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 الملخص
أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم اإلنتاج الحيواني / كلية الزراعة / جامعة القاسم الخضراء      

لغرض دراسة تأثير إضافة مستويين من مسحوق الكركم والقرنفل  2016/12/12ولغاية  2016/10/31خالل المدة من 

بعمر يوم واحد وزعت  Ross-308فرخ لحم من ساللة  225إلى عليقة فروج اللحم على األداء اإلنتاجي . تم استخدام 

كل طير وتضمنت  45معامالت تجريبية لكل معاملة  5بواقع   م1.5×1قفص وكانت إبعاد كل قفص  15عشوائيا" على 

% T2(0.4 )عليقة قياسية بدون اضافة(  ,T1طير. وكانت المعامالت كاألتي  15معاملة ثالثة مكررات ولكل مكرر 

 p<0.01)% قرنفل(. أظهرت نتائج التجربة وجود تفوق معنوي )T5(0.6% قرنفلT4(0.4,)% كركمT3(0.6,)كركم(,

(, إما فيما يخص الزيادة T4وT2,T1المعامالت ) ( على طيورT5و T3في معدل وزن الجسم الحي لطيور المعاملتين )

( على طيور المعامالت T5 وT3لطيور المعاملتين ) p<0.01)الوزنية الكلية فقد بينت النتائج وجود تفوق معنوي )

(T2,T1وT4( وأيضا تفوقت معنويا , )(p<0.01 ( طيور المعاملتينT3وt5( على طيور المعاملتين )T2وT4 في معدل )

( T5 وT3في كفاءة التحويل الغذائي لطيور المعاملتين ) p<0.01)المستهلك الكلي , وكذلك وجود تحسن معنوي )العلف 

( طيور p<0.05( , إما فيما يخص النسبة المئوية للهالكات الكلية فقد تفوقت معنويا )T4وT2,T1على طيور المعامالت )

 .T5)( على طيور المعاملة )T1معاملة السيطرة )

 مفتاحية : كركم , قرنفل , صفات انتاجية , فروج اللحمكلمات 
 

STUDY EFFECT OF ADDING TOW LEVELS OF CURCUMA 

LONGA POWDER AND CARYOPHYLLUS EUGENIA TO THE 

BROILER CHICKEN ON THE PRODUCTION PERFORMANCE 
   

   Hassan M. K. Al-ameeri                                              Saad M. Aljashami 

ABSTRACT 

    This study was conducted in the poultry field of the Animal Production Dept., College of 

Agriculture, Al-Qasim Green University, during the period from 31/10/2016 to 12/12/2016 

Study effect of adding two levels of turmeric powder and cloves to the broiler chicken on the 

production performance. By using 225 one-day-old broiler chickens of Ross-308 breed were 

randomly distributed on 15 cages. Each cage was 1.5 x 1 m
2
 with 5 experimental treatments 

45 birds per treatment. Each treatment included 3 replicates, 15 birds per replication. T1 

(Control), T2 (0.4% turmeric), T3 (0.6% turmeric  ), T4 (0.4% cloves), T5 (0.6% cloves). 

The results revealed  (T3 and T5) treatments significantly superiority (P< 0.01) on treatments 

(T1,T2 and T4) in the mean weight of the living bird , and (T3 and T5) treatments 

significantly superiority (P< 0.01) on treatments (T1,T2 and T4) in the total weight gain , and 

significantly superiority (P< 0.01) (T3 and T5) treatments on treatments (T2 and T4) in the 

total feed consumption , (T3 and T5) treatments significantly superiority (P< 0.01) on 

treatments (T1,T2 and T4) in the feed conversion efficiency , The control birds (T1) 

significantly superiority (P< 0.01) in the percentage of total mortality on birds (T5) . 

