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تأثير إضافة جذور نبات الزنجبيل (  ) Zingiber officialeالمطحونة الى العليقة في بعض
الصفات اإلنتاجية لذكور فروج اللحم

نهاد عبد اللطيف علي
كلية الزراعة  /جامعة بابل
الخالصة

فراس حسين الباوي
كلية الطب البيطري  /جامعة بابل

حافظ موسى علي
كلية الزراعة  /جامعة بابل

استهدف البحث دراسة اثر إضافة  % 0.8 , 0.6 , 0.4 , 0.0من جذورر ببذاا الجبجب ذ

(  ) Zingiber officialeالمطحربة إلى العل قة ( المعامالا  T1ر  T2ر  T3ر  T4على الترالي ) راثره في
بعض الصفاا االبتاج ة لذوورر فذررا اللحذ س اسذت د  444فذر لحذ مذن ووذرر امهذاا فذررا اللحذ مرجعذة علذى
اربعة معامالا تغور ة رو معاملة الذى ثذالث موذرراا (  37فر ذا لوذ موذرر) رتمذا التغو ذة علذى العال ذ مبذو
عمر ر راحد رلغا ة  56رما س
ب با البتا ج بان اضافة  % 0.8, 0.6, 0.4من جورر بباا الجبجب

المطحربة للعل قة ( المعامالا T4 ,

 T3, T2علذذى الت ذرالي ) اذذد سذذايما معبر ذذا ( ) p<0.05فذذي تحس ذ ن رجن الجس ذ الحذذي االسذذبرعي ر الج ذذاد

الرجب ة األسبرع ة رالتراوم ة روفاء التحر

الغوا ي االسبرع ة رالبها ذة ر فضذا بسذبة الهالوذاا مقاربذة بمعاملذة

المقاربذذة  T1س راذذد حققذذا اف ذ ار المعاملذذة  T4افض ذ اداء ابتذذاجي مقاربذذة ببق ذذة معذذامالا اضذذافة جذذورر ببذذاا
الجبجب ذ او حققذذا عبذذد ابتهذذاء التجربذذة (  56رمذذا ) اعلذذى معذذد رجن حذذي (2230.0غ ذ ) راعلذذى ج ذذاد رجب ذذة
تراوم ة ( 2188.66غ ) لتسج افض وفاء تحر

غذوا ي للمذد مذن  56-1رمذا ( 2.14غذ علذف غ غذ رجن

حي ) وما سجلا ادبى بسبة يالواا ) ، )% 0.67عل ه ارصذي باضذافة  % 0.8مذن جذورر ببذاا الجبجب ذ
المطحربة الى علف فررا اللح لتحس ن اداءه االبتاجي س

Abstract
The aim of this study was to determine the effect of adding 0.0 , 0.4 , 0.6 and 0.8 %
of dried ginger root powder ( Zingiber officinale ) in diet on some production
parameters of broiler males . A total of 444 day old broiler breeder male chicks were
distrbuted into 4 treatments and each treatment into 3 replicates ( 37 chicks per
replicate ) . Feeding trial started at one day old to 56 day .
( Results indicated that the adding 0.4 , 0.6 and 0.8 % of dried ginger powder
treatments T2 , T3 and T4 respectively ) significantly ( p<0.05 ) in hanced live body
weight , weight gain , feed efficiency and decreased mortality compaired with control
( T1 ) . Broilers of T4 recored singnificant ( p< 0.05 ) increase in performance
compaired with other ginger treatments at the end of this study ( 56 days ) which
predominant in live weight ( 2230.0 g) and cumulative weight gain ( 2188.66 g ) and
( feed efficiency from 1-56 days( 2.14 g of feed/ g weight gain) also low in mortality
0.67 %) . The recommendation of adding 0.8 % of ginger root powder to Enhance
broiler performance of production .
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المقدمة

