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تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق اليانسون والزنجبيل إلى العميقة في األداء اإلنتاجي
لمدجاج البياض لساللة شيفر ( )shaverبعمر  56أسبوع
مثنى عبد الحميد النوري

كمية الطب البيطري /جامعة الفموجة

الخالصة
أجريت التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لكمية الطب البيطري /جامعة الفموجة لممدة من 2010/11/28
ولغاية  2011/2/19واستيدفت التجربة دراسة تأثير إضافة مستتويات متتمفتة متن مستحوي اليانستون والزنجبيتل إلت
العميقة في األداء اإلنتاجي لمدجاج البياض .واستتتدمت في ىذه التجتربة  105دجاجتتة بياضتتة بيضتاء لستشلة تيفر
األمريكية ( )shaverبعمر  56أسبوعاً بمعدل إنتاج بيض  %73عمت أستاس  H.D.حيتث وزعتت بصتورة ع توايية
عمت  5معتتامشت وبوا تتع  3مكتتررات لكتتل معاممتتة و 7دجاجتتات لكتتل مكتترر ( 21دجاجتتة /معاممتتة) .تتممت المعاممتتة

األولت ( )T1معاممتتة الستتيطرة و تتدمت لمتتدجاج البيتاض العميقتتة األساستتية التاليتتة متتن أيتتة إضتافات ،المعاممتتة الثانيتتة
( )T2والثالثتتة ( )T3تتدمت لمتتدجاج البيتتاض العميقتتة األساستتية مضتتافا إلييتتا  0.5و %1.0مستتحوي اليانستتون عم ت
التوالي ،المعاممة الرابعة ( )T4والمعاممة التامسة ( )T5تدمت لمتدجاج البيتاض العميقتة األساستية مضتافا إلييتا 0.5

و %1.0مس تتحوي الزنجبي تتل عمت ت التت توالي .تض تتمنت التجرب تتة تقي تتيم الص تتفات اإلنتاجي تتة التالي تتة :إنت تتاج الب تتيض ،وزن
البيض ،استيشك العمف ،كتمة البيض ومعامل التحويل الغذايي .أظيرت النتايج إل ان إضتافة اليانستون إلت عميقتة
الدجاج البياض أدى إل تحسن معنوي ( )p<0.05في المعدل العام إلنتاج البيض ،وزن البيض ،استتيشك العمتف،
كتمة البيض ومعامل التحويل الغذايي بالمقارنة مع معاممة السيطرة ،كما أ ارت النتايج إل ان إضتافة الزنجبيتل إلت
عميقتتة التتدجاج البيتتاض بنستتب  0.5و %1.0أدى إل ت تحستتن معنتتوي( )p<0.05فتتي المعتتدل العتتام لصتتفات إنتتتاج

البتتيض ،كتمتتة البتتيض ومعامتتل التحويتتل الغتتذايي ،بينمتتا كتتان التحستتن المعنتتوي ( )p<0.05لصتتفة وزن البتتيض فقتتط
لمعاممة إضافة الزنجبيل بنسبة  %1.0إل العميقتة بالمقارنتة متع معاممتة الستيطرة ،وفتي الو تت نفستو لتوحظ انتفتاض
معنوي ( )p<0.05لكمية العمف المستيمكة لمعاممتي إضافة الزنجبيل إل العميقة بالمقارنة مع معاممة السيطرة .كمتا
بينت النتايج ان إضافة اليانسون بنسبة  %1.0إلت العميقتة أدى إلت تحستن معنتوي فتي المعتدل العتام لصتفات إنتتاج
البيض ،وزن البيض ،كتمة البيض واستيشك العمف وانتفاض معنوي ( )p<0.05في صفة معامل التحويتل الغتذايي

مقارن تتة م تتع مع تتاممتي إض تتافة الزنجبي تتل .يس تتتنتج م تتن الد ارس تتة ان إض تتافة مس تتحوي اليانس تتون والزنجبي تتل إلت ت العميق تتة
كإضافات عمفية أدى إل تحسن معنوي ( )p<0.05في األداء اإلنتاجي لمدجاج البياض بأعمار متقدمة.
الكممات المفتاحية :الدجاج البياض سشلة يفر ،إضافة مسحوي اليانسون والزنجبيل ،األداء اإلنتاجي.

Effect of the supplementation of the laying hens ration with different
levels of Anias and Ginger powder on productive performance of
laying hens (Shiefers) at 56 age old
M. A. Al- Noori
College of Veterinary Medicine\ University of Fallujah

Abstract
\This study was carried out at the poultry farm of College of Veterinary Medicine
University of Fallujah during the period from 28/11 /2010 to 19/2/2011. The experiment
aimed to study the effect of the supplementation of the laying hens ration with different
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levels of Anias and Ginger powder on productive performance of laying hens. A total of
105 hen shiefers breed at 56 week old, the egg production ratio 73% (H.D.). Birds were
randomly divided in to five treated groups of 21 hen each. Treatment group was
constituted of three replicates with 7 hens each. Treated group was treated as follow:
Control group (T1): basic diet without any supplementation. (T2) and (T3): represent
the supplementation of Anias powder to the birds diet at levels of 0.5 and 1.0% of diet
respectively, and (T4) and (T5): represent the supplementation of Ginger powder to the
birds diet at levels of 0.5 and 1.0% of diet respectively. Traits included in this
experiment were: egg production, egg weight, feed consumption, egg mass and feed
conversion coefficient. Results showed that the addition of different levels of anise to
the laying hens diet resulted in a significant improvement (p<0.05) in the total means of
egg production, egg weight, feed consumption, egg mass and feed conversion
coefficient as compared with the control treatment. The results also showed that the
addition of ginger to the laying hens diet at levels of 0.5 and 1.0% from diet a
significant improvement (p<0.05) in the total means egg production, egg mass and feed
conversion coefficient, while the significant improvement (p<0.05) for the egg weight
only for the treatment add ginger at level 1.0% to the diet as compared with the control,
and at the same time observed a significant decrease (p<0.05) of the amount of feed
consumed for treated group of ginger to the diet as compared with the control treatment.
The results also showed that the addition of anise at level 1.0% to the diet resulted in a
significant improvement (p<0.05) in the total means of egg production, egg weight, egg
mass and feed consumption and a significant decrease (p<0.05) in feed conversion
coefficient compared with the treatments of addition of ginger to the diet. It was
concluded that the addition of anise and ginger powder as feed additives to the ration, a
significant improvement (p<0.05) in the productive performance of laying hens in
advanced age.
Keywords: laying hens (shiefers), levels of Anias and Ginger powder, productive performance.

