبب فل أن إلةافة النباثات الطبية للعليةة كان لها ثةرثيرا
ايجابيا في وزن الجسم الحي (الجدول  ،)3وان هذا الثرثير انعكس في الزيادة الوزنية الثراكمية لطائر السمان
الياباني .فذ ثفوقت المعامات 3 ،2و  4معنويا في الزيادة الوزنية الثراكم ية عند افسبوع الساب قياسا بمعاملة
السيطرة ،أو لربما يعود السبب فلة أن محثويةات اإلةةافات النباثيةة أحةدثت ثةوازن ميكروبةي للفلةورا المعويةة
وسةادت افحيةةا المجهريةة المفيةةدة ممةا أدى فل ة رفة كفةةا ة الهةةم واةمثصةةا للةنةاة الهةةةمية وزاد وزن
الجسةم الحةي والزيةةادة الوزنيةة .واثفةةةت هةذه النثيجةةة مة (احمةةد ; 2002 ،العةةابي ; 2004 ،الحيةةاني; 2005 ،
العامر .)2012 ،
الجةةدول ( )3ثةةرثير فةةةافة الزنجبيةةل والحبةةة السةةودا والثةةوم فةةي مثوسةةطات وزن الجسةةم الحةةي ( ةةم) %
الهاكات لطائر السمان الياباني.
Table (3) The effect of adding ginger and black bean and garlic in the mean body
weight (g), Mortality% for the Japanese quail.

افحر

المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال ()p<0.05

الجدول ( )6ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السودا والثوم في مثوسطات الزيادة الوزنية الثراكمية م  /طائر/
أسبوع لطائر السمان الياباني.
Table (4) The effect of adding ginger and black bean and garlic in a weight gain of
cumulative g /bird/week for the Japanese quail.

افحر

المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال ()p<0.05
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يبين الجدول ( )5ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السةودا والثةوم بشةكل فةرد فةي مثوسةطات اسةثهاك العلة
الثراكمي ( م/طائر/أسبوعيا) لطائر السمان الياباني .وبصورة عامة ياحظ مةن الجةدول وجةود فروقةا معنويةة
بين جمي المعامات فةي صةفة اسةثهاك العلة الثراكمةي بةين جمية المعةامات علة طةول مةدة ا لدراسةة .فذ
ياحظ وجود انخفاةا معنويا في اسثهاك العل الثراكمي للمعاملة  2وعل طول مدة الدراسة قياسا بمعاملة
السيطرة ،وربما يعود السبب فل عدم اسثطاعة الطيور الثعود عل الطعم الاذع الةذ يسةبغه نبةات الزنجبيةل
علةةةةةة العليةةةةةةةةة والةةةةةةذ أدى فلةةةةةةة قلةةةةةةة ثنةةةةةةةاول الطيةةةةةةور للعلةةةةةةة  .وقةةةةةةد اثفةةةةةةةةت هةةةةةةذه النثيجةةةةةةةة مةةةةةةة
(Karaogluوآخةرون .)2004 ،أمةةا خةةال افسةبوع السةةاب فةةةد ثبةين وجةةود انخفاةةةا معنويةا لهةةذه الصةةفة فةةي
جمي معامات اإلةافة فذ بلغن  841.37 ،833.69و  840.92م عل الثوالي مةارنة م معاملة السيطرة
فذ بلغةةةت  862.85ةةةم .وهةةةذا يعنةةةي انخفةةةا  % 2.8عةةةن المثوسةةةط ةسةةةثهاك العلةةة الثراكمةةةي لبةةةاقي
المعامات ،والذ بدوره سيزيد من المردود الربحي عل مسثوى المشاري الكبيرة.
الثراكمةةي ةةم /

الجةدول ( )6ثةةرثير فةةافة الزنجبيةةل والحبةةة السةودا والثةةوم فةي مثوسةةطات اسةةثهاك العلة
طائر /أسبوعيا لطائر السمان الياباني.
Table (5) The effect of adding ginger and black bean and garlic in the mean
cumulative feed consumption g/bird/week for the Japanese quail.
المعامات
Treatment
:0السيطرة
1: Control
:8فةافة  % 1.4الزنجبيل
2:Add %0.6 ginger
:3فةافة  % 1.4حبة سودا
3:Add %0.6 black bean
6فةافة  % 1.4ثوم
4:Add %0.6 garlic
افحر

