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تأثٌر اضافة مسحوق بذور نبات الكرفس ( Apium graveolens) Celery
 seedبمستوٌات مختلفة الى العلف فً بعض الصفات األنتاجٌة لفروج اللحم.
جعفر محمد جاسم

محمد جلٌل جاسم*

جامعة البصرة /كلٌة الزراعة

جامعة البصرة  /كلٌة الزراعة
الخالصة

تهدف الدراسة الحالٌة الى معرفة التأثٌرات االٌجابٌة إلضافة مسحوق بذور الكرفس الى العلف
فً بعض الجوانب االنتاجٌة لفروج اللحم  .أستخدم فً هذه التجربة  210فروج لحم غٌر مجنس من
ساللة  Rossبعمر ٌوم واحد وبمعدل وزن  40غم/فرخ  ,وزعت االفراخ عشوائٌا على سبع معامالت
وبواقع ثالثة مكررات للمعاملة الواحدة (  10افراخ لكل مكرر)  ,وكانت المعامالت : T1سٌطرة بدون
أي اضافة  : T2,إضافة المضاد الحٌوي االوكسً تتراساٌكلٌن وبنسبة 5,5ملغم/كغم علف : T3 ,
إضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة  : T4 ,%0,5إضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة : T5, %1
إضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة  : T6 ,%1,5إضافة مسحوق بذور الكرفس بنسبة : T7 , %2
إضافة المعزز الحٌوي العراقً بنسبة  3غم/كغم علف ,أظهرت نتائج الدراسة حصول تحسن معنوي(
 ) P<0.05فً بعض الصفات االنتاجٌة لفروج اللحم أذ تفوقت المعامالت التً أضٌف الٌها مسحوق
بذور الكرفس فً معدل وزن الجسم وكذلك فً معدل الزٌادة الوزنٌة االسبوعٌة والتراكمٌة ومعامل
التحوٌل الغذائً االسبوعً و التراكمً مقارنة مع بقٌة المعامالت فً التجربة .
الكلمات المفتاحٌة  :مسحوق بذور الكرفس  ,فروج اللحم . Apium graveolens ,
المقدمة
نتٌجة للتطور الكبٌر فً صناعة الطٌور الداجنة بصورة عامة وصناعة فروج اللحم بصورة خاصة
الى ظهور سالالت اكثر حساسٌة لإلصابة باألمراض وأن االستخدام العشوائً للمضادات الحٌوٌة أدى
الى ظهور أجٌال من األحٌاء المجهرٌة المرضٌة مقاومة للمضادات الحٌوٌة ) ,(WHO, 1997لقد
كانت النباتات او االعشاب الطبٌة (  )Medical plantsومازالت تمثل الوسٌلة العالجٌة لإلنسان من
االمراض التً تصٌبه ) .)Fugh-Berman, 1997وهذا ادى إلى اتجاه الباحثٌن إلى انتاج مشتقات من
بعض النباتات (القٌم  )1999,واستعمالها فً العالجات .فً حٌن اتجه البعض االخر الى استخدام
النباتات الطبٌة لما تحتوٌه من مواد كٌمٌائٌة طبٌعٌة اثبتت مقدرتها على تحسٌن الصفات االنتاجٌة
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والفسلجٌة والمناعٌة فً الدجاج مثل بذور الحلبة (النعٌمً  )1999,و (القٌم  )1999,والحبة السوداء
(هاشم )2002,و(النداوي )2003,و(العانً , )1998,وعرق السوس (الدراجً واخرون)2013,
ومسحوق الثوم (حمودي والحمدانً ، )2006,فضالً عن ان العدٌد من النباتات الطبٌة التً استخدمت
فً عالئق الحٌوانات كمحفزات للنمو ( ,)Sarinivasan,2005).أو تحسٌن الحالة المناعٌة
(,)Durranim,etal.,2007ومضادات أكسدة (طه )2008,و(عبد الرحمن والقطان ,)2009,أو
كمضـــــادات للفطرٌـات والمٌكروبـات(  ,)Tagoe and Nyarko, 2001لذا تم اختٌار نبات الكرفس
(  ) apium graveolensكأحد النباتات الطبٌة ألحتوائه على العدٌد من المواد الفعالة  ,مثل التربٌنات
واللٌمونٌن والفالفونٌدات ومادة الكولٌن (  , )Momin and Nair,2001إضافة الى احتوائه على
الزٌوت الطٌارة بنسبة  %3- 1.5من البذور ,وأحماض دهنٌة مثل حامض اللٌنولٌك ( )Linoleic
واالولٌك ( )Oleicوالبالمتٌك (  )Palmiticفضال على أحتوائه االحماض االمٌنٌة مثل التاٌروسٌن
والعناصر المعدنٌة كالحدٌد والكالسٌوم والفسفور وفٌتامٌنات C &A

