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 الممخص
أجريتتتت  تتترا الدراستتتة اتتتج منطقتتتة المتتترج بميبيتتتا ب تتتد   قتتتدير  تتت  ير   تتت ل 

%( ات  ع قتق دجتاج الم تم 0275، 02.5، 0يات مخ مفة متن  كميتل الجبتل  مس و 
طتاقر ات  عمتر أستبوعان  535من س لة ال برد عم  األداء وبعض مكونتات التدم2 

قستتمت  لتت   تت ث مجتتامية م ستتاوية بتت  ث مكتتررات2 م وستتط التتوزن ا ب تتداق  كتتان 
ضتتتة معنويتتتا %( كانتتتت منخف0275جتتتم2 المجموعتتتة ال جريبيتتتة ال انيتتتة   5.658±

 P<0205 اتت  كتتل متتن التتوزن الن تتاق ، الزيتتادة الوزنيتتة اليوميتتة والكميتتة، معتتدل )
 2  األخرىال  ويل الغراق ، ودليل األداء مقارنة بالمجموعات 

راء المست  مك الن اقج انه لم  كن  ناك اخ  اتات معنويتة ات  الغت أظ رتوقد 
البتتترو ين الكمتتت ، مكونتتتات التتتدم متتتن أيضتتتا أظ تتترت  بتتتين جميتتتة المجموعتتتات وقتتتد

األلبتتومين، الجموبيتتولين، الجميستتريدات ال   يتتة ار فاعتتا  يتتر معنويتتا اتت  مجموعتتة 
التت  كم مقارنتتة بالمجتتامية ال جريبيتتة كمتتا كتتان كولستت رول التتدم مر فعتتا ب تتكل  يتتر 

بزيادة نسبة اإلكميل ا  الع قق2 وعمتج العكتس متن رلتك اقتد اظ تر جموكتوز  معنوي
مقارنة   %(02.5( ا  المجموعة ال جريبية األول   (P<0205الدم ار فاعا معنويا 

%(2 يمكن أن نست ن ج متن ن تاقج  ترا الدراستة 0275بالمجموعة ال جريبية ال انية  
 انخفاض أداء دجاج الم م بزيادة نسبة  كميل الجبل ا  العميقه2
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 المقدمة
ذا التطور تطورت صناعة الدواجف خالؿ السنوات األخيرة تطورا كبيرا، ونتيجة لي

تعقدت وتشابكت المشاكؿ المرضية مما دفع العامميف في ىذا المجاؿ سواء األطباء 
البيطرييف أو المربيف إلي استخداـ العديد مف األدوية والعقاقير لمعالجة تمؾ المشاكؿ، 
وأصبحنا نري الكثير مف المربيف يستخدموا األدوية وبعض المركبات الدوائية في األعالؼ 

ـ وحتي عمر التسويؽ في دجاج المحـ مثؿ مضادات الكوكسيديا ومضادات مف عمر يو 
السمـو الفطرية ومحفزات النمو والفيتامينات المخمقة كيميائيا، وفي السنوات األخيرة اتجيت 
األبحاث إلي استخداـ بعض النباتات الطبية ومستخمصاتيا في صناعة الدواجف وذلؾ ألف 

لنباتي يعتقد أنيا أمنة وصحية واقؿ ضررا. كما أف اإلضافات الغذائية ذات األصؿ ا
اإلعشاب ومنتجاتيا يتـ إدخاليا في أغذية الحيوانات المزرعية بديال لممنتجات الكيميائية 
بيدؼ تحفيز االستفادة المثمي مف العناصر الغذائية التي تؤدي إلي زيادة سريعة في اكتساب 

ئيا عمي مواد منشطة تحسف اليضـ وااليض الوزف وتحسيف الكفاءة الغذائية وذلؾ الحتوا
  نوع مف  البكتريا والفطريات وعمي التأثير المناعي لمحيوانات  52وتسيطر عمي حوالي 