رن ف ها وأساً وان ِمجاجها َجَب َجبِ ال) س روور أبر بع في وتاب الطب الببري حد ث أبذي
اا تعالى ( :ر ُسقَ َ
سع د أل دري اا  :أيدى ملك الرر إلى رسر اهلل ( صذلى اهلل عل ذه رالذه رسذل ) جذر جبجب ذ فذأطع وذ إبسذان

اطعةً ،رأطعمبي اطعةًس

الجبجب ذ  Gingerيذذر احذذد البباتذذاا الطب ذذة  Medicinal plantsح ذذث بتمذذي إلذذى العا لذذة الجبجب ل ذذة

 ، Zingieraceaeر وثذذر فذذي بذذالد الهبذذد الل ذرا ة رالفل ب ذ ن رالص ذ ن رسذذر البوا رالموس ذ ك .روذذولك فذذي بعذذض
البلذدان العرب ذذة (  ; 1992, Srivastava and Mustafaاب سذذي  ) 9004س رأبراعذذه وث ذذر مبهذذا :جبجب ذ
بلذذدي -جبجب ذ لذذامي  -جبجب ذ العج ذ  -جبجب ذ فارسذذي -جبجب ذ الوذذالب  -جبجب ذ يبذذدي ،ريذذر المعذذررف ر
المسذذتعم ر سذذمى بذذالوفرف ( اب س ذذي  ) 9004س ر أل ذذارا العد ذذد مذذن الد ارس ذذاا التجر ب ذذة إلذذى ال ذذدرر المهذذ

لجورر بباا الجبجب

فذي مبذع حذدرث التقذيء  Vometingرولذك مذن ذال تأث ريذا علذى مسذتقبالا التقذيء فذي

الجهذذاج الهضذذمي رالتذذي تلعذذب درر مه ذ فذذي مبذذع التقذذيء ر الدر ذذة المرافقذذة الضذذطراباا الجهذذاج الهضذذمي فذذي
ح ن ل ثبا تأث ريا على مروج التقيء  Vometing Centerالتذابع للجهذاج المروذجي)  )2008 Rahuman,س

ر حتذذري ببذذاا الجبجب ذ علذذى مروبذذاا فعالذذة ح ذذث تحتذذري جذذورر الجبجب ذ علذذى ج ذذرا ط ذذار ببسذذبة مذذا ب ذ ن(3-

:
Zingiberenecurcumene.bet
 ) 2.5%رالمروبذ ذ ذذاا الر س ذ ذ ذ ة فذ ذ ذذي يذ ذ ذذوا الج ذ ذ ذذا يذ ذ ذذيa-
bisabolene.Neral.geranial
.D-camphor.beta
phellandrine.Linallol.Alp
h ،Franesenr.Zingeberolومذا حتذري علذى مجمرعذة أ ذرى تعذرف باسذ  Aryl alkanesرأيذ مروبذاا يذوه
المجمرعذة  Gingerolsرالتذي تحتذري علذى مروذب  gingenolريذر المروذب الذوي عذجى إل ذه الطعذ الحذار فذي
الجبجب ذ  ،باضضذافة إلذى مجمرعذة أ  Shogaolsالتذي مذن أيذ مروباتهذا  Shogaolريذي أ ضذاً مذاد حذار ومذا

تحتذذري الجذذورر علذذى  Gingerdiolsروذذولك  Diarythepfanoiasومذذا حتذذري علذذى وم ذذة وب ذذر مذذن البلذذأ
)Masuda et.al.

) 2004

 ،اسذذت دما جذورر الجبجب ذ الطاججذة رالمجففذذة المطحربذة للراا ذذة رالعذذالا

مذن درار البحذر) ( 2003, Lien et.al.