Falzari and

) , Menary,2005كما ان لنبات الكرفس تاثٌر اٌجابً على نشاط الكبد  ,فضال عن دوره فً تحسٌن
معامل الهضم (  )Bahar et al.,2002و( ,)Saeid,2012ولكون بذور الكرفس من العناصر الغذائٌة
المهمة والواسعة االنتشار ونظرا لقلة الدراسات التً اجرٌت حول أستخدامه فً مجال التغذٌة لذا تم
اختٌار هذا النبات فً هذه الدراسة بهدف معرفة تأثٌر اضافته فً بعض الصفات االنتاجٌة لفروج اللحم.

المواد وطرائق البحث
أجرٌت هذه التجربة فً حقل الدواجن التابع للحقل الحٌوانً كلٌة الزراعة جامعة البصرة خالل الفتره
من  2013 / 10 / 4و لغاٌة  2013 / 11 / 9ولمدة ٌ 35وم لمعرفة تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة
من مسحوق بذور الكرفس  )apium graveolens ( celery seedفً العلف على الصفات
اإلنتاجٌة و ا لفسلجٌة و المناعٌة لفروج اللحم  ,تم تربٌة  210فرخا غٌر مجنس بعمر ٌوم واحد من
فروج اللحم ساللة  Ross 308و التً جهزت من أحد المفاقس التابعة لقضاء الزبٌر/محافظة البصرة
 ,و بمعدل وزن  40غم /فرخ وزعت األفراخ عشوائٌا على سبعة معامالت وبواقع ثالث مكررات لكل
معاملة  10طٌراً لكل مكرر وفق التصمٌم العشوائً الكامل  , CRDقورنت المتوسطات باستخدام
اختبار ) (RLSDاقل فرق معنوي معدل ضمن برنامج ( .(SPSS ,2009
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جدول (ٌ ) 1بٌن مكونات ونسب المواد العلفٌة الداخلة فً تكوٌن العلٌقة والتحلٌل الكٌمٌائً المحسوب
لمكونات العلٌقة :

المادة العلفٌة

علٌقة البادئ %
(ٌ )17 – 1وم

علٌقة النمو %
(ٌ )35 – 18وم

ذرة صفراء

47

55

حنطه

17

12

كسبة فول صوٌا()% 48

29

25

مركز بروتٌنً*

6

5

ملح الطعام

0,5

0.5

خلٌط فٌتامٌنات(برٌمكس)

0,5

0.5

زٌت الذرة

ــــــــــــــــــــــــ

2

% 100

100%

التحلٌل الكٌمٌاوي**
البروتٌن الخام %

22.01

19.92

الدهن الخام %

2,8

3.89

األلٌاف الخام %

2,7

2.59

الكالسٌوم %

0,45

0.38

الفسفور المتوفر %

0,53

0.49

مٌثاٌونٌن %

0.54

0.38

مٌثاٌونٌن +السستٌن %

0.87

0.81

الالٌسٌن %

1.27

1.21

الطاقة الممثلة (كٌلو سعره/كغم)

