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الخالصة
أجريت هذه الدراسذة ليييذيم يذ ثير إ ذافة بعذا النبايذات الحبيذة مسذحو الزعيذر )(Thyme Vulgaris
ومسحو الفلفل األحمر ) (Capsicum Annumوالمعذزز الحيذوي ( ) Bio SB-Goldإلذ العلييذة فذي بعذا
معايير األداء اإلنياجي لفروج اللحم ،أسيعمل فيها (  ) 041فرخا غير مجنس من نوع اربريكرز مرقمذة فرديذا
بعمذر يذذوم واحذذد وزعذت إل ذ أربعذذة معذام ت ( مكذذرران لكذذل معاملذة ،يحيذذوي كذذل مكذرر  81فرخذذا) كانذذت
المعاملة االول سيحرة (خالية من أي إ ذافة) ،أمذا المعاملذة الثانيذة ف ذيي اليهذا مسذحو الزعيذر ،%1.1
المعاملة الثالثة أ يي اليها مسحو الفلفل األحمر  %1.1أي ا بينم ا المعاملة الرابعذة يذم إ ذافة  %1.0مذن
المعزز الحيوي من  0يوم لغايذة عمذر  68يومذا ،اظهذرت نيذا ا اليحليذل االحصذا ي إلذ أن مجموعذة الحيذور
اليي يناولت العلي الحاوي عل مسحو الفلفل األحمر حصل فيها زيادة معنويذة ) (p≤0.05فذي وزن الجسذم
الحي والزيادة الوزنية ويحسن معامل اليحويل الغها ي بالميارنة مع معاملة السيحرة ،وكذهل سذجلت انخفا ذا
معنويا في نسبة اله كات مما أدى إل اريفاع معنوي في قيم الدليل اإلنياجي لحيور هه المعاملة ،ولم ي حظ
وجود فروقات معنوية بين معامليي الزعيذر والمعذزز الحيذوي ميارنذة بعلييذة السذيحرة فذي صذفات وزن الجسذم
الحذي ،والزيذذادة الوزنيذذة ،واسذيه العلذذي ومعامذذل اليحويذل الغذذها ي ،بذذالرغم مذن أن قيمذذة الذذدليل اإلنيذذاجي
لهايين المعامليين قد يحسنت معنويا بالميارنة مع معاملة السيحرة.
الكلمات المفياحية  :النبايات الحبية ،المعزز الحيوي ،فروج اللحم.
ياريخ يسلم البحث 8106/0/7 :وقبوله 8102/00/7

