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المستخلص

Rosmarinus (  كمضاد أكسدة صناعي ومسحوق اوراق اكليل الجبلE اجريت هذه التجربة لمعرفة تأثير إضافة مستويات مختلفة من فيتامين
 فرخ لحم ساللة روز غير مجنس بعمر150  استخدم.) كمضاد أكسدة طبيعي إلى عليقة فروج اللحم في األداء ال نتاجي وصفات الذبيحةOfficinalis
 ربيت كمجموعة واحدة خالل األسبوع األ ول من العمر وعند بداية األسبوع الثاني وزنت فرديآ ووزعت عشوائيآ على خمسة معامالت بثالثة,يوم واحد

 فيما,) معاملة مقارنة إذ غذيت األفراخ فيها على عليقة قياسية خالية من الضافةT1(  عدت المعاملة األولى,مكرر/ فرخ10 مكررات لكل معاملة وبواقع
 وتضمنت المعاملتان الرابعة,كغم من العليقة بالتتابع/E  غم فيتامين1.50 و0.75 تضمنت المعاملتان الثانية والثالثة العليقة القياسية مضافآ لها
T4 وT3 ) للمعامالتP<0.05(  اظهرت نتائج التجربة تفوقآ معنويآ.كغم منها بالتتابع/ غم من مسحوق اكليل الجبل1.50 و0.75 والخامسة إضافة
 كما تفوقت المعامالت اعاله, والمقارنة في معدل وزن الجسم الحي عند األسابيع الثالث والرابع والخامس من عمر األف ارخT2  على المعاملتينT5و

) على المعاملة الثانية في معدل الزيادة الوزنية المتحققة خالل األسبوع الثالث وفي معدالت استهالك العلف عند االسبوع الخامس منP<0.05(معنويآ

 ولم تسجل فروقات معنوية في نسبة التصافي بين جميع معامالت, واظهرت طيور جميع معامالت ال ضافة تحسنآ في معامل التحويل الغذائي,التجربة

.( في نسبة قطعة الصدر والمعاملة الرابعة في نسبة الجناحين على باقي المعامالتP<0.05)  وتفوقت المعاملتان الثانية والخامسة معنويآ,التجربة

 ومسحوق أوراق اكليل الجبل إلى عالئق فروج اللحم ادى إلى حصول تحسن في الصفات ال نتاجيةE يستنتج من التجربة الحالية أن إضافة فيتامين
.للفروج لذا نوصي بإمكانية ادخالهما كإضافات غذائية في العليقة بهدف تحسين األداء ال نتاجي للفروج
E  فيتامين,  اكليل الجبل,  فروج لحم:الكلمات المفتاحية
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ABSTRACT
This study was carried out to study the effect of adding different levels of Vit. E as an artificial antioxidant and
rosemary leaves as a natural antioxidant to broiler diet on performance traits and carcass characteristics. One
hundred fifty one- day old Ross strain unsexed chicks were reared together as one group during the 1 st week of
age then the chicks were randomly distributed into five treatments groups. Each group were divided into three
replicates with 10 birds per one. The treatments were as follows: T1 (control) without any addition,T2 and T3
included the addition of 0.75 and 1.50 g Vit. E/kg diet respectively and T4 and T5 included the addition of 0.75
and 1.50g rosemary leaves/kg diet respectively. The results revealed that treatments T3,T4and T5 showed
significant superiority (P<0.05) on T2 and T1(control g roup) in live body weight at the 3rd, 4th and 5th weeks of
age ,as well as these treatments were superiority (P<0.05)over T2 in body weight gain at the 3rd week of age, and
in the amount of feed consumption during the 5 th week. All treatments of addition showed improvements in the
means of feed conversion ratio. No significant differences among all treatments in dressing percentage were
observed, however T2 and T5 showed significant superiority (P<0.05) in the percentage of breast cut, whereas T4
showed significant superiority in wings percentage over other treatments. It can be concluded that the addition
of Vit. E or rosemary leaves to broiler diet gives good improvement in the productive characteristics of the
chicks, so it can be recommended that the addition of these feed additives to broiler rations may improve their
productive performance.
Key words: broiler, rosemary leaves, vit. E
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الطيور قد تلقت الرعاية االدارية والبيطرية الالزمة على وفق

