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تأثير إضافة الكروم العضوي إلى خلطات السمان الياباني المسمن في بعض الصفات 
 اإلنتاجية 

( 1)محمد صالح لطيف العبيديو ( 1)*علي محمد عبد الرحيم العزاوي و  (1)أحمد سنان أحمد العبيدي

 (1)نور حسين علوانو ( 1) مروان هاشم حسب هللاو 

 (. قسم االنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة ديالى، جمهورية العراق. 1)
 .( Ali1993mu@yahoo.com)*للمراسلة: م. م. علي العزاوي.  البريد اإللكتروني: 

 04/07/2019تاريخ القبول:    03/12/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
لمعرفة  ،2015عام  في العراق جامعة ديالى ،أجريت هذه الدراسة في قسم الثروة الحيوانية/ كلية الزراعة 

كإضافات علفية الى عالئق  Chromium picolinateتأثير إضافة تراكيز مختلفة من الكروم العضوي 
طير  90ع المعد للتسمين في بعض الصفات اإلنتاجية، حيث وز   Japanese quailالسمان الياباني 

يومًا على ثالث معامالت )ثالثة مكررات للمعاملة وعشرة طيور للمكرر( وهي معاملة شاهد   14بعمر 
(T1  ومعاملة إضافة )ميكرو غرام  250   ( ملغ(/كغ علف )  0.25كرومT2  ومعاملة إضافة )ميكرو   500

(، تم تقديم العلف والماء بشكل حر وجمعت بيانات األوزان واستهالك T3ف )ملغ(/كغ عل  0.5كروم )  غرام
العلف بشكل إسبوعي، تم ذبح ستة طيور من كل معاملة في نهاية الدراسة لحساب نسبة التصافي. لم  

التجربة االربعة باستثناء اإلسبوع  أسابيعتالحظ تأثيرات معنوية للمعامالت المختلفة في أوزان الطيور في 
(، ولم  P≤0.05على معاملة الشاهد بشكل معنوي ) T3يوم( حيث تفوقت المعاملة  35لثالث )عمر ا

والمعدل اليومي الستهالك   ،تالحظ أية تأثيرات معنوية للمعامالت المختلفة في كل من الزيادة الوزنية اليومية
 على معاملة الشاهد معنوياً  T3فيما تفوقت المعاملة  ،المختلفة سابيعومعامل التحويل الغذائي لأل ،العلف

(P≤0.05 .في نسبة التصافي ) 
 . نسبة التصافي ،مؤشرات إنتاجية ،كروم عضوي  ني،السمان اليابا مفتاحية:الكلمات ال

: المقدمة  
لألهمية االقتصادية   نظراً Japanese  quail نتاج الحيواني الخاصة بطيور السمان الياباني خيرة بحوث اإلازدادت في السنوات األ

وكذلك   ( Rogerio, 2009؛ Minvielle, 2004والتغذوية التي احتلتها منتجات هذا الطير من بيض ولحم في مختلف دول العالم )
التي شجعت على إجراء هذه أو التركيز على السمان كبديل عن الدجاج   نقاطالالكثيرة التي تحسب له. ومن أهم    اإليجابية  المميزاتبسبب  

وصغر المساحة المطلوبة للتربية، إضافة الى انخفاض استهالكه للعلف وسرعة   ، نتيجة لصغر حجمه ،هو سهولة التعامل مع هذا الطير 
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وتزايد الطلب على منتجاته من البيض   ،الكبيرة لألمراضومقاومته  (  Abdel-azem et la., 2001نموه وكفاءة التحويل الغذائي العالية )
 . (Lonita et al., 2010؛  NRC, 1991واللحم لسد االحتياجات الغذائية باعتباره من المصادر عالية القيمة )

عالئق ( باعتباره واحدًا من العناصر النادرة التي انتشر استخدامها كإضافات علفية في Cr) (Chromiumيصنف عنصر الكروم )
ن  أصناف الطيور. إذ لوحظ  ألمختلف    اإليجابينما باعتباره من العناصر ذات المردود  إو   األساسيةالطيور، ليس فقط لكونه من العناصر  

المتحصل عليها من استخدام هذا   اإليجابيةفي تغذية الطيور الداجنة، وقد وثقت العديد من البحوث النتائج  مهماً  الكروم يلعب دوراً 
كإضافات علفية الى عالئق الطيور الداجنة في تحسين معدل النمو وصفات البيض المنتج، وكذلك تحسين الزيادة الوزنية وكفاءة العنصر  

يض البروتين ألى تأثيره المهم في إيض بشكل عام، إضافة التحويل الغذائي وزيادة الكتلة العضلية الكلية من خالل تحسين الهضم واأل
 األنسولينفي عمل    اإليجابي( نتيجة تأثيره  Metabolic modifiers)  اإليضيةحد المحورات  أذ يعتبر  إ  ،والكربوهيدرات والدهون في الجسم 