0
53.89
53.89
53.89
53.89

مثوسطات اسثهاك العل الثراكمي م  /طائر /أسبوعيا
Cumulative feed g / bird / week
4
6
6
3
8
664.30 488.55 332.60 186.98 113.30
a
a
a
a
a
633.54 455.96 298.54 172.31 106.51
b
c
c
b
b
645.47 469.22 312.37 193.77 112.86
ab
bc
b
a
a
649.02 477.47 325.72 194.74 104.14
ab
ab
a
a
b

المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال ))P<0.05

6
862.85
a
833.69
b
841.37
b
840.92
b

يشير الجدول ( ) 6ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السودا والثوم بشةكل فةرد فةي مثوسةطات معامةل الثحويةل
الغةذائي الثكميلةةي كغةةم عل ة /كغم زيةادة وزنية/طائر/أسةةبوعيا لطةةائر السةةمان اليابةاني .وياحةةظ ظهةةور ثحسةةنا
معنويا في معامل الثحويل الغذائي للمعاملة  4مةارنة م معاملة السيطرة عل طول مدة الدراسة ،وربما يعود
السب ب فل أن فةافة الثوم قةد حسةن مةن صةفات الغةذا فةي الهةةم واةمثصةا والثمثيةل وبالثةالي أدى فلة
زيادة كفا ة اةسثفادة من العل مثجهة نحو اةسثفادة المثل وبرعل زيادة وزنية وبةاق مةا يمكةن مةن اسةثهاك
العل  .أو ربما كان السبب احثوا الثوم عل مواد فعالة ثحسن من خصائ الغذا  .أما فةي افسةبوع السةاب
فةةةد لةةوحظ جليةةا ثحسةةن كفةةا ة الثحويةةل الغةةذائي لجمي ة معةةامات اإلةةةافات للنباثةةات الطبيةةة مةارنةةة بمعاملةةة
السةةيطرة .وربمةةا كةةان السةةبب حسةةب ثفسةةير الباحثةةان Tollbaو 2003 ،Hassanبةةاحثوا النباثةةات عل ة مةةواد
فعالةةة مةاومةةة للبكثريةةا والخمةةائر والفيروسةةات أو مةةواد مةةةادة لألكسةةدة والفطريةةات أدت فلةة رفةة النشةةاط
الفسلجي وكفا ة اسثهاك الغذا وحصول الطائر عل الحةد افدنة مةن مثطلباثةه لل طاقةة واةمثنةاع عةن ثنةاول
الغذا وبالثالي ثحسن معامل الثحويل الغذائي.
يوةد الجدول (  ) 7ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السودا والثوم بشكل فةرد فةي معةدل النمةو النسةبي لطةائر
السمان الياباني .لوحظ وجود انخفا معنو في معدل سرعة النمو النسبي بثةدم العمر .كما ثبين عدم وجةود
اخثافات معنوية بين جمي المعامات خال مةدة الدراسةة عةدا افسةبوع السةاب فذ ثبةين ثفةوق المعاملةة  4فةي
معدل النمو النسبي عل بباقي ا لمعامات .وهذا يدل عل أن فةافة الثوم فل ذا طائر السمان الياباني أدى
في افعمار المثةرخرة فلة زيةادة سةرعة النمةو النسةبي ،فذ يعةد الثةوم مةن أفةةل النباثةات الطبيةة كمحفةز للنمةو
فةةةةةةةا عةةةةةةةن احثوائةةةةةةةه علةةةةةةة افحمةةةةةةةا اةمينيةةةةةةةة الكبريثيةةةةةةةة ومةةةةةةةواد ثشةةةةةةةبه الهرمونةةةةةةةات الجنسةةةةةةةية
 Sex Hormonesالثةي ثزيةد مةن قابليةة الجسةم الفسةةلجية علة الثفاعةل بةين الوراثةة وكفةا ة اسةثهاك الغةةذا
وبالثالي زيادة سرعة النمو (. )1985 ،Bloch
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الجدول ( )4ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السودا والثوم في مثوسطات معامل الثحويل الغذائي الثراكمي م
عل  /م زيادة وزنية/طائر/أسبوع لطائر السمان الياباني.
Table (6) The effect of adding ginger and black bean and garlic in the average feed
conversion ratio cumulative g feed / g increase grains / bird / week for the
Japanese quail.
المعامات
Treatment
:0السيطرة
1: Control
:8فةافة  % 1.4الزنجبيل
2:Add %0.6 ginger
:3فةافة  % 1.4حبة سودا
3:Add %0.6 black bean
:6فةافة  % 1.4ثوم
4:Add %0.6 garlic

