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العليقة  إلى( CuSo4)  كبريتات النحاسو ( Allium sativum)مسحوق الثوم  إضافةتأثير 
  فروج اللحمل اإلنتاجي األداء في

 براء حميد موسى

 / جامعة االنبار كلية الزراعة -قسم الثروة الحيوانية

 الخالصة 

 ،األنبارفي كلية الزراعة/جامعة  يةانأجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيو 
 وكبريتات النحاسالثوم مسحوق  إضافة تأثيرمنها دراسة  والهدف 6/6/5131ة ايولغ 52/4/5131الفترة خالل 

غير فرخ لحم  150 في هذه الدراسةاستخدم  .لدجاج اللحم اإلنتاجيومدى تأثيرها على كفاءة األداء العليقة  إلى
بواقع خمسة معامالت  إلىوزعت عشوائيًا غم  43وبمعدل وزن ابتدائي بعمر يوم واحد  (Rossمجنس ساللة )

على عالئق متماثلة في محتوى البروتين الخام  األفراخغذيت  .(فرخ/ مكرر 10) ثالثة مكررات للمعاملة الواحدة
 أي( الخالية من T1) لىو األلمعاملة ا ،كما يليت المعامالت انكو والطاقة الممثلة خالل مرحلتي البادئ والنمو 

( T3، المعاملة الثالثة )ملغم/كغم علف  250 لها كبريتات النحاس بنسبة أضيف( T2ية )ان، المعاملة الث إضافات
لها مسحوق الثوم بنسبة  أضيف( T4، المعاملة الرابعة ) علف ملغم/كغم 350لها كبريتات النحاس بنسبة  أضيف
 .%1.5لها مسحوق الثوم بنسبة  أضيف( T5، المعاملة الخامسة )0.75%

ومعدالت وزن الجسم الحي في صفة  (P<0.05) تفوقًا معنويًا واضح ضافاتاإلمعامالت جميع أظهرت  
والتي سجلت اقل القيم خالل مدة التربية  ضافاتاإلالخالية من  T1 سيطرةمقارنة بمعاملة الالزيادة الوزنية التراكمية 

ي خفاض معنوانظهر  ،( %0.75مسحوق الثوم بنسبة  إضافة) T4لصالح المعاملة  أفضلهات انوكيوم  (42–1)
ملغم/كغم  250النحاس كبريتات  إضافة) T2 في استهالك العلف التراكمي خالل مدة التربية لصالح المعامالت 

معامل في قيم معنوي  تحسنحصول  إلىالنتائج  تأشار  (،%1.5ة بمسحوق الثوم بنس إضافة) T5( وعلف
 T5اإلضافات مقارنة بمعاملة السيطرة الخالية من أية إضافة وسجلت المعاملة  التحويل الغذائي لطيور معامالت

غم علف/غم زيادة وزنية في حين سجلت المعاملة  1.79أفضل قيمة وبلغت  (%1.5 )إضافة مسحوق الثوم بنسبة
T1 لم تشر النتائج إلى وجود  ،غم علف/غم زيادة وزنية 1.88بلغ الذي غذائي و التحويل المعامل  وطأ قيمة لمعدلأ
 إضافة إن الحالية الدراسة من ألحشاء الداخلية، نستنتجالمئوية لنسبة الفروقات معنوية بين المعامالت في  أية

 .اإلنتاجية الصفات تحسن إلى أدى اللحم فروج عالئق في وكبريتات النحاس الثوم مسحوق

The effect of supplementation of adding Garlic powder (Allium 

sativum) and Cupric Sulphate (CuSo4) to diet on Broiler performance 

B.H.Mousa 
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Abstract 

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

department, College of Agriculture, University of AL- Anbar during the period of April 
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25 to June, 2013. The objective of this study was to study the effect of adding garlic 

powder and cupric sulphate and their effect on broiler performance. One-hundred and 

fifty one-day old unsexed Ross chicks were used with average weight 43 gm, the birds 

randomly distributed into five treatments with three replicate per treatment(10 

chicks/treatment).The birds fed similar  ration in crude protein and  metatabolizable 

energy during starter and finisher periods. T1 (control) without any addition, T2 cupric 

sulphate was added at level 250 mg/kg feed, T3 cupric sulphate was added at level 350 

mg/kg feed, T4 Garlic powder was added at the percentage of 0.75%, T5 included 

addition of garlic powder at percentage 1.5%. 

The results revealed the following: The treatments included additions had 

significant improvement in live body weight and accumulative body weight gain as 

compared with T1 From 1-42day of age. A significant decrease in the accumulative feed 

consumed in treatments T2 and T5, The results show significant improve in feed 

conversion ratio of birds in all additives treatments as compared with T1 (control) and 

best value was to T5 (Adding garlic powder at 1.5%) which recorded 1.79 gm feed/gm 

weight gain and lowest value was to T1 which recorded 1.88 gm feed/gm weight gain. 

No significant differences in digestive organs of broilers. These results indicate adding 

garlic powder and cupric sulfate to rations had improved broiler’s performance. 

 المقدمة 

استعمال بدائل عن المضادات الحياتية في تغذية  إلى األخيرة اآلونةاهتمت الدراسات والبحوث العلمية في 
المجهرية والبكتريا المسببة  األحياءنتيجة ظهور سالالت من  اإلنسانالسلبي على صحة  األثرالدجاج وذلك لتقليل 

. وتلعب النباتات الطبية ومستخلصاتها دور مهم في تحسين الهضم (3للمضادات الحياتية ) المقاومة لألمراض
المجهرية المرضية  لألحياءالسلبي  األثروتعزيز قابلية امتصاص العناصر الغذائية من القناة الهضمية والتقليل من 

هو احد النباتات الطبية والذي   Allium sativum. نبات الثوم (5للطيور الداجنة ) نتاجيةاإلوبالتالي زيادة الكفاءة 
كونه مضاد  إلى ضافةباإلالمجهرية المرضية  األحياءله استعماالت طبية واسعة وذو تأثير مثبط لنمو العديد من 

 . (41،)4)فطري وطفيلي )

المركبات الكبريتية المسؤولة  وأهمهاية و ااحتواء نبات الثوم على العديد من المركبات الكيمي إلى (31)أشار
 األداءاستعمال الثوم قد حسن من  إن إلى (29)و (1) كل من أشار. الدوائي والعالجي لنبات الثوم التأثيرعن 

