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 Curcumaوالكركم  Thymus vulgarisتأثیر إضافة تراكیز مختلفة من مسحوق الزعتر 

longaفي العالئق على األداء اإلنتاجي لفروج اللحم  

  

  مثنى عبد الحمید النوري

  جامعة األنبار/ كلیة الطب البیطري

  

  الخالصة

لى العلـف علـى األداء اإلنتـاجي استهدفت الدراسة تأثیر إضافة مسحوق الزعتر والكركم بصورة انفرادیة إ

وزعت االفراخ عشوائیًا . بعمر یوم واحد Rossفرخ لحم غیر مجنس من ساللة 225استخدم فیها . لفروج اللحم 

معاملـة السـیطرة وقـدمت فیهـا لالفـراخ علیقـة قیاسـیة خالیـة مـن أي ) T1(المعاملة االولـى : على خمسة معامالت 

مـن % 1.0و0.5قدمت فیها لالفراخ علیقة قیاسـیة مضـاف الیهـا ) 3T(والثالثة ) 2T(المعاملة الثانیة  : إضافة 

قـدمت فیهـا لألفـراخ علیقـه قیاسـیة ) 5T(والمعاملة الخامسـة ) 4T(مسحوق الزعتر على التوالي ، المعاملة الرابعة 

معاملتي  إضـافة أشارت نتأئج التجربة الى ان. من مسحوق الكركم على التوالي % 1.0و   0.5مضاف الیها  

إلى علیقـه فـروج اللحـم أدت إلـى تحسـن معنـوي فـي ) 4T(ومعاملة مسحوق الكركم )   T3وT2(مسحوق الزعتر 

ومجموعـة إضـافة الكـركم ) T1(صفات معدالت أوزان الجسم النهائیة والزیـادات الوزنیـة مقارنـة بمجموعـة السـیطرة 

فــي كفـــاءة التحویـــل الغــذائي وانخفـــاض كمیـــة العلـــف وأظهـــرت النتـــائج وجــود تحســـن معنـــوي) 5T% (1.0بواقــع 

یســتنتج مــن التجربــة الحالیــة ان تغذیــة فــروج . المســتهلكة لجمیــع معــامالت اإلضــافات لمســحوق الزعتــر والكــركم 

) T3و T2% ( 1.0و 0.5ومسـحوق الزعتـر بالمســتویین ) 4T%(0.5اللحـم بمسـحوق الكـركم عنـد المسـتوى 

داء اإلنتــــاجي لمعظــــم الصــــفات المدروســــة وبالتــــالي یمكــــن اســــتخدامهم كإحــــدى أدت إلــــى تحســــن واضــــح فــــي األ

  . اإلضافات الغذائیة المهمة في عالئق فروج اللحم 

  

Effect of Adding Different Concentrations of Thymus vulgaris and 
Curcuma longa  in the Ration on Productive  Performance of Broiler

  

Mothana A. Al-Noori
College of Veterinary Medicine\ University of Al-Anbar

  

Abstract
This experiment aimed to study the effect the adding different levels of thymus 

vulgaris and curcuma longa powder in the diet on the productive performance of 
broiler chicken . A total of 225 day old, non sexed Ross broiler chicks  were randomly 
distributed into five treatment groups assumed of : control group (T1) , T2 and T3

treatment, supplemented with thymus vulgaris powder to birds diet at the levels of 0.5 
and 1.0 % of diet, respectively . Treatment 4 and T5 supplemented with  curcuma 
longa  powder to birds diet  at  levels of 0.5 and 1.0 % of diet  respectively .
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Results revaled that, the addition of different levels of thymus vulgaris powder 
(T2 , T3) and one level of curcuma longa powder (T4) to the broiler diet noted in 
significant improvement as productive characteristics included the body weight and 
body weight gain as compared to control (T1) and (T5) .

The results also revaled that the addition of different levels of thymus vulgaris
and curcuma longa powder were significant improvement the feed conversion 
efficiency and significant decreased in feed consumption as compared to control 
group.

In conclusion, the supplementation of curcuma longa powder at a level of  0.5 
% (T4) and thymus vlugaris powder at levels of 0.5 and 1.0 % (T2 and T3) to the diet 
resulted in obvious improvement respecting many aspects of productive performance 
of broiler chicken.

There for , both thymus and curcumin can be used as nutritive supplements in 
broiler diet to improve productive efficiency of broiler. 