Key Word: turmeric, cloves , Productive Performance ,  Broiler Chickens 
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 المقدمة
إن النباتات واألعشاب الطبية تختلف عن النباتات 

األخرى في احتوائها على مواد لها تأثير طبي وأصبح 

القيمة الدوائية المطلوبة. وقد أمكن حصر النباتات  لها

المستخدمة في العالج الشعبي واستخالص مكوناتها 

الفعالة وتنقيتها سواء كانت هذه المكونات الفعالة في 

األوراق أو السيقان أو الجذور أو األزهار أو البراعم 

لذلك استخدمت النباتات واألعشاب الطبية في  .17))

المشاكل الصحية التي تعاني منها  عالج الكثير من

(. وتعمل 30الدواجن مما ينعكس على حالتها الصحية )

تلك النباتات الطبية الطبيعية على تحسين النمو وكذلك 

تحسن من بيئة القناة الهضمية وتعزز المناعة من خالل 

الدور التي تقوم به كونها مضادة للبكتريا والفطريات 

ب والنباتات الطبية ( . ومن بين تلك اإلعشا32)

( الذي Curcuma longaالمستخدمة هو نبات الكركم )

ينتمي للعائلة الزنجبيلية وهو نبات استوائي يحتوي على 

مركب الكركمين الذي يدخل في العديد من األدوية في 

( ومضادات 32عالج إمراض الكبد وفقدان الشهية )

( وفي السنوات األخيرة استخدم مسحوق 1للفيروسات )

داء الكركم كإضافات في عالئق الدواجن لتحسين األ

 اإلنتاجي وتحسين عمل الجهاز

 

المناعي . وبسبب المواد الفعالة الموجدة في تركيب 

الكركم فأنه يمتاز بكونه ذو تأثير مضاد لالكسده 

( 12(. فقد وجد )16,   4 , 13والفطريات والكوكسيديا )

اللحم قد إن إضافة مسحوق الكركم إلى عالئق فروج 

حسن بصورة معنوية معدل وزن الجسم والزيادة الوزنية 

وكفاءة التحويل الغذائي . وكذلك من هذه النباتات أيضا 

( Clove  .Caryophyllus Eugeniaنبات القرنفل )

الذي يعد احد النباتات الطبية الشائعة االستخدام في 

( من %10التغذية والطب البشري , يحتوي على )

يارة والتي معظمها تتكون من زيت الزيوت الط

( , ويحتوي كذلك على Eugenolاليوجينول )

( . يعتبر نبات B,C( )20الكابوهيدرات والفيتامينات )

القرنفل احد أنواع النباتات التي تنتمي الفصيلة اآلسية 

وهو شجرة دائمة الخضرة لها شكل مخروطي ولها 

وبذورها  رائحة قوية وهي واحدة من أشهر وأقدم التوابل

تشبه المسامير وأكثر أجزائها لها استعماالت عديدة , 

يكون لونها احمرا ويتحول إلى اللون البني عندما تصبح 

يابسة تستعمل بذوره المجففة كمطيبات أو يستخدم كزيت 

(Clove oil في الكثير من األطعمة فضال عن )

 (.  3تأثيراتها الكثيرة المفيدة)

 

 المواد وطرائق العمل
أجريت هذه التجربة في حقل الطيور ألداجنة التابع لقسم 

األنتاج الحيواني في كلية ألزراعة / جامعة القاسم 

 31/10/2016أسابيع للفترة من  6الخضراء ولمدة 

. جهزت األفراخ من مفقس األنوار 12/12/2016ولغاية 

(. Ross-308فرخ لحم نوع ) 225األهلي واستخدم 

قفص  15خ عشوائيا على حيث وزنت ووزعت األفرا

بواقع خمس معامالت تضمنت كل معاملة ثالث 

طيرا وبمعدالت أوزان متجانسة  15مكررات لكل مكرر 

نسبيا . وأضيفت النباتات الطبية إلى العالئق بتركيز 

 )السيطرة( ,T1 مختلفة وبشكل منفرد وكما يلي :

T2(0.4,)كركم %T3(0.6,)كركم %T4(0.4 %

ل(. واستخدمت البرامج الخاصة % قرنفT5(0.6قرنفل(,

لتلقيح الطيور كما موصى بها في تربية فروج اللحم . 