Ghazala) وAli ،5002 ومف ىذه النباتات إكميؿ الجبؿ )Rosmarinus officinalis .
ائية فيو يحسف كفاءة باعتباره مصدر جيد لمفيتامينات والمضادات الحيوية، ومف الناحية الغذ

( Ali ،5002و (Ghazala التحويؿ الغذائي لدجاج المحـ ويحتوي عمي مضادات األكسدة 
(، لذا كاف ىدؼ ىذه AL-Kassie ،5002كما أف يمكف اعتباره محفزا لمنمو في الدواجف )

الدراسة معرفة تأثير إحالؿ مستويات مختمفة مف اكميؿ الجبؿ بدؿ نفس الجزء مف العميقة 
 لتجارية عمي أداء دجاج المحـ.ا

 المواد وطرق العمل
شرقا وخط ° 52أجريت ىذه الدراسة في منطقة المرج بميبيا الواقعة عمى خط طوؿ 

يـو ابتداء مف األسبوع  52ـ ولمدة 5020شماال خالؿ الشير الرابع مف سنة ° 55.2عرض 
مف اكميؿ الجبؿ في  الثالث مف عمر الطيور وذلؾ لمعرفة تأثير إحالؿ مستويات مختمفة

طائر بعمر أسبوعيف مف ساللة  252العميقو المكممة لدجاج المحـ عمي األداء. استخدـ عدد 
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جراـ، وقد قسمت الطيور إلي ثالث مجاميع بكؿ مجموعة  52±822اليبرد بمتوسط وزف 
المجموعة األولي مجموعة التحكـ احتوت  -ثالث مكررات حسب نسبة اإلحالؿ كما يمي:

طائر حيث كانت تعطي عميقو تجارية حسب المتوفر في السوؽ بدوف أي إضافة  52عمي 
طائر وكانت تعطي عميقو تجارية  52% إكميؿ، المجموعة التجريبية االولى احتوت عمي 0

طائر وكانت  52%  إكميؿ الجبؿ، المجموعة التجريبية الثانية احتوت عمي  0.52بيا 
الجبؿ وكاف إحالؿ إكميؿ الجبؿ محؿ نفس الجزء  % إكميؿ 2..0تعطي عميقو تجارية بيا 

 (.2مف العميقة التجارية كما ىو موضح فى جدوؿ )
 يبين  ركيب عميقه ال  كم والع قق ال جريبية2:  5جدول 

 % 22.2 % 2232 % 2 انًادة انغذائيت/ انعالئق

 77.99 77.99 011 عهف تجاري )كجى(

 ,99. ,99 1 إكهيم انجبم )كجى(

 011 011 011 )كجى( انًجًوع

 

تـ إجراء التحاليؿ الكيميائية لمعميقة التجارية ونبات اإلكميؿ في معػمؿ مصنع 
( وكانت نتائج تحميؿ العميقة التجارية واإلكميؿ AOAC ،2820األعالؼ بشحات حسب )
 (.5موضحة في الجدوؿ رقـ )

 2يبين ال  ميل الكيمياق  لمعميقة ال جارية ونبات اإلكميل: .جدول 
 نبات اإلكليل العليقة التجارية العنصر الغذائي )%( مادة جافة

 18.0 6.810 البروتين

 .6982 6801 الدهن

 96890 890. األلياف

 608.9 866. الرماد
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كاف العمؼ المستيمؾ والمتبقي يحسب يوميًا كما كانت الحيوانات توزف أسبوعيا حتى نياية 
 التجربة لحساب الزيادة الوزنية.

