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في الصفات اإلنتاجية واالقتصادية لطيور السمان  دراسة تأثير حامض الهيومك وإكليل الجبل

 المربى في الظروف الحارة  الياباني

 

 الدكتور محمد مرتضى هادي                           لهمود محمد احمد بشار

 الكلية التقنية / مسيب

 

: الخالصة  

في الصفات اإلنتاجية واالقتصادية لطيور السمان  الهيوميك وإكليل الجبلأُجريت الدراسة لمعرفة تأثير حامض 

المربى في الظروف الحارة والتي تشمل وزن الجسم النهائي ومعدل الزيادة الوزنية واستهالك العلف   الياباني

ج البيض و وزن أسابيع باإلضافة إلى إنتا 6-1التراكمي ومعدل التحويل الغذائي خالل الفترة األولى الممتدة من 

 140استخدم في البحث  أسبوعا  . 24-7الفترة الثانية  الممتدة من البيض وكتلة البيض ومعدل التحويل الغذائي في  

غم / طير قسمت الطيور بصوره عشوائية إلى أربعة   7.5فرخ بعمر يوم واحد من طيور السمان وبمعدل وزن

( غذيت على عليقه قياسيه  T1رخ / مكرر ( المعاملة األولى )ف 10معامالت بواقع ثالث مكررات لكل معامله ) 

غم/كغم علف  حامض  4( غذيت على عليقه قياسيه مضاف إليها T2واعتبرت مجموعه سيطرة  والمعاملة الثانية )

لة غم/كغم علف  إكليل الجبل إما المعام 20( غذيت على عليقه قياسيه مضاف إليها T3الهيوميك  والمعاملة الثالثة )

غم/كغم علف  إكليل  20غم/كغم علف  حامض الهيوميك و  4( غذيت على عليقه قياسيه مضاف إليها T4الرابعة )

معدالت  النتائج  الفترة األولى إلى وجود زيادة  معنوية  فيتشير  اسبوع .  24 الجبل. طيلة  فترة  التجربة البالغة 

إضافة إلى  تحسين طفيف واستهالك العلف التراكمي للمعاملة الرابعة وزن الجسم النهائي والزيادة الوزنيه التراكمية  

في معدل التحويل الغذائي للمعاملة الثانية مقارنة مع مجموعة السيطرة , إما الفترة الثانية إلى وجود زيادة معنوية  

(P<.0.01في إنتاج البيض ومعدل وزن البيض وكتلة البيض وتحسين ملحوظ في معدل التحويل ا ) لغذائي للمعاملة

وهذا مبلغ كبير نسبيا ويعكس لنا  2.195الرابعة مقارنة بمعاملة السيطرة. وان عائد الدينار اإلضافي المستثمر كان 

 جدوى إضافة المكمالت الغذائية اقتصاديا .

 

Effect of humic acid and rosemary on productive and economical traits of 

Japanese quail birds grown in hot environment 

 

B. A. M. Lehmood                             M. M. Hadi 

 

Abstract : 

            This study was conducted in the experimental to find out the impact of humic acid 

and rosemary on the productive and economical qualities of Japanese quail grown in hot 

environment ; traits include final body weight , body weight gain , feed intake and feed 

conversion ratio during the first period ( 1 – 6 wk ) , besides egg production , egg weight , 

egg mass and feed conversion ratio for the second period ( 7 – 14 wk ) . A total of 

240,one day old Japanese quail chicks ,7.5 gm/chick  were used in the experiment 

.Chicken were divided randomly into four equal treatments ,each treatment included three 

replicates (20 chick/replicate ) . the first groups (T1) was fed on basal diet without feed 

additive and regarded as control mean while the 2nd groups (T2) was fed the same diet 

with additive 4 g  humic acid , the 3rd groups (T3) was fed the same diet with additive 10 

 مستل من رسالة ماجستير للباحث االول البحث
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g  rosemary and the 4th groups (T4) was fed the same diet with additive 4 g  humic acid 

and 10 g  rosemary . The experiment was lasted for 14 weeks . Results indicate a 

significant increase in final body weight , accumulative body weight gain and feed intake 

of theT4  groups as compared to the control groups as well as significant improvement in 

feed conversion ratio of theT2  groups as compared to the control groups of birds .On the 

other hand a significant increase of egg production , egg weight , egg mass and a 

significant improvement in feed conversion ratio of the T4 groups as compared to the 

control groups . The addition invested ID outcome was 2.195 , This figure is some how 

relatively big and reflect the economic beneficial of the addition the food compliments   

 

 المقدمة :

مط حياة اإلنسان في كثير من الدول والتطور االقتصادي وارتفاع المستوى ألمعاشي أدى التغير في ن

للمواطنين إلى البحث عن مصادر غنية بالعناصر الغذائية ومنها منتجات الدواجن من لحم وبيض التي تعتبر من 