(يوم 21-1غذيت األفراخ على عليقه بادئ من عمر)

( يوم وكما مبين في 42-22وعليقه النهائي من عمر)

( . تم الحصول على المواد المضافة إلى 1الجدول )

ب العالئق وهي مسحوق الكركم والقرنفل من ألمعاش

المحلية وتم خلطها يدويا مع كمية قليلة من العلف ثم 

زيدت الكمية مع الخلط الجيد حتى الوصول إلى التجانس 

المطلوب بين المواد العلفية الداخلة في عليقة كل معاملة 

وبعد االنتهاء من الخلط تم تعبئتها بأكياس معلمة كال 

حسب معاملته والنسب المطلوبة وغلقها بإحكام لغرض 

محافظة على المواد المضافة وتم قياس الصفات أل

االنتاجية حيث تم وزن الطيور والعلف المستهلك في 

( كما وحسبت الزيادة 6-2نهاية كل أسبوع ولألسابيع )

الوزنية وكفاءة التحويل الغذائي ونسبة الهالكات الكلية . 

 Statistical Analysisأستعمل البرنامج اإلحصائي 

System-SAS (32ف ) ي تحليل البيانات لدراسة تأثير

في الصفات المدروسة وفق تصميم المعامالت المختلفة 

، وقورنت الفروق المعنوية بين (CRDعشوائي كامل )

 .( متعدد الحدود5) Duncanالمتوسطات باختبار 
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 لعالئق فروج اللحم  ¹النسب المئوية والتحليل الكيميائي المحسوب (1)جدول 

Table (1) percentage and chemical anaylysis to diet broiler chickens 

 عليقة البادئ % المادة العلفية

 ( يوم1-21)

 عليقة النهائي %

 ( يوم22-42)

 43.93 38.93 ذرة صفراء

 20.00 20.00 حنطة

 26.00 33.00 ²الصوياكسبة فول 

 5.00 5.00 ³مركز بروتين حيواني

 4.00 2.00 زيت زهرة الشمس

 0.70 0.70 حجر الكلس

 0.30 0.30 ملح الطعام

 0.05 0.05 الميثايونين

 0.02 0.02 الكولين

 %100 %100 المجموع الكلي

 20 22.65 بروتين خام

الطاقة الممثلة )كغم سعرة / كغم 

 علف(

2960 3150 

 0.42 0.51 الميثايونين

 1.400 1.540 الكولين

 

 ( .(24( التركيب الكيمائي المحسوب حسب 1)

كغم  2230% و 48( كسبة فول الصويا المستخدمة من مصدر أرجنتيني نسبة البروتين الخام بها 2)

 سعرة / كغم كطاقة ممثلة .

المستخدم حيواني )الوافي( , هولندي المنشأ مستورد من شركة الموفق يحتوي  ( المركز ألبروتيني3)

% فسفور متوفر 4% كالسيوم, 6.5% ألياف خام, 2% دهن خام, 5% بروتين خام , 40على 

كغم  2100% صوديوم, 2.3% ميثايونين + سستين, 4% ميثايونين , 3.70% اليسين, 3.85

سعرة/ كغم طاقة ممثلة ويحتوي على خليط فيتامينات ومعادن نادرة لتامين احتياجات الطير. إنزيم 

 ملغم/كغم مركز كلوريد الكولين .  5000وحدة إنزيم/كغم مركز,  15000الفايتيز 
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 النتائج والمناقشه

( نتائج التحليل اإلحصائي 2يبين الجدول )     

لتأثير إضافة مستويين من الكركم والقرنفل في 

معدل وزن الجسم لألسابيع المختلفة حيث 

أظهرت نتائج الجدول خالل األسبوع الثاني 

معنويا ( T5,T3تفوق طيور المعامالت )

(p<0.01 على طيور المعامالت )

(T4,T2,T1 إذ بلغ معدل وزن الجسم الحي )

, 378.22 ,  335.44,  331.51للطيور)

(غم للمعامالت 364.07,  337.44

(T5,T4,T3,T2,T1 على التوالي . أما في )

األسبوع الثالث فقد أشارت النتائج إلى تفوق 

( لطيور المعامالت p<0.01معنوي )

(T5,T3,T2 على طيور المعامالت )

(T4,T1 في حين أظهرت                . )

النتائج  خالل األسبوع الرابع تفوق طيور 

( على p<0.05( معنويا )T5,T3المعاملتين )

( . في حين لم T4,T1طيور المعامالت )

( معنويا عن T5,T3تختلف هذه المعاملتين )

( . أما خالل األسبوع الخامس T2المعاملة )