رمعالجذة حذاالا التقذيء فذي البسذاء الحرامذ ذ

 ) 2004 , Smith.رمعالج ذذة ح ذذاالا الدر ذذة رالتق ذذيء بع ذذد العمل ذذاا الجراح ذذة (

Borelli ,2005
Morin ,2004

 ) wood,1988 ; Bone ,1990ومذذا لذذرح إن للجبجب ذ رمروباتذذه الفعالذذة تذذأث ر وب ذذر فذذي ج ذذاد إدرار غذذد
الصفراء ) ) Bile glandرتحس ن حروة األمعاء ) ) 1990, Yamahuraراسذهامه فذي فذض ترو ذج الذديرن ر
الورلسترر في مص الد رتقل

اضصذابة بذرمراض القلذب التاج ذة ر الجلطذاا الدماغ ذة ( ( (1993 ,Verma

2001, Vermaلوا هدف البحث الحالي إلى دراسة اثر إضافة جورر بباا الجبجب ذ المطحربذة إلذى العل قذة فذي

بعض الصفاا اضبتاج ة لفررا اللح س

المواد وطرائق العمل

اجذري يذذوا البحذذث فذي محطذذة الذذدراجن التذذابع إلذى اله ذذة العامذذة للبحذذرث الجراع ذة للمذذد مذذن 92غ3غ 9009رلغا ذذة

30غ2غ 9009رولذذك لد ارسذذة اثذذر إضذذافة جذذورر ببذذاا الجبجب ذ المطحربذذة فذذي العل قذذة علذذى األداء اضبتذذاجي لفذذررا
اللح س
تربية الطيور:ت است دا  444فر من وورر أمهاا فررا اللح رت ترب ة األف ار رف ب ا الترب ة األرض ة في
ااعة تحتري على أربعة ح ا ر  ،ح ث اسما و ح ذر بحذراجج سذلو ة ملذبوه إلذى ثذالث أاسذا وذ اسذ بعذده
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إو تذ ترج ذع األفذ ار علذرا ا علذذى أربعذة معذامالا توذذرن وذ مبهذذا مذن  3موذرراا إو حتذذري وذ موذذرر

9×9

علذذى  33فر ذذا (  111فر ذذا لو ذ معاملذذة ) س رت ذ اسذذتعم بربذذامج إضذذاء مسذذتمر ( 94سذذاعة غ ذذر ) مبذذو بذذدء
البحث رحتى بها ة األسبرع الثامن من عمر الط رر إو جهجا القاعذة بمصذاب ك وهربا ذة عذدديا  3رمقذدر الراحذد

مبهذذا  100راطس ت ذ تقذذد العلذذف للط ذذرر بلذذو حذذر إو اذذدما عل قتذذان عل قذذه بذذادم مذذن عمذذر  99-1رمذذا
رعل قه البمر من عمر  25 -92رما (الجدر  ) 1س ت إضافة جورر بباا الجبجب

المطحربة رالذوي تذ تجه ذجه

مذذن اب ذ اللذذروة األيل ذذة للعطذذرر رالمط بذذاا المحذذدرد إلذذى العلذذف اعتبذذا ار مذذن عمذذر ذذر راحذذد ربترو ذذج ( 0.0

مجمرعذذة المقاربذذة  :المعاملذذة األرلذذى )  %0.4المعاملذذة الثاب ذذة  %0.5المعاملذذة الثالثذذة ر  %0.9المعاملذذة
الرابعة س
الجدر ( ) 1بسب المراد العلف ة الدا لة في تور ن العال

