الباب االول
المقدمة -:
تلعب صناعة الدواجن دورا اساسٌا ومهماا ياً التقلٌا مان اٌاادة الطلاب العاالمً علاً التاروتٌن
العقاود الما اٌة ااا تلاا انتااا الادواجن مان الحاو الا

الحٌوانً نتٌجة للزٌاد ة السااانٌة الا

العا @900ما ٌقارب حوالً ? :ملٌون وهاا ٌشا حاوالً  %::مان االنتااا الالاً مان اللحاو
سنوٌا( ) FOA ,2009قد وايق هاة الزٌادة العالمٌة يً االنتاا عوام سلتٌة عدٌدة مث التاالٌف
االنتاااااااا الرتبااااااا نسااااااتة الهاااااا ر النااااااات عاااااان المسااااااتتا المر ااااااٌة واالٌ ااااااٌة

et

).)Alkhalifa,al,2009
ترتٌة الدواجن يً االونة االالٌرة تطورا اتٌرا يً العال وشهد اٌ ا نماوا المثٌا

لهاا شهد

لة  aمان حٌاا الحجا والسارعة ياً النماو ولقاد تطاور انتااا الادواجن ياصات ٌعتماد علاً العلا
والتانولوجٌا للحصو علً ااتر عائد اقتصادي يً اق وق وتاق تالبة ممانة.الً وق قرٌب
اان انتاا اللح من الادجاا ٌعتتار ناتجاا ثانوٌاا النتااا التاٌ
الحاجة واالناا التً انه
القرن الما ً تدا

وٌعتماد علاً الادٌور الزاٌادة عان

موسمها االنتاجً امصدر النتاا اللح (حسٌن?>@.)8ومن منتصف

صناعة الدواجن والصوصا انتاا اللح يً التطور السرٌع وتعتمد صناعة

الدواجن علً طائر ٌحم جٌنا

تتمٌز تسرعة النمو وتقاد لهااا الطاائر علٌقاة متزناة ماع تاوير

الظااروف الصااحٌة والتٌئٌااة اثناااة الترتٌااة وتاااون المحصاالة النهائٌااة للحصااو علااً وزن ممااان
للطائر يتاق وق ممان وتاق علٌقة ممانة واق نستة نبوق.ونظرا للتطور السرٌع يً صاناعة
الدواجن يان الطٌور الداجناة تات ترتٌاة ماثباة علاً نطااق تجااري (اتاراهٌ >?@.))8اماا اتجاة
التاااحثٌن نحااو اسااتالدا وسااائ ماان شااانها تقلٌا االماارا
الب

تاالٌف االنتاا وتعتتر عملٌا

الطائر انتاجها ي

التقنٌن الغاائً احدي هاة الوسائ الهامة يً تحسٌن اداة

عن التقلٌ من تالبة االنتاا حٌا تتلا التغاٌة <<%>0-من التالبة الالٌاة

للمزرعااة وتاات الب ااها تانالبااا
منالب

الناتجااة عاان العملٌااا

االٌ ااٌة مااع

امٌااة العلااف المسااتهلر والحصااو علااً اتااائ اا مسااتوي

من الدهون(>)Sivri.,Ocar(900

لاا تعتتر التغاٌة من اه العوام الرئٌسٌة لنجاح اي مشارو دواجان وهاً تعناً تاويٌر علٌقاة
متزنة تحتوي علً ا العناصر الغاائٌة تالقدر المطلاوب لتلاو اقصاً معادال النماو واالنتااا
تاق تالبة.
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وتلعااب المعااززا الحٌوٌااة دور مهمااا يااً اٌااادة مقاومااة الطٌااور ل ماارا
االداة االنتاااجً )(Mountzouris,et al.(900>((.ماان الا

ي ا عاان تحسااٌن

موازنااة التٌئااة المعوٌااة للطٌااور

المساااااااااعدة يااااااااً تصاااااااانٌع الباٌتمٌااااااااا ()Fuller,(2000والباااااااا

اال

االٌاااااااادورجٌنً

ل معاة((. ) Rolfe,)900تاال ااية الاً تحساٌن نوعٌاة المنتجاة وصابا امانهاا الصاحة العاماة
مقارنة مع استالدا الم ادا

الحٌوٌة ((<.)Richard,Dihner.)900ا ايا

االع ف عتارة

عن مادة او مجموعة مواد تصورة نقٌة ت اف للمادة العلبٌة او الماللوط العلباً االساساً التاا
تامٌا
تاثٌرا

صغٌرة والر لسد احتٌاجا محددة وٌشترط ان تاون هاة اال اايا امناة لاٌ

لهاا اي

ارة علً صحة الحٌوان واالنسان تح ظروف االستالدا ومنها-:

ا ايٌا مغاٌة مث الباٌتمٌنا واالم ح المعدنٌة واالحما االمٌنٌة .

ٌر مغاٌة مث الم اادا الحٌوٌاة وم اادا الاواساٌدٌا وم اادا التااساد
ا ايا

واالنزٌما و ٌرها .

1ـ 1االحماض العضوية-:
هً نوعٌة من االحما الدهنٌة الطٌارة قصٌرة السلسة ا لب استالدا منا عقود لحبظ االطعماة
ومنع نمو المٌاروتا يٌها,وحدٌثا ثت استالدامها يً مجا االنتاا الحٌاوانً والادواجن واتادٌ
اماان ويعااا للم ااادا الحٌوٌااة المسااتالدمة لغاار تنشااٌط النمااو وتقوٌااة المناعااة والوقاٌااة ماان
االصاتة تالاثٌر من االمرا المعوٌة وتستالد اا ايا علً االع ف او علً ماة الشرب.
ينجاااد ان االحماااا الع اااوٌة مثااا الساااترٌر والمالٌااار وساااٌلة يعالاااة للق ااااة علاااً مٌااااروب
......والساالمونٌ واااالر ت حبٌزاله ا واالسااتبادة القصااوي ماان الغااااة ولهااا تاااثٌر يااات للشااهٌة
واٌ ا تقلٌ درجة الحمو ة واٌ ا ال توجد لها يترة سحب الدواة النها طتٌعٌاة وال تتاراا ياً
الجس وتحايظ علً الع ئق وزٌادة ص حٌتها وجودتها (هانً عتدالشاور(@.))900

1ـ 2اهداف البحث-:
ٌ.هدف هاا التحا الً ا اية الٌنسون من حٌا اداة الطائر لع ئق الدجاا ال ح .