  

  المقدمة

لقــد اثبـــت العلـــم الحـــدیث بالـــدلیل القـــاطع ان المملكــة النباتیـــة غنیـــة بمنتجاتهـــا الثانویـــة المتمیـــزة بنشـــاطها 

هـا مـن الكائنـات الحیوي وتاثیرها الفسلجي عالجیا ضـد االمـراض المستعصـیة التـي تصـیب االنسـان والحیـوان وغیر 

والتي تناولتهـا العدیـد Curcuma longalوالكركم    Thymus valgarisومن هذه النباتات الزعتر ) 1(الحیة 

یعتبر الزعتر .  من الدراسات العلمیة في العدید من المجاالت على مختلف الكائنات الحیة ومنها الطیور الداجنة 

والكـارفكرول Thymolوتكمن فعالیته باحتوائه علـى الثـایمول ) 2( ةنبات عشبي حولي ینتمي الى العائلة الشفوی

Carvacrol)36(والتــي تمتلــك فعالیــة مضــادة لالســهال) 5(ومـن المركبــات االخــرى فــي الزعتــر التانینـات ) 4و (

، وللزعتر خصائص طبیة عدیدة بضمنها تسـكین االالم ومضـاد للتشـنج ومطهـر ویسـاعد ) 5(وكذلك الصابونیات 

ان للزعتـــر فعالیـــة ) 8(ذكـــرت الحـــدیثي ) . 7(الهضـــم ونافعـــة فـــي عـــالج الســـعال ومقشـــعة وفاتحـــه للشـــهیة علـــى

) . 11(ومضـاد للطفیلیـات ) 10(وكذلك یعتبر مضاد للفطریـات ) 9(مضادة لالكسدة وله فعالیة تثبیطیة للبكتریا 

اللحـــم حســـن مـــن وزن الجســـم ان اضـــافة مســـتویات مـــن الزعتـــر الـــى علیقـــة فـــروج ) 12(وجماعتـــه Ocakالحـــظ 

وجـود تحسـن معنـوي فـي معـدل وزن الجسـم والزیـادة الوزنیـة ) 13(وذكـر جمیـل . والزیادة الوزنیة واستهالك العلف 

مــن % 1.0و % 0.5وكفــاءة التحویــل الغــذائي مــع انخفــاض معنــوي فــي معــدل اســتهالك العلــف نتیجــة الضــافة 

وجود تحسن معنوي في معدل وزن الجسم باضـافة ) Abaza)14وبین .  مسحوق الزعتر الى عالئق فروج اللحم

انخفـاض معنـوي فـي اسـتهالك العلـف ) 15(وجماعتـه Sengulفـي حـین الحـظ . الزعتر الى عالئق فـروج اللحـم 

فقــد الحــظ تحســن معنــوي فــي معــدل وزن الجســم والزیــادة الوزنیــة مــع )  Lee  )16امــا الباحــث . للــدجاج الســمان 

( أمـــا الكـــركم فانـــه نبتـــة معمـــرة مـــن العائلـــة الزنجبیلیـــة . العلـــف هالكنویـــة فـــي معـــدل اســـتعـــدم وجـــود فروقـــات مع

Zingiberacae family( لها جذر درني برتقالي اللون ، ضـخم الحجـم ، ممتـد تحـت االرض یصـل طولـه الـى

اء تتجمــع فــي ســم وللكــركم اوراق كبیــرة جــدًاً◌ تشــبه الزنبــق وســاق ثخینــة ، وازهــار صــفر 15ســم وقطــره حــوالي 30

 demethoxyو Curcuminالمــــواد الفعالــــة الموجــــوده فــــي الكــــركم تشــــمل ) . 7(ســــنابل علــــى شــــكل قمــــع  

Curcumin    وbisde methoxy Curcumin)17 (وTetrahydro curcuminoids)18 .( ذكــر
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Joe ان ) 19(وجماعتهcurcuminoidsشكل فائدة معروفة من المركبات الفینولیة المتواجدة في جذور الكركم ت

في شرق اسیا الرایزومات لنبات الكركم تمتلك مـواد . في تاثیرها على الصحة والقابلیة على الحمایة من االمراض 

– antiومضــاد لاللتهابــاتantibacterialطبیــة طبیعیــة تشــمل مضــادات البكتریــا  inflammatory  ومضــاد

بســــــــــبب احتوائهــــــــــا علــــــــــى analgesic activitiesومنشــــــــــطات للتســــــــــكین antineoplasticلــــــــــالورام 

Moniterpenoids وSesquiterpenoids وcurcuminoids )20وضــــــــــــح ) . 21وNegi ــــــــــــه وجماعت

و Tumeroneو ar-Tumeroneیحتـــــوي turemeric oleoresinان مســـــتخلص الزیـــــت مـــــن ) 22(

