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دراسة تأثير اضافة المستخمص المائي ألزىار الكجرات  Hibiscus sabdariffa L.الى ماء

الشرب في صفات وزن الجسم الحي و وزن الذبيحة ونسبة التصافي والنسب المئويو لقطعيات
ذبيحة طيور السمان الياباني  Coturnix coturnix japonicaعند عمر( 4و 6اسبوع )
عقيل حاجم ناصر الزلزلي

عمي حسين خميل الياللي

جامعة المثنى  /كمية الزراعة  /قسم الثروة الحيوانية

موسى امين حسن

المستخمص :

أجريت التجربة في محطة االبحاث ( االولى ) التابعة الى كمية الزراعة جامعة المثنى لمفترة من 6105/7/66

ولغاية  6105/00/66بيدف دراسة تأثير إضافة المستخمص المائي ألزىار الكجرات الى ماء الشرب في الوزن
الحي ونسبة التصافي والنسب المؤيو ألوزان قطعيات الذبيحة ( الصدر  ,االفخاذ  ,الظير  ,االجنحة  ,الرقبة ).
ذبح اعداد من الطيور ( ذكور واناث ) بواقع  3ذكور و 3اناث من كل معاممة .

اوضحت النتائج ان أضافو مستخمص ازىار الكجرات ذات تأثير معنوي ( ) P≤0.05في وزن الجسم الحي ووزن
الذبيحة والنسب المؤيو ألوزن قطعيات الذبيحة ( الصدر  ,الفخذ  ,الظير  ,االجنحة  ,الرقبة ) عند عمر  4و6
اسبوع  ,كما تبين ان لمجنس تأثير معنوي عمى الصفات المدروسة .
الكممات المفتاحية  :السمان الياباني  ,نسبة التصافي  ,قطعيات الذبيحة  ,االعضاء .

المقدمة :
يعد طير السمان الياباني من الطيور االكثر مقاومة لألمراض والتي ال تحتاج الى تحصينات من االمراض

مقارنة بالدواجن ويمتاز طير السمان الياباني أيضا بمعامل تحويل غذائي جيد حيث ان كل  6,4كغم من العمف
تعطي  0كغم من الوزن الحي لمطير وتقدر كمية العمف المستيمك من الفقس ولغاية  6اسبوع من العمر بحوالي
 511غم حتى يعطي الطير وزن  601غم  ,وتعطي السالالت المحسنة وزن  635غم وزن حي ( اليايشة ,
 . ) 6116وأشار ناجي واخرون ( )6117الى ان نسبة التصافي لطيور السمان الياباني تتراوح من  %61الى

 %81وبمتوسط مقداره  %75ىذا النسبة تعتبر اعمى من نسبة التصافي لفروج المحم عند عمر  6اسابيع وتتأثر

ىذه النسبة بعدة عوامل منيا الساللة والجنس والعمر وكذلك الوزن الحي لمطيور الصغيرة العمر ( 8-6اسابيع )
تكون ذات نسبة تصافي اعمى من الطيور السمان البياض وبأعمار متقدمة (  61اسبوعا او اكثر )  .واشار
 )0994) Shanawayالى ان نسبة التصافي في الذكور  % 76.9واالناث  %76.7ونسب قطعيات الذبيحة كانت
لمصدر  60.4و  09.9لمذكور واالناث عمى التوالي ونسبة مجموع الرقبة والظير  65.8و  %66.9لمذكور واالناث
عمى التوالي  .أشار  Carlsonواخرون( ) 1975ان العوامل المؤثرة عمى نسبة التصافي ىي وزن الجسم و العمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البحث مستل من رسالة الماجستير لمباحث االول .
عند الذبح والجنس والتغذية خالل فترة النمو والتغذية خالل فترة االنتاج المتقدم  .وبالرغم من انتشار تربيتو في
كثير من دول العالم المتقدم والدول العربية اال ان تربيتو في العراق التزال محدودة وغير متطورة وعميو اصبحت
ىنالك حاجة ممحة إليجاد مواد فعالة تحسن من اداء الطيور الداجنة بأقل خطورة وتأثيرات سمبية عمى صحة البشر

 .لذا فأن االعشاب والنباتات الطبية تعتبر كبدائل ناجحة لممضادات الحيوية الحتوائيا عمى مركبات فعالة مختمفة
منيا الفالفونيدات والكينات والسمفات والبولي فينوليك والكاروتينات والصابونيات ( .)0999,Craigاستخدمت العديد
من النباتات الطبية ومستخمصاتيا عمى نطاق واسع في عالئق الدواجن كمضادات طبية لألحياء المجيرية

وكمانعات اكسدة طبيعية ومحفزات نمو طبيعية تعمل عمى رفع مناعة الجسم من خالل تحفيز الجياز المناعي

(  . ) 2001 , Cindyومن النباتات الطبية الموجودة في العراق وبعض الدول العربية الكجرات  Roselleاو
تسمى الشاي االحمر وفي العراق تسمى الكجرات وتعد من النباتات الغنية بفيتامين  Cالذي يعمل عمى تقميل من
تأثير االجياد الحراري والكجرات مساعدة عمى ىضم مضاد لعفونة االمعاء وقاتل لألحياء المجيرية المرضية

ولعالج ضغط الدم المرتفع والسرطان ( الدجوي  .) 1996 ,وعميو ىدفت ىذه الدراسة الى تحديد نسبة التصافي ,
نسبة قطعيات الذبيحة من وزن الجسم بأعمار مختمفة وتأثير جنس الطير عمى ىذه الصفات .

