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 لطيور السمان الياباني 

 

 دعاء بدر جاسم                 محمد مرتضى هادي    

 الكلية التقنية /المسيب

 

 :الخالصة 

عل  تتع علتتض ا تتا درإلتت إ  د   إج تتع أجريتتا دراسد تتع رة رأتتع متتوق ر راتتالر أاسدر دررياتتإض درة   تتع    تتإأإ      

غت    ط تر ا   7.5أرخ ا ةر يلم ادحا رن ط لس دراةإض ااة تا  انض 211ادرار ع رط لس دراةإض.د  خام أي درباث 

أترخ   ررترس ( درة إرلتع دىارتض  24قاةا درط لس اإللسه عشلدئ ع إرض ر إرل  ن الدقع أساتع ررترسد  ررتع ر إرلتع )

(T1 غذيا علض عل قه ق إ )( ه  ادع بر  ر ةلعه  ت طر   أرتإ درة إرلتع دريإ  تع T2 أقتا غتذيا علتض عل قتع ق إ ت ع )

 يلم .  42 غ      غ  علف راالر أاسدر دررياإض درة   ع ط لع  أ ر   در  راع دربإرغع  1.5رضإف إر هإ 

 تتبلع إ  إ تتإأع  درتتض  حاتتم ر تتا  انض  در اتت  ا رقتتادس درليتتإه   درلن  تته دى تتبلع ع ار إرتتع در اليتتع درغتتذدئي أ   

دربرام ن دررلي أي رإلع درام ,دىربلر ن  ,دررللا تلر ن  ادررلرات را  أتي  هإيتع در  راتع  . أاتإس  درإ تإئج إرتض اجتله 

ر اال  انض در ا   ادرليإه  درلن  ه دى بلع ع ار إرع در اليع درغتذدئي  ( أيP<.0.05ماان ر إلي عإا را لى )

علض  عل قه مالي علض راالر  أاسدر دررياإض درة   ع إ تإأع إرتض اجتله نيتإه  ر إليتع   رلة إرلع دريإ  ع در ي غذيا

( أتتي  اتتبع  p<0.05أتي دربتترام ن دررلتتي ادىربتتلر ن  ادررلا تتلر ن أتتي رإلتتع درتام اد خ تتإت  ر إتتلي  علتتض راتت لى )

اله دررإ  تع د ت خادم راتالر دررلرا را  أي  درة إرلتع دريإ  تع رقإس تع رتع  ر ةلعتع درات طر  . ات إ ج رتن درإ تإئج أعت

غتت     غتت  علتتف ر ااتت ن  درإلتت إ   1.5أاسدر دررياتتإض درة   تتع    تتإأإ  غذدئ تتع  أتتي عل قتته  درط تتلس اإرةاتت لى 

 د   إج ع ادرار ع رط لس دراةإض در إاإ ي .                                

 

Effect of using dried basil leaves powder  on some productive and 

hematological traits of Japanese quail 

 

D. B.Jassim                         M .M .Hadi 

 

Abstract: 

    This study was conducted to investigate the effect of dried basil leaves powder as feed 

additives on some productive and hematological traits in Japanese. 

    A total of 128,one day old of Japanese quail chicks (7.5 gm chick)  were used in the 

experiment .Chick were divided randomly into two equal treatments ,each treatment 

included four replicates (16 chick replicate ) . The first treatment (T1) was fed on basal 

diet without any additive and regarded as control mean while the second treatment (T2) 

was fed the same basal diet with additive 1.5 gm dried basil leaves powder  kg .The 

experiment was lasted at 42 days .  Mean body weight weekly ,total weight gain and feed 

conversion rate were calculated in addition to feed total serum protein and albumin and 

globulin and cholesterol were evaluated .Results illustrated a significant increase 

(p<0.05) in body weights , total  weight gains and feed conversion rate of the second 

treatment (T2)which was included addition of dried basil leaves powder ,there were a 

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني
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significant decrease(p<0.05) in serum cholesterol ,while the total serum protein ,albumin 

and globulin were increased significantly in(T2) . 

It was concluded that the addition of dried basil leaves powder led to significant 

improvement of the productive and hematological traits of Japanese quail bird. 