المست دمة في الدراسة مع التحل

الو م اري

المحسرب س
العل قة الباد ة

المراد العلف ة
ور صفراء

59.0

لع ر

54.0

-

وسبة فر الصر ا

34.0

بر موس*

3.0

حجر الولس

0.3

ملك

2.0
93.0
3.0
0.3

0.3

المجمرع

التحل

العل قة البها ة

100

0.3
100

الو م اري المحسرب**

البررت ن

90.32

الطااة الممثلة

9921.3

13.22
9924.5

(و لر سعر غ وغ علف)
بسبة الطااة  :البررت ن

140.13

الوالس ر

0.95

الفسفررالمت سر

0.44

م ثا رب ن

1.13

م ثا رب ن مع س ست ن

1.49

ال س ن

1.09

150.20
0.94
0.43
1.10
1.49

0.21

* وذ ذ وغذ ذ م ذذن الب ذذر موس تو ذذرن م ذذن  %4 :ب ذذررت ن ذذا 220 ،و لرس ذذعر طاا ذذة ممثل ذذة  %15 ،والسذ ذ ر 5 ،س % 10فس ذذفرر  % 4.0 ،ص ذذرد ر ،
9320ملغ مبغب ج  1530 ،ملغ حد د  9530 ،ملغ جبك  332 ،ملغ بحاس  9.32 ،ملغ وربلذا  20 ،ملغذ ذرد  5.3 ،ملغذ سذ ل ب ر  93 ،ملغذ
م ثا رب ن  93.5 ،م ثا رب ن مع سست ن  1.320 ،ملغ ب اسذ ن  400000 ،رحذد درل ذة ف تذام ن  92000 ، Aملغذ ف تذام ن  1400 ، D3ملغذ ف تذام ن
 100 ، Eملغ ف تام ن  92 ، K3ملغ ف تام ن  900 ، B1ملغ ف تام ن  400 ، B2ملغ ف تام ن  B6ر  590س  0ملغ ف تام ن  B12س
** ت حساب الترو ب الو م اري تبعا لتحال

المراد العلف ة الرارد في  ) 1224 ( NRCس

رجذذرى تحل ذ جذذورر ببذذاا الجبجب ذ

المسذذتعملة فذذي البحذذث و م ار ذاً رولذذك فذذي م تبذذر التغو ذذة التذذابع لقسذ الثذذرر

الح راب ة – ول ة الجراعة – جامعة بغداد رالجدر ( )9رضك الترو ب الو م ا ي لها س

100

مجلة الفرات للعلوم الزراعية المجلد ( )1العدد(9002 )4
الجدر ( )2التركيب الكيمياوي لجذور نبات الزنجبيل المستعملة في البحث
%
19.90

المادة
الرطربة
البررت ن

90.49

الديرن

91.10

الواربري دراا

94.19

الرماد

9.20

األل اف

19.5

راذذد ت ذ تقذذد ر الصذذفاا التال ذذة  :رجن الجس ذ

الج ذذاد الرجب ذذة معذذد اسذذتهالك العلذذف ال ذذرمي وفذذاء التحر ذ

الغوا ي ربسبة الهالواا س
التحليل اإلحصائي

تذ ذ اس ذذتعما التص ذذم العلذ ذرا ي الوامذ ذ ( )CRDلتحل ذ ذ الب اب ذذاا رتذ ذ ا تب ذذار الف ذذرر المعبر ذذة بذ ذ ن

المترسذذطاا با تبذذار دبوذذن المتعذذدد المذذد اا ( )Duncan’s Multiple Range Testرباسذذتعما البربذذامج

اضحصا ي الجايج )9001( SASس
النتائج

رجن الجس الحي  :تضك من الجدر (  ) 3عد رجرد فررااا معبر ة فذي رجن الجسذ الحذي مذاب ن المعذامالا
األربعة عبد بها ة األسبرع األر من التجربذة  ،ربذدأا الفذرر المعبر ذة بذال هرر عبذد بها ذة األسذبرع الثذابي ح ذث

تفرا ذذا معبر ذذا ) )P<0.05مع ذذاملتي إض ذذافة ج ذذورر بب ذذاا الجبجب ذ ذ (  ) T3, T4عل ذذى معامل ذذة المقارب ذذة T1
رالمعاملة  T2رعبد تقد العمر إلى عمر 3أسذاب ع هذر تفذر معبذري ) )P<0.05لمعذامالا إضذافة جذورر ببذاا
الجبجب ذ بذالتراو ج الذثالث  T4 , T3, T2 ( % 0.9 0.5 0.4علذى التذرالي ) علذى معاملذة المقاربذة األرلذى

