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األداء في  الى العليقة (Biomin Imboالمعزز الحيوي )و اضافة مسحوق الثوم  تأثير
 للدجاج البياض اإلنتاجي

  براء حميد موسى                                          هيثم لطفي صادق 

 جامعة االنبار الزراعة/ كلية-الحيوانيةقسم الثروة 

 الخالصة

 األنبار،جامعة –يور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية/ كلية الزراعة هذه الدراسة في حقل الط أجريت
 اإلنتاجي األداءفي  الى العليقة ((Biomin Imboالحيوي المستورد والمعزز  الثوم تأثير اضافةهدف دراسة ب

 42مر منتجة للبيض ذو القشرة البيضاء وبع Shaverساللة  بياضة مندجاجة  80 تخدمتاس البياض.للدجاج 
 4مكررات للمعاملة الواحدة وفي كل مكرر  أربعةبواقع و على خمسة معامالت تجريبية عشوائيًا وزعت اسبوع 

 أضيففي حين  %0.1و 0.5العالئق بنسب  إلىمسحوق الثوم  إضافةوتم  طير/ معاملة(. 16دجاجات )
ة ستة فترات زمنية طول استمرت الدراس .% 0.5و 0.25بنسب  ((Biomin Imboالمعزز الحيوي المستورد 

 5و 4، 3تفوق المعامالت  إلىالنتائج  أشارت .(0100 الثاني كانون- 0101تموز)يوم  28الفترة الواحدة 
مسحوق ثوم على التوالي في الصفات  %1.0 ،ثوممسحوق  % 0.5 حيوي،معزز  %1.0والحاوية على 

على  كفاءة التحويل الغذائي البيض، لةالبيض، كتوزن  ،% H.Dالبيض اليومي  إنتاجمتمثلة ب اإلنتاجية
واشارت كما  ،إضافات ةالخالية من أي (مقارنة)ال األولىمعزز حيوي والمعاملة  %1.00على الحاوية  2 المعاملة
النتائج إلى  فيما اشارت الحي.ن الجسم في صفة وز  2تفوق جميع معامالت التجربة على المعاملة الى النتائج 

             خالل فترة التجربة الك العلف اليومينوية بين المعامالت في صفة استهعدم وجود أية فروق مع

The effect of supplementing garlic powder and the probiotics 

(Biomin Imbo) to the diet on laying hens performances  
Haitham. L. Sadik and Baraa. H. Mousa  

Department of animal resources- College of Agriculture/ University of Al-Anbar 

Abstract 

This study was conducted at the poultry farm belong to Animal Resources 

department, College of Agriculture, University of AL- Anbar. The objective of this 

study was to study the effect of adding different levels of garlic powder and probiotics 

(Biomin Imbo) to the diet on laying hens performances. Eighty laying hens (shaver, 

with white egg shell) 42 weeks old were used in this study. The hens were randomly 

distributed into five treatments, four replicate per treatment four hens in each replicate 

(16 birds/ treatment). Garlic powder was added to the diets at the levels of 0.5% and 

1.0% while probiotics was added at the levels of 0.25% and 0.5%. The study was 

continuing for six periods (28 days/period). The results showed significant 

improvement in T3,T4 and T5 as compared with T2 and T1 (control) in most 

productive parameters included hen day egg production, egg weight, egg mass and 

feed conversion ratio. As well as significant improvement in live body weight for T1, 
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T3, T4 and T5 over T2. No significant differences among treatments were found in 

feed intake during all production periods. 

 المقدمة

( 26) لكثير من األمراض، وسميت باألعشاب الطبية ةألعالجي ةبالصفاتسمت العديد من النباتات 
كثير متدت استعماالتها من العالجية الطبية إلى إإذ كونها أعشاب طبية باتات اهتماما أكبر وأخذت بعض هذه الن

وأشارت دراسات  (.8) غير مباشرة حيث بدأت تدعم االقتصاد بطرائق ضافات غذائيةكإ ومن ثم من الصناعات
رية مفيدة قادرة على السموم باستعمال أحياء مجه في ربط الطرائق الحيويةبعض أخرى إلى إمكانية استعمال 

(. ولقد تم إدخال مثل هذه األحياء المجهرية في تصنيع 19،25ربطها داخل األمعاء الدقيقة ومنع امتصاصها )
ة مفيدة )بكتريا وخمائر ( والتي تعرف على إنها خليط من أحياء مجهريProbiotics) الحيويةالمعززات 
  الداجنة.و الحيوانات اإلنسان أتأثيرات ايجابية على صحة  ا( لهوفطريات

