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المستخمص
اجريت ىذه التجربة في محطة ام العكف التابعة لكمية الزراعة جامعة المثنى من  2014 -11-13ولغاية
 .4112-13-20لمعرفة تاثير اضافة حامضي الفوليك و االسكوربيك الى ماء الشرب عمى بعض الصفات االنتاجية
لطيور السموى الياباني.أستخدم في ىذه التجربة  240طير سموى بعمر  7ايام جمبت من محطة ابحاث الدواجن في ابو
غريب التابعة لوزارة الزراعة وبمعدل وزن ابتدائي قدره  44.83غم  /طير.قسمت الطيور عشوائيا الى اربعة معامالت
طيرً ربيت الطيور في اقفاص من
وضمت كل معاممة  60طي ارً بواقع ثالث مكررات لكل معاممة وكل مكرر احتوى  20ا
المنيوم موزعة داخل قاعة التربية.كانت معامالت التجربة كما يمي :المعاممة( )T1معاممة سيطرة بدون اي اضافو
,المعاممة الثانية( )T2اضيف الى ماء الشرب حامض االسكوربيك بواقع  250ممغم فيتامين / Cلتر ماء شرب ,والمعاممة
الثالثو( )T3تم اضافة حامض الفوليك بواقع  0.5ممغم حامض الفوليك /لتر ماء شرب فيما تضمنت المعاممة الرابعة
( )T4اضافة  0.125ممغم فيتامين Cمخموطا مع 0.275ممغم حامض الفوليك /لتر ماء شرب ,وغذيت الطيور عمى عميقة
قياسية طيمة مدة التجربة.عند عمر 6اسابيع تم ذبح  31طير من كل معاممة بيدف حساب النسب المئوية لقطعيات
الذبيحة.اظيرت الدراسة بأن افضل النتائج لوحظت في معاممة(  ) T4حيث اعطت معدل وزن لمجسم الحي 264.75غم/
طير وبمغ معامل التحويل الغذائي 2.0غم /عمف /زيادة وزنية وافضل وزن نسبي لمقطعيات (الصدر) حيث بمغ .% 31.83
ولوحظ في ىذه الدراسة بأن معاممة ( ( T3اعطت نسبة اقل من المعاممة ( )T4حيث كان معدل وزن لمجسم الحي
ىو 263.2غم /طير ,ومعامل التحويل الغذائي بمغ  2.1غم /عمف  /زيادة وزنية وبمغ الوزن النسبي لمقطعيات (الصدر)
.%31.30حيث سجمت النتائج فرقا معنويا عند مستوى احتمال ( .)P≤0.05واقل نتائج كانت لمعاممة السيطرة بدون
اضافة.

1

Volume3, Issue 1, 2014

Muthanna Journal of Agricultural Science

مجمة المثنى لمعموم الزراعية  .....................العدد 1

المجمد 3

لسنة 4112
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البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث االول

المقدمة
يعد التغيير في النمط الغذائي لسكان بعض الدول السيما التي تتمتع مجتمعاتيا بارتفاع مردوداتيا المادية الى البحث
عن مصادر اخرى البروتين خاصة المحم و البيض االمر الذي شجع العديد من شركات الدواجن العالمية عمى السعي الى
توفير مصادر غير تقميدية من بيض ولحوم طيور داجنو مثل النعام والبط ودجاج غينيا وطيور السموى (, Adeola
 Zofia ; 2006وجماعتو .)2006,
طير السموى يعد من الطيور المياجره والتي استانسيا االنسان وبدا بتربيتيا الغراض تجارية في اغمب دول العالم
كأفريقيا واسيا ولو عدة تسميات طائر السموى والمريعي والفري والسموى الياباني (ناجي وجماعتو .)2007,ويمتاز طير
السموى بانتاج عالي وقصر فترة تفقيس بيضو (18يوم) مقارنة بانواع الطيور الداجنة االخرى(بالل1988,
;محمد.)2004,وقد يسيم في انتاج المحم والبيض ( Valiوجماعتو .)2006,تشير الدراسات الى مالئمة تربيتو في
الظروف البيئية في العراق (االسدي; 2005,الدوري .)2010,ومن مزايا لحمو ارتفاع نسبة البروتين واتزان األحماض
االمينية األساسية وانخفاض نسبة الدىن مقارنة مع لحم الدجاج ) ) 1993,F.A.Oأذ تعمل نسبة الدىن المرتفعة عمى
خفض القيمة الغذائية لمحم فتضعو ضمن رتباً اقل
طيرالسموى فقط %1.48