2925

3111

* استخدم المركز البروتٌنً المجهز من شركة  INTRACOالبلجٌكٌة اذ ٌحتوي على  2100ك ك  /كغم  ،بروتٌن خام  ، %40دهن ، %5
الٌاف  ، %1كالسٌوم  ، %6فسفور متوافر  ، %3الٌسٌن  ، %3.85مٌثاٌونٌن  ، %3.7مٌثاٌونٌن  +سستٌن  ، %3.9صودٌوم، %2,2
فٌتامٌن  200.000 Aوحدة دولٌة  /كغم  ،فٌتامٌن  40،000 D3وحدة دولٌة  /كغم  ،ف ٌتامٌن  500 Eملغم  /كغم ،فٌتامٌن 30 K3ملغم /
كغم  ,فٌتامٌن  15 B1ملغم  /كغم  ،فٌتامٌن  100 B2ملغم  /كغم ,فٌتامٌن150 B3ملغم  /كغم  ،فولٌك اسد  10ملغم  /كغم  ،باٌوتٌن 1000
ماٌكروغرام  /كغم  ،فٌتامٌن  300 B6ملغم  /كغم  ،فٌتامٌن  600 B12ماٌكروغرام  /كغم  ،كلول ٌن كلوزاٌد  5000ملغم  /كغم  ،حدٌد 1000
ملغم  /كغم  ،نحاس  100ملغم  /كغم  ،خارصٌن  800ملغم  /كغم  ،المغنٌز  1200ملغم  /كغم ٌ ،ود  15ملغم  /كغم  ،كوبلت  6ملغم  /كغم ،
سٌلٌنٌوم  2ملغم  /كغم و 900ملغم /كغم مضادات االكسدة  ** .على وفق التحلٌل الكٌمٌائً استنادا الى ( .NRC (1994
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خالل فترة التربٌة استخدمت علٌقتٌن بادئ ونمو  ,غذٌت الطٌور على علٌقة البادئ للفترة من (17- 1
)ٌوم من العمر حٌث كانت نسبة الطاقة ( )2930كٌلو سعرة/كغم والبروتٌن الخام (, %)22,01
وقدمت علٌقة النمو من الفترة (ٌ )35- 18وم وكانت نسبة الطاقة ( )3111كٌلو سعرة  /كغم والبروٌتن
الخام ( %)19,92كما موضح فً جدول رقم ( , )1وكانت المعامالت كالتً :
 :T1- 1معاملة السٌطرة بدون أي اضافة .
 :T2- 2اضافة االوكسً تتراساٌكلسن (مضاد حٌوي) وحسب البرنامج الوقائً الخاص بالساللة .
 :T3- 3اضافة  %0.5بذور كرفس .
: T4- 4اضافة  %1بذور كرفس.
 :T5- 5اضافة  %1.5بذور كرفس.
 :T6- 6اضافة  %2بذور كرفس.
 :T7- 7اضافة 3غم/كغم علف معزز حٌوي محلً.
ربٌت الطٌور فً قاعة مقسمة بحواجز سلكٌة الى  22قفصا ً بمساحة  150سم لكل قفص أرتفاعه
عن االرضٌة بحوالً  75سم  ,و اتخذت فً القاعة كافة االجراءات الالزمة لتوفٌر الحرارة والتهوٌة
ضمن الحدود المثالٌة ,مع اتباع البرنامج الوقائً لتحصٌن الطٌور حٌث أستعملت الحاضنات الغازٌة
والمدافئ الكهربائٌة فً تدفئة القاعة للمحافظة على درجة الحرارة بحدود ( ْ ) 35 – 34م عند األسبوع
األول ْ ) 32 – 31 ( ,م عند األسبوع الثانً من العمر و خفضت درجة الحرارة ْ 2م أسبوعٌا حتى
وصلت الى ( ْ ) 24 - 20م فً نهاٌة التجربة أعتمدت التهوٌة بأستعمال مراوح ساحبة كما تم أستعمال
المعالف البالستٌكٌة و أستبدلت بالمعالف األسطوانٌة و تم رفعها تدرٌجٌا مع تقدم عمر الطٌور  ,أما
المناهل األرضٌة فقد أستعملت من أول ثالثة اٌام من عمر الطٌر وبعدها تم أستخدام نظام االنابٌب
البالستٌكٌة المزودة بالحلمات الى حٌث تم رفعها تدرٌجٌا بمستوى ظهر الطٌر لتسهل عملٌة شرب الماء
حتى نهاٌة فترة التجربة  ,وكانت التغذٌة حرة طٌلة فترة التجربة مع االضاءة المستمرة لمدة  24ساعة ,
وزنت االفراخ بعمر ٌوم واحد وكان معدل الوزن 40غم  ,حٌث وزنت االفراخ لكل مكرر بصورة
جماعٌة اسبوعٌا حتى عمرٌ 35وما وحسب المعادلة التالٌة- :
معدل وزن الجسم الحً (غم) = المجموع الكلً للوزن الحً للطٌور فً نهاٌة األسبوع (غم) للمكرر /
عدد طٌور المكرر فً نهاٌة األسبوع ( .الفٌاض وناجً. )1989,
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وحسبت معدالت الزٌادة الوزنٌة للطٌور لكل مكرر وفق المعادلة التالٌة:
الزٌاده الوزنٌة = وزن الجسم الحً فً نهاٌة المدة ـــ وزن الجسم الحً فً بداٌة المدة( .الفٌاض
وناجً.)1989,
حسبت كفاءة التحوٌل الغذائً اسبوعٌا حسب المعادلة التالٌة:
كمٌة العلف المستهلكة من قبل القطٌع
معامل التحوٌل الغذائً =
[( متوسط وزن الطٌور  Xعدد الطٌور الحٌة فً المسكن )  +وزن الطٌور
الهالكة ] ـــ وزن الطٌور بعمر ٌوم واحد
(الزبٌدي)1986,
النتائج والمناقشة
ٌبٌن الجدول ( ) 2تأثٌر اضافة مستوٌات من مسحوق بذور الكرفس فً معدالت وزن الجسم الحً
(غم) للطٌور خالل فترة التربٌة ,اذ ٌوضح الجدول الى عدم وجود فروقات معنوٌة فً معدل وزن الجسم
عند عمر (1و )2اسبوع فً حٌن ٌبٌن الجدول وجود زٌادة معنوٌة (  ) P<0.05فً متوسط وزن
الجسم الحً (غم) عند عمر (  4,3و  )5اسبوع حٌث ظهر تحسنا معنوٌا فً معدالت االوزان بزٌادة
نسب االضافة من مسحوق البذور الى العلٌقة حٌث بلغت معدالتها عند عمر  5اسابٌع للمعامالت 4, 3