المقدمة

يعد اليانسون نبات ع بي معروف استتدمت بذوره منتذ عيتد الفراعنتة واإلقريتي فتي مجتال اإلضتافات الغذاييتة
 وىو من الفصيمة المظمية حوليPimpinella anisum  يعرف نبات اليانسون عممياً باسم.)1( كأحد أنواع التوابل
 ان بتتذور اليانستتون تمتمتتك تتواع عديتتدة فيتتي مضتتادة.)2( ثنتتايي المستتكن والجتتزء المستتتعمل متتن النبتتات ىتتو البتتذور

لمفايروسات والبكتريا والفطريات ومعالجة لممعدة ومدررة لمبول ومضاد لألكسدة ومعظم ىذه التواع تعزى إل وجود
) يمتمتك االنيثتول تتأثير استتروجيني واضتم يتدعم استتتدام ىتذا الع تب3( مركب االنيثول المادة الفعالة فتي اليانستون

) يعتبتتر اليانستتون مستتكن مفيتتد فتتي تيديتتة الحتتاالت العصتتبية المرتبطتتة4( كمعتتزز لمفعاليتتة الجنستتية وإلنتتتاج الحميتتب
 يمكن لبذور اليانسون ان تعتد محفتزات نمتو فعالتة لمتدواجن.)6 ،5( باإلجياد ويساعد في التتفيف من حاالت األري
( عنتد إضتافة زيتت اليانستون7) نظ ار لدورىا التحفيزي عم إنتاج العصارة المعدية وتأثيرىا المضاد لمجراثيم فقتد وجتد
 كغتم أدت إلت تحستن معنتتوي فتي معتتدل الزيتادة الوزنيتتة اليوميتة وكفتتاءة/ ممغتتم400 إلت عشيتتي فتروج المحتتم بمستتوى

) ان إضتتافة بتتذور8(  أمتتا عتتن تتتأثير اليانستتون فتتي تركيتتز البتروتين الكمتتي فتتي مصتتل التتدم فقتتد ذكتتر.التحويتل الغتتذايي
 في عميقة فروج المحم لم تؤدي إلت حصتول أي فرو تات معنويتة فتي%1 ،0.75 ،0.50 ،0.25 اليانسون بمستوى
 مل) لكن أدى إلت حصتول انتفتاض معنتوي فتي تركيتز كموكتوز مصتل التدم100 /مستوى بروتين مصل الدم (ممغم
) ان إضتتافة بتتذور اليانستتون إل ت العميقتتة زاد متتن إنتتتاج البتتيض ووزن9(  أ تتار.بالمقارنتتة متتع طيتتور معاممتتة الستتيطرة
 ويعتترف نبتتات. متتن النباتتتات الع تتبية المعم ترة التتتي تنتمتتي إل ت العايمتتة الزنجبيميتتةGinger  يعتتد الزنجبيتتل.البتتيض
 إذ تنت تر زراعتتو بصتورة واستعة فتي أستيا والقتارة األمريكيتة كمتا ويعتبتر،Zingiber officinal الزنجبيل عمميا باسم
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الزنجبيل تابش ومنكيًا واعتبر متن األع تاب متعتددة الفوايتد العشجيتة .إذ الحتظ ( )11 ،10إن لنبتات الزنجبيتل تتأثير
عم تحسين أداء الجياز اليضتمي إذ يعمتل عمت زيتادة إفتراز أنزيمتات البنكريتاس مثتل االميميتز والشيبيتز والتربستين،

وأكتد ( )12إن الزنجبيتل يعمتل عمت تحفيتز اليضتم ولتو تتأثير إيجتابي فتي زيتادة إفتراز األنزيمتات إذ يحتتوي الزنجبيتل
عم إنزيمات ( )proteolyticالتي تزيد من عممية اليضم ويحسن من عمل الم اررة وتحمي الكبد من السموم .يمتتاز
الزنجبيل بالطعم التشذع التذي يعتود الحتوايتو عمت مركبتات كيتونيتة فينوليتة عطريتة أىميتا  gingerolsوshogaols
التتي تمتمتك صتفات مضتادات األكستدة فتي كتبم الجتذور الحترة ( )13وتحتتوي أيضتا ريزومتات نبتات الزنجبيتل عمت

المتتركبين  10-gingerolو 6-gingerolوىمتتا اكثتتر أن تواع  gingerolفعاليتتة فتتي تحفيتتز العصتتارات الياضتتمة إذ ليتتا

تتأثير محفتز لمعصتير الببتيتدي التذي يفترز متن بتل المعتدة واألمعتاء والبنكريتاس ( .)14بتين ( )15ان إضتافة مستحوي
الزنجبيتل الجتاف إلت عميقتة فتروج المحتم بنستبة  %2أدت إلت زيتادة معنويتة فتي وزن الجستم الحتي .الحتظ ( (16ان
الزنجبيل المتمر الجاف عند استتدامو كإضافات قذايية في عميقة الدجاج البياض بنسبة  1و %5أدت إل تحسن
معنتوي فتي نستبة إنتتاج البتيض .أ تارت ( (17ان إضتافة مستحوي الزنجبيتل إلت عشيتي التدجاج البيتاض أدت إلت

تحستتن الصتتفات اإلنتاجي تتة لمتتدجاج .أ تتار ( (18ان إضتتافة الزنجبي تتل إلتت العشي تتي أدى إلتت تحس تتن معنتتوي ف تتي األداء

اإلنتتتاجي لفتتروج المحتتم .وبنتتاء عم ت ىتتذه النتتتايج ولقمتتة الد ارستتات المتعمقتتة باستتتتدام ىتتاتين الع تتبتين كإضتتافات قذاييتتة لتتذا
جاءت ىتذه الد ارستة لبيتان تتأثير إضتافة مستتويات متتمفتة متن مستحوي اليانستون والزنجبيتل إلت العميقتة فتي األداء اإلنتتاجي
لمدجاج البياض األبيض ( يفر) بعمر  56أسبوع.

المواد وطرائق العمل

أجريت ىذه التجربة في حقل الطيور الداجنة التابع لفرع الصتحة العامتة /كميتة الطتب البيطتري /جامعتة الفموجتة
لم تتدة  12أس تتبوع حي تتث أت تتذت البيان تتات اعتب تتا اًر م تتن  2010/11/28ولغاي تتة  ،2011/2/19واستتت تتدمت ف تتي ى تتذه
التجتربة  105دجاجتة بياضتة بيضاء سشلة يفر األمريكية ( )shevarبعمر  56أسبوعاً بمعدل إنتتاج  %73حيتث

وزعتتت ع توايياً عمت  5معتتامشت وبوا تتع  3مكتتر ارت لكتتل معاممتتة و 7دجاجتتات لكتتل مكتترر ( 21دجاجتتة /معاممتتة).
اس تتتتدمت عميق تتة ياس تتية ب تتدون أي تتة إض تتافة اعتب تترت بمثاب تتة معامم تتة الس تتيطرة (ج تتدول  )1ف تتي ح تتين تض تتمنت ب تتا ي

معتامشت التجربتة إضتافة مستتويات متتمفتة متن مستحوي اليانستتون والزنجبيتل إذ تتم تقتديم العمتف المعامتل بتل أستتبوع
من اتذ البيانات وتم توزيع المعامشت كاالتي:
المعاممة األول ( :معاممة السيطرة) أعطيت العميقة األساسية بدون إضافات.
المعاممة الثانية :أضيف  %0.5مسحوي اليانسون إل العميقة األساسية.
المعاممة الثالثة :أضيف  %1مسحوي اليانسون إل العميقة األساسية.