المقدمة
يحيذل النبايذات الحبيذة مكانذة مميذزة وكبيذرة فذي اإلنيذاج الزراعذي العذالمي كبذديل عذن الم ذادات الحياييذة لمذا
يحيويذذه مذذن مذذواد كيميا يذذة حبي عيذذة هات فا ذذدة كبيذذرة فذذي ي ثيرهذذا الفسذذيولوجي ونشذذاحها الع جذذي (الجذذاره،
 ) 2001وهات اثار جانبية قليلة عل صحة اإلنسان والحيوان بالميارنة مع الم ادات الحيايية اليي يذثثر علذ
صحة المسيهل بشكل سلبي لظهور عيرات بكييرية مياومة للم ادات الحيوية الييليدية مما ينعكس سذلبا علذ
صحة البشر (سعد الدين )1986 ،ومن ه ه البدا ل األعشاب والنبايات الحبية أو المعززات الحيوية.
نبات الزعير أو السعير :ويسم أي ا الصعير ) (Thyme Vulgarisوهذو نبذات مشذهور مذن الفصذيلة الشذفوية
ويكثر زراعيه بصفة عامة في دول حذوا االبذيا الميوسذح ولذه را حذة عحريذة قويذة وحعمذه حذار مذر قلذي
(سذذعد ورخذذرون ،)1988 ،وي ُْعذذدّ مذذن األعشذذاب اليذذي ييميذذز بكونهذذا مصذذدرا حبيعيذذا للمذذواد الم ذذادة ل كسذذدة
( ،)1989 ،Mayويعد الزعير أحد النبايات الحبية الهي ييم اسيخدامه في االغهية لمنع حدوث االكسدة الهايية
(Woodورخذذرون ) 1971 ،والجذذزء الفعذذال والمسذذيخدم حبيذذا فذذي نبذذات الزعيذذر هذذو األورا واليمذذم ا لناميذذة
الزهرية حيث يحيوي األورا عل زيوت حيارة بنسذبة ( )%81- 1ويحيذوي هذها الزيذت علذ حذوالي %11
مذذذذذن المذذذذذواد الفينوليذذذذذة واهمهذذذذذا الثذذذذذايمول والكذذذذذارفكرول اللذذذذذهين يعذذذذذزى لهمذذذذذا الفوا ذذذذذد الحبيذذذذذة لنبذذذذذات
الزعير(سعدورخرون ) 1988 ،وكهل يحيوي الزعير عل مواد صمغية راينجية واليانين وحاما الينولي .
نبات الفلفل األحمر :ينيمي نبات الفلفل األحمر ) (Capsicum Annumإلذ العا لذة  Solanceaeواليذي ي ذم
اكثذر مذذن  81نذذوع مذن الجذذنس  Capsicumويعيبذذر مذن النبايذذات الحبيذذة الغها يذة المهمذذة والواسذذعة االنيشذذار
واالسيخدام في العالم (Simonورخرون.)1984 ،
ويحيذوي نبذات الفلفذل األحمذر علذ العديذد مذذن المركبذات الكيماويذة الفعالذة والعناصذر الغها يذة ومنهذا الزيذذوت
االساسذذية ،السذذوالمين Capsicidin ،beta carotene ،Capcidiol ،capsaicine ،Flavonoids ،ويعيبذذر
غنذي جذدا بفييذاميني Aو Cومصذدرا جيذدا لمعظذم مجموعذة فييامينذات  Bوبذاألخ  B6كمذا أنذه غنذي بالعديذد
من العناصر المعدنية مثل البوياسيوم والمغنيسيوم والحديد وغيرها (Ballardورخرون ) 1970 ،أن المركبذات
ع جية (محمود والسامرا ي.)1988 ،
الفعالة للفلفل األحمر يمنحه خصا