( معنويا T5,T3طيور المعاملتين ) تفوقت

(p<0.01 على طيور المعامالت )

(T4,T2,T1 وأيضا استمرت المعاملتين . )

(T5,T3( بتفوقهما معنويا )p<0.01 خالل )

األسبوع السادس على طيور المعامالت 

(T4,T2.T1 إذ بلغت معدالت وزن الجسم )

,  2371.67,  2134.44,  2130.84الحي )

( غم للمعامالت 2332.07,  2157.44

(T5,T4,T3,T2,T1 على التوالي . جاءت )

و  21)( و )6نتائج هذه الدراسة متفقة مع )

(. في حين لم تتفق نتائج الدراسة الحالية 26)

 (.19مع )

 

( نتييائج التحليييل اإلحصييائي 3يبييين الجييدول )     

لتأثير إضافة مستويين مين الكيركم والقرنفيل فيي 

لألسييابيع المختلفيية حيييث معييدل الزيييادة الوزنييية 

أظهييرت نتييائج الجييدول خييالل األسييبوع الثيياني 

( p<0.05( معنوييا )T5تفوق طييور المعاملية )

( فييي حييين لييم T2,T1علييى طيييور المعييامالت )

( معنويييا عيين طيييور T5تختلييف هييذه المعامليية )

( وبليييييغ معيييييدل الزييييييادة T4,T3المعيييييامالت )

,  207.22,  205.11الوزنيييييييييييية للطييييييييييييور )

( غم للمعامالت 216.72,  210.37,  212.26

(T5,T4,T3,T2,T1 عليييى التيييوالي . وأيضيييا )

بينت النتائج خالل األسيبوع الثاليث تفيوق طييور 

( علييى طيييور p<0.05( معنويييا )T5المعامليية )

( في حين لم تختليف معنوييا T4,T1المعاملتين )

( فييييي طيييييور المعييييامالت T5هييييذه المعامليييية )

(T3,T2وكييييذلك اسييييتمرت المعام . )( لييييةT5 )

( خييييالل األسييييبوع p<0.05بتفوقهييييا معنويييييا )

( . T4,T2,T1الرابييع علييى طيييور المعييامالت )

أما في األسبوع الخامس فقد أشيارت النتيائج إليى 

( معنوييييييا T5,T3تفيييييوق طييييييور المعييييياملتين )

(p<0.01 عليييييييييييى طييييييييييييور المعيييييييييييامالت )

((T4,T2,T1  فييي حييين بينييت النتييائج خييالل .

وق معنوية لكافة األسبوع السادس عدم وجود فر

طيييور المعييامالت المسييتخدمة فييي التجربيية .أمييا 

فيميييا يخيييص الزييييادة الوزنيييية الكليييية فقيييد بينيييت 

( معنويا T5,T3النتائج تفوق طيور المعاملتين )

(p<0.01 عليييييييييييى طييييييييييييور المعيييييييييييامالت )

(T4,T2,T1 اذ بلغت معدالت الزيادة الوزنيية )

,  2206.00,  1972.89,  2004.44الكلييييييية )

( غييييييييييم للمعييييييييييامالت 2195.73,  2030.37

(T5,T4,T3,T2,T1 عليييى التيييوالي . جييياءت )

( و 6( و )18نتيييائج هيييذه الدراسييية متفقييية ميييع )

(11. ) 
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 .تأثير اضافة مسحوق الكركم والقرنفل في معدل وزن الجسم لألسابيع المختلفة( 2الجدول )

Table (2) Effect of studied treatments on body weight average for different 

weeks 

 الخطأ القياسي )غم(± المتوسط  المعامالت

 االسبوع السادس االسبوع الخامس االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني

T1 777.37  ±7.82 

b 

423.82  ±

77.77 b 

7729.82  ±

78.88 b 

7324.78  ±

72.77 b 

7777.82  ±

77.32 b 

T2 773.22  ±8.78 

b 

497.77  ±7.23 

a 

7779.77  ±

77.78 ab 

7337.22  ±

77.98 b 

7772.22  ±

77.97 b 

T3 798.77  ±4.22 

a 

972.77  ±7.29 

a 

7734.77  ±

8.73 a 

7977.33  ±

2.72 a 

7797.49  ±

73.72 a 

T4 779.22  ±9.42 

b 

437.22  ±

72.87 b 

7744.77  ±

79.97 b 

7397.22  ±

77.29 b 

7739.22  ±

28.37 b 

T5 742.79  ±7.77 

a 

979.97  ±7.97 

a 

7747.83  ±

72.39 a 

7477.77  ±

77.77 a 

7777.79  ±

77.42 a 

مستوى 

 المعنوية

** ** * ** ** 

 التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها. المتوسطات

( *P<0.05( ** ،)P<0.01.) 

