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إلى العليقة في الصفات  وتوليفاتهما( )اللبان الشجري  الكندرو  صمغ النحل()العكبر تأثير إضافة 
 ٠اإلنتاجية لفروج اللحم

 مصطفى مؤيد حسين علي النعيمي                                  حسام حكمت نافع النايف
 جامعة األنبار كلية الزراعة

 الخالصة

 العليقدةانفدرادي وعلدى كدك  توليفدات إلدى  والكنددر بكدك إضدافة العكبدر ر تدثييأجري البحث بهدد  دراسدة 
 ROSS من ندو  ا  لحم غير مجنسا من فروج ا  فرخ 480استخدم في هذه الدراسة  لفروج اللحم.في األداء اإلنتاجي 

  وبكدددك عكدددرع معدددام ت األفدددرال علدددىتدددم توزيدددع  .غدددرام42.3وزن يدددوم واحدددد تركدددي المنكدددث وبمتوسددد   بعمررر  308
عليقدة أعطيدت  1T-يدثتي  وكمدا  مكدرر(فدرل /16) لك  معاملدة ي ث مكررات معاملة( وبواقع/ افرخ 48عكوائي )

 / كغدم علدفملغدم 1000و 800و 066بمسدتو   العكبدر إليهدا إضافةT4و 3Tو T 2أية إضافات )السديطرع(  بدون 
 ،التدواليعلدى  م كغدم/ علدفملغد 2000و1600و1200الكنددر بمسدتو  إليهدا  يفضدأ T 7و T6 T5 ،التواليعلى 
T8 وT9وT4  ملغدم/  1000+ 500و 800+400و 600+300وبمسدتو   الكنددر(إليهدا )عكبدر   أضديف التوليفدة
 والكنددرلمعظدم معدام ت إضدافة العكبدر  (3P<0.0)أوضدحت نتدائه هدذه الدراسدة تفدوو معندوي  على التدوالي.كغم 

والمتضددمنة إضددافة ( P<0.01) معنويددا  T4إذ تفوقددت  ة،اإلنتاجيدد فددي الصددفاتبكددك  انفددرادي وعلددى كددك  توليفددات 
 3Tو 7Tعلى بقية المعام ت في معدل وزن الجسم والزيادع الوزنيدة تلتهدا علف  /كغمملغم 1000 بمستو  العكبر 

بالمقارنددة مددع  7TوT10 وT3 تلتهدداالعلددف اسددته    معدددلفددي  (3P<0.0تفددوو معنددوي ) T4وأظهددرت  .T10و
3T.  التحوي  الغذائي فقد تفوقت  وفيما يتعلق بمعامT4 وT7وT3   معنويا (P<0.01) على بقية المعام ت. 

 ) and Frankincense (Olibanum)Bee Glue( propolis SupplementingEffect of 

Combinations to Diets on Productive Characteristics of Broiler. 

Mustafa M. H.A AL anomy and   Hussam H.N. T. AL-Naif 

Al-Anbar University/College of Agriculture 

Abstract 

    The research was carried out to investigate the effect of adding propolis and 

Frankincense in individually on the form of individually to diets, in the productive 

performance to broiler chicken.    Used the study of 480) chicks  unsexed one-day-old 

Rose308 at the average of 42.3 gram . These chicks were distributed randomly into ten 

treatments (48 chicks/treatment) with three replicates for each treatment (16 chicks/ 

replicate). The treatments were as follows: T1 is given  diet without addition (control), 

T2 ,T3 and T4 included addition propolis at the levels 600,800 and1000) mg/kg diet 

respectively , T5,T6 and T7 included addition Frankincense at the levels 1200,1600 

and 2000 mg/kg diet respectively,T8,T9 andT10 included addition (propolis+ 

Frankincense) at the levels 300+600,  ) 400+800,  ) 500 +1000) mg/kg diet respectively . 

The results of this study showed significant improvement (p<0.01) in most treatments 

addition propolis and Frankincense individually on the form of solidarity to in the 

productive characteristics, T4 significant improvement (p<0.01)  included addition 

propolis  at the level (1000) mg/kg diet with other treatments in average body weight 
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and weight gain Followed by treatment T7,T3 and T10 . Treatment T4 showed 

significant improvement (p<0.01) in the feed consumption average Followed by 

treatment T3, T10 and T7 compared with control. Regarding feed conversion 

efficiency significant improvement (p<0.01) treatments T4, T7 and T3 as compare 

with other treatments. The results of the experiment showed significant improvement 

(p<0.01) in the scale productive index for the treatment T4, T3, T2 and T7 as 

compared with other treatments.  

   المقدمة

نحد  كدغاتت لقدوام معقدد التركيدج يجمدع بواسدطة طبيعدي راتنجدي صدمغي ا مندته( هدو Porpolis العكبر
ومندع دخدول المسدببات  لغرض استخدامه في ترميم خ يا النحد  األوراووبراعم  لألكجارالنامية  األجزاءالعس  من 
 أهمهدامدادع فعالدة  111مدن  أكيدرعلى يحوي  العكبر إنالدراسات  أيبتتداخ  الخ يا وقد  إلىارض و المرضية والق
 أمينيددددة وأحمدددداضومركبددددات فينوليددددة  ةأروماتيدددد وأحمدددداض( Flavones( والف فونددددات Flavonoids تاالف فونويددددد

 ومدن الفعاليددات البايلوجيددة (.2) للعكبددرعددن الفعاليدة البايلوجيددة  ةمسدؤولودهنيدة وفيتامينددات ومعدادن وهددذه المركبددات 
لقدد  .(20)ومضداد ل لتهداج  لألكسددعضاد فطري وم فيروسي ومضادمضاد  بكتيري،هي خاصيته كمضاد  للعكبر

( بدثن تغذيدة فدروج اللحدم 52) دأبت الدراسات الحديية على استخدام العكبدر كضضدافات علفيدة لفدروج اللحدم فقدد ذكدر
( فدددي معددددتت وزن (P<0.01علددى ع ئدددق مضدددا  إليهدددا مسددتويات مختلفدددة مدددن العكبدددر قدددد حققددت زيدددادع معنويدددة 

 .ارنة بالتغذية على عليقة السيطرعيوم مق 22-3الجسم والزيادع الوزنية خ ل 

يعددد مددن النباتددات الطبيددة القديمددة اسددتخدمتها الحضددارات اليونانيددة والفارسددية ف (اللبددان الكددجري ) الكندددرأمددا 
كما يعد مادع تجارية مهمة استخدمت كبخور في الطقوس اتجتماعيدة والدينيدة فدي كدبه الجزيدرع العربيدة  والرومانية،

 ات بايلوجية مختلفة فهوافعالي وللكندر. (1للجهاز المناعي ) زلألكسدع ومحف حدييا  كمضاد وكمال إفريقيا واستخدم
احتوائدده  بسددبج p Salmonellaو Escherichia coliالمرضددية منهددا البكتريددا  bactericidal مضددادع للبكتريددا

وحددامض اينسينسددول  ميدد  مركبددات مونددوتربين وداي تددربين وسيسددكوتربينبكتريددا علددى بعددض المركبددات المضددادع لل
والذي يتضمن في تركيبه الكيميائي مواد فينولية والتي من المعر  عنها منع نمو  ((Boswellic Acidالبوزويل  
 وضدحت كحوليدا  كمدااستخ صده  بعدد anti – inflammatoryالكنددر مضداد ل لتهابدات  وكذل  يعتبر ٠البكتريا 

 .(4)مضاد للسرطانات  أنه بعض البحوث

 ق العملائوطر المواد 

نبدددار ألمحافظدددة ا فددديحقدددول تربيدددة الددددواجن التابعدددة للمديندددة هيدددت  أحددددأجريدددت هدددذه التجربدددة الحقليدددة فدددي 
استخدمت فدي  .9/11/2014ولغاية  10/9/2014من امتدت  يوم( 94)واستمرت هذه الدراسة للمدع سبعة أسابيع 

 42.3 واحد تركدي المنكدث وبمتوسد  وزن  يوم بعمر ROSS 308 من نو فرل لحم غير مجنسة  480هذه الدراسة 