 اإلنتاجي األداءالتحسن في  أسباب( الذي عزى 37) لفروج اللحم وصفات الذبيحة وهذه النتيجة اتفقت مع اإلنتاجي
ات التأثير  إلى %3، و1.0،  1.6، 1.4، 1.5لفروج اللحم المغذى على عالئق احتوت على مسحوق الثوم بنسب 

 إضافة إن( 10) الحظ. ضافاتاإلالعالئق مقارنة بعليقة السيطرة الخالية من  إلىلمسحوق الثوم المضاف  اإليجابية
يور المغذاة على لفروج اللحم مقارنة مع الط اإلنتاجيةقد حسنت من الصفات  %3.1و  1.0سب مسحوق الثوم بن
 األداء في معنوي تحسن إلى أدى قد %3بنسبة الثوم مسحوق  إضافة إن( 7)الباحث  أشار .عليقة السيطرة

 .اللحم لفروج اإلنتاجي
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وبعض صفات  اإلنتاجي األداءقد حسن من  %1مسحوق الثوم بنسبة  إضافة أنذكر ( 16)الباحث  
يعتبر عام حيث  61 تجاوزتالغذائية لمدة  ضافاتاإلاستخدم النحاس في من جانب آخر  .الدم لفروج اللحم

في  ض داخل الجسم عن طريق دخولهيألة ايلعب دور مهم في عمليو المعدنية النادرة  العناصرالنحاس احد واهم 
عالئق الدواجن بعدة صيغ ومن  إلىيضاف النحاس  أنمن الممكن . (11)و (9) اإلنزيميةالعديد من التفاعالت 

 .CuSO4 (43)استفادة هي كبريتات النحاس  وأكثرهاالصيغ  أهم

 إلىالنحاس  إضافة انالتوصل ب إلىقادت  (36( و)17الباحثين )من قبل  أجريتالدراسات التي  إن 
النحاس يلعب دور كبير في  اللحم.لدجاج  اإلنتاجيةوحسنت من الكفاءة  إيجابيةمؤشرات  أعطتعالئق الدواجن 

ض الحديد حيث يدخل في تصنيع المكونات الخلوية للدم ومنها كريات الدم الحمر ويسهل امتصاص الحديد من يأ
ت العالية من المستويا إن إلى( 17) أشارو . (13تحريره من مخازنه داخل الجسم ) إلى ضافةباإلالقناة الهضمية 

تحسين ( في غم/كغم علف 02،  61) من المستويات الواطئة منه أفضلكغم علف( غم/ 521و 352النحاس )
 إضافة ان( الذي ذكر ب18من قبل الباحث ) إليه اإلشارةوهذه النتيجة اتفقت مع ما تم . لفروج اللحم اإلنتاجي األداء

 األداءوزادت من كفاءة  إيجابيةنتائج  أعطتكغم علف قد غم/521و 352بنسب  CuSO4كبريتات النحاس 
كل من مسحوق الثوم وكبريتات  إضافةوفي ضوء ما تقدم جاءت هذه الدراسة لمعرفة تأثير  لفروج اللحم. اإلنتاجي

 .لفروج اللحم  اإلنتاجي األداءنحاس ومعرفة تأثيراتهما في ال

 المواد وطرائق العمل

ية في كلية الزراعة/ جامعة انقسم الثروة الحيو  إلىهذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع  أجريت
بعمر يوم واحد ( (Rossفرخ لحم ساللة  150وتم استخدام . 6/6/5131ة ايولغ 52/4/5131للمدة من  األنبار

 األولىمعامالت تجريبية  خمسة إلىوزعت عشوائيا غم  43وبمعدل وزن  األنبارمستلمة من مفقس هيت بمحافظة 
ملغم / كغم  350و 250بنسب احتوت على كبريتات النحاس  ية والثالثةانالث ،إضافات أية)السيطرة( الخالية من 

 .على التوالي1.5%و  0.75احتوت على مسحوق الثوم بنسب المعامالت الرابعة والخامسة  أما ،التواليعلف على 
طيور في كل  10 وبواقع، 5م (1.5×  1×  1)أبعاد ذات كن(  32) أقفاصتحتوي الطيور في حظيرة  إيواءتم و 

 لتر 5 سعة بالستكي يدوي بمنهل وتم تجهيز كل قفص مكررات،ثالثة واحتوت المعاملة الواحدة على ( كن) قفص
وتم  معلق دائري بالستيكي بمعلف يانالث األسبوع بعد البالستيكية الصينية واستبدلت دائرية بالستيكية علف وصينية

واستخدمت البرامج الخاصة لتلقيح الطيور  .طيلة مدة الدراسة( ad libitumوالماء بصورة مستمرة )فير العلف تو 
المضاف  AD3Eفيتامين  إعطاء تم تلقيح عملية كل وبعداللحم  ة الصحية كما موصى بها في تربية فروجايوالرع
 .يوم 45ة عمر ايلغ األفراخواستمرت تربية  (لتر 5/مل 3)وبواقع  الشرب ماء إلى

 عمر من هائيالن عليقه يوم واستخدمت 21 ةايولغ واحد يوم عمر من البادئ عليقه على األفراخغذيت 
وتم توفير جميع الظروف المالئمة لتربية دجاج اللحم في . (3جدول رقم ) وكما مبين فييوم  42 ةايولغ يوم 55

الصفات وكانت (. 33الكيميائي للعليقة حسب )تم حساب التحليل و . ساعة ضوء( وتهوية 24القاعة من إضاءة )
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ل من خاللفروج اللحم  اإلنتاجي األداءي مسحوق الثوم وكبريتات النحاس ف إضافةتمت دراسة تأثير  هي المدروسة
وتم حساب معدالت السادس  األسبوعة ايحتى نه أسبوعة كل ايطير( عند نهتسجيل معدالت وزن الجسم )غم/

ومعامل التحويل الغذائي)غم علف )غم/طير/يوم( وكمية العلف المستهلك  (أسبوع)غم/طير/ الزيادة الوزنية
( وباستعمال 42) SASز الجاه اإلحصائي البرنامج باستخدام اإحصائي تاانالبي تحليل تم. مستهلك/غم زيادة وزنية(

ات واختبرت الفروق بين المعامالت باستعمال اختبار دنكن متعدد انفي تحليل البي CRDالتصميم العشوائي الكامل 
 .( 15)المستويات 

 النسب المئوية والتحليل الكيميائي المحسوب لعالئق التجربة (1جدول)

 يوم( 42-55عليقة النهائي ) يوم( 21-1عليقة البادئ ) المادة العلفية
 30 30 الذرة الصفراء

