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 ِ   المستخلص

احدى  الزراعیة  لدائرة البحوثفي محطة ابحاث الدواجن التابعة  تجاربثالث جریت أ
 وازیت الثوم مختلفة من وبأوقات  تشكیالت وزارة الزراعة لدراسة اضافة مستویات وتولیفات

  . لفروج اللحماالداء االنتاجي والفسلجي  في اتھا تأثیرالبصل و 

   التجربة االولى 

 علىعشوائیا غیر مجنسة واحد  یوما) بعمر Cobb 500) فرخا (1155(  وزعت
بمستوى  یوما  42-1من  غذیت االفراخ على علیقة بادئ ونمو ونھائياحدى عشر معاملة ، 

) كیلو 3198.7)،(3141.3)،(3033وطاقة ممثلة ( %22.75،21.125،19.53بروتین خام 
 لبصل كال على حدة وحسب المعامالتم واعلى التوالي ،مضافا الیھا زیت الثوكغم /سعرة 
     .التالیة 

T1=100  علف كغم/زیت ثوم ملغم              T6=100 علف كغم/زیت بصل  ملغم  

T2=200 علف  كغم/   ثوم زیت ملغم           T7=200 علف كغم/ بصل زیت ملغم  

T3=300 علف كغم/ ثوم زیت ملغم         T8=300 علف كغم/ بصل زیت ملغم  

T4=400 علف         كغم/ ثوم زیت ملغم    T9=400 علف كغم/ بصل زیت ملغم  

T5=500 علف كغم/ ثوم زیت ملغم      T10=500 علف كغم/ بصل زیت ملغم  

T11= السیطرة  

) 6طیر وامتدت التجربة ( 35رثالث مكررات وكل مكرفرخ و 105 تضمنت المعاملة الواحدة 
  اسابیع واظھرت نتائج التجربة االولى ما یلي 

وزن الجسم الحي والزیادة الوزنیة وكمیة العلف المستھلك في عدم وجود فروقات معنویة  -1
  .وكفاءة التحویل الغذائي لكافة معامالت التجربة 

 T3(االضافة معامالت  بعض) في نسبة الھالكات في  P<0.05حصول انخفاض معنوي ( -2
 ،T4 ،T5،T8 ،T9 ،T10  وكانت معاملة مع مجموعة السیطرة مقارنةT4   االقل في نسبة

 الھالكات .
 ، T1) في كولیسترول مصل الدم لمعامالت ( P<0.05حصول انخفاض معنوي ( -3

،T3،T4،T6،T7،T8،T9 و T10  وتركیز كلوكوز مصل الدم في معاملة (T5  42عند 
َ مع معاملة السیطرة  یوما من عمر الطیور  . T11مقارنة

  التجربة الثانیة 

وزعت عشوائیا  غیر مجنسة  (Cobb 500)یوما) فرخا بعمر  1365(  تم استخدام
 كافة المعامالتفي على نفس العلیقة من طاقة وبروتین االفراخ  غذیت على ثالثة عشر معاملة 



 ب
 

وبأوقات كال على حدة ملغم/كغم   400و 300بالمستویات البصل  وامضافا الیھا زیت الثوم 
) یوما لمعرفة تأثیر مستویات ووقت االضافة على 42-1) و(42-22) و(21- 1مختلفة من (

  وحسب المعامالت المبینة في ادناه .الصفات االنتاجیة والفسلجیة   

T1=300 اسبوع 3- 1عند عمر أضافة  علفكغم /زیت الثوم  ملغم  

T2=400 اسبوع 3- 1 عمر عند إضافةعلف  كغم/ الثوم زیت ملغم  

T3=300 اسبوع 6- 4عند عمر  إضافةعلف  كغم/ الثوم زیت ملغم  

T4=400 اسبوع 6- 4 عمر عند إضافةعلف  كغم/ الثوم زیت ملغم  

T5=300 اسبوع 6- 1عند عمر  إضافةعلف  كغم/ الثوم زیت ملغم  

T6=400 اسبوع 6- 1عند عمر  إضافةعلف  كغم/ الثوم زیت ملغم  

T7=300 اسبوع 3- 1عند عمر  إضافةعلف  كغم/ البصل زیت ملغم  

T8=400 اسبوع 3- 1عند عمر  إضافةعلف  كغم/ البصل زیت ملغم  

T9=300 اسبوع 6- 4عند عمر  إضافة علف كغم/ البصل زیت ملغم  

T10=400 اسبوع 6-4عند عمر  إضافةعلف  كغم/ البصل زیت ملغم  

T11=300 اسبوع 6-1عند عمر  إضافة علف كغم/ البصل زیت ملغم  

T12=400 اسبوع 6-1عند عمر  إضافةعلف  كغم/ البصل زیت ملغم  

T13= السیطرة  

) طیر وامتدت التجربة 35ثالث مكررات وكل مكرر (فرخ وب 105 تضمنت المعاملة الواحدة 
  ) اسابیع واظھرت النتائج التالیة .6(