 الزيادة الوزنية الكمية )جـ(.  /دؿ التحويؿ الغذائي = كمية العمؼ المستيمكة الكمية )جـ( مع
 .X200 دليؿ األداء = )الوزف الحي )كجـ( / معدؿ التحويؿ الغذائي( 

و  (SPSS Kinnearتـ تحميؿ البيانات المتحصؿ عمييا باستخداـ البرنامج االحصائى 
Gray ،2885،) دـ العشوائي التاـ وكاف التصميـ المستخ(CRD) 5*5كما استخدـ ، 

 لممقارنة بيف متوسطات المعامالت.(  LSDاختبار اقؿ فرؽ معنوى )
 

 الن اقج والمناق ة

 كفاءة األداء2 -5
( حيث نالحظ أف مجموعة 5نتائج الكفاءة اإلنتاجية لمدجاج موضحة في الجدوؿ )

ى الوزف النيائى  وقد كانت الفروؽ التحكـ  والمجموعة التجريبية االولى كانت األفضؿ ف
( بينما 2..0بيف كؿ مف مجموعة التحكـ والمجموعة التجريبية الثانية ) (P<0.02) معنوية

لـ تظير أى فروؽ معنوية بيف كؿ مف مجموعة التحكـ والمجموعة التجريبية االولى وىذا 
 Yesilbag، 5022وآخروف  Khaligh، 5002وآخروف Windisch يتفؽ مع نتائج )

( مف أف المجاميع التجريبية لـ تختمؼ مع مجموعة التحكـ فى الوزف الحى 5022وآخروف 
 ؛Ali 5002و Ghazalahالنيائى المكتسب بينما ىذا يختمؼ مع ما ذكره ) 

Spernakova   في أف المجاميع التجريبية كانت األفضؿ في الوزف .500وآخروف )
ة الدجاج أو إلى االختالفات البيئية. كما أظيرت النيائي وقد يعزى ىذا االختالؼ إلى سالل

( أف المجاميع 5النتائج أيضا أف الغذاء المستيمؾ الكمي واليومي والموضح في جدوؿ )
التجريبية كانت األقؿ مقارنة بمجموعة التحكـ غير أف ىذا االنخفاض لـ يكف معنويا وىذا 

تأثير سمبى إلضافة اإلكميؿ  ( مف وجود5002وآخروف ) Windischيتفؽ تماما مع نتائج 
وآخروف  Khalighعمى الغذاء المستيمؾ وكذلؾ لـ يتأثر االستيالؾ فى تجارب كؿ مف 

(، فى حيف أف ىذا يختمؼ مع ما ذكره 5022وآخروف ) Yesilbag( و 5022)
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(Ghazalah  5002و Ali ؛AL-Kassie  بينما أظيرت النتائج أيضا 5002وآخروف .)
فى معدؿ التحويؿ الغذائي حيث كانت مجموعة التحكـ  (p<0.02)ة أف ىناؾ  فروؽ معنوي

والمجموعة التجريبية األولي ىما األفضؿ مف المجموعة التجريبية الثانية وىذا يتفؽ مع نتائج 
Windisch( بينما يختمؼ مع ما ذكره 5002وآخروف )AL-Kassie  (5002 مف .)

يؿ األداء لممجموعة التجريبية الثانية ( فى دلP<0.02( نالحظ انخفاض معنوي )5الجدوؿ )
 Ghazalahمقارنة بمجموعة التحكـ والمجموعة التجريبية األولي وىذا يختمؼ مع ما ذكره 

 (.Ali (5002و
 :    ير  ضااة نبات اإلكميل عم  أداء دجاج الم م32جدول 

 % 02.0 % 02.0 % 0 الصفة/المعاملة
الخطأ 

 القياسي
 المعنوية

 غ8م 2860 116820 820..1 161860 جم الوزن االبتدائي

 الوزن النهائي جم
a6.29860 

a6..0860 
b6.1. 9.860 * 

 الزيادة الوزنية الكلية جم
a69.1800 

a690.8. 
b660.8.0 91860 * 

 الزيادة الوزنية اليومية جم
a.28.0 

a..8.0 
b.9810 689. * 

 غ8م 99800 .9.0 ..91 ...9 الغذاء المستهلك الكلي جم

 غ8م .680 69.8.0 69.8.0 6608.0 ذاء المستهلك اليومي جمالغ

معدل التحويل الغذائي جم علف 

 / جم زيادة في الوزن

b9862 
b9899 

a98.. 080.. * 

 دليل األداء %
a.18.0 

a..8.0 
b.9860 98.2 * 

 

a b ( الفروؽ معنوية(p<0.02  2بيف المتوسطات في نفس الصؼ عند.% 
 %.2بيف المتوسطات في نفس الصؼ عند (p>0.02)  غ.ـ الفروؽ غير معنوية 