المواد وطرائق البحث :
أجريت التجربة في محطة االبحاث (االولى ) التابعة الى كمية الزراعة جامعة المثنى لمفترة من 6105/7/66
ولغاية  6105/00/66بيدف دراسة تأثير إضافة المستخمص المائي ألزىار الكجرات في بعض الصفات االنتاجية
عند عمر  4و 6اسبوع  ,استخدم في التجربة  36ذكر و  06انثى من طيور السموى الياباني عند عمر اربعة

اسابيع ونفس االعداد عند عمر ستة اسابيع  ،وزعت بشكل عشوائي عمى أربع معامالت بواقع  64فرخا لكل معاممة
داخل اقفاص معدنية بأبعاد 61×71 ×61سم 6كما وزعت افراخ المعاممة الواحدة الى اربعة مكررات متساوية بواقع
 06فرخاً لكل مكرر ووضعت االقفاص داخل قاعة مغمقة بمساحة  81×01م 6وتم تغذيتيا عمى الشكل االتي:

 -1المعاممة االولى :غذيت األفراخ في ىذه المعاممة عمى عميقة أساسية ( )Basal dietواضيف مستخمص
الكجرات بتركيز  65مل /لتر ماء.
 -2المعاممة الثانية :غذيت األفراخ في ىذه المعاممة عمى عميقة أساسية ( )Basal dietواضيف مستخمص
الكجرات بتركيز  51مل /لتر ماء .

 -3المعاممة الثالثة :غذيت األفراخ في ىذه المعاممة عمى عميقة أساسية ( )Basal dietواضيف مستخمص
الكجرات بتركيز  75مل /لتر ماء .
 -4المعاممة الرابعة :غذيت األفراخ في ىذه المعاممة عمى عميقة اساسية ( )Basal dietوماء اعتيادي من
دون إضافة مستخمص الكجرات وعدت معاممة سيطرة (. )Control
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طريقة تحضير المستخمص :
حضر مستخمص الكجرات حسب البديري ( )6110بأخذ كمية 011غم لألوراق الكأسية ألزىار الكجرات الجافة

بعد طحنيا والمستحصل عمييا من االسواق المحمية  .نقعت في لتر ماء مقطر دافئ لكل منيا بدرجة ح اررة ْ 50م
ولمدة  24ساعة وثم رشحت بقطعة قماش (مممل) يؤخذ الراشح (المادة السائمة ) ويترك الراسب (المادة الصمبة ) .
يضاف الى مياه شرب الطيور بالنسب المطموبة (  65مل  /لتر ماء  51 ,مل  /لتر ماء  75 ,مل  /لتر ماء ).
وبعد أجراء الذبح حسبت القياسات التالية :

 -0وزن الجسم الحي (غم )  :وزنت طيور المعاممة عند االسبوع الرابع والسادس بأستخدام ميزان رقمي حساس
بمرتبتين عشريتين واخذت اوزان  6طيور ( 3ذكور و 3اناث) بصورة عشوائية عند عمر 4اسابيع ونفس العدد
عند عمر 6اسابيع عند الذبح.

 -6وزن الذبيحة (غم )  :قيس وزن الذبيحة بعد استبعاد االجزاء غير المأكولة .

 -0نسبة التصافي ( : )%حسبت وفق القانون االتي(الفياض وناجي -: )1989,
وزن الذبيحة المنظفة
نسبة التصافي = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 111
وزن الطير الحي

 -6قيست النسب المئويو ألوزان القطعيات في الذبيحة ( الصدر  ,االفخاذ  ,الظير  ,االجنحة  ,الرقبة ,
االحشاء الداخمية ) بواسطة ميزان رقمي واستخرج االوزان النسبية لمقطع بعد قسمتيا عمى وزن الذبيحة وفق
القانون االتي(الفياض وناجي -: )1989,
وزن قطعية الذبيحة أو العضو( غم )

الوزن النسبي لمقطعية أو العضو = %ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 111
الوزن الذبيحة ( غم )

التحميل االحصائي :
صممت التجربة في تجربة عامميو باستخدام التصميم العشوائي الكامل( Complete ( ) CRD
 )Randomized Designلعاممي الجنس والمعاممة  ,واستخدام التحميل اإلحصائي الجاىز . )6101( SPSS
وتم اختبار معنوية الفروق بين المتوسطات باستخدام اختبـ ـ ـ ــار  )1955( Duncanمتعدد الحدود عند مستوى 0.05
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غذيت الطيور عمى نوعين من العالئق خالل مرحمة التجربة الجدول (.)1

جدول ( : )1النسب المئوية والتركيب الكيماوي لعميقو طيور السمان الياباني المستخدمة في التجربة
المادة

النمو من  6-4اسبوع%

ذرة صفراء

48

حنطة

9

كسبة فول الصويا

34

مركز بروتيني

6

دىن

2

حجر الكمس

0.7

ممح الطعام

0.3

المجموع

%100

البروتين الخام %

21.7

الطاقة الممثمة كيمو سعره/كغم عمف

2945

فسفور %

0.4

الالسين %

1.2

الميثونين %

0.5

1.1

كالسيوم %

0.85

الميثونين  +السستين %

** حسبت قيم التركيب الكيمياوي لممواد العمفية الداخمة في تركيب العميقة طبقاً لما ورد في تقارير مجمس
البحوث الوطني االمريكي ( . ( 1994 , NRC

النتائج والمناقشة :