تربية اتفدرال تم  .عميرع طريق-هيتقضاء  األنبار فيغرام استلمت من مفقس هيت الحديث الواقع غرج محافظة 
وبواقدع عكدوائي   وبكدك عكدرع معدام تعلدى  توزيع األفرالسم وتم  3ارضيا  على فركة من نكارع الخكج سمكها 

علددى عليقتددي البدداد   األفددرالغددذيت  (فددرل /معاملددة 48)م 1.2×1المكددرر  أبعدداد مكددرر(فددرل /16يدد ث مكددررات )
عليقدددة  إمدددابدددروتين خدددام  % 55.6/كغم علدددف طاقدددة وعكيلدددو سدددعر  3666احتدددوت عليقدددة البددداد  علدددى  إذوالنهائيدددة 
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 .1فددي جدددول  كمددا موضدد بددروتين خددام  % 14و/كغم علددف طاقددة عكيلددو سددعر  3366علددى النهائيددة فقددد احتددوت 
اليالدث مدن  األسدبو لغايدة  األولفي جميع معام ت التجربة بكك  حر على عليقة الباد  مندذ اليدوم  فرالاألغذيت 
 -يلي  وكانت المعام ت كما  الرابع لغاية نهاية التجربة األسبو والعليقة النهائية من  األفرالعمر 

T1  و (إضدافة أيدةمعاملة السيطرع )بدونT2 كغدم علدف.ملغدم 600العكبدر بمسدتو   إضدافة /T3 إضدافة 
الكندددر  إضددافة T5، ملغددم/ كغددم علددف 1000العكبددر بمسددتو   إضددافة T4و ملغددم/ كغددم علددف 800العكبددر بمسددتو  

الكنددددر  إضدددافة T7و ملغدددم كغدددم/ علدددف 1600الكنددددر بمسدددتو   إضدددافة T6و ملغدددم كغدددم/ علدددف 1200بمسدددتو  
 إضددافة T9و ملغددم/ كغددم  600 300العكبددر  الكندددر وبمسددتو   إضددافة T8 .ملغددم كغددم/ علددف 2000بمسددتو  

  500العكبدددددر  الكنددددددر وبمسدددددتو   إضدددددافة T10وكدددددذل   ملغدددددم/ كغدددددم 800 400العكبدددددر  الكنددددددر وبمسدددددتو  
 / كغم.ملغم1000

 أنفلدونزاالكدعج الهوائيدة المعددي ومدرض  التهداجضدد مدرض النيوكاسد  والكمبدورو ومدرض  األفدراللقحت 
 وزندتالحدي، معددل وزن الجسدم التاليدة، رسدت كد م مدن الصدفات د لقاحي اعدد لهدذا الغدرض.الطيور وحسج برنامه 

وبعددد تجويددع  التجربددة،جميددع األفددرال بصددورع فرديددة أسددبوعيا  بواسددطة ميددزان حسدداس ألقددرج غددرام ولجميددع مكددررات 
للمكددرر الواحددد أسددبوعيا  وكددذل    معدددل النمددو النسددبيو  معدددل الزيددادع الوزنيددة حسددبت. سدداعات 3 – 2الطيددور لمدددع 

 المسددتهل كميددة العلددف حسددبت . كمددا (1يومددا  وفقددا  للمعادلددة التددي أوردهددا) 49-1و 49-54و 28-1مددن  تللفتددرا
وفقدا  للمعادلدة التدي تدم حسداج معامد  التحويد  الغدذائي كدذل  . (1وفقا  للمعادلة التدي أوردهدا)كمية العلف المستهل  

 . م ته   طيلة مدع التجربة ولك  المعا حالةلم تسج  إي .  و (1أوردها)

باسدددتعمال التصدددميم العكدددوائي الكامددد  لبيدددان تدددثيير المعدددام ت المدروسدددة فدددي الصدددفات  إحصدددائياحللدددت البياندددات 
(. وأسدددتعم  البرندددامه 13المعنويدددة بدددين المتوسدددطات باختبدددار دنكدددن متعددددد الحددددود ) تالفدددرو قددداالمختلفدددة وقورندددت 

 .( في التحلي  اإلحصائي18) SAS اإلحصائي

 والتركيب الكيميائي المحسوب لهماة البادئ والنهائي المستخدمتين في التجربة مكونات عليق1جدول

 عليقة النهائي عليقة البادئ المادة العلفية عليقة النهائي عليقة البادئ المادة العلفية

 التركيب الكيميائي المحسوب ** 59 58 ذرة صفراء

 3300 3000 لو سع ت /كغم علف(طاقة ممثلة كي 21 26 بروتين(%44كسبة بذور فول الصويا )

 %19 %22 ب وتين % 9 10 مركز بروتيني *

 147:1 136:1 طاقة إلى ب وتيننسبة   8 4 حنطة

 2.22 1.32 الاليسين % 2 1 مهدرجنباتي زيت 

 0.79 0.86 الميثايونين + السستين % 0.7 0.7 حجر كلس )كربونات الكالسيوم (

 0.82 0.88 الكالسيوم % 0.3 0.3 ملح الطعام

 0.15 0.14 الفسفور المتاح  % 100 100 المجموع

 ،2200طاقة مميلة  خام،بروتين  % 50يحتوي على  البروتيني والمركز ALBLASSERDAM-HOLLAND (Brocon-5 special W)*الكركة المصنعة للبروتين 
 ٠% 2.20 صوديوم %3.20ميايونين  سيستين  ،% 3.75 تيسين ،2.75%فسفور متاح  ،% .2فسفور ،% 8، كالسيوم% 2أليا  خام  ،%6دهن 

 .(NRC،1449الوطني األمريكي )الواردع في تقارير مجلس البحوث  ** التركيج الكيميائي المحسوج للع ئق تبعا  لجدول تحلي  المواد العلفية
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 النتائج والمناقشة
 وزن الجسم 

 فددديالجسدددم  معدددل وزن  ( فددديP<0.01يدددة )وجدددود زيددادع معنو إلددى  2تكددير النتدددائه الموضددحة فدددي جددددول 
أعلدددى المعددددتت فدددي وزن الجسدددم  T6و  T7و  T4سدددجلت  إذ T1األسدددبو  األول لجميدددع المعدددام ت مقارندددة مدددع 

وفدددي . غددم 169اقدد  وزندددا حيددث بلغدددت  T1فدددي حددين سدددجلت  التددوالي،غددم علدددى  184 و187و 188حيددث بلغدددت 
 T10و T4ان ي حدد  ، و T1( علددى P<0.01قددا  معنويددا  )األسددبو  اليدداني فقددد سددجلت جميددع معددام ت التجربددة تفو 

 477و 480و 480بلغت  إذ المعام توبقية  T1مع  الجسم بالمقارنةبوزن  (P<0.01)حققت تفوقا  معنويا   T7و
 T1فددي حددين سددجلت  غددم علددى التددوالي، 472و 473و 9T 271و T6و T3فددي حددين سددجلت   .علددى التددوالي غددم
 . غم 431 وزنا حيث بلغت المعدتت اق 

( فددي معدددل P<0.01فددي األسددبو  السددابع إلددى حصددول تفددوو معنددوي ) اإلحصددائيالتحليدد  وتكددير بيانددات 
غم على  3379و 3391و 3392و 1233و 3350 بلغت إذ T10و 2Tو T7و T3و T4 للمعام ت وزن الجسم

نسددتنته مددن ذلدد  بددان  ويمكددن إن. اقدد  معدددل وزن  والتددي سددجلتغددم  3072وزنهددا  التددي بلدد  T1التتددابع مقارنددة مددع 
T4  حققت أعلى زيدادع معنويدة فدي وزن الجسدم فدي األسدبو  السدابع مدن التجربدة يدم تلتهداT3  مقارندة مدعT1 وبقيدة 

الدذي  (5) تتفر  ذر ا الاترامع مر  مرا و ردا لدمأما بخصوص المعام ت المتضمنة على اللبان الكدجري . المعام ت
فدة مدن مسدحوو اللبدان الكدجري إلدى جسدم عندد إضدافة مسدتويات مختلأكار إلى عدم وجود زيدادع معنويدة فدي وزن ال