إذ تبمغ نسبة دىن البطن في الدجاج  %3.5 - 2.5فيما ىي

(الفياض وناجي; 1989,االسدي. )4112,

تعتبر الفيتامينات من المركبات العضوية التي يحتاجيا الطير حيث تعد ميمة الدامة الحياة ونمو وتطور االنسجة
بصورة طبيعية والمحافظة عمى صحة الطير(الياسين وعبد العباس)2010,ومن ىذه الفيتامينات ىو حامض الفوليك
وحامض االسكوربيك الذائبين في الماء اذ يعد حامض الفوليك من مجموعة فيتامينات Bالمستقره نسبيا ويوجد في معظم
المواد العمفيو وليذا الفيتامين دو ار ميما في نقل ذرة الكاربون لمعديد من التفاعالت الكيميائيو الحيويو التي تحصل عن
طريق عمميات التمثيل الغذائي في الجسم ونقصو يؤدي الى فقر الدم وبطء النمو وضعف التريش واالصابو باالنزالق
الوتري (الكسار ,)4114,كما يعمل في الوقت نفسو عمى تكوين بروتين الدم الميم في زيادة النمو الطبيعي لمجسـم
(.)2002, Scottكذلك حامض االسكوربيك يعتبر ذات اىميو كبيره اذ يعتبر ضروري لتمثيل االحماض االمينيو وامتصاص
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الحديد وتمثيمو ويدخل في عممية نضج خاليا الدم الحمر وضروري في ايض المعادن والبروتينات

(الكناني.)1989,

كما لو أىمية فسيولوجية كبيرة جداً في ايض ونشاط الخاليا ( ,)2000,Stryerلذلك يعمل عمى تحسين العمميات
االيضيو في اجسام الطيور والذي يؤدي الى زياده في وزن الطيور من خالل رفعو لمعدل االيض االساسي
( .)2006,Abdeltawabلذا اجريت ىذه الدراسة لمعرفة تاثير اضافة حامض الفوليك وحامض االسكوربيك وخميطيما
في ماء الشرب عمى بعض الصفات االنتاجية لطيور السموى.

المواد وطرق العمل
اجريت ىذه التجربة في محطة أم العكف التابعة لكمية الزراعة /جامعة المثنى خالل المدة من 2014-11-13
ولغاية , 4112-13-41وتضمنت استخدام  240طي ارً من طيور السموى بعمر اسبوع واحد وبعدل وزن ((44.83
جيزت من قبل محطة ابحاث الدواجن التابعة لوزارة الزراعة (ابو غريب)  ,وزعت الطيور بصورة عشوائية عمى أربعة
معامالت بواقع ثالث مكررات لكل معاممة )20طير /مكرر) وكانت التربية في أقفاص من االلمنيوم تضمنت معامالت
التجربة مايأتي :المعاممة االولى وقدم فييا الماء بدون اي اضافة فيما تضمنت المعاممة الثانية اضافة  421ممغم/لتر
ماء شرب من حامض االسكوربيك بواقع والمعاممة الثالثة اضافة  0.5ممغم/لتر ماء شرب من حامض الفوليك أما المعاممة
الرابعة فتضمنت خميط من حامض الفوليك واالسكوربيك بواقع  0.275و142ممغم /لتر ماء شرب عمى التوالي حيث ان
اضافة الحامضين الى ماء الشرب بصورة مستمرة يوميا .غذيت عمى عميقة قياسية احتوت عمى  %42بروتين خام و
 4912كيموسعرة طاقة ممثمة/كغم عمف,وحسب الجدول رقم(  .)1نضمنت درجة حرارة القاعة بأستخدام الحاضنة الغازية
لكي تتناسب مع عمر الطيور فيما كانت االضاءة مستمرة طيمة مدة التجربة  42ساعة ضوء/اليوم.عند نياية عمر كل
اسبوع من اسابيع التجربة اخذ ثالثين طير سموى من كل معاممة بصورة عشوائية  ,ودرست الصفات التالية
 -1معدل وزن الجسم الحي(غم) :كانت الطيور توزن نياية كل اسبوع من بداية التجربة الى االسبوع السادس وعند ىذا
طيرً بعد تصويميا من العمف  8ساعات وسمطت بالماء الحار وعمى درجة حرارة ْ 23م ولمدة دقيقين
العمر اخذ  31ا
وأزيل الريش وعزلت األحشاء الداخمية ثم غسمت الذبائح جيداً بالماء.
 -4حسب معامل التحويل الغذائي لمطيور والذي يعبر عن عدد غرامات العمف المستيمك الالزمة لموصول الى زيادة وزنية
مقدارىا غرام وحسب مااشار اليو (الزبيدي )1986,معامل التحويل الغذائي =
3
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 -3حسبت النسب الوزنية لقطعيات الذبيحة (الصدر والفخذ والرقبو والظير)بعد أخذ وزن الذبائح بواسطة ميزان حساس
حيث حسبت نسبيا الى وزن الذبيحة البارد (الفياض وناجي.)1989,
الوزن النسبي لقطيعة الذبيحة =%