 -1تأثير اضافة المستخمص المائي ألزىار الكجرات في قيم وزن الجسم الحي ووزن الذبيحة

ونسبة التصافي لمذكور واالناث عند عمر اربعة اسابيع :

يوضــح جــدول  2قــيم وزن الجســم الحــي  ,وزن الذبيحــة مــن دون االحشــاء  ,وزن الذبيحــة مــع االحشــاء  ,نســبة
التصافي مع ومن دون االحشاء  ,عند عمر اربعـة اسـابيع فـي الـذكور واالنـاث ولكافـة المعـامالت  .اذ بـين التحميـل
اإلحصــائي وجــود فــروق معنويــة ( ) P≤0.05فــي قــيم وزن الذبيحــة بــين المعــامالت فــي االســبوع ال اربــع لصــالح

المعاممتين والثانيـة والثالثـة وسـجمتا  150.5و  160.11غـم  ,بالمقارنـة مـع بالمعـاممتين االولـى و السـيطرة وسـجمتا

 143.50و 145.75غــم عمــى التـوالي  .وكــذلك لــوحظ وجــود فــروق معنويــة ( ) P ≤0.05فــي وزن الذبيحــة مــن
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دون احشاء لصالح المعاممتين الثانية والثالثة وبمغتا  110.22و  107.48غم  ,عمى المعاممتين االولى والسيطرة
وســجمتا  98,68و  98,01غــم عمــى الت ـوالي  .وأشــارت النتــائج الــى وجــود فــروق معنويــة ( ) P≤0.05فــي وزن
الذبيح ــة م ــع االحش ــاء لص ــالح المع ــاممتين الثاني ــة والثالث ــة وس ــجمتا  116.73و  120.08غ ــم  ,عم ــى المع ــاممتين

االولـى والسـيطرة  107.70و 107.03غـم عمـى التـوالي  .وتشـير النتـائج الـى وجـود فـروق معنويـة() P ≤ 0.05

فــي نســبة التصــافي عمــى اســاس وزن الذبيحــة مــن دون االحشــاء لصــالح معــامالت االضــافة االولــى والثانيــة والثالثــة
والتي اضـيف فييـا مسـتخمص الكجـرات بالمسـتويات  0.25و  0.50و % 0.75والتـي سـجمت 68.80 ، 68.29
 68.65 ،غــم عمــى الت ـوالي  ,عمــى معاممــة الســيطرة الخاليــة مــن االضــافة و التــي ســجمت  67,67غــم  .وبين ـت
النتائج الى وجود فروق معنوية ( ) P ≤ 0.05في نسـبة التصـافي عمـى اسـاس وزن الذبيحـة مـع االحشـاء لصـالح

معــامالت االضــافة االولــى والثانيــة والثالثــة  74.56 ، 74.96 ، 74.54غــم  ,عمــى معاممــة الســيطرة الخاليــة مــن

االضافة  73,84غم  .ويالحظ من النتائج الى وجود تأثير لمجنس في األسبوع الرابع حيـث تفوقـت االنـاث معنويـاً

( ) P ≤ 0.05فـي معـدالت وزن الجسـم الحـي  ,وزن الذبيحـة بـدون احشـاء  ,وزن الذبيحـة مـع االحشـاء  ,نسـبة
التصـافي عمـى اســاس وزن الذبيحـة مــع االحشـاء  .عمــى الـذكور عنـد عمــر أربعـة اســابيع وبـالرغم مــن تفـوق الــذكور

معنويا في نسبة التصافي عمـى اسـاس وزن الذبيحـة مـن دون االحشـاء  ,وكانـت قـيم ذبيحـة االنـاث 162.84غـم ,
 112.13غم  122.30 ,غم  68.02 ,غم  75.09 ,غم لـوزن الجسـم الحـي  ,وزن الذبيحـة بـدون احشـاء  ,وزن
الذبيحة مع االحشاء  ,نسبة التصافي عمى اساس وزن الذبيحة بدون احشاء ومع االحشـاء عمـى التـوالي  .فـي حـين
ســجمت قــيم ذبــائح الــذكور 143.89غــم 97.91 ,غــم  106.64 ,غــم  68.84 ,غــم 74.07 ,غــم عمــى التـوالي ,
وكانــت الفــروق معنويــة ( ) P≤0.05بــين الجنســين لصــالح االنــاث  .واشــارت النتــائج عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي
التــداخل بــين الجــنس والمعاممــة لكافــة الصــفات المدروســة  .ان تفــوق معــامالت االضــافة يعــود إلــى احت ـواء ازىــار

الكجرات عمى كميات عالية من  Na ،P ،Caوكميتيا  2.25 ، 2.78 ، 2.30ممغم لكـل  100غـم عمـى التـوالي
( Fasoyiroواخــرون  .)2005 ,ومحت ـواه الجيــد مــن العناصــر الغذائيــة الميمــة لمفعاليــات االيضــية التــي تحــدث
داخــل الجســم ( . )2007 , Mukhtarفضــال عمــى احت ـواء ش ـراب الكج ـرات مســتويات عاليــة مــن فيتــامين  Cالــذي

ـررة الجسـم ومعـدالت التـنفس وزيـادة
يعمل عمى خفـض االجيـاد الحـراري الـذي تتعـرض لـو الطيـور بتقميـل درجـات ح ا
تنـ ــاول الغـ ــذاء ( Mckeeو  . )1995, Harrisonكمـ ــا ان احت ـ ـواء المسـ ــتخمص المـ ــائي ألزىـ ــار الكج ـ ـرات عمـ ــى