ادر بتربية أنواع عديدة من المصادر المهمة للبروتين الحيواني لذا أخذت الدول المتقدمة بالعمل على توفير هذه المص

( . إن ارتفاع درجات الحرارة في فصل  Adeola  ,1004الطيور كالنعام ودجاج غنيا وطيور السمان الياباني ) 

الصيف تعتبر من أهم المشاكل التي تواجه تربية الدواجن والتي تؤثر على نسبة الهالكات وإنتاجية الطيور   ) 

Mashal  , أجريت العديد من الدراسات لتخفيف تأثير ارتفاع درجات الحرارة باستخدام لذلك  ) . 1004وآخرون

 ( 1002الشكري , ( ( في ظروف ارتفاع درجة الحرارة  C)فيتامين العديد من اإلضافات الغذائية كالفيتامينات 

معالجة عملية في أو التصويم ك .(  1001وآخرون )   Tabiri(  األحماض االمينية المضافة مع الغذاءوالبروتينات )

. وتم (2995الحقول التجارية والتجريبية واستخدام التقنين الغذائي في تقليل ضرر اإلجهاد الحراري عبد الحسن  )

االتجاه نحو استخدام اإلعشاب الطبية في تربية الطيور واستخدامها كعالج للعديد من اإلمراض أو كإضافات غذائية 

لطيور تحت ظروف اإلجهاد الحراري فان استهالك المادة العلفيه ينخفض وبالتالي تساعد في زيادة النمو عند تربية ا

فيجب توفير كميات من العناصر الغذائية تلبي احتياجات الطائر لإلنتاج وبالتالي يجب توفير إضافات غذائية تزيد من 

أو إضافات تعمل كمانعة امتصاص العناصر المعدنية المختلفة كاستخدام حامض الهيوميك والفولفيك , أو مواد 

)  humi feedللتأكسد كما هو الحال في اإلعشاب العطرية وبذلك فنحن نحاول إن نستخدم نبات إكليل الجبل و مادة 

التي تعتبر كمصدر لحامض الهيوميك والفولفيك ( واستخدامها  كإضافات غذائية في عليقه لطيور السمان التي تربى 

التي تنشأ  العضوية في التربة المخلفات هي الدبالية المواد, و الصفات اإلنتاجية في فصل الصيف ومدى تأثيرها في

معقدة من  مخاليط وكذلك والمكونات الرئيسية وحامض الفولفيك الهيوميك  وتشمل حامض العضوية, تحلل المواد من

السالسل الجانبية  المتعدد الكربوكسيلية مع حامض وغير المتجانسة العطرية المتعددة الحلقات المواد الكيميائية

MacCarthy  ( 1002وآخرون  , ) عليه استخدمت العديد من النباتات الطبية ومستخلصاتها على نطاق واسع في

عالئق الدواجن كمضادات طبيعية لألحياء المجهرية وكمانعات أكسدة طبيعية وكمحفزات نمو طبيعية تعمل على رفع 

( و لتحسين الصفات اإلنتاجية  و الفسلجية والمناعية Cindy ,2001المناعي ) مناعة الجسم من خالل تحفيز الجهاز 

 (  .  2010وآخرون )  Osman كليل الجبل ونبات الريحان إومنها 

خاصة إن تعظيم اإلرباح من أهم األهداف التي تسعى لتحقيقها الوحدات االقتصادية بغض النظر عن السياسات 

ر من هذه الوحدات إلى تعظيم إرباحها من خالل زيادة اإلنتاجية أو خفض التكاليف , وال المتبعة فيها . وقد تسعى الكثي

( . ازدياد الطلب على  1020سيما إن اإلرباح تعد معيارا أساسيا لقياس كفاءة أداء الوحدات اإلنتاجية ) الجبوري , 

بيضها ولقلة وجود دراسات حول تخفيف طيور السمان لما لها من قيمة غذائية عالية وقلة الكولسترول في لحومها و

اإلجهاد الحراري لهذا الطائر ودراستها من الناحية االقتصادية من خالل إدخال بعض اإلضافات الغذائية ومنها إكليل 

 والتداخل بينهم في نمو وإنتاج طيور السمان الياباني . humi feedالجبل و
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   :المواد وطرائق العمل 

 2012/ تموز/15المسيب للفترة من -في الحقل التابع لقسم اإلنتاج الحيواني في الكلية التقنية أُجريت هذه الدراسة 

فرخا بعمر يوم واحد .خالل الفترة األولى من التجربة والممتدة من  140, باستخدام 2012/تشرين األول/25ولغاية 

نذ اليوم األول لبدء البحث واحتوت كل أسابيع , وزعت األفراخ بشكل عشوائًي على أربع معامالت متساوية م 1-6