وزن قطيعة الذبيحة)غم(
وزن الذبيحة)غم(

× 111

التحميل االحصائي
أستعمل التصميم التام التعشية لدراسة تاثير المعامالت المدروسة في الصفات المدروسة  ,وطبق البرنامج
االحصائي )2009(SPSSفي التحميل االحصائي وقورنت الفروق المعنوية بين المتوسطات بأختبار )1955( Duncan
متعدد الحدود.
جدول رقم ( )1النسب المئوية لمكونات العميقة المغذاة لطيور السموى مع التحميل الكيميائي لمكوناتيا
%من عميقة

المادة العمفية
الذرة الصفراء

37.9

الحنطة

21

كسبة فول الصويا (%22بروتين خام)

33.5

المركز البروتيني*

5

حجر الكمس

1.3

ممح الطعام

0.3
المجموع

100
التحميل الكيميائي لمكونات العميقة

الطاقة الممثمة (كيمو سعرة/كغم)

4

2905

البروتين الخام ()%

24

نسبة الطاقة/البروتين

121.04

الدىن الخام ()%

3.2

األلياف الخام ()%

3.9

الكالسيوم ()%

0.87

الفسفور المتوفر ()%

0.3
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الاليسين ()%

1.34

المثيونين  +السستين()%

0.87
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تم احتساب التركيب الكيميائي لممواد العمفية الداخمة في تكوين العالئق حسب توصيات (1994) NRC
*يحتـــوي المركـــز البروتينـــي عمـــى  % 40بـــروتين 2200,كيمـــو ســـعرة طاقـــة ممثمـــة وىـــو اردنـــي المنشـــأ والمصـــنع مـــن قبـــل شـــركة
بروفيمي(بروفيمــي  )Provimi 3006 – 3116و يحتــوي عـى %6,دىــون  % 35 ,أليــاف  % 5.6 ,كالســيوم  % 3 ,فســفور
متاح اليسين  ,% 2.75ميثيونين , %1.8ميثيونين  +سيستين , %2.3صوديوم  , %1.2كمورايد . %2