Curloneصوصـًا ولوحظت فعالیتها ضد المایكروبات بواسطة طریقـة االطبـاق النقیـة وخBacillus Cereus و

Bacillus Coagulans وBacillus subtilis وStaphylococcus aureus وE. coli و

Pseudomonas aeroginosa .  ذكــــرsoni ان مســــتخلص الكــــركم یعمــــل علــــى تقلیــــل ) 23(وجماعتــــه

Aspergillusاالفالتوكسین المنتج بواسطة    parasiticus 5عنـد تركیـز % ) 90اكثر مـن ( في المختبر-

) 24(وجماعتــه Durraniظ الباحــث  ـالحــ.  بب ـمــل ، ویكمــن تــأثیره مــن خــالل التــأثیر علــى المســ/ ملغــم 10

فــي معــدل وزن الجســم ،الزیــادة الوزنیــة وكفــاءة التحویــل الغــذائي مــع انخفــاض P < 0.01وجــود تحســن معنــوي 

ـــمعنــوي فــي كمیــة العلــف المس ـــركم الــى علیقــة النهــائي لفـالكــمــن% 0.5تهلك عنــد اضــافة ـ والحــظ .  روج اللحــم ـ

من الكركم الى علیقة فروج اللحم ادت الـى تحسـن فـي الزیـادة % 0.5إن إضافة ) Al-Sultan  ،)25الباحث 

وبلغـت ) غـم 1268.2( مقارنة مع العلیقة الخالیة مـن اإلضـافة ) غم1344.5(الوزنیة للجسم إذ  بلغت         

مقارنة مع معاملة السـیطرة والتـي بلغـت فیهـا كفـاءة   2.08كركم   % 0.5ویل الغذائي لمعاملة إضافة كفاءة التح

الحظ تحسن معنوي فـي الزیـادة الوزنیـة للطیـر ) 26(وجماعته    Kumerاما الباحث .   2.47التحویل الغذائي 

معاملـــة الســـیطرة  ، ان الباحـــث كغـــم مـــن مســـحوق الكـــركم الـــى علیقـــة االفـــراخ بالمقارنـــة مـــع / عنـــد إضـــافة اغـــم

Mehala لم یالحظ أي فروقات معنویة من إضافة الكركم إلى علیقه فروج اللحم ) 27(وجماعته.  

هدفت هذه الدراسة لمعرفة تأثیر تراكیز مختلفـة مـن الزعتـر والكـركم بصـورة منفـردة علـى الصـفات اإلنتاجیـة لفـروج 

  . اللحم

  

  المواد وطرق العمل 

دراسـة فـي حقـل الطیـور الداجنـه التـابع إلـى كلیـة الطـب البیطـري جامعـة االنبـار للمـدة مــن اجریـت هـذه ال

مســتلمة مــن مفقــس Rossفرخــة بعمــر یــوم واحــد نــوع 225اســتخدم .2009/ 5/ 6ولغایــة 2009/ 3/ 26

( مكـررفرخـة لكـل  15مكـررات لكـل معاملـة و 3الكرمة بمحافظـة االنبـار ووزعـت علـى خمسـة معـامالت  بواقـع 

و 0.5تــم اضــافة كــل مــن مســحوق  الزعتــر و الكــركم الــى علیقتــي فــروج اللحــم  بنســب ). فرخــة لكــل معاملــة 45

  وكانت المعامالت كالتالي % 1.0

  علیقة المقارنة خالیة من أیة اضافة ) : T1( المعاملة االولى 

قة من مسحوق الزعتر  الى العلی% 0.5اضافة ) : T2( المعاملة الثانیة 

  من مسحوق الزعتر الى العلیقة% 1.0اضافة ) : T3( المعاملة الثالثة 
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  من مسحوق الكركم الى العلیقة% 0.5اضافة ):  T4( المعاملة الرابعة

  من مسحوق الكركم الى العلیقة% 1.0اضافة ): T5( المعاملة الخامسة

كـــل گـــن مكـــرر مـــن مكـــررات إذ یمثـــل ) pen( گـــن ) 15( فـــراخ فـــي قاعـــة تحتـــوي علـــى االوضـــعت 

التـــار وصـــینیة علـــف 5مـــزودة بمنهـــل یـــدوي بالســـتكي ســـعة ) م 1.5×1.5( التجربـــة وكانـــت مســـاحة كـــل گـــن 

بالستیكیة دائریة ، واسـتبدلت الصـینیة البالسـتیكیة بعـد االسـبوع الثـاني  بمعلـف بالسـتیكي دائـري معلـق وتـم تـوفیر 