المعاممة الرابعة :أضيف  %0.5مسحوي الزنجبيل إل العميقة األساسية.
المعاممة التامسة :أضيف  %1مسحوي الزنجبيل إل العميقة األساسية.

2

تتم تربيتة التتدجاج البيتاض فتتي اعتة تحتتتوي ُ 15گنتاً ( )Penأبعتتاد ال ُن لتن الواحتتد 1×1.5م حيتث يمثتتل كتل ُگت لتن
مكتترر متتن مكتتررات التجربتتة ،إذ يحتتتوي ال ُنت لتن الواحتتد عم ت منيتتل بشستتتيكي ومعمتتف دايتتري بشستتتيكي معمتتي .وفتترت
جميع الظروف المشيمة لمدجاج البياض من إضاءة وتيوية ودرجات ح اررة مناسبة وحستب البترامج المتبعتة فتي تربيتة

الدجاج البياض .حسبت نستبة إنتتاج البتيض عمت أستاس  ،%Hen dayوزن البتيض ،كميتة العمتف المستتيمك ،كتمتة
البيض ومعامل التحويل الغذايي.
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جدول ( )1تركيب العميقة المستخدمة في التجربة
المواد العمفية

النسب%

ذرة صفراء

3663

حنطة

2865

كسبة فول الصويا ( %44بروتين)

1663

* مركز بروتين حيواني

1363

حجر كمس (كربونات الكالسيوم)

767

زيت زهرة الشمس

165

ممح طعام

363

المجموع

133

التركيب الكيميائي المحسوب **
البروتين الخام%

17675

الطاقة الممثمة كيمو سعره /كغم

2759

نسبة الطاقة إلى البروتين

155

الاليسين%

3686

الميثايونين%

3641

ميثايونين  +سستين%

3668

الكالسيوم%

3663

الفسفور المتاح%

3644

* من إنتاج شركة بروفيمي /اردني المنشأ يحتوي عمى  %45بروتين خام 2233 ،كيمو سععرة طاقعة ممثمعة %6 ،دهعن %365 ،أليعا

خعام%665 ،

كالسيوم %3 ،فسفور متاح %2675 ،اليسين  %168ميثايونين  %263ميثايونين +سستين6
** التركيب الكيميائي المحسوب لمعالئق تبعاً لجدول تحميل المواد العمفية الواردة في تقارير مجمس البحوث الوطني األمريكي (6)19

استتتتدام التصتتميم الع توايي الكامتتل ) (CRDلد ارستتة تتتأثير إضتتافة مستتتويات متتمفتتة متتن مستتحوي اليانستتون

والزنجبيتتل إل ت العميقتتة فتتي الصتتفات اإلنتاجيتتة لمتتدجاج البيتتاض وباستتتتدام برنتتامج  SASاإلحصتتايي الجتتاىز ()20
واتتبرت الفرو ات المعنوية بين المتوسطات باستتدام اتتبار دنكن متعدد المستويات ( )21عند مستوى .0.05

النتائج والمناقشة

ي ير جدول ( )2تأثير إضافة اليانسون والزنجبيل إل العميقة في متوسط إنتاج البيض عمت أستاس ()%H.D

إل وجود فرو تات معنويتة بتين المعتامشت ،حيتث لتوحظ وجتود تفتوي معنتوي ( )p<0.05لمعتامشت اإلضتافة مقارنتة
بمعاممتتة الستتيطرة تتتشل متتدد اإلنتتتاج الثشثتتة ،كتتذلك لتتوحظ وجتتود فرو تتات معنويتتة بتتين معتتامشت اإلضتتافة نفستتيا ،إذ
تفو تت معاممتة إضتتافة اليانستون بنستتبة  )T3( %1.0عمت بقيتة المعتتامشت فتي حتتين لتم تستجل فرو تتات معنويتة بتتين
معتاممتي إضتافة اليانستتون بنستبة  )T2( %0.5ومعاممتة إضتتافة الزنجبيتل بنستبة  )T5( %1.0والمتتتان تفو تتا معنويتتا
( )p<0.05عم ت معاممتتة إضتتافة الزنجبيتتل بنستتبة  .)T4( %0.5كتتذلك يشحتتظ متتن الجتتدول وجتتود فرو تتات معنويتتة
( )p<0.05بين المعتامشت فتي المعتدل العتام لمتوستط إنتتاج البتيض ،فقتد تفو تت معتامشت اإلضتافة بصتورة معنويتة
( )p<0.05عم معاممة السيطرة ( )T1التي سجمت أدن معدل إلنتاج البيض  %69.67فتي حتين بمغتت معتدالت
إنتاج البيض لمعامشت اإلضافة ( 76.29 ،81.07 ،79.29 )T5 ،T4 ،T3 ،T2و %79.67عم التوالي .كما

ي تتير الج تتدول إلت ت تف تتوي معامم تتة إض تتافة اليانس تتون بنس تتبة  )T3( %1.0معنوي تتا ( )p<0.05عمت ت بقي تتة مع تتامشت
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اإلضتتافة ،فتتي حتتين لتتم تستتجل فرو تتات معنويتتة بتتين معتتاممتي إضتتافة اليانستتون بنستتبة  )T2( %0.5ومعاممتتة إضتتافة
الزنجبيل بنسبة  )T5( %1.0والمتان تفو تا معنويا عم معاممة إضافة الزنجبيل بنسبة .)T4( %0.5
جدول ( )2تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق اليانسون والزنجبيل إلى عميقة الدجاج البياض لساللة
شيفر األبيض في متوسط إنتاج البيض ( ±( )%الخطأ القياسي) خالل المدة اإلنتاجية
العمر (األسبوع)

63 - 57

64 -61

68 - 65

المعدل العام

0.15±72.35

0.24±70.32

0.24±66.35

0.06±69.67

D

D

D

D

إضافة %365

0.04±83.49

0.19±79.05

0.19±75.34

0.16±79.29

مسحوق اليانسون

B

B

B

B

إضافة %163

0.04±84.41

0.19±81.24

0.19±77.58

0.11±81.07

مسحوق اليانسون

A

A

A

A

إضافة %365

0.04±81.96

0.19±75.76

0.19±71.15

0.15±76.29

مسحوق الزنجبيل

C

C

C

C

إضافة %163

0.04±83.77

0.19±79.58

0.19±75.65

0.09±79.67

B

B

B

B

المعاممة
السيطرة

مسحوق الزنجبيل

* األحر الكبيرة المختمفة في العمود الواحد تدل عمى وجود فروق معنوية بين المعامالت المختمفة عند المستوى (6)P<0.05