النتائج والمناقشة

يتبين من خالل النتائج الموضحة في جدول  2والتي تخص معدالت اوزان الجسم لمطيور طيمة مدة الدراسة الى
عدم وجود فروقات معنوية خالل االسبوع االول من عمر االفراخ بين جميع المعامالت بينما ظيرت فروقات معنوية
( )P≤0.01خالل االسبوع الثاني من عمر االفراخ وكانت افضل القيم  112.25 , 115.68غم /طير لممعاممتين
وزن االفراخ في المعاممتين  T2,T1بشكل معنوي وسجمت اقل القيم
T4,T3عمى التوالي  ,بينما لم تختمف معدالت أ ا
109.38, 106.4غم  /طير عمى التوالي في ىذه المقارنة .واستمر نفس اال تجاه لممدد العمرية المختمفة حتى نياية
التجربة .ويبدو ان اضافة حامض الفوليك لماء الشرب منفردا كان أو بشكل تأزري مع حامض االسكوربيك قد سجمت
اعمى معدالت وزن مقارنة بمعاممة السيطرة (بدون اضافة) ومعاممة اضافة حامض االسكوربيك لوحده وربما يعزى سبب
الزيادة الوزنية االعمى ىو دور حامض الفوليك في تنشيط عمميات ايض الطاقة والبروتين داخل جسم الطير مما جعل
الطائر يستخدم اقصى كفاءة بيولوجية داخل خالياه نحو االستخدام االمثل اليض العناصر الغذائية ىذه النتيجة جاءت
متفقو مانشرتو  )2005a) Anonymousبان دور حامض الفوليك وبالتعاون مع  B12ومن خالل وجود فيتامين C
يعمل عمى تمثيل البروتين بالجسم باالضافة الى التحفيز عمى زيادة الشيية وانتاج العصير المعوي الميم في عمميات
اليضم والمساعدة عمى ادامة الكبد ,كما ان لحامض الفوليك دور اساسي وباالشتراك مع فيتامين  B12عمى زيادة حيوية
الجسم الحي حيث انو يعمل عمى ىضم الطعام ويحمي الخاليا من التمف ( ,)2001,Plesmanايضا ليذه النتائج تتفق
مع الدراسة التي قام بيا  Ezzatوجماعتو ()2011عند اعطاء حامض الفوليك لدجاج محمي فحصموا عمى زيادة في
وزن الجسم الحي,وفي دراسة اخرى اشار Sahinوجماعتو) )2003ان اعطاء حامض الفوليك وحامض االسكوربيك لطير
السموى ادتا الى زيادة في وزن الجسم الحي وحصول تحسن في معامل التحويل الغذائي.من جانب اخر ان واالرتفاع
المعنوي معاممة حامض االسكوربيك مقارنة بمعاممة السيطرة قد يعود الى قدرة فيتامين  Cفي تحسين العمميات االيضية
5
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والذي يؤدي الى زيادة في وزن الطيور وذلك لدور فيتامين  Cفي زيادة في وزن الجسم من خالل رفعو لمعدل االيض
الغذائي ( )2006,Abdeltawabوىذه يتفق مع ما توصل اليو  Ezzatوجماعتو ( )2007الذين الحظو فيتامين  Cالى
عميقو فروج المحم تؤدي الى زيادة وزن الجسم الحي معنويا وكذلك تتفق مع دراسة قام بيا الحمود ( )2009حيث الحظ
ان استخدام تراكيز مختمفة من فيتامين  Cيؤدى الى تحسن وزن الجسم الحي .
جدول  4تاثير اضافة حامضي االسكوربيك وحامض الفوليك بشكل منفرد أوخميطيما لماء الشرب في معدل وزن الجسم
الحي لطيور السموى خالل االسابيع العمرية المختمفة

الوزن االبتدائي كان

المعامالت

بعمر 7ايام

T1

1.89 ±44.87

T2

1.11±44.80

T3

1.10± 44.82
1.12±44.86

T4

االسبوع الثاني

االسبوع الثالث

االسبوع الرابع

االسبوع الخامس

االسبوع االول

0.87±8.82

c
0.79±106.4

b
1.75±149.23

b
4.8± 170.5

b
3.7± 188.4

0.75 ±69.33

bc
0.83± 109.38

b
3.45 ±154.18

b
7.6± 204.6

b
3.5 ± 243.7

0.90±70.21

a
1.02 ±115.68

a
2.6±167.19

a
5.5±223.6

a
3.4±263.2

0.96±69.95

ab
1.06± 112.25

a
3.04±165.18

a
4.98±225.25

a
3.6±264.75

مستوى
N.S

المعنوية

N.S

**

**

*

*

االحرف المختمفة الصغيره ضمن كل عمود تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند احتمال (.)p<0.05أو() P≤0.01.