غذیت االفراخ علـى علیقـة البـادئ مـن عمـر یـوم .  لة فترة التجربة طی) libitumad(الماء والعلف بصورة حـرة 

اســـتخدم برنـــامج ) .1جــدول (یـــوم 42یــوم ولغایـــة 21یــوم واســـتخدمت علیقـــة النمــو مـــن عمـــر 21واحــد ولغایـــة 

ســاعة یومیــًا وقــد تمــت الســیطرة علــى درجــات الحــرارة باســتخدام وســائل التدفئــة للحصــول 24اإلضــاءة المســتمر   

حرارة المطلوبة ، تم تلقیح األفراخ باللقاحات المطلوبـة حسـب األعمـار وطریقـة التلقـیح فـي البرنـامج الوقـائي على ال

  ).2( والمبین في جدول 

  :الصفات المدروسة 

  : وزن الجسم _1

تم قیاس وزن الجسم الحي كـل أسـبوع خـالل مـدة التجربـة وذلـك بـوزن الطیـور : معدل وزن الجسم الحي 

  .كل فردي باستعمال میزان أرضي ذو كفة لكل مكرر بش

    :الزیادة الوزنیة -2

:    وفق المعادلة التالیة ) غم ( حسبت الزیادة الوزنیة 

  وزن الجسم الحي في بدایة األسبوع–وزن الجسم الحي في نهایة األسبوع = الزیادة الوزنیة األسبوعیة

  :استهالك العلف -3

ل مكــرر عــن طریــق وزن كمیــة العلــف المتبقیــة فــي نهایــة كــل اســبوع حســبت كمیــة العلــف المســتهلكة لكــ

  :الهالكة وحسب المعادلة التالیةوطرحها من الكمیة المقدمة في بدایة االسبوع وتم االخذ بنظر االعتبار االفراخ

  ع

  س+  7× ح 

  .كمیة العلف المستهلكة اسبوعیًا = ع 

  عدد الطیور الحیة في نهایة االسبوع= ح 

  . دد االیام التي تغذت فیها الطیور الهالكة ع= س 

    Feed Conversion: معامل التحویل الغذائي -4

تم حساب معامل التحویل الغذائي على أسـاس عـدد غرامـات العلـف الالزمـة لكـل غـرام واحـد مـن الزیـادة 

  .الوزنیة لكل فترة 

  =معامل التحویل الغذائي 
  )غم(كمیة العلف المستهلكة خالل فترة معینة

  )غم(الزیادة الوزنیة خالل تلك الفترة

  : التحلیل اإلحصائي -5



184

CRDوباســـــتعمال التصـــــمیم العشـــــوائي الكامـــــل ) SAS )28أســـــتعمل البرنـــــامج اإلحصـــــائي الجـــــاهز 

)Complete Randomize Design ( فـي تحلیـل البیانـات واختبـرت الفـروق بـین المعـامالت باسـتعمال اختبـار

  .0.01و 0.05وعند  مستوى  ) 29(تویات دنكن متعدد المس

  تجربةالنسب المئویة والتركیب الكیمیائي المحسوب للعالئق المستخدمة في ال) 1(جدول 

) %یوم 42-21( علیقه النمو) %یوم21-1(علیقه البادئ المواد العلفیة

6266.5ذرة صفراء

2620.5كسبة فول الصویا

1010)*بروتین% 50( مركز البروتین

12زیت نباتي

0.70.7حجر الكلس

0.30.3ملح الطعام

**التحلیل الكیمیائي المحسوب

22.1120.19%بروتین خام 

29733089)كغم / كیلو سعرة (طاقة ممثلة 

134153نسبة الطاقة الى البروتین

1.090.98%الیسین

0.480.44%میثایونین 

1.111.06%كالسیوم 

0.550.54%فسفور متاح

الیـاف % 3.5دهـن ، % 6كیلو سعرةطاقة ممثلة ،  2200، بروتین خام%50اردني المنشأ یحتوي على / شركة بروفیمي : البروتین الحیواني *

  .سستین + میثایونین% 2.3میثایونین % 1.8الیسین % 2.75فسفور متاح، % 3كالسیوم ، % 8خام ، 

  ).NRC  )1994الكیمیاوي تبعًا لتحلیل المواد العلفیة الواردة في حسب التركیب **

  