 T1راستمرا الفرر ببفس المبرا رصرال إلى بها ة التجربة ح ث وابا معدالا الرجن الحي تتباسب طرد ذا مذع
ج اد البسبة المضافة من الجبجب

راد تفراا أف ار المعاملة  T4علذى بق ذة المعذامالا مسذجلة رجن حذي رمقذداره

 9930.00غ ذ تلتهذذا المعاملذذة الثالثذذة  T3مسذذجلة  9130.11غ ذ ث ذ  T2التذذي سذذجلا أف ار هذذا معذذد رجن حذذي
رمقذ ذذداره  9190.12غذ ذ ث ذ ذ أفذ ذ ار المعامل ذذة األرلذ ذذى  T1رالت ذذي سذ ذذجلا أدب ذذى معذ ذذدالا رجن حذ ذذي ح ذذث بلغذ ذذا
 1210.19غ س
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المعامالت
T1

1

2

140.00±4.73

100.0±1.07bc

3

0

5

0

7

2.00 ±375.2 c

c 034.04± 3.42

004.30±3.05c

1345.05±0.00c

1045.07±0.21d

0
1014.12±0.27d

T2
T3

147.00±1.20
147.04±4.01

104.05±1.07ab

107.32±2.40b

300.35±3.73b
304.04±2.70a

000.40±0.03b

1404.31±0.00b

1010.50±0.20b

1701.77±14.25b

1701.20±14.10c

2134.11±0.03b

T4

140.02±4.03

a 105.30±2.00

a 305.00±3.20

a 070.75±5.40

a 1404.02±0.17

a 1054.30±0.03

a 1054.30±11.50

a 2234.44±0.51

المعنوية

N.S

*

**

000.00±0.51b
**

1403.53±5.00b
**

1010.30±7.05b
**

**

2124.15±0.50c

**

جدول  . 3تأثير إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة في معدل وزن الجسم الحي ( غم )  ±الخطأ القياسي لفروج اللحم.
العمر ( األسبوع )

 : T1مجموعة المقارنة و  : T4 , T3 , T2إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة بنسبة  4.0و  4.0و  % 4.0على التوالي
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا .

 N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت  * .عند مستوى معنوية P<0.05

الزيادة الوزنية :

 ** ،عند مستوى معنوية . P<0.01

وما ير الحا فذي الصذفة السذابقة فقذد هذرا الفذرر المعبر ذة فذي معذدالا الج ذاد الرجب ذة ألفذ ار التجربذة عبذد بها ذة األسذبرع الثذابي روابذا أعلذى ج ذاد رجب ذة اذد

سجلتها أف ار المعاملة الرابعة  T4ح ث بلغا  95.1غ تلتها المعاملة  T3رالتي سجلا  99.92غ أما المعاملة  T2فقد سجلا  32.59غ ربدرن فرر معبر ة عذن معاملذة المقاربذة T1
رالتذي سذجلا أف ار هذا معذدالا ج ذاد رجب ذذة مقذداريا  33.24غذ رمذع تقذد العمذذر اسذتمرا أفذ ار المعاملذة  T4بذالتفر المعبذري(  ) P<0.01علذذى بق ذة معذامالا التجربذة ماعذدا  T3روابذذا
الج ذ ذ ذذاد الرجب ذ ذ ذذة تتباسذ ذ ذذب طرد ذ ذ ذذا مذ ذ ذذع بسذ ذ ذذبة جذ ذ ذذورر ببذ ذ ذذاا الجبجب ذ ذ ذ المضذ ذ ذذافة رعبذ ذ ذذد الرصذ ذ ذذر إلذ ذ ذذى بها ذ ذ ذذة التجربذ ذ ذذة بلغذ ذ ذذا معذ ذ ذذدالا الج ذ ذ ذذاد الرجب ذ ذ ذذة التراوم ذ ذ ذذة ل ف ذ ذ ذ ار 1955.33
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 9199.55 9099.51 9049.53غذ ار للمعذامالا  T4 , T3 , T2 , T1علذى التذرالي  ،ح ذث لذ توذن
الفذرر معبر ذة مذاب ن
جورر بباا الجبجب