(Linder, 1991 ؛Vincent, 2000) في الدم وتقليل طرحها خارج الجسم،   األخرى  األساسية، كما يعمل على زيادة استبقاء العناصر
 (. 2014et al Khan ,.؛  2010et al Sahin ,.القوية ومخفضا للكوليسترول ) األكسدةمن مضادات  داً وايضا باعتباره واح

لى  إ(  Chromium Picolinateإن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة معرفة تأثير إضافة تراكيز مختلفة من احد اشكال الكروم العضوي )
 اإلنتاجية. عليقة طيور السمان الياباني في بعض صفاته

 مواد البحث وطرائقه:
  90ن  يحضتحيث تم    ،6/4/2015ولغاية    24/2للفترة من    بالعراق  جامعة ديالى  ، أجريت الدراسة في الحقل الحيواني التابع لكلية الزراعة

 .المركز والماء بشكل مستمرمئوية مع تقديم العلف درجة   34بعمر يوم واحد على حرارة  Japanese quailالسمان الياباني  أفراخمن 
  14عت الطيور عند وصولها لعمر  وتمت مراقبة درجات الحرارة وفق برنامج الحضن بصورة مستمرة ، ثم وز    ،قدمت الفيتامينات مع الماء

فص وضعت طيور كل مكرر في ق. طيور لكل مكرر ةوعشر  ،مكررات لكل معاملة ةيوم على ثالث معامالت وأوزان متقاربة بواقع ثالث
  42)لغاية عمر  أسابيع ةربعأوربيت الطيور لمدة  ،قفاصمت األورق   ،ضاءةفي غرفة جيدة التهوية واإل وذلكسم  50×50×50بأبعاد 

 على الشكل التالي: ( 1جدول ال) لى العليقةإوتمت إضافة الكروم   ،يوم(، قدمت عليقة موحدة لكافة المعامالت
 : معاملة شاهد )بدون إضافة(.   T1ى األولالمعاملة 

 ملغ(/كغ علف.  0.25كروم ) ميكرو غرام 250: معاملة إضافة  T2المعاملة الثانية 
 ملغ(/كغ علف.  0.5كروم ) ميكرو غرام 500: معاملة إضافة   T3المعاملة الثالثة 

 . العليقة المستخدمة في الدراسة 1الجدول 

 الكمية  المادة 

 57 )كغ(  ذرة صفراء مجروشة

 29 )كغ(   كسبة فول صويا

 10 )كغ(   مركز بروتيني

 3 )كغ(  زيت نباتي

 0.7 )كغ(  حجر كلس 

 0.3 ملح طعام )كغ( 

 22.6 بروتين خام )%( 

 3064.8 طاقة ممثلة )ك سعرة/ كغ( 
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ن  أبعد  األسبوعيةسبوعية، وسجلت األوزان أوتم قياس كمية العلف المستهلك لكل مكرر بصورة  ،قدم العلف والماء للطيور بصورة حرة
، وبعد انتهاء فترة يضاً أوكفاءة التحويل الغذائي لكل مكرر  األسبوعية ولكل مكرر، وتم حساب الزيادة الوزنية  يضاً أسجل الوزن االبتدائي 

وحسب ما  ،ووزنت الذبائح الستخراج نسبة التصافي ،ووزنت ثم ذبحت ،رة عشوائيةطيور من كل معاملة وبصو  6تم اختيار  ،التجربة
 (: 1986ذكره الزبيدي )

 الوزن في بداية األسبوع –لكل طير = الوزن في نهاية األسبوع   األسبوعيةالزيادة الوزنية    
 وزن المتبقي في نهاية األسبوع –العلف المستهلك = وزن العلف المقدم في بداية األسبوع    

 
 العلف المستهلك الكلي                                                                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل التحويل الغذائي= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الزيادة الوزنية الكلية                                                                  

 
 وزن الذبيحة                                                        

 100ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × نسبة التصافي % = ــــــــــــــــــــ                   
 الوزن قبل الذبح                                                 
 :اإلحصائيالتحليل 

لمعرفة تأثير المعامالت على القياسات المختلفة  اإلحصائيجراء التحليل إتم  ،دخال وترتيب البياناتإجراء الحسابات و إبعد االنتهاء من 
( لدراسة تأثير المعامالت المختلفة في المؤشرات المدروسة، وقورنت الفروق المعنوية بين CRDواستعمل التصميم العشوائي الكامل )

( في التحليل 2011)SPSS ، واستعمل البرنامج 0.05متعدد الحدود عند مستوى معنوية  Duncan, (1955)المتوسطات باختبار 
 وفق النموذج الرياضي التالي:  اإلحصائي