يبين الجدول ( )3وجود فرو ات معنوية بين المعامشت تشل مدة التجربة في صتفة معتدل وزن البتيض ،حيتث

يشحتظ تستتجيل تفتتوي معنتوي ( )p<0.05لمعتتاممتي إضتتافة اليانستون إلت العميقتتة بنستبة  0.5و T2( %1.0و)T3

عمت ت معامم تتة الس تتيطرة ( )T1ومع تتاممتي إض تتافة الزنجبي تتل بنس تتبة  0.5و T4( %1.0و )T5ت تتشل الم تتدة اإلنتاجي تتة
األول  .إما تشل المدة اإلنتاجية الثانية فقد تفو ت معتامشت إضتافة اليانستون إلت العميقتة  T2و T3وكتذلك معاممتة
إضتتافة الزنجبيتتل بنستتبة  )T5( %1.0عمت معاممتتة الستتيطرة ( )T1ومعاممتتة إضتتافة الزنجبيتتل بنستتبة .)T4( %0.5

فتتي حتتين يشحتتظ تتتشل المتتدة اإلنتاجيتتة الثالثتتة وجتتود تفتتوي معنتتوي فتتي معتتدل وزن البتتيض لمعاممتتة إضتتافة اليانستتون
( ) T3عم بقية المعامشت ،في الو ت نفسو لم تسجل اتتشفات معنوية فتي معتدل وزن البتيض بتين المعتاممتين T2

و T5والمتان تفو تا معنويا عم معاممتي السيطرة ) )T1ومعاممة إضافة الزنجبيل بنسبة  .)T4( %0.5ويشحظ متن
الجتتدول وجتتود فرو تتات معنويتتة بتتين المعتتامشت فتتي المعتتدل العتتام لصتتفة وزن البتتيض حيتتث ستتجمت معتتاممتي إضتتافة

اليانستتون إلت العميقتتة  T2و T3تفو تتا معنويتتا عمت معاممتتة الستتيطرة  T1ومعتتاممتي إضتتافة الزنجبيتتل إلت العميقتتة T4
و T5إذ بمغت يم وزن البيض لمعاممتي إضتافة اليانستون إلت العميقتة  63.81و 64.11قتم عمت التتوالي فتي حتين
بمغ تتت تتيم وزن الب تتيض لمعامم تتة الس تتيطرة ( 63.09 )T1ق تتم ومع تتاممتي إض تتافة الزنجبي تتل إلت ت العميق تتة ( T4و)T5
 62.99و 63.58قتتم عم ت الت توالي .كمتتا يشحتتظ متتن الجتتدول وجتتود تفتتوي معنتتوي لمعاممتتة إضتتافة الزنجبيتتل بنستتبة
 )T5( %1.0عم معاممتي السيطرة ( )T1واضافة الزنجبيل بنسبة .)T4( %0.5
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جدول ( )3تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق اليانسون والزنجبيل إلى عميقة الدجاج البياض لساللة
شيفر األبيض في متوسط وزن البيض (غم) ( ±الخطأ القياسي) خالل المدة اإلنتاجية

العمر (األسبوع)

63 - 57

64 -61

68 - 65

المعدل العام

0.07 ± 62.63

0.08 ± 63.11

0.08 ± 63.55

0.16 ± 63.09

B

B

C

C

إضافة %365

0.01 ± 63.41

0.04 ± 63.82

0.04 ± 64.22

0.06 ± 63.81

مسحوق اليانسون

A

A

B

A

إضافة %163

0.01 ± 63.64

0.04 ± 64.12

0.04 ± 64.58

0.06 ± 64.11

مسحوق اليانسون

A

A

A

A

إضافة %365

0.01 ± 62.51

0.04 ± 63.00

0.04 ± 63.47

0.06 ± 62.99

مسحوق الزنجبيل

B

B

C

C

إضافة %163

0.01 ± 62.81

0.04 ± 63.90

0.04 ± 64.05

0.06 ± 63.58

مسحوق الزنجبيل

B

A

B

B

المعاممة
السيطرة

* األحر الكبيرة المختمفة في الع مود الواحد تدل عمى وجود فروق معنوية بين المعامالت المختمفة عند المستوى (6)P<0.05

يتضم من الجدول ( )4وجود فرو ات معنويتة بتين المعتامشت المتتمفتة فتي كميتة العمتف المستتيمكة تتشل متدة

التجربتتة .حيتتث ي تتير الجتتدول إلت تفتتوي معنتتوي ( )p<0.05فتتي كميتتة العمتتف المستتتيمكة لمعتتاممتي إضتتافة اليانستتون
( T2و )T3بالمقارنة مع معاممة السيطرة ( )T1ومعتاممتي إضتافة الزنجبيتل ( T4و )T5تتشل متدد اإلنتتاج التثشث.

كتتذلك لتتوحظ تفتتوي معنتتوي ( )p<0.05فتتي كميتتة العمتتف المستتتيمكة لمعاممتتة الستتيطرة بالمقارنتتة متتع معتتاممتي إضتتافة

الزنجبيل إل العميقة المتان سجمتا ا ل كمية عمف مستيمكة تشل المدد اإلنتاجية .ويتبين متن الجتدول وجتود فرو تات
معنويتتة بتتين المعتتامشت فتتي المعتتدل العتتام لكميتتة العمتتف المستتتيمكة تتتشل متتدة التجربتتة .حيتتث تفو تتت معتتاممتي إضتتافة

اليانستون  T2و T3معنويتتا ( )p<0.05عمت بقيتتة المعتتامشت وستجمت اعمت كميتتة عمتتف مستتتيمكة ( 118.16و 118.68قتتم

عم ت الت توالي) فتتي حتتين تفو تتت معاممتتة الستتيطرة ( )T1معنويتتا ( (p >0.05عم ت معتتاممتي إضتتافة الزنجبيتتل إل ت العميقتتة T4

و ،T5إذ بمغت معدالت كمية العمف المستيمكة لممعامشت الثشثة  99.90 ،114.94و 100.29قم عم التوالي.