متوسط الكسب اليوميBODY WEIGHT CAIN





متوسط استه ر العلٌقةAvereage Feed converption
معد التحوٌ الغاائًFeed Confersion
نستة النبوقMoratility
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الباب الثاني
أدبيات البحث
2ـ 1اهداف تغذية الدواجن-:
الهدف االساسً من تغاٌة الدواجن تحوٌ المواد الغاائٌة الً ااة ااة ل نسان وانة او اهمٌاة
اقتصارٌة وا حة و%>0-=0من مجم تاالٌف ترتٌة الدواجن هً تاالٌف التغاٌة.
من العوام الرئٌسٌة لنجاح اي مشرو لترتٌة الدواجن هً تاويٌر علٌقاة متوازناة تحتاوي علاً
اا العناصاار الغ اائٌااة تالقاادر المطلااوب الاااي ٌبااً تاحتٌاجااا الطااائر لٌتلااا اقصااً معااد النمااو
واالنتاا تاق تالبة ممانة .التاترٌاة ال ارة الموجودة يً االمعاة تقل االنتاا وتؤثر سلتٌا علً
اداة الطائر (?>@)Banerier)8
2ـ 2خلفية عن االضافات الغذائية-:
;ت اف اال ايا العلبٌة تهدف مساعدة الطائر علً مقاومة تع

االثار الناتجة تع

الناتجة عن تدال العوام الالارٌجٌة المحٌطاة تاة والتاً تاؤثر علٌاة سالتا يهااة اال اايا
الم ادا

الهرموناا

الحٌوٌاة وتعا

واالنزٌماا

االثار
مثا

والمراتاا المنشاطة للنماو واٌ اا ت ااف

لتحسٌن معام التحوٌ الغاائً حٌا تدال هاة المراتا تغٌرا يً قدرة المعدة وتهٌئتها .
وهاا ٌؤدي الً التحسٌن يً معد االستبادة من العناصر الغاائٌاة ؤتالتاالً ٌرياع معادال النماو
.ا اية الً تحسٌن معدال

تٌن هاة المراتا

تحسن اللون االصبر يً الجلد وٌجب ان تساتتعد

قت استو من موعد الات .
تمتاز منشطا النم و ا اية الً تحسٌن معد االستبادة من العناصر الغاائٌة وتالتالً ال تترسب
يً الع

او التٌ

وتعم علً زٌادة الاوزن وتحساٌن التحوٌا الغااائً اماا انهاا تقلا مان

نستة النبوق وتقل العلٌقة المستهلاة يً دجاا التسمٌن هاا تجانب تحساٌن معاد النماو واٌاادة
نستة التصايً ت عد الات وتحسٌن جودة اللحو .اما تثت اٌ اا ان منشاطا النماو تبٌاد الطٌاور
المعر ة ل جهاد الحراري وتحسن من امتصاص االدوٌة والباٌتمٌنا .قرنً (@)900
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2ـ 3تاثير النباتات الطبية والعطرية علي االداء االنتاجي للدواجن -:
تقاادم الاٌمٌاااة ويروعهااا المالتلبااة وظهااور العدٌااد ماان االجهاازة العملٌااة الحدٌثااة ممااا ادي الااً
سااهولة اشااف المااواد البعالااة ودقنااة تنقٌتهااا وتحدٌااد التراٌااب الاٌماااوي ولهااا معريااة نشاااطها
التٌولوجً والع جً.
ونتٌجة لقلة المواد البعالة تالنستة ل حتٌاجا

تا تاللٌاق وهااة الماواد صاناعٌا الساتعمالها علاً

نطاق تجاري .
وقد ادي استعما هاة المواد المالتلبة صناعٌا تاال اية الً المراتا الاٌماوٌاة واالالاري التاً
ت اف الع ف الدواجن وتغر

الوقاٌة والع ا او تنشٌط النمو الً ظهور العدٌد من المشاا

مث وجاود تقاٌاا ياً لحاو الطٌاور ومنتجاتهاا ااالتٌ

مماا قاد ٌاؤدي الاً مقاوماة المٌاروتاا

المر ٌة لل ع ا ونتٌجة لالر وجب التحا عن تدائ طتٌعٌة مث النتاتا الطتٌة .
*تحتوي االعشاب الطتٌة ومستاللصاتها علً مراتا اٌمٌائٌة لها نشاط او تااثٌر ع جً.يعلاً
ستٌ المثا هنار الاثٌر من االعشاب الطتٌة التً تقل تراٌز اولسترو الد والمرتبع وتعطً
تعا

الحماٌااة

ااد االور ا الساارطانٌة ولهااا تاااثٌر محبااز للجهاااز المناااعً ومعالجااة التاااثٌرا

ال ارة الناتجة من السمو البطرٌة.
.-زٌنب محمود احمد عتدة < 8دٌسمتر@.900

2ـ 4الفوائد العملية للينسون في تغذية الدجاج الالحم-:
تحبٌز زٌادة ايراز انزٌما اله

مما تساعد يً تحسٌن ه

الع ئق ٌ.عم ام اد تاتٌري

علااً التاتٌرٌاااة ال ااارة التااً تنمااو يااً االمعاااة تعم ا ام اااد قااوي للبطرٌااا ( Antifung
ٌ .)agentحتاااوي علاااً تاااروتٌن -احماااا

دهنٌاااة -نشااا  -ااااوتٌن يااااٌتمٌن (ب) -االساااٌو -

ما نٌزٌو  -حدٌد  -توتاسٌو ٌ.عم علً تنشٌط وظائف الاتد والاصة ٌحتاوي علاً الاولٌٌٌعما
علً تنشٌط االيرازا التنارٌاسٌة مما ٌزٌد ا اغ ةة الجهاز اله امً تحساٌن وظاائف جادار
االمعاة مما ٌزٌد مان امتصااص الماواد العلبٌاة ٌعما ام ااد ل لتهاتاا الجهااز التاولً وٌعما
اغسٌ الوي مما ٌزٌد يرص الاتاللص مان االما ح ال ارةٌساتعم اادايع منااعً قاوي واٌ اا
ٌستالد االاي

للحرارة اثناة االجهاد الحراري.
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*المصدر-:
سٌد صتحً .مجلة الشرق االوسط .