ماء الشرب لتقوم بتغطية مستقبالت  مع تقدم هذه المزارع الميكروبية مخلوطة مع العالئق أو
(Receptors الخاليا الطالئية المبطنة لتجويف األمعاء وبالتالي منع البكتريا المرضية من الحصول على موقع )

قصائها إلى خارج الجسم ) مهما  ا(. وأشارت الدراسات إن لهذه المعززات دور 35 ،18التصاق على هذه الخاليا وا 
(. باإلضافة إلى تعزيز 17( والفيتامينات )22في زيادة نسبة الهضم من خالل إنتاجها لألنزيمات الهاضمة )

المعزز الحيوي لقطعان الدجاج البياض من خالل ( فائدة استخدام 30بين )و  (.33مقاومة الجسم ضد األمراض )
وجود تحسن ( الى 6وقد اشار ) .ين النمو وتجانس الزيادة الوزنية ونسبة انتاج البيض ونوعية القشرةدوره في تحس

في معدل علف( كغم/ طن  7و 5، 3بنسب )( للمعامالت التي اضيف اليها المعزز الحيوي P<0.01معنوي )
كذلك الحظ  البيض،ة امل التحويل الغذائي، كتل، مع، عدد البيض التراكمي% H.Dانتاج البيض على اساس 

 .( في كمية العلف المستهلكة عند مقارنتها مع معاملة السيطرةP<0.01انخفاض معنوي )وجود 

طن علف انتاجي ادى الى ظهور تحسن حسابي  كغم/ 5ان اضافة البروبايوتيك المحلي بنسبة  
راكمي وكتلة وعدد البيض الت Hen houseو Hen day أساسبمعدالت نسب أنتاج البيض محسوبة على 

فروق معنوية في االداء االنتاجي  أية( وجود 7لم يالحظ )ما في .(7) البيض اليومية مقارنة مع معاملة السيطرة
، 0عند استخدام نسب  (البيض واستهالك العلف ومعامل التحويل الغذائي وكتلة البيض إنتاج)للدجاج البياض 

النباتات الطبية من  (Sativum Alliumوم )ـالث اتـنبيعد  من المعزز الحيوي. كغم لكل طن علف 6، 4، 2
في تخفيض الكوليسترول في مصل الدم  عروفله دور مو ( 12 ،15) مركبات فعالة مضادة للميكروبات الحتوائه

ورام السرطانية وفي تحفيز مناعة ألل وكمضادالقلب  أمراض وباألخصعشبي ئي الدواالفضال عن دوره  (،11)
 . (07و 24الخلية )

كغم/ طن علف في عالئق  4و 2الثوم بمستويات مسحوق  إضافة إن من (3) وهذا ما اشار اليه
بينما  .الدجاج البياض قد سجل ارتفاعا معنويا لصالح معامالت االضافات والتي تفوقت على العليقة القياسية

لدجاج ادة إنتاج البيض أدى إلى زي %2و 1، 0.5استخدام الثوم في عليقة الدجاج البياض بنسب  إن( 14وجد )
اعلى من  H.Dنسب انتاج البيض على اساس الـ  %1.0و 0.5االبيض فقد سجلت المعاملتين  Hy-Lineالـ

 .مسحوق ثوم %2عليقة المقارنة والمعاملة 
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في عالئق دجاج االيسابراون لم  %3و 2، 1مسحوق الثوم بنسب  إدخال أن إلى( 10) شارا بينما 
اسبوع  27( بعمر Hisex Brownالدجاج البياض ) أن إلى( 29واشار). ة المقارنةختلف معنويًا مع عليقي

تفوق معنويًا على دجاج المعاملة الحاوية على  %2و 1والمغذى على عالئق احتوت على مسحوق الثوم بنسب 
 على. %H.Dنسبة انتاج البيض اليومي وعليقة المقارنة الخالية من اضافة الثوم في  %4مسحوق الثوم بنسبة 

تراكيز مختلفة من المعزز الحيوي المستورد إضافة مقارنة تأثير  بهدفهذه لدراسة  صممتضوء ما تقدم 
 للدجاج البياض. األداء اإلنتاجيبصورة منفردة على  الى العليقة ومسحوق الثوم

 المواد وطرائق العمل

جامعـة  يـة فـي كليـة الزراعـة/نيوافي حقـل الطيـور الداجنـة التـابع إلـى قسـم الثـروة الح ربةالتج هذه اجريت
تــم  فيهــا. يــوم/ فتــرة( 28حيــث اســتمرت لســتة فتــرات زمنيــة ) 3/1/2011ولغايــة  20/7/2010للمــدة مــن  االنبــار