Yij = μ +ti +εij 
 . : الصفة المدروسةYij:   حيث أن

 μ المتوسط العام للمؤشر المدروس :. 
ti    .تأثير إضافة أو عدم إضافة الكروم العضوي : 

: εij الخطأ العشوائي . 
  :النتائج والمناقشة

لإلضافات العلفية من الكروم العضوي في أوزان الطيور   معنوي    يمكن مالحظة عدم وجود تأثير     (2)من خالل النتائج المبينة في الجدول  
كروم/ كغ علف(   ميكرو غرام 500حيث سجلت المعاملة الثالثة )إضافة  ،التجربة المختلفة باستثناء األسبوع الثالث من التجربة سابيعوأل

 ,.Sahin et alو Onderci et al., (2005)ليه كل من إشار أ( على معاملة الشاهد، وهذا يتفق مع ما p≤0.05) معنوياً  تفوقاً 
 لى عالئقها الكروم العضوي.إشاروا الى حصول زيادة في أوزان طيور السمان المضاف أالذين   (2004)
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 )غ( بأعمار مختلفة )المتوسط ± الخطأ القياسي(  تأثير المعامالت المختلفة في أوزان طيور السمان  .2جدول ال

 فترة القياس           

 المعاملة

الوزن االبتدائي  

 يوم(  14)عمر 

  األولاألسبوع 

 يوم(  21)عمر

األسبوع الثاني  

 يوم(  28)عمر 

األسبوع الثالث  

 يوم(  35)عمر 

األسبوع الرابع  

 يوم(  42)عمر 

T1 

 الشاهد  

 )بدون إضافة( 

45.97 

 ± 

0.09 

70.03 

 ± 

1.07 

100.70 

 ± 

0.98 

133.93 b 

 ± 

0.57 

159.67 

 ± 

0.66 

T2 

  ميكرو غرام 250إضافة 

 كروم/ كغ علف 

45.97 

 ± 

0.12 

70.40 

 ± 

0.78 

100.97 

 ± 

1.91 

135.17 ab 

 ± 

0.72 

160.80 

 ± 

0.81 

T3 

  ميكرو غرام 500إضافة 

 كروم/ كغ علف 

46.13 

 ± 

0.18 

72.20 

 ± 

0.70 

103.87 

 ± 

0.46 

136.67 a 

 ± 

0.23 

161.87 

 ± 

0.47 

 .N.S. N.S. N.S. * N.S المعنوية 

 .0.05مستوى معنوية  عندالحروف المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية بين المعامالت 

ضافات العلفية من الكروم العضوي في كل من الزيادة الوزنية لإل  معنوي    عدم وجود تأثير    5و  4و    3تبين النتائج الموضحة في الجداول   
بالرغم من مالحظة انخفاض حسابي لمعدل استهالك العلف للمعاملة   ،وكفاءة التحويل الغذائي  ،والمعدل اليومي الستهالك العلف  ،اليومية

 كروم/ كغ علف( عند المقارنة مع باقي المعامالت.  ميكرو غرام  500الثالثة )إضافة 
مع معاملة    لصالح المعاملة الثالثة مقارنةً   معنوي    لى وجود تأثير  إشير  ( فت  6جدول  اللبيانات نسبة التصافي )  اإلحصائياما نتائج التحليل  أ

نتيجة  ،وزيادة كتلة اللحم الكلية ،همية الكروم في تطور العضالتأ لى إ واشار أ نالذي et al Khan(2014) ,.الشاهد، وهذا يتفق مع 
 عضاء المسؤولة عنه كالكبد والبنكرياس. عبر دعم وضائف األ ، يض بشكل عامواأل ،تأثيره في تحسين هضم المواد الغذائية

 )المتوسط ± الخطأ القياسي(  تأثير المعامالت المختلفة في معدل الزيادة الوزنية اليومية )غ/طير( لطيور السمان بأعمار مختلفة .3جدول ال

 فترة القياس         

 المعاملة

  21)عمر األولاألسبوع 

 يوم( 

األسبوع الثاني )عمر  

 يوم(  28

األسبوع الثالث )عمر  

 يوم(  35

األسبوع الرابع )عمر  

 يوم(  42

T1 

 الشاهد  

 )بدون إضافة(  

3.45 

 ± 

1.07 

4.72 

 ± 

1.56 

4.75 

 ± 

1.06 

3.68 

 ± 

1.03 

T2 

  ميكرو غرام 250إضافة 

 كروم/ كغ علف 

3.52 

 ± 

0.11 

4.38 

 ± 

1.15 

4.89 

 ± 

0.17 

3.67 

 ± 

0.03 

T3 

  ميكرو غرام 500إضافة  

 كروم/ كغ علف 

3.62 

 ± 

0.12 

4.67 

 ± 

0.16 

4.69 

 ± 

0.03 

3.65 

 ± 

0.09 

 .N.S. N.S. N.S. N.S المعنوية 
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 تأثير المعامالت المختلفة في المعدل اليومي الستهالك العلف )غ/طير( لطيور السمان بأعمار مختلفة )المتوسط ± الخطأ القياسي(  .4جدول ال

