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لتحسين لتحسين     GGllyyccyyrrrrhhiizzaa  ggllaabbrraaاستخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق السوس استخدام تراكيز مختلفة من مستخلص عرق السوس 

  الصفات النوعية لبيض دجاج اللومان المربى خالل فترات مختلفة من السنة الصفات النوعية لبيض دجاج اللومان المربى خالل فترات مختلفة من السنة 

  

  حازم جبار الدراجي        وليد خالد الحياني          هشام احمد المشهداني          ضياء حسن الحسنيحازم جبار الدراجي        وليد خالد الحياني          هشام احمد المشهداني          ضياء حسن الحسني

  ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد، كلية الزراعة ، جامعة بغدادقسم الثروة الحيوانية قسم الثروة الحيوانية 

  

  الخالصة الخالصة 

اجريت هذه التجربة في حقل الدواجن التابع لكلية الزراعة / جامعة بغداد لبحث تاثير اضافة مستويات مختلفة من اجريت هذه التجربة في حقل الدواجن التابع لكلية الزراعة / جامعة بغداد لبحث تاثير اضافة مستويات مختلفة من 

  155155مستخلص عرق السوس في الصفات النوعية لبيض دجاج اللومان المربى خالل اشهر مختلفة من السنة. واستخدم فيها مستخلص عرق السوس في الصفات النوعية لبيض دجاج اللومان المربى خالل اشهر مختلفة من السنة. واستخدم فيها 

دجاجة للمعاملة الواحدة. وكانت دجاجة للمعاملة الواحدة. وكانت   6363اسبوع. وزعت الطيور عشوائيا على اربعة معامالت وبواقع اسبوع. وزعت الطيور عشوائيا على اربعة معامالت وبواقع   0505لومان عمر لومان عمر دجاجة نوع دجاجة نوع 

دجاجة للمكرر الواحد. وكانت معامالت التجربة كما يأتي: المعاملة االولى: دجاجة للمكرر الواحد. وكانت معامالت التجربة كما يأتي: المعاملة االولى:   1010كل معاملة تتكون من ثالث مكررات وبواقع كل معاملة تتكون من ثالث مكررات وبواقع 

(: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى (: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى TT44( والرابعة )( والرابعة )TT22( والثالثة )( والثالثة )TT11(، والمعامالت الثانثة )(، والمعامالت الثانثة )CCتمثل مجموعة السيطرة )تمثل مجموعة السيطرة )

ملغم / كغم علف على التوالي. وشملت التجربة تقدير الصفات التالية: وزن البيض، قطر ملغم / كغم علف على التوالي. وشملت التجربة تقدير الصفات التالية: وزن البيض، قطر   042042او او   422422، ، 042042العليقة بمستوى العليقة بمستوى 

    الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة  ووحدة هو.الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة  ووحدة هو.

( ادت الى تحسن ( ادت الى تحسن TT11 ، ،TT22 ، ،TT33اشارت نتائج  التجربة الى ان ادخال مستخلص عرق السوس في عليقة الطيور )اشارت نتائج  التجربة الى ان ادخال مستخلص عرق السوس في عليقة الطيور )

معنوي في وزن البيض، قطر الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة ووحدة هو معنوي في وزن البيض، قطر الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة ووحدة هو 

  (. (. CCالمعدل العام لهذه الصفات مقارنة بمعاملة السيطرة )المعدل العام لهذه الصفات مقارنة بمعاملة السيطرة )في معظم فترات التجربة التي تضمنتها التجربة الحالية وفي في معظم فترات التجربة التي تضمنتها التجربة الحالية وفي 

  042042او او   422422، ، 042042يستنتج من التجربة الحالية ان اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة دجاج اللومان بمستوى يستنتج من التجربة الحالية ان اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة دجاج اللومان بمستوى 

ملغم/كغم علف ادت الى تحسن معنوي في الصفات النوعية لببيض هذه الطيور. وبالتالي يمكن استخدام مستخلص  عرق ملغم/كغم علف ادت الى تحسن معنوي في الصفات النوعية لببيض هذه الطيور. وبالتالي يمكن استخدام مستخلص  عرق 

سوس كأحدى االضافات الغذائية المهمة في عالئق دجاج البيض لتحسين االداء االنتاجي لهذه الطيور المرباة خالل اشهر سوس كأحدى االضافات الغذائية المهمة في عالئق دجاج البيض لتحسين االداء االنتاجي لهذه الطيور المرباة خالل اشهر الال

  مختلفة من السنة.مختلفة من السنة.

  

TThhee  uussee  ooff  ddiiffffeerreenntt  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  lliiccoorriiccee  eexxttrraacctt  ((GGllyyccyyrrrrhhiizzaa  ggllaabbrraa    ))  ffoorr  iimmpprroovviinngg  

eegggg  qquuaalliittyy  ttrraaiittss  ooff  LLoohhmmaannnn  hheennss  rreeaarreedd  dduurriinngg  ddiiffffeerreenntt  ppeerriiooddss  ooff  tthhee  yyeeaarr    

    

HHaazziimm  JJ..  AAll  ––  DDaarraajjii                        WWaalleeeedd  KK..  AAll  ––  HHaayyaannii                            HH..  AA..  AAll  ––  MMaasshhaaddaannii  

DD..  HH..  AAll  --  HHaassssaannii    

CCoolllleeggee  ooff  AAggrriiccuullttuurree  ,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  BBaagghhddaadd  

  

AAbbssttrraacctt    

TThhiiss  eexxppeerriimmeenntt  wwaass  ccoonndduucctteedd  aatt  tthhee  ppoouullttrryy  ffaarrmm,,  CCoolllleeggee  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  UUnniivveerrssiittyy  ooff  

BBaagghhddaadd  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  ooff  llaayyiinngg  hheennss  rraattiioonn  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  

ooff  lliiccoorriiccee  eexxttrraacctt  oonn  eegggg  qquuaalliittyy  ttrraaiittss  ooff  llaayyiinngg  hheennss  rreeaarreedd  dduurriinngg  ddiiffffeerreenntt  ppeerriiooddss  ooff  tthhee  yyeeaarr..  

AA  ttoottaall  ooff  114444  LLoohhmmaannnn  hheennss,,  2244  wweeeekkss  oolldd  wweerree  rraannddoommllyy  aassssiiggnneedd  ffoorr  44  ttrreeaattmmeennttss  ooff  3366  hheennss  

eeaacchh..  EEaacchh  ttrreeaattmmeenntt  ccoonnssttiittuutteess  ooff  33  rreepplliiccaatteess  wwiitthh  1122  hheennss  eeaacchh  ..  LLiiccoorriiccee  eexxttrraacctt  wwaass  

ssuupppplleemmeenntteedd  ttoo  tthhee  ddiieett  ooff  hheennss  aatt  tthhee  lleevveellss  ooff  00  ((CCoonnttrrooll  ggrroouupp;;  CC)),,  225500  mmgg//KKgg  ooff  ddiieett  ((TT11)),,  

550000  mmgg//KKgg  ooff  ddiieett  ((TT22))  aanndd  775500  mmgg//KKgg  ooff  ddiieett  ((TT33))..  EEgggg  qquuaalliittyy  cchhaarraacctteerriissttiiccss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  

ssttuuddyy  wweerree::  eegggg  wweeiigghhtt,,  yyoollkk  ddiiaammeetteerr,,  yyoollkk  hheeiigghhtt,,  aallbbuummeenn  hheeiigghhtt,,  yyoollkk  wweeiigghhtt,,  sshheellll  wweeiigghhtt,,  

sshheellll  tthhiicckknneessss  aanndd  hhaauugghh  uunniitt..  RReessuullttss  rreevveeaalleedd  tthhaatt  ffeeeeddiinngg  tthhee  bbiirrddss  ddiieett  ccoonnttaaiinnss  ddiiffffeerreenntt  

lleevveellss  ooff  lliiccoorriiccee  eexxttrraacctt  ((TT11,,  TT22,,  TT33))  rreessuulltteedd  iinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmpprroovveemmeenntt  aass  rreeggaarrddss  eegggg  wweeiigghhtt,,  

yyoollkk  ddiiaammeetteerr,,  yyoollkk  hheeiigghhtt,,  aallbbuummeenn  hheeiigghhtt,,  yyoollkk  wweeiigghhtt,,  sshheellll  wweeiigghhtt,,  sshheellll  tthhiicckknneessss  aanndd  hhaauugghh  

uunniitt  dduurriinngg  tthhee  mmoosstt  ppeerriiooddss  ooff  tthhiiss  eexxppeerriimmeenntt  aanndd  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ggeenneerraall  mmeeaannss  ooff  tthheessee  ttrraaiittss..  

IInn  ccoonncclluussiioonn  ddiieettaarryy  ssuupppplleemmeennttaattiioonn  wwiitthh  225500,,  550000  aanndd  775500  mmgg  lliiccoorriiccee//KKgg  ddiieett  ((TT11,,  TT22  aanndd  TT33  



 حسين وآخرون                                                                    (0220) , 36-45(: 1)1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

44 
ISSN 2072-3875 

rreessppeeccttiivveellyy))  rreessuulltteedd  iinn  ssiiggnniiffiiccaanntt  aammeelliioorraattiioonn  wwiitthh  rreellaattiioonn  ttoo  eegggg  qquuaalliittyy  ttrraaiittss  ooff  eegggg  

pprroodduucceedd  bbyy  LLoohhmmaannnn  hheennss  rreeaarreedd  dduurriinngg  ddiiffffeerreenntt  ppeerriiooddeess  ooff  tthhee  yyeeaarr..  TThhuuss,,  lliiccoorriiccee  eexxttrraacctt  

ccaann  bbee  uusseedd  aass  oonnee  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  nnuuttrriittiivvee  aaddddiittiivveess  tthhaatt  aaddddeedd  ttoo  llaayyiinngg  hheennss  ffoorr  iimmpprroovviinngg  

pprroodduuccttiivvee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  llaayyiinngg  hheennss  rreeaarreedd  dduurriinngg  ddiiffffeerreenntt  mmoonntthhss  ooff  tthhee  yyeeaarr..    