فدي طدول ووزن األمعداء فدي دجداج اللحدم  إيجابيدةإن العكبدر يدؤير بصدورع  ( (2بدين. فدروج اللحدم لألفراماء الكرج 
( إضدافة إلدى Essential Oilوكدذل  تحفيدز إفدراز العصدارع المعديدة بسدبج مدا يحتويده العكبدر مدن زيدوت أساسدية )

تحسددن معدددل وزن الجسددم الحددي لألفددرال فددي المعاملددة الياليددة والرابعددة كددان  إن ٠هددا فددي زيددادع اسددته   العلددفدور 
الدذي أكار إلدى ارتفدا  معددتت وزن جسدم   (19) بسبج احتواء عليقتها على العكبر وهذه النتائه تتفدق مع الباحث

علددف وذلدد  بسددبج احتددواء مسددتخلص العكبددر غم/كغددم 3 بمسددتو   الحددي للطيددور التددي احتددوت ع ئقهددا علددى العكبددر
 .وتحسن صحة الطيور وأدائها عند المقارنة بثفرال  معاملة السيطرع تعلى الف فونويدا

إن تحسددددن وزن الجسددددم الحددددي للمعددددام ت المتضددددمنة علدددددى العكبددددر قددددد يعددددود إلددددى المركبددددات الفينوليدددددة 
  (.19)لبروتينددات فددي الجسدددم ا بندداءء األنسددجة وتحفيددز والف فونيدددات التددي يحتويهددا العكبددر والتددي لهددا فعاليددة فددي بنددا

تبين من نتائه الدراسة وجود زيدادع وزنيدة معنويدة فدي معددتت وزن أفدرال فدروج اللحدم التدي تدم تغدذيتها علدى العكبدر 
ملغم/كغم علف على التوالي وتناسبت هذه الزيادع طرديا  مع زيادع تركيدز العكبدر حيدث بلغدت 1000و 800بمستو  

ملغم/كغم علف واتفقت هذه النتائه مدع 1000العكبر بمستو   ضا  اليهااها في األسبو  السابع للمجموعة المأقص
العكبددر المضددا  اليهددا الددذي سددج  وجددود زيددادع وزنيددة فددي معدددتت وزن أفددرال فددروج اللحددم  (19)مددا توصدد  إليدده 

ألسابيع األخيرع من عمر عكبر خ ل الل الطيوروكذل  استجابة  .%20والتي بلغت  علف ملغم /كغم500 بمستو  
لبروتينات في الجسددم والدذي يحددث فدي الذي كم  بناء األنسجة وتحفيز بناء ا قد يعود إلى أن تثيير العكبراألفرال 

المراح  األولى من عمر الطير تن ترسج الدهون ألج  زيادع الوزن بدت  من تصدنيع بروتيندات الجسدم التدي تكدون 
، وربمدا يكدون السدبج ا خدر هدو إن تراكيدز العكبدر المسدتخدمة بالتجربدة كاندت فعالدة (19) عمارمكتملة في هذه األ

 200الذين أكاروا إلى إن استخدام العكبر بمستو  (21) في األعمار الكبيرع لألفرال وهذا توافق مع دراسة الباحيين
جسم الحي باإلضدافة إلدى الصدفات في صفة معدل وزن ال( P<0.01) ملغم/كغم علف سبج تحسنا  معنويا   250و
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العكبدددر لدددم يدددؤير  صملغم/كغدددم علدددف مدددن مسدددتخل150و 100و 50اإلنتاجيدددة األخدددر  فدددي حدددين اسدددتخدام مسدددتو  
 Eو Cو B6و B2و B1إلدددى احتدددواء العكبدددر علدددى فيتدددامين (12)أكدددار الباحدددث . اإلنتاجيدددة تمعنويدددا  فدددي الصدددفا

الكالسدديوم  لوظددائف الطبيعيددة والفعاليددات الحيويددة للجسددم ومنهدداباإلضددافة إلددى المعددادن التددي يحتاجهددا الجسددم ألداء ا
 .والبوتاسيوم والصوديوم والمنغنيز والنحاس والزن 

إلمى عالئمق فمروج اللحمم فمي  اللبمان الشمجري( وتوليفاتهماوالكنمدر ) النحمل(صممغ )العكبر تأثير إضافة  2جدول  
 ٠الخطأ القياسي(  المتوسط)الحي)غم(  الجسم   معدل وزن 

a  ،b  ،c الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إلى  ووىود فىروع معنويىة بىين المعىام ت عنىد مسىتو  معنويىة :(P≤0.01 و )

(P≤0.05) ٠ 

ت التدي تحتدوي عليقتهدا علدى العكبدر إلدى انده يعدد وقد يعدز  تطدور األوزان الجسدمية لألفدرال فدي المعدام 
الددذي يددؤدي دورا  مهمددا  فددي تمييدد  الكالسدديوم والفسددفور لبندداء عظددام  Dمددن المددواد الغنيددة بالفيتامينددات ومنهددا فيتددامين 

الجسدددددم ولزيدددددادع صددددد بة المنقدددددار والمخالدددددج فضددددد   عدددددن أهميتددددده فدددددي تحفيدددددز امتصددددداص الكالسددددديوم فدددددي القنددددداع 
 .(32)الهضمية

زالدة الجدذور  (31)رأكا إلى فعالية العكبر في إعادع بناء األنسجة مدن خد ل فعاليتده المضدادع ل لتهداج وا 
إلدى احتدواء العكبدر علدى  (21)أكار  .الحرع الضارع فض   عن تسريع عملية التميي  الغذائي في جسم الكائن الحي

تدالي فدان الع األحماض الدهنية غير المكبعة وبألكسديؤدي دورا  مهما  كمانع  والذي Cو Eنسبة عالية من فيتامين 

 األسابيع المعام ت

 الساب  السادس الخامس ال اب  الثالث الثاني األول

T1السيطرة 

 

369  ±1.17* 

g 

213  ±2.12 

f 

369  ±3.23 

I 

3223  ±3.36 

f 

2133  ±3.73 

g 

2266  ±3.22 

g 

1172  ±2.23 
f 

T2066العكبر 
 ملغم /كغم علف

371  ±1.21 

e 

262  ±3.11 

d 

337  ±1.73 

f 

3272  ±3.92 

d 

2373  ±2.69 

c 

2671  ±3.16 

e 

1193  ±3.63 
c 

T3066العكبر 
 ملغم /كغم علف

373  ±1.16 

c 

271  ±1.77 

b 

922  ±3.32 

b 

3292  ±3.77 

c 

2336  ±2.13 

b 

2722  ±2.26 

c 

1233  ±1.11 
b 

T40666العكبر 
 ملغم /كغم علف

333  ±1.27 

a 

231  ±1.33 

a 

923  ±3.13 

a 

3293  ±2.32 

a 

2222  ±2.12 

a 

2326  ±3.21 

a 

1221  ±1.11 

a 

T50066اللبان 
 ملغم /كغم علف

373  ±1.12 

f 

262  ±1.72 

c 

373  ±3.37 

h 

3261  ±3.22 

e 

2113  ±3.21 

f 

2612  ±3.31 

f 

1379  ±6.29 
e 

T6 0066اللبان 
 ملغم /كغم علف

332  ±1.29 

b 

271  ±1.23 

b 

333  ±3.12 

f 

3233  ±3.26 

d 

2196  ±1.12 

e 

2716  ±2.32 

d 

1276  ±2.22 
d 

T70666اللبان 
 ملغم /كغم علف

337  ±1.63 

a 

277  ±1.71 

a 

911  ±3.22 

d 

3297  ±3.72 

c 

2329  ±3.23 

d 

2726 ±21.32    

c 

1192  ±

23.16 
c 

T8066ا066+عكبر

 ملغم /كغم علف للبان

373  ±1.36 

f 

222  ±3.27 

e 

331  ±3.23 

g 

3272  ±6.32 

d 

2361  ±3.29 

d 

2663  ±2.79 

e 

1331  ±2.19 
e 

T9466 عكبر

ملغم  اللبان066+
 /كغم علف

372  ±1.23 

d 

272  ±3.37 

b 

392  ±3.73 

e 

3296  ±3.32 

c 

2372  ±3.73 

c 

2722  ±6.22 

d 

1231  ±2.22 
d 

T10066عكبر+

ملغم  اللبان0666
 /كغم علف

379 ±1.21 

c 

231  ±1.72 

a 

921  ±3.31 

c 

3267  ±3.22 

b 

2337  ±3.22 

b 

2317  ±1.29 

b 

1179  ±3.99 
c 

 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 مستو  المعنوية
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لدى فعد إيناء عملية األكسددع  Cللعكبر له دور في المحافظة على مستو  فيتامين  كاسد  للجدذور الحدرع العكبدر ال وا 
 .على المركبات الف فونويديةبسبج احتوائه 