 20 29 * كسبة فول الصويا
 36 27 حنطة

 10 10 **يانمركز بروتين حيو 
 3 3 زيت نباتي
 0.3 0.3 ملح طعام 
 0.7 0.7 حجر كلس
 100 100 المجموع

 )***( التحليل الكيميائي المحسوب            

 

 كيلو سعرة/ كغم طاقة ممثلة. 2230بروتين خام و %44المنشأ احتوت على  أرجنتينيةفول الصويا  كسبة ()*
 WAFI B.V. ALBLASSERDAMمن قبل شركة ) المنتجW 5 special -Brocornلتغذية الدواجن البروتينيالمركز  )**( 

HOLLAND)  م، كالسيو 28.30 د، الرما%7.60 ة، الرطوب%2الخام  ف، األليا%5الخام  ن، الده%40البروتين الخام 
 ،% 0.40 انتربتوف ،% 4.10+سستين  ، ميثايونين%3.70ونين اي، ميث% 3.85سينيال ،%2.60 متوفر ، فسفور5.60%

 .%4والنحاس  % 2.30سلينيوم  ،2100الممثلة  ، الطاقة%1.29ثريونين 
 (.33الكيميائي المحسوب للعليقة تبعًا لجدول تحليل المواد العلفية الواردة في تقارير مجلس البحوث الوطني األمريكي ) التركيب ()***

 
    النتائج والمناقشة

 األعمارعند عالئق فروج اللحم  إلىات النحاس مسحوق الثوم و كبريت إضافةتأثير  5يوضح الجدول 
الحي  الوزن معدل في المختلفة المعامالت بين معنوية فروقات وجود إلى اإلحصائيتشير نتائج التحليل  إذالمختلفة 

طاقة ممثلة ) كيلو سعرة / غم(   3044.1 3124.2  
 البروتين الخام % 22.815 19.89
 البروتيننسبة الطاقة :  133.4 157.07
 %الكالسيوم  0.8696 0.848
 %الفسفور الكلي  0.4874 0.474
 %الفسفور الجاهز  0.1462 0.1424
 ونين %ايميث 0.4493 0.407
 ونين + سيستينايميث 0.8341 0.7522
 سين %يال 1.2218 1.0076
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)إضافة مسحوق  T5و) معاملة السيطرة (  T1للمعامالت (P<0.05) ي حيث لوحظ وجود تفوق معنوياألسبوع
وبين فروقات معنوية بينها  أيالمعامالت هذه لم تظهر و على جميع معامالت التجربة  (%1.5الثوم بنسبة 
)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4وملغم/كغم علف(  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2المعامالت 

)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3المعاملة  طيور في حين سجلت األفراخمن عمر  األول األسبوععند ( 0.75%
 ،غم 102.19اقل معدل وزن جسم حي بلغ ملغم/كغم علف(  350

)إضافة كبريتات  T2تفوق المعامالت  5فيالحظ من الجدول  يوم من عمر الطيور 14عند عمر أما 
)إضافة  T4وملغم/كغم علف(  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3، ملغم/كغم علف( 250النحاس بنسبة 

والتي لم تظهر ( %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5و T1معامالت العلى  (%0.75مسحوق الثوم بنسبة 
 الثالث األسبوعخالل كذلك يالحظ من الجدول الثاني من التجربة ،  األسبوعفروقات معنوية خالل  ةأيبينهما فيما 
التجريبية  المعامالت باقي على( %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4تفوق المعاملة من التجربة  والرابع

 على التوالي خاللغم  1186.41و 692.66 تزن جسم بلغو  تالمختلفة إذ سجلت هذه المعاملة أعلى معدال
ملغم/كغم  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2تلتها المعاملة  ،من عمر الطيوراألسبوعين الثالث والرابع 

 T5و (%0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4 ،)السيطرة( T1لتي تفوقت معنويًا على المعامالتعلف( وا

 250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2طيور المعاملة حيث سجلت  (%1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة 
 ،على التواليغم  1150.94و  675.63 توزن جسم حي بلغ تمعدالخالل األسبوعين ملغم/كغم علف( 

على المعاملة  (P<0.05) تفوقت معنوياً  )معاملة السيطرة( قد T1يالحظ خالل األسبوع إن المعاملة  كما 
T3  أية األسبوعين الثالث والرابع في حين لم تظهر ملغم/كغم علف( خالل  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة

)إضافة مسحوق  T5والمعاملة  T1بين المعاملة من التجربة خالل األسبوع الثالث  (P<0.05) معنويةفروقات 
على المعاملة )معاملة السيطرة(  T1، لكن خالل األسبوع الرابع من التجربة تفوقت المعاملة (%1.5الثوم بنسبة 

T5  واستمر التفوق المعنوي ،(%1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة(P<0.05)  للمعاملةT4  إضافة مسحوق الثوم(
 وزن جسم حي بلغ مسجلة معدلمن الدراسة  خامسال األسبوععلى بقية معامالت التجربة خالل ( %0.75بنسبة 

 250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2والتي لم تظهر أية فروقات معنوية بينها وبين المعامالت  غم 1711.88
( حيث سجلت المعامالت المذكورة معدالت وزن جسم %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5وملغم/كغم علف( 

على  (P<0.05)والتي تفوقت معنويًا  T1معاملة السيطرة ا متلتهغم على التوالي،  1698.75و  1700بلغت 
ي بلغ ملغم/كغم علف( والتي سجلت اقل معدل وزن جسم ح 350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3المعاملة 

 ،غم 1639.69

وجود فروقات معنوية بين  إلىأشارت النتائج  2 ومن خالل بيانات التحليل اإلحصائي للجدول 
)إضافة مسحوق  T4المعاملة  (P<0.05)معنويًا  السادس من الدراسة تفوقت األسبوعالمعامالت التجريبية خالل 

غم عند عمر  2257.19( على باقي المعامالت التجريبية وسجلت معدل وزن جسم حي بلغ %0.75الثوم بنسبة 
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. أما غم 2208.13( محققة وزن جسم حي بلغ %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5يوم تلتها المعاملة  42
ى ملغم/كغم علف عل 350و 250والمضاف إلى عالئقها كبريتات النحاس بنسب  T3و T2طيور المعامالت 

 (P<0.05)أظهرت هذه المعامالت تفوقًا معنويًا و  فيما بينهافروقات معنوية  ةهذه المعامالت أيلم تظهر التوالي 
سجلت طيور هذه المعاملة اقل معدالت وزن جسم حي بلغ و الخالية من أي إضافات  T1على معاملة السيطرة 