  

  المقدمة المقدمة 

عرف االنسان نبات عرق السوس منذ اقدم العصور وقد استخدمه بصورة عملية في حياته اليومية وها هو اليوم عرف االنسان نبات عرق السوس منذ اقدم العصور وقد استخدمه بصورة عملية في حياته اليومية وها هو اليوم 

اصبح يساهم في العديد من الوصفات الطبية، فهو ليس اكتشاف جديد بل هو نبات تأريخي، استخدمه الشرقيون والغربيون على اصبح يساهم في العديد من الوصفات الطبية، فهو ليس اكتشاف جديد بل هو نبات تأريخي، استخدمه الشرقيون والغربيون على 

رت المصادر الطبية الحديثة الى استخدام عرق السوس في عالج العديد من رت المصادر الطبية الحديثة الى استخدام عرق السوس في عالج العديد من (. واشا(. واشاBBrraaddllyy ، ،10001000حد سواء كنظام دوائي )حد سواء كنظام دوائي )

الحاالت المرضية واالضطرابات الفسلجية فقد استخدم في عالج قرحة المعدة والتهاب االغشية المخاطية والتهاب المفاصل الحاالت المرضية واالضطرابات الفسلجية فقد استخدم في عالج قرحة المعدة والتهاب االغشية المخاطية والتهاب المفاصل 

ب عدم التوازن الهرموني وانخفاض ب عدم التوازن الهرموني وانخفاض وامراض البرد، كما يستخدم لعالج الربو واالعياء المزمن والكآبة بسبوامراض البرد، كما يستخدم لعالج الربو واالعياء المزمن والكآبة بسب  aarrtthhrriittiissالرثوي الرثوي 

السكر، كما ان له فعالية ضد البكتريا والفايروسات والفطريات وبعض االورام السرطانية اضافة الى دوره كمضاد لالكسدة السكر، كما ان له فعالية ضد البكتريا والفايروسات والفطريات وبعض االورام السرطانية اضافة الى دوره كمضاد لالكسدة 

(. ان الجزء الفعال المستخدم في نبات عرق السوس هو الجذور كونها تحتوي على المادة الفعالة (. ان الجزء الفعال المستخدم في نبات عرق السوس هو الجذور كونها تحتوي على المادة الفعالة 02260226)الدراجي وآخرون، )الدراجي وآخرون، 

(. واشارت المصادر الى ان الكليسيريزين (. واشارت المصادر الى ان الكليسيريزين GGrriieevvee ، ،10041004( والتي هي سر قوة هذا النبات )( والتي هي سر قوة هذا النبات )GGllyyccyyrrrrhhiizziinnيريزين يريزين )الكليس)الكليس

يمتلك فعالية الهرمونات الستيرويدية وخصوصاً الهرمونات الجنسية، وال يقتصر دوره في تحفيز انتاج الهرمونات بشكل مباشر يمتلك فعالية الهرمونات الستيرويدية وخصوصاً الهرمونات الجنسية، وال يقتصر دوره في تحفيز انتاج الهرمونات بشكل مباشر 

د مما يؤدي الى اطالة فترة فعاليتها. كما أنه يحافظ من ناحية ثانية على مستقبالت د مما يؤدي الى اطالة فترة فعاليتها. كما أنه يحافظ من ناحية ثانية على مستقبالت وانما يقوم بتثبيط تحلل هذه الهرمونات في الكبوانما يقوم بتثبيط تحلل هذه الهرمونات في الكب

  (. (. FFoosstteerr ، ،10031003و و   LLeeuunngg))  FFSSHHويحفز افراز هرمون ويحفز افراز هرمون   LLHHهرمون هرمون 

( لوحظ ان اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شرب فروج ( لوحظ ان اضافة مستخلص عرق السوس الى ماء شرب فروج 02200220وفي الدراسة التي قام بها الدراجي وآخرون )وفي الدراسة التي قام بها الدراجي وآخرون )

االداء االنتاجي بمختلف جوانبه واالداء الفسلجي وصفات الذبيحة والصفات النوعية للحم . كما االداء االنتاجي بمختلف جوانبه واالداء الفسلجي وصفات الذبيحة والصفات النوعية للحم . كما   اللحم ادى الى تحسن معنوي فياللحم ادى الى تحسن معنوي في

لوحظ من ناحية ثانية ، ان استخدام مستخلص عرق السوس في ماء شرب الطيور كان وسيلة فعالة في التخفيف من تأثير لوحظ من ناحية ثانية ، ان استخدام مستخلص عرق السوس في ماء شرب الطيور كان وسيلة فعالة في التخفيف من تأثير 

( ان ادخال مستخلص عرق السوس ( ان ادخال مستخلص عرق السوس 02240224))  AAll  ––  DDaarraajjiiاالجهاد الحراري على الطيور المرباة خالل اشهر الصيف. والحظ االجهاد الحراري على الطيور المرباة خالل اشهر الصيف. والحظ 

 م،  م،  ْ 33ْ  ––  55في تركيبة مخفف السائل المنوي للديكة ادى الى تحسن معنوي في نوعية السائل المنوي الذي تم خزنه بدرجة حرارة في تركيبة مخفف السائل المنوي للديكة ادى الى تحسن معنوي في نوعية السائل المنوي الذي تم خزنه بدرجة حرارة 

(  (  02240224))ساعة. وذكر الدراجي وآخرون ساعة. وذكر الدراجي وآخرون   0000كما انه ادى الى اطالة فترة خزن السائل المنوي مع المحافظة على نوعيته لغاية كما انه ادى الى اطالة فترة خزن السائل المنوي مع المحافظة على نوعيته لغاية 

ان معاملة الديكة المحلية المتقدمة بالعمر بمستخلص عرق السوس ادت الى تحسن معنوي في صفات السائل المنوي لهذه الديكة. ان معاملة الديكة المحلية المتقدمة بالعمر بمستخلص عرق السوس ادت الى تحسن معنوي في صفات السائل المنوي لهذه الديكة. 

( ان اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة ديكة اللكهورن االبيض ادت الى تحسن معنوي في ( ان اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة ديكة اللكهورن االبيض ادت الى تحسن معنوي في 02200220ووجد الدراجي وامين )ووجد الدراجي وامين )

  بة والفقس. بة والفقس. صفات السائل المنوي وصفات الخصوصفات السائل المنوي وصفات الخصو

وبغية اجراء المزيد من الدراسات وبأستخدام انواع اخرى من الدجاج مرباة خالل اشهر مختلفة من السنة، فقد اجريت وبغية اجراء المزيد من الدراسات وبأستخدام انواع اخرى من الدجاج مرباة خالل اشهر مختلفة من السنة، فقد اجريت 

ملغم/كغم علف( في ملغم/كغم علف( في     042042او او   422422، ، 042042التجربة الحالية لبحث تأثير اضافة مستويات مختلفة من عرق السوس الى العليقة )التجربة الحالية لبحث تأثير اضافة مستويات مختلفة من عرق السوس الى العليقة )

  ن المربى خالل فترات مختلفة من السنة.ن المربى خالل فترات مختلفة من السنة.الصفات النوعية لبيض دجاج اللوماالصفات النوعية لبيض دجاج اللوما

  

  المواد وطرائق العمل المواد وطرائق العمل 

  155155واستخدم فيها واستخدم فيها   02220222/ / 00//1414ولغاية ولغاية   02200220//00//1414أجريت هذه التجربة في كلية الزراعة / جامعة بغداد للمدة من أجريت هذه التجربة في كلية الزراعة / جامعة بغداد للمدة من 

لواحدة، وكانت لواحدة، وكانت دجاجة للمعاملة ادجاجة للمعاملة ا  6363اسبوع. وزعت الطيور عشوائيا على اربعة معامالت وبواقع اسبوع. وزعت الطيور عشوائيا على اربعة معامالت وبواقع   0505دجاجة نوع لومان بعمر دجاجة نوع لومان بعمر 

دجاجة للمكرر الواحد. ربيت الطيور في حظائر ارضية، وكانت ابعاد كل دجاجة للمكرر الواحد. ربيت الطيور في حظائر ارضية، وكانت ابعاد كل   1010كل معاملة تتكون من ثالث مكررات وبواقع كل معاملة تتكون من ثالث مكررات وبواقع 

(، المعاملة الثانية (، المعاملة الثانية CCسم. وكانت معامالت التجربة كما يأتي: المعاملة االولى: مجموعة السيطرة )سم. وكانت معامالت التجربة كما يأتي: المعاملة االولى: مجموعة السيطرة )  162162× ×   012012حظيرة )مكرر( حظيرة )مكرر( 

((TT11اضافة مستخلص عرق ا :)اضافة مستخلص عرق ا :) 042042لسوس الى العليقة بتركيز لسوس الى العليقة بتركيز  ( ملغم/كغم علف، المعاملة الثالثة( ملغم/كغم علف، المعاملة الثالثةTT22 اضافة مستخلص عرق :) اضافة مستخلص عرق :)

(: اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بتركيز (: اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بتركيز TT33ملغم/كغم علف والمعاملة الرابعة )ملغم/كغم علف والمعاملة الرابعة )  422422السوس الى العليقة بتركيز السوس الى العليقة بتركيز 