2ـ 5تاثير استخدام منشطات النمو علي انتاج الدواجن -:
 تاثٌر ا اية محبز النمو الطتٌعً تٌومٌن علً معدال االداة. Biomin p.E.Pلقد تطور صناعة الدواجن يً البترة االالٌارة تطاورا اتٌارا حٌاا ٌازداد معاد النماو تصاورة
ااتر عن الاي قتلة وٌرجع الستب يقط للتحسٌن الوراثً واالسالٌب والرعاٌة والترتٌة المتطاورة
انما اٌ ا تسسب الع ئق الغاائٌة .
تشاام ا اااية االعاا ف العدٌااد ماان االنااوا مثاا الم ااادا الحٌوٌااة والالمااائر والترٌتوتٌاار
والتٌروتٌتوٌر واالنزٌما .
تماا ا اااية الم ااادا الحٌوٌااة المالتلبااة الااً ع ئااق الاادواجن امنشااطا للنمااو االواسااً
تٌتراسٌالٌن والالوروتٌتراسٌاٌن و ٌرها من اجا زٌاادة الاوزن ماع مارور الوقا وتتاٌن االثار
السئ الستالداما الم ادا الحٌوٌة اا ايا االع ف علً صحة االنسان.
واظهر

نتائ ا اية تٌاومٌن زٌاادة معنوٌاة ياً معاد الزٌاادة الٌومٌاة وااالر معاد التحوٌا

الغاائً .
ا اية محبزا النمو الطتٌعٌة المحتوٌة علً ال ص تع

النتاتا العشتٌة الً ع ئاق تاداري

التسمٌن لها تاثٌر اٌجاتً علً معدال الاباةة االقتصادٌة مماث التاثٌر ا ااية الم ااد الحٌاوي
ومن ث ٌمان اعتتارها محبز نمو تدٌ للم ادا الحٌوٌة .
وتعتتر محبزا النمو عتارة عان ماواد ت ااف ل عا ف ومٌااة الشارب مان اجا زٌاادة القٌماة
الغاائٌة ل عا ف وزٌاادة االساتبادة منهاا وزٌاادة التحوٌا الغااائً وتالتاالً زٌاادة معاد الزٌاادة
الٌومً يً اوزان الاتااٌ

وتحسٌن جودة ال ح وزٌادة قٌمتة الغاائٌة المنات للادواجن وتنشاٌط

عم الجهاز اله مً يً الطٌاور الحبااظ علاً اباةتاة التحوٌلٌاة وتالتاالً زٌلادة مناعاة الطٌاور
حٌا انة% ?0من مناعة الطائر تتراز يً القناة اله مٌة والار ماع اساتالدا نبا
المعطاة الً الطٌور دون زٌادة.
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امٌاة العلاف

 6.2الشروط الواجب توفرها في منشطات النمو -:


ان تاون ٌر سامة للطٌور والمستهلر.



ان ال تاون لها اثار جانتٌة

-مقاومة

دها وسرعة تحللها وتاللص الجس منها تصورة امنة تترر رواسب يً الجس ٌعناً

لها يترة سحب
*منشطا النمو منها الهرمونا Hormonsوالم ادا الحٌوٌة او التاتٌرٌة او منشطا النمو
الطتٌعٌة والهرمونا التً تستالد امنشطا نمو هً اوال الهرمونا الجنسٌةSex hormons
ومنها هرمونا ستٌرودٌة مستالرجة من داال الجس مث االستروجٌن وال ٌستالد عن طرٌاق
الب ا ولااان ٌسااتالد يااً صااورة اقااراص م ااغوطة تعطااً تح ا الجلااد وٌقااو تتحبٌااز هرمااون
النماااااوhormons

growthوالترجساااااترون Peregesreronوٌعطاااااً مااااان االساااااتروجٌن

.Estorogen
اما عٌوب الم اادا الحٌوٌاة امنشاطا للنماو هاً انهاا تساتالد الجرعاا اقا مان الجرعاا
الع جٌة يتزٌد من احتمالٌة ااتساب المٌاروتا للمقاومة

د هاة االدوٌة.

وٌترتب عن الر عند استالدا هاة االدوٌة تعد الر اعا ا لاتع

االمارا

يانهاا تااون تادون

تاااثٌر عالش ا جً او يائاادة وتاااون رواسااب ماان هاااة االدوٌااة داال ا الجس ا يتزٌااد ماان اسااته ر
مالاطرة هاة ال حو .
ون حاظ اننااا اارنااا العٌااوب واال اارار اا ماان الهرمونااا والم ااادا الحٌوٌااة التااً تسااتالد
امنشطا

نمو لالر االي

استالدا منشطا

نمو طتٌعة لاللوها من اال رار واالثار الجانتٌة

واالستالدا االمث

2ـ 7االحماض العضوية-:
2ـ7ـ 1اهمية االحماض العضوية -:
االحما

الع وٌة اما اارنا انها التدٌ االمث لمعتقدا النمو التاً ثتتا انهاا مسااعدة للنماو

ولٌس محبزا النمو وتاثٌرها

ار علً االنسان النها تترر اثار تاقً يً جس الطائر واالر
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يش الم اادا الحٌوٌاة ياً عا ا الطٌاور واالنساان تساتب مقاوماة التاتٌرٌااة لهااا الناو مان
الم ادا الحٌوٌة ((.))Diez.gonazol F. and Russes j.(1997
ونزار االتً-:
لها تاثٌر قاتا للتاتٌرٌااة وقاوي علاً البطرٌاا التاً تتنات سامو وتعما علاً تحساٌن اله ا
والاصاة انازٌ التنارٌاا

واالستبادة القصوي من الع ئق ,تحبز االنزٌما

تحسااٌن امتصاااص الاالسااٌو والبساابور والحدٌااد والنحااا

واٌ اا تعما علاً

وتزٌااد ماان سص ا االمتصاااص يااً

االمعاااة (المٌااارويٌ ي) واٌ ااا تعطااً يرصااة للتاتٌرٌاااة الناقصااة النمااو وتزٌااد مناعااة الطااائر
وتقل العدد التاتٌري يً الح وصلة مما ٌقل ايرازا االمونٌا (نتااا التمثٌا الغااائً للتاتٌرٌااة
)يٌقل اٌ ا من تلوا الزرق وتالتلً تق المشاا النبسٌة ,تمنع النصا ل معااة التقرحاً الااي
ٌستتة الالوٌستروٌ

تاال اية الً انها ياتحة للشهٌة والصوصا اساترٌاوالتٌوتراواالاتٌر اساٌد

وتزٌد من استه ر العلٌقة وتزود الجس تالطاقة النها تمثا عنصار هاا للارتاون الااي ٌحتاجاة
الطائر النت الطاقة ( .)Diez.Gonzoloz F.and Russesu J1997
2ـ7ـ 2مميزات االحماض العضوية-:
 هااً الوسااٌلة البعالااة يااً ق اااة مٌاااروب التنرتٌنااااوالي والسااالمونٌ والاولسااترٌدٌ واااالر
االشاف واالسترٌن.
 ال ٌحدا لها مقاومة للتاتٌرٌاة حٌا انها لٌس م اد حٌوي .
 ال ٌحدا عنها يترة سحب الدواة من الجس النها تتراا تالجس .
 الحباظ علً الع ئق وزٌادة يترة ص حٌتها.
 3.7.2اهمية االحماض العضوية في عالئق الدواجن وفوائد استخدامها :
 االق

من نستة النبوق .

