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  المستخلص

ُجریت        كلیة /  قسم اإلنتاج الحیواني التابع الىفي حقل الطیور الداجنة  الدراسةھذه أ

لمدة ستة  9/11/2017 حتى 28/9/2017من  للمدة) بغداد (ابو غریب جامعة/  الزراعة

ً)  (42اسابیع  الى علیقة  تویات مختلفة من حبوب لقاح النحلتأثیر اضافة مس لدراسةیوما

  ء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجیة.فروج اللحم في االدا

غیر مجنسة بعمر یوم  Ross 308من فروج لحم ساللة  فرخ 300أستخدم في التجربة      

وكل مكرر  ،مكررات لكل معاملة ةثالثمعامالت بواقع  خمس على وزعت الطیورو، واحد

المعاملة االولى (معاملة  :اآلتيوكانت معامالت التجربة على النحو  اً طیر عشرین على ويتیح

الرابعة والخامسة اضافة حبوب لقاح والثالثة، والمعاملة الثانیة، و اضافة) من دونالسیطرة 

  .للمعامالت على التوالي %) 1، 0.75، 0.5، 0.25(النحل بالمستویات 

 زیادةالى  ادى %1 حبوب لقاح النحل بنسبةالى ان استعمال نتائج الدراسة ال اشارت      

راكمي ومعدل استھالك الماء الكلي، مع تحسن معنوي في معدل استھالك العلف التفي  ةمعنوی

نسب التصافي والوزن النسبي للصدر والوزن النسبي للقانصة، مع انخفاض معنوي للوزن 

تحویل الغذائي واالوزان النسبیة النسبي للظھر والرقبة مع عدم تأثر الزیادة الوزنیة ومعامل ال

ان اضافة  اً یوم 21عند عمر نتائج ال تبین من كما للفخذ والقلب والكبد ودھن البطن والجناح.

بالمقارنة مع نسبة PCV ،  Hbالى تحسن معنوي لـ  ادت %0.5حبوب لقاح النحل بنسبة 

ً لتركیز  %0.25، بینما تفوقت معاملة اضافة حبوب لقاح النحل بنسبة %0.75االضافة  معنویا

بالمقارنة مع معاملة السیطرة ومعاملة االضافة  مصل الدمل وحامض الیوریك كلوكوز

% بالمقارنة 1، 0.75، 0.5 ، ویالحظ تفوق معنوي لتركیز البروتین الكلي للمعامالت0.75%

ً في  %1،  0.5ن ، وتفوقت المعاملتا%0.25مع معاملة السیطرة ومعاملة االضافة  معنویا

تفوقت المعاملة  ، بینما%0.75بالمقارنة مع معاملة االضافة  تركیز البومین مصل الدم

 42، وعند عمر %0.25بالمقارنة مع معاملة االضافة  عند حساب تركیز الكلوبیولین 0.75%

البروتین الكلي، والكلوكوز، و،  PCV  ،Hb في الـ لم یكن لحبوب لقاح النحل اي تأثیر اً یوم

 HDLكولیسترول و ال فيتأثیر حبوب لقاح النحل ، وكذلك لم یكن لوالكلوبیولینااللبومین و

، بینما یالحظ ارتفاع معنوي لمعاملة اضافة حبوب لقاح اً یوم 42و  21مصل الدم عند عمر ل

عند عمر  LDLو اً یوم 21عند عمر الدھون الثالثیة تركیز عند حساب  %0.25النحل بنسبة 



 ب
 

عند حساب حصول تفوق معنوي  إلىواشارت النتائج ، بالمقارنة مع معاملة السیطرة اً یوم 42

(اضافة حبوب لقاح  والبوتاسیوم )%0.5(اضافة حبوب لقاح النحل بنسبة  تركیز الكالسیوم

ولم یالحظ  ،%0.75بالمقارنة مع معاملة االضافة  اً یوم 21عند عمر  )%0.25النحل بنسبة 

، وكذلك ال توجد فروق معنویة عند حساب تركیز اً یوم 42وجود فروق معنویة عند عمر 

عند  %0.25 الثانیة وجود تفوق معنوي للمعاملةبینما یتبین  اً یوم 21الصودیوم عند عمر 

  .%0.75بالمقارنة مع معاملة االضافة  اً یوم 42عمر 

  

 