 

( نتائج التحليل اإلحصائي لتأثير إضافة مستويين من الكركم والقرنفل في معدالت 4يبين الجدول )     

الثاني تفوق طيور العلف المستهلك  لألسابيع المختلفة حيث أظهرت نتائج الجدول خالل األسبوع 

( في حين لم تختلف هذه T1( على طيور المعاملة )p<0.05معنويا ) T5,T3,T2)المعامالت )

( وبلغت معدالت العلف المستهلك للطيور T4( معنويا عن طيور المعاملة )T5,T3,T2المعامالت )

( T5,T4,T3,T2,T1( غم/طير للمعامالت )312.30,  304.35,  314.13,  309.62,  297.06)

على التوالي . بينما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق معنوية خالل األسبوع الثالث لكافة طيور 

( طيور المعاملة p<0.05المعامالت المستخدمة في التجربة . أما في األسبوع الرابع تفوقت معنويا )

(T5( على طيور المعامالت )T4,T2,T1( في حين لم تختلف هذه المعاملة )(T5 عنويا عن طيور م

 ( . في حين أظهرت النتائج في T3المعاملة )
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 .الوزنية لألسابيع المختلفة( تأثير اضافة مسحوق الكركم والقرنفل في معدل الزيادة 3الجدول )

Table (3) Effect of studied treatments on weight gain average for different 

weeks. 

 الخطأ القياسي )غم(± المتوسط  المعامالت

االسبوع  االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني

 الخامس

الزيادة الوزنية  االسبوع السادس

 الكلية

T1 773.77  ±

7.92 b 

772.77  ±

77.84 b 

277.77  ±

9.37 b 

278.77  ±

7.87 bc 

382.49  ±

77.89 a 

7772.22  ±

72.47 b 

T2 779.77  ±

3.78 b 

774.49  ±

8.73 ab 

277.49  ±

9.83 b 

294.49  ±

4.78 b 

382.77  ±

77.79 a 

7797.87  ±

47.77 b 

T3 777.74  ±

7.49 ab 

724.97  ±

7.77 ab 

277.49  ±

4.34 ab 

347.77  ±

9.87 a 

437.77  ±

77.73 a 

7774.77  ±

77.34 a 

T4 777.79  ±

7.79 ab 

774.77  ±

79.77 b 

277.49  ±

77.77 b 

373.77  ±

7.77 b 

384.77  ±

73.77 a 

7777.79  ±

29.77 b 

T5 774.97  ±

7.28 a 

737.49  ±

7.82 a 

232.77  ±

72.42 a 

378.77  ±

3.83 a 

477.77  ±

4.34 a 

7773.97  ±

79.33 a 

مستوى 

 المعنوية

* * * ** NS ** 

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

( *P<0.05( ** ،)P<0.01 ، )NS.غير معنوي : 

 

( T3األسبوع الخامس تفوق طيور المعاملة )

 ( على طيور المعامالتp<0.01معنويا )

(T4,T2,T1( وكذلك تفوقت المعاملة )T3 )

(. T5( على طيور المعاملة )p<0.05معنويا )

أما في األسبوع السادس فلم تظهر أي فروق 

معنوية بين جميع المعامالت المستخدمة في 

التجربة.أما فيما يخص معدالت العلف المستهلك 

الكلي فأشارت النتائج إلى تفوق طيور 

( على p<0.05ويا )معن T5,T3)المعاملتين )

( في حين لم تختلف T4,T2طيور المعاملتين )

( معنويا عن طيور T5,T3هذه المعامالت )

( وكانت معدالت العلف المستهلك T1المعاملة )

,  3613.62,  3707.40الكلي للطيور )

( غم /طير 3875.93,  3666.02,  3888.46

( على T5,T4,T3,T2,T1للمعامالت )

 ج هذه الدراسة متفقة مع )التوالي. جاءت نتائ

 ( و )(6(. في حين لم تتفق هذه الدراسة مع 19

21 .) 
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 .في معدل العلف المستهلك /طير لألسابيع المختلفة( تأثير اضافة مسحوق الكركم والقرنفل 4الجدول )

Table (4) Effect of studied treatments on feed consumption/ bird average 

for different weeks. 