 معد التحوٌ الغاائً اعلً .
 الحباظ علً البرشة االر ٌة .
2ـ7ـ 4االحماض العضوية واستخدامها كبديل لمنشطات النمو -:
ٌوجااد العدٌااد ماان منشااطا النمااو الطتٌعٌااة التااً ٌمااان اسااتالدامها يااً مجااا الاادواجن اتاادٌ
للم ادا الحٌوٌة مث -:
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 االحما

الع وٌةOrganic Acid

 الالمائر  Yeastمث المٌرة الماارومالٌزٌاة
 االنزٌما Enzymes
 التوات والتهارا واالعشاب Spices Herbes
وعند استالدا الم ادا الحٌوٌة التد من مراعاة االتً -:
 االلتزا تاالمن الحٌوي يً جمٌع مراح الترتٌة .
 استالدا ع ئق متوازنة الالٌة من مستتا االمرا

.

 االستالدا االمث للقاحا التٌطرٌة .
 عد زٌادة ابثاية الطٌور يً المتر المرتع.
 مراعة عد استالدا الم ادا الحٌوٌة اال يً اال را

الع جٌة.

 التراٌز علً منشطا النمو الطتٌعٌة تدال عن الم ادا الحٌوٌة .
2ـ7ـ 5امان االحماض العضوية-:
الحما

الع وٌة منتجا طتٌعٌة لاٌ

لهاا اثاار جانتٌاة او متتقٌاا

اارة لاالر تساتالد ماع

ااية انوا الطٌاور عناد اا االعماار تادون اي مشااا ,ال تتاداال ماع ا لاب االدوٌاة وا ااية
العلااف .تتحل ا طتٌعٌااا الااً ماااة وارتااون وال ٌالتلااف عنهااا مااواد م اارة او سااامة للطٌااور او
دها مقاومة مٌاروتٌة اا قٌمة مث الم ادا

االنسان او التٌئة ,من ٌر المحتم ان تشا
الحٌوٌة .

2ـ7ـ 6االحتياطات عند استخدام االحماض العضوية -:
مراعاااة عااد زٌااادة معاادال اال اااية المسااموح تهااا حٌااا ثت ا ان الاٌلاادة تااؤدي الااً مشاااا
العظا وهشاشها نستة لتقلٌ معد ترسٌب االم ح والعظا ,
).(Smyer ,C.F and Soneynbps G.H(1997

8-2االضافات غير الغذائية:
هً مواد ت اف الً العلٌقة ولٌ

لها اهمٌة عاائٌة دائما واهمٌتهاا تامٌلٌاة للغاااة يمنهاا ماواد

وقائٌاة او ع جٌااة االم ااادا الحٌوٌااة واالدوٌااة ومنهااا مااواد مشااجعة للنمااو وتشاام منشااطا
النمو م ادا االاسدة وم ادا البطرٌا

و ٌرها والستب الرئٌسً يً اساتالدا الم اايا
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ٌر الرئٌسٌة يً ع ئق الدجاا ال ح هو حماٌة ماونا العلٌقاة مان التلاف والتااساد وتعا
اال ايا
اال ايا

تستعم ٌقصد اٌادة االنتاا او ريع الاباةة التحوٌلٌة او تحسٌن االنتاا وطعمة ومان
ٌر العلبٌة -:

المواد التً ترتط ماونا العلٌقة مع تع اها التع

,.ماواد الناهاة التاً تحسان مان طعا الغاااة

وتجع ا الطٌااور تقتاا الغااة,م ااادا التااسااد تمنااع تااسااد االحمااا

الدهنٌااة ٌاار المشااتعة

والباٌتمٌنا الاائتة يً الدهون من التااسد قت تناولهاا تواساطة الادواجن ,ماواد التحتٌاب تسااعد
علااً تماساار حتٌتااا العلٌقااة ,م ااادا البطرٌااا تمنااع نمااو البطرٌااا يااً الجهاااا اله اامً
للدواجن,االنزٌما تساعد يً ظروف محددة علً زٌادة تع

ماونا العلٌقة

الاائنا الدقٌقة النايعة تؤثر علً المٌاروتا الموجودة داال االمعاة ,المشهٌا التاً تاٌاد مان
جودة ناهة العلٌقة ,م ادا الدٌدان تعطً من حٌن الالر لمنع نماو الدٌادان الدااللٌة.الم اادا
الحٌوٌة تستالد تامٌا اتٌرة لمنع يساد الع ئق وتمنع مان انتااا السامو تواساطة المٌاروتاا
الموجودة يً االمعاةSreenivassaiah,(2006))900@((.

.)Parks et al,2000 Alla

2ـ 9الينسون-:
الٌنسونPimpinell unsonنتا حو ٌlنتمً الً عائلة الٌمٌة االزهار Umbe lliferarوالتً
ترتتط تالتتاتا االالري الممٌزة تستب ثمارها العطرٌة  Oramatic fruitsوالتاً ٌطلاق علٌهاا
عادة التاور Seeds
وٌعتقد ان الٌنسون هو مصدر اسٌوي ولانة حالٌا ٌنتشر يً وسط وجنوب اورتا -مصر -روسٌا
االدلاة تشاٌر الاً ان الٌنساون قاد اساتالد ياً

قترص -امرٌاا الشمالٌة -والصٌن .وهنار تعامصر منا 8<00سنة ق. .

وان العاارب ه ا او ماان اطلااق علااً تساامٌة .Uansonوماان ث ا اشااتق منااة االس ا الٌونااانً
 Anysonواصتح النتاتا العطرٌاة Aromatic plantومان
الزٌو

امنها الٌنساون تاال ااية الاً

االساسٌة المستاللصة منها اا امٌة اتٌرة جدا تستب تاثٌرها المعززة لمناعه الجس

Immunity booster ,والم ااادة للمٌاروتاا  Ante microbialوالتاااثٌر المحبااز الجهاازة
اله

يً الحٌوانا

وتحتاااوي هااااة النتاتاااا علاااً تناااو واساااع مااان الماااواد الاٌمٌائٌاااة النتاتٌاااة العبالاااة
 phytochemicalsوالتااااااااً تت اااااااامن الب يونٌاااااااادا والترتنوٌاااااااادا
9

Active

Terpenoids

اللاانااا

Lignansالبساالبٌدا ( singhاالاارون )9009يااان النتاتااا العطرٌااة وماان

اامنها

الٌنساااون تمتلااار يعالٌاااا تاٌولوجٌاااة  Biologicail activesمثااا دورهاااا ام ااااد ل اسااادة
) Botosoglogواالاارون ) 9009الاي ااة لمسااتوي الارسااترو يااً الااد (

1999Craig

) hypoleasterolemies

2ـ 1.9المحتويات الكيمائية للينسون-:
ٌحتااوي الٌنسااون علااً اٌ او
الرئٌسً يً الزٌ