إما فرخاً لكل مكرر ,وفي نهاية األسبوع السادس  10فرخاً بواقع ثالثة مكررات متساوية كل منها  40معاملة على 

طير سمان والتي تم عزلها من طيور المرحلة األولى .  144أسبوعا فقد تم استخدام  14-7الفترة الثانية الممتدة من 

 ذكور ( لكل مكرر. 3إناث +  9ل معاملة و ) لك 36بواقع 

 

أسبوعا على الشكل األتي : 24وزعت المعامالت على طول فترة التربية الممتدة   

 غذيت األفراخ في هذه المعاملة على عليقه أساسية بدون أي أضافه  وعدت معاملة سيطرة.المعاملة األولى : .1

ة على عليقه أساسية مضافاً إليها حامض الهيوميك  غذيت األفراخ في هذه المعاملالمعاملة الثانية : .2

 غم/كغم علف .4بمقدار

 20إكليل الجبل بمقدار  غذيت األفراخ في هذه المعاملة على عليقه أساسية مضافاً إليهاالمعاملة الثالثة : .3

 غم/كغم علف .

 4حامض الهيوميك بمقدار غذيت األفراخ في هذه المعاملة على عليقه أساسية مضافاً إليها المعاملة الرابعة : .4

 غم/كغم علف.20 غم/كغم علف + إكليل الجبل بمقدار

 

استخدمت ثالثة أنواع من العالئق خالل مراحل التجربة وان مكوناتها وتركيبها الكيمياوي موضح في  -التغذية:

 (.1الجدول )

( أسابيع بعدها تم خفض عدد  6 -1ساعة إضاءة يوميا خالل مرحلة النمو األولى ) 24عرضت األفراخ لـ  -اإلضاءة :

 ساعة / يوم في المرحلة الثانية .  16ساعات اإلضاءة إلى 

 

المحسوب لهذه  (: نسب المواد العلفية في تركيب عالئق طائر السمان الياباني مع التركيب الكيمياوي1جدول)

 العليقة.

 

 المادة العلفية
 عليقه البادئ ٪

 أسابيع 3-1 من

 عليقه النمو ٪

 أسابيع6 -4من

 عليقه نهائية ٪

 أسبوعا 14 -7من 

 30 45 20 ذرة صفراء

 32 31 40 حنطة

 25 15 30 كسبة فول الصويا

 5 5 6 مركز بروتين حيواني

 5.4 1.4 1.4 حجر كلس

 0.3 0.3 0.3 ملح الطعام

 0.3 0.3 0.3 برمكس

 2 2 2 زيت نباتي

 100 100 100 المجموع

 عليقهالتركيب الكيميائي المحسوب لل

 20.06 16.8 22.94 البروتين الخام  % المحسوب

 2892 3119.5 2948 طاقة ممثلة)كيلو سعره/كغم علف(

 2.21 2..7 0..7 الكالسيوم )%(

 2.1.3 2.4.2 349.3 )ملغم(Eفيتامين 
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 . (NRC  ,2994تم احتساب التركيب الكيمياوي للمواد العلفية الداخلة في تكوين العليقة حسب توصيات ) 

% 3.5% بروتين خام ,  40أردني الصنع يحتوي كل كغم منه على  Holde Mix* استخدم المركز ألبروتيني نوع 

% 3.25% ملح , 2.20% فسفور , 3كيلو سعره  طاقة ممثلة ,  2100% كالسيوم , 6% ألياف خام , 1دهن , 

ملغم ,  B 15وحدة دولية , فيتامين  D3 40000% مثيونين + سستين , فيتامين  3.90% مثيونين , 3.50البسين , 

ملغم , خارصين  6ملغم , كولبت  1000ملغم , حديد  200ملغم , نياسين  E 50ملغم . فيتامين  B6 300فيتامين 

ملغم  K3ملغم , فيتامين  B12 300ملغم ,فيتامين  B1 15وحدة دولية , فيتامين   A  200000ملغم , فيتامين  800

ملغم , حامض  2ملغم , سيلينيوم  15ملغم , يود  1200ملغم , منغنيز  100ملغم,  النحاس  100ملغم ,  بايوتين  30

 .10الفوليك 

ملغم مثيونين , 9000بلجيكي الصنع يحتوي كل كغم منه على  , Poultry Premix* استخدم البرمكس نوع 

ملغم  5000ملغم  , حديد  E 5000مين ملغم . فيتا B6 500ملغم , فيتامين  B 250ملغم , فيتامين  D3 200فيتامين 

ملغم , فيتامين  B12 2ملغم ,فيتامين  B1 250وحدة دولية , فيتامين   A  1250000ملغم , فيتامين  100, كولبت 

K3 200  150ملغم , حامض الفوليك  10ملغم , سيلينيوم  100ملغم , يود  800ملغم,  النحاس  2.5ملغم ,  بايوتين 