جدول ( )4تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق اليانسون والزنجبيل إلى عميقة الدجاج البياض لساللة
شيفر األبيض في متوسط كمية العم
العمر (األسبوع)

المستهمك (غم) ( ±الخطأ القياسي) خالل المدة اإلنتاجية

63 - 57

64 -61

68 - 65

المعدل العام

0.02± 114.58

0.08±115.38

0.08±114.88

0.0 1±114.94

B

B

B

B

0.02± 116.74

0.08±119.83

0.08±117.93

0.05±118.16

مسحوق اليانسون

A

A

A

A

إضافة %163

0.02 ± 117.61

0.08±120.34

0.08±118.11

0.11±118.68

مسحوق اليانسون

A

A

A

A

إضافة %365

0.02±99.04

0.08±99.45

0.08±101.23

0.05±99.90

مسحوق الزنجبيل

C

C

C

C

إضافة %163

0.03±98.98

0.03±99.77

0.03±102.12

0.04±100.29

مسحوق الزنجبيل

C

C

C

C

المعاممة
السيطرة
إضافة %365

* األحر الكبيرة المختمفة في العمود الواحد تدل عمى وجود فروق معنوية بين المعامالت المختمفة عند المستوى (6)P<0.05
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يبين الجدول ( )5وجود فرو ات معنوية بين المعامشت لصفة كتمة البيض تشل مدة التجربة .فقد لوحظ تفتوي
معنوي ( )p<0.05لمعامشت اإلضافة بالمقارنة مع معاممة السيطرة تشل المدد اإلنتاجية ،حيث أ تار الجتدول إلت

تفتتوي معنتتوي ( )p<0.05لممعاممتتة ( T3إض تتافة اليانستتون بنستتبة  )%1.0عم ت بقيتتة معتتامشت اإلضتتافة ،فيمتتا لتتم

تس تتجل أي فرو تتات معنوي تتة ب تتين المع تتاممتين ( T2إض تتافة اليانس تتون بنس تتبة  )%0.5و) T5إض تتافة الزنجبي تتل بنس تتبة
يمتتة لكتمتتة

 )%1.0المتتتان تفو تتتا معنويتتا عم ت المعاممتتة ( T4إضتتافة الزنجبيتتل بنستتبة  )%0.5والتتتي ستتجمت ادن ت

البتتيض بتتين معتتامشت اإلضتتافة .أمتتا المعتتدل العتتام لكتمتتة البتتيض فقتتد أ تتار الجتتدول إل ت تفتتوي معنتتوي ()p<0.05

لمعتتامشت اإلضتتافة بالمقارنتتة متتع معاممتتة الستتيطرة ( )T1التتي ستتجمت ادن ت
حين سجمت المعاممة ( T3إضافة اليانسون بنسبة  )%1.0اعم

يمتتة فتتي كتمتتة البتتيض  43.95قتتم فتتي

يمة في كتمة البتيض  51.97قتم وتفو تت معنويتا

( )p<0.05عم بقية معامشت اإلضافة ،كما لم تظير فرو تات معنويتة بتين المعتاممتين  T2و T5التتي بمغتت يمتة
كتمتتة البتتيض ليمتتا  50.59و 50.65قتتم عم ت الت توالي والمتتتان تفو تتتا معنويتتا ( )p<0.05عم ت المعاممتتة  T4التتتي
سجمت ادن

يمة لكتمة البيض بين معامشت اإلضافة  48.05قم.

جدول ( )5تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق اليانسون والزنجبيل إلى عميقة الدجاج البياض لساللة
شيفر األبيض في متوسط كتمة البيض (غم) ( ±الخطأ القياسي) خالل المدة اإلنتاجية
العمر (األسبوع)

63 - 57

64 -61

68 - 65

المعدل العام

0.11 ± 45.31

0.15 ± 44.37

0.01 ± 42.16

0.05 ±43.95

D

D

D

D

0.24 ±52.94

0.11 ±50.44

0.03 ± 48.38

0.13 ±50.59

مسحوق اليانسون

B

B

B

B

إضافة %163

0.14 ±53.71

0.07 ±52.09

0.04 ± 50.10

0.11 ±51.97

مسحوق اليانسون

A

A

A

A

إضافة %365

0.24 ±51.23

0.03 ±47.72

0.05 ± 45.15

0.14 ±48.05

مسحوق الزنجبيل

C

C

C

C

إضافة %163

0.04 ±52.61

0.01 ±50.85

0.04 ± 48.45

0.13 ±50.65

B

B

B

B

المعاممة
السيطرة
إضافة %365

مسحوق الزنجبيل

* األحر الكبيرة المختمفة في العمود الواحد تدل عمى وجود فروق معنوية بين المعامالت المختمفة عند المستوى (6)P<0.05

ي ير الجدول ( )6إل وجتود فرو تات معنويتة بتين معتامشت اإلضتافة ومعاممتة الستيطرة لصتفة معامتل التحويتل

الغذايي تشل مدة التجربة .حيث يتضم من الجدول وجتود تحستن معنتوي ( )p<0.05لمعتامشت اإلضتافة بالمقارنتة
مع معاممة السيطرة تشل فترات اإلنتاج الثشثة في الو ت نفسو سجمت معاممتي إضافة الزنجبيل تحسنا معنويا عمت
معاممتي إضافة اليانسون تشل الفترة اإلنتاجية األول  ،في حتين ستجمت معاممتة إضتافة الزنجبيتل  T5تحستنا معنويتا
عمت بقيتتة معتتامشت اإلضتتافة تتتشل فتتتري اإلنتتتاج الثانيتتة والثالثتتة ثتتم تمتيتتا المعاممتتة  T4والتتتي ستتجمت تحستتنا معنويتتا

عم ت معتتاممتي  T2و T3المتتتان لتتم تظيتتر بينيتتا أي فرو تتات معنويتتة .كتتذلك ي تتير الج تدول ( )6إل ت وجتتود فرو تتات
معنويتتة بتتين المعتتامشت المتتمفتتة فتتي المع تدل العتتام لمعامتتل التحويتتل الغتتذايي ،إذ ستتجمت معتتامشت اإلضتتافة تحستتنا
معنويا ( )p<0.05عمت معاممتة الستيطرة والتتي ستجمت اعمت

يمتة لمعامتل التحويتل الغتذايي  2.61فتي حتين لتوحظ

تحستن معنتتوي لمعاممتتة ( T5إضتتافة الزنجبيتل بنستتبة  )%1.0عمت حستتاب معتامشت اإلضتتافة إذ ستتجمت ادنت

يمتتة

في معامل التحويل الغذايي بمغت  1.98ثم تمتيا المعاممتة ( T4إضتافة الزنجبيتل بنستبة  )%0.5والتتي ستجمت يمتة
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معامتتل التحويتتل الغتتذايي  2.08و تتد تفو تتت معنويتتا ( )p<0.05عمت المعتتاممتين ( T2إضتتافة اليانستتون إل ت العميقتتة
بنس تتبة  )%0.5و( T3إضت تافة اليانس تتون بنس تتبة  )%1.0والت تتي بمغ تتت يم تتة معام تتل التحوي تتل الغ تتذايي ليم تتا 2.33
و 2.28عم التوالي .والتي لم تتتمف مع بعضيما معنويا.