المقدمة

توصيات الشركة المنتجة للساللة وجرى ايواء الطيور في

تتميز السالالت الحديثة لفروج اللحم باستهالك كميات كبيرة

قاعة للتربية األرضية توفرت فيها جميع الظروف المالئمة

من العلف لمقابلة وسد احتياجات النمو السريع مما ينتج عنه

لتربية فروج اللحم ،إذ ربيت تربية أرضية كمجموعة واحدة

زيادة في عمليات األيض ومن ثم تحرير كميات كبيرة من
الجذور الحرة التي تعمل على تحطيم الجزيئات الحيوية في
الخاليا

الجسمية

كالبروتينات

والدهون

خالل األسبوع االول من العمر وعند بداية األسبوع الثاني من
العمر وزنت فرديآ ووزعت عشوائيآ على خمس معامالت

والكربوهيدرات

بثالثة مكررات لكل معاملة وبواقع  10فرخ/مكرر .عدت

واألحماض النووية ،ومن ثم إحداث خلآل في نظام التوازن

الموجود طبيعيأ في الجسم بين إنتاج الجذور الحرة ومقاومة

المعاملة األولى ( )T1معاملة مقارنة إذ غذيت األفراخ فيها

األكسدة عن طريق مضادات األكسدة الموجودة طبيعيأ في

على عليقة قياسية خالية من اإلضافة والتي اعتمدت كعليقة

قياسية لجميع معامالت التجربة (جدول  ،)1فيما تضمنت

الجسم فيحدث االجهاد التأكسدي الذي يعمل على تحطيم

المعاملتان الثانية والثالثة العليقة القياسية مضافآ لها 0.75

المادة الوراثية  DNAوالبروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات

و 1.50غم من فيتامين/Eكغم من العليقة بالتتابع،

وكذلك يعمل على أكسدة األحماض الدهنية غير المشبعة في

أغلفة الخاليا ( .)4توجد عدة أنواع من مضادات األكسدة

والمعاملتان الرابعة والخامسة إضافة  0.75و 1.50غم من

منها يتكون طبيعيآ في الجسم جراء العمليات الحيوية

مسحوق اوراق أكليل الجبل/كغم من العليقة بالتتابع.
جدول  .1المكونات والتركيب الكيميائي ( )%للعالئق

كالكلوتاثايون والكلوتاثايون بيروكسديز والكاتليز والسوبر
اوكسايد دسميوتيز ،وفي حالة عدم كفاية هذه المضادات

المستخدمة في التجربة

يصبح من الالزم إضافة مضادات أكسدة صناعية تعمل على

مكونات العليقة %

التخلص من الجذور الحرة ومنها فيتامين  Eالذي يعمل على

ذرة صفراء
حنطة
كسبة فول الصويا
()1
مركز بروتيني ()2
زيت زهرة الشمس
حجر كلس
داي كالسيوم فوسفيت
ملح طعام
المجموع

حماية األحماض الدهنية غير المشبعة في جدار الخاليا من
األكسدة بفعل الجذور الحرة ( )11أو من مصادر طبيعية

كأوراق أكليل الجبل التي تحتوي على نسب عالية من مركبات
لها خصائص مضادة لالكسدة مثل rosmaric acid

و Flavonoidsو ،)9( phenolic acidsإذ تعد مركبات

الطاقة الممثلة كيلو
سعرة  /كغم عليقة
البروتين الخام %
نسبة الطاقة :
البروتينCP Ratio
الميثايونين +
السستين %
الاليسين %
الفسفور المتيسر %
االلياف الخام %
الدهن الخام %

مقيدة لأليونات المعدنية المحفزة لألكسدة كالحديد والنحاس،
وهناك دراسات استخدمت مضادات أكسدة طبيعية في عالئق
فروج اللحم ( )7ودراسات اخرى استخدمت فيها مضادات