 السادس من عمر الطيور. األسبوعغم عند  2119.13

تحسن معنوي في صفة وزن الجسم عند  إلى أشارالذي  (39)اتفقت هذه النتائج مع  نتائج الباحث  
زيادة تركيز  نأضح بأو الذي  (27)نتائج الباحث  ومع %1نسبة ق فروج اللحم بعالئإلى الثوم  مسحوق إضافة
في زيادة وزن الجسم  والزيادة الوزنية لفروج اللحم .إن عدل الوزن الحيعلى صفة م جابياً ايوق الثوم ينعكس مسح

قصاء األمعاء النافعة في الدقيقة األحياء دعم خالل الثوم من تأثير إلى يعزى قد مسحوق الثوم إضافةعالئق   وا 
 8)) للتمثيل القابلة الطاقة وتحسن الغذاء، وهضم الغذائية المواد من االستفادة ارتفاع ثم ومن ة،يالجراثيم المرض

 مجموعة و E ، A فيتامينات وجود إلى أيضاً  يعزى قد في معدالت وزن الجسم الحي التحسن هذا إن .(23و)
يعتبر من أهم  E  فيتامين إنحيث . (14) في الثوم الغذائية العناصر من وغيرها لينيوميوعنصر الس B فيتامينات

الثوم يحوي  نأب مع العلم ،الجسم في للدهون التمثيل الغذائي زيادة على يعملالفيتامينات المضادة لألكسدة حيث 
احتواء الثوم  إلى ضافةباإل، (28) وحدة دولية لكل غرام ثوم جاف 0.015بما يعادل  Eعلى كميات من فيتامين 

 .(26للهرمونات الستيرويدية ) والتي لها تركيب وفعل مشابهبعض المركبات الكبريتية على 

لكونها هرمونات  األساسي األيضالهرمونات الستيرويدية تزيد من معدل  أن إلى( 45)الباحث  أشار 
صفة وزن الجسم الحي التحسن المعنوي في  نتائج إنبنائية تعمل على زيادة تكوين البروتينات وتقلل من تحللها. 

 الهضمي الجهاز في الممرضة للجراثيم المضاد الثوم إلى تأثير أيضاً  قد تعزى مسحوق الثوم إضافةمعامالت ل
المضادة  األجسامتاج إن ويدعم لألمراض مقاومتها من ويرفع للطيور الصحية على الحالة ينعكس مما كالسالمونيال

الثوم  إلى احتواءقد يرجع  أو (25و) ((20، (19)العمل على تحسين الهضم في الطيورو  داخل الجهاز المناعي
الـ  إلى ضافةوالتي لها تأثير كبير على النمو باإل linoleicالـ و  oleicمثل حامض الـ  الدهنية األحماضعلى 

allicin  الـ مثل األخرىالمركبات الكبريتية و ajoene  والتي تعمل عمل التي تعمل على زيادة استساغة العلف و
احتفاظ الطيور  إنفالنحاس كبريتات  إضافةلمعامالت بالنسبة  أما .(32)المجهرية المرضية  لألحياءمضاد 

 350و  ملغم/كغم علف 250 النحاس بالنسبكبريتات تخدام سا إن إلىبحيويتها ونشاطها طيلة مدة الدراسة تشير 
مما يؤكد بية طيلة مدة التجربة انج آثار أي أووظيفية  أوصحية  أضرار ةأيولم ينتج عنه  أميناً  انك ملغم/كغم علف

 وهذه النتائج اتفقت مع ما أشار (18في الفعاليات الحيوية للجسم ) ضافاتاإلقابلية الجسم على االستفادة من هذه 
ضية للكاربوهيدرات والبروتينات والدهون مما يألالعمليات ا إدامةثر النحاس في أعن  هذا فضالً  ،(46) الباحث إليه

 .(36هذه العمليات على نمو الجسم)ثير ينعكس تأ
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 ي )غم( لفروج اللحماألسبوعالعالئق على معدل وزن الجسم  إلى وكبريتات النحاسمسحوق الثوم  إضافةتأثير  2جدول 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

 األسبوع       
 المعاملة

1 2 3 4 5 6 

T1 

 السيطرة
108,23 ± 

* 2,63 a 
275,5 ± 
6,9 b 

639,38 ± 
11,48 c 

1121,04 ± 
17,34 c 

1679,48 ± 
31,36 b 

2119,13 ± 
42,70 d 

T2 نحاسكبريتات ال 

 ملغم/كغم علف 250
105,94 ± 
4,59 ab 

290,69 ± 
9,37 a 

675,63 ± 
19,71 b 

1150,94 ± 
33,32 b 

1700, ± 
55,0 ab 

2173,0 ± 
79,51 c 

T3 كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 350
102,19 ± 
3,95 b 

281,25 ± 
9,81 a 

617,19 ± 
19,86 d 

1106,88 ± 
28,51 d 

1639,69 ± 
64,61 c 

2166,13 ± 
76,71 c 

T4 ثوممسحوق ال 

0.75% 
106,56 ± 
4,86 ab 

295,16 ± 
11,17 a 

692,66 ± 
24,31 a 

1186,41 ± 
36,32 a 

1711,88 ± 
45,12 a 

2257,19 ± 
54,62 a 

T5 ثوممسحوق ال 

1.5%   
108,56 ± 
4,67 a 

264,56 ± 
7,11 b 

625,31 ± 
17,96 cd 

1105,31 ± 
28,55 d 

1698,75 ± 
4321 ab 

2208,13 ± 
69,72 b 

 .(P<0.05)*األحرف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال 

المختلفة في معدالت الزيادة الوزنية  ضافاتاإلوجود فروقات معنوية بين معامالت  1يالحظ من جدول 
)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5و)معاملة السيطرة(  T1للمعاملة  (P<0.05)ية حيث يالحظ تفوق معنوياألسبوع

 T3في حين سجلت المعاملة ، من عمر الطيور األولالل األسبوع خعلى باقي المعامالت التجربة  (1.5%
هذه ولم تختلف غم  59.19بلغ اقل معدل للزيادة الوزنية ملغم/كغم علف(  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة 

)إضافة مسحوق الثوم  T4وملغم/كغم علف(  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2معنويًا مع كل من المعاملة 
أما عند  ،غم على التوالي 63.56و  62.94والالتي سجلت معدالت زيادة وزنية أسبوعية بلغت   (%0.75بنسبة 