طٌااارة وهااو الماااون الرئٌسااً وٌحت ا مراااب االنٌتااو المراااب

واالستراجو وانااٌ

اما ٌحتوي علً ي ياوت را

الدهٌاد واايٌار اساٌد ومان مشاتقاتة الوروجٌنٌار اساد

ومان اهمهاا اتجتاٌن وزٌاو دهنٌاة وهاو ٌحتاوي علاً زٌتاا طٌاارا

%:مادة ان ٌثنو ومٌثٌ شاناو من الزٌو الطٌاروهرمون االاستروجٌن وزٌ ثات .
 2.9.2فؤائد الينسون العامة-:
مهاادل ل عصاااب ومسااان للمغااص وعااا والرتو,منشااط لله ا وماادرر للتااو ,مبٌااداوالوالدة
وعملٌااة ادرار الحلٌااب.وٌعتتر ماان االعشاااب الجٌاادة يااً االااراا التلغ ,وٌبٌااد يااً تع ا
الصدا و ٌق التنب

انااوا

ومنتة قوي للجهاز اله مً ويات للشهٌة  ,يعا لطارد العاازا وازالاة

انتباخ التطن,وٌستالد اٌ ا للوقاٌة من مر

انبلونزا الالنازٌر  ,م اد للتاترٌاة والبٌروسا

وم ادا للحشرا .
المصدر-:
*المعلوما الغاائٌة عن الٌنسون.
*موسوعة االعشاب الطتٌة *احمد محمد عوف.
*الموسوعة الحرة ل عشاب.

.
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الباب الثالث
طرق ومواد البحث
3ـ 1مكان التجربة
اجرٌ هاة التجرتة تجامعة السودان للعلو والتانولوجٌا الٌة الدراسا الزراعٌة -قسا االنتااا
الحٌوانً (شمتا )منطقة تحري وهاة المنطقة تتمٌز تمناخ السودان العا .
ت ا اجااراة التجرتااة يااً البتاارة ماااتٌن > 908=/8/9;-908</89/9واان ا درجااة حاارارة الجااو
ال يترة التجرتة;:03?-::3

3ـ 2كتاكيت التجربة-:
ت جلب < 80اتاو عمر ٌو من شاراة مٌااو للادواجن سا لة (اتراٌاار)وت اسااان الاتااٌا
ويقا للنظا المبتوح .ت تقسٌ الحظٌرة الً < 8وحدة تجرٌتٌة
المجموعة االولً اٌ علً
(ماررا )تمساحة 8متر مرتع ,واحتو التجرتة علً <معام
علٌقة قٌاسٌة من ٌر اي ا ايا ,اما المجموعة الثانٌة اٌ علً علٌقة قٌاساٌة م ااف الٌهاا
().اما المجموعة الث ثة ت تغاٌتها علً علٌقة قٌاسٌة م اف الٌها الٌنسون تاث ا نساب مالتلباة
();,:,9اج /طن وت توزٌاع الاتااٌا عشاوائٌا داالا المااررا تمعاد >اتااٌا لاا وحادة
تجرٌتتة .
3ـ2ـ 1المواد المستخدمة -:















اتااٌ عمر ٌو س لة اترٌار. Abaracer
حظٌرة مبتوحة .
حواجز سلاٌة تقس الحظٌرة الً ماررا .
اااال تقلٌدٌة مصنوعة مناتتوتٌا .
شراتا حدٌثة مصنوعة من الت ستٌر .
لمتا اهرتائٌة.
نشارة الشب.
ٌنسون.
حام ع وي .
ياٌتمٌنا .
لقاح د القمتوروInfections B12.
لقاح د النٌواسٌ ND+ID.
ثٌرمومٌترلقٌا درجة الحرارة يً الحظٌرة
مٌزان حسا لوزن العلٌقة والاتااٌ .
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3ـ2.2نظام االسكان:
تا اساااان الطٌااور يااً حظٌاارة مصااممة تالنظااا المبتااوح تمساااحة متاار مرتااع لاا مااارر وهااا
الحظٌرة اا ار ٌة الرسانٌة وسقف من الزنر او اتجا شاما جناوب حٌاا نجاد ان الجاانتٌن
الشرقً و الغرتً مغلغتٌن تٌنما الجانتٌن الشمالً والجنوتً متنٌن تارتبا نصف متر الى اعلى
تالطوب االحمر واالسمن

وام تاقً االرتبا تالسلر الساستندا وقد ت تجهٌز الحظٌرة التدة

يً التجرتة والر تنظايتها نظاية جٌدة وتطهٌرها تما ث تقسٌ الحظٌرة الى = 9مارر تمسااحة
متر مرتع لا مارر مع تويٌر مساحة للالدمة
وتعد الر ت يت الحظٌرة تنشارة تعمق  :س ماع تثتٌا اا وحادة دائرٌاة مصانوعة مان التوتٌاا
وشراتة دائرٌة ت ستٌاٌة ومن ث ت تزٌع الاتااٌ داال الوحدا .

 3.3طريقة التجربة:
Abaracerت استالدا عدد < 80اتاو الح عمر> ٌو من الس لة اترٌار
تا توزٌااع الاتااٌا تواقااع > اتاااو لاا مااارر حٌااا ان المعاملااة اانا ا اااية الٌنسااون الااى
العلٌقه تواقع النسب التالٌة ( )%=,%,;%9وا اية الم اد الحٌوي و مجموعة السٌطرة .
وت تحصٌن الطٌور

د عدد من االمرا

تا اعطاااة القطٌااع جرعااة لقاااح ااد ماار
النٌواسٌ يً الٌو الساتع من عمر .
ت اعطاة القطٌع جرعة

د مر

علً النحو التالً:
التهاااب الشااعب الهوائٌااة وجرعااة لقاااح

ااد ماار

القمتورو والر يً الٌو الثالا عشر من عمر .

يً الٌو العشرٌن من عمر القطٌع ت تارار اللقاح
ياٌتمٌنا ().