وزعــــت  ،أســــبوع 42( المنــــتج للبــــيض ذو القشــــرة البيضــــاء بعمــــر Shaverدجاجــــة بياضــــة ســــاللة ) 80اســــتخدام 
الثانية والثالثة غذيت على عالئـق  ،إضافة أيةلسيطرة( الخالية من )ا األولىخمسة معامالت تجريبية  إلىعشوائيا 
المعــــامالت الرابعــــة  أمــــا % 1.0و 1.00( بنســــب Biomin Imbo)ليهــــا المعــــزز الحيــــوي المســــتورد إ أضــــيف

 .%0.1و 0.5مسحوق الثوم بنسب  إليها أضيفوالخامسة فقد غذيت على عالئق 

اتبـع نظـام التربيـة فـي اقفـاص ذات . ة بالتبريـد الصـحراويمجهـز تم إيـواء الطيـور فـي حظيـرة شـبه مغلقـة  
وبواقــع اربعــة طيــور فــي كــل قفــص )مكــرر( واحتــوت المعاملــة الواحــدة علــى اربعــة ســم(،  01×  50×  40أبعــاد )

جهـزت الطيـور بمصـدر لمـاء  مكررات، تم تقـديم العلـف حسـب االحتياجـات المـذكورة فـي دليـل تربيـة هـذه السـاللة.
 حيث كان الماء والعلف متوافران بشكل مستمر. حلمات الشرب على شكل

وتـم تـوفير سجلت درجات الحرارة الداخلية للحظيرة بواسـطة محـرارين مثبتـين فـي بدايـة ونهايـة الحظيـرة.  
ســاعة ظــالم/ يــوم(  8ســاعة ضــوء   16جميــع الظــروف المالئمــة لتربيــة دجــاج البــيض فــي القاعــة مــن اضــاءة )

وتم حساب النسبة المئويـة إلنتـاج البـيض  (.1جدول ) .(28ل الكيميائي للعليقة حسب )تم حساب التحلي، و وتهوية
كفــــاءة  (،5اســــتهالك العلــــف اليــــومي) (،31كتلــــة البــــيض المنــــتج ) البيضــــة،وزن  H.D %(5،)الـــــ  أســــاسعلــــى 

 (.1التحويل الغذائي )

طــــي العــــام للبرنــــامج أجــــري التحليــــل اإلحصــــائي لبيانــــات هــــذه الدراســــة باســــتخدام خطــــوات النمــــوذج الخ
( إذ تم تحديد تأثير المعامالت للصفات المدروسة باستخدام التصميم العشوائي الكامل 0118) SPSSاإلحصائي 

CRD ( 16واختبرت الفروقات المعنوية بين المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد المستويات). 
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 ( للعليقة االساسية )المقارنة(%المكونات العلفية والتحليل الكيميائي المحسوب ) 1جدول
 

 النسب المئوية % المكونات النسب المئوية % المكونات
 15 (*) الصوياكسبة فول  38 ذرة صفراء
 10 مركز بروتيني* 28 حنطة

 0.3 ملح طعام 6.6 حجر كلس
 0.1 دل _ ميثايونين 2 زيت نباتي
)**(التحليل الكيميائي المحسوب

 

 0.35 (%)الميثايونين  17.89 %البروتين الخام 

 0.70 (%)ميثايونين + سستين  2844 كغم علف( / سعرة ممثلة )كيلو طاقة
 3.43 (%)الكالسيوم  C: P Ratio 158.59 البروتين الطاقة نسبة 

 0.50 (%)الفسفور الجاهز  0.88 (%)الاليسين 
   0.671 (%الكلي )الفوسفور 

 
بروتين خام  %40( منتج من قبل شركة هولندية )مستورد( يحتوي على WAFIستعمل )الوافي ( المركز البروتيني الحيواني الم)* 
 ممثلة.كيلو كالوري / كيلوغرام طاقة  2100و
 كيلو سعرة/ كغم طاقة ممثلة. 2230بروتين خام و %44المنشأ احتوت على  أرجنتينيةفول الصويا  كسبة ()* 

 (.28بعًا لجدول تحليل المواد العلفية الواردة في تقارير مجلس البحوث الوطني األمريكي )الكيميائي المحسوب للعليقة ت التحليل ()**