 معدل الزيادة الوزنية األسبوعية 

جميع معام ت التجربة  على غم146 وزن بمعدل و  T4فوو إلى ت 3 الجدولتكير النتائه الموضحة في 
اقدد  معدددل وزن T1سددجلت حددين  غددم فددي 195وبددوزن  0Tو غددم 192وزن بمعدددل و  T7 فددي األسددبو  األول تلتهددا

فددي األسددبو  اليدداني فقددد تفوقددت جميددع معددام ت  أمددا. فددي حددين بقيددة المعددام ت ت تختلددف معنويددا غددم 158بلغددت 
 األسدبو  اليالدثفدي  أمدا ٠التوالي علىغم  271و 576بلغت سجلت اق  معدل وزن حيث   T8وT1التجربة على 

غددم  976وبلغددت وسددجلت أعلددى قيمددة فددي هددذا األسددبو   حيددثعلددى جميددع معددام ت التجربددة  T4فقددد اسددتمر تفددوو 
 غم.413وزن حيث بلغت  اق  T5حين سجلت  في غم 440 وبوزن  T8غم تلتها    925وبوزن  T3تلتها 

 المعام ت جميع معام ت التجربة فقد سجلت ىعل T10و T4فقد استمر تفوو  الرابع سبو أما في األ
 على 4Tو T8و T3و T2أما في األسبو  الخامس فقد تفوقت  غم. 601وبوزن  T9تلتها  غم،   647و 640

 غم على التوالي ولم تختلف هذه المعام ت مع 678و 687و   690و693 وسجلتجميع معام ت التجربة 
T7 في حين سجلت المعاملتين معنويا T1وT6  في األسبو  السادس فقد  أما. منهمالك   غم 615بلغت  اق  وزن

ولم تختلف  على التوالي غم 056و 622جميع معام ت التجربة حيث بلغت  على T10و T4تفوقت المعاملتين 
 T9و T3سجلت المعاملتين في حين  التوالي، على 609و 600سجلت  حيث T6و T5 معنويا مع المعاملتين

في األسبو  السابع فقد تفوقت  أما. غم على التوالي 546و 556وبلغت وزن في هذا األسبو   معدتت اق 
 غم 072و 703و 718( على باقي معام ت التجربة والتي بلغت P<0.01معنويا )T3و 9Tو T2 المعام ت

وقد سجلت التوالي  غم على 570 و578بلغت حيث  0Tو T1 غم تلتها 646والتي بلغت  T7على التوالي تلتها 
T5 وT8 وT9  التوالي.غم على  558و 512و 574اق  معدتت وزن في هذا األسبو  حيث سجلت 

تحسدن  علدى بداقي المعدام ت طدول مددع التجربدة وقدد يعدود سدبج التفدوو إلدى T4تكير النتائه إلدى تفدوو 
أمددا بخصددوص   .ع ئقهدداتجربددة قددد يعددز  إلددى إضددافة العكبددر إلددى معدددتت الزيددادع الوزنيددة لألفددرال فددي معددام ت ال

الددذي أكددار إلددى عدددم وجددود زيددادع  3)) تتفرر  ذرر ا الاتررامع مرر  مررا و ررداالمعددام ت المتضددمنة اللبددان الكددجري فلددن 
 لإضافة مستويات مختلفة من مسحوو اللبان الكجري إلى الماء الكرج لألفرا الوزنية عندمعنوية في معدل الزيادع 

مدع  مقارندة   %20( الذي أكار إلى أن الزيدادع الوزنيدة للطيدور ترتفدع بمقددار 22)مع وهذه النتائه تتفق . فروج اللحم
ددددالعكبددددرغددددم مددددن  500معاملددددة السدددديطرع عنددددد اسددددتخدام  زي ذلدددد  إلددددى المحتددددو  العددددالي مددددن /طن مددددن العلددددف وع 

فيمددا أكددار  .ور وتحسددن معدددتت أوزانهددافددي العكبددر والددذي يددؤدي إلددى تحسددن الحالددة الصددحية للطيدد توالف فونيدددا
إلددى أنده باإلمكددان تحقيددق الزيدادع الوزنيددة فددي مجموعدة الطيددور المغدذاع علددى العكبددر وع دزي ذلدد  إلددى  ( 26)الباحدث 

احتواء العكبر على مركبات مضادع للميكروبات المرضية مما يتدي  تدوفير أفضد  فعاليدة للجهداز الهضدمي وبالتدالي 
غذائيدددة وامتصاصدددها فضددد   عدددن فعاليتددده المضدددادع لألكسددددع ولمدددا لددده مدددن دور فدددي حمايدددة تحسدددين هضدددم المدددواد ال

 .األحماض الدهنية للجسم من التحطم وبالتالي تحسين األداء الجسمي لألفرال
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 فميعالئمق فمروج اللحمم  إلمى  تأثير إضافة العكبر)صمغ النحل ( و الكندر )اللبان الشمجري( وتوليفاتهما 3جدول 
 الخطأ القياسي(  المتوسط ) )غم( الوزنية األسبوعية ةمعدل الزياد
 األسابيع المعام ت

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول

T1 69.0±  000 السيطرة* 

f 

076  ±0090 

b 

400  ±7907 

cd 

006  ±0904 

cd 

000  ±4097 

c 

000  ±0.90 

cd 

070  ±7094 
bc 

T2ملغم /كغم  066العكبر
 علف

000  ±6906 

e 

000  ±

69640 

a 

407  ±6900 

de 

000  ±690. 

bc 

0.0  ±0906 

a 

060  ±097. 

d 

700  ±6900 
a 

T3ملغم /كغم  066العكبر
 علف

000  ±6900 

c 

0.4  ±6947 

a 

400 ±69600 

b 

00.  ±6976 

d 

0.6  ±0900 

a 

000  ±49.0 

c 

070  ±0970 
a 

T4ملغم /كغم  0666العكبر
 علف

040  ±6900 

a 

0.0  ±6900 

a 

476  ±6900 

a 

046 ±00906 

a 

000  ±.960 

bc 

000  ±4960 

a 

760  ±0906 

a 

T5ملغم /كغم  0066اللبان
 علف

00.  ±6940 

f 

0.4  ±0960 

a 

400  ±090. 

g 

004  ±0907 

c 

000  ±0900 

d 

066  ±0904 

ab 

047  ±0097 
c 

T6 ملغم /كغم  0066اللبان
 علف

040  ±6970 

b 

000  ±0960 

a 

404  ±0900 

fg 

0.0  ±097. 

bc 

000  ±0906 

c 

06.  ±790. 

ab 

076  ±0966 
bc 

T7ملغم /كغم  0666اللبان
 علف

040  ±0904 

a 

0.6  ±0900 

a 

400  ±0900 

e 

0.0  ±690. 

bc 

000  ±0906 

ab 

000  ±0.96 

b 

040  ±0.90 
ab 

T8066اللبان066+عكبر 
 ملغم /كغم علف

00.  ±69.7 

ef 

070  ±0974 

b 

446  ±0966 

c 

0.0  ±0900 

bc 

007  ±7970 

a 

064  ±09.0 

d 

000  ±0900 
c 

T9466اللبان066+ عكبر 
 ملغم /كغم علف

000  ±6900 

d 

0.0  ±0940 

a 

400  ±4900 

ef 

060  ±6970 

b 

070  ±0907 

a 

040  ±0970 

c 

000  ±7947 
c 

T10066اللبا0666+عكبر

 ملغم /كغم علف ن

007  ±6940 

c 

066  ±6970 

a 

446  ±0960 

c 

047  ±0900 

a 

00.  ±0974 

bc 

006  ±0900 

a 

070  ±4946 
bc 

 6960 6960 6960 6960 6960 6960 6960 مستو  المعنوية

a  ،b  ،c الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إل  ووود فروع معنوية بين المعام ت عند مستو  معنوية :(P≤0.01( و )P≤0.05) ٠ 