( على باقي المعامالت %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4األسبوع الثاني من التجربة فيالحظ تفوق المعاملة 
غم ولم تختلف هذه المعاملة معنويًا مع  188.60التجريبية المختلفة حيث سجلت معدل زيادة وزنية أسبوعية بلغ 

 ،ملغم/كغم علف( 250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2المعاملة 

ملغم/كغم علف( والتي تفوقت معنويًا على  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3تلتهما المعاملة  
 ( والمسجلة بأقل معدل للزيادة الوزنية%1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5و)معاملة السيطرة(  T1المعامالت 

في معدل الزيادة الوزنية األسبوعية لطيور  (P<0.05)الجدول تفوق معنوي نتائج كما يالحظ من ، غم 156 بلغ
 397.5حيث سجلت أعلى المعدالت وبلغت  %0.75والتي أضيف إلى عالئقها مسحوق الثوم بنسبة  T4المعاملة 

ملغم/كغم علف والتي تفوقت  250والتي أضيف إلى عالئقها كبريتات النحاس بنسبة  T2تلتها طيور المعاملة  غم
)إضافة مسحوق الثوم  T5و ملغم/كغم علف( 350ضافة كبريتات النحاس بنسبة )إ T3و T1على المعامالت 

)إضافة كبريتات  T3طيور المعامالت  (P<0.05)تفوقت معنويًا الرابع من الدراسة  األسبوعوعند ، (%1.5بنسبة 
( في معدالت %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4طيور المعاملة ملغم/كغم علف( و  350النحاس بنسبة 
 األسبوعغم على التوالي، وعند  493.75و 489.69وحققت معدالت زيادة وزنية بلغت  األسبوعيةالزيادة الوزنية 
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معدل زيادة  أعلى( حققت %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5طيور المعاملة  إنالخامس من التجربة نالحظ 
على باقي المعامالت المختلفة تلتها معاملة المقارنة  (P<0.05)غم ومحققة بذلك تفوق معنوي  593.44 بلغ وزنية

)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2فروقات معنوية بينها وبين المعاملة  ةتظهر أيوالتي لم  إضافات أيالخالية من 
 ، ملغم/كغم علف( 250

لصالح طيور المعاملة  (P<0.05)تفوق معنوي وجود وعند األسبوع السادس من عمر الدجاج نالحظ 
T4  معدل  وسجلت( في معدالت الزيادة الوزنية على باقي معامالت التجربة %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة

ملغم/كغم علف(  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3غم، تلتها طيور المعاملة  545.31 بلغ زيادة وزنية
 T5وملغم/كغم علف(  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T1، T2على المعامالت  معنوياً  والتي تفوقت

في حين سجلت طيور معاملة المقارنة اقل معدالت الزيادة الوزنية وبلغت ، ( %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة 
على عالئق  والمغذاة T4إن طيور المعاملة  ةالحظفيمكن م أما فيما يخص الزيادة الوزنية التراكمية، غم 439.65

 غم 2214.19بلغ  سجلت أعلى المعدالت في الزيادة الوزنية التراكمية %0.75أضيف إليها مسحوق الثوم بنسبة 
والتي غذيت على  T5على باقي المعامالت المختلفة تلتها طيور المعاملة  (P<0.05)محققة بذلك تفوقًا معنويًا 

 250هر طيور معامالت إضافة كبريتات النحاس وبالنسب لم تظ .%1.5عالئق أضيف إليها مسحوق الثوم بنسبة 
طيور هذه المعامالت تفوق معنوي على معاملة فروقات معنوية فيما بينها لكن سجلت  ةيأملغم/كغم علف  350و

اتفقت نتائج . يوم (42-1غم زيادة وزنية تراكمية ) 2076.13والتي سجلت اقل المعدالت وبلغت  T1السيطرة 
تحسن الزيادة الوزنية لمعامالت  إلىت أشار التي و  (37)و (34) الباحثين كل من أبحاثالدراسة الحالية مع نتائج 

ومركب  الذي يعمل كمضاد حيوي Allicinعلى الـ  احتوائه إلىالثوم والذي قد يرجع مسحوق  إضافة
Diallyltrisulfide  عكس تأثيره انو ميريا ييمتلك الفعالية العالية لقتل العديد من الطفيليات المرضية ومنها االالذي و

 . (30) للطيور جابي على الحالة الصحية للطيور وبالتالي تحسن الزيادة الوزنيةياال

( إلى وجود فروق معنوية بين المعامالت في معدل استهالك العلف األسبوعي حيث 4يشير الجدول )
في معدل استهالك العلف األسبوعي لطيور  (P<0.05)يالحظ عند األسبوع األول من الدراسة وجود تفوق معنوي 

( %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5وملغم/كغم علف(  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3المعامالت 
غم/طير 150.43و 151.22على بقية المعامالت حيث بلغت معدالت استهالك العلف األسبوعي لهذه المعامالت 

والتي سجلت معدل استهالك علف أسبوعي بلغ   T1ولم تختلف هاتان المعاملتان معنويًا مع طيور معاملة السيطرة
في معدل استهالك العلف  (P<0.05)ع الثاني فيالحظ وجود زيادة معنوية غم/طير، أما خالل األسبو  141.02

على بقية معامالت التجربة  %0.75والتي أضيف إلى عالئقها مسحوق الثوم بنسبة  T4األسبوعي لطيور المعاملة 
 ملغم/كغم علف، 250والمغذاة على عالئق أضيف إليها كبريتات النحاس بنسبة  T2تلتها طيور المعاملة 
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)غم( لفروج ية األسبوعالزيادة الوزنية العالئق على معدل  إلىمسحوق الثوم و كبريتات النحاس  إضافة( تأثير 3جدول )
 الخطأ القياسي( ± )المتوسط  اللحم