 النتائج والمناقشة

( في نسبة إنتاج البيض التراكمي P<0.05وجود فروقات معنوية بين المعامالت ) 2يالحظ من جدول 
( وأعطت أعلى نسب P<0.05تفوقا معنويًا ) T5و T3  ،T4فقد حققت طيور المعامالت  .%H.Dعلى أساس 

علــى التوالــي في حــين بلغ معدل  %86.13و 86.08،  86.07إلنتاج البيض وبلغت نسبة إنتاجها من البيض 
يمكن القول  الجدول وعند مالحظة T1 ( 78.21، 81.81 %. )و T2 إنتاج البيض التراكمي لباقي المعامالت

 معدالتإلى العليقة األساسية قد حافظ على  %1.0و 0.5ستوى والثوم بم %1.0إن إضافة البروبايوتيك بمستوى 
  خالل فترتي الصيف والشتاء. اإلنتاج

وهذا يدل على إن إضافة المعزز الحيوي سيعمل على إطالة مدة اإلنتاج وعـدم انخفاضها بسرعة وقلة 
ن استخدام المعزز الحيوي قد وخصوصا عند تقدم الدجاج بالعمر  اإلنتاجتأثـرها بالحرارة في الفترة األخيرة من  وا 

يساهم وبشكل معنوي وفعـال في رفـع نسبـة إنتاج البيض من خالل زيادة جاهزية العناصر الغذائية الموجـودة في 
ن األحياء المجهرية للمعزز الحيوي لها دور رئيسي في زيادة معامــل الهضم للعناصر الغذائية عن  العلف وا 

العناصر في القناة الهضمية وذلك بربط العناصر الغذائية بالجدار الخلوي لها  طريق قيامها بدور احتجاز هذه
التي تسـاهم في ربـط العناصر  Oligosaccharideإذ يحتـوي جـدارها على  S.cerevisiaeكما هو في خميرة 

ن و  .(13) الغذائية يف، وبالتالي التقليل من التأثير السلبي للحرارة خالل فصل الص إلى أدىقد  الثومإضافة ا 
 البيض التي كانت معظمها في أشهر الصيف والتي ترتفع فيها درجات الحرارة. إنتاجتحقيق استمرارية في 
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 األعشابقد يعزى إلى احتواء  إن التـحسـن المعنوي في إنتاج البيض مـع استخدام البروبايوتيك والثوم 
من الطاقة والبروتينات والمعادن والفيتامينات، فضاًل  تدعم مكونات العليقةعلى العناصر الغذائية المهمة والتي 

للدجاج  اإلنتاجيةاالمينية ومنها الميثايونين والاليسين الالزمين ألغناء العليقة  لألحماضمصدرًا  عن كونه
البيض وبالتالي  إنتاجالبياض، والحد من التأثيرات الضارة لنقصها في العليقة والتي تؤثر في قابلية الطير على 

وجود تـأثير مثبـط للعدوى البكتيريـة وبالتـالي فيعزز من الحالة الصحية للطير والتي  إلى أوزيادة التمثيل الغذائي 
الثوم على المركبات الفعالة ومنها الفالفونيدات  (. أو ربما يعود إلى احتواء9)اإلنتاجي  أداءهتنعكس على 
في نبات الثوم والتي لها تركيٌب وفعٌل مشابٌه للهورمونات وبعض المركبات الكبريتية الموجودة والصابونينات 
 . (23الستيرويدية )

إلى عالئق الدجاج البياض )شيفر( ( Biomin Imbo) المعزز الحيويالثوم و إضافة مسحوق ( تأثير 2جدول )
 عمر الدجاج من أسبوعاً  66-42الخطأ القياسي( خالل الفترة اإلنتاجية  ±) (%H.D)البيض في متوسط نسبة إنتاج 

 

 الفترة السادسة الفترة الخامسة الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى المعامالت
المعدل 

الخطأ ±العام
 القياسي

T1 
 السيطرة

bc 

66.11±3.92 
 

ab 

80.50±1.99 
 

a 

85.20±3.35 
 

b 

81.39±1.52 
 

ab 

87.20±2.19 
 

a 

90.47±1.61 
 

bc 

81.81±1.25 

T2 

 المعزز الحيوي

1.00% 

c 

60.48±3.59 
 

b 

72.69±5.16 
 

a 

84.85±3.89 
 

c 

77.76±2.57 
 

b 

85.71±1.75 
 

a 

87.79±1.32 
 

c 

78.21±1.19 

T3 
 المعزز الحيوي

1.0% 

a 

75.59±2.23 
 

a 

84.37±1.34 
 

a 

90.36±1.19 
 

ab 

84.91±1.82 
 

a 

90.17±1.90 
 

a 

91.06±0.59 
 

a 

86.07±1.21 

T4 

 % 0.5الثوم 
a 

74.92±2.49 
 

a 

83.77±1.34 
 

a 

90.10±0.92 
 

a 

86.77±1.19 
 

a 

90.54±1.82 
 

a 

90.40±1.40 
 

a 

86.08±1.11 

T5 
 % 1 الثوم 

ab 
70.98±0.58 

 