د مر

النٌواسٌ اما ت اعطاة القطٌع

*ملحوظة :ا هاة اللقاحا اعطٌ يٌمااة الشارب والار تعاد رياع الشاراتا وتعطاٌر الطٌاور
لمدة  :ساعا واان نستة الباٌتمٌنا علً النحو التالً :
VITA 50 million\V
VITD20million\V
VIT E 20million\G

12

3ـ 4رعاية الكتاكيت داخل المسكن-:
تم تغاٌة الاتااٌ من عمر ٌو حتً استو علً العلٌقة التادئةPrestarterاما
الاتااٌ يً عمر استو ت تغٌر العلٌق الً العلف الً العلف التادل .
تعداست
ٌت االا قراةا لدرجة الحرارة ٌومٌا صتاحا ومساةا والر حتاً ٌات الاتحا يٌهاا عناد االرتباا
عن طرٌق انزا المشمعا وتشغٌ التاٌٌف لالب درجة الحرارة الً الحد االنسب واالمث .
ٌت تغٌٌر ماة الشرب ٌومٌا تعد س وتنظٌف الشراتا .
ٌت وزن ا اية العلٌقة الجدٌدة تصورة متاررة .
ٌت وزن الطٌور استوعٌا مع مراعاة تغٌٌر ارتبا االااال والشراتا حسب عمر الطٌور .
ٌت تسجٌ العلف المااو استوعٌا وحسب البروقا .
مراعاة اال اةة داال الحظٌرة ال ; 9ساعة تاستالدا لمتا اهرتائٌة وزعا
تطرٌقة ت من اال اةة الاايٌة والتديئة داال الحظٌرة طوا يترة التجرتة .

هااة اال ااةة

3ـ 5عالئق التجربة-:
مواد العلف التً اساتالدم تا شاراؤها مان الساوق المحلاً تحاري وتا تراٌاب الع ئاق لااً
تقات احتٌاجا الدجاا االح طتقا لتوصٌة المراز القومً للتحوا تامرٌاا ;?@ 8ت تراٌاب
; ع ئق تجرٌتٌة يً ماوناتها الطاقة والتروتٌن حٌا  Aهً العلٌقة القٌاسٌة الالالٌة مان اي
ا ايا علبٌة اما الع ئق ()B.C.Dتحتوي علً الٌنسون(.)03=-03;-039
جدول رقم ()1يزوضح مكونات عالئق التجربة واالضافات العلفية:
D
;=;38
8;300

C
;=;38
8;300

B
;=;38
8;300

8<300
<300
>?;03
?03=8

8<300
<300
>?;03
?03=8

8<300
<300
>?;03
?03=8

<039
951.0
95300
95.9
199

<039
951.0
95300
95.9
199

<039
951.0
95300
95.9
199
م اد الاواسٌدٌا030;:
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Ingredients%
A
Dura
8;.64
Groungnut
8;300
cake
Sesame cake
8<300
Concentrate
<300
Ouster shell
>?;03
Dicaliusm
?03=8
phosphate
Salt
<039
Methionion
951.0
Lysine
95300
Pimpinralanisum 95.9
Total
199

م اد سمو 030;:
>اتاو *<8مارر=< 80اتاو
<;*80اٌلو جرا علٌقة=;90اٌلو جرا

ما قت التادل-:
علٌقة الاتااٌ علً علف ما قت التادئة ال
واستمر هاة العلٌقة حتً نهاٌة التجرتة.

االستو االو ث استتدل العلٌقة تعلٌقة التادئة

التسااااااااامٌن علاااااااااً الماوناااااااااا االساساااااااااٌة العلٌقاااااااااة (التروتٌن,الدهون,الااتروهٌااااااااادر
,االم ح,الباٌتمٌنا ),ع وة علً اال ايا العلبٌة االالري .عا (?>@. )8
االدارة وطريقة جمع المعلومات-:
تعد است طٌاور التجرتاة ثا وزنهاا وااان المتوساط االتتادائً للاتااو الواحاد;9جارا حٌاا
وزع هاة الطٌور عشوائٌا واالر تواقع  98اتاو لا معاملة وت تقساٌ اا معاملاة لاث ا
تارار تتواقع >اتاو للتارار الواحد.
استهالك العليقة-:
ٌت وزن العلف المقاد اساتوعٌا ثا وزن العلاف المتتقاً ياً نهاٌاة االساتو ومان ثا اساتالراا
العلاااف المساااتهلر تاااالجرا والااار تاااالطرح ثااا حسااااب واساااتالراا متوساااط اساااته ر العلاااف
(جرا /طائر/استو )لا معاملة ال يترة التجرتة.
الوزن المكتسب 1-:
ٌت تسجٌ الوزن الم اتسب يً نهاٌاة اساتو لطارح الاوزن ياً نهاٌاة االساتو مان الاوزن ياً
تداٌة االستو لا معاملة ال يترة التجرتة ومن ث تقدٌر الوزن الماتسب االستوعً تالجرا
لا طائر.
معدل التحويل الغذائي -:
ٌت حساب التحوٌ الغاائً استوعٌا عن طرٌق قسمة العلٌقة علً الوزن.
نسبة النفوق-:
ٌت رصد حاال النبوق للتجرتة ومن ث استالراا نستة النبوق يً ا معام
مئوٌة(ال ٌوجد نبوق يً هاة التجرتة).

التجرتة انستة

التجربة-:
يً نهاٌة االستو الساد من تداٌة التجرتة تا تصاوٌمالطٌور لمادة  89سااعة واالاا المتوساط
من اوزان الطٌور لا مارر واالتتار 9طائر من ا مارر عشوائٌا وااان وزنهماا اقارب الاً
متوسط وزن المارر ث تسجٌ الوزن الحً وتعد الر اتحا الطٌاور تقطاع الشارٌان واالوردة
تجانااب الرقتااة ثا الورٌااد الااوداجً تاال اااية الااً قطااع القصااتة الهوائٌااة والحنجاارة وتعااد الاار
ترا الطٌور لبترة من الامن للتاللص من ااتر امٌة من الد .
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تعد تما النازف مار الاتٌحاة ياً مااة سااالن درجاة حرارتاة  <<-<0درجاة مئوٌاة الجاراة
عملٌة السمط الاالة الرٌر تسهولة,وقد تراوح مدة السمط ماتٌن890-@0ثانٌة ث تعد الار تا
نتااف الاارٌر وتنظٌااف الاتٌحااة ٌاادوٌا ث ا قطااع الاارا واالرج ا واياارا االحشاااة الدااللٌااة ماان
التجوٌف التطن ً ,وت وزن القلب والاتد والرا واالرجا اا علاً حادة ثا تا وزن الزتٌحاة
الحارة وحبظ يً الث جة يً درجة حرارة ;درجة مئوٌة.
معامل التحويل الغذائي -:
معام التحوٌ الغاائً =امٌة العلف المستهلر ÷الزٌادة يً الوزن
متوسط وزن الطائر -:
متوسط وزن الطائر =الوزن الالً للطٌور التً ت وزنها÷عدد الطٌور التً ت وزنها
نسبة النفوق-:
نٌتة النبوق =العدد الالً للدجاا النايق÷العدد المتتدا تة

الباب الرابع
النتائج
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او ااااح النتااااائ المتحصاااا علٌهااااا لٌساااا هنالاااار يروقااااا معنوٌااااة ( )P>0.05يااااً اداة
الطائر(الوزن الماتسب,إسته ر العلٌقه لاتااٌ االح التً زٌ تالٌنسون تمستوٌا مالتلبه .