 T3 , T4مذن جهذة ر  T3 , T2مذن جهذة أ ذرى راذد تفراذا جم ذع معذامالا إضذافة

على معاملة المقاربة (الجدر  )4س

استهالك العلف:

تبذ ن مذذن الجذذدر (  ) 2عذذد رجذذرد فذذرر معبر ذذة إحصذذا ا فذذي معذذدالا اذ اسذذتهالك العلذذف األسذذبرعي

ماب ن المعامالا األربعة للتجربة ال األساب ع الثماب ة على الذرغ مذن رجذرد فذرر حسذاب ة بذ ن المعذامالا مذع
رجرد ج اد ملحر ة في استهالك العلذف لمعذامالا إضذافة جذورر ببذاا الجبجب ذ  ،ومذا بذ ن التحل ذ اضحصذا ي
أ ضا عد رجرد فرر معبر ة إحصذا ا فذي اذ اسذتهالك العلذف التراومي(للمذد مذن  9 -1أسذاب ع ) ح ذث بلغذا

القذ 4319.42 4593.21

 4529.32 4392.22غذ ار للمعذامالا  T4 , T3 , T2 , T1علذذى

الترالي س

كفاءة التحويل الغذائي:

تضذذك مذذن الجذذدر (  ) 5عذذد رجذذرد فرراذذاا معبر ذذة إحصذذا ا مذذاب ن معذذامالا إضذذافة بسذذب مذذن جذذورر

بباا الجبجب

الثالثة  T4 , T3 , T2رمعاملذة المقاربذة  T1فذي اذ وفذاء التحر ذ الغذوا ي األسذبرعي ل سذاب ع

 1ر  9ر  3رعبذد تقذد العمذر إلذى  4أسذاب ع هذر ارتفذاع معبذري(  ) P<0.05فذي ا مذة وفذاء التحر ذ الغذوا ي
ألف ار معاملة المقاربة  T1على معامالا إضافة جذورر ببذاا الجبجب ذ المطحربذة ر التذي لذ ت تلذف معبر ذا عذن
بعضها البعض راستمرا الق على يوه الحالة حتى بها ة التجربة عبد عمر ثماب ة أساب ع س راد بلغا ا وفذاء
التحر ذ الغذذوا ي التراوم ذذة ( للمذذد مذذن  9 – 1أسذذاب ع ) 9.30 9.20

14 9.95س 9غ ذ علذذف مسذذتهلك غ

غذ ج ذاد رجب ذة للمعذامالا  T4, T3 , T2 , T1علذى التذرالي ح ذث وابذا أعلذى ا مذة اذد سذجلتها أفذ ار معاملذة

المقاربة  T1ربفار معبري (  ) P<0.05عذن معذامالا إضذافة جذورر ببذاا الجبجب ذ المطحربذة الثالثذة ثذ تلتهذا
المعاملتان  T3ر  T2راللتان ل ت تلفان عن بعضهما البعض لتسج المعاملة  T4أفض وفاء تحر ذ غذوا ي
تراومي رولك من ال حصرلها على أدبى ا مة ربفار معبري (  ) P<0.05عن بق ة معامالا التجربة س

نسبة الهالكات :

ف ما تعل ببسبة الهالواا الول ة من عمر (  ) 25 - 1ذر فقذد اب فضذا بسذبة الهالوذاا فذي معذامالا

جذذورر ببذذاا الجبجب ذ المطحربذذة ريذذي المعاملذذة  T2ر T3ر T4ربمسذذترى معبر ذذة (  ) P<0.05مقاربذذة بمعاملذذة
المقاربة المعاملذة  T1س رلذ وذن يبذاك أ ذة فرراذاا معبر ذة بذ ن معذامالا جذورر الجبجب ذ المطحربذة راذد سذجلا