  البرنامج الوقائي لفروج اللحم خالل مدة التجربة) 2( جدول 

المعاملة الوقائیة)یوم ( العمر 

%5سكر بنسبة + ماء *1

بالرش الخشنEveniwلقاح نیوكاسل   1

بالرش الخشنEveniwلقاح نیوكاسل 10

لشركة ساینوفي بماء الشربBursineح كمبورو لقا12

بالرش الخشنEveniwلقاح نیوكاسل 20

لشركة ساینوفي بماء الشربBursineلقاح كمبورو 21

بالرش الخشنEveniwلقاح نیوكاسل   30

  لتر2/ مل 1بماء الشرب AD3Eبعد كل عملیة تلقیح یتم إعطاء فیتامین 
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  النتائج والمناقشة

بـین المعـامالت فـي معـدل الـوزن األسـبوعي P < 0.01 )(إلى وجود فروقات معنویة   3جدول  یشیر ال

علــى المعاملــة % 0.5والكــركم بواقــع %   1.0و   0.5حیــث تفوقــت معــامالت إضــافة الزعتــر بواقــع . التراكمــي 

ع المعـامالت التـي علـى جمیـ% 0.5ویالحظ تفوق معاملة إضافة مسحوق الكركم بواقـع . الخالیة من أیة إضافة 

تحتــوي علــى األعشــاب الطبیــة ولمعظــم أســابیع التربیــة حیــث بلــغ معــدل الــوزن الحــي للطیــر عنــد األســبوع الســادس 

حیــث بلــغ معــدل الــوزن الحــي للطیــر عنــد نفــس العمــر % 1.0غــم ثــم تلتهــا معاملــة إضــافة الزعتــر بواقــع 2485

غم ، في حـین لـم تظهـر 2400بلغ معدل الوزن للطیر و % 0.5غم ثم تلتها معاملة إضافة الزعتر بواقع 2438

ومعاملـة السـیطرة والتـي بلـغ معـدل الـوزن للطیـور فیهـا % 1.0فروقات معنویة بـین معـاملتي إضـافة الكـركم بواقـع 

و ) 13(جمیــــل ;) Ocak)12وتتفــــق هــــذه النتــــائج مــــع البــــاحثین  . غــــم علــــى التــــوالي 2332غــــم و 2330

Abaza)14 ( ،Lee )16 ( الــذین الحظــوا ان اضــافة الزعتــر الــى عالئــق فــروج اللحــم قــد حســن معنویــًا مــن

مــــن ان ) 25( Al-Sultan;) 24( وجماعتـــه Durraniمعـــدل الـــوزن الحـــي للطیـــور وتتفــــق مـــع البـــاحثین  

( Mehalaمن مسـحوق الكـركم قـد حسـن معنویـًا معـدل وزن الجسـم واختلفـت مـع نتـائج الباحـث  % 0.5إضافة 

  .بعدم وجود فروق معنویة من إضافة الكركم الى عالئق فروج اللحم ) 27

  

  تأثیر اضافة الزعتر والكركم  الى العلیقة على معدل الوزن االسبوعي لفروج اللحم) 3(جدول 

  المعاملة

  االسبوع

T1  

  المقارنة

T2  

  %0.5زعتر 

T3  

  %1.0زعتر  

T4  

%0.5كركم 

T5

  %1.0كركم 

1  
1.15 ±156  

B

1.15±150  

C

0.57 ±155  

B

0.57 ±160  

A

1.15 ±160  

A

2  
1.15 ±370  

C

0.33 ±360  

D  

1.52 ±395  

A

1.00 ±398  

A  

0.57 ±375  

B

3  
0.57 ±759  

C

0.57 ±750  

D

1.52 ±815  

B  

0.57 ±830  

A  

1.15 ±750  

D

4  
2.88 ±1295  

C

3.59 ±1337  

A  

4.48 ±1334  

A

13.28 ±1346  

A

2.96 ±1321  

B

5  
1.15 ±1875  

A

3.71 ±1917  

B

3.48 ±1939  

A

5.77 ±1950  

A

4.17 ±1888  

C

6  
1.15 ±2332  

D

11.54 ±2400  

C

9.16 ±2438  

B

2.88 ±2485  

A

5.77 ±2330  

D
  P < 0.01االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنویة بمستوى *

  

بـین المعـامالت فـي الزیـادة الوزنیـة األسـبوعیة  إذ  )  P < 0.01(وجود فروقات معنویـة   4یبین الجدول 

وزنیـة التراكمیـة إلى العلیقة  على جمیع المعامالت فـي صـفة الزیـادة ال% 0.5تفوقت معاملة إضافة الكركم بواقع 