 ملغم 4000الكولين ملغم, 2,5الخارصين, ملغم,2,9مغنيسيوم  ملغم,

 

 درست الصفات التالية :

: وزنت طيور السمان نهاية كل أسبوع منذ بداية التجربة إلى نهاية األسبوع السادس , إذ تم   وزن الجسم الحي - 2

 .  Dimond 500حساس نوعالوزن باستعمال ميزان 

( 1989)الفياض وناجي,المتحققة للطيور على وفق المعادلة التي ذكرها حسبت الزيادة الوزنية الزيادة الوزنية:  - 2

:- 

 وزن الجسم الحي في بداية المدة –الزيادة الوزنية)غم ( = وزن الجسم الحي عند نهاية المدة 

 حسب العلف المستهلك الكلي بواسطة المعادلة اآلتية: العلف المستهلك الكلي : - 3

 العلف المتبقي في نهاية األسبوع. –العلف المقدم في بداية األسبوع العلف المستهلك الكلي =كمية 

يعبر عن غرامات العلف المستهلك الالزمة لتحقيق زيادة وزنية قدرها غرام . وحسب  معامل التحويل الغذائي : - 4

 ( وتم حسابه باستعمال المعادلة آالتية: 1986ما أشار إليه) الزبيدي , 

ل مدة أسبوع )مم(كمية العلف المستهلك خال   

=        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل التحويل الغذائي  

 الزيادة الوزنية خالل المدة نفسها )مم(

و حسب  اإلنتاج أسبوعياً جمع البيض يومياً في الساعة التاسعة صباحاً طول مدة التجربة :  نسبة إنتاج البيض -5

(. على وفق 1999( حسب ما ذكر ) ناجي وحنا ,H.Dلكل مكرر وعلى أساس عدد إناث السمان في نهاية المدة )

 -المعادلة اآلتية  :

 عدد البيض المنتج الكلي خالل المدة لكل مكرر            

 100×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%( =       ــــــــــــــــــــــــــــــــHDنسبة إنتاج البيض)

 عدد طيور السمان في نهاية المدة× طول المدة باأليام                

 

  : النتائج والمناقشة

وإكليل الجبل وخليطهما في عليقه فروج السمان المستخدمة في التجربة  humi feedتأثير إضافة  نتائج              

( . إذ تظهر  1في الجدول رقم )  زن الجسم , الزيادة الوزنية , استهالك العلف ومعدل التحويل الغذائي موضحه في و

زيادة معنوية في وزن الجسم و الزيادة الوزنية المكتسبة واستهالك العلف لصالح معامالت اإلضافة ) الثانية والثالثة 

الطيور على ألعليقه التي تحتوي على خليط من حامض الهيوميك و والرابعة ( مقارنة بمعاملة السيطرة , إن تغذية 

لصالح المعاملة الرابعة  173.666ع المعامالت  حيث اظهر وزن الجسم تفوق معنوي  إكليل الجبل تفوقت على جمي
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كذلك بالنسبة للزيادة  166.000في حين أظهرت المعاملة األولى اقل متوسط حسابي   (P <0.01)على مستوى 

في حين أعطت المعاملة األولى اقل متوسط  562.700زنية حيث أعطت المعاملة الرابعة أعلى متوسط حسابي  الو

في حين  165.986بينما أعطت المعاملة الرابعة بالنسبة الستهالك العلف أعلى متوسط حسابي  547.883حسابي 

فيف في معامل التحويل الغذائي , كذلك لوحظ تحسين ط 158.386أعطت المعاملة األولى اقل متوسط حسابي 

 .  3.459مقارنة للسيطرة بمتوسط حسابي  3.390للمعاملة الثانية بمتوسط حسابي 

الهيومك ينشط اإلحياء المجهرية  قد يفسر إلى أن حامض تحسن في الزيادة الوزنية المكتسبة في الحقيقةال            

 ( . 2996(وآخرون  Shermerمن كفاءة المادة الغذائية يزيد  األمعاء الدقيقة,  وبالتالي الموجودة  في 

( الذين  1001وآخرون ,  Kocabagli ; 2992وآخرون ,  Stepchenkoمع ما أشار إلية كل من )  النتائجتتفق 

 Hayirli الزيادة الوزنية لدجاج اللحم كما ذكر تأثير إيجابي في كان لها و حامض الهيومك  المواد الهيوميةوجدوا ان 

إن إضافة الهيوميت إلى الوجبات الغذائية يودي إلى زيادة استهالك العلف في الدجاج البياض ,  (  1005آخرون ) و

Parks  زيادة ملحوظة في أدت إلى الوجبات الغذائية إضافة المواد الهيومية إلى  أن ( أشاروا  2964 (وآخرون 

 في تمثيل التقسيم عن طريق تغيير يقوم بتعزيز النمو  humatesاستهالك العلف وقيم معدل وزن الجسم , والهيوميت 