a 

84.82±2.44 
 

a 

89.22±1.17 
 

a 

89.04±1.74 
 

a 

92.25±1.50 
 

a 

90.47±1.75 
 

a 

86.13±1.28 

  .> 1.10Pبمستوى  ي وجود اختالفات معنوية بين المعامالت المختلفةالواحد يعن عمود*االختالف باألحرف الصغيرة ضمن ال
 

وجود فروقات معنوية بين المعامالت المختلفة ( 3يالحظ من نتائج التحليل اإلحصائي في جدول )
 على بقية المعامالت وسجلت( P<0.05) معنوياً  تفوقاً  T5و  ,T3 T4تالمعامالفقد تفوقت  لصفة وزن البيض

. في حين سجلت المعاملتان على التواليغم  59.24و 58.99 ,59.05ا إذ بلغ معدل وزن البيض لهالقيم  أعلى
T1 وT2  يمكن القول إن ومن مالحظة الجدول  .غم 58.61حيث بلغ لصفة وزن البيض المنتج  المعدلنفس

ضافة %1.0 بمقدارالبروبايوتيك  إضافة قاء معدل وزن أدى إلى المحافظة على ب %1.0و 0.5الثوم بنسب  وا 
 .عدا الفترة االولى أشهر الصيفالبيض متفوقًا على بقية المعامالت خالل 
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األحماض  إن هذا التفوق قد يرجع إلى احتواء الثوم على المركبات الكبريتية ومنها الميثايونين حيث إن 
الطير  أن أو قد يرجع إلى (.32) األساسية وال سيما الميثايونين تلعب دورًا كبيـرًا في زيادة حجم البيـض األمينية

 األساسيةقد استفاد من العناصر الغذائية التي حصل عليها من مسحوق الثوم الغني باألحماض الدهنية 
خصوصًا حامض اللينوليك والعناصر المعدنية والفيتامينات والتـي تلبـي احتيـاجات الدجـاج البياض حيث تسهم 

( 3)وهذا يتفق مع ما أشار إليه  المحتمل.حاصل في التمثيل الغذائي في التعويض عن النقص ال بآخر أوبشكل 
كغم من مسحوق الثوم/ طن علف من عليقة  4و 2مجموعة طيور المعامالت التي غذيت على  أنالذي ذكر 

 قيمة لوزن البيض المنتج. أعلى أعطتالدجاج البياض قد 

إلى عالئق الدجاج البياض )شيفر( ( Biomin Imbo) المعزز الحيويالثوم و مسحوق تأثير إضافة  3جدول 
 أسبوعًا من عمر الدجاج 66-42الخطأ القياسي( خالل الفترة اإلنتاجية  ±في متوسط وزن البيض )غم( )

 

 الفترة السادسة الفترة الخامسة الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية األولىالفترة  المعامالت
المعدل 

الخطأ ±العام
 القياسي

T1 
 السيطرة

bc 

50.67±0.66 

bc 

55.52±0.27 

b 

60.17±0.15 

ab 

61.69±0.20 

a 

61.74±0.15 

a 

61.89±0.35 

bc 

58.61±0.23 

T2 

 المعزز الحيوي

1.00% 

a 

51.88±0.45 

bc 

55.75±0.36 

b 

60.28±0.09 

bc 

61.18±0.28 

a 

61.10±0.31 

a 

61.50±0.24 

bc 

58.61±0.25 

T3 
 المعزز الحيوي

1.0% 

bc 

50.86±0.30 

ab 

56.26±0.20 

a 

61.06±0.16 

ab 

61.61±0.30 

a 

61.98±0.41 

a 

62.23±0.38 

ab 

58.99±0.35 

T4 

 % 0.5الثوم 
ab 

51.50±0.12 

a 

56.63±0.28 

ab 

60.69±0.20 

a 

61.98±0.12 

a 

61.41±0.49 

a 

62.11±0.36 

a 

59.05±0.24 

T5 
 % 1 الثوم 

ab 

51.58±0.09 

a 

56.53±0.25 

a 

61.07±0.27 

ab 

61.78±0.33 

a 

62.10±0.33 

a 

62.36±0.21 

a 

59.24±0.38 

 .> 1.10Pبمستوى  الواحد يعني وجود اختالفات معنوية بين المعامالت المختلفة عمود*االختالف باألحرف الصغيرة ضمن ال