جدول ( )6تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق اليانسون والزنجبيل إلى عميقة الدجاج البياض لساللة
شيفر األبيض في معامل التحويل الغذائي ( ±الخطأ القياسي) خالل المدة اإلنتاجية

العمر (األسبوع)

63 - 57

64 -61

68 - 65

المعدل العام

0.005±2.52

0.03±2.60

0.08±2.72

0.006±2.61

A

A

A

A

0.003±2.20

0.003±2.37

0.08±2.43

0.004±2.33

مسحوق اليانسون

B

B

B

B

إضافة %163

0.003±2.18

0.03±2.31

0.08±2.35

0.006±2.28

مسحوق اليانسون

B

B

B

B

إضافة %365

0.03±1.93

0.03±2.08

0.08±2.24

0.02±2.08

مسحوق الزنجبيل

C

C

C

C

إضافة %163

0.03±1.88

0.03±1.96

0.03±2.10

0.02±1.98

مسحوق الزنجبيل

C

D

D

D

المعاممة
السيطرة

إضافة %365

* األحر الكبيرة المختمفة في العمود الواحد تد ل عمى وجود فروق معنوية بين المعامالت المختمفة عند المستوى (6)P<0.05

ان التفوي المعنوي لمعامشت إضافة اليانسون إل العميقة في متوستط إنتتاج البتيض ووزن البتيض وكتمتتو عمت

بقية المعامشت وتصوصا معاممة الستيطرة التاليتة متن أيتة إضتافة تتشل المتدة اإلنتاجيتة تد يعتود الحتتواء اليانستون
عمت بعتتض المركبتتات الكيمياويتتة الفعالتتة مثتتل التتداي انيثتتول  dianetholeوفوتتتو انيثتتول  photo anetholeوالتتتي
ت تتابو فتتي تركيبيتتا وعمميتتا تركيتتب وعمتتل اليرمونتتات الجنستتية االنثويتتة وتصوصتتا االستتتروجين الميتتم فتتي كثيتتر متتن

االستتدامات لوجود مثل ىذه المركبات ( .)5وأ ار ( )22إل ان اليانسون يحفز قدد اإلنتاث عتن طريتي المستاعدة
فتتي تنظتتيم مستتتوى ىرمتتون األستتتروجين إضتتافة إلت دوره فتتي تحفيتتز قتتدد الجستتم األتتترى التتتي ليتتا عش تتة مبا ترة أو
قيتتر مبا ترة بالكفتتاءة التناستتمية .وأ تتار ( )23إل ت وجتتود ارتبتتاط موجتتب معنتتوي بتتين تركيتتز ىرمتتون األستتتروجين فتتي
بشزما الدم وكل من معدل إنتاج البيض ووزن البيض والصفار ووزن

رة البيض .وبتين ( )24إلت ان األستتروجين

يؤدي إل تعزيز نمتو نتاة البتيض وزيتادة إفتراز الغتدد األنبوبيتة الفتارزة لمبيتاض وكتذلك يستاعد فتي تصتنيع البروتينتات
التاصتة فتي نتاة البتيض مثتل االوفتاألبومين ،اليستوزايم ،كونتاألبومين ،وستمف بروتينتات الصتفار Yolk Protein
 precursorوستمف بتروتين الصتفار Vitellogeninويمكنتو كتذلك متن تعتديل مستتقبشت ىرمتون البروجستترون
الموجود في سايتوبشزم تشيا القناة التناسمية .ويحفز األستروجين تصنيع الصفار Vitellogenesisمن تشل عممو
مبا رة عم الكبد وترستيب الكالستيوم داتتل الجتزء المبتي لمعظتام الطويمتة حيتث تعمتل ىتذه العظتام كمصتدر احتيتاطي

لمكالسيوم تشل فترة إنتاج البيض العالية .أو د يعود السبب إل ان اليانسون باحتوايو عمت المركبتات الفعالتة يمكتن
استتدامو كمحفز نمو فعال في الدواجن بسبب تأثيره المحفز لميضم وتأثيره المضاد لألحياء المجيرية والذي يتنعكس
بالمحصمة النيايية عم األداء اإلنتاجي ليذه الطيور ( .)25من جانب آتر فقد ثبت ان الزيتوت األساستية لميانستون
ليتتا تتتأثير ميتتم فتتي تحستتين الصتتفات اإلنتاجيتتة والحالتتة الصتتحية لمطيتتور حيتتث تعمتتل كمضتتاد لمبكتريتتا ( )26ومضتتاد

لمفطريات ( )27ومضاد لألكسدة ( .)28ىذه النتتايج تتفتي متع متا توصتل إليتو ( )29متن ان إضتافة اليانستون بنستبة
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 %0.25إل العميقة أدى إل تحسن في إنتاج البيض لمتدجاج البيتاض فتي حتين لتم تتفتي معتو بالنستبة لتوزن البتيض
حيث لم يشحظ وجود فروي معنوية لمعاممة اليانسون مع معاممة الستيطرة .وتتفتي أيضتا متع ( 30و )31حيتث أ تار

إل وجود تحسن معنوي فتي إنتتاج البتيض ووزن وكتمتة البتيض لمعتامشت إضتافة اليانستون إلت العميقتة بالمقارنتة متع
معاممة السيطرة لمدجاج البياض األبيض لسشلة ىاي الين وتتفي مع ( )9من ان إضافة بتذور اليانستون إلت العميقتة
أدت إلت تحستن معنتوي فتي نستتبة اإلنتتاج ووزن وكتمتة البتيض لمتدجاج البيتتاض وطيتور الستموى .ىتذه النتتايج ال تتفتتي
مع ما أ ار إليتو ( )32متن ان إضتافة اليانستون إلت العميقتة لتم يتودى إلت تحستن فتي إنتتاج البتيض لطيتور الستموى.

كما ت ير النتايج إل التحسن المعنوي لمعامشت إضافة الزنجبيل إل العميقة في متوسط إنتاج البيض ووزن البيض
وكتمتتتو بالمقارنتتة متتع معاممتتة الستتيطرة التاليتتة متتن أيتتة إضتتافة تتتشل المتتدة اإلنتاجيتتة تتد يعتتود الحتتواء الزنجبيتتل عمت

مركبتتات  gingerolالتتذي يمتتتاز فييتتا المركبتتان  6- gingerolو 10- gingerolفتتي تحفيتتز العصتتير الببتيتتدي
كعصتتير الصتتفراء ،العصتتير المعتدي والبنكرياستتي والعصتتير المعتتوي ( ،)14وكتتان لوجتتود اكثتتر متتن  50مركتتب متتانع
لألكسدة في جذور نبتات الزنجبيتل والتتي ستاىمت ب تكل مبا تر فتي منتع أكستدة األق تية البشزميتة لمتشيتا المتتمفتة

وبالتالي زيادة حيوية أق ية األمعاء وتشيا التدم وزيتادة تتوازن الجستم والحالتة الصتحية ( )33ومتن جيتة أتترى أ تار