االحماض  Citric acidو  Tartaric acidو  Malic acidو  Tartaric acidالتي تمتاز بأنيا تحسـن الفمـو ار
في المعدة مما يؤدي الى زيادة امتصاص العناصر الغذائية و تمتاز باحتوائيا الجيد عمى الكموكـوز و بيتـا كـاروتين

و عمى كميات عالية من  Na ، P ،Caوالذي ينعكس ذلك بصورة ايجابية عمى االداء االنتاجي قد يكون لو االثـر
في تحفيز الجياز اليضمي وزيادة انتـاج االنزيمـات ( Ramakrishma; 2002, Tuckerواخـرون  )2003,التـي
ادت إلى زيادة استيالك العمف وزيادة معدل اوزان الطيور في معامالت ازىار الكجرات مقارنة بالطيور فـي معاممـة

السيطرة  .أن تفوق اإلناث عمـى الـذكور فـي وزن الجسـم الحـي ووزن الذبيحـة عنـد عمـر أربعـة اسـابيع قـد يعـود الـى
ارتفــاع ســرعة التمثيــل الغــذائي فــي اإلنــاث عنيــا فــي الــذكور  ,ووجــود اليرمونــات الجنســية األنثويــة (البروجســترون
وألستروجين) التي تساعد في تحضير ىرمون النمو (الحسني.)2000،
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جدول ( )2تأثير اضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي ألزىار الكجرات في مياه شرب طيور السمان الياباني
في صفات الوزن الحي (غم)  ،وزن الذبيحة المنظفة (غم)  ،وزن الذبيحة مع االحشاء (غم) نسبة التصافي عمى
اساس وزن الذبيحة بدون االحشاء (غم) ،نسبة التصافي عمى اساس وزن الذبيحة مع االحشاء لالسبوع الرابع.
المعاممة

الوزن الحي (غم)

T1

C 4.07+143.50

B 2.30+98.68

T2

B 3.02+150.5

A 1.12+110.22

B 3.28+116.73

T3

A 3.32+160.11

A 1.08+107.48

A 2.22+120.08

A 0.57+68.65

T4C

C 2.92+145.75

B 2.94+98.01

C 3.26+107.03

B 0.43+67.67

B 0.56+73.84

المعنوية

*

*

*

*

*

الجنس

الوزن الحي (غم)

وزن الذبيحة من دون

وزن الذبيحة مع

نسبة التصافي عمى اساس وزن

نسبة التصافي عمى اساس وزن

احشاء(غم)

احشاء(غم)

الذبيحة من دون االحشاء (غم)

الذبيحة مع االحشاء (غم)

ذكور

b 1.94+143.89

b 1.23+97.91

b 2.11+106.64

a 0.24+68.84

b 0.17+74.07

اناث

a 2.06+162.84

a 2.20+112.13

a 2.41+122.30

b 0.23+68.02

a 0.23+75.09

المعنوية

*

*

*

*

*

الجنس

الوزن الحي (غم)

وزن الذبيحة من دون

وزن الذبيحة مع

نسبة التصافي عمى اساس وزن

نسبة التصافي عمى اساس وزن

ذكور

1.0+153.81

1.03+94.44

1.96+99.99

0.35+67.7

0.26+74.30

اناث

1.75+156.67

2.05+104.64

2.18+117.59

0.29+68.42

0.44+73.30

ذكور

0.95+149.71

1.1+104.62

1.05+113.93

0.05+68.71

0.07+74.36

اناث

0.36+170.84

1.12+118.62

0.88+129.30

0.37+68.17

0.24+74.51

ذكور

1.80+147.71

0.94+100.98

1.35+109.70

1.06+69.09

0.04+75.05

اناثر

1.62+169.68

1.6+117.23

1.22+127.27

0.38+69.38

0.30+74.67

ذكور

1.40+134.75

1.88+91.59

1.35+102.80

0.21+68.36

1.10+75.00

اناث

1.05+154.06

2.37+105.02

1.43+115.05

0.48+67.33

0.36+75.64

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

المعاممة

T1
T2
T3
T4C

مستوى المعنوية

وزن الذبيحة من دون

وزن الذبيحة مع

نسبة التصافي عمى اساس وزن

نسبة التصافي عمى اساس وزن

احشاء (غم)

احشاء ( غم)

الذبيحة من دون االحشاء (غم)

الذبيحة مع االحشاء(غم)

C 2.62+107.70

A 0.32+68.29

A 0.30+74.54

A 0.35+68.80

A 0.36+74.96
A 0.58+74.56

االحشاء(غم)

االحشاء(غم)

الذبيحة من دون االحشاء(غم)

الذبيحة مع االحشاء(غم)

 a,bالحروف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين الجنسين ( , )P ≤ 0.05واالحرف  A,B,Cتدل عمى
وجود فروق معنوية بين المعامالت  ,القراءات تمثل العبارات  +الخطأ القياسي (N.S) .عدم وجود فروق معنوية.
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( )1المعامالت  T4C :معاممة السيطرة من دون اضافة مستخمص الكجرات  T1،و  T2و  T3معامالت اضافة مستخمص الكجرات
بالمستويات  0.25و  0.50و  % 0.75عمى التوالي.