 

 المقدمة:

ما ع درإبإمإ  درطب ع ررإ ع رة ل  ا ب ر  أي د   إج درلسدعي در تإرةي رةتإ ما ليته رتن رتلده   ة إئ تع طب   تع  د       

( ا د  دآلقتإس در إ ب تع درقل لتع علتض  2001, در تإس   أإئا  اأهة ع  ب ر  أي موق رهإ در ا لرلجي ا شإطهإ در الجتي )

 ع   ة إئ إ در تي مترقر علتض صتاع درةات هلل اشترع  تلبي     تع  قإس ع رع دىهايع درةإلإصاع د  اإض ادرا لدض اإرة

ر بق إمهإ أي رالم اا ا دراادجن رةإ يإ رس  لبإً علض صاع دربشر احااث درردت ر  مرن ر راأتع  تإاقإً ) ر ر م 

ررل ته رإلتاسدً  ع دال  شتإس أتي در تإر  اي ا  بإ  دررياإض رن درإبإمإ  درطب ع درغذدئ ع درهإرع درلد ت. (1986  ا دراين ,

الح لدئهتتإ علتتض رر بتتإ  م  بتتر رتتلده عإر تتع در  إر تتع ( ,Rinzler 1990) اطب تتعرلليتتل  در طريتتع ا د  ق ةتتع غذدئ تتع 

عتتتن درةر بتتتإ  أ آل Methyl  eugenlً اري تتتع دىي  تتتـإل    Eugenolا دىي  تتتـإل   Cineole إراتتت إل  

در تتي م  بتتر رضتتإه  رك اتتا   ةتتإ مرهتتر در تتوق ر درةضتتإه رلبر ريتتإ  Oxygenated monoterpensدىا اتت  إ ع  

درةرتتتلض دى إ تتتي رليتتتا  eugenol  دىاج إتتتل .اي تتتا ( 2010اجةإع تتته , Pripdeevech)  ادر طريتتتإ  در تتتردق  

 يا تلي أيضتإ علتض درطب  تي دررياإض ح ث ية لل  شإط رضتإه رل طريتإ  , طتإسه رلاشترد  ارطهتر عتإم ا دررياتإض

 (Chalchat,2002ا Ozcan )methyl eugenol درة ي ع   ادىاج إل  linalool أخرى ريع ررل إ 

ارقلع دربالث حل  د  خادم  بتإ  دررياتإض امتوق ره علتض درإلت إ  د   إج تع رلط تلس أجريتا هتذه در  راتع رة رأتع      

 إل إ  د   إج ع ادرار ع .إ إأع راالر أاسدر  بإ  دررياإض درة   ع أي عل قع دراةإض در إاإ ي علض ا ا در

 

 المواد وطرائق العمل :

  تإج  درا تلد ي أتي دررل تع در قإ تع  درةات م رل  تر  رتن    إج درا تلد ي در تإاع رقات  د أجريا هذه دراسد ع أي حقع د    

, انعا دىأردخ در إقاع اإلتلس  عشتلدئ ع علتض ر تإرل  ن الدقتع أساتع  ررترسد  2011 11 12ارغإيع  2011 10 1

ط ر )  لس اإ إث( سا ا دىأردخ ماا ظراف ق إ  ه اعلض عل قته دربتإهف أتي درةرحلتع  16ع ر إرلع أي  ع رررسرر

علةتإ اتوض مقتاي  درغتذد  1) )دىارض ا عل قع درإةل أي درةرحلع دريإ  ع اررل إ  در ل قع درةا خارع رل تاع أتي در تاا  

 23ر تا درط تلس درتض اتردرج د  تإ   درةات ةر  رةتا  (.أرتإ د  تإ   أقتا عadlibitum)  ادرةإ   تإض اإلتلس  حتر 

 إعع إ إ    رع أعطإ   إعع ظالم , دمخذ  د جرد د  درلقإئ ع ادرلقإحإ  اأق دربتردرج درلقإئ تع درةقترس  رل را تع. ا 

ع  حام انض در ا  ار ا  درليإه  درلن  ع دى بلع ع ادررل ع احاتإ  ر تا    تإ   در اليتع درغتذدئي أتي  هإيتع در  رات