( على بقية المعامـالت إذ بلغ P<0.05معنويًا ) T5و T3 ،T4تفوق المعامالت  4يوضح الجدول 
غم بيض لكل دجاجة على التتابع. . فـي حين بلغت متوسطات  51.02و 51.83، 50.77يض معدل كتلة الب

وعند مالحظة الفترات اإلنتاجية يمكن القول غم T1 ،T2 (47.95 ،45.84  )كتلـة البيض التراكمية للمعـامالت 
ضافة T3 اإلنتاجيةفي العليقة  %1.0 بمقدار المعزز الحيويإن إضافة   % 1.0و 0.5 مسحوق الثوم بواقع وا 

(T4 وT5)  أدى إلى المحافظة على بقاء معدل كتلة البيض متفوقًا على بقية المعامالت ومن ضمنها معاملة
الزيادة في  إلىأن هذا التفوق في كتلة البيض قد يعود ر. السيطرة خالل فترة التجربة مرورًا بفصل الصيف الحا

شهريا خالل الفترة الكلية لمجاميع الطيور التي أعطيت المعزز الحيوي عدد البيض المنتج من كل دجاجة 
 مقارنة بمجموعة طيور معاملة السيطرة.إضافة الثوم  ومعامالت 1.0%

واالجوين  واأللينما يحويه من مركبات فعالة ومنها االليسين  إلىوبالنسبة للثوم فان التحسن قد يعزى  
يض األساسي لكونها ستيرويدية إذ تقوم هذه الهورمونات بزيادة معدل األالتي لها فعٌل مشابه للهورمونات ال
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هورمونات بنائية وبضمنها االستروجين الذي يؤدي دورًا مهمًا في تعزيز نمو قناة البيض وزيادة تصنيع 
 وبما ان وزن البيض وعدده يزداد خطيًا مع تقدم عمر الدجاج ضمن .(34البروتينات الخاصة بتكوين البيضة )

 (.5فان ذلك يؤثر وبشكل مباشر على كتلة البيض الناتج ) اإلنتاجفترة قمة 

إلى عالئق الدجاج البياض )شيفر( في ( Biomin Imbo) المعزز الحيويالثوم و  إضافة مسحوقتأثير  4جدول 
 الدجاج من عمر أسبوعاً  66-42الخطأ القياسي( خالل الفترة اإلنتاجية  ±طير/ يوم( ) متوسط كتلة البيض )غم/

 الفترة السادسة الفترة الخامسة الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية األولىالفترة  المعامالت
المعدل 

الخطأ ±العام
 القياسي

T1 

 السيطرة
b 

33.50±1.99 

b 

44.69±1.27 

a 

51.26±2.04 

b 
50.21±9.50 

ab 

53.84±1.48 
a 

55.99±9.42 

b 
47.95±8.44 

T2 

 المعزز الحيوي

1.00% 

b 
31.38±2.12 

c 

40.52±2.71 

a 

51.15±2.32 

c 

47.57±1.72 

b 

52.37±9.0 

a 

53.99±9.54 

b 
45.84±1.01 

T3 

 المعزز الحيوي
1.0% 

a 

38.44±1.17 

A 
47.47±8.14 

a 

55.17±8.07 

ab 

52.31±1.31 

ab 

55.89±1.10 

a 

56.67±6.16 

a 
50.77±8.38 

T4 

 % 0.5الثوم 
a 

38.58±1.25 

A 
47.44±7.02 

a 

54.68±4.17 

ab 

53.78±7.96 

ab 

55.60±1.10 

a 

56.15±6.48 

a 
50.83±7.22 

T5 

 % 1 الثوم 
ab 

36.61±3.40 

A 

47.95±1.53 

a 

54.49±8.99 

a 

55.00±1.19 

a 

57.29±1.22 

a 

56.42±1.14 

a 
51.02±8.02 

 .> 1.10Pبمستوى  المختلفة الواحد يعني وجود اختالفات معنوية بين المعامالت عمود*االختالف باألحرف الصغيرة ضمن ال

عدم وجود أي فروقات معنوية بين  إلىمتوسطات العلف المستهلك التي تشير  5يوضح الجدول رقم 
حصول ارتفاع تدريجي في متوسطات استهالك العلف . ويالحظ من الجدول مختلف المعامالت لهذه الصفة