 

 يكوناث انذو -3

( حيث 5تأثير إضافة نبات اإلكميؿ عمي بعض مكونات الدـ موضح في الجدوؿ )
نالحظ أف المجاميع التجريبية كانت األقؿ في جميع المكونات المدروسة فيما عدا 
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ة بمجموعة التحكـ ولكف جميع الكولستروؿ حيث كاف األعمي في المجاميع التجريبية مقارن
بيف كؿ المجاميع، وىذه النتيجة تتفؽ مع   p>0.02)ىذه الفروقات لـ تكف معنوية )

Khaligh ( مف ارتفاع الكولستيروؿ معنويا فى المجموعة التجريبية اعتبارا 5022وآخروف )
ـ ( في محتوي جموكوز الد (P<0.02مف األسبوع الخامس. كانت ىذه الفروقات معنوية 

( بيف P>0.02فقط بيف المجاميع التجريبية األولي والثانية ولـ تكف ىذه الفروؽ معنوية )
 (5002و  Ghazalahالمجاميع التجريبية ومجموعة التحكـ وىذه النتائج اختمفت مع نتائج  

Ali محتوى الدـ مف الجمسريدات الثالثية لـ يتأثر معنويا بيف المجاميع وىذه النتيجة تتفؽ .)
 (.5022وآخروف ) Khalighا ذكره مع م
 :    ير  ضااة نبات اإلكميل عم  بعض مكونات الدم اج دجاج الم م42جدول 
 انًعنويت انخطاء انقياسي % mg/dl 2 % 2232 % 22.2  انًكوٌ

 غ.و 1.99 7.91 8.81 09.91 انبروتين انكهي

 غ.و 1.199 0.91 1..0 0.99 ويينياألنب

 غ.و .1.9 8.01 9.91 01.91 انجهوبيونين

 غ.و 9.19 081 099 099 انكونسترول

 غ.و 0.70 08.91 09.91 07.01 انجهيسريدات انثالثية

 انجهوكوز
ab

099 
a
919 

b
011 00.91 * 

a b ( الفروؽ معنوية(p<0.02  2بيف المتوسطات في نفس الصؼ عند.% 
 %.2بيف المتوسطات في نفس الصؼ عند p>0.02)  غ.ـ الفروؽ غير معنوية 
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ABSTRACT 

This study was carried out in El-Marj region of Libya to 

evaluate the replacement of different levels of domestic rosemary 

(2222, 2232 and 22.20) in Hubbard broiler diets on 

performance and some blood components. One hundred thirty five 

chicks of two weeks-old were divided into three equal groups with 

three replicates. The mean initial weight was 222830 g. The 

second experimental group (22.20) was significantly (P<2222) 

lower in final weight, daily and total weight gain, feed conversion 

rate and performance index than other two groups. The feed 

intake was not different significantly (P>2222) between all 

groups. Blood components of total protein, albumin, globulin and 

triglycerides were insignificantly (P>2222) higher in control 

group compared with experimental groups. Blood cholesterol was 

increased insignificantly (P>2222) with increasing rosemary in 

diets. Blood glucose was significantly (P<2222) higher in first 

experimental group (22320) when compare with second 

experimental group (22.20). It could be concluded that the 

results of this study showed a decrease in chick performance with 

increasing the domestic rosemary in broiler chick diets. 

 

 