أكسدة صناعية ( ،.)3 ،1لذا هدفت الدراسة الحالية إلى
مقارنة تأثير إضافة مضادات أكسدة صناعية (فيتامين )E

5.0
5.0
5.0
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
0.7
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
100
100
100
التركيب الكيميائي المحسوب ()3

5.0
0.5
0.7
0.1
0.2
100

5.0
0.5
0.7
0.1
0.2
100

2950

2950

2950

2950

2950

21.5

21.5

21.5

21.5

21.5

173.2

173.2

173.2

173.2

173.2

0.73

0.73

0.73

0.74

0.74

0.82
0.50
3.84
3.10

0.82
0.55
3.89
3.18

0.81
0.57
3.91
3.12

0.81
0.59
3.93
3.13

0.80
0.61
3.96
3.15

المركز البروتيني المستخدم من نوع  Goldenمنشأ اردني يحوي على

المواد والطرائق

 %40بروتين خام و 2500كيلوسعرة/كغم طاقة ممثلة و %9دهون

اجريت هذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة
الحيوانية

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

على  %44بروتين خام و 2230كيلو سعرة/كغم طاقة ممثلة)2( .

في األداء اإلنتاجي لفروج اللحم.

في كلية

1
40.0
28.5

2
40.0
28.5

3
40.0
28.5

( )1كسبة فول الصويا المستخدمة من مصدر ارجنتيني وقد احتوت

مع مضادات أكسدة طبيعية (أوراق أكليل الجبل) إلى العليقة

الزراعة/جامعة بغداد

المعامالت
4
40.0
28.5

5
40.0
28.5

و %4.5الياف خام ,كما يحوي على الميثايونين والاليسين )3( .التحليل

للمدة من

الكيميائي لمكونات العالئق وفقآ لما اورده .)12( NRC

قدم العلف والماء بصورة حرة لألفراخ خالل أسابيع التجربة.

 2012/11/20لغاية  2012/12/26استخدم فيها  150فرخ

جرى حساب وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية وكمية العلف

لحم ساللة روز غير مجنس بعمر يوم واحد تم الحصول

المستهلك ومعامل التحويل الغذائي طيلة أسابيع التجربة فيما

عليها من أحد المفاقس األهلية في أبي غريب ،وكانت
11

الحميد وآخرون

مجلة العلوم الزراعية العراقية – 1112 ,14-11 :)1(64
حسبت نسبة التصافي والوزن النسبي لقطعيات الذبيحة عند

منع التزنخ التأكسدي للدهون غير المشبعة في األعالف

عمر التسويق ( 5أسابيع) .حللت بيانات التجربة احصائيآ

والتي تسبب تحطيمآ للدهن نفسه وللفيتامينات الذائبة فيه

بتطبيق التصميم العشوائي الكامل ( )CRDوقورنت المعنوية

التزنخ قد تتفاعل مع جذور أمينات الاليسين مما يؤدي إلى

بين المتوسطات باختبار  )6( Duncanمتعدد الحدود

نقص القيمة الحيوية للغذاء وخفض محتواه من الطاقة (،)2

واستعمل البرنامج االحصائي الجاهز  )13( SASفي

ويعمل فيتامين  Eمضاد أكسدة داخل الجسم إذ يعمل على

النتائج والمناقشة

األكسدة بفعل الجذور الحرة ( .)14اتفقت هذه النتائج مع ما

حماية األحماض الدهنية غير المشبعة في جدار الخاليا من

التحليل االحصائي.

تشير نتائج التحليل االحصائي (جدول  )2إلى وجود فروق

اورده آخرون ( 5و ،)1وقد ادى هذا التحسن إلى اظهار

معنوية في متوسط وزن الجسم الحي بين معامالت التجربة

فروق معنوية ( )P<0.05في معدل الزيادة الوزنية (جدول )3
لطيور هذه المعاملة ( )T3في األسبوعين  2و 3إذ حققت