( )34إل ت ان التحستتن المعنتتوي فتتي إنتتتاج البتتيض ووزن وكتمتتة البتتيض ربمتتا يعتتزى إل ت تتتأثير المكونتتات الفعالتتة فتتي
الزنجبيتتل والتتتي تعمتتل كمضتتاد لألكستتدة والمكروبتتات ون تتاطات أتتترى مثتتل زيتتادة التتدورة الدمويتتة واإلف ت ارزات اإلنزيميتتة
الياضمة وانتفتاض فتي أكستدة الغتذاء .بتين ( )35ان األحمتاض الدىنيتة قيتر الم تبعة الموجتودة فتي الزنجبيتل تتؤثر
في فعاليات الجسم بعدة اتجاىات عتن طريتي إيصتال اكبتر عتدد ممكتن متن الجريبتات المبيضتية إلت مرحمتة النضتج،

كتتذلك تمعتتب دور ميتتم فتتي أيتتض اليرمونتتات الستتترويدية وزيتتادة تتميقيتتا فتتي الغتتدد التناستتمية مس تببة ن تتاط المبتتيض
وبالتالي ينعكس إيجابيا عم إنتاج البيض ،و د بين ( )36ان الفشفونويدات والصابونبات التي يحتوييا الزنجبيتل ليتا
عمتتل م تتابو لميرمونتتات الجنستتية التتتي تعمتتل عمت تحفيتتز الجتتاز التناستتمي األنثتتوي وبالتتتالي تحستتين األداء اإلنتتتاجي.

ىذه النتايج تتفتي متع متا أ تارت ( )17متن ان إضتافة الزنجبيتل بمستتوى  1.0و %1.5إلت العميقتة أدى إلت تحستن
معنوي في إنتاج البيض لبعض مدد التربية فتي الو تت نفستو لتم تشحتظ وجتود فتروي معنويتة فتي وزن البتيض .وتتفتي
مع ( )37من ان إضافة الزنجبيل بوا ع  5كغم /طتن عمتف أدى إلت تحستن معنتوي إنتتاج بتيض أميتات فتروج المحتم
وكتتذلك فتتي وزن وكتمتتة البتتيض .وتتفتتي متتع متتا أ تتار إليتتو ( )38متتن ان إضتتافة الزنجبيتتل إل ت العميقتتة بمستتتوى 0.5
و %0.75أدى إل تحسن إنتاج البيض في حين لم يشحظ وجود فرو ات معنوية في وزن البيض .وتتفي مع ()16

من ان استتدام الزنجبيل المتمر الجاف كإضافات عمفية إل العميقة اإلنتاجية لدجاج المكيورن األبيض بنسبة (-1

 )%5أدى إل تحسين إنتاج البيض .وت ير النتايج إلت ان التفتوي المعنتوي لمعتامشت إضتافة اليانستون إلت العميقتة
فتتي كميتتة العمتتف المستتتيمكة عم ت بقيتتة المعتتامشت وتصوصتتا معاممتتة الستتيطرة التاليتتة متتن أيتتة إضتتافة تتتشل المتتدة
اإلنتاجيتتة تتد يعتتود إل ت ان اليانستتون تعتبتتر متتادة فاتحتتة لم تتيية (م تتيية)  )39( appetizingبفعتتل وجتتود عناصتتر

ميمة في بذور النبات وزيتو مثل االينوثول  anotholوااليكونول  eugenolوتعتبر بذور اليانستون فعالتة فتي زيتادة
معتدل ون تتاط األنزيمتات اليضتتمية  digestive enzymesداتتل األمعتتاء الد يقتة ( )32وىتتذا يستاىم بالتتدور الميتتم
عم ت تحفيتتز القن تتاة اليضتتمية عم ت استتتيشك كميتتات اكبتتر متتن العمتتف ياستتا بمعاممتتة الستتيطرة ( )T1وزيتتادة كفتتاءة
االستتتفادة منيتا وتحستتين ومعامتتل التحويتتل الغتتذايي .ويمتمتتك اليانستتون نكيتتة لذيتتذة وحمتتوة تتبيية بنكيتتة عتتري الستتوس
ومن ط لمجياز اليضمي ككل ( .)5اثبت ( )41 ،40أن الزيوت المستتمصة والموجتودة فتي بتذور النباتتات العطريتة
يكون لتو التتأثير الفعتال فتي تحستين مستتوى ابميتة اليضتم الظتاىري  apparent digestibilityلمفتايفي  ilealوالقنتاه
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اليضتتمية ب تتكل عتتام ،وزيتتادة فعاليتتة إنتزيم الشيبيتتز واالميميتتز البنكرياستتيpancreatic lipase and amylase
( )42وبالتتتالي ارتفتتاع ابميتتة ىضتتم الن تتأ والتتدىون ،وىتتذا متتا انعكتتس فعتتش فتتي تحستتين معامتتل التحويتتل الغتتذايي متتن
تشل زيادة نسبة إنتاج البيض ووزنو .وتتفي النتايج مع ما أ ار إليو ( )32من وجود تفتوي معنتوي فتي كميتة العمتف
المستيمك لمعامشت إضافة اليانسون إل العمية لطيور السموى ،في حين لم تتفتي متع ( )29حيتث الحتظ عتدم وجتود
فرو تتات معنويتتة فتتي كميتتة العمتتف المستتتيمكة بتتين معتتامشت إضتتافة اليانستتون ومعاممتتة الستتيطرة لمتتدجاج البيتتاض ،ولتتم
تتفتتي متتع ( )9حيتتث الحتتظ عتتدم وجتتود فرو تتات معنويتتة فتتي كميتتة العمتتف المستتتيمكة بتتين معتتامشت إضتتافة اليانستتون
ومعاممتتة الستيطرة لمتتدجاج البيتتاض وطيتتور الستتموى .كتتذلك لتتوحظ وجتتود انتفتتاض معنتتوي فتتي كميتتة العمتتف المستتتيمكة
لمعتتامشت إضتتافة الزنجبيتتل إلت العميقتتة بالمقارنتتة متتع معاممتتة الستتيطرة و تتد يعتتود الستتبب فتتي ذلتتك إلت الطعتتم التتشذع
ال ت تتذي يمت ت تتاز ب ت تتو الزنجبيت ت تل الحتواي ت تتو عمت ت ت مركب ت تتات كيتوني ت تتة وفينولي ت تتة عطري ت تتة أىمي ت تتا  ShogaolsوGingeols
و Zingibrenوالتي تمتمك مضادات أكسدة تعمل عم منع تكوين الجذور الحترة ( )13لألوكستجين أو الييدروكستيل
وايق تتاف سمس تتمة التف تتاعشت التأكس تتدية .م تتن جان تتب آت تتر أ تتار ( )16ب تتان المع تتامشت الت تتي احت تتوت عمت ت  %5م تتن
الزنجبي تتل الج تتاف تتد حس تتنت وب تتكل معن تتوي م تتن ص تتفات القن تتاة اليض تتمية والت تتي ت تتمل زي تتادة ف تتي ط تتول الزقاب تتات