 1-4الوزن المكتسب-:
او ااح النتااائ ان الاتااٌ ا التااً اااٌ تالٌنسااون %9اظهاار وزن ماتسااب عااالً تتتعهااا
المجموعاة التاً زٌا ب; %تلٌهاا المجموعاة التاً زٌا تالٌنساون =.%اماا الاتااٌا التاً
زٌ تالٌنسون يانهاا ساجل وزن ااثار تٌنماا ساجل مجموعاة الساٌطرة  Controlاقا وزن
ماتسب .

2-4استهالك العليقة-:
الٌنساون اقا اساته ر للعلٌقاة مان مجموعاة الساٌطرة.مجموعة الٌنساون %9اجا /الطان اانا
اعلً استه اا للعلٌقة ٌتتعها ٌنسون ;%اج /الطن ث ٌنسون=%اج /الطن.

 3.4معدل التحويل الغذائي-:
النتائ التً تحصل علٌها اظهر يروقا معنوٌة ( )P>0.05يً معد التحوٌ الغاائً .
قااٌ ماونااا االحشاااة الدااللٌةد(الاتااد ,القلااب ,القانصة)تاال اااية الااً االرجاا والاارا
التصايً يً هاة او ح انة لٌ هنار يروقا معنوٌة .
شكل رقم ( )1يوضح اثر الينسون علي مكونات االحشاء الداخلية
SE
0.0913
0.0356
0.0214
0.0931

J
74.87b
2.23b
0.49b
2.34b

F
72.05c
2.24b
0.49b
2.25b

E
71.65d
2.75a
0.69a
3.22a

D
76.75a
2.75a
0.5b
2.25b

0.0429
0.0858
0.2065
0.0509
0.0379

0.99b
3.23c
4.97a
3.98b
2.23b

1.74a
3.74b
5.22a
4.22a
2.24a

0.9b
4.14a
5.52a
4.36a
2.76a

0.75c
4ab
4b
4.03b
2.25b

Items
Dressing%
Liver%
Heart%
Gizzard%
Abdominal
fat%
Feet%
Intestine%
Neck
Head

شكل رقم ( )1يوضح اثر الينسون علي مكونات االحشاء الداخلية
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نسااتة

Dressing%
77
76
75
74
Dressing%

73
72
71
70
69
E

D

J

F

شكل رقم ()2يوضح مدل التحويل الغذائي خالل فترة التجربة( 6اسابيع)
6
Liver%

5

Hart%
4

Gizzard%
Abdominal fat%

3

Feet%
2

Intesting%
Neck

1

Head
0
D

E

J

F

شكل رقم ( )3يوضح اثر الينسون علي مكونات االحشاء الداخلية
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اثر ا اية استالدا مستوٌا مالتلبة من الٌنسون يً ع ئق الدجاا ال ح
علً اداة االنتاجً للدجاا ال ح

L.sd CV%
0.05

SE±

) ٌو8( جدو

Treatment group

Items

control

Yanson 3

Yanson 2

Yanson 1

Ns

8:

7.9

21913A

20262A

22698A

25865A

العلٌقة
المستهلاة

S

=

7.7

31213A

24320B

30540A

32328A

ًالوزن النهائ

Ns

8<

7.4

20235A

12722B

17593AB

22163A

الوزن الماتسب

S

90

0.27

1.08A

1A

1.2A

1.2A

ٌمعد التحو

s

;0.00

0.02

0c

0c

4a

1b

النبوق

)P˃030<( الصف الاي ٌحم احرف متشاتهة التوجد تٌنها يروق معنوٌة
)%039(Yanson 1=
)%03;( Yanson 2=
)%03=( Yanson 3 =
C=

control

CV= conversation variable
SE = standard Error
))P˃030<S= significant
))P˃030<NS= not significant
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شكل رقم ( )4يوضح اثر الينسون في عالئق الدجاج الالحم علي االداء االنتاجي (الوزن
النهائي –الوزن المكتسب –استهالك العليقة –معدل التحويل الغذائي)

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
F

J

E
العلٌقة المستهلاة

الوزن الماتسب

D

الوزن النهائً

معد التحوٌ الغاائً
F.C.R
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
J

F

E

شكل البياني يوضح اثر الينسون علي العليقة خالل فترة التجربة
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D

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
F

J

E
العلٌقة المستهلاة

الوزن الماتسب

D
الوزن النهائً

معد التحوٌ
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
J

E

F

شكل رقم ( )7يوضح معدل التحويل الغذائي خالل فترة التجربة( )6اسابيع
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D