البحث مسيل من رسالة ماجسيير للباحث الثاني
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المعززات الحيوية  :عبارة عن مزارع ميكروبية حية سواء بكيريا أو خمذا ر يعحذ للحيذور لييذوم هذه االحيذاء
باالسذييحان علذ الخ يذا الح يذة المبحنذة للينذاة اله ذمية وباليذالي غلذ المسذييب ت  Receptorsالموجذذودة
عل ذ جذذدران هذذه الخ يذذا وكذذهل لمنذذع وصذذول البكيريذذا المر ذذية مثذذل السذذالموني و الك ذوالي واليصذذاقها
بالخ يا الح ية ولهها سوي يخرج مع الف ذ ت إلذ خذارج الجسذم ويسذم هذه العمليذة باإلقصذاء الينافسذي
( Competitive exclusionنذاجي ) 2006 ،وللوصذذول إلذ هذها الهذدي ورفذذع كفذاءة االسذيفادة مذن العلذذي
الميناول فيد اجريت العديذد مذن الدراسذات اليذي يي ذمن اسذيخدام بعذ ا الم ذادات الميكروبيذة الحبيعيذة مثذل
الخميذذذرة الحيذذذة  Shareef( Saccharomyces cerevisiaeو .) 2009 ،Al-Dabbaghيهذذذدي الدراسذذذة
الحاليذذة معرفذذة ي ذ ثير إ ذذافة بعذذا األعشذذاب الحبيذذة (مسذذحو الزعيذذر ومسذذحو الفلفذذل األحمذذر) والمعذذزز
الحيوي في العليية وي ثيرها في األداء اإلنياجي لفروج اللحم.
مواد البحث وطرائقه
أجريت هه الدراسة في حيول قسذم علذوم الثذروة الحيوانيذة اليابعذة لكليذة الزراعذة والغابذات /جامعذة الموصذل
للمدة من  8108/00 /01ولغاية  8108/08/87وكان الهدي اسيعمال بعا النبايات الحبية (الفلفل األحمذر
والزعير) والمعزز الحيوي فذي يغهيذة فذروج اللحذم وي ثيرهذا فذي األداء اإلنيذاجي لفذروج اللحذم ،اسذيخدم 041
فرخذا فذروج لحذم غيذر مجذنس (اربرايكذذرز) مرقمذة فرديذا بعمذر يذوم واحذذد مجهذزة مذن شذركة األمذين األهليذذة
ووزعذ ْ
ذت
للذدواجن فذذي مدينذذة الموصذذل ،وبمعذذدل وزن االفذذرا  61غذذم غذهيت بصذذورة حذذرة ad Libitum
ِ
بصورة عشوا ية إل أربع معام ت يغهوية لكل معاملة مكرران وبواقع  81فرخا للمكرر الواحد كما يلي :
المعاملة األول  :السيحرة (عليية قياسية بدون إ افة).
المعاملة الثانية  :عليية قياسية  +إ افة  %1.1مسحو نبات الزعير.
المعاملة الثالثة  :عليية قياسية  +إ افة  %1.1مسحو الفلفل األحمر.
المعاملة الرابعة  :عليية قياسية  +إ افة  %1.0معزز حيوي.
يذم الحصذول عل ذ نبذات الزعيذذر ومسذحو الفلفذل مذذن االسذوا المحليذذة والمعذزز الحيذوي مذذن انيذاج الشذذركة
الكوريذذذة  Daehan new Pharmيحيذذذذوي الكيلذذذوغرام الواحذذذذد علذذذ الخميذذذرة الحيذذذذة Live Yeast
( 3.0×1011 CFUخميذرة  Saccharomyces Cerevisiaeو 4.0×109 CFUمذن بكيريذا Bacillus
 .)Subtilisاسيخدمت قاعة من النوع نصي ال مفيذو يحيذوي علذ شذبابي مذن الجهيذين وهات أر ذية مبلحذة
باإلسمنت ،والياعة مزودة ب ربع مفرغات هواء هات قدرة (  ) 4111دورة /دقيية ل مان انيظذام عمليذة اليهويذة
بالصورة الصذحيحة .نظفذت الياعذة وه لذ بغسذلها بالمذاء لعذدة مذرات ويذم يعييمهذا بمحلذول الذر اليذود يركيذز
 %1واسذيعمل اليذبن كفرشذة ل ر ذية بسذم ( ) 1سذم ،واسذيخدمت المذداف الكهربا يذة حيذث وزعذت بصذذورة
منيظمة عل جانبي الياعة باإل ذافة إلذ الحا ذنات الغازيذة ليدف ذة الياعذة حيذث و ذعت فذي الممذر الوسذحي
للياعة وقد يم قياس درجة حرارة الياعة باسذيخدام محذارير ز بييذة لييذاس درجذة الحذرارة العظمذ والصذغرى،
أمذا اال ذذاء ة يذذم اسذذيخدام مصذابي قذذوة  41واح عل ذ جذذانبي الياعذذة بحيذث يحصذذل االفذذرا عل ذ  86سذذاعة
إ اءة في اليوم وحيلة مدة اليجربة .وكانت األفرا يحت رعاية صذحية بيحريذة حيلذة مذدة اليربيذة ويذم يحبيذ
برناما صحي وقا ي للحيور باليعاون مع وحدة الرعاية البيحرية في قسم الثروة الحيوانية.
اسذيخدمت عليييذذان (بذاد ونذذاهي) والعلييذة كانذذت عل ذ شذكل مجذذرو مخلذوح ميجذذانس ويذم يكذذوين الع ذ
حسذب اليوصذيات المعيمذدة مذن قبذل المجلذس الذوحني ل بحذاث N.R.C.( National Research Council
 (1994حيث يبين جدول (  )0مكونات العليييين.
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جدول ( )0يبين المكونات واليركيب الكيمياوي ل عليييي الباد والناهي المسيخدمة في الدراسة
Table (1) shows the components of the starter and the finisher diets used in the
study and the chemical composition of both.
عليية الباد Starter diet
17
31