اأخذ  ع إإ  درام رن درطإئر عن طريق درذاح رغرت حاإ   اتبع مر  تل دررلرات را  ادربترام ن دررلتي ادىربتلر ن 

( راسد تتع متتوق ر درة تتإرال  درةخ ل تتع أتتي CRDادررللا تتلر ن أتتي رإلتتع درتتام , أ تت  ةع در إلتتة   در شتتلدئي دررإرتتع )

 .د حإلإئي ( أي در ال ع2004) SASدرإل إ  درةاسا ع, أ   ةع دربر إرج 
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( يوضح نسب المواد العلفية الداخلة في تكوين عالئق التجربة مع التركيب الكمياوي المحسوب لهذه 1جدول )

 .العالئق

 

 ٪عليقة النهائية ٪عليقة البادى المادة العلفية

 45 20 ذرة صفراء

 31 40 حنطة

 15 30 كسبة فول الصويا

 5 6 مركز بروتين حيواني

 1.4 1.4 لسحجر ك

 0.3 0.3 ملح الطعام

 0.3 0.3 البريمكس

 2 2 زيت نباتي

 100 100 المجموع

 التركيب الكيميائي المحسوب للعليقة

 16.8 22.94 البروتين الخام  % المحسوب

 3119.5 2948 طاقة ممثلة )كيلو سعره/كغم علف (

 0.62 0.67 الكالسيوم )%(

 264.2 349.8 )ملغم(Eفيتامين 

 

 .NRC 1994م  دح اإ  در ر  م درر ة إاي رلةلده در ل  ع درادخلع أي مرلين در ل قع حام ملص إ  * 

% 3.5% اترام ن ختإم ,  40أسه ي درإلإع يا لي  ع  غ  رإه علض  Holde Mix* د  خام درةر ل أربرام إي  لع 

% 3.25% رلتتح , 2.20,  % أاتت لس3  لتتل  تت ره  طإقتتع رةيلتتع ,  2100%  إراتت لم , 6% أر تتإف ختتإم , 1ههتتن , 

رلغت  ,  B 15احتا  هار تع , أ  تإر ن  D3 40000% ري ل  ن +  ا  ن , أ  إر ن  3.90% ري ل  ن , 3.50الاا ن , 

رلغتت  , خإسصتت ن  6رلغتت  ,  لربتتا  1000رلغت  , حايتتا  200رلغتت  ,   إ تت ن  E 50رلغتت  . أ  تتإر ن  B6 300أ  تإر ن 

رلغت   K3رلغت  , أ  تإر ن  B12 300رلغ  ,أ  إر ن  B1 15ار ع , أ  إر ن احا  ه  A  200000رلغ  , أ  إر ن  800

رلغت  , حتإرا  2رلغت  ,  ت ل إ لم  15رلغ  , يله  1200رلغ  , رإغإ ل  100رلغ ,  درإاإس  100رلغ  ,  اإيلم ن  30

 .10در لر ل 

رلغتت  ري تتل  ن , 9000ال  رتتي درإلتتإع يا تتلي  تتع  غتت  رإتته علتتض  , Poultry Premix* د تت خام دربتتريةرس  تتلع 

رلغت   5000رلغ   , حايا  E 5000رلغ  . أ  إر ن  B6 500رلغ  , أ  إر ن  B 250رلغ  , أ  إر ن  D3 200أ  إر ن 

رلغت  , أ  تإر ن  B12 2رلغت  ,أ  تإر ن  B1 250احا  هار ع , أ  تإر ن   A  1250000رلغ  , أ  إر ن  100,  لربا 

K3 200  150رلغ  , حتإرا در لر تل  10رلغ  ,   ل إ لم  100رلغ  , يله  800درإاإس  رلغ ,  2.5رلغ  ,  اإيلم ن 

 رلغ  4000رلغ ,دررلر ن 2,5رلغ ,درخإسص ن,2,9رلغ ,رغإ ا لم 

 

 النتائج والمناقشة :