N.Sعدم وجود فروق معنويو * معنوية عند مستوى ( **)P < 0.05معنوية عند مستوى ( ª )P < 0.01المتوسط  الخطأ القياسي
=T1مقارنة  421=T2,ممغم /لتر ماء حامض االسكوربيك  0.5=T3,ممغم /لتر ماء فوليك اسد0.275 =T4,ممغم فوليك142+ممغم اسكوربيك

اسد /لتر ماء

يتضح من البيانات في جدول  3والتي تتضمن معدالت معامل التحويل الغذائي لطيور جميع المعامالت والتحميل
االحصائي اظير وجود فروق معنوية عمى مستوى (  (P≤0.05,0.01ما بين جميع المعامالت وعند مختمف االعمار
لمطيور فقد تفوقت طيور المعامالت  T2,T3,T4في معامل التحويل الغذائي عمى طيور معاممة T1عند االسبوع الثاني
وعمى مستوى) (P≤0.05اذ سجمت قيما  1.94 ,1.73,1.8غم/عمف/غم زيادة وزنية لممعامالت اعاله عمى التوالي مقابل
 2.03غم/عمف/غم زيادة وزنية لمعاممة السيطرة كما وسمكت طيور المعاممتين  T4 , T3نفس االتجاه خالل الفترات
المتبقية من عمر االفراخ اذ سجمتا افضل المعدالت في معامل التحويل الغذائي والذي بمغ ( )1.84,1.9و()4.13, 2.34
و ( (2.66 , 2.60و ) )2.0 , 2.1غم/عمف/غم زيادة وزنية من االسبوع الثالث الى السادس عمى التوالي .بينما سجمت
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طيور المعاممة الثانية و االولى اقل من المعدالت في ىذه المقارنة اذ بمغ (, ( 2.85 , 2.52) , ) 2.25 , 2.15
)) 2.46, 2.33) , ) 3.16 , 3.0غم/عمف/غم زيادة وزنية من االسبوع الثالث الى السادس عمى التوالي ,بالرغم من ان
المعاممتين  T1,T2اختمفتا معنويا فيما بينيا ولكن كان مكان االتجاه لصالح المعاممة الثانية (طيور المعامالت التي
تناولت حامض االسكوربيك في ماء الشرب ) ويتضح من ذلك ان اضافات حامض الفوليك واالسكوربيك الى ماء الشرب قد
رفع معدالت االداء مقابل الطيور التي لم يضاف الى ماء الشرب فييا ليذين الحامضين (المقارنة) وربما يعزى سبب ذلك
الى ان حامض الفوليك منفردا كان االفضل تاله خميطو مع االسكوربيك لوحده ,وليذا ربما قد وفر بيئو داخمية لمطير جعمو
بحالة استغالل مثالي لمعناصر الغذائية الميضومة ,وارتفاع معدل ايضيا ليظير بصوره االداء االفضل عند اقل وحدة
وزنية من العمف المتناول لتحقيق افضل زيادة وزنية .يعتبر حامض الفوليك من الفيتامينات الذائبة بالماءوالتي ليا اثر
كبير في تعزيز النمو من خالل زيادة تصنيع البروتين النووي والبروتين بشكل عام وبالتالي زيادة التمثيل الغذائي
( ( 2005,Greenكما يعتقد ان لو دور في خفض االجياد بشكل عام والذي يعود بذلك باالستفادة من العناصر الغذائية
المختمفة مما يعطي تحسن في معامل التحويل الغذائي ()2003,Sahin