عليية الناهيFinisher diet
41
81

المادة العلفية االوليةIngredents%
هرة صفراء Yellow corn
كسبة فول الصويا (  %62برويين)
Soyabean meal
01
01
*مركز بروييني Protein constrate
6
8
زيت نبايي Vegetable oil
مسحو حجر الكلس
1.4
1.4
1.0
1.0
**مسحو بريمكس
1.11
1.11
م اد فحريات
مل الحعام
1.81
1.81
011
011
المجموع
اليحليل الكيميا ي المحسوب Calculated Chemical analysis
3033
3110
الحاقة األي ية كيلو سعرة  /كغم
ME .Kcal/Kg
80.04
83.31
برويين خام محسوب
Cal. Crude Protein
1.10
1.16
المثيونين Methionine
1.24
1.23
المثيونين  +السسيين
Methionine + Cys.
0.03
0.80
ال يسين Lysine
1.38
1.37
كالسيوم Calcium
1.12
1.13
فسفورميوفر Available Phosphor
اليحليل الكيميا ي الميدر (الفعلي) Determined chemical analysis
80.68
83.40
برويين خام Crude Protein
4.311
6.204
مسيخل األيثر Ether extract
8.668
8.432
األلياي الخام Crude fiber
4.42
4.74
الرماد Ash