( درذي يش ر  درض اجتله أترار ر إليتع عإتا 2أض ر ا  انض در ا  رلط لس خال  أ ر  در  راع رل ح أي در اا  )   

خال  أ ر  درا ع أ إا ع رقإس ع رتع ر ةلعتع درات طر  اعتلي  رتل  T2)( رإلإرح ر إرلع د  إأع )P<0.05را لى )

إرض أض درإبإ  ره موق ر دي إاي علض ر ا  انض در ا  اهتذد ي تله إرتض درلظ  تع درا ليتع رهتذد درإبتإ  اهاسه دربتإيلرلجي 

 (Eisenbergل ع ام  ق هذه درإ   ع رع رإ ملصع در ه أي ماان درةإإعع ااإر إري نيإه  رقإارع در ا  رإلرردت درةخ 

ح تث أاتإساد إرتض أض 2004) اجةإع ه , Jang 2003;اجةإع ه ,   ;Craig ;  ,1999  Cabuk  1993اجةإع ه , 

در تتوق ر دالي تتإاي رهتتذه د  تتإأع أتتي ر تتاال  دىاندض در اتتة ع ىأتتردخ درلاتت  در تتي غتتذيا  علتتض عالئتتق دح تتل  علتتض 
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ع رن هذه د  إأإ  اعلي دالسم إع أي دىاندض در اتة ع درتض  ل هتإ ما تلي علتض رتلده طب   ته در تي را ليإ  رخ ل 

   يةرن  أض م لن أالهد  ادرإلاع  امخ ف رن دىرردت ااإر إري نيإه  أي انض در ا  .

( يشت ر إرتض 3) أرإ   إئج در ال تع د حإلتإئي رة تا  درليتإه  درلن  تع دى تبلع ع رة إرلتع در  راتع رل تاع أتي در تاا 

( رإلتإرح ر إرلتع د  تإأع أتي دى تبلع دىا  ادى تبلع دريإرتث ادى تبلع P<0.05اجله أرر ر إلي عإتا رات لى )

دراإهس رقإس ع رع ر ةلعع درا طر  أرإ دى بلع دريإ ي ادررداتع ادرختإرس ألت  يالحت  أي أترر ر إتلي عإتا درةقإس تع 

 تتي مل بتته هتتذه د  تتإأع ا درة ةيلتتع اةاتتالر أاسدر  بتتإ  دررياتتإض اة ةلعتتع دراتت طر  .اقتتا ي تتله  رتتل إرتتض درتتااس در

اقاسمهإ  أي م ليل درشه ع ااإر إري نيإه  د  هالك در لف درتذي اتااسه يترهي إرتي دسم تإع ر تا  درليتإه  درلن  ته     تع 

يتع ادر تي مة لتل الح لدئهإ علض ر ةلعع اد ت ع رتن درةر بتإ  دريإ ليتع در تي مت  در يتلس عل هتإ أتي هتذه درإبإمتإ  در طر

 خإلإئص رضإه  رلة ررااإ  ارضإهد  دال اا  ,اهذه درإ إئج  م  ق رع رإ ملصع در ه  ع رن دربإحي ن 

(Sivropoulou et al. 1996; Adam et al., 1998; Dorman and Deans 2000; Giannenas et al., 

2003; Arcila-Lozano et al., 2004)  در إئلتع درشت ليع ارإهتإ )دررياتإض( ساةتإ ي تله ( ةإ أض در وق ر درة  ا رإبإمإ

إرض اجله درةر بإ  در  إلر ع ادر تي م  بتر ريبطتع رإشتإط در طريتإ  ادربر ريتإ درضتإس  , اهتذد درإشتإط ي تله إرتض  شتإط 

 Radwanدرةلجتتله  أتتي درليتتل  در طريتتع رهتتذه درإبإمتتإ   carvacrolادررتتإسأرل      thymolرر بتتإ  دريتتإيةل  

(2003.) 