 

 الخطأ القياسي )غم/طير(± المتوسط  المعامالت

االسبوع  االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني

 الخامس

العلف  المستهلك  السادساالسبوع 

 الكلي

T1 779.74  ±

7.77 b 

273.77  ±

77.77 a 

767.07  ±

9.77 b 

773.77  ±

77.72 c 

7787.77 ± 

79.77 a 

7979.27  ±

37.72 ab 

T2 777.47  ±

2.72 a 

378.49  ±

7.74 a 

977.77  ±

77.77 b 

897.77  ±

7.47 d 

7777.77  ±

27.77 a 

7477.47  ±

29.37 b 

T3 772.77  ±

7.77 a 

377.77  ±

4.74 a 

927.49  ±

8.79 ab 

7777.77  ±

7.78 a 

7779.77  ±

77.77 a 

7888.24  ±

77.38 a 

T4 772.73  ±

7.83 ab 

277.49  ±

74.89 a 

974.49  ±

73.24 b 

778.77  ±

77.47 bc 

7773.77  ±

87.77 a 

7444.77  ±

84.27 b 

T5 777.77  ±

7.37 a 

373.77  ±

2.77 a 

987.49  ±

77.22 a 

799.77  ±

78.33 ab 

7748.77  ±

77.72 a 

7893.79  ±

47.87 a 

مستوى 

 المعنوية

* NS * ** NS * 

المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن 

 العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

( *P<0.05( ** ، )P<0.01 ، )NS غير :

 معنوي.

( نتيييائج التحليييييل اإلحصييييائي 5يبيييين الجييييدول )

لتأثير إضافة مستويين مين الكيركم والقرنفيل فيي 

معيييييدالت كفييييياءة التحوييييييل الغيييييذائي لألسيييييابيع 

دول خيييالل المختلفييية حييييث أظهيييرت نتيييائج الجييي

األسيييييبوع الثييييياني تحسييييين طييييييور المعييييياملتين 

(T5,T4( معنويييا علييى طيييور المعاملييية )T2 )

( T5,T4فييي حييين لييم تختلييف هييذه المعييامالت )

وكانيت ( T3,T1معنويا عن طيور المعيامالت )

,  1.45معدالت كفاءة التحويل الغذائي للطييور )

( كغم علف /كغيم 1.44,  1.44,  1.48,  1.49

( T5,T4,T3,T2,T1للمعيييييامالت )لحم/طيييييير 

علييى التييوالي. وأظهييرت نتييائج األسييبوع الثالييث 

( T3(لطيور المعاملة )p<0.05تحسن معنوي )

( فييي حييين لييم T4,T1علييى طيييور المعييامالت )

( معنويييا عيين طيييور T3تختلييف هييذه المعامليية )

( . أمييا بالنسييبة إلييى نتييائج T5,T2المعييامالت )

هييرت عييدم األسييبوعين الرابييع والخييامس فقييد أظ

وجيييود فيييروق معنويييية لكافييية طييييور معيييامالت 

التجربيية. أمييا فييي األسييبوع السييادس فقييد أشييارت 

( T5,T3النتييائج إلييى تحسيين طيييور المعيياملتين )

( علييييى طيييييور المعييييامالت p<0.01معنويييييا )

((T4,T2,T1  وكانييت معييدالت كفيياءة التحويييل

,  1.98,  2.070,  2.17الغيييييييذائي للطييييييييور )

لييييييف/كغم لحم/طييييييير ( كغييييييم ع1.99,  2.083

( عليييييى (T5,T4,T3,T2,T1 للمعيييييامالت
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أمييا فيمييا يخييص المعييدل العييام لكفيياءة  التييوالي.