* مركذذذز برويينذذذي :مجهذذذذز مذذذن شذذذركة الذذذذوافي () WAFIالهولنديذذذة ،ويحيذذذوي علذذذذ  %61بذذذرويين خذذذذام،
 8011كيلوسذعرة/كغم حاقذذة ممثلذذة %1 ،دهذذن خذذام %8 ،أليذذاي خذذام %21 ،3 ،اليسذذين %3.71 ،مثيذذونين،
 %6مثيونين+سسذذذذيين %4.1 ،كالسذذذذذيوم %8.4 ،فسذذذذذفور %8.3 ،صذذذذذوديوم 0411 ،ملغم/كغذذذذذم منغنيذذذذذز،
0811ملغم/كغم زنذ 0111 ،ملغم/كغذم حديذد81 ،ملغم/كغذم يذود3 ،ملغم/كغذم كوبلذت 1،ملغم/كغذم سذيلينيوم،
0111ملغم/كغذذم سيلينومايسذذين 881 ،وحذذدة دوليذذة/كغم فييذذامين  41 ،Aوحذذدة دوليذذة/كغم فييذذامين 411 ،D3
ملغم/كغم فييامين  41 ،Eملغم/كغم فييامين  061 ،B1ملغم/كغم فييامين  21،B2ملغم/كغم فييذامين 611 ،B6
مايكروغرام/كغم فييامين  211 ،B12ملغم/كغم نياسين 81 ،ملغم/كغم حذاما الفوليذ  11 ،ملغم/كغذم فييذامين
 1111 ،K3ملغم/كغم كولين 811 ،ملغم/كغم كوبر **.كل  0كغم بريمكس يحيوي عل  411.111 :وحدة دولية
فييذذامين  811.111 ،Aوحذذدة دوليذذة فييذذامين  011 ، D3ملغذذم فييذذامين  811 ، B1ملغذذم فييذذامين 01، B2ملغذذم
فييذذامين  0 ،0،B6ملغذذم فييذذامين  71 ، B12ملغذذم فييذذامين  81، Eملغذذم فييذذامين 1،8 ، K3غذذم اليسذذين01 ،غذذم
مثيذذونين81 ،غذذم كلوريذذد الصذذوديوم1،غذذم كاربونذذات المنغنسذذيوم0،غذذم كاربونذذات المنغنيذذز0،غذذم كاربونذذات
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الزنذ 241 ،663 ،غذم كاربونذات الكالسذذيوم8،غذم سذلفات الحديذد 111 ،ملغذذم سذلفات الكذوبر 111 ،ملغذم سذذلفات
الكوبلت311 ،غم فوسفات الكالسيوم.
حللذذذذت البيانذذذذات اليذذذذي يذذذذم الحصذذذذول عليهذذذذا فذذذذي هذذذذه الدراسذذذذة إحصذذذذا يا باسذذذذيخدام اليصذذذذميم العشذذذذوا ي
الكامذذل ) Completely Randomized Design (C.R.Dليجربذذة بسذذيحة وكانذذت معادلذذة األنمذذوهج
الريا ي كاآليي :
Yij = µ + ti + eij
….t،2،i=1
….r،2،j=1
إه أنّ :
 =Yijقيمذة المشذذاهدة  jللصذذفة المدروسـذذـة العا ذدة لي ذ ثير المعاملذذة بذذـ (الزعيذر او الفلفذذل االحمذذر او المعذذزز
الحيوي) . i
 = µالميوسح العام لليجربة .
 = tiي ثير المعاملة  ،إه إن . ...،2 ،1 = i
 = eijي ثير الخح اليجريبي للمشاهدة  jمن المعاملة .i
وليحديذذذذذذذذد معنويذذذذذذذذة الفروقذذذذذذذذذات بذذذذذذذذين الميوسذذذذذذذذذحات اسذذذذذذذذيخدم اخيبذذذذذذذذار دنكذذذذذذذذذن الميعذذذذذذذذدد المذذذذذذذذذديات
 ) 1955 ،Duncan( Duacans Multiple Range Testوحللذذت البيانذذات احصذذا يا باسذذيخدام البرنذذاما
الجاهز ( (2003 ،SASلليحاليل اإلحصا ية.
النتائج والمناقشة
ييبين من الجدول ( ) 8وجود اريفذاع معنذوي ) (p≤0.05فذي معذدل وزن الجسذم الحذي لحيذور المعاملذة الثالثذة
( %1.1مسحو الفلفل) ميارنة مع معامليي السيحرة والمعزز ،وقد يعزى سبب يفو معاملة الفلفل عل بذاقي
المعام ت إل فعالية مركب  Capsaicineالغنذي بفييذامين  Cالذهي حسذن مذن الحالذة الصذحية العامذة للحذا ر
والهي أنعك س بذدور علذ وزن الجسذم الحذي (  Al-Kassieورخذرون .) 2012 ،وييفذ هذه الدراسذة مذع مذا
يوصل اليه  ) 2005) Eldeekالهي أسينيا أنه يمكن إ افة الفلفذل األحمذر بنسذبة  %1.31- 1.01فذي ع ذ
فروج اللحم بدي عن الم اد الحيذوي المعذزز للنمذو ( )Oxytetracylinبيركيذز  ،%1.10وقذد أكذد Loddi
ورخرون (  ) 2005أن الفلفل األحمر له ي ثيرات فعالة معززة للنمو كما يعد الفلفل األحمر م ذادا حيويذا نظذرا
الحيوا ذذه عل ذ مركذذب  Capsaicineالفعذذال ذذد المسذذببات المر ذذية والفايروسذذية ( Surhورخذذرون1998 ،
و Simonورخرون.)1984 ،
كما يبين الجدول ( ) 8اي ا حصول اريفاع معنذوي فذي معذدل الزيذادة الوزنيذة الكليذة للمعاملذة الثالثذة ( %1.1
مسحو الفلفل االحمر) ميارنذة مذع معذامليي السذيحرة ومسذحو الزعيذر فذي حذين لذم يظهذر المعادلذة الرابعذة
(  %1.0المعذزز الحيذذوي) فروقذا معنويذذة مذع بييذذة المعذام ت .ايفيذذت هذه الدراسذذة مذع نيذذا ا شذليا ورخذذرون
(  ) 2009الهين اشاروا إل أن اسيخدام الفلفل األحمر  3 ،8غم/كغم علي أدى إل يحسن معنوي فذي الزيذادة
الوزنيذة الكليذذة وربمذا يعذذود السذبب إل ذ حذدوث يحسذذن وزيذادة إفذذراز العديذد مذذن األنزيمذات الها ذذمة وزيذذادة
جريان مادة الصفراء وباليالي زيادة جاهز ية العناصر الغها ية وانعكاسها عل يسريع عمليذة النمذو (،Eldeek
 2005و Platelورخرون 2002 ،و Jamrozو.)2002 ،Kamel
وي حظ من الجدول (  ) 8عدم وجود فروقات معنوية ) (p≤0.05بين جميذع المعذام ت اليجريبيذة فذي معذدالت
العلي عند اسيخدام مسحو الزعير ،والفلفذل األحمذر والمعذزز الحيذوي جذاءت هذه النيذا ا ميوافيذة
اسيه
لمذذا يوصذذل اليذذه كذذل مذذن ( Al-Kassi ،2013 ،Al-Khdriورخذذرون Gracia ،2012 ،ورخذذرون،2012 ،
 Al-Kassiورخذرون Toghyani ،2011 ،ورخذذرون ،2010 ،شذذليا ورخذذرون 2010 ،و  ) 2004 ،Imالذذهين
أشاروا إل عدم وجود فروقات معنوية في كمية العلي المسيهل .
كما ي حظ من الجدول ( ) 8حصول يحسن معنوي ) (p≤0.05للمعاملة الثالثة (  %1.1مسذحو الفلفذل) علذ
جميذذع المعذذام ت اليجريبيذذة فذذي صذذفة معامذذل اليحويذذل الغذذها ي وهذذه الدراسذذة جذذاءت ميفيذذة مذذع العديذذد مذذن
الدراسذذذات حيذذذذث اشذذذار كذذذذل مذذذن  Al-Kassieورخذذذذرون)  Al-Kassie )2012ورخذذذرون ) )2011شذذذذليا
ورخرون)  ) 2005 ( Eldeek )8113إل أن إ افة الفلفل األحمر أو األسود بنسب ييراو بين 1.3 - 1.01
غم/كغم علي أو المزج بينهما يثدي إل يحسين معنوي في معامل اليحويل الغها ي لفروج اللحم.