من  عدد محدود هناك إلى حد كبير, غير معروفه للدواجن المواد الهيومية تؤثر على أداء اآللية التي,   المواد الغذائية

 Parksلغذائية  المواد ا في تمثيل التقسيم عن طريق تغيير تؤدي إلى تعزيز النمو المواد الهيومية تبين أن المقاالت

 ( . 2992وآخرون )  Stepchenko,  ) 2964 (وآخرون 

الذين (  1004وآخرون )  Rath  وان النتائج التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة ال تتفق مع ما حصل علية       

إضافة  رت إنأداء النمو للدجاج اللحم ,  بعض الدراسات أظه له تأثير سلبي على أشاروا إلى إن حامض الهيومك

وآخرون )  Yalcinالتجربة  في نهاية وزن الجسم  لم تغير في معدل البياض وجبات السمان الى humate الهيوميت

1005   )Yalcın  ( 1003وآخرون  )  من  المختلفة إلضافة المواد الهيومية والردود , وان هذه النتائج المتباينة

 المواد الهيومية من ألعليقه, ومستويات الجنس, والمكونات الغذائية ,النوع , العمر يكون راجعا إلى دراسات أخرى

 الظروف البيئية .  أو اإلضافة في ألعليقه, ومدة

 Al-Kassie   ( ( 2008ما توصل إليه إما فيما يتعلق بتأثير إكليل الجبل على أداء النمو , تتفق النتائج مع        

بين المجموعات المختلفة  , الزيادة الوزنية الحية اليومية  (P<0.05)وي استهالك العلف كان معنحيث أشار إلى إن 

أن ( إلى  1022وآخرون )   Al-Kassieأشار % مقارنة مع السيطرة , 2أعلى في ألمجموعة التي غذيت على 

الية في % أدت إلى  زيادة معنوية ع 2% و  0.55% ,  0.50التغذية على خليط من اليانسون وإكليل الجبل بتراكيز 

مع مجموعة السيطرة , وبالمقابل معامل التحويل الغذائي  مقارنة لمجموعات اإلضافة  (P ≤ 0.05) وزن الجسم

تغذية ( اللذان وجدا  إن   1006)  Aliو  Ghazalah تحسن في نفس المجموعات بالمقارنة مع مجموعة السيطرة . 

ومعامل  , والزيادة الوزن المكتسبة ,  أوزان الجسم  جبلمن أوراق إكليل ال ٪0.5األفراخ على وجبة تحتوي على  

% من أوراق إكليل الجبل يؤدي  0.5, زيادة مستوى التغذية ألكثر من  التجريبية خالل الفترة أفضل تحويل األعالف

 طيورلل األداء اإلنتاجي تم تحسين أن( الحظوا  1020وآخرون )   Tollbaإلى خفض النمو وهضم المواد الغذائية .  

  (P <0.05)على مستوى  ومعدل التحويل الغذائي( المكتسب , واستهالك العلف المصرية ) وزن الجسم إنتاج اللحوم

في ظل  الوجبات الغذائية إلى األحماض العضوية مع مزيج أو مستخلص من اإلعشاب العطرية لوحدها  مع إضافة

 .  الباردة الظروف البيئية

( الذين الحظوا إلى عدم وجود فروق معنوية على وزن 1022ل إلية عبد وآخرون ) ال تتفق النتائج  مع ما توص

الحظوا  (  1022وآخرون )  Yesilbagالجسم عند إضافة عشبه إكليل الجبل وبذور الحلبة في عالئق فروج اللحم , 

وكفاءة  األداء وزيادة الوزن الحي, األخرى بما في ذلك الستهالك العلف, والمتغيرات معنوية فروق  بان ال توجد

. وباإلضافة إلى  Eالجبل الطيارة وفيتامين  لالتحويل الغذائي عند تغذية فروج اللحم على إكليل الجبل , وزيوت إكلي

  Yesilbagأشار  .نفسه نبات إكليل الجبل مما اثر  في متغيرات األداء أكثر   ت إكليل الجبل الطيارةتأثير زيو ذلك

( لم تكن هناك فروق معنوية في نهاية التجربة بين المجموعات في وزن الجسم عند إضافة إكليل  1023وآخرون ) 

 الجبل لعالئق الدجاج البياض .