2396فبلغـت الزیـادة الوزنیـة التراكمیـة %  1.0غم ثم  تلتها معاملـة إضـافة الزعتـر بواقـع   2442حیث بلغت   
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غـم ، فیمـا لـم 2358التـي بلغـت الزیـادة الوزنیـة التراكمیـة فیهـا  %  0.5غم ثم تلتها معاملة إضافة الزعتر بواقع 

ومعاملــة الســـیطرة حیــث بلغــت الزیــادة الوزنیـــة % 1.0ة الكــركم بواقــعتظهــر فروقــات معنویــة بــین معـــاملتي إضــاف

غم بالتتابع  بالرغم من وجود اختالفات معنویـة بـین المعـامالت فـي اغلـب أسـابیع 2288و 2290التراكمیة لهما 

عشــاب الطبیــة التربیــة لكــن النتیجــة النهائیــة للتربیــة كانــت التفــوق المعنــوي للزیــادة الوزنیــة للطیــور التــي تناولــت األ

مقارنة مع المعاملة الخالیـة مـن أیـة إضـافة وبالتـالي یفضـل أن تكـون إضـافة األعشـاب إلـى العالئـق لكافـة أسـابیع 

26(Kumarو ) 13( جمیل ;) Ocak  )12وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به العدید من الباحثین  . التربیة 

وأیضـا تتفـق . ج اللحـم قـد حسـن مـن صـفة الزیـادة الوزنیـة للطیـر الذین اشاروا ان إضافة الزعتر إلى عالئق فرو ) 

  ).26(Al-Sultan;) 25(وجماعته  Durraniمع ما ذكره الباحثین  

  

  تأثیر إضافة الزعتر والكركم  إلى العلیقة على الزیادات الوزنیة  لفروج اللحم) 4( جدول 

  المعاملة

  االسبوع

T1

المقارنة

T2  

  %0.5زعتر 

T3  

  %1.0  زعتر

T4

%0.5كركم 

T5

%1.0كركم 

1  
1.15 ±114  

B

1.15 ±108  

C

6.55 ±113  

B

6.33 ±117  

A

1.15 ±118  

A

2  
1.15 ±214  

B

1.00 ±210  

C  

1.15 ±240  

A

1.15 ±238  

A

1.52 ±215  

B

3  
1.00 ±389  

C

1.15 ±390  

C

1.73 ±420  

B

0.57 ±432  

A

1.52 ±375  

D  

4  
2.30 ±536  

C

3.05±587  

A

4.84 ±519  

D

2.72 ±516  

D

3.48 ±571  

B

5  
2.51 ±580  

B

0.88 ±580  

B

6.11 ±605  

A

8.41 ±604  

A

1.76 ±567  

B

6  
2.00 ±457  

D

14.62 ±499  

BC

9.49 ±483  

B

5.00 ±535  

A

3.28 ±442  

D

  التراكمي
16.18 ±2290  

D
8.37 ±2358  

C
9.38 ±2396  

B
12.85 ±2442  

A
8.96 ±2288  

D
  .P < 0.01االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنویة بمستوى *

  

الــى وجــود فروقــات معنویــة بــین المعــامالت المختلفــة فــي كمیــة العلــف المســتهلكة حیــث 5یشـیر الجــدول 

فـي كمیـة العلـف المسـتهلكة التراكمیـة للطیـر فـي العالئـق التـي اضـیف الیهـا P < 0.01یالحـظ انخفـاض معنـوي 

الزعتـــر والكـــركم  خـــالل مـــدة التجربـــة مقارنـــة بمعاملـــة الســـیطرة حیـــث بلغـــت معـــدالت اســـتهالك العلـــف التراكمیـــة 

4113و T4   (3817 ،3874 ،3902و  T2 ،T5،T3( للمعـامالت التـي تحتـوي علـى األعشـاب الطبیـة

كمــا یالحــظ وجــود . طیــر / غــم 4361طیــر فیمــا بلــغ معــدل اســتهالك العلــف التراكمــي لمعاملــة الســیطرة /غــم 

فروقات معنویة بین معامالت اضافة االعشاب الطبیة الى العلیقة حیث انخفض استهالك العلـف معنویـًا للمعاملـة 

T2 )0.5 % زعتر ( على بقیة المعامالت ثم تلتها المعاملتینT5 )1.0% كركم ( وT3 )1.0 % زعتـر (
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عنـــد ) 16( Lee;) 13(وهـــذه النتـــائج تتفـــق مـــع البـــاحثین  جمیـــل ) . كـــركم % T4 )0.5واخیـــرًا المعاملـــة 

من ان اضافة الزعتر ) 15(وجماعته Sengulاضافة الزعتر الى عالئق فروج اللحم وتتفق مع ما ذكره الباحث 