وتتفق ىذه النتائج ماقام بو Ezzat

وجماعتو( )2011في تجربة لطيور السموى باضافة حامض الفوليك وفيتامين  Cلدجاج محمي(مطروح) ادى الى تحسن
معنوي في معامل التحويل الغذائي.
واما بالنسبة لتاثير اضافة حامض االسكوربيك وتفوقيما عمى معاممة السيطرة بدون اضافة جاءت النتائج
متفقة ما قام بو  Abou zeidوجماعتو ( )2000الى تفوق طير السموى في صفتي وزن الجسم والتحويل الغذائي عند
اضافة فيتامين  Cفي ماء الشرب,واشارالحمود()2009عند اضافة  1000ممغم فيتامين Cلكل لتر ماء الى وجود زياده
معنويو عمى معدل الوزن وكفاءه التحويل الغذائي .ولم تتفق النتائج مع ما قام بو  Akomasوجماعتو( )2004حيث لم
يجد اي تاثير معنوي في كفاءة التحويل الغذائي عند اضافة 250ممغم فيتامين/Cكغم /عمف مقارنو بمعاممة السيطرة .
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جدول  3تاثير اضافة حامضي االسكوربيك و الفوليك بشكل منفرد أوخميطيما لماء الشرب في معدالت التحويل الغذائي
لطيور السموى خالل االسابيع العمرية المختمفو
معامل التحويل

المعامالت

االسبوع االول

االسبوع الثاني

االسبوع الثالث

االسبوع الرابع

االسبوع الخامس

T1

0.23±1.844

c

b

c

c

d

0.6 ±2.03

0.05±2.25

0.06±2.85

0.04± 3.16

0.09 ±2.46

T2

0.2 ±1.868

b

b

b

c

c

0.38±1.94

0.04±2.15

0.06±2.52

0.04±3.0

0.06±2.33

T3

0.3 ±1.858

a

a

a

b

b

0.37±1.73

0.04±1.90

0.08±2.34

0.05± 2. 6

0.05 ±2.1

T4

0.22±1.809

ab

a

a

a

a

0.32±1.80

0.04±1.84

0.05±2.13

0.03±2.66

0.08±2.0

مستوى المعنوية

N.S

*

*

*

**

*

الغذائي

االحرف المختمفة الصغيره ضمن كل عمود تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند احتمال ()p<0.05أو( . ( p<0.01
N.Sعدم وجود فروق معنويو * معنوية عند مستوى ( **)P < 0.05معنوية عند مستوى ( ª )P < 0.01المتوسط  الخطأ القياسي
=T1مقارنــة  421=T2,ممغــم /لتــر مــاء حــامض االســكوربيك  0.5=T3,ممغــم /لتــر مــاء فوليــك اســد 0.275 =T4,ممغــم فوليــك 142+ممغــم
اسكوربيك اسد /لتر ماء

ويالحظ في الجدول  2والمتضمن االوزان النسبية لقطعيات الذبيحة ظيور فروقات معنوية ( )P≤0.05في الوزن
النسـبي لقطعـة الصـدر لـذبائح طـائر السـموى اذ تفوقـت المعاممتـان T4 , T3معنويـا عمـى كـل مـن  T2 , T1وكانـت قيميـا
 31.83 , 31. 30 , 28.02 , 28.34لممعـامالت T4,T3,T2,T1عمـى التـوالي فيمـا لـم تختمـف المعاممتـان  T4 ,T3عـن
بعضيما معنويا كذلك لم نجد اختالفات معنوية بين المعاممتين  T2,T1في ىذه الصفة.من الجدول نفسو نالحـظ اختالفـات
معنويـة فـي النسـبة المئويـة لـوزن الظيـر حيـث تفوقـت المعاممتـان  T2 ,T1والمتـان اعطيتـا نسـبة  25.1و % 26.16 ,
معاممتين عمى T4 ,والمتان اعطتا نسبة %22.65, 22.68عمى التوالي .كمـا لـم نالحـظ اختالفـات معنويـة بـين المعـاممتين
T3و  T4و بـين  T1و T2فـي ىـذه الصـفة.من جانـب اخـر اشـارت النتـائج الـى عـدم وجـود فـروق معنويـة فـي النسـب
المئوية لكل من االجنحة واالفخاذ والرقبة.
تعــد قطعــة الصــدر مــن القطــع الرئيســية مــن ذبيحــة فــروج المحــم بســبب احتوائيــا عمــى نســبة مرتفعــة مــن النســيج
العضمي وانخفاض الدىن ( ; 1976,Mountneyالفياض وناجي )1989,وكما تشكل نسبة البروتين االكبر من العضالت
ولمـا لـدور حــامض الفوليـك فــي زيـادة البـروتين ( )2005,Greenوبالتــالي زيـادة المــادة المحميـة لـذا فــأن دراسـتنا الحاليــة
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جاءت متفقو مع ماتوصمت الييـا الجـاف()2005عنـد حقنـة بـيض طيـور فـروج المحـم بحـامض الفوليـك فحصـل عمـى زيـادة
معنويــة فــي وزن الصــدر .امــا بالنســبة الضــافة حــامض االســكوربيك الــى مــاء الشــرب وتــاثيره عمــى الــوزن النســبي لقطعــة
الصدر فأن تتفق مـع مـا وجـد الحمـود ( )2009الـذي لـم يحصـل عمـى فروقـات معنويـو فـي االوزان النسـبية لمقطعيـات عنـد
اضـافة فيتـامين  Cفيمـا لـم تتفـق مـع  Ahmedواخـرون( )2005عنـد اضـافتيم فيتـامين  Cبتراكيـز  50ممغـم و 0.2ممغـم
وعنصر الكروم/كغم عمف في عالئق فروج المحم التي ادت الى حصول تحسن معنوي في قطع الفخذ والصدر وايضا اتفقـت
مــع مــا جــاء بــو  Mbajiorguوجماعتــو ( )2007عنــد اضــافة فيتــامين  Cبمســتويات  1000,300,200,100ممغــم /لتــر
ماء شرب حيث حصل عمى تحسن معنوي في الوزن النسبي لمصدر في ذبائح فروج المحم.
جدول  2تاثير اضافة حامضي االسكوربيك و الفوليك بشكل منفرد أو خميطيما لماء الشرب في معدالت لقطعيات ذبائح
طير السموى عند عمر ستة اسابيع
المعامالت