 
 األسبوع          

 المعاملة 
 التراكمي  6 5 4 3 2 1

 أسبوع 1-6
T1 

 السيطرة
65,23 ± 

 *2,63 a 
167,27 ± 
5,24 c 

363,88 ± 
7,71 c 

481,66 ± 
11,01 b 

558,44 ± 
21,36 b 

439,65 ± 
22,87 e 

±  2076,13 
10,12 d 

T2 كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 250
62,94 ± 
4,59 ab 

184,75 ± 
5,43 ab 

384,94 ± 
13,25 b 

475,31 ± 
19,18 b 

549,06 ± 
38,1 bc 

473,00 ± 
42,20 d 

2130,00± 
28,98 c 

T3 كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 350
59,19 ± 
3,95 b 

179,06 ± 
7,22 b 

335,94 ± 
12,95 d 

489,69 ± 
21,28 a 

532,81 ± 
46,51 c 

526,44 ± 
41,26 b 

2123,13 ± 
28,40 c 

T4 مسحوق الثوم 

0.75% 
63,56 ± 
4,26 ab 

188,60 ± 
7,19 a 

397,5 ± 
14,49 a 

493,75 ± 
17,56 a 

525,47 ± 
32,06 c 

545,31 ± 
24,9 a 

2214,19± 
31,82 a 

T5 مسحوق الثوم 

1.5%   
65,56 ± 
4,67 a 

156 ± 
4,62 d 

360,75±  
  13,25 c 

480 ± 
 17,67 b 

593,44 ± 
23,29 a 

509,38 ± 
33,41 c 

2165,13± 
30,44 b 

 .(P<0.05)*األحرف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال 

)إضافة  T1  ،T3 معدالت استهالك العلف لطيور المعامالت بين أية فروقات معنوية النتائج  ولم تظهر
 األسبوعخالل  أما، (%1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5وملغم/كغم علف(  350كبريتات النحاس بنسبة 

زيادة معنوية مقارنة على التوالي  %1.5و 0.75مسحوق الثوم بالنسب  إضافةالثالث فقد سجلت طيور معامالت 
 T1سجلت طيور المعامالت ، كما على التواليغم/طير  602.85و 617.09بلغت و بباقي معامالت التجربة 

)إضافة  T3ملغم/كغم علف( تفوق معنوي مقارنة بطيور المعاملة  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2و
 543.27والتي سجلت اقل معدل استهالك علف أسبوعي بلغ  ملغم/كغم علف( 350كبريتات النحاس بنسبة 

في معدل استهالك  T4، ويالحظ عند األسبوع الرابع من الدراسة الزيادة المعنوية المستمرة لطيور المعاملة غم/طير
 T1 ،T2بين المعامالت  (P<0.05)فروق معنوية عند مستوى احتمال  أيةفي حين لم تظهر  العلف األسبوعي

ملغم/كغم علف(  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3وملغم/كغم علف(  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة 
غم/طير على  779.87و  773.06،785.06حيث بلغت معدالت استهالك العلف األسبوعي لهذه المعامالت 

والتي ( %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5بطيور المعاملة  التوالي وحققت هذه المعامالت زيادة معنوية مقارنة
 غم/طير، 754.25 سجلت اقل المعدالت

ية بين معامالت التجربة نتائج إلى وجود أية فروقات معنو اللم تشر  جربةوعند األسبوع الخامس من الت 
 T3لطيور المعاملة  األسبوعيمعدل استهالك العلف  الحظ إنيالسادس من عمر الطيور  األسبوع، وعند المختلفة

ها تمقارنًة بباقي المعامالت تل (P<0.05)ملغم/كغم علف( قد ازداد معنويًا  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة 
)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5وملغم/كغم علف(  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T1 ،T2المعامالت 
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)إضافة مسحوق الثوم  T4 المعاملة طيور في حين سجلت عنويةوالتي لم تظهر فيما بينها أية فروقات م (1.5%
 غم/طير. 1035.48 والذي بلغ استهالك العلف األسبوعيمعدل في  لمعدالت( أدنى ا%0.75بنسبة 

استهالك  معدل فيتفوق معنوي  (4فيما يخص استهالك العلف التراكمي فيالحظ من نتائج جدول ) أما 
أية لم تظهر التي على باقي معامالت التجربة و ( %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4 ةلمعاملطيور الالعلف 

 350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T3معدالت استهالك العلف لطيور المعاملة وبين  هافروق معنوية بين
مقارنة  T1زيادة معنوية في معدل استهالك العلف التراكمي لطيور المعاملة  وجودويالحظ أيضًا ملغم/كغم علف( 

ملغم/كغم علف(  250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T2بمعدل استهالك العلف التراكمي لطيور المعامالت 
تفوق  إلى أشارالذي ( و 16الباحث ) مع اتفقتنتائج الدراسة الحالية ( . %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة   T5و

هالك العلف على باقي المعامالت ومن ضمنها معاملة في است %1مسحوق الثوم بنسبة  اإليهمعاملة المضاف في ال
 أعلىعلى مسحوق الثوم سجلت  العالئق المحتوية إن( 6)الباحث  إليه أشارالنتائج مع ما  تتفقكذلك االسيطرة و 

 نسب استهالك علف تراكمي طوال مدة التجربة .

أدى إلى العلف  إلىزيادة تركيز كبريتات النحاس المضافة  إن إلىت أشار النحاس  إضافةنتائج  أما 
فروقات  أيالذي لم يالحظ ( 35)لم تتفق مع في حين  (36)استهالك العلف التراكمي واتفقت النتائج مع  ارتفاع

ملغم/كغم علف مع عليقة  250علف و ملغم/كغم 352 النسبالنحاس للعلف ب إضافةمعنوية بين معامالت 
احتواء الثوم على  إلىالسبب في زيادة استهالك العلف الكلي قد يرجع  إن السيطرة في استهالك العلف الكلي.

زيادة استساغة العلف والناتج من تحسن معامل الهضم وزيادة امتصاص العناصر  إلى ضافةالعناصر الغذائية باإل
نتائج وزن الجسم  انبالنسبة للنحاس ف أما. (8) إليه أشارحسب ما  لألمعاءالخلوية  األغشيةوزيادة نفاذية الغذائية 

تأثر تحفيز مراكز الشبع والجوع جراء عدم مقارنة بمعاملة السيطرة تدل على  المتناولةعلى الرغم من كميات العلف 
 .(44القناة الهضمية ) منص يقة االمتصاالعناصر الغذائية في العلف وطر تأثر عدم استخدام النحاس وبالتالي 

( وجود فروقات معنوية بين المعامالت في صفة معدالت معامل التحويل الغذائي 5يتضح من الجدول )
)إضافة  T2للمعاملة  (P<0.05)األسبوعي حيث يالحظ عند األسبوع األول من عمر األفراخ وجود تحسن معنوي 

ملغم/كغم علف( مقارنة بباقي المعامالت التجريبية حيث سجلت معامل تحويل غذائي  250كبريتات النحاس بنسبة 
 2.00( والتي سجلت %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4غم علف/غم زيادة وزنية تلتها المعاملة  1.93بلغ 