عند األسابيع العمرية  3و 4و 5فيما لم تكن الفروق معنوية

طيورها أعلى معدل لهذه الصفة مقارنة مع طيور المعاملة

عند األسبوع الثاني ،وتفوقت المعامالت  T3و T4وT5

الثانية في حين لم تختلف معنويآ عن معاملتي اكليل الجبل

( 1.5غم فيتامين  Eو 0.75و 1.5غم أكليل الجبل/كغم من
العليقة) بالتتابع معنويآ ( )P<0.05على المعاملة T2

( T4و )T5من جهة ومعاملة المقارنة من جهة اخرى .هذا

(0.75غم فيتامين/Eكغم من العليقة) وعلى المعاملة T1

ولم تسجل فروق معنوية في متوسط الزيادة الوزنية بين جميع

معامالت التجربة عند األسبوعين  4و 5من عمر الطيور،

(المقارنة) عند األسبوعين الثالث والرابع في حين تفوقت

أما عند حساب الزيادة الوزنية التراكمية نالحظ تفوق

معاملتي اكليل الجبل ( T4و )T5معنويآ ( )P<0.05على

المعامالت  T3و T4و T5على المعاملة  T2ومعاملة

معاملة المقارنة عند العمر نفسه وكان أعلى معدل وزن جسم

المقارنة .يتبين من الجدول  4عدم حصول فروق معنوية بين

حي لدى الطيور التي تغذت على عليقة مضافآ لها  1.5غم

معامالت التجربة المختلفة في متوسط وزن العلف المستهلك

مسحوق أوراق اكليل الجبل ( .)T5ومن جهة اخرى لم

خالل األسبوعين  2و 3من العمر ،بينما ظهرت هذه الفروق

تختلف هذه المعاملة معنويآ خالل األسبوع الخامس عن

خالل األسبوعين  4و ،5إذ ارتفعت كمية العلف المستهلك

معاملتي فيتامين  T2( Eو )T3اللتان بدورهما لم تختلفا

معنويآ للمعاملة  T5عند األسبوع الرابع للتجربة على

معنويآ عن معاملة المقارنة .ربما يعود سبب الزيادة الحاصلة

المعاملتين  T3و T4اللتين لم تختلفا معنويآ عن المعاملتين

في أوزان طيور معامالت أكليل الجبل بكال المستويين (0.75

 T1و ،T2وعند األسبوع  5تفوقت المعاملتان  T3وT5

و 1.5غم) مقارنة مع أوزان طيور معاملة فيتامين E

معنويآ على المعاملتين  T1و T2في حين لم تختلف المعاملة

بالمستوى  0.75غم إلى دور أكليل الجبل في تنظيم عملية

 T4معنويآ عن جميع هذه المعامالت ،وعند حساب كمية

الهضم والتمثيل الغذائي آلحتواء أوراقه على مواد فعالة متمثلة

العلف المستهلك التراكمي لم تسجل فروقآ معنوية بين جميع

في  carnosolو borneolو carnosic acidو caffeic

معامالت التجربة .جاءت هذه النتائج متفقة مع ما ذكره

 acidالتي تعمل على تحفيز افراز العصارات الهاضمة في

 Ghazalahو )8( Aliمن ارتفاع كمية العلف المستهلك من

القناة الهضمية للطير مما يحقق االستفادة القصوى من المادة

قبل طيور معامالت أكليل الجبل بالمستويات  0.5و1.0

الغذائية الالزمة آلنجاز الفعاليات الحيوية والتفاعالت

و 2.0عند عمر  49-28يومآ ،ويتضمن جدول  5متوسطات

الكيميائية لالدامة واإلنتاج ( .)10اتفقت هذه النتائج مع

معامل التحويل الغذائي لطيور معامالت التجربة ويالحظ

ماحصل عليه  Ghazalaو )8( Aliاللذان اع از سبب الزيادة

ظهور فروق معنوية ( )P<0.05في هذه الصفة خالل

الحاصلة في أوزان الطيور التي تغذت على عليقة مضافآ لها

مسحوق اوراق اكليل الجبل بنسبة  %1.75ومع ماذكره

األسبوعين  2و ،3إذ سجلت المعاملة الثانية المتضمنة

 Altanوآخرون ( )4إلى الدور الذي يؤديه فيتامين E

فيتامين  Eبالمستوى  0.75غم/كغم علف اردئ الطيور في

كمضاد أكسدة صناعي خارج وداخل الجسم إذ يعمل على

كفاءة التحويل الغذائي خالل األسبوع الثاني مقارنة مع باقي
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اظهرت جميع معامالت اإلضافة تحسنآ معنويآ في هذه