 العلف المستهلك  

جميدددع  علددى (2T للمعاملدددة P<0.01معنددوي )إلددى وجددود تفدددوو  9 الجددددولالنتددائه الموضدددحة فددي  تكددير
علدف  غدمT 322 7غم فدي حدين سدجلت  157 التي استهلكتو  T10 غم تلتها 167بلغت  التجربة حيثمعام ت 
 .بينهدافديم  تختلدف بقيدة المعدام ت معنويدا لدمغدم،  146اقد  كميدة علدف مسدتهل  بلد  T1سجلت في حين  مستهل 

أعلدى كميدة  التجربة وسدجلتعن باقي المعام ت ( P<0.01معنويا) 2T المعاملة وتبين نتائه األسبو  الياني تفوو 
مداغدم علدى  388و 398و407 بلغدت  حيدث  T10و T 2و 1Tتلتهدا  غدم 233 بلد علف مسدتهل   بقيدة  التدوالي وا 

فددي T 3و T5مددع (P<0.01)تلددف معنويددا  تخ T 6باسددتيناء ( فيمددا بينهددا P<0.01تختلددف معنويددا ) ملدد تالمعددام 
 .غم 338اق  كمية علف مستهل  بلغت  T1حين سجلت 

( علدددى جميدددع معدددام ت P<0.01معنويدددا ) تفوقدددا   2Tأمدددا فدددي األسدددبو  اليالدددث مدددن التجربدددة فقدددد سدددجلت  
حيدث حققدت T 1و 1T1المعدام ت تلتهدا  غدم وبقيدة 673وبلغدت T1التجربة في معدل استه   العلف مقارنة مع 

أما في . غم 579 اق  كمية علف مستهل  بلغت T1حين سجلت  التوالي فيعلى  علف مستهل غم  659و 667
بقيدة المعدام ت معنوي دا  فدي حدين اختلفدت T1 ى( علدP<0.01معنويدا  )  مي  المعرامالتاألسبو  الرابع فقد تفوقت 

( علددى بدداقي المعددام ت التجربددة P<0.01)معنددوي  2Tفقددد اسددتمر تفددوو  سأمددا فددي األسددبو  الخددام .عددن بعضددها
فدي غم /طيدر علدى التدوالي  1115و 3331و 1114 بلغت والتي T10و T 7و T3غم /طير تلتها  1145وبلغت 
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 أي T8وT6وT5و T2ولدم تظهدر المعدام ت  .غدم/ طيدر 3131 بلد  علدف مسدتهل اقد  كميدة T1 حدين سدجلت  
معدددل  ( فديP<0.01معنويدا  ) T9و 1T1و  2Tفقدد تفوقددت  دسأمدا فدي األسددبو  السدا فروقدات معنويدة فيمدا بينهددا.
تلتهدددددا   علدددددى التدددددوالي علدددددف مسدددددتهل  غدددددم  1352و 1351و 1349 حيدددددث حققدددددتT1العلدددددف المسدددددتهل  مقارندددددة 

علددى  علددف مسددتهل  غددم 1313و 2322و 1329حققددت  والتددي T1و بالمقارنددة مددع  T7و  2Tو T 1المعددام ت
  .التوالي

 فميعالئمق فمروج اللحمم  إلمى)صمغ النحمل ( و الكنمدر )اللبمان الشمجري( وتوليفاتهما تأثير إضافة العكبر 4 جدول
 ٠الخطأ القياسي(   المتوسط  )غم( ) معدل استهالك العلف

a  ،b  ،cم ت عند مستو  معنوية : الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إل  ووود فروع معنوية بين المعا(P≤0.01 و )

(P≤0.05) ٠ 

( مقارنددة مددع 3P<0.0تفوقددا  فدي معدددل اسدته   العلددف معنويدا  ) 2Tأمدا فددي األسدبو  السددابع فقدد سددجلت 
T1  المعددددام ت  غددددم تلتهددددا 1397وبقيددددة المعددددام ت األخددددر  حيددددث بلغددددتT3 7وT وT10 1381بلغددددت  حيددددث 
اقدد  معدددل  T1 تغددم علددى التددوالي وسددجل 1365و T9 1367و T8 التددوالي وسددجلتعلددى  غددم 1380و 1380و

 لبرا  الجرج ف فلرم تتفر  مر  مرا و رداإما بخصوص المعامالت المتضماة على ال .غدم 1275استه   علف بلغت 
إضدافة مسدتويات مختلفدة مددن عندد معردل اسرتكالا العلرف الكلري الدذي أكدار إلدى عددم وجدود زيدادع معنويدة فدي  ((2

 إلددىوقددد يعددز  سددبج هددذا اتنخفدداض  T1إلددى المدداء الكددرج لألفددرال فددروج اللحددم مقارنددة  مسددحوو اللبددان الكددجري 
مسدتويين  استخداممستو  السكر في الدم عند  ارتفا  إلى (10)وأكارمستو  سكر الكلوكوز في مص  الدم  ارتفا 
 .السيطرع معاملةكغم وزن حي مقارنة  ب ملغم /266و 250في الماء  اللبانمن 

 األسابي  المعامالت

 الساب  السادس الخامس ال اب  الثالث الثاني األول

T1 3.13± 326 السيط ة* 

d 

113  ±1.62 

h 

279  ±1.23 

h 

316  ±1.17 

h 

3131 ±3.77 

e 

3371 ±2.21 

g 

3272 ±1.91 
f 

T2 611العكب 
 ملغم /كغم علف

323  ±2.22 

cd 

193  ±1.11 

c 

622  ±3.96 

d 

922  ±1.12 

c 

3121 ±1.27 

d 

3131 ±1.29 

d 

3163 ±3.37 
d 

T3 311العكب 
 ملغم /كغم علف

329  ±2.93 

cd 

217  ±3.32 

b 

629  ±1.72 

c 

913  ±1.22 

b 

3332 ±2.12 

b 

3129 ±1.91 

b 

3133 ±3.61 
b 

T4 3111العكب 
 ملغم /كغم علف

367  ±3.23 

a 

233  ±1.21 

a 

671  ±3.61 

a 

927  ±1.72 

a 

3322 ±1.63 

a 

3129 ±1.29 

a 

3197 ±3.13 

a 

T5 3211اللبا 
 ملغم /كغم علف

323  ±2.96 

cd 

162  ±1.66 

g 

631  ±3.21 

g 

369  ±1.12 

g 

3121 ±1.16 

d 

3236 ±1.72 

f 

3111 ±1.32 
e 

T6  3611اللبا 
 ملغم /كغم علف

321  ±3.62 

cd 

176  ±1.99 

f 

621  ±2.13 

e 

336  ±1.21 

e 

3123 ±1.31 

d 

3232 ±1.17 

f 

3162 ±3.69 
cd 

T7 2111اللبا 
 ملغم /كغم علف

322  ±3.22 

bcd 

136  ±1.12 

d 

626  ±3.12 

cd 

912  ±1.32 

b 

3331 ±2.23 

b 

3122 ±2.22 

c 

3131 ±1.29 
b 

T8111 ا611+عكب

ملغم /كغم  للبا 
 علف

329  ±1.61 

cd 

177  ±1.23 

ef 

629  ±3.22 

f 

369  ±1.27 

g 

3123 ±3.13 

d 

3113 ±1.63 

e 

3167 ±1.97 
c 

T9211  عكب

 ملغم اللبا 311+
 /كغم علف

321  ±1.22 

bc 

133  ±2.22 

e 

622  ±1.22 

e 

332  ±1.22 

f 

3131 ±1.36 

c 

3122 ±1.31 

a 

3162 ±3.23 
c 

T10211 عكب+

ملغم  اللبا 3111
 /كغم علف

327  ±1.16 

b 

133  ±3.12 

d 

667  ±1.72 

b 

917  ±1.72 

d 

3332 ±3.12 

b 

3123 ±3.12 

a 

3131 ±1.32 
b 

 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 مستوى المعاوية
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ا  اسددته   العلددف فددي األفددرال فددي أسددابيع التجربددة قددد يعددز  إلددى تحسددن صددحة   للطيددور إن سددبج ارتفدد
وتتدفددق  )7( والعسد ع وزيادع استسداغتها للعلدف المضدا  لده العكبدر وذلد  بسدبج احتوائده علدى خلدي  الدراتنه والكدم