Mortality Rate

rate
4
3.5
3
2.5
rate

2
1.5
1
0.5
0
control

yan1

yan2

yan3

: ًنستة النبوق يً الاتااٌ ي

) ٌو8( رس
*yan2: F
*yan3: D
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الباب الخامس
المناقشة
Discussion
لعت محبزا النمو الطتٌعٌة دورا يعاال يً صناعة الدواجن اتدٌ للم اادا الحٌوٌاة التاً
تها االثار السالتة مث الق ااة علاً التاتٌرٌااة ال اارة والنايعاة علاً الساواة لاالر تا اساتتدالها
تمحبااازا النماااو الطتٌعٌاااة مثااا االنزٌماااا والالماااائر واالعشااااب العطرٌاااة الٌنساااون وحتاااة
التراة(الامون) والشمار .
ان النتاتا الطتٌة والعطرٌة لعت دور اتٌر امحبز نمو يً صناعة الدواجن ان انها تعم علً
تقلٌ اال الهٌدوروجٌنً  PH Valueيً العلف وتقً تلوا العلف تالمٌاروتا وتعما علاً
الجهاز اله مً ياً عملٌاة احا لالاروا التاتٌرٌااة ال اارة وتحا محلهاا التاتٌرٌااة النايعاة
وهاا مما ٌساعد علً عملٌة تحسٌن الجهاز المناعً ((.EL Ghamyet al at.(2002
ماان ال ا الدراسااة الحالٌااة التااً اجرٌ ا تمحبااز الطتٌعااً (الٌنسااون) علااً اداة الاادجاا ال ح ا
تمسااتوٌا مالتلبااة او ااح الدراسااة ان الاتااٌ ا التااً اااٌ تنسااون% 039اي ا وتتتعهااا
المجموعة التً ااٌ تنساون ;% 03حٌاا تلٌهاا المجموعاة التاً ااٌ تٌنساون = %03تٌنماا
سجل مجموعة السٌطرة Controlوزن اق مع المجموعة االالري.
وهااة الدراساة تتباق ماع ( ( AL Homidant al at .(200والااي ساج تجساٌن ياً النماو
لاتااٌ الدجاا ال ح التً اٌ تٌنسون  %039وقد اظهر نتائ التجرتة (-%03;-%039
=)%03اج /الطن الً ع ئق الدجاا ال ح امحبز نمو علً اداة االنتلجً لمدة=اساتٌع سجل
وزن عالً يً الوزن الماتسب مع مجموعاة الساٌطرة( )Controlوهااا ٌتباق اٌ اا ماع دراساة
التاحا هانً عتدالشاور(.)9080
اللاٌن اشارو الً محسنا النمو الطتٌتعٌة التً تعم علً تحسٌن اوزان الطٌور انها تعم علً
الق اة للمٌاروتا مث االٌاوالي والسالمونٌ مما ٌساعد علً امتصاص المواد الغاائٌاة اماا
انها تعما علاً تحساٌن امتصااص الماواد الغاائٌاة وااالر تعما علاً تحبٌاز الجهااز اله امً
واالستبادة القصوي ياً امتصااص الغاااة اماا تقاو تتنشاٌط النماو وتقوٌاة المناعاة والوقاٌاة مان
االصاتة تاثٌر من االمرا المعوٌة.
امااا عاان اسااته ر العلااف هنااار ال توجااد يروقااا معنوٌااة ( )P>0,0.5تعااد ا اااية الٌنسااون يااً
العلٌقة تٌنما هنار يروقا معنوٌة يً مجموعة السٌطرة( )Controlوهاة النتٌجاة تتباق ( Abo
) )Elsoud(200),ALkhtareal,(2003),and Durraniet al(2007ومان ثا اللصا نتاائ
التجرتة تان استالدا الٌنسون تمستوٌا مالتلبة( )%03=-%03;-%039قد اظهر نتائ جٌادة
علً اداة الطائر.
اما يٌما ٌالاص االحشااة الدااللٌاة لا تاان هنالار يروقاا معنوٌاة ) (P>0.05ياً قاٌ ومعادال
الاتٌحة (الاتد ,القلب ,القانصة)تاال ااية الاً الارا واالرجا ونساتة التصاايً وهااا ٌتباق ماع
) Skinner et a l (1991):Alp et al (1999) and Kahrmanet aL(1999ماع Lzatet
)al(1988
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يً هاة التجرتة سجل نبوق تنساتة  %9طاو يتارة التجرتاة وهااا ٌرجاع الاً اجاراةا االمان
الحٌوي داال وحو المنطقة المحٌطة تالحظٌرة واالدارة الجٌادة واٌ اا اساتالدا الٌنساون الااي
ٌعم علً تثتٌط التاتٌرٌاة ال ارة يً االمعااة وتحبٌاز عملٌاة اله ا واالساتبادة القصاوي مان
الغااة وهاا ٌتبق مع )Jonea and Toellor (2001
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الباب السادس
الخالصة والتوصيات
Conclusion Recommendations
الخالصة-:
/8او ح نتائ التحا هاة الدراسة ان ا اية الٌنسونتمستوٌا مالتلبة قد ساهم يً -:
*تحسن الوزن الماتسب .
*زٌادة استه ر العلٌقة.
*عد ظهور حاال نبوق .
 / 9ل ٌان هنار االت يا يً معاد التحوٌا الغااائً تاساتالدا مساتوٌا مالتلباة عان الٌنساون
واالر نستة تصايً الاتٌحة .
/:اثت النتائ ان ا اية الٌنسون يً ع ئق الدجاا ال ح قلل
ٌو مما ٌقل تاالٌف الع ئق والعمالة.

اليترة الرعاٌة للطٌور ياً ;9

التوصيات -:
*تناةا علً نتائ التجرتاة نوصاً تاساتالدا الٌنساون ماحباز طتٌعاً للنماو ياً ع ئاق الادجاا
علً ريع اباةة الدجاا ال ح .
ال ح والر النة لٌ لة اثار جانتٌة اما لها تاثٌر وا
*نوصً تاجراة المزٌد من التحوا حو الٌنسون واستالدامة يً ع ئق الدواجن امحبز للنمو .
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المراجع :
المراجع العرتٌة
8ـ سامً ع
>?@8

ترتٌة الدواجن ورعاٌتهاا داتاوراة جامعاه جٌسان المانٌاا الغرتٌاه الطتعاة االولاً

9ـ ع ة الدٌن محماد علاً المرشادي -8@@?-االنساان والتسام الغزائاً –دار المارٌ للنشار –
الرٌا -المملاة العرتٌة السعودٌة.
:ـ د.هانً عتدالشااور (.)9080اساتالدا االحماا
اتدٌ لمنشطا النمو التقلٌدٌة عند الدواجن .

الع اوٌة ياً تغاٌاة الادواجن ,واساتالدامها

;ـ مجلة دواجن الشرق االوسط العدد999نويمتر ,9088ص=>
<ـ عز قرنً عتدالحمٌد -9008-تداري التسمٌن التارا حقلٌاة –الصابحة ?<-8<@-8الطتعاة
االولً –دار قتار للطتاعة والنشر واالتدا 9000
=ـااا عمااار توزٌاااار –ترتٌاااة الااادواجن –الصااابحة 8;8-8;0سااانة-8@?9الناشااارمدٌرٌة الاتاااب
والمطتوعا والمؤسسة الشرقٌة للطتاعة والصناعة –ال اقٌة.
>ـ عمرو حسٌن عتدالجواد-ترتٌة الدواجن يً الجو الحار -9008-مجلة الشرق االوسط وشاما
ايرٌقٌا –الصبحة ;-:عدد رق @<.8
?ـعمرو سعٌد -900>-مزار الدواجنwww.kenanoaonlion//http-
@ـا عماااد اتااراهٌ هشااا -8@@=-الاٌمٌاااة الحٌوٌااة –الصاابحة=-99:-:الناشاار ماتتااة المعااارف
الحدٌثة
 -10المعلوما الغاائٌة عن الٌنسون
-88موسوعة االعشاب الطتٌعٌة احمد محمد عوف
 -89الموسوعة الحرة ل عشاب
 -8:د.اٌنب محمود احمد عتدة <(8دٌسمتر)@900
; -8د.سٌد صتحً طتٌب امرا

الدواجن
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APPENDICES
)يوضح كتوسط درجات الحرارة خالل فترة التجربة9( جدول رقم
Weeks

Medum Temperature C

1

33.4

2

30

3

31

4

32.3

5

30.8
Source :Thermometer
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الصورة تو

ماررا التجرتة داال الحظٌرة

28

الصورة تو

الاتااٌ يً يترة التح ٌن (عمر ٌو )

29

الصورة تو

عدد الاتااٌ داال المارر الواحد (> اتاو )

30

الصورة تو

الدجاا يً االستو الالام
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