افحر

مثوسطات معامل الثحويل الغذائي الثراكمي م عل  /م زيادة
وزنية/طائر/أسبوع
Average feed conversion ratio cumulative g feed / g
increase grains / bird / week
6
4
6
6
3
8
4.82
4.03
3.40
2.80
2.45
2.15
A
a
a
a
a
a
4.45
3.61
2.83
2.35
2.10
2.05
b
b
bc
cd
bc
ab
4.40
3.61
2.87
2.40
2.25
2.05
b
b
bc
bc
b
ab
4.30
3.63
2.90
2.45
2.20
1.80
b
b
bc
b
bc
c

المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال ))P<0.05

الجةدول ( )6ثةرثير فةةافة الزنجبيةل والحبةةة السةودا والثةوم فةي معةدل النمةةو النسةبي /أسةبوع لطةائر السةةمان
الياباني.
Table (7) The effect of adding ginger and black bean and garlic in the relative
growth rate/week for the Japanese quail.

ا فحر

المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال ))P<0.05

يبةين الجةةدول ( ) 8فلة ثةةرثير فةةةافة الزنجبيةل والحبةةة السةةودا والثةوم بشةةكل فةةرد فةي مثوسةةطات والنسةةبة
المئوية فجزا الذبيحة الرئيسة والثانوية والنسبة المئوية لألحشا المركولة لطائر السمان اليابةاني .وقةد حسةبت
أجزا الذبيحة كنسب مئوية من وزن الذبيحة .كما ثبين عدم وجود اخثافات معنوية في النسبة المئوية لألفخةاذ
والظهر بين جمي المعامات .في حين ثفوقت المعاملة الرابعة معنويا في النسبة المئوية لةطعة الصدر مةارنةة
م المعامات  2 ،1و .3ولم ياحظ وجود اخثافات معنوية بين جمي المعامات في النسبة المئويةة لألجةزا
الثانوية (افجنحة والرقبة) والنسبة المئوية لألحشا المركولة.
يفيد الجدول ( ) 9ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السودا والثوم بشكل فرد فةي مثوسةطات نسةبة فنثةاج البةي
محسوبة عل أساس  ،Hen Day Productionعدد البي  ،معةدل وزن البةي الكلةي ،كثلةة البةي الكليةة،
معامةل ثحويةةل البةةي لطةةائر السةةمان اليابةةاني .وياحةةظ وجةود ثفوقةةا معنويةةا فةةي نسةةبة فنثةةاج البةةي % EP
لصالد المعامات السيطرة والمعاملة  3و 4مةارنة م المعاملةة  2.فةي حةين لةم يكةن هنةاك اخثافةات معنويةة