 -2تـأثير المسـتخمص المـائي ألزىــار الكجـرات عمـى الـوزن النســبي لقطعيـات الذبيحـة الرئيســية
والثانوية (الصدر ,الفخذ ,االجنحة ,الضير ,الرقبة )عند عمر أربعة اسابيع :

يوضح جدول  3معـدل نسـبة قطعيـات الذبيحـة  ,الصـدر  ,الظيـر  ,االجنحـة  ,والرقبـة  ,واالفخـاذ  ( .لمـذكور ,

االن ـ ــاث ) عن ـ ــد عم ـ ــر اربع ـ ــة اس ـ ــابيع لممع ـ ــامالت المختمف ـ ــة  ,اذ ب ـ ــين التحمي ـ ــل اإلحص ـ ــائي وج ـ ــود ف ـ ــروق معنوي ـ ــة
( ) P≤0.05فـي معـدل قطعيـات الـذبائح بـين المعـامالت وبمغـت معـدل متوسـطاتيا , 9.69 , 22.16 , 34.05

 % 28.95 , 5.2كــل مــن الصــدر و الفخــذ واالجنحــة والرقبــة و الظيــر عمــى الت ـوالي  .وبينــت النتــائج الــى تــأثير
الجــنس حيــث تفوقـت الــذكور معنويــة ( ) P≤ 0.05فــي متوســط قطعيــات الصــدر وســجمت  34.77عمــى االنــاث

والتــي ســجمت  33.55وتفوقــت االنــاث معنويــا ( ) P≤0.05فــي متوســط قطعيــات الفخــذ والظيــر وســجمتا 22.44

و 29,27بينمــا ســجمت الــذكور  21.42و 28.51عمــى التـوالي  .وعــدم وجــود فــروق معنويــة فــي متوســط قطعيــات
االجنحــة والرقبــة  .وأشــارت النتــائج الــى وجــود تــداخل معنــوي ( ) P ≤ 0.05بــين الجــنس والمعــامالت لمصــفات
المدروسة في كافة قطعيات الذبيحة ( الصدر  ,الظير  ,الفخذ  ,االجنحة  ,الرقبة ) .
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جدول ( )3تأثير اضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي ألزىار الكجرات في مياه شرب طيور السمان الياباني في
صفات  .تأثير الجنس  ،وزن الصدر (غم)  ،وزن الظير (غم) وزن االجنحة (غم)  ،وزن الرقبة  ,وزن الفخذ لألسبوع

الرابع .
المعاممة

الصدر %

الفخذ %

االجنحة %

الرقبة %

الظير %

T1

B 0.71+33.05

A 0.22+22.60

B 0.15+9.46

B 0.17+4.89

B 0.44+27.81

T2

B 0.62+33.27

A 0.20+22.02

A 0.23+10.44

B 0.09+4.68

A 0.53+30.00

T3

A 0.31+35.53

A 0.25+22.25

AB 0.20+9.83

A 0.15+6.47

A 0.43+30.29

T4C

AB 0.40+34.35

B 0.22+21.55

B 0.24+9.05

B 0.09+4.75

B 0.32+27.71

المتوسط العام

0.36+34.05

1.6+22.16

0.19+9.69

0.18+5.2

0.39+28.95

مستوى المعنوية

*

*

*

*

*

الجنس

الصدر %

الفخذ %

االجنحة %

الرقبة %

الظير %

اناث

a 0.41+34.77

b 0.29+21.42

a 0.35+9.52

a 0.23+5.78

b 0.38+28.51

ذكور

b 0.46+33.55

a 0.34+22.44

a 0.42+9.61

a 0.22+5.13

a 0.52+29.27

المعنوية

*

*

N.S

N.S

*

الجنس

الصدر %

الفخذ %

االجنحة %

الرقبة %

الظير %

اناث

b 0.84+33.89

a 0.22+21.44

b 0.36+9.23

b 0.31+5.11

a 0.72+29.14

ذكور

b 0.69+31.77

b 0.23+21.95

b 0.17+9.62

b 0.32+4.74

a 0.89+30.51

اناث

a 0.44+35.22

a 0.36+21.59

a 0.21+10.34

a 0.35+6.57

a 0.48+28.41

ذكور

b 0.51+32.85

a 0.56+22.97

b 0.27+9.57

a 0.18+6.40

b 0.87+27.43

اناث

a 0.52+35.07

a 0.21+22.00

a 0.29+10.23

a 0.20+6.69

a 0.47+30.22

ذكور

a 0.58+35.82

a 0.76+23.36

a 0.49+10.44

b 0.17+4.67

a 0.49+31.20

اناث

b 0.70+34.97

b 0.23+20.66

b 0.18+9.29

b 0.05+4.81

b 0.33+27.20

ذكور

b 0.71+33.77

b 0.70+21.48

c 0.43+8.83

b 0.20+4.71

b 0.66+27.98

*

*

*

*

*

المعاممة
T1
T2
T3
T4C

مستوى المعنوية

 a,b,cالحروف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين الجنسين ( , )P ≤ 0.05واالحرف  A,B,Cتدل عمى وجود
فروق معنوية بين المعامالت  ,القراءات تمثل العبارات  +الخطأ القياسي  N.S ,عدم وجود فروق معنوية.