النسب المئوية لمقطع
الصدر
b
0.15±28.34
b
0.19 ±28.02
a
0.4±31.30

الظير
a
0.17 ±25.1
a
0.13±26.16
b
0.15± 22.68

T4

a
0.16 ±31.83

b
0.19±22.65

0.06 ±5.18

مستوى المعنوية

*

*

N.S

T1سيطرة
T2
T3

االجنحة

الفخذان

الرقبة

0.03± 5.74

0.17±22.89

0.02±4.92

0.05±5.69

0.17±22.16

0.03 ±5.08

0.04± 5.22

0.19 ±22.92

0.04±4.93

0.16±22.41

0.06 ±4.98

N.S

N.S

االحرف المختمفة الصغيره ضمن كل عمود تدل عمى وجود فروقات معنوية بين المعامالت عند احتمال (.)p<0.05
N.Sعدم وجود فروق معنويو* معنويةعند مستوى ( **)P < 0.05معنوية عند مستوى ( ª )P < 0.01المتوسط  الخطأ القياسي
=T1مقارنة  421=T2,ممغم /لتر ماء حامض االسكوربيك  0.5=T3,ممغم /لتر ماء فوليـك اسـد0.275 =T4,ممغـم فوليـك142+ممغـم اسـكوربيك
اسد /لتر ماء

االستنتاجات والتوصيات
نستنتج مما تقدم ان افضل معاممة من حيث الصفات االنتاجيـة المدروسـة مـن معـدل وزن الجسـم الحـي ومعامـل
التحويل الغذائي والوزن النسبي لقطيعة (الصدر) كانت لممعاممتين 125 T4ممغم فيتـامين 0.275+Cممغـم فوليـك اسـد/لتر
ماء شرب و T3اضافة  0.5ممغم فوليك اسد/لتر ماء شرب مقارنة بمعاممة السيطرة بدون اضافة.
التوصيات
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 .1دراسة الجانب المناعي لطير السموى عند اضافة حامض الفوليك كونو ذا تأثير محفز لممناعة.
 .2دراسة تأير حامض الفوليك في العمف ومقارنتو مع ماء الشرب.
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THE IMPACT OF ADDING FOLIC , ASCORBIC ACID, AND
THEIR MIXTURE IN DRINKING WATER ON SOME
PRODUCTIVE PERFORMANCE OF JAPANESE QUAIL
(Coturinx japonica)
Mudher J. Abdulameer*