ن من بداية التجربة وحتى نهاية مدة التجربة ن من بداية التجربة وحتى نهاية مدة التجربة ملغم/كغم علف. وتم تقديم مستخلص عرق السوس الى الطيور قبل اسبوعيملغم/كغم علف. وتم تقديم مستخلص عرق السوس الى الطيور قبل اسبوعي  042042

  14.614.6، ، 12.012.0، ، 06.306.3، ، 00.000.0، ، 66.266.2، ، 60.160.1، ، 64.664.6آذار(. وكانت معدالت درجة الحرارة داخل القاعة آذار(. وكانت معدالت درجة الحرارة داخل القاعة   ––اشهر )تموز اشهر )تموز   22البالغة البالغة 

. وتم تجهيز . وتم تجهيز  م لالشهر تموز، آب، ايلول، تشرين االول، تشرين الثاني، كانون االول، كانون الثاني، شباط على التوالي م لالشهر تموز، آب، ايلول، تشرين االول، تشرين الثاني، كانون االول، كانون الثاني، شباط على التوالي ْ 12.612.6ْو و 

مستخلص عرق السوس من قبل الشركة االهلية للعطور والطيبات المحدودة )معمل العزيزية(. وتتلخص طريقة االستخالص مستخلص عرق السوس من قبل الشركة االهلية للعطور والطيبات المحدودة )معمل العزيزية(. وتتلخص طريقة االستخالص 

المتبعة في هذه الشركة بتقطيع وسحق جذور عرق السوس وبعد ذلك تنقل الى احواض كبيرة لغرض التنقيع بالماء، ثم توضع المتبعة في هذه الشركة بتقطيع وسحق جذور عرق السوس وبعد ذلك تنقل الى احواض كبيرة لغرض التنقيع بالماء، ثم توضع 

 م. يطحن هذا  م. يطحن هذا  ْ 142142ْ  ––  162162بدرجة حرارة بدرجة حرارة   sspprraayy  ddrryyeerrواء ساخن بجهاز مجفف رذاذي واء ساخن بجهاز مجفف رذاذي بداخل افران حديدية يندفع اليها هبداخل افران حديدية يندفع اليها ه

ويعبأ بعبوات خاصة وهو مستخلص عرق السوس. وغذيت الطيور على عليقة دجاج تجاري تحتوي على ويعبأ بعبوات خاصة وهو مستخلص عرق السوس. وغذيت الطيور على عليقة دجاج تجاري تحتوي على     ppoowwddeerrالمسحوق المسحوق 
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ت االنتاجية التالية: وزن ت االنتاجية التالية: وزن كيلو سعرة طاقة ممثلة/كغم علف. وشملت التجربة تقدير الصفاكيلو سعرة طاقة ممثلة/كغم علف. وشملت التجربة تقدير الصفا  0053.40053.4% بروتين خام و % بروتين خام و   10.410.4

البيض، قطر الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة  ووحدة هو، إذ تم تقدير هذه البيض، قطر الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة  ووحدة هو، إذ تم تقدير هذه 

يوم )استخراج معدل هذه الصفات المدروسة كل يوم )استخراج معدل هذه الصفات المدروسة كل   1515الصفات أسبوعياً وعرضت النتائج على أساس فترات طول كل منها الصفات أسبوعياً وعرضت النتائج على أساس فترات طول كل منها 

(. استخدم التصميم العشوائي الكامل (. استخدم التصميم العشوائي الكامل 10201020هذه الصفات استنادا الى ما ذكره الفياض وناجي )هذه الصفات استنادا الى ما ذكره الفياض وناجي )  اسبوعين(. وتم تقديراسبوعين(. وتم تقدير

CCoommpplleetteellyy  RRaannddoommiizzeedd  DDeessiiggnn  ((CCRRDD لتقييم تأثير المعامالت المختلفة على الصفات المدروسة ولكل فترة من ) لتقييم تأثير المعامالت المختلفة على الصفات المدروسة ولكل فترة من )

، ، DDuunnccaannختبار دنكن متعدد الحدود )ختبار دنكن متعدد الحدود )فترات التجربة. وقورنت الفروقات المعنوية بين متوسطات المعامالت باستخدام افترات التجربة. وقورنت الفروقات المعنوية بين متوسطات المعامالت باستخدام ا

  ( لتحليل البيانات.( لتحليل البيانات.SSAASS ، ،10031003))  SSAASS(. واستخدم البرنامج االحصائي الجاهز (. واستخدم البرنامج االحصائي الجاهز 10441044

  

  النتائج والمناقشة النتائج والمناقشة 

( ادت الى ارتفاع ( ادت الى ارتفاع TT11 ، ،TT22 ، ،TT33( ان اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة الدجاج )( ان اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة الدجاج )11تشير النتائج في جدول )تشير النتائج في جدول )

وارتفاع عالي المعنوية وارتفاع عالي المعنوية   1515و و   1010، ، 00، ، 44، ، 00( خالل االسابيع ( خالل االسابيع CCبمعاملة السيطرة )بمعاملة السيطرة )    ( في وزن البيض مقارنة( في وزن البيض مقارنة2.242.24معنوي )أ>معنوي )أ>

في حين لم تكن هناك فروقا معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من في حين لم تكن هناك فروقا معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من   1212و و   55، ، 66( خالل االسابيع ( خالل االسابيع 2.212.21)أ>)أ>

( في المعدل العام لهذه الصفة ( في المعدل العام لهذه الصفة 2.212.21عنوية )أ>عنوية )أ>التجربة. من ناحية ثانية، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية المالتجربة. من ناحية ثانية، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية الم

  مقارنة بمجموعة السيطرة. مقارنة بمجموعة السيطرة. 

± ± . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل وزن البيض )غم( )المتوسط . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل وزن البيض )غم( )المتوسط 11جدول جدول 

  الخطأ القياسي( لدجاج اللومانالخطأ القياسي( لدجاج اللومان

الفتراالفترا

  تت

مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  المعنويةالمعنوية

11  11..330044  ±±  5544..6699  33..118866  ±±  5577..9977    33..993322  ±±  5599..2266    11..447766  ±±  5588..0066    NN..SS  

22  
bb
  00..663300  ±±  5544..1111  

aa  
11..119955  ±±  5566..6622  

aa
  11..114411  ±±  5566..4411      

aa
  00..666622  ±±  5577..5555    **  

33  
bb
  00..448833  ±±  5511..2299  

aa
  00..665522  ±±  5577..8800  

aa
  11..002244  ±±  5566..8855      

aa
  00..776688  ±±  5577..3311      ****  

44  
bb
  22..551188  ±±  6644..5577  

aa
  00..884444  ±±  7733..7777    

aa
  00..337722  ±±  7766..7744      

aa
  22..114499  ±±  7766..0055      ****  

55  
bb
  00..663399  ±±  6688..6644  

aa
  11..557755  ±±  7744..1122    

aa
  22..446688  ±±  7766..0088      

aa
  00..337733  ±±  7744..3322    **  

66  00..559911  ±±  6699..3355  00..115533  ±±  7722..4499  11..770099  ±±  6699..7799    11..443311  ±±  7733..2255    NN..SS  

77  
cc
  11..229977  ±±  7722..4466  

aa
  00..225500  ±±  7755..4477    

bb
  22..006622  ±±  7733..2255      

aa
  11..995599  ±±  7766..1133    **  

88  00..884499  ±±  7733..1188  11..007744  ±±  7744..2288  11..556600  ±±  7733..5500    22..004499  ±±  7755..5522    NN..SS  

99  11..111188  ±±  7733..0000  11..993311  ±±  7733..2233  11..886699  ±±  7744..9900    11..113333  ±±  7755..9988    NN..SS  

1100  
bb
  11..558822  ±±  6633..4400  

aa
  11..113311  ±±  7733..0066  

aa
  00..884433  ±±  7711..6699      

aa
  00..228866  ±±  7722..0088    ****  

1111  11..660022  ±±  6699..8855  33..221188  ±±  7711..2200  33..885533  ±±  7722..1100    22..004499  ±±  6666..0099    NN..SS  

1122  
bb
  00..559900  ±±  6655..5500    

aa
  33..116611  ±±  7733..1144  

aa
  11..669988  ±±  7711..1111    

aa
  00..338800  ±±  7711..2200    **  

1133  11..996699  ±±  7722..3399  11..446677  ±±  6655..9999  33..551133  ±±  7722..1144    00..118866  ±±  6666..8844    NN..SS  

1144  
bb
  22..116688  ±±  6677..6600  

aa
  00..770055  ±±  7700..0022  

aa
  11..116655  ±±  6699..0066    

aa
  11..990088  ±±  6699..6677    **  

المعدل المعدل 

  العام العام 
bb
  00..662266  ±±  6655..7722  

aa
  00..111188  ±±  6699..2233  

aa
  00..885577  ±±  6699..4499    

aa
  00..115577  ±±  6699..2299      ****  

  يوم . يوم .   1111كل فترة تمثل كل فترة تمثل 

CC ،تمثل مجموعة السيطرة، : تمثل مجموعة السيطرة :TT11   و وTT22   و وTT33 و و   522522و و   052052: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى : تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى

السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت   ملغم / كغم علف على التوالي. الحروف المختلفة ضمنملغم / كغم علف على التوالي. الحروف المختلفة ضمن  052052

  : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة .: عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة .  NN..SS(، (، 2.212.21(، **: عند مستوى )أ>(، **: عند مستوى )أ>2.252.25التجربة، *: عند مستوى )أ>التجربة، *: عند مستوى )أ>

  