 5,و  2004,82(6و 2128,51و 2003,95و) 2167غم على التوالً مقارنة مع معاملة السٌطرة
والمعاملة المضاف الٌها المضاد الحٌوي والتً بلغت معدالتها (  1743,37و)1967,50غم على
التوالً  ,بٌنما اعطت الطٌور المغذاة على المعاملة التً اضٌف الٌها المعزز الحٌوي نتائج مقاربة لتلك
التً غذٌت على مسحوق بذور الكرفس حٌث بلغت معدالت اوزانها()2058غم  ,وتتفق هذه النتائج مع
(فارس واخرون  )2012,عند استخدام بذور نبات الرٌحان (  ) %0.2 , %0.4كبدٌل للمضاد
الحٌوي لالوكسً تتراساٌكلٌن بمستوى  40ملغم/كغم علف ادى الى تحسن معنوي فً االداء االنتاجً
مقارنة مع معاملة السٌطرة ومعاملة المضاد الحٌوي ( )Saeid,2012الذي ذكر ان اضافة مسحوق
بذور الكرفس بنسبة ( %2.5كرفس) و ( %5.0كرفس) حقق اعلى وزن للجسم الحً على التتابع
مقارنة مع معاملة السٌطرة وتفوقت المعاملة المضاف الٌها(  %5.0كرفس) على جمٌع معامالت
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التجربة حٌث سجلت اعلى وزن للجسم ,وكذلك مع (عبٌس )2014,الذي اشار الى أن اضافة مسحوق
بذور الكرفس بنسبة( 2.5و  5كغم /طن علف) الى عالئق فروج اللحم ادى الى حصول زٌادة معنوٌة
عند مستوى (  ) p≤0.05فً معدل وزن الجسم  .أما بالنسبة للزٌادة الوزنٌة فٌشٌر الجدول( )3الى عدم
حصول فروقات معنوٌة(  ) P<0.05فً معدل الزٌادة الوزنٌة فً االسبوع ( )2,1من عمر الطٌور
بٌن معامالت التجربة بٌنما اتخذت اداءا مشابها لمعدالت اوزان الطٌور حٌث تفوقت المعامالت التً
اضٌف الٌها مسحوق بذور الكرفس مقارنة بمعاملة السٌطرة والمضاد الحٌوي حٌث بلغت معدالتها عند
عمر  5اسبوع بالنسبة للمعاملة الـ  5,4و 811,18( 6و 669,79و)786,33غم  ,اما بالنسبة للزٌادة
الوزنٌة التراكمٌة ( )5- 0اسبوع ٌتضح من الجدول وجود فروق معنوٌة ( )p<0.05بٌن المعامالت
التجرٌبٌة المختلفة حٌث تفوقت طٌور المعاملة  6 , 5, 4, 3, 2و 7معنوٌا()p<0.05على معاملة
السٌطرة حٌث كانت معدالت الزٌادة الوزنٌة (  1927,5و  1964 ,82و1 2088,5و 1963,95و
 2127و  )2018غم على التوالً مقارنة مع معاملة السٌطرة والتً كانت( )1703,37غم  ,وجاءت
هذه النتائج متفقة مع النتائج التً حصل علٌها (القٌسً وعبد النبً )2009,عند اضافة بذور الحلبة
ونبات الزنجبٌل حٌث تفوقت المجامٌع المضاف الٌها ( %5,0حلبة و %5,0زنجبٌل) فً معدل الزٌادة
الوزنٌة مقارنة مع الطٌور المغذاة على معاملة السٌطرة  ,وكذلك مع ()Saeid,2012عند اضافة
مسحوق بذور الكرفس فً عالئق فروج اللحم حٌث سجلت معامالت الطٌور التً غذٌت على (%2,5
و )% 5,0من مسحوق البذور أرتفاعا معنوٌا فً معدالت الزٌادة الوزنٌة للطٌور مقارنة مع السٌطرة ,
وٌمكن ان ٌعزى السبب الى وجود المواد الفعالة فً بذور الكرفس التً اثبتت فعالٌتها فً تحسٌن
العملٌات االٌضٌة فً جسم الطائر بالشكل الذي ٌنعكس على معدل الوزن الحً والزٌادة الوزنٌة ,اذ ان
المواد الفعالة الموجود فً النبات تعمل كمنشط جٌد للهضم ومحفز للكبد ,واحتواء الكرفس على المواد
المانعة للتأكسد وبعض المواد التً تعمل على قتل االحٌاء المجهرٌة الضارة وتزٌد االستفادة من العناصر
الغذائٌة  ,حٌث ٌعمل نبات الكرفس على زٌادة الشهٌة وبالتالً زٌادة الوزن وكذلك الدور الذي تلعبه
بذور الكرفس فً حماٌة القناه الهضمٌــــــــة (  )Momin and Nair,2001; Bown, 1995و(
 (Whitehouse et al .,2001 ; March,1998أو لكون ان نبات الكرفس ٌعمل على تحسٌن
معامل الهضم عن طرٌق رفع الشهٌة وزٌادة ادرار الصفراء وبالتالً زٌادة الوزن (2011
 ,)Mansoub,باألضافة الى ان الزٌوت العطرٌة الموجودة فً النباتات العطرٌة ٌكون لها دور فعال
فً تحسٌن مستوى قابلٌة الهضم فً القناة الهضمٌة وزٌادة فاعلٌة انزٌم الالٌبٌز واالمٌلٌز البنكرٌاسً )
) , )Williams, and Losa. 2001وبالنسبة للمعزز الحٌوي فانه ٌزٌد من فعالٌة ونشاط االنزٌمات
ا لهاضمة فً القناة الهضمٌة حٌث ٌعمل على تحسٌن معامل الهضم للعناصر الغذائٌة وتسهٌل عملٌة
االمتصاص ( ,)Mansoub, 2011ولكون المعزز الحٌوي المحلً ٌتكون من عدة انواع من االحٌاء
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المجهرٌة مما ٌعمل على االستفادة من هذه االحٌاء افضل مما لو كان نوع واحد ,والتً تعمل على افراز
العدٌد من المواد المنشطة والمحفزة للنمو و احداث التوازن المٌكروبً للفلورا المعوٌة(الشدٌدي2001,
 ,الضنكً , )2003,فضال عن