معاملة المقاربة  T1أعلى بسبة يالواا إو بلغا  2.66%ب بما سجلا أدبى بسبة يالواا و من المعاملة T3
ر T4ربلغا  0.67%لوال المعاملت ن ب بما سجلا المعاملة  1.00% T2س

الشكل ( )1تأثير إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة في نسبة الهالكات الكلية (  ) %لفروج
اللحم.
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3
2.5
2

T1
T2

1.5

T3
T4

1
0.5
0
1

المناقشة
الارا بتا ج التجربذة الذى رجذرد درر مهذ لجذورر ببذاا الجبجب ذ المجففذة ر المطحربذة فذي تحسذ ن االداء
االبتاجي لوورر امهاا فذررا اللحذ ر ولذك مذن ذال تحسذن رجن الجسذ الحذي فضذال عذن الج ذاد الرجب ذة روفذاء
التحر

الغوا ي ريوا باتج عن درر المروباا الفعالة في جورر بباا الجبجب

في تحس ن الحالذة الصذح ة للجسذ

رولك من ذال درريذا فذي ج ذاد فعال ذة القبذا الهضذم ة رتب ذ الحروذة الدرد ذة لالمعذاء فضذال عذن ج ذاد افذ ارجاا
الغذذد الصذذفراء ربالتذذالي ج ذذاد فذذي يض ذ رامتصذذاب العباصذذر الغوا ذذة ر بذذاال ب المروبذذاا ر الم ذراد الديب ذذة

( ) Yamahara 1220رعلى الرغ من ان اغلب البباتاا الطب ذة لهذا درر ومذراد فاتحذة لللذه ة ( اب سذي 9004
) اال ان بتا ج التجربة ل ت هر فررااا معبر ة في استهالك العلف ب فقط فرراذاا حسذاب ة بت جذة اضذافة بسذب
من  % 0.9 – 0.4من جورر بباا الجبجب

ريوا اد عرد الى درر جورر بباا الجبجب

في ج اد اف ارجاا الغذدد

الهضم ة ا لمرافقة للجهاج الهضمي ربالتالي ج اد االستفاد من العباصر الغوا ة في المراد العلف ة ريوا ما حص
او تحسبا وفاء التحر

المضافة من جورر الجبجب

الغذوا ي الفذ ار معذامالا اضذافة الجبجب ذ روابذا بسذبة التحسذن تذجداد مذع ج ذاد البسذبة
س

الار ) Masuda et.al.,(2004الى رجرد اوثذر مذن  20مروذب مذابع لالوسذد فذي جذورر ببذاا الجبجب ذ
رالتي اد تسذه ر بلذو مبالذر فذي مبذع اوسذد االغلذ ة البالجم ذة لل ال ذا الم تلفذة ربالتذالي ج ذاد ح ر ذة اغلذ ة

االمعذاء ر ال ذا الذد رج ذاد فذي تذراجن الجسذ ر الحالذة الصذح ة عمرمذا() Soto-Salahora and Sell, 1997
ربالتالي فض بسبة الهالواا ريوا تراف مع بتا ج يوه التجربة س
لذوا برصذي باضذافة  %0.9مذن جذورر ببذاا الجبجب ذ المطحربذة ر المجففذة الذى عال ذ فذررا اللحذ لتحسذ ن اداء
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المعامالت
T1
T2
T3
T4
المعنوية