60

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8102 )3

)ISSN: 2224 - 9796 (Online
)ISSN: 1815 - 316 X (Print

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8102

بين جمية المعةامات فةي معةدل عةدد البي /أنث /يةوم  % ENخةال افسةبوعين السةادس والسةاب  .فةي حةين
ثبين وجود ارثفاعا مع نويا في معدل عدد البي الكلي/أنث خةال افسةبوعين افول والثةاني معةا فةي % EN
لصالد المعاملة  2قياسا بباقي المعامات .ولم ياحةظ وجةود اخثافةات معنويةة فةي معةدل وزن البةي للفثةرة
الكلية  % EWم /بيةة بين جمي المعامات .وثبين وجود ثفوقا معنويا في معامل الثحويل الغةذائي للبةي
 % FCم عل  /م بي لألسبوع افول لإلنثاج لصالد المعاملثين السيطرة و  2مةارنةة بالمعةاملثين  3و .4
ةم علة  /م بةي لصةالد المعاملةة  2مةارنةة
كما ثبين وجود ثحسنا معنويا في معامل الثحويل الكلي للبي
بباقي المعامات.
الجدول ( )2ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السودا والثوم في مثوسطات  %فجزا الذبيحة الرئيسةة والثانويةة
ولألحشا المركولة لطائر السمان الياباني.
Table (8) The effect of adding ginger and black bean and garlic% in average
carcass parts to the main and secondary and edible giblet % for the
Japanese quail.

افحر

المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال ))P<0.05
(Carcass Secondary Parts) C.S.P )Carcass Main Parts) C.M.P(Edible Giblet) E.P

 ،معدل

الجدول ( )9ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السودا والثوم في مثوسطات  %فنثاج البي  ،عدد البي
وزن البي الكلي ،كثلة البي الكلي ،معامل ثحويل البي لطائر السمان الياباني.
Table (9) Effect of ginger and black bean and garlic% in average egg production,
number of eggs, egg weight rate overall, the total mass of eggs, egg
conversion factor for the Japanese quail.

افحر

المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال ))P<0.05
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لطةائر

) ثرثير فةافة الزنجبيل والحبة السةودا والثةوم فةي معةدل دليةل اإلنثةاج لألسةبوع السةاب01 ( ا لجدول
السمان الياباني
Table (10) The effect of the addition ginger and black bean and garlic in the
production index plants for the seventh week for the Japanese quail

.)P<0.05) المخثلفة عموديا ثعني وجود فروقا معنوية عند مسثوى احثمال

افحر

ADD GINGER Zingiber officinale , GARLIC POWDER Allium sativum L.
AND BLACK BEAN SEEDS Nigella sativa L. TO FEED AND ITS IMPACT
ON PRODUCTIVITY AND SOME PHYSIOLOGICAL TRAITS OF
JAPANESE QUAIL.
Faiyz Sami AL-Khateeb (1) Shehab Ahmed Hameed (2)
Samir Hamid Majid (3) Salem Thanon Younis (4)
)1 (
Department of Livestock Faculty of Agriculture and Forestry, University
of Mosul , Iraq
(2)(3)(4)
Department of Agricultural Research , the Public Authority for
Agricultural Research in Nineveh , the Ministry of Agriculture , Iraq.
Email.drfaiyz@yahoo.com
Abstract
This study was conducted to know the effect of adding plants, ginger and black
bean and garlic to feed on some production traits and egg production of Japanese
quail during 49 days of age. Chicks were divided into four treatments of the first
control -free plant additions and second treatment is add ginger and third treatment
is add black bean and garlic add a fourth. After a statistical analysis of the results,
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show the superiority of all transactions of plant additions morally in body weight
and the weight gain and cumulative food conversion efficiency compared to control.
It also shows a significant decrease in the percentage mortality of both 2 and 3 as
compared with the 1 and 4. As it turns out the existence of a significant decrease of
the coefficients 2.3 and 4 in feed consumption at the end of the seventh week
compared to control. While in 4 treatment it was noticed that there was increase
outweigh the relative growth rate and chest piece compared to the rest of the
transactions. It was noted the presence of significant superiority in the dressing
percentage of 3 and 4 compared to control. As shown the presence of significant
superiority in the proportion of egg production(H.D.P) EP% transaction control and
2 compared with 3 and 4 and the significant superiority of treatment 2 in the
average number of eggs / female EN% and the conversion factor total eggs g feed /
g eggs compared to the rest of the transaction. The significant superiority in the
efficiency of feed conversion of eggs FC% of 1 and 2 compared with 3 and 4. We
conclude from this study that the addition of medicinal plants have a positive effect
on body weight and to reduce the proportion of mortality Japanese quail and this in
turn enhances the economic situation at the level of education on major projects.
Key words:Ginger + black bean + garlic + Japanese quail.
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