( أتتي P<0.05( الجتتله مااتتن ر إتتلي أتتي ر إرتتع   تتإ   در اليتتع درغتتذدئي عإتتا راتت لى )4ةتتإ أا تتح در تتاا  )     

( رك تتبلع دريإرتتث ادى تتبلع دررداتتع أرتتإ دى تتبلع دىا  P<0.01دى تتبلع دريتتإ ي ادى تتبلع دراتتإهس اعإتتا راتت لى )

درات طر   اي تلى هتذد درتض هاس هتذد  ادى تبلع درختإرس ألت  يالحت  هإإرتل أي أترار ر إليتع عإتا درةقإس تع اة ةلعتع

( اهاسهتإ دربتتإيلرلجي أتتي در  إر تتإ   (Thyriod activityدرإبتإ  أتتي قاسمتته علتض ما  تتل اهعتت   شتإط درغتتا  دراسق تتع

اجةإع ته  Varilekداليض ع رل ا  امإلإ ع درهررل إ  درضراسيع ر ةل ع درإةل ادم قا هذه درإ إئج رع رإ ملصتع در ته 

مإ  درطب ع ارإهتإ ) بتإ  درشتإي دالخضتر( يا تلي علتض در الأل  تاد  اهتي رر بتإ  أ إرتع  د  (  ةإ اأض درإبإ2001)

موق ر دي إاي أي ماان   إ   ر إرع در اليع درغذدئي ح تث م ةتع  ةضتإه ار  تري ارضتإه أطتري ارضتإه ركر هإاتإ  

ط دا مةإتتتتع مرتتتتلين دالختتتترى اهتتتتذه درخإلتتتتإئص دا درةة تتتتلد  درةلجتتتتله  أتتتتي در الأل  تتتتاد  يةرتتتتن دض مقلتتتتع دا ميتتتتب

 دالأالمل ا إإ  ااإر إري مرهي درض   إ   عإر ع أي ماان هض  درغذد  .

 

تأثير إضافة مسحوق أوراق نبات الريحان المجففة في وزن الجسم)غم( لطائر السمان الياباني المربى  2) الجدول )

 أسابيع 6للمدة من يوم واحد و لغاية 

 

 

 المعاملة

 الخطأ القياسي± المتوسط 

األسبوع  األسبوع األول

 الثاني

األسبوع 

 الثالث

األسبوع       

 الرابع

األسبوع 

 الخامس

األسبوع 

 السادس

T1 26.60 b 

± 

76.0 

56.90 b 

± 

0.85 

104.25 b 

± 

0.63 

139.25 b 

± 

2.05 

188.00 b 

± 

2.41 

228.87 b 

± 

1.64 

T2 31.91 a 

± 

1.46 

62.82 a 

   ± 

2.67 

115.00 a 

± 

4.49 

149.26 a   

± 

4.53 

199.96  a 

  ± 

1.58 

244.21 a   

± 

4.31 

 * * * * * * مستوىالمعنوية

 (.P<0.05المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها  :*)

T1 .) تمثل مجموعة السيطرة أي) بدون اضافة 

 T2 غم /كغم علف1.5معاملة إضافة أوراق نبات الريحان المجفف بنسبة 
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إضافة مسحوق أوراق نبات الريحان المجفف في الزيادة الوزينة لطائر السمان الياباني للمدة من تأثير (3) الجدول 

 أسابيع 6الى  1يوم 

 

 

 

 المعاملة

 الخطأ القياسي± المتوسط 

األسبوع 

 األول

األسبوع 

 الثاني

األسبوع 

 الثالث

األسبوع 

 الرابع

األسبوع 

 الخامس

 األسبوع

 السادس

T1 19.17b 

± 

0.78 

30.28 a  

± 

0.81 

47.34b  

± 

0.47 

35.00a  

± 

1.95  

48.75a  

± 

0.75 

40.87b  

± 

3.07 

T2 24.41a 

± 

1.46 

30.91a 

± 

1.33 

52.19a  

± 

6.43 

34.25a  

± 

5.02 

50.70a 

± 

4.32 

44.25a 

± 

3.68 

 * NS * NS NS * مستوى المعنوية

: غيططر NS (،P<0.05مططن العمططود الواحططد تختلططف معنويططا فيمططا بينهططا  :*) المتوسطططات التططي تحمططل حططروف مختلفطط 

 معنوي.