 T5( معامالت االضافةلوالزیادة الوزنیة   وزن الجسم ) في p<0.05زیادة معنویة (  حصول -1
،T6   ( في حین كانت المعاملة  بمعاملة السیطرةمقارنةT2  اقل استھالكا للعلف من باقي

) افضل تحسن في كفاءة التحویل  T5  )p<0.05معامالت التجربة ،بینما شھدت المعاملة 
 . الغذائي 

) في نسبة الھالكات في جمیع معامالت االضافة عدا  p<0.05حصول  انخفاض معنوي  ( -2
 بمعاملة السیطرة .مقارنة   T7معاملة 

  T6 )، (T5ت ) في كولیسترول مصل الدم في معامال p<0.05حصول  انخفاض معنوي ( -3
ً مع معاملة السیطرة  )T8  و T1 ،T2،T5،T6والدھون الثالثیة لمعامالت ( ، في  T13مقارنة

. في حین حصل ارتفاع T9في معاملة   LDLمستویات )  p<0.05( حین انخفضت معنویا
 .مع بقیة المجامیع مقارنة   T9لمعاملة   HDL) في مستوى  p<0.05معنوي (



 ت
 

 مع مقارنة  T6) في تركیز بروتین مصل الدم لمعاملة  p<0.05حصول  زیادة معنویة (  -4
ً مع معاملة السیطرة   .  T13مقارنة

في االستجابة المناعیة الخلطیة ضد مرض  )   p<0.05(حصول  زیادة معنویة     -5
 ببقیة المجامیع .مقارنة ) T12  و  T5  ،T6 ،T11النیوكاسل والكمبورا لمعامالت (

  الثالثة التجربة 

وزعت  غیر مجنسة ) Cobb500ما واحد (وفرخا بعمر ی )1365( تم استخدام 
طیر لدراسة تأثیر اضافة  35عشوائیا على ثالثة عشر معاملة بثالث مكررات شمل كل مكرر 

غذیت  ،على الصفات االنتاجیة والفسلجیة تولیفات  من زیت الثوم والبصل وبأوقات مختلفة  
من زیت الثوم والبصل وحسب  على نفس العلیقة من طاقة وبروتین مضافا الیھا االفراخ 

  ادناه  المعامالت

T1= 300  اسبوع 3- 1عند عمر اضافة علف بصل /كغم زیت ملغم  300 ×ثوم زیت ملغم   

T2=300 اسبوع 3-1اضافة عند عمر  علف كغم/ بصل زیت ملغم 400×  ثوم زیت ملغم  

T3=400 اسبوع 3-1علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 300×  ثوم زیت ملغم  

T4=400 اسبوع 3-1علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 400×  ثوم زیت ملغم  

T5=300 اسبوع 6-4علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 300×  ثوم زیت ملغم  

T6=300 اسبوع 6-4علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 400×  ثوم زیت ملغم   

T7=400 اسبوع 6-4علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 300×  ثوم زیت ملغم  

T8=400 اسبوع 6-4علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 400×  ثوم زیت ملغم  

T9=300 اسبوع 6-1علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 300×  ثوم زیت ملغم  

T10=300 اسبوع 6- 1علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 400×  ثوم زیت ملغم  

T11=400 اسبوع 6- 1علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 300×  ثوم زیت ملغم  

T12=400 اسبوع 6- 1علف اضافة عند عمر  كغم/ بصل زیت ملغم 400×  ثوم زیت ملغم  

T13=  السیطرة  

   بینت النتائج ما یلي  :

) T6 ،T7 ،T8لمعامالت (الوزنیة  والزیادة  في وزن الجسم (p<0.05)معنویة  زیادة حصول -1
یوما ) 42- 1) اضافة من (T12و  T9،T10  ،T11یوما )  ومعامالت (   42- 22اضافة من (



 ث
 

في نسبة الھالكات لمعظم معامالت  (p<0.05)كما حصل انخفاض معنوي ،  من عمر الطیور 
 بمعاملة السیطرة .مقارنة االضافة 

والدھون الثالثیة   T9في كولیسترول مصل الدم لمعاملة  (p<0.05)حصول انخفاض معنوي  -2
 بمعاملة السیطرة .مقارنة ) T5 ،T9لمعاملة (

مقارنة  T 9لمعاملة في تركیز كلوكوز مصل الدم  (p<0.05)حصول انخفاض معنوي  -3
) في حین حصلت زیادة معنویة  T13 , T8, T6,T5,T4,T3,T2 ,T1بمعامالت (

(p<0.05) بمعاملة مقارنة ضافة في تركیز البروتین الكلي لمصل الدم  لكافة مجامیع اال
 السیطرة .

في االستجابة المناعیة الخلطیة ضد مرض النیوكاسل  ) p<0.05حصول  زیادة معنویة (    -4
) T12  و  T9  ،T10 ،T11یوما ) ( 42- 1والكمبورا لمعامالت االضافة المستمرة  من (

 ببقیة المجامیع .مقارنة 
 

نستنتج من الدراسات الثالثة ان اضافة زیت الثوم والبصل وبأوقات مختلفة حسن من الصفات 
 االنتاجیة والفسلجیة ورفع المناعة  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  