التحويييل الغييذائي فلييم تظهيير أي فييروق معنوييية 

جيياءت نتييائج  لكافيية طيييور معييامالت التجربيية.

( 26( و )21( و )6الدراسيية الحالييية متفقيية مييع )

(. كما إن نتائج هذه الدراسة ليم 29 ( و )11 و )

ومييين هنيييا فأنيييه يمكييين أعيييزاء (. 19تتفيييق ميييع )

التحسن الحاصل في معيدالت األوزان النهائيية ، 

الزييييادات الوزنيييية ،كفيييواءة التحوييييول الغيييوذائي 

ييية العلييف المسييتهلك عنييد إضييافة مسييحوق وكم

الموواد  إلى وجوودالكركم إلى عليقة فروج اللحم 

الفعالوة فوي الكوركم التيوي تمتليوك نشيواط مضيواد 

وهيوذا يعميول عليوى تحفييوز 31) ,  (28لألكسيودة

بواسييطة الجهيياز األنزيمييي  تخليييوق البييوروتين

كمييا يمتلييك الكييركم مييواد فعاليية 25 ) للطييير, )

 تمتاز بخاصويتها المضوادة للبكتريوا وااللتهابوات

وتمتييواز فعاليتهييوا ضوييود المايكروبييوات   (9)

 E. coli Staphylococcus وخاصوييوة

aureus (22 )و Psedomononas  وهييوذا

يونعكس بصوورة ايجابيوة علوى الحالوة الصيوحية 

للطييور وذلييوك ميون خييوالل قابليتهيوا علييوى إيجييواد 

محتييووى األحيييواء المهجرييية للجهييواز  تييووازن

الهضييومي والتييوي تجعييول االسييوتفادة مييون الغييوذاء 

عليييوه  بشييوكل أفضييول مييون قبييول الطييوائر ممييوا

ريييوة التييوي تعييوي  فييوي بالنسييوبة لألحيييواء المجه

(  27, 15تليييوك المنطقيييوة بحالتهيييوا الطبيعييييوة )

ذات فعاليية واضيحة فيي  ويمتليوك الكيوركم ميوواد

 التيييأثير عليييى السيييموم الفطريييية الناتجييية مييين

parasiticus Aspergillus من خالل توأثيره 

( وبالتالي تحسيين 6على المسبب بشكل ايجابي )

ليييى وجيييود إ,وكيييذلك  القيمييية الغذائيييية للعليييف

المركبييات الفعاليية فييي الكييركم وخاصيية المضييادة 

لألكسيييدة وبالتييياي تحفييييز تصييينيع البيييروتين فيييي 

 إن الزييوت العطريية (23) ( وأشيار25الفروج)

للكركم تحسين امتصياص العناصير الغذائيية عين 

طريق زيادة طول الزغابات المعوية وكذلك فان 

وجود الكركمين يحفز إنتاج اإلنزيمات الهاضمة 

اليبييييز البنكريييياس وكيييذلك تحفييييز تصييينيع  مثيييل

البييييروتين ميييين خييييالل تحفيييييز أنظميييية إفييييراز 

اإلنزيمييات بالنتيجيية فييان الزيييادة فييي الييوزن قييد 

يعييود إلييى التحسيين فييي بيئيية القنيياة الهضييمية ممييا 

 (31, (18 حسن ايض الغذاء

 

( نتائج التحليل اإلحصائي 6يبين الجدول )

لتأثير إضافة مستويين من الكركم والقرنفل في 

النسبة المئوية للهالكات  لألسابيع المختلفة حيث 

أشارت نتائج الجدول خالل األسابيع 

)الثاني,الثالث,الرابع,الخامس,السادس( إلى عدم 

وجود فروق معنوية بين جميع طيور معامالت 

لنسبة المئوية التجربة . أما فيما يخص ا

( p<0.05للهالكات الكلية فقد تفوقت معنويا )

على طيور المعاملة  T1)طيور المعاملة )

(T5( في حين لم تختلف هذه المعاملة )T1 )

( T4,T3,T2معنويا عن طيور المعامالت )

وكانت النسبة المئوية الكلية لهالكات الطيور 

(1.33  ,0.33  ,0.33  ,0.67  ,0.00 %)