 200الكحددولي بتركيددز  أكدداروا إلددى إن اسددتعمال مسددتخلص العكبددر ناللددذي ((21البدداحيين هددذه النتدددائه مدددع دراسددة 
إن . توالف فونيدداملغم/كغم علف يزيد من معدل اسدته   العلدف لفدروج اللحدم وعدزي ذلد  إلدى محتدواه مدن  250و

العلف قد تتناسج مع الزيادع الوزنية المتحققة وقدد يعدود ذلد  إلدى تدثيير العكبدر   الزيادع الحاصلة في معدل استه 
األساسدية واألحمدداض الدهنيدة غيدر المكددبعة  األمينيدةيحتويده مدن األحمدداض  والنمدو لمددا األيدضفدي تحفيدز عمليددات 

بددين معاملددة السدديطرع والمعددام ت  األول األسددبو  فدديمتقاربددا  أمددا بقدداء اسددته   العلددف  ،(3دن والفيتامينددات)اوالمعدد
الدذي ذكدروا  (6)مدع النتدائه توافدق  هعلى مستويات مختلفدة مدن العكبدر فدي بعدض أسدابيع التجربدة فهدذ احتوتالتي 

 .إن إضافة العكبر إلى عليقة دجاج اللحم لم يسبج أي تغيير في معدل استه   العلف

   معامل التحويل الغذائي

المؤكرات المهمدة التدي تبدين مدد  كفداءع الطيدور فدي تحويد  العلدف إلدى  أحدعد معام  التحوي  الغذائي ي  
وجدود  2وتبدين نتدائه جددول  ٠التحويد  الغدذائي  معامد وزن حي وان أي انخفاض في هذه القيمة دلي  على تحسدن

غددم علددف /غددم زيددادع وزنيددة  1.05 ى بدداقي معددام ت التجربددة فقددد سددجلتعلدد T7و T6( P<0.01)تحسددن معنددوي 
والتدي سدجلت  T2غدم علدف /غدم زيدادع وزنيدة   تلتهدا  1.09حققدت  والتيا معنويا معنه T3لك  منهما ولم تختلف 

وتكدير بياندات  .فدي األسدبو  األول والتدي لدم تختلدف عدن بداقي معدام ت التجربدةوزنيدة غدم علدف /غدم زيدادع  3.31
علف /غدم زيدادع وزنيدة  غم 1.23معام  تحوي  غذائي بل   أفض   T5األسبو  الياني إن معام  التحوي  الغذائي 

 أعلددى  3T و 2T و T2حددين سددجلت  وزنيددة فدديغددم علددف /غددم زيددادع  1.28و 1.25حيددث بلغددت  9T وT1تلتهددا 
 .غذائيالتحوي  المعام  ل قيمة

غم علف/غم زيادع وزنية  1.33على جميع المعام ت حيث بلغت T1وتبين نتائه األسبو  اليالث تفوو  
أعلددى معامدد  تحويدد  غددذائي بلدد   T7سددجلت  غددم علددف /غددم زيددادع وزنيددة فددي حددين 1.42حيددث بلغددت   3Tتلتهددا 
 فروقات معنوية أظهرت T10و T1  الرابع فتكير النتائه إلى إن أما في األسبو . غم علف /غم زيادع وزنية 1.54

(P<0.01 على بقية المعام ت حيث بلغت)3تلتهدا غم علف / غم زيادع وزنيدة  1.40و 1.38T  300) العكبدر  
قيمددة معامدد   ىاعلدد T7غددم علددف /غددم زيددادع وزنيددة فددي حددين سددجلت  1.46(  وبلغددت علددف ملغم/كغددم 800اللبددان 

إلددى تحسددن معندوي فددي معامدد   سوتكددير بياندات األسددبو  الخدام. غدم علددف /غددم زيدادع وزنيددة  1.57تحويد  وبلغددت 
غددم علددف /غددم زيددادع وزنيددة  علددى التددوالي   1.59و 1.52و 1.51حيددث بلغددت   T 9و T 3و T2تحويدد  العلددف 
غددم غددم علددف /  1.84حيددث بلدد     أعلددى معامدد  تحويدد T5 والمعددام ت األخددر  فددي حددين سددجلتT1مقارنددةم مددع 
و بداقي T1(علدى P<0.01معنويدا  )T10 و T4و  2Tتلتهدا  T6أما فدي األسدبو  السدادس فقدد تفوقدت ، زيادع وزنية

أعلدى  T2غدم علدف /غدم زيدادع وزنيدة ، فدي حدين سدجلت   2.17و 2.16 و 2.14و  2.10المعام ت حيث بلغت 
 .غم علف /غم زيادع وزنية  2.60معام  تحوي  بل  

أفضدد  معامدد  تحويدد  غددذائي وتفوقددت علددى جميددع المعددام ت  T2السددابع تفددوو وتكددير بيانددات األسددبو  
 2.04و 1.98حيدث سدجلت  T7و T3و T4غم علف /غم زيادع وزنيدة تلتهدا 1.89( حيث بلغت P<0.01معنويا  )

  2.67أعطدت أعلدى معامد  تحويد  غدذائي بلد   T8غم علف /غم زيادع وزنية  على التوالي في حدين  إن   2.15و
  ./غم زيادع وزنيةغم علف 
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 فميعالئمق فمروج اللحمم المى  اللبمان الشمجري( وتوليفاتهماوالكنمدر ) النحمل(صممغ )العكبمر تمأثير إضمافة  5جدول 
 القياسي(  الخطأالمتوسط )معامل التحويل الغذائي 

 األسابي  المعامالت

 الساب  السادس الخامس ال اب  الثالث الثاني األول

T11.133± 3.32 السيط ة* 

a 

3.22 ±1.121 

de 

3.11 ±1.122 

d 

3.13 ±1.119 

d 

3.66  ±1.33 

c 

2.22 ±1.137 

de 

2.26  ±1.22 
bc 

T2 611العكب 
 ملغم /كغم علف

3.31  ±1.133 

ab 

3.19 ±1.131 

a 

3.21 ±1.112 

a 

3.27 ±1.111 

b 

3.23 ±1.116 

d 

2.61 ±1.132 

a 

3.39 ±1.113 
d 

T3 311العكب 
 ملغم /كغم علف

3.19  ±1.133 

bc 

3.13 ±1.112 

ab 

3.22 ±1.113 

bc 

3.61 ±1.112 

a 

3.63 ±1.133 

cd 

2.13 ±1.122 

c 

2.12 ±1.119 
cd 

T4 3111العكب 
 ملغم /كغم علف

3.32  ±1.132 

a 

3.21 ±1.111 

a 

3.21 ±1.111 

c 

3.23 ±1.123 

c 

3.31 ±1.122 

ab 

2.36 ±1.32 

de 

3.93 ±1.117 

cd 

T5 3211اللبا 
 ملغم /كغم علف

3.32  ±1.126 

a 

3.21 ±1.116 

e 

3.23 ±1.117 

b 

3.23 ±1.116 

c 

3.32 ±1.111 

ab 

2.32 ±1.131 

de 

2.21 ±1.122 
ab 

T6  3611اللبا 
 ملغم /كغم علف

3.12  ±1.136 

c 

3.11 ±1.117 

cd 

3.22 ±1.131 

a 

3.29 ±1.117 

c 

3.71 ±1.113 

bc 

2.31 ±1.127 

e 

2.19 ±1.133 
ab 

T7 2111اللبا 
 ملغم /كغم علف

3.12  ±1.117 

c 

3.11 ±1.131 

bc 

3.22 ±1.112 

a 

3.27 ±1.112 

b 

3.67 ±1.116 

c 

2.22 ±1.173 

d 

2.32  ±1.32 
bcd 

T8111 ال611+عكب

 ملغم /كغم علف لبا 

3.32  ±1.132 

a 

3.19 ±1.132 

a 

3.22 ±1.112 

c 

3.26 ±1.136 

c 

3.22 ±1.136 

d 

2.27 ±1.123 

ab 

2.67 ±1.133 
a 

T9211  عكب

لغم /كغم م اللبا 311+
 علف

3.32  ±1.113 

a 

3.23 ±1.131 

cde 

3.22 ±1.131 

a 

3.27 ±1.112 

c 

3.29 ±1.132 

cd 

2.27 ±1.127 

bc 

2.22 ±1.111 
ab 

T10211 ال3111+عكب

 ملغم /كغم علف لبا 
3.32  ±1.111 

a 

3.29 ±1.112 

cd 

3.23 ±1.112 

a 

3.21 ±1.113 

d 

3.79 ±1.132 

ab 

2.37 ±1.121 

de 

2.23 ±1.137 
ab 

 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 مستوى المعاوية

a  ،b  ،c الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشير إل  ووود فروع معنوية بين المعام ت عند مستو  معنوية :(P≤0.01 و )