( )1المعامالت  TC :معاممة السيطرة من دون اضافة مستخمص الكجرات  T1،و  T2و  T3معامالت اضافة مستخمص الكجرات بالمستويات
 0.25و  0.50و  % 0.75عمى التوالي.
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 -3قيم وزن الجسم الحي لمـذكور واالنـاث  ,ووزن الذبيحـة مـع ومـن دون االحشـاء  ,ونسـبة
التصافي مع ومن دون االحشاء عند عمر ستة اسابيع :

يوض ــح ج ــدول  4ق ــيم وزن الجس ــم الح ــي لطي ــور الس ــمان الياب ــاني ,ووزن الذبيح ــة م ــن دون االحش ــاء  ,ووزن

الذبيحة مع االحشاء  ,ونسبة التصافي مع وبدون االحشاء  ,في الذكور واالناث  ,عند عمر ستة اسابيع  .واشـارت
النتــائج الــى وجــود فــروق معنويــة ( ) P≤0.05فــي وزن الجس ــم الحــي بــين المعــامالت لصــالح المعــاممتين الثانيــة

والثالثة كجرات  214.32و  223.81غم عمى التوالي  ,مقارنة بالمعاممتين االولى كجرات والسيطرة  206.14و

 185.7غـم  .وبينـت النتـائج الـى وجـود فــروق معنويـة ( ) P ≤ 0.05فـي وزن الذبيحـة مـن دون احشـاء لصــالح

معــامالت االضــافة (  137.4و  137.51و  ) 140.21غــم لممعــامالت االولــى والثانيــة والثالثــة عمــى الت ـوالي ,
عمى معاممة السيطرة (الخالية مـن اإلضـافة) والتـي سـجمت  128.54غـم  .كمـا لـوحظ وجـود فـروق معنويـة ( ≤ P

 ) 0.05في وزن الذبيحـة مـع االحشـاء لصـالح معـامالت االضـافة حيـث تفوقـت المعاممـة الثالثـة كجـرات 156.46

غم عمى المعاممتين االولى والثانية كجرات والمتان سجمتا 148.0و  149.9غم عمى التوالي والمتان تفوقتـا معنويـاﹰ
( ) P≤ 0.05عمى معاممة السيطرة التي سجمت  135.81غـم  .وبينـت النتـائج الـى عـدم وجـود فـروق معنويـة فـي
نسبة التصافي عمى اساس وزن الذبيحة مع وبدون االحشاء  .وأشارت النتائج الى تأثير الجنس عمـى معـدالت وزن
الجسم الحي ووزن الذبيحة من دون االحشاء ومع االحشاء ونسـبة التصـافي عمـى اسـاس وزن الذبيحـة مـع االحشـاء
وم ــن دوني ــا حي ــث أظي ــرت االن ــاث تفوقـ ـاً معنويـ ـاً ( ) P≤0.05عم ــى ال ــذكور ,ف ــي مع ــدل ال ــوزن الح ــي اذ س ــجمتا
 212.12غـم  202.37 ,غـم عمـى التـوالي  .وتفوقـت االنــاث فـي معـدل وزن الذبيحـة مـن دون احشــاء 138.37

غ ــم  ,عم ــى ال ــذكور  134.60غ ــم  .واش ــارت النت ــائج ال ــى تف ــوق االن ــاث ف ــي مع ــدل وزن الذبيح ــة م ــع االحش ــاء

 150.13غم  ,عمى معـدل وزن ذبيحـة الـذكور 144.81غـم  .وتفوقـت معـدالت وزن االنـاث معنويـاﹰ () P≤0.05

فـي نسـبة التصـافي عمـى اسـاس وزن الذبيحـة مـن دون احشـاء وسـجمت  66.51غـم  ,فـي حـين سـجمت وزن ذبيحـة

ال ــذكور  65.23غ ــم  .وتفوق ــت االن ــاث معنوي ــاﹰ ( ) P≤0.05ف ــي نس ــبة التص ــافي عم ــى اس ــاس وزن الذبيح ــة م ــع

االحشاء وسجمت  70.78غم  ,عمى الـذكور التـي سـجمت  71,56غـم  .ان ذبـائح اإلنـاث المنظفـة قـد تفوقـت فـي
معـدالت أوزانيــا عمـى ذبـائح الـذكور المنظفـة وتتفـق ىـذه النتـائج مـع مـا توصـل إليـو  Baconواخـرون); (1983
العبيــدي والفيــاض ( )2001بتفــوق إنــاث الســمان ف ــي مع ــدالت أوزان ال ــذبائح ال ــمنظفة عمــى الــذكور بســبب ارتفــاع
معــدالت أوزان أجساميــا مــقارنة بالــذكور  .اذ يوجــد ارتبــاط معنــوي بــين وزن الجســم والذبيحــة و تفــوق ذبــائح االنــاث
عمى ذبائح الذكور في نسبة التصافي الى ارتفاع األوزان الحيـة إذ تـرتبط نسـبة التصـافي فـي الطيـور ارتباطـاً موجبـاً

عــالي المعنويــة مــع وزن الجســم (نــاجي واخــرون  .)6117,وكــذلك ال توجــد فــروق معنويــة فــي الت ـداخل

بــين

الجـنس والمعاممـة لمصـفات المدروسـة  ,وتتفـق ىـذا النتـائج مـع مـا توصـمت الييـا Baconواخـرون ); (1983
 Ozbeyو  . Katie (2001) ; (2004) Ozeeliالذين توصموا الـى ان سـبب تفـوق االنـاث عمـى الـذكور فـي
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معدالت وزن الجسم الحي الى االختالف في انظمة افراز ىرمون النمو فـي االنـاث ىـذا مـن جيـة ومـن جيـة اخـرى
قابمية االناث عمى ترسيب كميات دىن اعمى من الذكور ( العبيدي و الفياض . ) 2001 ,
جدول ( )4تأثير اضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي ألزىار الكجرات في مياه شرب طيور السمان الياباني
في صفات الوزن الحي (غم)  ،وزن الذبيحة المنظفة (غم)  ،وزن الذبيحة مع االحشاء (غم) نسبة التصافي عمى