( على (T5,T4,T3,T2,T1للمعامالت 

(. 21التوالي. اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع )

( . وقد (10في حين لم تتفق هذه الدراسة مع 

يعود هذا التحسن في قلة الهالكات لمعامالت 

إضافة مسحوق الكركم إلى وجود المادة الفعالة 

الكركمين التي تعمل على تحسين الحالة 

ة للطيور ويعتبر الكركم من المناعية والصحي

النباتات الطبية المضادة لألكسدة والتي تحتوي 

على مواد كبريتية تحفز انقسام الخاليا اللمفاوية 

داخل الجسم وبالتالي زيادة كلوبيولينات المناعة 

وزيادة األعضاء اللمفاوية وحجم الطحال 

وزيادة إعداد كريات الدم البيضاء وبالتالي 

ابيه على صحة الطيور ينعكس بصوره ايج

 (7)  ألعامه وبالتالي تحسن الصفات االنتاجيه 

أو قد يعود السبب إلى احتواء الكركم على 

المركبات الفعالة المضادة لإلحياء ألمجهريه 

مما يؤدي إلى تعزيز نمو  E-coliومنها بكتريا 

وتكاثر البكتريا المفيدة الموجودة أصال داخل 

اإلحياء الضارة مما األمعاء الدقيقة على حساب 

ينعكس ايجابيا على تحسن حالة الطيور الصحية 

( 8,. (14  
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 .مسحوق الكركم والقرنفل في كفاءة التحويل الغذائي لألسابيع المختلفة ( تأثيراضافة5الجدول )

Table (5) Effect of studied treatments in feed conversion efficiency for 

different weeks. 

 

 الخطأ القياسي )كغم علف /كغم لحم/طير(± المتوسط  المعامالت

االسبوع  الرابعاالسبوع  االسبوع الثالث االسبوع الثاني

 الخامس

 المعدل االسبوع السادس

T1 7.233  ±

7.773 ab 

7.343  ±

7.773 a 

7.923  ±

7.77 a 

7.833  ±

7.773 a 

7.793  ±7.72 

a 

7.273  ±7.27 

a 

T2 7.274  ±

7.77 a 

7.374  ±

7.77 abc 

7.927  ±

7.778 a 

7.877  ±

7.77 a 

7.797  ±7.77 

b 

7.877  ±7.72 

a 

T3 7.287  ±

7.77 ab 

7.274  ±

7.77 c 

7.977  ±

7.77 a 

7.974  ±

7.77 a 

7.787  ±7.77 

c 

7.934  ±7.77 

a 

T4 7.224  ±

7.77 b 

7.337  ±

7.77 ab 

7.977  ±

7.77 a 

7.877  ±

7.77 a 

7.787  ±7.77 

b 

7.877  ±7.77 

a 

T5 7.227  ±

7.77 b 

7.377  ±

7.77 bc 

7.977  ±

7.77 a 

7.877  ±

7.77 a 

7.774  ±7.77 

c 

7.947  ±7.77 

a 

مستوى 

 المعنوية

* * NS NS ** NS 

 

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

( *P<0.05( ** ، )P<0.01 ، )NS.غير معنوي : 
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 .( تأثيراضافة مسحوق الكركم والقرنفل في نسبة الهالكات الكلية لألسابيع المختلفة6الجدول )

Table (6) Effect of studied treatments in the percentage of total mortality for different 

weeks. 

  

 الخطأ القياسي )%(± المتوسط  المعامالت

االسبوع  االسبوع الرابع االسبوع الثالث االسبوع الثاني

 الخامس

 الكلي االسبوع السادس

T1 7.77  ±7.77 

a 

7.49  ±7.77 

a 

7.77  ±7.73 

a 

7.77  ±7.73 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

T2 7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.73 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.73 

ab 

T3 7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.73 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.73 

ab 

T4 7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.73 

a 

7.77  ±7.73 

a 

7.77   ±

7.77 a 

7.77  ±7.77 

a 

7.49  ±7.77 

ab 

T5 7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

a 

7.77  ±7.77 

b 

مستوى 

 المعنوية

NS NS NS NS NS * 

 

 المتوسطات التي تحمل حروف مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها.

( *P<0.05 ، )NS.غير معنوي : 
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