1
125.70±1.50
120.00±1.03
120.03±1.2
120.31±1.03

N.S

جدول  . 0تأثير إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة في الزيادة الوزنية األسبوعية ( غم )  ±الخطأ القياسي لفروج اللحم.
العمر ( األسبوع )
0
7
0
5
0
3
2
021.04±12.02 004.05±0.05 072.04±7.04 735.21±0.07 537.30±0.54
302.03±3.54 217.10±2.34
030.02±12.52 044.40±0.35 001.04±7.35 754.00±0.00 523.10±0.05
307.32±0.10 100.23±2.30
030.00±12.00 044.07±0.75 002.71±7.77 750.00±0.55 540.50±0.17
300.01±3.50 222.70±2.51
033.43±13.15 002.30±14.14 000.17±7.75 701.72±0.54 511.00±5.45
042.00±0.22 240.00±2.75
N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

 : T1مجموعة السيطرة و  : T4 , T3 , T2إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة بنسبة  4.0و  4.0و % 4.0
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا .
 ** ،عند مستوى معنوية . P<0.01
 N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت  * .عند مستوى معنوية P<0.05

N.S

التراكمي
0003.01±75.14
0710.00±04.15
0720.55±145.14
0000.75±05.10
N.S
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جدول  . 5تأثير إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة في معدل استهالك العلف األسبوعي ( غم )  ±الخطأ القياسي لفروج اللحم.
العمر ( األسبوع )

المعامالت
T1
T2
T3
T4

2
77.00±3.03 b
70.00±3.75 b
02.05±2.20 ab
a00.1±2.55

1
03.217±2.50
00.12±2.00
00.34±2.03
07.02±2.00

3
b 104.3± 5.70
ab107.43±5.05
244.15±5.07 a
a244.3±5.05

0
b255.0± 0.21
270.73±0.12 ab
277.00±0.45 ab
a203.40±4.45

5
320.70±11.02 b
370.23±11.50 ab
375.40±0.70 ab
a301.07±0.01

0
305.51±40.00b
370.20±10.00 ab
370.01±7.00 ab
a300.00±11.04

*

*

7
200.02±11.00c
300.07±11.04b
373.03±11.45 ab
a 044.44±14.02

0
340.05±11.21b
330.00±11.51ab
330.30±11.30ab
a 370.02±0.03

التراكمي
c1000.37±30.00
b2400.03±52.73
2400.01±30.03ab
2100.00±0.30
a

المعنوية

N.S

**

**

**

**

**

*

 : T1مجموعة السيطرة و  : T4 , T3 , T2إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة بنسبة  4.0و  4.0و % 4.0
 N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت .

جدول  . 0تأثير إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة في كفاءة التحويل الغذائي ( غم علف مستهلك  /غم زيادة وزنية )  ±الخطأ القياسي لفروج اللحم.
العمر ( األسبوع )
المعامالت
T1
T2
T3
T4
المعنوية

1
1.00±4.41
1.01±4.42
1.04±4.41
1.00±4.42

N.S

2
2.70±4.20
2.30±4.40
2.00±4.41
2.37±4.4

3
2.40± 4.41
2.41±4.41
1.03±4.42
2.41±4.41

N.S

N.S

0
a2.14± 4.41
1.07±4.41 b
1.01±4.43 b
b1.04±4.42
*

5
2.22±4.41 a
1.00±4.41 b
2.41±4.42 b
b1.00±4.42
*

 : T1مجموعة السيطرة و  : T4 , T3 , T2إضافة جذور نبات الزنجبيل المطحونة إلى العليقة بنسبة  4.0و  4.0و % 4.0
المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا .
 ** ،عند مستوى معنوية . P<0.01
 N.Sعدم وجود فروق معنوية بين المعامالت  * .عند مستوى معنوية P<0.05

0
2.52±4.42 a
2.30±4.43 b
2.30±4.43 b
c2.20±4.30
*

7
2.00±4.43 a
2.05±4.42 b
2.01±4.42 b
c2.23±4.43
**

0
3.42±4.41 a
2.75±4.41 b
2.77±4.41 b
c2.05±4.41
**

التراكمي
a2.54±4.25
b2.34±4.22
b2.20±4.23
C2.10±4.34
*

علي واخرون
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