اساس وزن الذبيحة من دون االحشاء (غم) ،نسبة التصافي عمى اساس وزن الذبيحة مع االحشاء لالسبوع السادس.
المعاممة

الوزن الحي (غم)

وزن الذبيحة من دون

وزن الذبيحة مع احشاء

نسبة التصافي عمى اساس وزن

نسبة التصافي عمى اساس وزن

احشاء (غم)

(غم)

الذبيحة من دون االحشاء(غم)

الذبيحة مع االحشاء(غم)

T1

B 4.12+206.14

A 2.75+137.4

B 2.47+148.0

B 1.23+66.65

B 1.05+71.8

T2

AB 4.30+214.32

A 2.76+137.51

B 2.5+149.9

B 1.3+64.66

B 1.36+69.94

T3

A 4.5+223.81

A 2.8+140.21

A 2.92+156.46

C 1.2+62.65

B 1.38+69.91

T4C

C 3.75+185.7

B 2.6+128.54

C 2.30+135.81

A 1.38+69.22

A 1.46+73.13

المعنوية

*

*

*

N.S

N.S

الجنس

الوزن الحي(غم)

وزن الذبيحة من دون

وزن الذبيحة مع

نسبة التصافي عمى اساس وزن

نسبة التصافي عمى اساس وزن

احشاء(غم)

احشاء(غم)

الذبيحة من دون االحشاء(غم)

الذبيحة مع االحشاء(غم)

اناث

a 4.24+212.12

a 2.76+138.37

a 2.8+150.13

a 1.33+66.51

a 1.43+71.56

ذكور

b 4.04+202.37

b 2.70+134.60

b 2.9+144.81

b 1.36+65.23

b 1.42+70.78

المعنوية

*

*

*

الوزن الحي(غم)

وزن الذبيحة من دون

المعاممة

T1
T2
T3
T4C

الجنس

*

*

وزن الذبيحة مع

نسبة التصافي عمى اساس وزن

نسبة التصافي عمى اساس وزن

اناث

4.10+212.66

2.8+139.54

2.8+151.93

1.3+65.57

1.43+71.44

ذكور

3.99+199.62

2.76+135.24

2.9+144.06

1.6+67.75

1.44+72.16

اناث

4.25+220.1

2.56+139.77

3.01+153.30

1.25+63.5

1.38+69.65

ذكور

4.13+206.54

2.7+135.26

2.84+146.50

1.2+65.43

1.42+70.93

اناث

4.40+227.5

2.61+141.0

3.14+156.97

1.24+61.98

1.36+69.00

ذكور

4.36+220.12

2.6+144.01

3.12+155.95

1.31+65.42

1.45+70.84

اناث

3.75+188.2

2.36+133.17

2.72+138.30

1.3+70.75

1.49+73.48

ذكور

3.60+183.2

2.46+123.9

2.66+132.71

1.28+67.63

1.45+72.43

N.S

N.S

N.S

N.S

N.S

مستوى المعنوية

االحشاء(غم)

االحشاء(غم)

الذبيحة من دون االحشاء(غم)

الذبيحة مع االحشاء(غم)

 a,bالحروف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين الجنسين ( , )P ≤ 0.05واالحرف  A,B,Cتدل
عمى وجود فروق معنوية بين المعامالت  ,القراءات تمثل العبارات  +الخطأ القياسي  N.S ,عدم وجود فروق معنوية )1(.المعامالت

 TC :معاممة السيطرة من دون اضافة مستخمص الكجرات  T1،و  T2و  T3معامالت اضافة مستخمص الكجرات بالمستويات
 0.25و  0.50و  % 0.75عمى التوالي.
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 -4الوزن النسبي لقطعيات الذبيحة (الصدر ,الفخذ ,االجنحة ,الضير ,الرقبة )عند عمر ستة
اسابيع:
يوض ــح ج ــدول  5مع ــدل متوس ــط قطعي ــات الذبيح ــة  ,الص ــدر  ,الفخ ــذ  ,االجنح ــة  ,والرقب ــة  ,الظي ــر  .لم ــذكور

واالناث عند عمر ستة اسابيع ولكافة المعامالت  ,اذ بين التحميل اإلحصائي عدم وجود فـروق معنويـة فـي قطعيـة
الصدر ولكافة المعامالت وتفوقت معنويا( ) P ≤0.05المعاممتين الثانية والثالثة كجرات في قطعية الفخـذ وسـجمتا

 24.57و  23.15عمى التوالي وعـدم وجـود فـروق معنويـة لممعـاممتين االولـى والسـيطرة  ,وبينـت النتـائج الـى تفـوق
معــامالت االضــافة ( ) P ≤ 0.05عمــى معاممــة الســيطرة فــي قطعيــة االجنحــة  ,واشــارت النتــائج الــى عــدم وجــود
فروق معنوية بـين المعـامالت فـي قطعيـة الرقبـة ,امـا فـي قطعيـة الظيـر فتفوقـت ( ) P ≤ 0.05معـامالت االضـافة

عمــى معاممــة الســيطرة وســجمت  26.06و 28.27و 26.52و 25.11عمــى الت ـوالي  .واشــارت النتــائج الــى وجــود

فروق معنوية ( ) P ≤ 0.05بين الجنسين فتفوقت االناث في معدل قطعية الصدر بينما تفوقت الذكور في قطعيـة
الفخـذ وعـدم وجـود فـروق معنويـة بـين الجنسـين فـي قطعيـات االجنحـة والرقبـة  .%وبينـت النتـائج الـى وجـود تــداخل