(P≤0.05) ٠ 

ن أفضد  ( الدذي تحد  إ3المتضمنة على اللبان الكجري فتتفدق مدع مدا وجدده )بخصوص المعام ت  إما
اتفقددت نتددائه كددذل  . / لتددر مدداءلبدان غددم 1و 0.75بمسددتو   اللبددان إضددافةكددان فددي معداملتي  معامد  تحويدد  غددذائي

 الباحيددانالدراسددة مددع نتددائه البحددوث الخاصددة بمسددتخلص العكبددر فددي التددثيير فددي معامدد  تحويدد  العلددف حيددث ذكددر 

أد  إلدى تحسدن معامد   ملغدم /كغدم علدف250و 200 وبمسدتوياتاستخدام المستخلص الكحدولي للعكبدر  إن (21)
. ز  ذل  إلى احتواء العكبر على الف فونيدات والتي تؤدي دورا  مهما  في تحسن صحة الطيددورالتحوي  الغذائي وع  

 700و 400 وبمسدددتوياتفددي دجدداج اللحددم  العكبددرفددي إن اسددتخدام  22)) ق نتددائه البحددث مددع مددا ذكدددرهدتتفدد كددذل 
ن فعاليددة مسددتخلص ا. معامدد  التحويدد  الغددذائي فددي( p>0.05( تحسددن معنددوي لددى إ علددف أد  ملغم/كغددم 1000و

معينددة وحرجددة اعتمددادا  علددى منكددث  وبمسددتوياتالعكبدر فددي تحسددين الصددفات اإلنتاجيددة لدددجاج اللحددم قددد تتبدداين ولكددن 
أكداروا  نالدذي )11 ( أليدهوهذا يتفق مع ما توصد  (. 22)العكبر ومدع التغذية وس لة الدجاج المستخدم في البحث 

أوضدددددددددددد   كمدااليايروكسين( عن التميي  الغدذائدي )هرمون  المسؤولالهدرمون  إفرازيعم  على تحفيدز  اللبان إن إلى
 إلدىفي الجهاز الهضمي بميابة منبه، ويزيدد مدن تددفق العصدارات الهضدمية، وبالتدالي يدؤدي  اللبانوجود  إن ((17

 .تحسين عملية الهضم واتمتصاص

 للهالكات المئوية لنسبةا

الدراسدة وهدذا يعدود إلدى عوامد  عديددع مدن أهمهدا  عمعام ت التجربدة طيلدة فتدر لعدم وجود فورقات  ن ح 
لعكبر واللبدددان الكددجري  التددي امتدددازت انوعيددة اإلضددافات العلفيددة التدددي اسددتخدمت فددي هددذه التجربدددة والتددي تميلددت بدد
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 تتضدامن لديهايددات وغيرهدا التديألوالف فونيددات وا الطيدارعالزيدوت  منهدا باحتوائها على العديد من المركبدات الفعالدة
 المرضددية وتعتبددر هددذه المركبددات كمضددادات طبيعيددة لألحيدداء المجهريددة المحتملددة ضامددر معددا  فددي زيددادع مقاومددة ات

 ،(9) أكسدع وكمحفزات نمو طبيعية، وتعم  على رفع مناعة الجسم من خ ل تحفيدز الجهداز المنداعي ضاداتوكم
لذل  فهي تساهم فدي تحسدين الصدفات اإلنتاجيدة للطيدر، إضدافة إلدى ذلد  تدم إتبدا  أسداليج اإلدارع العلميدة والعمليدة 

 .الجيدع والمتابعة اليومية لقاعة التربية طيلة فترع  التجربة

  معدل النمو النسبي

 126بلغدت  يدثح T7غدم تلهدا  127بلغدت  حيدث T4 إلدى تفدوو  0تكير النتائه الموضدحة فدي جددول  
فدي  غدم T1 121فدي حدين سدجلت  التدوالي، علدى 122و 124و 123و 125حيث بلغت T9و T10و T6يم غم

 T9تلتهددا  غددم 45.9بلغددت حيددث  T5إمددا فددي األسددبو  اليدداني فقددد تفوقددت . حددين بقيددة المعددام ت ت تختلددف معنويددا
حيدث  T4 وغم  88.5لغتحيث بT1وبعدها  غم 903حيث بلغت ك  منهما   T3و 5Tوغم  91.4حيث بلغت 

تلتهدا  غدم 66.1على جميع معام ت التجربة حيث بلغدت  T1إما في األسبو  اليالث فقد تفوقت م. غ 87.4بلغت 
 مغدم علدى التدوالي فدي حدين لد 63.4و 09.0و 65.6 بلغدتحيث  T2و T3و T4 غم وبعدها 66.4بلغت حيث8

 .تختلف عن باقي المعام ت

فمي معمدل النممو عالئمق فمروج اللحمم  إلىوتوليفاتها اللبان الشجري( والكندر ) النحل(مغ ص)العكبر تأثير إضافة  6جدول 
 الخطأ القياسي(   المتوسط)النسبي 

a  ،b  ،cلفة ضمن العمود الواحد تشير إل  ووود فروع معنوية بين المعام ت عند مستو  معنوية : الحروف المخت(P≤0.01 و )