هذه و  التجربة إجراءالالحقة من مدة  األسابيعل فروق معنوية مع مرور الوقت خال أيةوعلى الرغم من عدم وجود 
صفة استهالك العلف في الدجاج تتأثر بعامل الحرارة البيئية  أن إلى( 2) أشار إذالنتيجة طبيعية ومتوقعة 

ومستويات الطاقة والبروتين في العالئق وبالتالي فأن الطيور تحت الظروف البيئية المالئمة ترفع من نشاط الغدة 
  والباردة.المعتدلة  األجواءالل الدرقية خ

حيث تفوقت  معدالت معامل التحويل الغذائي )غم علف/ غم بيضة( للدجاج البياض 6يبين الجدول 
سجلت هذه المعامالت متوسطات معامل و على باقي معامالت التجربة المختلفة  T5و T3 ،T4المعامالت 

وقد يعود السبب في تحسن  ي.ضة( على التوال( )غم علف/ غم بي1.76و 1.77، 1.77تحويل غذائي بلغت )
إلى دور المادة الفعالة في مسحوق الثوم وهي االليسين وغيرها لمعامالت إضافة الثوم معامل التحويل الغذائي 

 إلىمن المواد الكبريتية الفعالة كذلك يمتاز الثوم باحتوائه على الكاليكوسيدات والفالفونيدات وهي التي تؤدي 
الهاضمة عن طريق تعزيز وظائف الكبد  اإلنزيمات إنتاجالجهاز الهضمي للطائر من خالل زيادة  تحفيز وظائف

 ،(20) في خزن وتركيز الصفراء
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التفوق في معامل التحويل الغذائي إلى قيام بكتريا العصيات اللبنية في المعزز الحيوي أو قد يعزى  
حموضة القناة الهضمية مما يزيد من امتصاص ك الذي بدوره شجع على خفض درجة الكتيبإنتاج حامض ال

تحسن كفاءة معامل الهضم للعناصر الغذائية وزيادة جاهزيتها الن األحياء  إلىالعناصر الغذائية وبالتالي 
المجهرية المكونة للمعزز الحيوي تفرز العديد من العوامل التي تساعد على زيادة هضم العناصر الغـذائية مثل 

 (.21لنشأ )االميليز المحلل ل

 

إلى عالئق الدجاج البياض )شيفر( في ( Biomin Imbo) المعزز الحيويالثوم و  إضافة مسحوقتأثير  5جدول 
 من عمر الدجاجأسبوع  66-42 الخطأ القياسي( خالل الفترة اإلنتاجية ±يوم( ) )غم/ دجاجة/ متوسط العلف المستهلك

 الفترة السادسة الفترة الخامسة الفترة الرابعة الثالثةالفترة  الفترة الثانية األولىالفترة  المعامالت
المعدل 

الخطأ ±العام
 القياسي

T1 
 السيطرة

A 
89.56±2.55 

A 

89.96±1.67 

a 

90.02±1.46 

a 

90.94±2.34 

a 

91.37±0.77 

a 

91.73±2.01 

a 

90.60 

±2.02 

T2 

 المعزز الحيوي

1.00% 

Ab 
88.68±2.46 

a 

89.81±0.88 

ab 
89.43±2.55 

a 

90.34±1.96 

a 

91.0±1.15 

ab 

90.53±1.46 

a 

89.96±1.90 

T3 
 المعزز الحيوي

1.0% 

A 
89.64±2.58 

a 

89.14±2.86 

b 

88.96±0.43 

a 
90.22±2.12 

a 

91.28±1.72 

a 

91.46±0.75 

a 

90.12±1.80 

T4 

 % 0.5الثوم 
B 
88.51±2.22 

a 

89.94±1.24 

a 

90.87±1.54 

b 

90.33±0.93 

a 

90.06±3.00 

a 

91.13±1.96 

a 

90.14±1.18 

T5 
 % 1 الثوم 

A 
89.59±1.91 

a 

89.83±1.43 

ab 
89.32±1.68 

b 

89.67±1.18 

b 

90.15±1.27 

a 

91.64±0.33 

a 

90.03±1.89 

 .> 1.10Pبمستوى  الواحد يعني وجود اختالفات معنوية بين المعامالت المختلفة عمود*االختالف باألحرف الصغيرة ضمن ال

 

قات معنوية بين معامالت التجربة لصفة وزن الجسم الحي خالل وجود فرو  7 جدوليالحظ من  كما
والتي سجلت معدالت وزن جسم حي بلغت  T5و T4و T2وT1 حيث تفوقت المعامالت مدة الدراسة 