062

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
المجلد ( )64العدد (8102 )6

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

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (4) 8102

وي حذظ مذذن الجذذدول ( ) 8حصذذول انخفذاا معنذذوي ) (p≤0.05فذذي نسذبة اله كذذات الكليذذة لمعاملذذة الفلفذذل
األحمر ميارنة ببذاقي المعذام ت ،بينمذا ال يوجذد فروقذات معنويذة بذين بذاقي المعذام ت بذالرغم مذن االنخفذاا
الحسذابي الوا ذ فذي نسذذبة اله كذذات لصذال معذذامليي الزعيذر والمعذذزز الحيذذوي ميارنذة بمعاملذذة السذذيحرة،
ويباينت نيا ا الباحثين فيما ييعل باله كات فيد الحظت بندر ورخرون (  ) 2012حصول انخفاا معنذوي فذي
نسبة اله كات في فذروج اللحذم عنذد اسذيعمالهم الزعيذر  ،% 1.4 _ 1.8فذي حذين لذم يجذد الياسذري ورخذرون
(  ) 2009ي ذ ثيرا معنويذذا إل ذذافة الزعيذذر وبالنسذذب  01 ،1 ،0و  01غم/كغذذم علذذي وهذذها ييف ذ مذذع مذذا وجذذد
(محيسذن ورخذذرون )2012 ،اه لذ م يجذذدوا فروقذذات معنويذة فذذي نسذبة اله كذذات عنذذدما أ ذافوا عشذذب الزعيذذر
 % 1.1ميارنذة بمعاملذة السذيحرة الخاليذذة منذه ،مذن جهذة أخذذرى وبخصذو المعذزز الحيذوي أشذذار Shareef
و ) 2009 ( Al-Dabbaghأن اسذذذيخدام الخميذذذرة كمعذذذزز حيذذذوي  % 8 – 1.1لذذذم يذذذثثر معنويذذذا فذذذي نسذذذبة
اله كات.
ي ثير مسحو الزعير ،والفلفل األحمر والمعزز الحيذوي فذي بعذا معذايير األداء اإلنيذاجي
جدول ( )8يو
لفروج اللحم عند عمر سية اسابيع.
Table (2) The effect of thyme، red pepper powder and probiotic on some productive
parameters of broiler at six weeks of age.
المعام ت
Treatments

وزن الجسم الحي
(غم)
Live Body
)weight (G

السيحرة
Control
 %1.1مسحو
الزعير
Thyme powder
 %1.1مسحو
الفلفل األحمر
Red pepper
powder
 %1.0المعزز
الحيوي
Probiotic

العلي
اسيه
الزيادة الوزنية
(غم)
(غم علي/غم
Feed
زيادة وزنية)
consumptio
Weight gain
))n G
الميوسح  ±الخح اليياسي
6126
8647 b
02.11 ±
63.47 ±
6171
8636 b
34.11 ±
48.01 ±

معامل اليحويل
الغها ي
Feed
conversion
ratio

نسبة اله كات
Mortality
%

0.24 a
1.03 ±
0.23 a
1.13 ±

1.11 a
8.11 ±
8.1 ab
8.11 ±

8767 a
16.62 ±

8411 a
16.62 ±

6118
3.11 ±

0.70 b
1.16 ±

1.11 b
1.11 ±

8400 ab
63.06 ±

8103 ab
63.06 ±

6142
7.11 ±

0.20 a
1.18 ±

8.1 ab
8.1 ±

2559 b
63.47 ±
2526 b
48.01 ±

الييم اليي يحمل حروفا مخيلفة عموديا يشير إل وجود اخي فات معنوية بين المعام ت عند مسيوى احيمال (أ≤.)1.11