T1 . )تمثل مجموعة السيطرة أي )بدون اضافة 

 T2 غم/كغم علف. 1.5معاملة إضافة مسحوق أوراق نبات الريحان المجفف بنسبة 

 

ع المختلفة ) غم علف/غم زيادة تأثير المعامالت المدروسة في معدل كفاءة التحويل الغذائي لألسابي 4) الجدول )

 وزنية(

 

 

 المعاملة

 الخطأ القياسي± المتوسط 

األسبوع 

 األول

األسبوع 

 الثاني

األسبوع 

 الثالث

األسبوع 

 الرابع

األسبوع 

 الخامس

األسبوع 

 السادس

T1 2.13a 

± 

0.07 

2.29a 

± 

0.04 

2.82a 

± 

0.02 

3.68b 

± 

0.07 

2.86a 

± 

0.05 

3.08a 

± 

0.05 

T2 1.98b 

± 

0.08 

2.19a 

± 

0.04 

2.67a 

± 

0.01 

3.48a 

 ±0.04 

2.73a 

 

0.05 

3.07b 

± 

0.09 

 * NS ** ** * * مستوى المعنوية

(، P<0.05( ** ،)P<0.01المتوسطات التي تحمل حروف مختلف  من العمود الواحد تختلف معنويا فيمطا بينهطا: *)

NSغير معنوي :. 

T1 . تمثل مجموعة السيطرة أي بدون إضافة 

 T2 غم /كغم علف.1.5معاملة إضافة مسحوق أوراق نبات الريحان المجفف بنسبة 

 

( رإلتتإرح P<0.05( ا تتا صتت إ  درتتام ح تتث يشتت ر إرتتض اجتتله أراقتتإ  ر إليتتع عإتتا راتت لى )(4ايبتت ن در تتاا       

رتع ر إرلع د  إأع رقإس ع رع ر ةلعع درا طر  ح تث يبت ن هإإرتل د خ تإت أتي رات لى مر  تل دررلرات را  رقإس تع 

ر ةلعع درا طر   ةإ ارلح  نيإه  ر إليع أي مر  ل  دىربلر ن رإلتإرح ر إرلتع د  تإأع أرتإ اإرإاتبع إرتض مر  تل  تع 

رن دربرام ن دررلي ادررللا لر ن أقا رلح  هإإرل نيإه  ر إليع رإلتإرح ر إرلتع د  تإأع رقإس تع رتع ر ةلعتع درات طر  

درةإه  دى إس درإشطع ادرةلجله  أي هتذه د  تإأع ادر تي مترهي .اأاعل  بم د خ إت مر  ل دررلرا را  إرض اجله 

درض عةل ع ميب ط ديا دراهلض أي درقإإ  درهضة ع ادر ي مال  د خ إت در إلإص دررلرا را  انيتإه  طرحته الد تطع 

 (. دض دال خ تإت أتي2000) Kooا   Yangأحةإت درإل رد  . اهذه درإ إئج جإ   ر  قع رع رإ ملصع در ه دربإحيإض 
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را لى دررلرا را  دررلي أي دىأردخ در ي غذيا علض عالئق را ليه علض را ليإ  رخ ل ع رتن أاسدر إ ل تع  در بتع 

د خ تإت hypocholesterolemic)در إئا درض در إئلع درش ليع ادر ي يإ ةي در هتإ  بتإ  دررياتإض( قتا ي رتس خإلتإئص 

ادر تي  (% 25.24)ل ع  در بع ادر تي مرتلض غإ تع اإدر تإف را لى دررلرا را  أي درام  در ي م لى إرض أاسدر  بإ  إ 

م ةتتع علتتض أعإقتتع هضتت  درةتتلده دراهإ تتع ااإر تتإري عةل تتع در إلإصتتهإ اإعتتإه  طرحهتتإ درتتض درختتإسج عتتن طريتتق درقإتتإ  

درهضتتة ع.درإ  تتبم دسم تتإع أتتي  اتتبع مر  تتل دىربتتلر ن يرجتتع  در تتوق ر درتتض درتت الك هتتذد درإبتتإ   صتت ع مااتت ن درهضتت  