غم  2.16معدل معامل تحويل غذائي بلغ  T1غم علف/غم زيادة وزنية ، في حين سجلت معاملة السيطرة 
 T3( و%1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5علف/غم زيادة وزنية ومتفوقة بذلك المعدل على المعامالت 

ملغم/كغم علف( والتي سجلت أعلى قيمة لمعامل التحويل الغذائي والبالغة  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة 
جاج فقد أشارت النتائج إلى تحقيق المعاملة غم علف/غم زيادة وزنية، أما عند األسبوع الثاني من عمر الد 2.55

T3  غم  1.35ملغم/كغم علف( أفضل معدل معامل تحويل غذائي بلغ  350)إضافة كبريتات النحاس بنسبة
( والتي سجلت معدل معامل تحويل %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5 علف/غم زيادة وزنية تلتها المعاملة
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 250)إضافة كبريتات النحاس بنسبة  T1  ،T2ية وتفوقت على المعامالت غم علف/غم زيادة وزن 1.49غذائي 
( التي سجلت أعلى قيمة لمعدل معامل التحويل %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4ملغم/كغم علف( و

   ،غم علف/غم زيادة وزنية 1.89الغذائي 

 (/ طيري )غماألسبوعاستهالك العلف العالئق على معدل  إلى وكبريتات النحاسمسحوق الثوم  إضافةتأثير  4جدول 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسط   اللحم لفروج 

 األسبوع         
 المعاملة  

 التراكمي  6 5 4 3 2 1
 أسبوع 1-6

T1 

 السيطرة
141,02 ± 

 *2,03 ab 
259,21 ± 
5,03 c 

572,65 ± 
4,59 b 

773,06 ± 
2,48 b 

1047,4 ± 
3,13 a 

1117,07 
± 8,9 b 

3910,42 ± 
9,77 b 

T2 كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 250
121,42 ± 
0,42 b 

303,71 ± 
4,29 b 

571,84 ± 
6,76 b 

785,06 ± 
2,37 b 

1032,75 
± 6,79 a 

1085,21 
± 7,99 b 

3899,99± 
15,38 c 

T3 كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 350
151,22 ± 
0,41 a 

240,97 ± 
2,96 c 

543,27 ± 
5,52 c 

779,87 ± 
3,2 b 

1066,5 ± 
2,23 a 

1172,23 
± 5,11 a 

3954,06± 
7,69 ab 

T4 مسحوق الثوم 

0.75% 
126,93 ± 
1,03 b 

356,55 ± 
7,03 a 

617,09 ± 
11,48 a 

820,44 ± 
8,05 a 

1068 ± 
10,1 a 

1035,48 
± 10,24 c 

4024,49± 
12,03 a 

T5 مسحوق الثوم 

1.5%   
150,43 ± 
0,28 a 

232,98 ± 
3,21 c 

602,85 ± 
1,76 a 

754,25 ± 
2,33 c 

1042,95 
± 1,14 a 

1093,78 
± 18,65 b 

3877,24± 
19,27 c 

  .(P<0.05)*األحرف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال 

)إضافة كبريتات  T2تحسن معنوي للمعاملة  إلىالنتائج  أشارتالثالث من عمر الدجاج  األسبوععند  أما
ملغم/كغم علف( على باقي المعامالت حيث سجلت طيور المعاملة معامل تحويل غذائي  250النحاس بنسبة 

( بمعدل معامل %0.75)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4غم علف/غم زيادة وزنية ثم تلتها طيور المعاملة  1.49
)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5زيادة وزنية في حين سجلت طيور المعاملة  غم علف/غم 1.55تحويل غذائي بلغ 

غم علف/غم زيادة وزنية في حين سجلت هذه  1.67قيمة لمعامل التحويل الغذائي والذي بلغ  أوطأ( 1.5%
غم  1.57الرابع من التجربة بمعدل معامل تحويل غذائي بلغ  األسبوعخالل  (P<0.05)المعاملة تحسن معنوي 

 ،ذلك على باقي المعامالت المختلفةعلف/غم زيادة وزنية ومتفوقة ب

الخامس من عمر الدجاج فقد سجلت طيور المعاملة  األسبوعواستمر التحسن المعنوي لهذه المعاملة عند  
 1.67معدل لمعامل التحويل الغذائي والبالغ  أفضل %1.5مسحوق الثوم بنسبة  إليها أضيفالمغذاة على عالئق 

والتي أضيف  T2الخالية من أية إضافات وطيور المعاملة  T1غم علف/غم زيادة وزنية تلتها طيور المعامالت 
 1.88ملغم/كغم علف والالتي سجلت معدل معامل تحويل غذائي بلغ  250إلى عالئقها كبريتات النحاس بنسبة 

لمغذاة على عالئق أضيف إليها وا T4غم علف/ غم زيادة وزنية لكل منهما في حين سجلت طيور المعاملة 
غم علف/غم زيادة وزنية والتي لم  2.03معدل معامل تحويل غذائي بلغ  أوطأ %0.75مسحوق الثوم بنسبة 

ملغم/كغم  350والمغذاة على عالئق أضيف إليها كبريتات النحاس بنسبة  T3تختلف معنويًا مع طيور المعاملة 
، أشارت نتائج األسبوع السادس غم علف/غم زيادة وزنية 2.00علف والتي سجلت معدل معامل تحويل غذائي بلغ 
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)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T4طيور المعاملة في معدل معامل التحويل الغذائي ل (P<0.05)إلى تحسن معنوي 
( والتي %1.5)إضافة مسحوق الثوم بنسبة  T5ملة مقارنة بباقي معامالت التجربة تلتها طيور المعا( 0.75%

 ،غم علف/ غم زيادة وزنية 2.15سجلت معدل معامل تحويل غذائي 

كبريتات النحاس بالنسب  إضافةومن خالل الجدول يمكن مالحظة التحسن المعنوي لطيور معامالت  
والتي سجلت اوطأ معدل معامل  T1ملغم/كغم علف والالتي تفوقت على طيور معاملة السيطرة  350و 250

بالنسبة لمعدل قيم معامل التحويل الغذائي التراكمي فقد  أما ،غم علف/غم زيادة وزنية  2.54تحويل غذائي بلغ 
 إضافات أيالمختلفة ومعاملة السيطرة الخالية من  ضافاتاإلبين معامالت  (P<0.05)لوحظ وجود فروق معنوية 