معدالت وزن  T3غم على التوالي في حين سجلت المعاملة  1706.66، 1708.88 ،  1709.49،  1709.05
 .غم  1659.10جسم بلغت 
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معامل  إلى عالئق الدجاج البياض )شيفر( في( Biomin Imbo) المعزز الحيويالثوم و مسحوق ( تأثير إضافة 6جدول )
 أسبوع من عمر الدجاج 66-42الخطأ القياسي( خالل الفترة اإلنتاجية  ±) غم بيض( )غم علف/ التحويل الغذائي

الفترة  لرابعةالفترة ا الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى المعامالت
 الخامسة

الفترة 
 السادسة

المعدل 
الخطأ ±العام

 القياسي
T1 

 السيطرة
c 

2.67±0.09 

 

B 

2.01±0.04 
 

b 

1.76±0.08 
 

b 
1.81±0.05 

 

a 

1.70±0.05 
 

ab 

1.64±0.04 
 

ab 

1.89±0.05 

T2 

 المعزز الحيوي

1.00% 

b 

2.83±0.08 
 

A 

2.22±0.14 
 

b 

1.75±0.08 
 

a 

1.90±0.08 
 

a 

1.74±0.05 
 

a 

1.68±0.02 
 

a 
1.96±0.06 

T3 

 المعزز الحيوي
1.0% 

e 

2.33±0.04 
 

c 

1.88±0.04 
 

c 

1.61±0.02 
 

c 

1.72±0.06 
 

b 

1.63±0.04 
 

b 

1.61±0.01 
 

c 
1.77±0.04 

T4 

 % 0.5الثوم 
e 

2.29±0.03 
 

c 

1.90±0.03 
 

c 

1.66±0.01 
 

c 

1.68±0.03 
 

b 

1.62±0.03 
 

b 

1.62±0.03 
 

c 
1.77±0.04 

T5 

 % 1 الثوم 
d 

2.45±0.09 
 

c 

1.87±0.05 
 

c 

1.64±0.02 
 

c 

1.63±0.03 
 

c 

1.57±0.03 
 

b 

1.62±0.04 
 

c 
1.76±0.05 

 .> 1.10Pبمستوى  الواحد يعني وجود اختالفات معنوية بين المعامالت المختلفة عمود*االختالف باألحرف الصغيرة ضمن ال
 
إلى عالئق الدجاج البياض )شيفر( ( Biomin Imbo) المعزز الحيويالثوم و  مسحوق ( تأثير إضافة7جدول )
 أسبوع من عمر الدجاج 66-42الخطأ القياسي( خالل الفترة اإلنتاجية  ±) معدل وزن الجسم )غم( في

المعدل  الفترة السادسة الفترة الخامسة الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى المعامالت
الخطأ ±العام

 القياسي
T1 

 السيطرة
1643.33 

16.66± a 
1650.00 

14.43±ab 
1710.33 

22.04±a 
1721.33 

30.04±b 
1748.00 

36.32 ±b 
1781.33 

30.04±a 
a 

1709.05 ± 
8.67 

T2 

 معزز حيوي
1.00% 

1600.66 

28.86± b 
1615.33 

16.66±c 
1640.66 

14.43 ± b 
1670.00 

16.66 ± c 
1695.66 

22.04 ±c 
1743. 66 

16.66±c 
a 

1709.49 ± 
8.8 

T3 
 معزز حيوي

1.0% 

1608.00 

36.32± b 

1625.66 

33.33±b 
1645.00 

22.04±c 

1660.33 

30.04 ± c 
1705.33 

28.86 ±c 
1710.33 

16.66 ±d 
c 

1659.10 ± 
15.8 

T4 

 % 0.5الثوم 
1621.66 

22.04± ab 
1650.33 

33.33±ab 
1710.33 

33.33±a 
1731.33 

41.66±ab 
1751.66 

41.66 ±ab 
1788.00 

44.09±a 
a 

1708.88 ± 
12.2 

T5 
 % 1 الثوم 

1605.00 

28.86± b 
1635.33 

22.04±b 
1700.00 

8.33 ± ab 
1741.33 

15.00 ± a 
1769.00 

16.66 ±a 
1790.00 

14.43±a 
a 

1706.77 ± 
11.5 

 .> 1.10Pبمستوى  الواحد يعني وجود اختالفات معنوية بين المعامالت المختلفة عمود*االختالف باألحرف الصغيرة ضمن ال
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