ومستاحتيا  Villus heightو Villus areaو Cell mitosisعمت طتول القنتاة اليضتمية وىتذا يعتزز دور الزقابتات
في زيادة مساحة االمتصاع لمعناصر الغذايية ( )45 ،44 ،43وىذه النتيجة التي أ تار إلييتا الباحتث ىتي م تابية
تمامتتا لمتتا تتتم مشحظتتتو فبتتالرقم متتن انتفتتاض كميتتة العمتتف المستتتيمكة إال انتتو حصتتل تفتتوي معنتتوي فتتي إنتتتاج البتتيض

ووزن وكتمة البيض ومعامل التحويل الغذايي لمعامشت إضتافة الزنجبيتل مقارنتة بمعاممتة الستيطرة .تتفتي النتتايج التتي
تم الحصول عمييا مع ما أ ار إليو ( )46متن ان إضتافة  %0.5متن الزنجبيتل إلت العميقتة تفتض متن كميتة العمتف
المستتتيمكة لتتدجاج المحتتم ،وتتفتتي متتع ( )47التتذي الحتتظ انتفتتاض معنتتوي فتتي كميتتة العمتتف المستتتيمك عنتتد إضتتافة
الزنجبيتتل إل ت العميقتتة بمستتتوى  %2.0لفتتروج المحتتم ،فتتي حتتين لتتم تتفتتي متتع ( )17والتتتي لتتم تشحتتظ وجتتود فرو تتات

معنويتتة نتيجتتة إضتتافة الزنجبيتتل إل ت عميقتتة التتدجاج البيتتاض مقارنتتة بمعاممتتة الستتيطرة .وت تتير النتتتايج إل ت ان التفتتوي
المعنتتوي لمعتتامشت إضتتافة اليانستتون إلت العميقتتة فتتي معامتتل التحويتتل الغتتذايي عمت معاممتتة الستتيطرة التاليتتة متتن أيتتة
إضافة تشل المدة اإلنتاجية و د يعود السبب في ذلك إل ان اليانسون لو دور معزز لمنمو وذو تأثير محفز لميضم
 Digestive Stimulating Effectلوجود االنيثتول (المركتب الفعتال فتي اليانستون) التذي يعمتل عمت تستييل عمميتة
اليضتتم ( .)48وان التحستتن فتتي معامتتل التحويتتل الغتتذايي يعتتود أيض تاً إل ت الزيتتادة المعنويتتة فتتي عتتدد البتتيض المنتتتج

ومعدل كتمة البيض لمعامشت اليانسون .وىذا د يعود إل تأثير اليانستون التذي يعتبتر منبتو لمجيتاز اليضتمي وفتاتم
لم يية ( .)49وأ تار ( )50إلت ان الزيتت األساستي لميانستون (االنيثتول) يعمتل عمت زيتادة ىضتم البتروتين والتدىون
واألليتتاف .وتحستتين اليضتتم فتتي المفتتايفي ويزيتتد تتتأثير البنكريتتاس متتن تتتشل زيتتادة ن تتاط أنزيمتتات التربستتين والشيبيتتز
واالميميز ( )40كذلك وزيادة إنتاج األنزيمات الياضمة وتحسين وظايف الكبتد وتحستين استتتدام المنتجتات اليضتمية
( .)43تتفتتي ىتتذه النتتتايج متتع ( )9والتتتي أظيتترت زيتتادة معنويتتة فتتي معامتتل التحويتتل الغتتذايي (قتتم عمتتف /قتتم بيضتتة)
و(قتتم عمتتف /بيضتتة) لمعتتامشت اليانستتون مقارنتتة بمعاممتتة الستتيطرة فتتي ال تدجاج البيتتاض وطيتتور الستتموى ،وتتفتتي متتع
( )29متتن ان إضتتافة اليانستتون بنستتبة  %0.25إل ت العميقتتة أدى إل ت تحستتن فتتي معامتتل التحويتتل الغتتذايي لمتتدجاج
البياض ،في حين لم تتفي مع ما أ ار إليو ( )32من ان إضافة اليانسون إل العميقة أدى إل انتفاض معنتوي فتي
معامل التحويل الغذايي لطيور الستموى .كمتا أ تارت النتتايج إلت ان التفتوي المعنتوي لمعتامشت إضتافة الزنجبيتل إلت

العميقتتة فتتي معامتتل التحويتتل الغتتذايي عم ت معاممتتة الستتيطرة التاليتتة متتن أيتتة إضتتافة تتتشل المتتدة اإلنتاجيتتة و تتد يعتتود
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السبب في ذلك إل دور الزيت األساس لمزنجبيل إذ بين ( )51بان الزيت المستتمع من النباتات العطرية لو تتأثير
فتتي الحتتد متتن أعتتداد األحيتتاء المجيريتتة المرضتتية الموجتتودة فتتي القنتتاة اليضتتمية ،باإلضتتافة إل ت دوره اإليجتتابي فتتي
تحستتين ابميتتة اليضتتم لمعناصتتر الغذاييتتة كالبروتينتتات والتتدىون والكربوىيتتدرات المعقتتدة ويعتتزز عمتتل األنزيمتتات عم ت

العناصر الغذايية .وكما أ ار ( )16بان المعامشت التي احتوت عم  %5متن الزنجبيتل الجتاف تد حستنت وب تكل
معنوي من صفات القناة اليضمية والتي ت مل زيتادة فتي طتول الزقابتات ومستاحتيا عمت طتول القنتاة اليضتمية وىتذا
يع تتزز دور الزقاب تتات ف تتي زي تتادة مس تتاحة االمتص تتاع لمعناص تتر الغذايي تتة ( )45 ،44 ،43ك تتان متطابق تتا مت تع م تتا ت تتم
الحصتتول عميتتو حيتتث انتتو وبتتالرقم متتن انتفتتاض كميتتة العمتتف المتناولتتة متتن بتتل التتدجاج البيتتاض إال انتتو لتتوحظ تفتتوي

معنتتوي فتتي إنتتتاج البتتيض ووزنتتو ومعامتتل التحويتتل الغتتذايي .وتتفتتي متتع ( )17متتن ان إضتتافة الزنجبيتتل بنستتب 1.0
و 1.5و %2.0إل العميقة أدى إل تحسن معنوي في معامل التحويل الغذايي لمدجاج البياض ،واتفقت مع ما أ ار
إليتتو ( )37متتن ان إضتتافة الزنجبيتتل بوا تتع  2.5و 5.0كغتتم /طتتن إل ت العميقتتة أدى إل ت تحستتن معنتتوي فتتي معامتتل
التحويل الغذايي ألميات دجاج المحم ،واتفقت مع ( )18الذي الحظ وجود تحسن معنوي في معامل التحويل الغذايي

عند إضتافة الزنجبيتل بنستب  0.6 ،0.4و 0.8إلت عميقتة فتروج المحتم ،واتفقتت متع ( )52 ،15المتذين الحظتا وجتود
تفوي معنوي في معامل التحويل الغذايي لمعامشت إضافة الزنجبيل إل عشيي فوج المحم.
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