معنوية ( ) P ≤ 0.05في قطعيات الذبائح بين الجنس والمعاممة  .في النسب المؤية لقطعيات الذبائح الصـدر ,
الفخذ  ,االجنحة  ,الظير  , %ولم يكن التداخل معنويا بين الجنس والمعاممة في النسبة المؤية لمرقبة . %
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جدول ( )5تأثير اضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي ألزىار الكجرات في مياه شرب طيور السمان الياباني
في صفات  .تأثير الجنس  ،وزن الصدر (غم)  ،وزن الظير (غم) وزن االجنحة (غم)  ،وزن الرقبة  ,وزن الفخذ .
لألسبوع السادس .
المعاممة

الصدر %

الفخذ %

االجنحة %

الرقبة %

الظير %

T1

B 1.72+36.35

B 0.95+22.5

A 0.41+10.5

B 0.19+4.59

AB 1.12+26.06

T2

B 1.73+36.15

A 1.01+24.57

B 0.36+9.54

B 0.2+4.63

A 1.3+28.27

T3

B 1.74+36.87

A 0.97+23.15

B 0.38+9.1

B 0.22+4.36

AB 1.26+26.52

T4C

B 1.78+36.80

B 0.93+21.75

C 0.33+8.56

B 0.24+4.62

B 1.1+25.11

المتوسط العام

1.74+36.55

0.37+9.42

0.21 +4.55

1.1. +27.97

المعنوية

N.S

*

*

N.S

*

الجنس

الصدر %

الفخذ %

االجنحة %

الرقبة %

الظير %

اناث

a 1.75+37.45

b 0.73+21.82

a 0.38+9.40

a 0.28+4.61

a 0.76+26.72

ذكور

b 1.89+35.64

a 0.78+24.17

a 0.36+9.45

a 0.27+4.47

a 0.72+26.27

المعنوية

*

*

N.S

N.S

N.S

الجنس

الصدر %

الفخذ %

االجنحة %

الرقبة %

الظير %

اناث

b 1.76+35.2

c 0.83+21.8

a 0.50+10.35

b 0.18+4.94

a 1.02+27.71

ذكور

b 1.6+34.70

a 0.86+23.2

b 0.30+8.61

b 0.16+4.24

b 0.98+24.42

اناث

a 1.8+37.54

a 0.95+22.58

a 0.46+9.23

b 0.23+4.56

a 1.07+26.09

ذكور

b 1.71+35.60

a 0.93+26.55

a 0.48+9.84

b 0.22+4.69

b 0.9+24.17

اناث

a 1.73+38.14

a 0.87+23.42

a 0.36+9.59

b 0.18+4.37

b 1.13+24.48

ذكور

a 1.8+37.50

b 0.8+24.04

a 0.52+10.64

b 0.28+4.34

a 1.2+28.58

اناث

a 1.8+38.91

b 0.82+19.46

b 0.42+8.41

b 0.21+4.61

a 1.16+28.61

ذكور

b 1.7+34.75

c 0.86+22.87

b 0.4+8.71

b 0.23+4.62

a 1.22+27.93

*

*

*

N.S

*

المعاممة
T1
T2
T3
T4C

مستوى المعنوية

0..6+22.99

 a,b,cالحروف المختمفة ضمن العمود الواحد تشير الى وجود فروق معنوية بين الجنسين ( , )P ≤ 0.05واالحرف  A,B,Cتدل عمى وجود
فروق معنوية بين المعامالت  ,القراءات تمثل العبارات  +الخطأ القياسي  N.S ,عدم وجود فروق معنوية.

( )1المعامالت  T4C :معاممة السيطرة من دون اضافة مستخمص الكجرات  T1،و  T2و  T3معامالت اضافة مستخمص الكجرات بالمستويات
 0.25و  0.50و  % 0.75عمى التوالي.

االستنتاجات :
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 -0ادت اضافة نسب  1,51و  % 1,75من المستخمص المائي ألزىار الكجرات إلى مياه شرب طيور
السموى الياباني إلى تحسين معنوي في وزن الجسم الحي ونسبة التصافي سواء مع أم من دون
االحشاء المأكولة وارتفاع الوزن النسبي لمقطعيات الرئيسية مع انخفاض الوزن النسبي لمقطعيات

الثانوية.

 -6انخفاض معنوي في نسبة اليالكات طيور السمان الياباني ( عدم وجود ىالكات ) .
المصادر :
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Study The effect of adding aqueous extract of Roselle flowers Hibiscus
sabdariffa L. on live body weight , carcass weight , dressing percentage
and carcass Cut characteristics of age (4 and 6 weeks)
Aqeel Hajim Nasser Al –zalzaly

Ali Hussein Khalil Al-Halaly

Mousa Amin Hassan

Muthanna University / College of Agriculture / Livestock Department

Abstract
Experiment was conducted in The First research station College of Agriculture.
University of Muthanna for the period from 07/22/2015 until 22/11/2015 to study the
effect of adding aqueous extract of Roselle flowers Hibiscus sabdariffa L. in drinking
water on live body weight , carcass weights dressing percentage and carcass cuts (breast
, thighs , back, wings, neck). numbers of birds Slaughter from male and female 3 for
each , 6 for each transaction . Results showed Significant effects by adding Roselle
flowers on live body weight , carcass weight , dressing percentage and primary carcass
Cuts ( thighs , breast ) While secondary carcass cuts ( back , wings and neck )
reduce significantly at 4 and weeks of age.
Keywords: Japanese quail, dressing percent, carcass parts, members.
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