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yesilbag%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919575
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 أسابيع من العمر* . - 1 في الياباني السمان النمو على أداء ائيةالغذ اإلضافات تأثير :(2) الجدول

 

 أسابيع

T1 

 سيطرة

 

T2 

إضافة حامض 

 4  الهيوميك

 /كغم علفمم

T3 

إضافة إكليل الجبل 

 مم /كغم علف  17

T4 

 إضافة  حامض الهيوميك 

 مم /كغم  وإكليل الجبل  4

 مم /كغم علف  17 

وزن الجسم 

 النهائي

d  166.000 

± 

0.577 

171.666  b 

± 

0.166 

169.466 c 

± 

0.290 

173.666  a 

± 

0.409 

استهالك العلف 

 التراكمي

D       547.883 

± 

0.274 

552.680 b 

± 

0.133 

550.023 c 

± 

0.250 

562.700  a 

± 

0.500 

معدل الزيادة 

 التراكمية

158.386  d 

± 

0.559 

163.880  b 

± 

0.052 

161.680  c 

± 

0.318 

165.986  a 

± 

0.384 

معدل التحويل 

 الغذائي

3.459   a 

± 

0.005 

3.372   b 

± 

0.012 

3.401  b 

± 

0.025 

3.390  b 

± 

0.009 

 .(p<0.01)األحرف المختلفة في السطر الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت على مستوى 

 

٪ ووزن (H.D) على أساس  إنتاج البيض مقدارمن حيث  المتعلقة بالصفات اإلنتاجية للبيض تشير نتائج            

( , أظهرت النتائج إن التغذية على  3الجدول رقم )  في  التحويل الغذائي ومعامل البيض الكلي  وكتلة البيض الكلية 

اإلضافات الغذائية والتي تشمل حامض الهيوميك وإكليل الجبل تفوق معنوي لصالح المعامالت اإلضافة ) الثانية 

ومعامل التحويل الغذائي مقارنة مع مجموعة   في قيم إنتاج البيض و وزن البيض  وكتلة البيضة والرابعة ( والثالث

دت إلى زيادة و إكليل الجبل أ humi feedالسيطرة. إن تغذية الطيور على  العليقة التي تحتوي على خليط من 

بينما أعطت مجموعة السيطرة اقل متوسط  80.516معنوية في قيم إنتاج البيض حيث أعطت أعلى متوسط حسابي 

في حين  10.400وتفوقت المعاملة الرابعة في وزن البيض حيث أعطت أعلى متوسط حسابي   70.865حسابي 

إما بالنسبة لصفة كتلة البيض فتفوقت المعاملة الرابعة وأعطت  9.811أعطت المعاملة األولى اقل متوسط حسابي 

كذلك لوحظ تحسن ملحوظ في معامل التحويل الغذائي    87.676توسط حسابي وأعطت المعاملة اقل م 97.917

 . 0.313مقارنة مع السيطرة حيث أعطت   0.267لصالح المعاملة الرابعة حيث أعطت متوسط حسابي 

 حيث الحظوا إن إضافة الهيوميت (1005وآخرون ) Kucukersanهذه النتائج تتفق مع ما توصل إلية               

تصل نسبة إضافته (  1005وآخرون ) Hayirliكغم و أكد  / ملغ 60 و 30 عند مستوى الدجاج البياض عالئق إلى

 والكفاءة الغذائية إنتاج البيض ومعامل التحويل . زيادة وزن البيض إنتاج البيض, تحسين يمكن كغم  / غم  0.3إلى 

وآخرون  Hayirli ( ,1004وآخرون  ) Yorukالدجاج البياض وضحها  الى عالئق عند إضافة المواد الهيومية

 في إنتاج البيض , وزيادة كبيرة استهالك العلف في انخفاض كبير على المواد الهيومية أدى إلى أن التغذية( ب 1005)

وكان  .للسيطرة مقارنة معدل التحويل الغذائي في تحسن ملحوظ وكذلك وكتلة البيض وزن البيض عدد البيض,

 وكتلة البيض  وزن البيض كل من كبير على لم يكن له تأثير الذي الهدف الوحيد, مواد الهيوميةال عالي من مستوى

Abdel-Magged   ( 1021وآخرون . ) 
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 في لم يكن له تأثير الهيوميت الذين وجدوا (  1005وآخرون )  Yalcınوال تتفق مع ما توصل الية كل من            

 ( الذين وجدوا إن1005وآخرون )  Hayırlı (  ,1004وآخرون )  Yoruk , بياضدجاج السمان ال من إنتاج البيض

  السيطرة. أعلى من معاملة هيوميت غم / كغم  1و  1 التي غذيت بنسبة الدجاج البياض من إنتاج البيض قيم 

خليط  ي علىأن العالئق اإلضافية التي تحتو  ( إلى1009وآخرون  )   Bozkurt  تتفق النتائج مع ما توصل إلية

وآخرون )  Botsoglou ذكر  , ألمهات فروج اللحم   ووزن البيضة البيض تؤثر في إنتاج الزيوت العطرية لم

 الدجاج, من عمر أسبوعا 40إلى  32 البياض من على أداء العطرية مستخلصات النباتات التغذية في  ( إلى إن 1005