زٌادة مساحة االمتصاص للعناصر الغذائٌة( Muzaffer et

 . )al.,2003أدت المعاملة بمسحوق بذور الكرفس الى حصول تحسن معنوي()p<0.05فً معامل
التحوٌل الغذائً فً معامالت االضافة التً أضٌف الٌها مسحوق بذور الكرفس فً االسبوع الرابع
والخامس من عمر الطٌور وكذلك معامل التحوٌل الغذائً الكلً جدول ( , )4بٌنما لم تكن هناك فروقات
معنوٌة فً االسبوع (1و2و )3من فترة التربٌة بٌن جمٌع معامالت التجربة  ,فقد تحسن معامل التحوٌل
الغذائً معنوٌا خالل االسبوع الرابع والخامس ,حٌث بلغت معدالتها للطٌور التً غذٌت على عالئق
احتوت على بذور الكرفس بنسب مختلفة ( 1,79و 1,75و  1,79و 1,80و )1,87غم علف/غم زٌادة
وزنٌة مقارنة مع السٌطرة عند عمر  4اسبوع  ,وأعطت الطٌور المغذاة على المعاملة الرابعة والسادسة
أفضل كفاءة تحوٌل حٌث بلغت معدالتها  1,66و  1,77غم علف/غم زٌادة وزنٌة على التوالً مقارنة
مع معاملة السٌطرة والتً بلغت  2,85غم علف/غم زٌادة وزنٌة عند عمر  5أسبوع وأتفقت تلك النتائج
مع ماتوصل الٌه ( )Saeid,2012فً حصول تحسن معنوي فً كفاءة التحوٌل الغذائً عند اضافة
مسحوق بذور الكرفس بنسب مختلفة حٌث تحسنت تلك الكفاءة للطٌور المغذاة على عالئق أضٌف الٌها
مسحوق بذور الكرفس مقارنة مع معاملة السٌطرة (,فارس واخرون )2012,فً حصول تحسن معنوي
فً كفاءة التحوٌل الغذائً بالنسبة للطٌور المضاف الى عالئقها بذور الرٌحان ( 0,4و )%0,2مقارنة
مع مجموعة السٌطرة ومجموعة االوكسً تتراساٌكلٌن ,بٌنما لم تتفق مع(الحسٌنً واخرون)2013,
الذي استخدم المضاد الحٌوي امبسلٌن ونبات الهندباء حٌث وجد ان هذه االضافات لٌس لها اي تاثٌر
معنوي فً معامل التحوٌ ل الغذائً وقد ٌرجع السبب فً التحسن المعنوي للطٌور التً أضٌف الى
عالئقها بذور الكرفس الى ما تحتوٌه هذه النباتات من المواد الفعالة التً تحسن العملٌات االٌضٌة فً
جسم الطائر بالشكل الذي ٌنعكس على معدل الزٌادة الوزنٌة وكفاءة التحوٌل الغذائً Abd El-
) ; Mageed, 2011عبٌس.)2014,
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جدول ( ) 2تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من مسحوق بذور الكرفس فً معدل وزن الجسم الحً ( غم
) لفروج اللحم  ±الخطأ القٌاسً
العمر/اسبوع
المعاملة