يطرة يطرة ( على مجموعة الس( على مجموعة الس2.242.24( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>TT11 ، ،TT22 ، ،TT33( ان معامالت عرق السوس )( ان معامالت عرق السوس )00ويالحظ من جدول )ويالحظ من جدول )

((CC فيما يتعلق بقطر الصفار خالل الفترات ) فيما يتعلق بقطر الصفار خالل الفترات )في ، في 1212و و   00، ، 22، ، 33، ، 00( خالل الفترات ( خالل الفترات 2.212.21وبصورة عالية المعنوية )أ>وبصورة عالية المعنوية )أ>  1111و و   55 ،

حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من التجربة. كما ان معامالت عرق السوس قد حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من التجربة. كما ان معامالت عرق السوس قد 

( على مجموعة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام لهذه الصفة. ويتبين من نتائج جدول ( على مجموعة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام لهذه الصفة. ويتبين من نتائج جدول 2.212.21تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>

( ( CC( قد سجلت اعلى المعدالت الرتفاع الصفار مقارنةً بمعاملة السيطرة )( قد سجلت اعلى المعدالت الرتفاع الصفار مقارنةً بمعاملة السيطرة )TT11 ، ،TT22 ، ،TT33( ان معامالت عرق السوس )( ان معامالت عرق السوس )66))

، ، 1111، ، 1212، ، 00، ، 33( خالل الفترات ( خالل الفترات 2.212.21)أ>)أ>وبصورة عالية المعنوية وبصورة عالية المعنوية   22و و   00، ، 44، ، 11( خالل الفترات ( خالل الفترات 2.242.24وبصورة معنوية )أ>وبصورة معنوية )أ>

، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت  التجربة خالل الفترات المتبقية من التجربة. من ناحية ، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت  التجربة خالل الفترات المتبقية من التجربة. من ناحية 1515و و   1616، ، 1010
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( على مجموعة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل ( على مجموعة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل 2.212.21اخرى، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>اخرى، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>

  هذه الصفة.هذه الصفة.العام لالعام ل

  

± ± . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل قطر الصفار )ملم( )المتوسط . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل قطر الصفار )ملم( )المتوسط 00جدول جدول 

  الخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومانالخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومان

  الفتراتالفترات
مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  المعنويةالمعنوية

11  11..550066  ±±  3322..9933  00..555577  ±±  3388..3300    00663333  ±±  3377..3355  00..440044  ±±  3388..9900    NN..SS  

22  
cc
  00..667777  ±±  3322..3388  

bb
  00..332222  ±±  3344..5500  

dd
  00..338844  ±±  3388..8877  

aa
  00..777777  ±±  3388..2200    ****  

33  11..441199  ±±  4444..2233  00..778844  ±±  4433..5533  11..002200  ±±  4433..4477  00..661111  ±±  4444..9900    NN..SS  

44  
cc
  00..223333  ±±  4411..6633  

aa
  00..221199  ±±  4444..1177  

bb
  00..992266  ±±  4422..3377  

bb
  00..558899  ±±  4422..4433  **  

55  00..881199  ±±  4422..4477  11..001111  ±±  4422..4477  00..881199  ±±  4444..4400  00..338844  ±±  4422..3377    NN..SS  

66  
bb
  11..222244  ±±  3377..5588    

aa
  00..667777  ±±  4466..4422  

aa
  00..552200  ±±  4466..2277  

aa
  00..880022  ±±  4477..5533  ****  

77  00..778800  ±±  4422..9933  00..447777  ±±  4433..8855  00..558855  ±±  4422..9922  00..000044  ±±  4433..6677  NN..SS  

88  
bb
  00..339988  ±±  4400..3377  

aa
  00..880000  ±±  4488..5500  

aa
  00..881199  ±±  4499..7700  

aa
  00..779933  ±±  4499..2277    ****  

99  
bb
  00..667744  ±±  3399..0077    

aa
  00..554411  ±±  4488..8822  

aa
  00..775522  ±±  4499..1155  

aa
  00..114455  ±±  4488..0033    ****  

1100  
bb
  00..228899  ±±  3377..6688  

aa
  11..664422  ±±  4466..7777  

aa
  00..111166  ±±  4466..4400  

aa
  00..221177  ±±  4455..8822  ****  

1111  
cc
  00..333355  ±±  3377..4488    

aa
  11..775588  ±±  4477..4477  

bb
  66..668811  ±±  3399..7755  

aa
  00..339922  ±±  4466..1188  **  

1122  00..333355  ±±  4411..4488    11..881133  ±±  4411..9977  66..776611  ±±  3333..9988  00..444444  ±±  4400..5555    NN..SS  

1133  00..554499  ±±  4400..9900    00..772255  ±±  4400..8888  00..779944  ±±  4411..6600  55..009922  ±±  4477..0000  NN..SS  

1144  00..992233  ±±  4400..2288  00..335555  ±±  4400..9900  00..889955  ±±  4411..7722  55..009933  ±±  4466..4422    NN..SS  

المعدل المعدل 

  العام العام 
bb
  00..225588  ±±  4400..2244    

aa
  00..440000  ±±  4433..4477  

aa  
11..119944  ±±  4422..7722  

aa
  00..667733  ±±  4444..3388  ****  

  يوم . يوم .   1111كل فترة تمثل كل فترة تمثل 

CC ،تمثل مجموعة السيطرة، : تمثل مجموعة السيطرة :TT11   و وTT22   و وTT33 و و   522522و و   052052: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى : تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى

  ملغم / كغم علف على التوالي. ملغم / كغم علف على التوالي.   052052

(، (، 2.252.25السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>الحروف المختلفة ضمن الحروف المختلفة ضمن 

  : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة . : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة .   NN..SS(، (، 2.212.21**: عند مستوى )أ>**: عند مستوى )أ>

  

( على معاملة ( على معاملة 2.242.24( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>TT11 ، ،TT22 ، ،TT33( ان معامالت عرق السوس )( ان معامالت عرق السوس )55ويتضح من جدول )ويتضح من جدول )

( خالل ( خالل 2.212.21وبصورة عالية المعنوية )أ>وبصورة عالية المعنوية )أ>  1515و و   1212، ، 00، ، 22، ، 00، ، 11( فيما يتعلق بارتفاع البياض خالل الفترات ( فيما يتعلق بارتفاع البياض خالل الفترات CCطرة )طرة )السيالسي

، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة في الفترات المتبقية من التجربة. اضافة ، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة في الفترات المتبقية من التجربة. اضافة 1616و و   1010، ، 1111الفترات الفترات 

( على معاملة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام ( على معاملة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام 2.212.21عالية المعنوية )أ>عالية المعنوية )أ>لذلك، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة لذلك، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة 

  لهذه الصفة. لهذه الصفة. 
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± ± . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل ارتفاع الصفار )ملم( )المتوسط . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل ارتفاع الصفار )ملم( )المتوسط 33جدول جدول 

  الخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومانالخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومان

  الفتراتالفترات
مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  المعنويةالمعنوية

11  
bb
  00..226600  ±±  1166..3355  

aa
  00..662255  ±±  1188..0066  

aa
  00..000066  ±±  1188..0044  

aa
  00..442299  ±±  1188..0088  **  

22  00..446644  ±±  1166..2277  00..443333  ±±  1166..6600  00..000077  ±±  1177..1155  00..112200  ±±  1166..2266  NN..SS  

33  00..448822  ±±  1177..4455  00..552244  ±±  1177..1122  00..991166  ±±  1177..8833  00..668800  ±±  1188..2233  NN..SS  

44  00..225544  ±±  1166..5588  00..224411  ±±  1177..6677  00..334466  ±±  1166..8877  00..660066  ±±  1177..5533  NN..SS  

55  
bb
  00..227700  ±±  1166..8855  

aa
  00..118822  ±±  1177..9977  

aa
  00..335555  ±±  1188..6699  

bb
  00..771177  ±±  1166..8899 **  

66  
cc
  00..111155  ±±  1166..3311  

aabb
  00..001100  ±±  1177..3333  

aa
  00..000055  ±±  1177..5599  

bb
  00..116677  ±±  1177..1177  ****  

77  
bb
  00..440000  ±±  1166..8866  

aa
  00..335533  ±±  1177..8866  

aa
  00..442222  ±±  1188..4499  

aa
  00..330022  ±±  1188..2255  **  

88  
bb
  00..331122  ±±  1177..0022  

aa
  00..330000  ±±  1188..4400  

aa
  00..559944  ±±  1188..3355  

aa
  00..000055  ±±  1188..8888  **  

99  
bb
  00..226622  ±±  1166..7722  

aa
  00..118822  ±±  1188..8822  

aa
  00..112244  ±±  1188..7788  

aa
  00..445511  ±±  1188..2211  ****  

1100  
bb
  00..000033  ±±  1166..4477  

aa
  00..119922  ±±  1188..8877  

aa
  00..119911  ±±  1188..4455  

aa
  00..001100  ±±  1188..8800  **** 

1111  
bb
  00..000022  ±±  1166..6600  

aa
  00..556622  ±±  1188..6688  

aa
  00..336666  ±±  1199..0033  

aa
  00..440022  ±±  1188..4499  **** 

1122  
cc  
00..446699  ±±  1155..2266  

bb
  00..331122  ±±  1166..9977 aa

  00..337777    ±±  1188..4488  
aabb

  00..000044  ±±  1177..6611  **** 

1133  
cc
  00..554466  ±±  1144..9977  

bb
  00..119977  ±±  1166..2288 aa

  00..444422  ±±  1177..7711  
aabb

  00..229955  ±±  1177..3300  **** 

1144  
cc
  00..667799  ±±  1155..5566  

bb
  00..448866  ±±  1166..5544  

aabb
  00..220099  ±±  1188..0055  

aa
  00..446611  ±±  1188..2288  **** 

المعدل المعدل 

  العامالعام
bb
  00..225577  ±±  1166..3388  

aa
  00..119988  ±±  1177..6666  

aa
  00..113377  ±±  1188..1111  

aa
  00..110099  ±±  1177..8866  **** 

  

± ± . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل ارتفاع البياض )ملم( )المتوسط . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل ارتفاع البياض )ملم( )المتوسط 11جدول جدول 

  الخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومانالخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومان

  الفتراتالفترات
مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  المعنويةالمعنوية

11  
bb
  00..337788  ±±  66..7788    

aa
  00..440055  ±±  77..1133    

aa
  00..551166  ±±  77..3377  

aa
  00..772277  ±±  77..7722    **  

22  11..005533  ±±  77..0066  00..552299  ±±  66..8899  00..117777  ±±  66..1177  00..220022  ±±  66..6677    NN..SS  

33  00..994455  ±±  55..2222  00..998888  ±±  66..5500  00..112277  ±±  66..0011  00..110099  ±±  66..3300    NN..SS  

44  00..776677  ±±  66..1166  00..225566  ±±  66..2277  00..223388  ±±  66..4444  00..110055  ±±  77..1100    NN..SS  

55  00..223377  ±±  66..7733  00..446655  ±±  66..3311  00..448899  ±±  66..0077  00..330099  ±±  66..4466    NN..SS  

66  00..440044  ±±  66..9922  00..333377  ±±  77..6688  00..229933  ±±  77..7777  00..111144  ±±  77..8866    NN..SS  

77  
bb
  00..447700  ±±  66..1144  

aa
  00..443322  ±±  77..6699  

aa
  00..110033  ±±  77..0099  

aa
  00..000088  ±±  77..4488  **  

88  
bb
  00..663388  ±±  55..6699  

aa
  00..662200  ±±  77..3399  

aa
  00..116644  ±±  77..2233  

aa
  00..000077  ±±  77..7700  **  

99  
bb
  00..550011  ±±  66..4444  

aa
  00..333399  ±±  77..2299  

aa
  00..112255  ±±  77..2266  

aa
  00..117766  ±±  77..7788  **  

1100  
cc
  00..330077  ±±  66..7755  

bb
  00..229944  ±±  77..7711  

bb
  00..442233  ±±  77..7722  

aa
  00..443377  ±±  88..0099  **  

1111  
bb
  00..226622  ±±  66..6611 aa

  00..225588  ±±  77..5588  
aa
  00..119955  ±±  77..3311  

aa
  00..110088  ±±  77..8888  ****  

1122  
bb
  00..223344  ±±  77..0044  

aa
  00..224411  ±±  88..9955  

aa
  00..443311  ±±  88..3311  

aa
  00..225555  ±±  88..0088  ****  

1133  
cc
  00..117700  ±±  66..6666  

aa
  00..116688  ±±  99..0022  

bb
  00..228844  ±±  88..5544  

aa
  00..110099  ±±  88..2200  ****  

1144  
bb  

00..664466  ±±  66..6622  
aa
  00..227755  ±±  88..1144  

aa
  00..552233  ±±  88..8822  

aa
  00..228833  ±±  88..2299  **  

المعدل المعدل 

  العام العام 
bb
  00..110011  ±±  66..4499  

aa
  00..119977  ±±  77..4477  

aa
  00..110099  ±±  77..2299  

aa
  00..112244  ±±  77..5544  ****  

  يوم . يوم .   1111كل فترة تمثل كل فترة تمثل 

CC ،تمثل مجموعة السيطرة، : تمثل مجموعة السيطرة :TT11   و وTT22   و وTT33 522522و و   052052: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى : تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى  

  ملغم / كغم علف على التوالي. ملغم / كغم علف على التوالي.   052052و و 

(، (، 2.252.25الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>  الحروف المختلفة ضمن السطرالحروف المختلفة ضمن السطر

  : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة . : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة .   NN..SS(، (، 2.212.21**: عند مستوى )أ>**: عند مستوى )أ>
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( على ( على 2.242.24( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>TT11 ، ،TT22 ، ،TT33( ان معامالت عرق السوس )( ان معامالت عرق السوس )44وتُظهر النتائج في جدول )وتُظهر النتائج في جدول )

( خالل ( خالل 2.212.21وبصورة عالية المعنوية )أ>وبصورة عالية المعنوية )أ>  1515و و   1010، ، 1212، ، 00، ، 55، ، 00السيطرة فيما يتعلق بوزن الصفار خالل الفترات السيطرة فيما يتعلق بوزن الصفار خالل الفترات معاملة معاملة 

في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من   1616و و   1111، ، 22، ، 00، ، 33، ، 66، ، 11الفترات الفترات 

( على معاملة السيطرة فيما ( على معاملة السيطرة فيما 2.212.21د تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>د تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>التجربة. من ناحية ثانية، فأن معامالت عرق السوس قالتجربة. من ناحية ثانية، فأن معامالت عرق السوس ق

  يتعلق بالمعدل العام لهذه الصفة. يتعلق بالمعدل العام لهذه الصفة. 

  

± ± . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل وزن الصفار )غم( )المتوسط . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل وزن الصفار )غم( )المتوسط 55جدول جدول 

  الخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومانالخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومان

  الفتراتالفترات
مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  لمعنويةلمعنويةاا

11  
bb
  00..773322  ±±  1122..9977    

aa
  00..119933  ±±  1155..8844  

aa
  00..338899  ±±  1144..7722  

aa
  00..447733  ±±  1166..2211  ****  

22  
bb
  00..668844  ±±  1133..4477  

aa
  00..660011  ±±  1155..2233  

aa
  00..448888  ±±  1155..7755  

aa
  00..447711  ±±  1155..5544  **  

33  
bb
  00..440044  ±±  1177..6699  

aa
  00..887733  ±±  1199..4422  

aa
  00..662299  ±±  2200..3366  

aa
  00..228866  ±±  2211..3300  ****  

44  
cc
  00..881133  ±±  1177..9900    

aa
  00..339966  ±±  2200..5511  

bb
  00..115544  ±±  1188..7755  

bb
  00..662233  ±±  1199..6611  **  

55  00..880099  ±±  1199..6611    11..115555  ±±  1199..4477    00..550099  ±±  2200..6666    00..775577  ±±  1199..0000    NN..SS  

66  
bb
  00..668855  ±±  1133..2222  

aa
  00..334488  ±±  1177..5544  

aa
  00..442299  ±±  1177..2233  

aa
  00..444499  ±± 17.21 ****  

77  
bb
  00..445533  ±±  1155..2200  

aa
  00..336633  ±±  1188..5588  

aa
  00..550066  ±±  1199..2299  

aa  
00..339966  ±±  1188..9900  ****  

88  
bb
  00..114455  ±±  1188..0088  

aa
  00..551133  ±±  2200..4466  

aa
  00..443333  ±±  2200..0033  

aa
  00..446644  ±±  2200..0077  ****  

99  
bb
  00..338866  ±±  1177..6644  

aa
  00..773388  ±±  2200..4499  

aa
  00..229944  ±±  2200..1188 aa

  00..668800  ±±  1199..2266  **  

1100  
bb
  00..226699  ±±  1166..6633    

aa
  00..552222  ±±  1188..0088  

aa
  00..443322  ±±  1188..4400  

aa
  00..229999  ±±  1188..0033  **  

1111  
bb
  00..559977  ±±  1155..7777  

aa
  00..440066  ±±  1188..5599  

aa
  00..222233  ±±  1177..4444  

aa
  00..119955  ±±  1188..3333  ****  

1122  
bb
  00..226622  ±±  1166..5544  

aa
  00..665588  ±±  1177..7777  

aa
  00..449955  ±±  1188..9911  

aa
  00..668833  ±±  1177..7700  **  

1133  
bb
  00..668822  ±±  1155..6622  

aa
  00..221100  ±±  1188..0055  

aa
  00..443344  ±±  1188..2255  

aa
  00..227722  ±±  1199..1188  ****  

1144  
bb
  00..117733  ±±  1166..4433  

aa
  00..667777  ±±  1188..2299  

aa
  00..331155  ±±  1177..9966  

aa
  00..661111  ±±  1188..9999  **  

المعدل المعدل 

  العام العام 
bb
  00..115533  ±±  1166..2200  

aa
  00..440066  ±±  1188..4455    

aa  
00..336633  ±±  1188..4422  

aa
  00..332211  ±±  1188..4455  ****  

  يوم . يوم .   1111كل فترة تمثل كل فترة تمثل 

CC ،تمثل مجموعة السيطرة، : تمثل مجموعة السيطرة :TT11   و وTT22   و وTT33 و و   522522و و   052052: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى : تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى

  ملغم / كغم علف على التوالي. ملغم / كغم علف على التوالي.   052052

(، (، 2.252.25وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>الحروف المختلفة ضمن السطر الواحد تشير الى الحروف المختلفة ضمن السطر الواحد تشير الى 

  : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة. : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة.   NN..SS(، (، 2.212.21**: عند مستوى )أ>**: عند مستوى )أ>

  

( على ( على 2.242.24( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>TT11 ، ،TT22 ، ،TT33( ان معامالت عرق السوس )( ان معامالت عرق السوس )33وتشير النتائج في جدول )وتشير النتائج في جدول )

( ( 2.212.21وبصورة عالية المعنوية )أ>وبصورة عالية المعنوية )أ>  1515و و   1616، ، 1010، ، 1111، ، 22، ، 11علق بوزن القشرة خالل الفترات علق بوزن القشرة خالل الفترات ( فيما يت( فيما يتCCمعاملة السيطرة )معاملة السيطرة )

في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين المعامالت خالل الفترات المتبقية من التجربة. من ناحية اخرى، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين المعامالت خالل الفترات المتبقية من التجربة. من ناحية اخرى،   1212و و   00خالل الفترات خالل الفترات 

على معاملة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام لهذه على معاملة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام لهذه   ((2.212.21فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>

  الصفة. الصفة. 