معدل معامل تحويل  أفضل %1.5عالئقها مسحوق الثوم بنسبة  إلىوالمضاف  T5طيور المعاملة حيث سجلت 
والتي أضيف إلى عالئقها مسحوق  T4تلتها طيور المعامالت ، غم علف/غم زيادة وزنية 1.79غذائي تراكمي 

ملغم/كغم علف  250عالئقها كبريتات النحاس بنسبة  إلى أضيفوالتي  T2وطيور المعاملة  %0.75الثوم بنسبة 
غم علف/غم زيادة وزنية على التوالي في حين  1.83و 1.82والالتي سجلت معامل تحويل غذائي تراكمي بلغ 

التراكمي المعدالت التراكمية لصفة معامل التحويل الغذائي  أوطأالخالية من أي إضافة  T1سجلت طيور المعاملة 
 .(40و) (37)و( 5كل من ) إليه أشارذه النتائج مؤيدة لما وجاءت ه ،غم علف/غم زيادة وزنية 1.88والتي بلغت 

 
غم زيادة غم علف /الغذائي )عامل التحويل العالئق على م إلى وكبريتات النحاسمسحوق الثوم  إضافةتأثير  5جدول 
 الخطأ القياسي( ±المتوسط اللحم )لفروج  وزنية(

 األسبوع        
 المعاملة 

 التراكمي  6 5 4 3 2 1
 أسبوع 1-6

T1 

 السيطرة
2,16 ± 

 *0,09 c 
1,55 ± 
0,04 c 

1,57 ± 
0,03 c 

1,60 ± 
0,04 b 

1,88± 
2,18 b 

2,54 ± 
0,09 a 

± 1,88 
a 1,130 

 T2كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 250
1,93 ± 
0,09 e 

1,64 ± 
0,04 b 

1,49 ± 
0,06 e 

1,65 ± 
0,07  ab 

1,88 ± 
0,36 b 

2,29 ± 
0,19 b 

1,83± 
b 1,133 

T3 كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 350
2,55 ± 
0,13 a 

1,35 ± 
0,08 e 

1,62 ± 
0,05 b 

1,59 ± 
0,08 bc 

2,00± 
1,53 a 

2,23 ± 
0,15 c 

1,86± 
ab 1,15 

T4 مسحوق الثوم 

0.75% 
2,00 ± 
0,06 d 

1,89 ± 
0,05 a 

1,55 ± 
0,07 d 

1,66 ± 
0,05 a 

2,03± 
0,38 a 

1,90 ± 
0,12 e 

1,82± 
b 1,130 

T5 مسحوق الثوم 

1.5%   
2,29 ± 
0,18 b 

1,49 ± 
0,06 d 

1,67 ± 
0,06 a 

1,57 ± 
0,07 c 

1,76± 
0,07 c 

2,15 ± 
0,14 d 

1,79± 
c 1,133 

 .(P<0.05)*األحرف الصغيرة المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت عند مستوى احتمال 

إن التأثير الواضح للثوم في تحسين صفة معامل التحويل الغذائي قد يعود إلى مادة االليسين في الثوم 
 ،(23والتي تعمل على زيادة كفاءة هضم العناصر الغذائية وبالتالي تحسين كفاءة النشاط اإلنزيمي للقناة الهضمية )

ويمكن أن يعزى تحسن معامل التحويل الغذائي إلى المركبات الفعالة في الثوم وأهمها االليسين 
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والتي تعمل كمضاد للبكتريا الضارة في القناة المعوية للطيور وبالتالي ينعكس إيجابًا   diallylsulfideومركبات
وتعود الفعالية الدوائية للثوم  (24)،(12) على الحالة الصحية للطيور وبالتالي رفع كفاءة االستفادة من الغذاء

و  diallyldisulfideالحتوائه على االليسين ومركبات الثايوسليفينات والمركبات الكبريتية األخرى وأهمها 
diallyltrisulfide  باإلضافة إلىajoene ( 47التي لها الفعالية ضد األمراض الفايروسية). 

ونسبة وزن الكبد  القلبإلى عدم وجود فروقات معنوية بين المعامالت في نسبة وزن  6يشير الجدول رقم 
وهذا يدل على عدم وجود تأثيرات سلبية ودهن البطن إلى وزن الجسم الحي  صة ونسبة الطحالانونسبة وزن الق

عدم وجود  ضاً يأل الثوم  في الوزن النسبي لهذه األعضاء ونالحظ من الجدو  مسحوق  أوالنحاس كبريتات  ضافةإل
في  طفيفةولكن نالحظ زيادة  للدجاج الوزن الحي إلىفروقات معنوية بين المعامالت في نسبة وزن المعدة الغدية 

الخالية من أية النحاس مقارنة بطيور معاملة السيطرة كبريتات  إضافةنسبة وزن المعدة الغدية لطيور معامالت 
( 10( و)55)و( 53)نتائج  اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل من. و الثوممسحوق  إضافةومعامالت إضافات 

ملغم/كغم علف لم تؤثر على صفات الذبيحة  2111-211إلى أن إضافة مسحوق الثوم بنسبة  واأشار  نالذيو 
 .لفروج اللحموأوزان األعضاء الداخلية 

وزن الجسم  إلى )%( لداخليةا األحشاءنسبة إلى العالئق على  وكبريتات النحاسمسحوق الثوم  إضافةتأثير  6جدول 
 لفروج اللحم الحي 

 
 المعامالت

 نسبة القلب
% 

 نسبة الكبد
% 

صة اننسبة الق
% 

نسبة المعدة 
 الغدية %

 نسبة الطحال
% 

نسبة دهن 
 % بطنال

T1 

 السيطرة
1,44 ±1,14 5,20 ±1,31 3,25 ±1,31 1,102±1,1 1,350±1,10 3,10 ±1,35 

T2  النحاسكبريتات 

 ملغم/كغم علف 250
1,25 ±1,12 5,60 ±1,51 3,61 ±1,10 1,410±1,13 1,321±1,10 1,16 ±1,30 

T3 كبريتات النحاس 

 ملغم/كغم علف 350
0,47 ±1,11 2,67   ±

1,10 
3,61 ±1,11 1,450±1,13 1,310±1,11 3,10 ±1,31 

 T4مسحوق الثوم 

0.75% 
1,46 ±1,15 2,62 ±1,33 3,66 ±1,16 1,102±1,15 1,356±1,16 3,10 ±1,10 

T5 مسحوق الثوم 

1.5%   
1,40 ±1,11 5,61 ±1,10 3,20 ±1,14 1,100±1,15 1,316±1,15 3,31 ±1,31 
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