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7
مستوى المعنوٌة

1

2

3

193.61

418.60

 806.66أب

5

4

 1282.66ب  1743.37ج

2.2 ±

0.41 ±

7.26 ±

18.26 ±

11.97 ±

201.76

429.98

 752.85ب

 1288.5ب

 1967.50ب

10.13 ±

27.8 ±

13.57 ±

9.17 ±

28.68 ±

200.63

399.16

 774.24أب  1310.33أب  2004.82أب

12.91 ±

9.04 ±

215.69

398.46

2.07 ±

9.04 ±

211.35

387.82

5.41 ±

104.75 ±

3.17 ±

 780.24أب  1318.33أب  2128.51أب
18.41 ±

21.79 ±

46.32 ±

 800.63أب  1334.16أب  2003.95أب

14.65 ± 10.65 ±

20.61 ±

14.7 ±

67.87 ±

210.28

390.01

 838.66أ

 1380.66أ

 2167أ

2.93 ±

5.42 ±

37.67 ±

45.21 ±

33.5 ±

220.43

402.24

21.66 ± 12.34 ±
N.S

N.S

 810.53أب  1311.33أب

 2058أب

31.36 ±

104.75 ±

112.05 ±

*

*

*

(*) األحرف المختلفة عمودٌا" بٌن متوسطات المعامالت تعنً وجدود فروق معنوٌة(  ) N.S (.) p<0.05تعنً عدم وجود فروقات معنوٌة
بٌن المعامالت  (1 T }.السٌطرة) ( T2 ,اضافة المضاد الحٌوي تتراساٌكلٌـــــــــن بنسبة 5,5ملغم/كغم علف)  ( T3 ,اضافة مسحـــــــوق
الكرفس بنسبــــــــــــــــــــــــة  ( T4 , )%0.5اضافة مسحوق الكرفس بنسبة  ( T5 , )%1اضافة مسحوق الكرفـــس بنسبــــــــــــــة
 ( T6 , )%1.5اضافة مسحوق الكرفس بنسبة  ( T7 , )%2اضافة المعزز الحٌوي المحلً بنسبة 3غم/كغم علف).
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جدول ( ) 3تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من مسحوق بذور الكرفس فً معدل الزٌادة الوزنٌة ( غم )
لفروج اللحم  ±الخطأ القٌاسً
الزٌادة

العمر/اسبوع
المعاملة

الوزنٌة

1

2

3

4

5

153.61

224.99

388.05

 476.00ب

 460.71ج

 1703.37ب

2.20 ±

2.48 ±

7.02 ±

25.51 ±

10.37 ±

11.97 ±

161.76

228.22

322.87

 535.64ب

 679.00ب ج

 1927.5أ

10.13 ±

17.68 ±

24.79 ±

22.69 ±

77.23 ±

72.09 ±

160.63

198.53

375.07

 536.09أب

التراكمٌة
(غم)