( على معاملة ( على معاملة 2.242.24( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>TT11 ، ،TT22 ، ،TT33( ان معامالت عرق السوس )( ان معامالت عرق السوس )00ويالحظ من جدول )ويالحظ من جدول )

( خالل ( خالل 2.212.21وبصورة عالية المعنوية )أ>وبصورة عالية المعنوية )أ>  1515وو  1010، ، 1111، ، 00، ، 33، ، 44، ، 66، ، 00( فيما يتعلق بسمك القشرة خالل الفترات ( فيما يتعلق بسمك القشرة خالل الفترات CCالسيطرة )السيطرة )

من التجربة، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من التجربة. اضافة من التجربة، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتبقية من التجربة. اضافة   1212الفترة الفترة 

( على معاملة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام لهذه ( على معاملة السيطرة فيما يتعلق بالمعدل العام لهذه 2.242.24معنوية )أ>معنوية )أ>لذلك، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة لذلك، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة 

  الصفة. الصفة. 
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± ± . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل وزن القشرة )غم( )المتوسط . تأثير إضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل وزن القشرة )غم( )المتوسط 66جدول جدول 

  الخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومانالخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومان

  الفتراتالفترات
مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  المعنويةالمعنوية

11  
bb
  00..110066  ±±  55..6600  

bb
  00..117744  ±±  55..5566  

bb
  00..110099  ±±  55..2255  

aa
  00..220055  ±±  55..8822  **  

22  00..220066  ±±  55..2277    00..223344  ±±  55..5577    00..119977  ±±  55..6666    00..000055  ±±  55..4400  NN..SS  

33  00..229966  ±±  66..9977    00..552266  ±±  77..0099    00..224499  ±±  66..9955    00..110055  ±±  66..1177  NN..SS  

44  00..887744  ±±  66..9933    00..449922  ±±  66..4488    00..339955  ±±  66..1122    00..117700  ±±  55..9988  NN..SS  

55  00..334488  ±±  66..1111    00..334411  ±± 6.57  00..336611  ±±  66..0033    00..330077  ±±  55..8833  NN..SS  

66  00..114477  ±±  55..4444    00..115533  ±±  55..5577    00..000055  ±±  55..4466    00..112222  ±±  55..6611  NN..SS  

77  
bb
  00..225544  ±±  55..4466  

aa
  00..227788  ±±  66..3333  

aa
  00..000066  ±±  66..3311  

aa
  00..000033  ±±  66..7799  ****  

88  
bb
  00..551144  ±±  55..6622  

aa
  00..115588  ±±  66..7788  

aa
  00..114455  ±±  66..5533  

aa
  00..000044  ±±  66..0077  **  

99  00..556633  ±±  55..5522    00..221188  ±±  66..5522    00..000077  ±±  66..0077    00..223377  ±±  55..9911  NN..SS  

1100  
bb
  00..118866  ±±  55..5522  

aa
  00..119988  ±±  66..0077  

bb
  00..117744  ±±  55..6644  

aa
  00..000088  ±±  66..4499  ****  

1111  
bb
  00..331199  ±±  55..6622  

aa
  00..117766  ±±  66..3333  

aa
  00..116655  ±±  66..1100  

aa
  00..227755  ±±  66..6666  **  

1122  
cc
  00..333344  ±±  55..3366  

aa
  00..000066  ±±  66..0077  

bb
  00..221133  ±±  55..8855  

aa
  00..116644  ±±  66..2288 **  

1133  
  
bb
  00..114400  ±±  

66..0044  
aa
  00..229988  ±±  66..8833  

aa
  00..001199  ±±    

66..6655  
aa
  00..222233  ±±  66..6677    **  

1144  
cc
  00..220055  ±±  66..0022    

aa
  00..228833  ±±  77..0055    

aa
  00..226688  ±±  66..9966  

bb
  00..220099  ±±  66..5555    **  

  المعدل العام المعدل العام 
bb
  00..114433  ±±  55..8822  

aa
  00..110011  ±±  66..3344    

aa
  00..112200  ±±  66..1111  

aa
  00..008811  ±±  66..1166    ****  

  

± ± مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل سمك القشرة )ملم( )المتوسط مستخلص عرق السوس الى العليقة في معدل سمك القشرة )ملم( )المتوسط   . تأثير إضافة مستويات مختلفة من. تأثير إضافة مستويات مختلفة من00جدول جدول 

  الخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومانالخطأ القياسي( لبيض دجاج اللومان

  الفتراتالفترات
مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  المعنويةالمعنوية

11  00..00001122  ±±  00..3399  00..00001177  ±±  00..3377  00..00001177  ±±  00..3355  00..00002233  ±±  00..3388  NN..SS  

22  
cc
  00..00000099  ±±  00..3344  

bb
  00..00001199  ±±  00..3355  

aa
  00..00000099  ±±  00..3377  

aa
  00..00000099  ±±  00..3399  **  

33  
cc
  00..00001155  ±±  00..3388  

aa
  00..00002244  ±±  00..4400  

aa
  00..00001122  ±±  00..4411  

bb
  00..00000099  ±±  00..3399  **  

44  00..00002211  ±±  00..3399  00..00001133  ±±  00..3399  00..00000099  ±±  00..3366  00..00001133  ±±  00..3388  NN..SS  

55  
bb
  00..00000077  ±±  00..3366  

aa
  00..00000099  ±±  00..3388  

bb
  00..00000077  ±±  00..3366  

bb
  00..00000066  ±±  00..3388  **  

66  
bb
  00..00000077  ±±  00..3366  

aa
  00..00000033  ±±  00..3388  

aa
  00..00000055  ±±  00..3388  

aa
  00..00001166  ±±  00..3388  **  

77  00..00000066  ±±  00..3377  00..00001166  ±±  00..4411  00..00001133  ±±  00..4400  00..00001155  ±±  00..3399  NN..SS  

88  00..00001177  ±±  00..3377  00..00001111  ±±  00..4400  00..00000099  ±±  00..3388  00..00001188  ±±  00..3388  NN..SS  

99  
cc
  00..00000055  ±±  00..3366  

aa
  00..00000044  ±±  00..4400  

bb
  00..00000077  ±±  00..3377  

bb
  00..00001122  ±±  00..3388  **  

1100  
cc
  00..00000033  ±±  00..3344  

aa  
00..00001100  ±±  00..4400  

aa
  00..00000077  ±±  00..4411  

bb
  00..00000088  ±±  00..3388  ****  

1111  
cc
  00..00001144  ±±  00..3355  

aa
  00..00001133  ±±  00..3399  

aa
  00..00000044  ±±  00..3399  

bb  
00..00001111  ±±  00..3377  **  

1122  
cc
  00..00000022  ±±  00..3355  

bb
  00..00001144  ±±  00..3377  

bb
  00..00000088  ±±  00..3377  

aa
  00..00000066  ±±  00..3388 **  

1133  00..00001133  ±±  00..3399  00..00000066  ±±  00..4400  00..00000033  ±±  00..3399  00..00001100  ±±  00..3377  NN..SS  

1144  
cc
  00..00001111  ±±  00..3377  

aa
  00..00001111  ±±  00..3399  

aa
  00..00000088  ±±  00..3399  

bb
  00..00000033  ±±  00..3388  **  

  المعدل العامالمعدل العام
cc
  00..00000077  ±±  00..3377  

aa
  00..00001100  ±±  00..3399  

bb
  00..00000044  ±±  00..3388 bb

  00..00001111  ±±  00..3388  **  

  يوم . يوم .   1111كل فترة تمثل كل فترة تمثل 

CC ،تمثل مجموعة السيطرة، : تمثل مجموعة السيطرة :TT11   و وTT22   و وTT33 و و   052052: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى : تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى

  ملغم / كغم علف على التوالي. ملغم / كغم علف على التوالي.   052052و و   522522

الحروف المختلفة ضمن السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى الحروف المختلفة ضمن السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى 

  : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة . : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة .   NN..SS(، (، 2.212.21(، **: عند مستوى )أ>(، **: عند مستوى )أ>2.252.25)أ>)أ>
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( على مجموعة ( على مجموعة 2.242.24( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>( قد تفوقت بصورة معنوية )أ>TT11 ، ،TT22 ، ،TT33السوس )السوس )  ( ان معامالت عرق( ان معامالت عرق22ويتبين من جدول )ويتبين من جدول )

( خالل ( خالل 2.212.21وبصورة عالية المعنوية بين )أ>وبصورة عالية المعنوية بين )أ>  1010و و   1111، ، 00، ، 33، ، 66، ، 11( فيما يتعلق بوحدة هو خالل الفترات ( فيما يتعلق بوحدة هو خالل الفترات CCالسيطرة )السيطرة )

قية من التجربة. من ناحية قية من التجربة. من ناحية ، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتب، في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معامالت التجربة خالل الفترات المتب1515و و   1616، ، 22الفترات الفترات 

( فيما يتعلق بالمعدل ( فيما يتعلق بالمعدل CC( على معاملة السيطرة )( على معاملة السيطرة )2.212.21ثانية، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>ثانية، فأن معامالت عرق السوس قد تفوقت بصورة عالية المعنوية )أ>

  العام لهذه الصفة. العام لهذه الصفة. 