 معامالت التجربة . ينب ووزن البيضة إنتاج البيض ملحوظة في تظهر فروقا

( حيث الحظوا بان ال توجد فروق معنوية في نهاية  1023وآخرون )  Yesilbagال تتفق النتائج  مع ما حصل  

التجربة بين المجموعات في وزن البيض, كتلة البيض عند إضافة إكليل الجبل لعالئق السمان البياض, باإلضافة إلى 

يل الجبل الطيارة أدت إلى زيادة  إنتاج البيض بشكل ملحوظ , زيادة استهالك إن التغذية التي تحتوي على زيوت إكل

العلف بشكل ملحوظ في المجموعات التي تحتوي على خليط زيوت إكليل الجبل  الطيارة , وإعطاء زيوت إكليل 

 Florou-Paneriملغم / كغم تؤدي إلى  تحسين كفاءة التحويل الغذائي . وأشار  100الجبل الطيارة بالمستوى 

في إنتاج البيض, استهالك العلف, معدل  (P <0.05) أنه ال توجد فروق معنوية  على مستوى  (  1004وآخرون ) 

التحويل الغذائي, وزن البيضة  بين المعامالت الغذائية عند إضافة إكليل الجبل وخالت توكوفيرول الى عالئق الدجاج 

 البياض   .

 

 أسابيع من العمر * 14 - 0 في الياباني السمان على صفات البيض غذائيةال اإلضافات تأثير :(3) الجدول

 

 أسابيع

T1  

 سيطرة

 

T2 

حامض إضافة 

 47  الهيوميك

 /كغم علفمم

T3 

إضافة إكليل 

مم  17الجبل 

 /كغم علف

T4 

 إضافة حامض الهيوميك 

 مم /كغم  وإكليل الجبل  47

 مم /كغم علف  17 

نسبة إنتاج البيض 

 ( H.D )على أساس 

70.865 c 

± 

0.274 

74.393 b 

± 

0.326 

75.250 b 

± 

0.100 

80.516  a 

± 

0.347 

 c 9.811 معدل وزن البيض

± 

0.034 

10.211 b 

± 

0.012 

10.290 ab 

± 

0.039 

10.400  a 

± 

0.095 

 c 87.676 معدل كتلة البيض

± 

0.537 

91.605 b 

± 

0.503 

92.537 b 

± 

0.492 

97.917  a 

± 

0.276 

 a  0.313 ويل الغذائيمعامل التح

± 

0.005 

0.286 bc 

± 

0.007 

0.291 b 

± 

0.007 

0.267 c 

± 

0.004 

 .(p<0.01)األحرف المختلفة في السطر الواحد تدل على وجود فروقات معنوية بين المعدالت على مستوى 
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أسبوع . - 1( التكاليف الكلية للمعامالت قيد الدراسة للفترة من  4جدول )   

 

 

بة النس

 المئوية

% 

 

 

 المجموع

T4 

 عدد

 الطيور

.7 

T3 

 عدد الطيور

.7 

T2 

 عدد

 الطيور

.7 

T1 

عدد 

 الطيور

.7 

 المعامالت

 

 

 البيانات

 سعر البيض ) دينار( 24750 24750 24750 24750 99000 36.44

 كلفة اللقاحات ) دينار( 3777 3777 3777 3777 12777 4.42

 فة الفرشة ) دينار(كل 1777 1777 1777 1777 4777 1.47

 كلفة العلف ) دينار ( 20942 .2313 23732 23.10 112000 41.51

 كلفة إكليل الجبل)دينار(   2242.56  2242.56 0.82

 )دينار( Humi feedكلفة   1691.16   1691.16 0.62

1.47 4006.38 2242.56 

1691.16 + 

)  Humi feedكلفة إكليل الجبل    

 دينار (

 أجور نقل )دينار( 5000 5000 5000 5000 20000 7.36

 أجور أخرى )دينار( 4777 4777 4777 4777 16000 5.39

 المجموع )دينار( 65692 67627.16 68024.56 70373.38 271717.1 100

 كلفة الفرخ الواحد)دينار( 1094.86 1127.11 1133.74 1172.88  

 دينار 02777إيراد بيع الذكور بعد أسابيع 

 

أسبوع 14 – 0( التكاليف الكلية للمعامالت قيد الدراسة من  5دول ) ج  

 

 

 النسبة المؤية

% 

 

 المجموع

T4 

 عدد الطيور

3. 

T3 

 عدد الطيور

3. 

T2 

 عدد الطيور

3. 

T1 

 عدد الطيور

3. 