Durraniكمیة العلف المستهلكة وكذلك تتفـق مـع مـا جـاء بـه البـاحثین الى عالئق الدجاج السمان قد خفض من 

مـن ان اضـافة الكـركم الـى العلیقـة لـم  یخفـض ) 27(Mehalaفیمـا اختلفـت مـع نتـائج الباحـث ) 24(وجماعته 

  . من استهالك العلف 

  لف لفروج اللحمتأثیر اضافة الزعتر والكركم  الى العلیقة على معدل استهالك الع)  5(جدول 

  المعاملة

  

  االسبوع

T1

المقارنة

T2  

  %0.5زعتر 

T3  

  %1.0زعتر  

T4

%0.5كركم 

T5

%1.0كركم 

1  
1.33 ±123  

A

0.57 ±115  

C

0.57 ±118  

C

0.57 ±119  

B

1.00 ±124  

A

2  
1.15 ±322  

B

1.45 ±322  

B  

4.35 ±297  

C

2.64 ±336  

A

5.00 ±306  

C

3  
3.21 ±656  

A

3.48 ±511  

E

2.30 ±608  

B

6.00 ±543  

D

6.24 ±577  

C

4  
2.64 ±885  

A

3.00 ±796  

C  

5.17 ±786  

C

5.00 ±820  

B

1.00 ±819  

B

5  
3.46 ±1136  

A

5.19 ±1002  

D

2.88 ±1022  

C

5.56 ±1021  

C

10.01 ±1050  

B

6  
4.58 ±1239  

B

6.00 ±1071  

C

5.56 ±1071  

C

3.05 ±1274  

A

7.00 ±998  

D

  راكميالت
16.18 ±4361  

A

8.37 ±3817  

D

9.38 ±3902  

C

12.85 ±4113  

B

8.96 ±3874  

C
  .P < 0.01االحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنویة بمستوى *

  

الــى وجــود فروقــات معنویــة بــین المعــامالت فــي كفــاءة التحویــل الغــذائي  خــالل مــدة   6یشــیر الجــدول 

T2 ،T3لمعـامالت إضـافة األعشـاب الطبیـة إلـى العلیقـة ) P < 0.01( یالحظ التفوق المعنوي حیث. التربیة 

 ،T4 ،T5 علـى معاملــة السـیطرة )T1 ( 1.68، 1.67، 1.61إذ  بلغــت معـدالت كفــاءة التحویـل الغــذائي ،

فیمــا لــم تظهــر T5وT4علــى المعــاملتین T3وT2كمــا یالحــظ تفــوق معاملــة . ، علــى التــوالي 1.90و 1.68

Ocak  )12وهذه النتائج تتفق مع ما جاء به كثیـر مـن البـاحثین   . T5و T4فروقات معنویة بین المعامالت 

من ان اضافة الزعتر الى عالئـق فـروج اللحـم قـد حسـن مـن صـفة كفـاءة التحویـل الغـذائي وهـذه ) 13( جمیل ;) 

  .من ان اضافة الكركم حسن من كفاءة التحویل الغذائي ) 24(وجماعته Durraniالنتائج تتفق مع ما جاء به 
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  تأثیر إضافة الزعتر والكركم  إلى العلیقة على معدالت كفاءة التحویل الغذائي لفروج اللحم) 6(جدول 

  المعاملة

  

  االسبوع

T1

المقارنة

T2  

  %0.5زعتر 

T3

  %1.0زعتر  

T4

%0.5كركم 

T5

%1.0كركم 

1
0.01 ±1.07  

B

0.01 ±1.07  

B

0.01 ±1.04  

AB

0.006 ±1.00  

A

0.005 ±1.05  

B

2
0.005 ±1.50  

C

0.01 ±1.53  

C

0.02 ±1.23  

A

0.006 ±1.40  

B

0.006 ±1.41  

B

3
0.01 ±1.68  

E

0.006 ±1.31  

B

0.005 ±1.44  

C

0.003 ±1.25  

A

0.01 ±1.53  

D

4
0.00 ±1.64  

E

0.00 ±1.35  

A

0.02 ±1.51  

C

0.003 ±1.58  

D

0.008 ±1.43  

B

5
0.01 ±1.95  

C

0.005 ±1.72  

A

0.01 ±1.89  

A

0.03 ±1.69  

A

0.01 ±1.84  

B

6
0.006 ±2.71  

D

0.04 ±2.21  

Ab

0.03 ±2.14  

A

0.02 ±2.37  

C

0.01 ±2.25  

B

التراكمي
0.005 ±1.90  

C

0.006 ±1.61  

A

0.04 ±1.67  

AB

0.005 ±1.68  

B

0.003 ±1.68  

B
  P < 0.01األحرف المختلفة ضمن الصف الواحد تدل على وجود فروق معنویة بمستوى *

  