  

الخطةأ الخطةأ ± ± . تأثير إضافة مستويات مختلفةة مةن مسةتخلص عةرق السةوس الةى العليقةة فةي معةدل وحةدة هةو  )المتوسةط . تأثير إضافة مستويات مختلفةة مةن مسةتخلص عةرق السةوس الةى العليقةة فةي معةدل وحةدة هةو  )المتوسةط 88جدول جدول 

  القياسي( لبيض دجاج اللومانالقياسي( لبيض دجاج اللومان

  الفتراتالفترات
مستوى مستوى   المعامالتالمعامالت

  CC  TT11  TT22  TT33  المعنويةالمعنوية

11  
cc
  22..669944  ±±  8833..5522  

bb
  22..888811  ±±  8844..7711  

bb
  33..669944  ±±  8855..6677  

aa
  33..884411  ±±  8888..0011  **  

22  55..998822  ±±  8844..7755  22..995522  ±± 83.57 00..997700  ±±  7799..0033  11..551177  ±±  8822..0033    NN..SS  

33  
cc
  66..990033  ±±  7722..7799  

aa
  66..222277  ±±  7799..9911  

bb
  11..229977  ±±  7777..7766  

aa
  00..882211  ±±  7799..6633  **  

44  55..447744  ±±  7755..4499  22..220033  ±±  7733..8844  11..994488  ±±  7744..2233    00..666633  ±±  7799..3366    NN..SS  

55  11..883322  ±±  7788..9922  44..008899  ±± 73.63 44..662299  ±±  7711..0033    22..442288  ±±  7755..1111  NN..SS  

66  
bb
  22..770000  ±±  7799..9911  

aa
  22..004400  ±±  8844..0088  

aa
  11..332222  ±±  8855..4433  

aa
  00..889933  ±±  8855..1111  **  

77  
bb
  44..222266  ±±  7722..9933  

aa
  22..884455  ±±  8833..3333  

aa
  00..662200  ±±  8800..1155  

aa
  00..779900  ±±  8811..9977  **  

88  
bb
  66..007722  ±±  6688..4488  

aa
  44..222233  ±±  8811..4411  

aa
  00..997744  ±±  8800..9988  

aa
  00..997711  ±±  8833..4499  ****  

99  33..994411  ±±  7755..2200  22..662211  ±±  8811..3311  11..338866  ±±  8800..7777    00..995511  ±±  8833..9911    NN..SS  

1100  22..550044  ±±  8800..6677  11..662233  ±±  8844..2222  22..338899  ±±  8844..5522    22..667700  ±±  8866..6666    NN..SS  

1111  
bb
  11..994433  ±±  7777..6688  

aa
  22..228822  ±±  8833..8844  

aa
  22..332288  ±±  8811..8844  

aa
  00..337744  ±±  8877..1144  **  

1122  
cc
  11..449977  ±±  8822..0022  

aa
  11..775500  ±±  9911..2299  

bb
  22..557788  ±±  8888..1177  

bb
  11..339966  ±±  8866..9900  **  

1133  
cc
  11..666622  ±±  7777..3300  

aa
  11..008800  ±±  9933..2299  

aabb
  11..335599  ±±  8899..3311  

bb
  00..447722  ±±  8888..7733  ****  

1144  
bb
  33..888800  ±±  7788..2200  

aa
  11..558899  ±±  8877..5566  

aa
  33..000066  ±±  9911..3388  

aa
  11..991166  ±±  8888..4488  ****  

المعدل المعدل 

  العامالعام

b
 0.360 ± 77.71  

a
 1.335 ± 83.28  

a
 0.751 ± 82.16  

a
 0.728 ± 84.04    ****  

  يوم . يوم .   1111كل فترة تمثل كل فترة تمثل 

CC ،تمثل مجموعة السيطرة، : تمثل مجموعة السيطرة :TT11   و وTT22   و وTT33 و و   522522و و   052052: تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى : تمثل اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة بمستوى

  ملغم / كغم علف على التوالي. ملغم / كغم علف على التوالي.   052052

(، (، 2.252.25من السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>من السطر الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة، *: عند مستوى )أ>الحروف المختلفة ضالحروف المختلفة ض

  : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة . : عدم وجود فروق معنوية بين معامالت التجربة .   NN..SS(، (، 2.212.21**: عند مستوى )أ>**: عند مستوى )أ>

  

فيما يتعلق فيما يتعلق   ان النتائج االيجابية التي تم الحصول عليها في هذه التجربة نتيجة لمعاملة الطيور بمستخلص عرق السوسان النتائج االيجابية التي تم الحصول عليها في هذه التجربة نتيجة لمعاملة الطيور بمستخلص عرق السوس

بوزن البياض، قطر الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة ووحدة هو في معظم بوزن البياض، قطر الصفار، ارتفاع الصفار، ارتفاع البياض، وزن الصفار، وزن القشرة، سمك القشرة ووحدة هو في معظم 

فترات التجربة وفيما يتعلق بالمعدل العام لهذه الصفات قد تكون نتيجة الحتواء عرق السوس على مادة الكليسيريزين فترات التجربة وفيما يتعلق بالمعدل العام لهذه الصفات قد تكون نتيجة الحتواء عرق السوس على مادة الكليسيريزين 

GGllyyccyyrrrrhhiizziinn  يبها تركيب الهرمونات الجنسية كاالستروجين والبروجستيرون، اذ ترتبط هذه المادة يبها تركيب الهرمونات الجنسية كاالستروجين والبروجستيرون، اذ ترتبط هذه المادة والتي تشابه في تركوالتي تشابه في ترك

بمستقبالت الهرمونات الجنسية مما يجعل الهرمونات الجنسية متوفرة بدرجة اكبر داخل الجسم، كما انها تقوم بتثبيط تحلل هذه بمستقبالت الهرمونات الجنسية مما يجعل الهرمونات الجنسية متوفرة بدرجة اكبر داخل الجسم، كما انها تقوم بتثبيط تحلل هذه 

اضافة الى دورها في تحفيز افراز الهرمونات الجنسية اضافة الى دورها في تحفيز افراز الهرمونات الجنسية الهرمونات في الكبد مما يؤدي الى اطالة فترة فعالية هذه الهرمونات، الهرمونات في الكبد مما يؤدي الى اطالة فترة فعالية هذه الهرمونات، 

( الى ان الهرمونات ( الى ان الهرمونات 10021002(. واشار محي الدين وآخرون )(. واشار محي الدين وآخرون )LLaannggeerr ، ،10021002))  LLHHو و   FFSSHHعن طريق تحفيز افراز الهرمونات عن طريق تحفيز افراز الهرمونات 

لعضالت لعضالت الجنسية هي هرمونات بنائية وبذلك تؤدي الى زيادة تكوين البروتينات وتقلل تحللها، كما انها تزيد من معدل نمو االجنسية هي هرمونات بنائية وبذلك تؤدي الى زيادة تكوين البروتينات وتقلل تحللها، كما انها تزيد من معدل نمو ا

( ان افراز االستروجين من ( ان افراز االستروجين من 02220222))  EEttcchheessوالعظام وتؤدي الى بقاء الكالسيوم في الجسم وزيادة معدل االيض االساس. واشار والعظام وتؤدي الى بقاء الكالسيوم في الجسم وزيادة معدل االيض االساس. واشار 

قبل مبيض الدجاج في الدم يعمل على زيادة الشهية وزيادة الدهون والفيتامينات في الدم وزيادة الكالسيوم الضروري لتكوين قبل مبيض الدجاج في الدم يعمل على زيادة الشهية وزيادة الدهون والفيتامينات في الدم وزيادة الكالسيوم الضروري لتكوين 

يحفز انتاج المكونات الرئيسية لصفار البيض ومكونات عديدة للصفار تنتج فقط تحت تأثير تحفيز يحفز انتاج المكونات الرئيسية لصفار البيض ومكونات عديدة للصفار تنتج فقط تحت تأثير تحفيز البيضة. اذ ان االستروجين البيضة. اذ ان االستروجين 

االستروجين للكبد وتنتقل الى الحويصلة النامية عن طريق الدم وتترسب بميكانيكيات مرتبطة بمستقبالت معينة، اذ يعمل االستروجين للكبد وتنتقل الى الحويصلة النامية عن طريق الدم وتترسب بميكانيكيات مرتبطة بمستقبالت معينة، اذ يعمل 
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نبوبية، المساعدة في صناعة البروتينات الخاصة في قناة نبوبية، المساعدة في صناعة البروتينات الخاصة في قناة االستروجين على تعزيز نمو قناة البيض وزيادة افرازات الغدد االاالستروجين على تعزيز نمو قناة البيض وزيادة افرازات الغدد اال

البيض، تعديل تركيز مستقبالت البروجسترون الموجودة في سايتوبالزم قناة البيض، ويحفز كذلك كل من تكوين الصفار البيض، تعديل تركيز مستقبالت البروجسترون الموجودة في سايتوبالزم قناة البيض، ويحفز كذلك كل من تكوين الصفار 

vviitteellllooggeenneessiiss  ون مصدرا ون مصدرا )من خالل عملها على الكبد(، وتناول الطعام وترسيب الكالسيوم داخل العظام اللبية التي تك)من خالل عملها على الكبد(، وتناول الطعام وترسيب الكالسيوم داخل العظام اللبية التي تك

(. ونظراً لكون البروجستيرون سلفا لالستروجين عن (. ونظراً لكون البروجستيرون سلفا لالستروجين عن 02220222احتياطيا للكالسيوم خالل فترة االنتاج المرتفع للبيض )الحسني، احتياطيا للكالسيوم خالل فترة االنتاج المرتفع للبيض )الحسني، 