 المعامالت          

 

 البيانات    

 كلفة العلف )دينار( 32640 32640 32640 32640 130560 93.46

 كلفة إكليل الجبل)دينار(   2611.2  2611.2 1.87

 كلفة Humi feed)دينار(  1958.4   1958.4 1.40

3.27 4569.6 2611.2 

1958.4+ 

 كلفة إكليل الجبل )دينار(   

Humi feed + 

 المجموع)دينار( 32640 34596 35251.2 37188 139675.2 100

 حدكلفة الفرخ الوا 906.66 961.00 979.20 1033.60  
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أسبوع * .-1التقييم االقتصادي للمعامالت قيد الدراسة من (  .جدول )   

 

التدفق 

النقدي  

 دينار/ طير

اإليرادات 

الكلية 

للطائر 

الواحد  

 دينار/طير

التكاليف 

الكلية 

للطائر 

الواحد   

 دينار/ طير

التكاليف 

اإلضافية 

ألعليقه 

 دينار/طير

التكاليف 

األخرى   

 دينار/طير

تكاليف 

العلف  دينار 

 / طير

معدل وزن 

الطائر الواحد 

عند البيع  

 مم/طير

 المعاومات

 

المعامالت        

1475.14 2577 1794.3. ------------- .29.153 4.5.072 1...77 T1 

1302.39 2577 1120.11 23.13. .29.153 4.9.0.. 101... T2 

13...2. 2577 1133.04 30.30. .29.153 4.0.27. 1.9.4. T3 

1320.12 2577 1102.33 .5.5.2 .29.153 403.159 103... T4 

.* الجدول من عمل الباحث باالعتماد على نتائج التجربة   

 

من خالل الجدول أعاله يظهر إن معدل وزن الطائر تفوق بالمعاملة الرابعة على المعامالت األخرى إال إن التدفق 

رة وهذا يعزى إلى أسلوب البيع حيث إن الطائر يباع بالعدد وليس بالوزنالنقدي انخفض وتفوقت معاملة السيط  

. 

أسبوع )"إنتاج البيض( * 14-0التقييم االقتصادي للمعامالت قيد الدراسة من (  0جدول )   

 

عائد الدينار 

اإلضافي 

المستثمر 

 دينار/طير

اإليرادات 

اإلضافية  

 دينار/طير

تكاليف 

اإلضافات 

العلفية       

ار /طيردين   

التدفق 

النقدي  

 دينار /طير

اإليرادات 

الكلية من 

البيض     

 دينار/ طير

التكاليف 

الكلية دينار 

 /طير

المعلومات      

  

المعامالت    

---------- -------- ----------- 2701.14 2900.3 97.... T1 

1.07. 92.3. 54.4 21.4.77 3125.7 9.1.77 T2 

1.523 117.0. 02.5 2131.97 31.1.1 909.27 T3 

2.195 203.5. 12..9 2349.07 3333.3 1733..7 T4 

 * الجدول من عمل الباحث باالعتماد على نتائج التجربة 

الجدول أعاله يظهر تفوق المعاملة الرابعة على المعامالت األخرى  من حيث اإليرادات الكلية والتي كانت أكثر من 

ار للطائر الواحد وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع عائد الدينار اإلضافي المستثمر إلى دين 156.54المعاملة األولى بمقدار 

إكليل الجبل و ) وهذا مبلغ كبير نسبيا ويعكس لنا الجدوى االقتصادية من إضافة المكمالت الغذائية من  1.295

 (.  حامض الهيوميك

 

 :المصادر

, دار الدكتور للعلوم اإلدارية واالقتصادية والعلوم  . االقتصاد اإلداري 1020الجبوري , مهدي سعد غيالن , 

 . 160األخرى ص 

 . مطبعة جامعة البصرة.1. إدارة الدواجن .ط1986الزبيدي, صهيب سعيد علوان. 

مع ماء الشرب والتصويم في بعض الصفات   C( . تأثير إضافة فيتامين 1002الشكري , عقيل يوسف عبد النبي )

 –كلية الزراعة  –روج اللحم المربى تحت درجات حرارة مرتفعة. رسالة ماجستير اإلنتاجية والفسلجية لف

 جامعة بغداد .
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, مديرية مطبعة التعليم العالي .  1. تكنولوجيا الدواجن ,ط1989. ناجي الحسين عبد سعد; العزيز عبد حمدي الفياض,

 بغداد . العراق.

. تأثير بذور الحلبة وعشبه إكليل  1022سراء نجم عبد هللا , عبد , عالء عبد العزيز , حسام محسن عبد الوهاب , إ

الجبل في بعض الصفات الدمية والجرثومية والمناعة في فروج اللحم . مجلة الكوفة للعلوم الطبية البيطرية ) 

 1022كانون األول  19 - 16كلية الطب البيطري , جامعة الكوفة  /عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي األول 

 . 55 – 46ء األول ص الجز

( . دراسة لتحديد انسب وقت لحجب العلف ومدته لتخفيف تاثير اإلجهاد 2995عبد الحسن, اسماعيل عبد الرضا)

 جامعة بغداد.-كلية الزراعة-الحراري في فروج اللحم.رسالة ماجستير
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