-Abdel  2003 ; ,اجةإع ته  (Cabukص ااإر إري نيإه   اتبع دىربتلر ن اهتذه درإ تإئج م  تق رتع رتإ اجتاهادالر إلإ

Azeem أرإ درليتإه  أتي مر  تل دررللا تلر ن هتل     تع اجتله درةر بتإ  در  إرتع أتي هتذه دال تإأع  2005) . ,اجةإع ه

ن أتي درتام ,أةتن درة تراف دض دررللا تلر ن ي رتلض درة راأع در  إلال  درة  اه  ادر ي مام نيإه  أي را لى دررللا تلر 

الد طع دى ا ع درلة إايع ادر ي م ضةن درطاإ ,رذرل رن درةي تر راله ةتإم دض  الحت  دض مغذيتع أتراج درلات  علتض هتذه 

د  تتتتإأإ  درطب   تتتتع مة لتتتتل متتتتوق ر أا مااتتتتن دي تتتتإاي راإرتتتتع درةإإعتتتتع  ادر تتتتي متتتتإ رس الد تتتتطع نيتتتتإه  راتتتت لى 

(  ةتتإ ادعتتل  تتبم 2010) Osman( ا1968)  Grimingerقتتا هتتذه درإ   تتع رتتع رتتإ ملصتتع در تته دررللا لر ن.ادم 

دسم إع مر  ل دربرام ن دررلي درض دح تلد  هتذه درإبتإ  علتض در الأل  تاد  ادر تض م  بتر رتن درةر بتإ  در  إرتع  د  دالقتر 

در طريإ  اأ لهتإ درةيتبط رلاتةلم در طريتع دالي إاي أي ماا ن   إ   در اليع درغذدئي رن خال  أ لهإ درةضإه رلبر ريإ ا

)دالأالمل ا إإ  ( أضال عن أ لهإ درةا ل رل إلإسد  درهرة ع ادأردند  دربإرريإس رةتإيرهي درتض دال ت  إه  درقإلتلى 

رن ررل إ  درغذد  ) إساله اسد  ,دحةإت درإ ع ,ههلض( انيإه  هضةهإ ادر إلإصهإ ااإر إري نيتإه   اتبع دربترام ن 

 .( 2001اجةإع ه )  Ashan  ((2011 Varilekالنرإ اهذ ي  ق رع رإ اجاه دررلي أي درب

 

عند عمر  الدم لطائر السمان الياباني مصل ( تأثير إضافة مسحوق اوراق نبات الريحان على بعض صفات5جدول  )

 أسابيع 6

 

البروتين  الصفة

 مل100غم/

األلبومين 

 مل100غم/

الكلوبيولين 

 مل100غم/

 الكولسترول

 مل100ملغم/

T1 4.07b  

± 

0.18 

2.61 b 

± 

0.09 

1.55 b 

± 

0.32 

185.87 a 

± 

3.12 

T2 

 

4.88 a 

± 

0.21 

2.87 a 

+ 

0.09 

1.78 a 

± 

0.29 

179.75 b 

± 

3.29 

 * * * * مستوى المعنوية

 (P<0.05المتوسطات التي تحمل حروف مختلف  من العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها: *)

T1 لسيطرة أي بدون اضافة ،تمثل مجموعة ا 

 T2 غم /كغم علف1.5أوراق نبات الريحان المجفف بنسبة  معاملة مسحوق 

 

 المصادر:

. متوق ر رلدع تا دررندعتع ادر اتة ا درإ راج إتي علتض حإصتع ا ة تع درةتإه  در  إرتع 2001در إس   ,  إح  إرع حةل  .

 ل تع درلسدعتع.  –قا  عللم درةاإص ع دراقل تع ( س إرع رإجا  ر , .pimpinella anisum Lرإبإ  در إ الض )

 جإر ع اغاده.

. هدس درشتراض دريقإأ تع در إرتع. هدس دريقإأتع ا دىعتالم .  2. د عشتإ  درطب تع. ط 1986  ا دراين, ارار راةا  تإظ  .

 در ردر .–اغاده 

 Abdel-Azeem, F,F. A .Fate ,G.M.,Nematallah andN.G.Ali.2005.Effect of   dietry protein 

level with some natural biological feed additives                     
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