(، فأن االرتفاع في تركيز (، فأن االرتفاع في تركيز 10031003وآخرون، وآخرون،   MMaahhmmoouudd))  tthheeccaa  cceellllطريق اضافة الحلقة االروماتية في الخاليا القرابية طريق اضافة الحلقة االروماتية في الخاليا القرابية 

م نتيجة لمعاملة الطيور بعرق السوس قد يكون الخطة االولى في سلسلة من االحداث تتضمن م نتيجة لمعاملة الطيور بعرق السوس قد يكون الخطة االولى في سلسلة من االحداث تتضمن هرمون االستروجين في بالزما الدهرمون االستروجين في بالزما الد

  DD33الذي يقوم بتحويل فيتامين الذي يقوم بتحويل فيتامين   αα  ––  hhyyddrrooxxyyllaassee  ––  11االرتفاع في تركيز االستروجين في بالزما الدم وارتفاع فعالية انزيم االرتفاع في تركيز االستروجين في بالزما الدم وارتفاع فعالية انزيم 

الدم مما ينعكس بالمحصلة على التحسن المعنوي في الدم مما ينعكس بالمحصلة على التحسن المعنوي في وارتفاع مستوى الكالسيوم في وارتفاع مستوى الكالسيوم في   [[22DD33((  OOHH))2255,,11]]الى مشتقاته الفعالة الى مشتقاته الفعالة 

( وجود ارتباط معنوي بين تركيز هرمون ( وجود ارتباط معنوي بين تركيز هرمون 10021002))  WWhhiitteehheeaadd(. والحظ (. والحظ 02220222صفات قشرة البيضة )الدراجي وامين، صفات قشرة البيضة )الدراجي وامين، 

االستروجين في بالزما الدم وكل من تركيز الدهون المتعادلة والبروتينات الدهنية واالحماض الدهنية الحرة والبروتين في االستروجين في بالزما الدم وكل من تركيز الدهون المتعادلة والبروتينات الدهنية واالحماض الدهنية الحرة والبروتين في 

( ان المحتوى المرتفع نسبيا لبعض المكونات الغذائية والعناصر المعدنية في ( ان المحتوى المرتفع نسبيا لبعض المكونات الغذائية والعناصر المعدنية في 02260226الزما الدم. واستنتج موسى وآخرون )الزما الدم. واستنتج موسى وآخرون )بب

مسحوق عرق السوس مقارنة بالكثير من االعشاب الطبية االخرى جعلت من عرق السوس احد اكثر االعشاب الطبية اهمية مسحوق عرق السوس مقارنة بالكثير من االعشاب الطبية االخرى جعلت من عرق السوس احد اكثر االعشاب الطبية اهمية 

( ان ( ان 10041004))  GGrriieevveeة العديد من الفعاليات الفسلجية داخل الجسم. وذكر ة العديد من الفعاليات الفسلجية داخل الجسم. وذكر لكونه يوفر عناصر معدنية وغذائية ضرورية الداملكونه يوفر عناصر معدنية وغذائية ضرورية الدام

عرق السوس يعتبر عامل مساعد قوي في عملية الهضم وبذلك يزيد من معدل دخول المواد االيضية داخل الجسم كاالحماض عرق السوس يعتبر عامل مساعد قوي في عملية الهضم وبذلك يزيد من معدل دخول المواد االيضية داخل الجسم كاالحماض 

المخاطية للقناة الهضمية المخاطية للقناة الهضمية   االمينية والكلوكوز واالحماض الدهنية، كما انه يعمل على زيادة معدل جريان الدم في االغشيةاالمينية والكلوكوز واالحماض الدهنية، كما انه يعمل على زيادة معدل جريان الدم في االغشية

(. (. 02220222وبالتالي زيادة كفاءة االستفادة من المواد الغذائية مما ينعكس بالمحصلة على االداء االنتاجي للطيور )الدراجي وامين، وبالتالي زيادة كفاءة االستفادة من المواد الغذائية مما ينعكس بالمحصلة على االداء االنتاجي للطيور )الدراجي وامين، 

من ناحية ثانية، فأن التحسن المعنوي في معدل سمك القشرة ووزنها قد تكون نتيجة لدور عرق السوس في تعزيز تحريك من ناحية ثانية، فأن التحسن المعنوي في معدل سمك القشرة ووزنها قد تكون نتيجة لدور عرق السوس في تعزيز تحريك 

(، إذ ان (، إذ ان CCrraaiigg ، ،10001000وم والفسفور الى مجرى الدم من خالل زيادة تركيز هرمون االستروجين في بالزما الدم )وم والفسفور الى مجرى الدم من خالل زيادة تركيز هرمون االستروجين في بالزما الدم )الكالسيالكالسي

االستروجين يؤدي الى زيادة مستوى الكالسيوم في بالزما الدم عن طريق تعزيز امتصاص الكالسيوم بواسطة نسيج القناة االستروجين يؤدي الى زيادة مستوى الكالسيوم في بالزما الدم عن طريق تعزيز امتصاص الكالسيوم بواسطة نسيج القناة 

( بأن هرمون ( بأن هرمون 10061006وآخرون )وآخرون )    EEll  ––  AArroouussssiiشار شار (. وا(. وا  SSttuurrkkiiee ، ،02220222الهضمية وعن طريق ارتشاف العظم )الهضمية وعن طريق ارتشاف العظم )

االستروجين يزيد من تركيز الكالسيوم في بالزما الدم عن طريق التغيرات التكيفية في الكلية والتي تشمل زيادة فعالية انزيم االستروجين يزيد من تركيز الكالسيوم في بالزما الدم عن طريق التغيرات التكيفية في الكلية والتي تشمل زيادة فعالية انزيم 

aaddeennyyllaattee  ccyyccllaassee     )المعتمد على هرمون الباراثايرويد )هرمون الغدة جار الدرقية( المعتمد على هرمون الباراثايرويد )هرمون الغدة جار الدرقيةppaarraatthhyyrrooiidd  hhoorrmmoonnee  لمسؤول لمسؤول اا

عن تنظيم مستوى الكالسيوم والفسفور في الدم وزيادة اعداد المستقبالت لهرمون الباراثاريرويد وزيادة تصنيع الشكل الفعال عن تنظيم مستوى الكالسيوم والفسفور في الدم وزيادة اعداد المستقبالت لهرمون الباراثاريرويد وزيادة تصنيع الشكل الفعال 

  المهم في امتصاص الكالسيوم عن طريق القناة الهضمية وزيادة مستواه في بالزما الدم.المهم في امتصاص الكالسيوم عن طريق القناة الهضمية وزيادة مستواه في بالزما الدم.  22DD33((OOHH))2255,,11وهو وهو   DDلفيتامين لفيتامين 

  042042أو أو   422422، ، 042042اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة الدجاج البياض بمستوى اضافة مستخلص عرق السوس الى عليقة الدجاج البياض بمستوى يستنتج من التجربة الحالية ان يستنتج من التجربة الحالية ان 

ملغم/كغم علف ادت الى تحسن معنوي في الصفات النوعية لبيض هذا الدجاج. وبالتالي يمكن استخدام مستخلص عرق السوس ملغم/كغم علف ادت الى تحسن معنوي في الصفات النوعية لبيض هذا الدجاج. وبالتالي يمكن استخدام مستخلص عرق السوس 

  كأحد الوسائل المهمة لتحسين االداء االنتاجي للدجاج البياض.كأحد الوسائل المهمة لتحسين االداء االنتاجي للدجاج البياض.

  

  المصادر المصادر 

. فسلجة الطيور الداجنة، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، وزارة التعليم العالي والبحث . فسلجة الطيور الداجنة، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، وزارة التعليم العالي والبحث 02220222حسن. حسن.   الحسني، ضياءالحسني، ضياء

  العلمي. العلمي. 

. تأثير اضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة . تأثير اضافة مستويات مختلفة من مستخلص عرق السوس الى العليقة 02220222الدراجي، حازم جبار ومحمود حسن محمد امين. الدراجي، حازم جبار ومحمود حسن محمد امين. 

  مقبول للنشر في جامعة كربالء العلمية. مقبول للنشر في جامعة كربالء العلمية.   في الصفات االنتاجية لدجاج اللكهورن االبيض. بحثفي الصفات االنتاجية لدجاج اللكهورن االبيض. بحث

. تأثير اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة في الكفاءة التناسلية . تأثير اضافة مستخلص عرق السوس الى العليقة في الكفاءة التناسلية 02200220الدراجي، حازم جبار ومحمود حسن محمد امين. الدراجي، حازم جبار ومحمود حسن محمد امين. 

  . . 102102  ––  112112لديكة اللكهورن االبيض. المؤتمر العلمي العاشر لهيئة التعليم التقني: لديكة اللكهورن االبيض. المؤتمر العلمي العاشر لهيئة التعليم التقني: 

ن عباس العاني، جاسم قاسم مناتي، سامي موسى ابو طبيخ، عبد الجبار عبد الحميد الخزرجي ن عباس العاني، جاسم قاسم مناتي، سامي موسى ابو طبيخ، عبد الجبار عبد الحميد الخزرجي الدراجي، حازم جبار، عماد الديالدراجي، حازم جبار، عماد الدي

. استخدام مستخلص عرق السوس لتحسين االداء االنتاجي لقطعان فروج اللحم. . استخدام مستخلص عرق السوس لتحسين االداء االنتاجي لقطعان فروج اللحم. 02200220و علي حسين خليل الهاللي. و علي حسين خليل الهاللي. 
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