من صحة الطير مما تنعكس على أداءه اإلنتاجي ،ويتضمن

الصفة ،إذ سجلت طيور المعامالت  T2و T3و T5أقل قيمة

جدول  6البيانات المتعلقة بوزن الذبيحة ونسبة التصافي

لمعامل التحويل الغذائي مقارنة مع معاملة المقارنة ،ولم

والوزن النسبي للقطعيات معامالت التجربة معنويآ في وزن

تسجل فروق معنوية بين معامالت اإلضافة عند األسبوعين 4

الذبيحة وفي نسبة التصافي ،اما بالنسبة للوزن النسبي

و 5من عمر الطيور وكذلك الحال بالنسبة للمدة الكلية

للقطعيات فقد سجلت المعاملتان  T2و T5أعلى وزن نسبي

لطيور معامالت اإلضافة يعود إلى كون هذه اإلضافات

للجناحين وبشكل معنوي .لم يكن آلي من نسب اإلضافة أي

محفزات نمو للطير من خالل عملها كمضادات أكسدة من

تأثير معنوي في نسبة الهالكات الحاصلة بين الطيور علمآ

جهة وكذلك عمل مكونات أوراق أكليل الجبل كالزيوت

أن الهالكات الحاصلة طيلة مدة التجربة لن تصل .%1

لقطعة الصدر في حين سجلت المعاملة  T4أعلى وزن نسبي

للتجربة  5-2اسبوعآ .إن التحسن في كفاءة التحويل الغذائي

األساسية والمركبات الفينولية كمضادات بكتيرية وفطرية تعزز

جدول  .2تأثير إضافة فيتامين  Eومسحوق أوراق أكليل الجبل إلى عالئق فروج اللحم في متوسط وزن الجسم الحي
(غم) (±الخطأ القياسي) خالل األسابيع ال نتاجية  5-2اسبوعآ من عمر الفروج

المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
مستوى المعنوية

متوسط وزن الجسم الحي (غم) (±الخطأ القياسي )
العمر(اسبوع)
4
3
2
1161.11c±1.1
761.13c±1.5
423.00±1.4
1118.67c±1.0
727.53c±1.8
435.00±1.5
1195.55ab±1.5
844.73a±1.9
445.67±1.1
1198.89 ab ±1.1
830.07ab±1.1
458.33±1.9
1213.33a ±2.2
804.00 ab±1.3
453.67±1.4
*
*
N.S

5
1983.22b ±1.6
2036.67 ab ±1.3
2076.66 ab ±1.1
2115.00 a ±1.7
2175.55 a ±1.1
*

جدول  .3تأثير إضافة فيتامين  Eومسحوق أوراق أكليل الجبل إلى عالئق فروج اللحم في متوسط الزيادة الوزنية (غم)
(±الخطأ القياسي) خالل األسابيع ال نتاجية  5-2اسبوعآ من عمر الفروج

المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
مستوى المعنوية

2
287.05a±1.6
182.53b±1.4
289.07a±1.3
261.73ab±1.1
240.33ab±1.6
*

متوسط الزيادة الوزنية (غم) (±الخطأ القياسي )
العمر(اسبوع)
5
4
3
822.11±2.2
399.97±1.4
338.13ab±1.2
918.00±1.6
391.13±1.1
292.53b±1.9
881.11±1.7
350.82±1.3
399.07a±1.8
916.11±1.5
368.82±1.2
371.73ab±1.4
962.22±1.8
409.33±1.4
350.33ab±1.8
N.S
N.S
*

الزيادة الوزنية التراكمية(غم)
1847.26b±1.1
1784.19b±3.1
1920.07a±2.3
1918.39a±3.5
1962.21a±1.1
*