(P≤0.05) ٠ 

 األسابي  المعامالت

 الساب  السادس الخامس ال اب  الثالث الثاني األول

T11.12±  323 السيط ة* 

f 

33.2  ±3.93 

bc 

66.3  ±2.12 

a 

29.7  ±1.32 

b 

12.7 ±3.31 

bc 

22.6 ±3.22 

cd 

39.9  ±2.13 
bcd 

T2 611العكب 
 ملغم /كغم علف

322  ±1.117 

e 

91.1 ±1.116 

ab 

61.2 ±1.133 

bcd 

29.6  ±

1.123 

b 

13.1 ±1.32 

A 

21.3 ±1.32 

e 

21.6  ±1 .111 
a 

T3 311العكب 
 ملغم /كغم علف

321  ±1.39 

c 

91.1  ±1.37 

ab 

62.6 ±1.173 

abc 

27.1 ±1.121 

c 

17.2 ±1.36 

A 

22.2 ±1.21 

cd 

23.9  ±1.31 
ab 

T4 3111العكب 
 ملغم /كغم علف

327  ±1.22 

a 

37.2  ±1.12 

c 

62.6 ±1.136 

ab 

21.1  ±1.72 

b 

11.3 ±1.26 

Cd 

22.2 ±1.33 

ab 

23.9  ±1.162 

ab 

T5 3211اللبا 
 ملغم /كغم علف

323  ±1.36 

f 

92.2 ±1.167 

a 

63.2  ±1.37 

de 

29.9  ±1.22 

b 

12.2  ±192 

d 

22.7 ±1.31 

a 

33.3  ±1.17 
cd 

T6  3611اللبا 
 ملغم /كغم علف

322  ±1.22 

b 

37.7  ±1.17 

c 

61.3  ±1.21 

e 

21.1  ±1.22 

b 

12.2 ±1.33 

bcd 

22.1 ±1.12 

ab 

39.1  ±1.36 
cd 

T7 2111اللبا 
 ملغم /كغم علف

326  ±1.16 

a 

37.1  ±1.67 

c 

63.6  ±1.12 

de 

29.2 ±1.162 

b 

16.2 ±1.31 

ab 

21.9 ±1.67 

bc 

23.1  ±3.29 
bc 

T8111 عكب+

ملغم  اللبا 611
 /كغم علف

323  ±1.16 

f 

33.1  ±1.23 

bc 

66.2  ±1.26 

a 

21.2  ±1.27 

b 

17.7 ±1.27 

a 

21.3 ±1.32 

e 

37.2  ±1.33 
d 

T9211  عكب

ملغم  اللبا 311+
 /كغم علف

322  ±1.39 

d 

93.2  ±1.23 

a 

63.3  ±1.76 

de 

21.2 ±1.196 

b 

16.9 ±1.32 

a 

22.1 ±1.39 

de 

33.2  ±1.27 
cd 

T10211 عكب+

 اللبا 3111
 /كغم علفملغم 

322  ±1.32 

c 

93.1  ±1.22 

a 

62.3  ±1.33 

cde 

22.1 ±1.123 

a 

12.9 ±1.21 

cd 

22.3 ±1.23 

ab 

33.2  ±1.32 
cd 

 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 مستوى المعاوية
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على  مي  المعرامالت التج برة ثيرث بلغر   ( 3P<0.0) معاويا  T10إما في األسبو  الرابع فقد تفوقت 

 لدمفدي حدين بقيدة المعدام ت  ، (م غ 47.0سجل  اقل المعدالت ) ثيث اقل  T3في ثين سجل  المعاملةغم  52.0
 38حيث بلغت    T7و  T9و  T3و  T8و  T2الخامس فقد تفوقت  إما في األسبو  ٠ بينها امعنويا فيمتختلف 

 علدى التدواليغم   34.4و T6 34.7و T1في حين سجلت  ،على التوالي غم   36.2و 36.9و  37.5و  37.7و
  T10 و 9T و T6تلتكررا  2Tالسددادس فقددد تفوقددت  مددا فددي األسددبو إ. تختلددف معنويددا لددمفددي حددين بقيددة المعددام ت 

علدى جميدع T 5السدابع فقدد تفوقدت  إمدا فدي األسدبو  غم علرى التروالي ، 24.8و 24.5و  25.3و 25.7ثيث بلغ   
 غددم تلتهددا المعاملددة  21.9حيددث بلغددت كدد  منهمددا  T3والمعاملددة T 9تلهددا   53.6حيددث بلغددت  معددام ت التجربددة

 تختلف معنويا لمغم في حين بقية المعام ت   21.0بلغت حيث السابعة 

 المصادر
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 البيطرية، للعلوم األنبار مجلة .والموجبة لصبغة كرام ةأنوا  البكتريا السالبض بكتيري لبع كمضاد
5 (2)  116-119.                                      

)اللبان( إلى ماء در الكن تثيير إضافة مستويات مختلفة من مسحوو  .5615، علي رضا مصطفى ،الياسري   -1
كلية الزراعة جامعة ٠ستيرماجرسالة . ماللح والمناعية لفروج الصفات اإلنتاجيةفي بعض  الكرج
 .بغداد

 
4- Annchim, 2007. Chemical composition and antimicrobial activity of some oleogum 

resin   essential oils from Boswellia spp., 97(9):837-844. 
5- Bankova, V.; S. De Castro and M. Marcucci, 2000. Propels: recent advances in 

chemistry and plant origin review article. Apidologie; 31:3-15. 
6- Biavatti,  M.W.,  M.H. Bellaver, L.Volpato, ,  C.Costa, and C.Bellaver, 2003. 

Preliminary studies of alternative   feed additives   for   broilers:   
Alternanthera brasiliana extract, propolis extract and linseed oil.  Rev.  
Bras.  Cienc.  Avic. 5(2):147- 151.  

7- Bogdanvs، 2006. Contaminants of bee products. Apidologie 38(1):1-18.             

8- Campos, M. G.; Webby, R. F. and Markhan, K. R 2003. Age- induced diminution 
of free radical scavenging capacity in bee pollens the contribution of 
constituent   flavonoids. J. Agric.Food . Chem51 (3):742-745.  

9- Cindy, L. A., 2001. Herbal aids for cancer. Islam on liner. Net. 
10- Decastro, S. L.2001. Propolis :biological and pharmacological  therapeutic uses of 

this   beeproduct.Arbs.Ann.Res.Biomed.Sci.1(3):49-83. 
11- Demirci, B., A. Dekebo, and E. Dagne, 2003. Essential oils of frankincense, 

myrrh and opopanax. Flavour Fragr. Jour.  18:153-156. 
12- Dogan, M.; Silici, S.; R. Saraymen, and I.O. Ilhan, 2006. Element content of 

propolis fromdifferent regions of turkey. Acta. Alimentaria. J. 35(1):127-
130. 

13- Duncan, D.B., 1955. Multiple range and multiple F test. Biometrics 11 : 1-42 . 
14- Galvao, J; J. Abrue,; Cruz, T; Machado, G; Niraldo, P; Daugsch A; Moraes, C S; 

Fort, P; Park, 2007. Biological Therapy,  Using Propolis as Nutritional 
Supplement in Cancer  Treatment. Int.J.Cancer Res. 3: 43-53. 

15- Klasing, K.C.and Austic, R. E. 2003.Nutritional diseases in :Disease  of 
poultry.11th Ed. Edited  by Iowa State Press:1027-1049. 



 ISSN: 1992-7479                                                                2132، 2العدد  31مجلة األنبار للعلوم الزراعية مجلد 

 999 

16- Mahmoud, U.T.; M.A. Abdel-Rahman and M.H.A. Darwish. 2013. The effect of 
Chinesepropolis  supplementation on Ross broiler performance and carcass 
characteristics. Journal of  Advanced Veterinary Research. 3:154-160. 

17- Rao, R.M., Z.A.Khan, and A.H.Shah 2001.Toxicity studies in mice of 
Commiphora molmol oleo- gum-resin. J. Ethnopharmacol. 76:151-154. 

18- SAS , 2004. SAS Users guide :Statistical System , Inc .Cary. Windows, Nc .USA. 
19- Seven, P. T.; Yılmaz, S.; Seven, I.; Cercı, I. H.; Azman, M. A.and Yilm M. 

2009.Effects of propolis on selected blood indicators and antioxidant 
enzyme activities in broilers under. heat stress.Acta.Vet.  Brno.78:75–83. 

20- Seven, P.T.; S. Yilmaz; I. Seven and G.T. Kelestemur, 2012. The effects of 

propolis in animals  exposed oxidative stress. Pages 267-288 in Oxidative 

stress - environmental induction  and dietary antioxidants. Lushchak V. 

University Campus Step RiSlavkaKrautzeka, Rijeka, Croatia, Unit 405, 

Office Block, Hotel Equatorial Shanghai, Yan An Road (West), Shanghai, 

China. 
21- Seven,P.T.;Seven,I.;Yilmaz.M.and Simsek,U.G.2008.The effect of Turkish 

propolis on growth and carcass characteristics broilers under heat stress. 
Animal Feed Science and Technology.146:137-148. 

22- Shalmany, S.K. and Shivazad, M. 2006. The effect of diet Propolis 
supplementation on Ross broiler chicks' performance. Int. J. Poult. Sci., 5: 
84-88. 

23- Sun, F.;Hayami, S.;Haruna, S.;Oyiri, Y.;.  2000. In vitro  interaction with vit.C 
and E and the level of lipid  hydroperoxides in  rats. J. Agric. Food. Chem. 
48: 1426-1435. 

24- Taheri, H. R.; Rahmani, H. R. and Pourreza, J. 2005. Humoral immunity  of 
broilers is affected by oil extracted propolis (OEP) in the diet.  Inter-
national Journal of Poult.  Sci.  4 (6): 414-417.                              

25- Tekeli, A., H. R. Kutlu, and L. Celik, 2011. Effects of Z. officinale and propolis 

extracts on  the performance, carcass and some blood parameters of broiler 

chicks. Current Res in Poult Sci. 1: 12-23.           
26- Ziaran, H. R.; Rahmani, H. R. and Pourreza, J. 2005.Effect of oil extract of 

propolis on immune response and broiler  performance.Pakistan. J.of 
Biological sciences.8(10):1485-490. 

 