وعلى ضوء هـذه النتـائج  التـي تـم الحصـول علیهـا عنـد اضـافة مسـحوق الزعتـر الـى عالئـق فـروج اللحـم 

ءة التحویــــل الغــــذائي یمكــــن االســــتنتاج  بــــان التحســــین فــــي معــــدالت  االوزان النهائیــــة ، الزیــــادات الوزنیــــة ، كفــــا

وانخفــاض معــدل اســتهالك العلــف قــد یعــزى الــى عوامــل عدیــدة منهــا احتــواء اوراق الزعتــر علــى انزیمــات الالیبیــز 

واالیمیلیــــز والبروتینیــــز التــــي لهــــا دور مهــــم فــــي عملیــــة الهضــــم مــــن خــــالل تحلیــــل المكونــــات الغذائیــــة الدهنیــــة 

ضــافة الزعتــر الــى علیقــة فــروج اللحــم حســن قابلیــة الهضــم لالغذیــة ، كمــا ان ا) 8( والكاربوهیدراتیــة والبروتینیــة 

، ونظــرا لوجــود )31(وذلــك الحتوائــه علــى مــواد ذات نشــاط بیولــوجي مــؤثر فــي فســلجة الحیــوان والتمثیــل االیضــي  

التــي تــودي الــى تحفیزهــا لوظــائف الجهــاز ) 32(الفالفینــات والكالیكوســیدات والفینــوالت والصــابونیات فــي الزعتــر 

، كمـا ان احتــواء مســحوق الزعتـر علــى مــادة ) 34و 33( لهضـمي مــن خـالل زیــادة انتــاج االنزیمـات الهاضــمة ا

الثایمول والكارفكرول التي لها دور مهم في تثبیط اعداد البكتریا في االمعاء التي تستخدم كمیات مـن طاقـة المـواد 

و وتكـوین اعـداد المسـتعمرات البكتیریـة المرضـیة والتـي تمتلـك السـیطرة والحـد مـن نمـ) 35(المهضومة في االمعـاء 

) 8(وللزعتـر فعالیـة مضـادة لالكسـدة . وهذا ینعكس على الحالة الصحیة للطیر) 3( وغیر المرضیة في االمعاء 

وهــــذا یــــودي الــــى تحســــین حالــــة الطیــــر مــــن خــــالل عمــــل المــــواد المضــــادة لالكســــدة فــــي حمایــــة االنســــجة مــــن 

  ) .37(تین ومن ثم تحقیق زیادة وزنیة في الجسم البیروكسیدات ومنع هدم البرو 

ویمكن أعزاء التحسن الحاصل في معدالت  األوزان النهائیة ، الزیادات الوزنیة ،كفـاءة التحویـل الغـذائي 

وانخفاض كمیة العلف المستهلكة للطیر خالل مدة التربیـة عنـد إضـافة الكـركم فـي عالئـق فـروج اللحـم  الـى وجـود 
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وهـذا یعمـل علـى تحفیـز تخلیـق البـروتین ) 39و38(ي الكـركم  التـي تمتلـك نشـاط مضـاد لألكسـدة المـواد الفعالـة فـ

كما یمتلك الكركم مواد فعالة تمتاز بخاصـیتها المضـادة للبكتریـا وااللتهابـات ) 18(بواسطة الجهاز األنزیمي للطیر 

 .Psedomononas,Eو aureus Staphylococcusوتمتــاز فعالیتهــا ضــد المایكروبــات وخاصــة) 21(

coli)22 ( وهـذا یــنعكس بصـورة ایجابیــة علـى الحالــة الصـحیة للطیــر وذلـك مــن خـالل قابلیتهــا علـى إیجــاد تــوازن

محتــوى األحیــاء المجهریــة للجهــاز الهضــمي والتــي تجعــل االســتفادة مــن الغــذاء بشــكل أفضــل مــن قبــل الطــائر ممــا 

ویمتلــك الكــركم مــواد ) 41و40(المنطقــة بحالتهــا الطبیعیــة  علیــه بالنســبة لألحیــاء المجهریــة التــي تعــیش فــي تلــك

من خالل تـأثیره Aspergillus parasiticusمن ذات فعالیة واضحة في التأثیر على السموم الفطریة الناتجة 

  . وبالتالي تحسین القیمة الغذائیة للعلف ) 23(على المسبب بشكل ایجابي 
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