Ali H. Khaleel*

*Dep. of Animal Resource-College of Agriculture-University of Muthanna

ABSTRACT
This study was conducted to show the impact of folic and ascorbic acid on the
productive performance qualities of Japanese quail, from 13-3-2014 to 20-03-2015 in Om
Alakaf Station – Collage of Agriculture-University of Muthanna .
Atotal number of 240

bird 7 day old from Japanese quail brought from Research

poultry Station in Abou Ghraib -Ministry of Agriculture . Average body wight44.83gm
bird . Were randomly divided into four treatment each treatment included three replicate
(20birds/ rep )which placed in Aluminum cages.
As control (without any addition),2nd group adding 250mg vit C/L water ,3rd group
adding 0.5mg folic acid /L water ,4th group adding 125mg Vit. C+0.275mg folic acid/L
drinking water.
This study revealed that the best reveal showed in (T4)treatment where recorded
264.75gm/bird live body weight ,and feed conversion ratio was 2.0 gm/feed/weight
increase and the best relative weight for (breast)cut was 31.83%,and this study gives
lestest result when with (T4) treatment where was live body weight 263.2 gm/bird, and
feed conversion ratio was 2.1 gm/feed/weight increase and the best relative weight for
(breast)cut was 31.30%. with increase significant difference (p≤0.05) between treatments
and control group (without any addition) .
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المصادر العربية
االسدي ,ماجد حسن عبد الرضا ( .)4112تأثير التركيب الوراثي والجنس في الصـفات االنتاجيـة وبعـض صـفات الـدم
والتركيب الكيميائي لذبائح وبيض السمان .رسالة ماجستير ,كمية الزراعة –جامعة البصرة.

بالل ,رضوان محمد ( .)1988تربية السمان في المزارع والعنابر المعدلة .مكتبة ابن سينا لمنشر والتوزيع والتصـدير,
 142صفحة.

الجاف,فرح .4112تاثير حقن بيض التفقيس بمسـتويات مختمفـة مـن حـامض الفوليـك فـي التطـور الجنينـي والصـفات
االنتاجية والفسمجية رسالة ماجستير .جامعة بغداد.
الحمـــود ,صـــباح كـــاظم مـــرزوق ( .)4119تـــأثير فتـــرة التقنـــين الغـــذائي واضـــافة فيتـــامين  Cعمـــى األداء النتـــاجي
وبعض صفات الدم والسموكية العدوانية لفروج المحم .رسالة ماجستير ,كمية الزراعة-جامعة البصرة.
الدوري,عمر عصام عبد اهلل .4111.تاثير وزن الجسم عمى بعض الصفات االنتاجية والفسمجية في طائر
الياباني .رسالة ماجستير.كمية الزراعة .جامعة تكريت .جميورية العراق.

السموى

الزبيدي ,صييب سعيد عموان .)1986 (.ادارة الدواجن  .الطبعة االولى .كمية الزراعة-جامعة البصرة.
الفياض ,حمدي عبد العزيز وناجي سعد عبد الحسين.1989.تكنولوجيا منتجات الدواجن .الطبعة االولى .مديرية
مطبعة التعميم العالي .بغداد.
الكسار ,عمي محمود . )4114(.تغذية دواجن وزارة التعميم والبحث العممي .الطبعة االولى جامعة الكوفة –كمية
الطب البيطري.
الكناني ,ليمى محمد زكي .)1989(.تغذية حيوان – مطبعة التعميم العالي في الموصل.
محمد  ,محمد بيي الدين.)4112( .انتاج ورعاية السمان .منشاة المعارف باالسكندرية ,جالل حزي وشركاءه .
ناجي  ,سعد عبد الحسين  ,غالب عموان القيسي  ,رافد عبد العباس الخالدي ويحيى خالد عبد الرحمن ()4117
دليل االنتاج التجاري لطيور السموى .االتحاد العراقي لمنتجي الدواجن  ,جمعية عموم الدواجن العراقية.
الياسين ,عمي عبد الخالق ومحمد حسن عبد العباس ( ,) 4111تغذية الطيور الدجنة .وزارة التعميم والبحث العممي
.مطبعة جامعة بغداد.كمية الزراعة-جامعة بغداد .
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