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7
مستوى المعنوٌة

 694.49أ ب  1964.82أ

12.91 ±

14.89 ±

9.17 ±

104.7 ±

102.23 ±

3.17 ±

175.69

182.77

381.78

 537.08أب

 811.18أ

 2088.51أ

2.07 ±

8.24 ±

9.45 ±

36.37 ±

64.82 ±

46.32 ±

171.35

176.47

412.81

 533.53أب

 669.79أ ب  1963.95أ

10.65 ±

6.29 ±

10.33 ±

5.92 ±

68.63 ±

67.87 ±

170.28

179.73

448.64

 542ب

 786.33أ

 2127أ

2.93 ±

6.06 ±

11.72 ±

36.6 ±

74.31 ±

33.5 ±

180.43

181.80

408.29

 500.79أب

 747.66أ ب

 2018أ

12.34 ±

10.26 ±

10.3 ±

75.88 ±

95.66 ±

112.05 ±

N.S

N.S

N.S

*

*

*

(*) األحرف المختلفة عمودٌا" بٌن متوسطات المعامالت تعنً وجدود فروق معنوٌة( .) p<0.05
(  ) N.Sتعنً عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت .
 (1السٌطرة) ( T2 ,اضافة المضاد الحٌوي تتراساٌكلٌـــــــــن بنسبة 5,5ملغم/كغم علف)  ( T3 ,اضافة مسحـــــــوق الكرفس
بنسبــــــــــــــــــــــــة  ( T4 , )%0.5اضافة مسحوق الكرفس بنسبة  ( T5 , )%1اضافة مسحوق الكرفـــس بنسبــــــــــــــة
 ( T6 , )%1.5اضافة مسحوق الكرفس بنسبة  ( T7 , )%2اضافة المعزز الحٌوي المحلً بنسبة 3غم/كغم علف).
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جدول ( )5تأثٌر إضافة مستوٌات مختلفة من مسحوق بذور الكرفس فً كفاءة التحوٌل الغذائً
لفروج اللحم  ±الخطأ القٌاسً
العمر/اسبوع
المعاملة
T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