كما يشذير الشذكل ( ) 0الذهي يبذين مخحذح للذدلي ل اإلنيذاجي الذ وجذود يذ ثير معنذوي ) (p≤0.05للمعذام ت اه
يفوقذذت المعاملذذة الثالثذذة (  % 1.1مسذذحو الفلفذذل األحمذذر) معنويذذا علذذ معاملذذة السذذيحرة وبذذاقي المعذذام ت
اليجريبية في قيم الدليل اإلنياجي وكهل يفوقت المعامليان الثانية وا لرابعة (  %1.1مسحو الزعيذر و %1.0
م عزز الحيوي) معنويا عل معاملة السيحرة.
أن اسذيخدام النبايذات الحبيذة (الفلفذل األحمذر والزعيذر) والمعذذزز الحيذوي أدى إلذ يحسذن معنذوي وا ذ فذذي
األداء اإلنياجي لفروج اللحم وانخفاا نسبة اله كات ممذا أنعكذس علذ الذدليل اإلنيذاجي وهذها مذا أكذد شذليا
ورخرون (  ) 2009إه اشاروا إل حصول اريفاع معنوي في األداء اإلنياجي لفروج اللحم عنذد اسذيخدام الفلفذل
األحمر بنسبة  3غم/كغذم علذي ،كذهل اشذار كذل مذن الجغيفذي ) (2009والييسذي وجميذل) (2009والنذوري
(  )2010ومحيسن (  ) 2012إل حصول يحسن معنوي في األداء اإلنيذاجي لفذروج اللحذم عنذد إ ذافة الزعيذر
 ،%0 – 1.8وأي ا أشار كل من  Paryadو ) 2008 ( Mahmoudiإل يحسن األداء اإلنياجي لفروج اللحذم
عنذذد إ ذذافة الخميرة(المعذذزز الحيذذوي)  Saccharomyces Cerevisiaeبنسذذبة  % 8 – 1.1فذذي العلييذذة.

063

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (4) 8102

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

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
8102 )6( ) العدد64( المجلد

 فذي ع ذ فذروج اللحذم اثذر ايجابيذا%1.1 يسينيا من هه الدراسة أن اسيخدام مسحو الفلفل األحمر بنسذبة
. في الصفات اإلنياجية لفروج اللحم عند عمر اليسوي
) يبذذين ي ذ ثير النبايذذات الحبيذذة (مسذذحو الزعيذذر والفلفذذل األحمذذر) والمعذذزز الحيذذوي فذذي قذذيم الذذدليل0 ( شذذكل
.اإلنياجي
Figure (1) shows the effect of medicinal plants (thyme and red pepper powder) and
probiotic in the values of production index.
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400

372.98 A

350

294.85 C

311.91 B

317.78 B

300

250

200

150

100

50

0
سيطرة

زعتر

فلفل

معزز
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Effect Of Adding Some Medicinal Herbs (Thyme & Red Pepper Powders) And
Probiotic On Some Productive Performance Of Broiler chicks
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ABSTRACT
The study were carried out to evaluate the effect of supplying the diets with
some medicinal herbs powders of thyme (Thyme Vulgaris) and red pepper
(Capsicum Annum) as well as the probiotic on some productive performance of
broilers (Arboracer) in a duration of 42 days. A total of 160 one day old unsexed
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chicks were used allocated to four treatments (two replicates/ treatment , of 20
chick/replicate). The first treatment as control, The second and third treatment were
supplied by 0.5 % thyme and red pepper powder respectively and the forth
treatment supplied by 0.1% probiotic. The results showed that the bird fed the diet
contained red pepper had significantly (p≤0.05) better weight, weight gain، feed
conversion ratio, feed efficiency production index and the lowest mortality when
compared to control group. No significant difference (p≤0.05) were found between
diets added thyme، probiotic as compared to control group in body weight، weight
gain، feed intake، feed conversion ratio although the production index value was
improved for these two treatments.
Received:7/1/2014, Accepted:7/11/2018
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