جدول  .4تأثير إضافة فيتامين  Eومسحوق أوراق أكليل الجبل إلى عالئق فروج اللحم في متوسط العلف المستهلك (غم)
( ±الخطأ القياسي) خالل األسابيع ال نتاجية  5-2اسبوعآ من عمر الفروج

المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
مستوى المعنوية

2
400.05±1.6
434.11±1.1
427.67±3.4
401.30±2.9
390.63±4.1
N.S

متوسط العلف المستهلك (غم) (±الخطأ القياسي )
العمر(اسبوع)
4
3
710.70ab±1.4
627.26±1.1
740.80ab±2.2
625.78±2.2
691.80b±4.1
602.64±1.4
700.30b±5.2
635.27±4.5
780.40a±2.0
600.77±1.7
*
N.S

16

5
1536.74b±1.9
1511.47b±1.8
1614.50a±1.4
1588.66ab±1.1
1607.73a±1.5
*

المعدل العام(غم)
3274.75±1.6
3312.16±1.7
3336.61±1.8
3325.53±1.4
3379.53±1.1
N.S
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جدول  .5تأثير إضافة فيتامين  Eومسحوق أوراق أكليل الجبل إلى عالئق فروج اللحم في متوسط معامل التحويل الغذائي (غم
علف/غم زيادة وزنية) ( ±الخطأ القياسي) خالل األسابيع ال نتاجية  5-2اسبوعآمن عمر الفروج
المعامالت
T1
T2
T3
T4
T5
مستوى المعنوية

متوسط معامل التحويل الغذائي (غم علف/غم زيادة وزنية) (±الخطأ القياسي )
العمر(اسبوع)
المعدل العام (5 -2اسبوعا)
5
4
3
2
1.71±1.7
1.87±1.0
1.78±1.0
1.86 a±0.0
1.40 b±1.1
1.88±1.0
1.65 ±0.0
1.89±1.3
1.60 b±1.1
2.40 a±1.4
1.70±1.1
1.83±1.3
1.97±1.2
1.51 b± 1.5
1.50 b±1.9
1.72±1.6
1.73±1.5
1.90±1.1
1.71 ab±1.0
1.53 b±1.0
1.67±1.3
1.67±1.1
1.91±1.6
1.47 b± 1.5
1.63 b±1.0
N.S
N.S
N.S
*
*

جدول  .6تأثير إضافة فيتامين  Eومسحوق أوراق أكليل الجبل إلى عالئق فروج اللحم في وزن الذبيحة المنظفة ونسبة
التصافي والوزن النسبي للقطعيات ( ±الخطأ القياسي) من عمر الفروج
وزن الذبيحة المنظفة ونسبة التصافي والوزن النسبي للقطعيات (±الخطأ القياسي )
نسبة
وزن الذبيحة
الظهر
الجناحان
الفخذ كامآل
الصدر
التصافي
المعامالت
المنظفة (غم)
%
19.22±2.2
9.06±1.9 c
28.97±1.8
36.55±1.1 b 74.58±5.6 1810.00±1.5
T1
18.61±1.8 9.36± 1.1 bc 28.97±2.5
37.30±1.9 a 75.69±5.5 1823.33±1.8
T2
21.05±1.9
9.83±1.3 b
28.26±4.4
34.81±1.5 d 73.77±6.4 1800.00±1.4
T3
18.51±2.2
10.49±1.1 a
28.80±2.8
35.53±1.4 c 74.47±7.1 1788.33±4.7
T4
20.07±1.6
9.36±1.0 bc
26.81±8.6
37.50±1.7 a 71.99±5.4 1801.67±3.2
T5
N.S
*
N.S
*
N.S
N.S
مستوى المعنوية
*المتوسطات التي تحمل حروفآ مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويآ ).)P<0.05

الرقبة
5.96±1.1
6.36±1.2
5.84±1.9
6.39±1.1
6.10±1.1
N.S

 :N.Sعدم وجود فروق معنوية.

 :T1معاملة المقارنة و0.75 :T2غم فيتامين  Eو 1.5 :T3غم فيتامين  Eو 0.75 :T4غم أكليل الجبل و 1.5 :T5غم أكليل الجبل/كغم.
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