مستوى
المعنوٌة

1

2

3

4

5

1.09

1.86

1.77

 1.87أ

 2.85أ

 2.04أ

0.04 ±

0.01 ±

0.038 ±

0.072 ±

0.068 ±

0.005 ±

0.98

1.89

2.30

 1.85أ

 2.03أب

 1.86ب

0.08 ±

0.14 ±

0.084 ±

0.097 ±

0.23 ±

0.058 ±

1.3

2.12

1.96

 1.79أب

 1.98ب

 1.80ب

0.11 ±

0.13 ±

0.12 ±

0.14 ±

0.28 ±

0.027 ±

0.9

2.20

1.90

 1.75ب

 1.66ج

 1.70ب

0.4 ±

0.07 ±

0.045 ±

0.27 ±

0.66 ±

0.042 ±

0.97

2.47

1.79

 1.79ب

 2.05ب

 1.85ب

0.10 ±

0.1 ±

0.088 ±

0.004 ±

0.43 ±

0.06 ±

0.94

2.28

1.63

 1.80ب

 1.77ج

 1.71ب

0.01 ±

0.08 ±

0.15 ±

0.1 ±

0.38 ±

0.026 ±

0.95

2.30

1.79

 1.87أ

 1.87ب

 1.79ب

0.07 ±

0.82 ±

0.051 ±

0.13 ±

0.24 ±

0.08±

N.S

N.S

N.S

*

*

5- 0

*

(*) األحرف المختلفة عمودٌا" بٌن متوسطات المعامالت تعنً وجدود فروق معنوٌة( .) p<0.05
(  ) N.Sتعنً عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن المعامالت .
 (1السٌطرة) ( T2 ,اضافة المضاد الحٌوي تتراساٌكلٌـــــــــن بنسبة 5,5ملغم/كغم علف)  ( T3 ,ا ضافة مسحـــــــوق الكرفس
بنسبــــــــــــــــــــــــة  ( T4 , )%0.5اضافة مسحوق الكرفس بنسبة  ( T5 , )%1اضافة مسحوق الكرفـــس بنسبــــــــــــــة
 ( T6 , )%1.5اضافة مسحوق الكرفس بنسبة  ( T7 , )%2اضافة المعزز الحٌوي المحلً بنسبة 3غم/كغم علف).
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المصادر:
الحسٌنًٌ ,حٌى صباح عبد االمٌر وفارس ,جواد كاظم و وحدوي,علً عبد ( .)2013تاثٌر المعزز
الحٌوي والهندباء والمضاد الحٌوي(البنسلٌن) على اداء النمو لدجاج اللحم .مجلة جامعة بابل
للعلوم الصرفة والتطبٌقٌة .)21(- )5(.
الدراجً  ،حازم جبار و العانً ,عمادالدٌن ومناتً ,جا سم قاسم وعدنان ,سالم ( .)2003تأثٌر اضافة
تراكٌز مختلفة من مستخلص عرق السوس لبعض صفات الدم لفروج اللحم .مجلة العلوم
الزراعٌة العراقٌة .198- 187 : )6( 34 .
الزبٌدي ،صهٌب سعٌد علوان ( .)1986ادارة الدواجن .مطبعة جامعة البصرة  -البصرة.
الشدٌدي  ،شهرزاد محمد ( .)2001تأثٌر استخدام نسب من خمٌرة الخبز Saccharomyces
 cerevisiaeوالعلف المتخمر بها على االداء االنتاجً واالستجابة المناعٌة لفروج اللحم .
رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة  .جامعة بغداد .
العانً  ،اوس هالل جاسم ( .)1998دراسة مكونات الحبة السوداء المحلٌة Nigella sativa L.
وتأثٌر مستخلصاتها على بعض االحٌاء المجهرٌة .رسالة ماجستٌر  .كلٌة العلوم  .الجامعة
المستنصرٌة.
الضنكً ،زٌاد طارق ( .)2003انتاج المعزز الحٌوي المحلً ودراسة تأثٌره فً الصفات االنتاجٌة
لقطعان فروج اللحم والدجاج البٌاض وامهات فروج اللحم  .اطروحة دكتوراه  .كلٌة
الزراعة جامعة بغداد.
الفٌاض  ،حمدي عبد العزٌز و سعد ,عبد الحسٌن ناجً (  . )1989تكنلوجٌا منتجات الدواجن .
الطبعة االولى  .مدٌرٌة مطبعة التعلٌم العالً .بغداد.
القٌسً,غالب علوان محمد وعبدالنبً ,جنان صاحب ( .)2009تاثٌر اضافة بذور الحلبة وجذور نبات
الزنج بٌل فً العالئق على بعض الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة فً فروج اللحم .المجلة الطبٌة
البٌطرٌة العراقٌة .)2(- )33(.
القٌم  ،ماجدة عبدالخالق ( .) 1999تأثٌر بذور الحلبة فً دهون صفار البٌض وبعض صفات الدم فً
الدجاج  .اطروحة دكتوراه  .كلٌة الطب البٌطري  .جامعة بغداد .
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المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ( .)1988النباتات الطبٌة والعطرٌة والسامة فً الوطن العربً.
الخرطوم.
النداوي  ،نهاد عبداللطٌف علً ( .)2003تأثٌر اضافة بذور الحبة السوداء  Nigella sativaاو
زٌتها الى العلٌقة فً بعض الصفات االنتاجٌة والفسلجٌة لذكور فروج اللحم .رسالة ماجستٌر
 .كلٌة الزراعة  -جامعة بغداد.
النعٌمً  ،سعد محمد علً ( .)1999تأثٌر بعض النباتات المخفضة لكلوكوز الدم فً الصفات الفسلجٌة
ومعامل التحوٌل الغذائً لفروج اللحم .رسالة ماجستٌر  .كلٌة الزراعة والغابات .جامعة
الموصل.
حمودي,سنبل جاسم و الحمدانً ,هدى قاسم ( .)2006تأثٌر أضافة مسحوق الثوم لعلٌقة النهائً فً
الصفات االنتاجٌة والمناعٌة والفسلجٌة لفروج اللحم .مجلة علوم الدواجن .69- 53:)1(1.
عبد الرحمن ،صائب ٌونس والقطان ،منتهى محمود ( .)2009تأثٌر بعض مضادات األكسدة فً بعض
الصفات الفسلجٌة والتناسلٌة واإلنتاجٌ ة لدجاج البٌض .المجلة العراقٌة للعلوم البٌطرٌة23 .
(عدد إضافً  384- 377 ،)2وقائع المؤتمر العلمً الخامس ،كلٌة الطب البٌطري ،جامعة
الموصل.
عبٌس ,سرى صافً ( .)2014تاثٌر االضافة الغذائٌة لمسحوق بذور الكرفس(
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Effect of different levels of celery seed crushed plant Celery seed (Apium
graveolens) on some productive performance of broiler chickens.

Jaafar Mohammed Jassim
Basra University / College of
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Basra University / College of
Agriculture

Abstract
This study aims to find out the positive effects of celery seed crushed
added to dite on some Productive Performance of broiler chickens (Rose 308).
210 unsexed chicks of Ross strain aged one day were used in this study . and
the weight of 40 g / chick, The chick were randomly distributed into seven
treatment with three replicate per replicates 13 chick, and the treatments were:
T1 control, T2: Add the antibiotic Oxy tetracycline and by 5.5 mg / kg diet. T3:
Add celery seed crushed by 0.5%. T4: Add celery seed crushed increased by
1% .T5: Add celery seed crushed by 1.5%. T6: Add celery seed crushed 2%. T7:
Add Iraqi probiotic rate by 3 g / kg feed. The results of the study improved (P
<0.05) treatment that added to it crushed celery seeds in the rate of body
weight, as well as in the rate of increase of the weight and total the weight and
weekly

feed conversion compared with the rest of the treatment in the

experiment.
Keywords: powder, celery seeds, chicken meat, Apium graveolens
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