 فترة القياس           

 المعاملة

  األولاألسبوع 

 يوم(  21)عمر

األسبوع الثاني )عمر  

 يوم(  28

األسبوع الثالث )عمر  

 يوم(  35

األسبوع الرابع )عمر  

 يوم(  42

T1 

 الشاهد  

 )بدون إضافة(  

7.40 

 ± 

0.17 

10.20 

 ± 

0.21 

14.40 

 ± 

0.21 

17.53 

 ± 

0.20 

T2 

  ميكرو غرام 250إضافة 

 كروم/ كغ علف 

7.17 

 ± 

0.20 

10.27 

 ± 

0.20 

14.50 

 ± 

0.20 

17.43 

 ± 

0.16 

T3 

  ميكرو غرام 500إضافة  

 كروم/ كغ علف 

7.67 

 ± 

0.09 

10.03 

 ± 

0.19 

14.07 

 ± 

0.12 

17.00 

 ± 

0.11 

 .N.S. N.S. N.S. N.S المعنوية 

 تأثير المعامالت المختلفة في كفاءة التحويل الغذائي لطيور السمان بأعمار مختلفة )المتوسط ± الخطأ القياسي(  .5جدول ال

 فترة القياس           

 المعاملة

  األولاألسبوع 

 يوم(  21)عمر

األسبوع الثاني )عمر  

 يوم(  28

األسبوع الثالث )عمر  

 يوم(  35

األسبوع الرابع )عمر  

 يوم(  42

T1 

 الشاهد  

 )بدون إضافة(  

2.18 

 ± 

0.07 

2.31 

 ± 

0.11 

3.06 

 ± 

0.03 

4.76 

 ± 

0.08 

T2 

  ميكرو غرام 250إضافة 

 كروم/ كغ علف 

2.06 

 ± 

0.13 

2.39 

 ± 

0.11 

3.03 

 ± 

0.15 

4.77 

 ± 

0.01 

T3 

  ميكرو غرام 500إضافة  

 كروم/ كغ علف 

2.19 

 ± 

0.08 

2.19 

 ± 

0.07 

2.95 

 ± 

0.08 

4.71 

 ± 

0.11 

 .N.S. N.S. N.S. N.S المعنوية 

 تأثير المعامالت المختلفة في نسبة التصافي لطيور السمان عند الذبح )المتوسط ± الخطأ القياسي(  .6جدول ال

 .0.05مستوى معنوية  عندالحروف المختلفة تشير الى وجود فروق معنوية بين المعامالت 

 والتوصيات:االستنتاجات 
لى زيادة في الوزن الحي، كما أنها إفي عالئق السمان الياباني تؤدي  ملغ( / كغ علف  0.5كروم )  ميكرو غرام 500إضافة  . 1

 يوم.    35ُتحسن نسبة التصافي عند ُعمر  
ضافة الكروم العضوي وعناصر غذائية ُأخرى بشكل منفرد وتوليفات وعلى أنواع ُأخرى من إ إجراء المزيد من الدراسات عن  . 2

 الطيور الداجنة. 

 نسبة التصافي %  المعاملة

T1 

 الشاهد  

 )بدون إضافة(  

68.49  ±1.13 

b 

T2 

 كروم/ كغ علف  ميكرو غرام 250إضافة 

71.16  ±0.73 

ab 

T3 

 كروم/ كغ علف  ميكرو غرام 500إضافة  

72.38  ±0.58 

a 
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Abstract 

The study was conducted in 2015 at the Animal Production Department, Faculty 

of Agriculture, Diyala University in Iraq to determine the effect of adding 

different concentrations of organic chromium picolinate as additives to Japanese 

quail diets. 90 birds at age of 14 days and were divided into three groups 

according to diet (30 birds for each treatment with ten birds for each replicate). 

First group (T1) were fed without adding chrome (as control), second group (T2) 

were fed with 250 μg chrome/kg, and third group (T3) were fed with 500 μg 

chrome/kg.  The feed and water were added freely. Live weight, daily weight 

gain, feed consumption and feed conversion rate were measured weekly. At the 

end of the study, six birds from each group were slaughtered to calculate the 

dressing percentage. The difference between live weights was not significant 

(P≤0.05) except at age of 35 days, where T3 surpassed the control treatment 

significantly (P≤0.05). No significant effects were observed on the daily weight 

gain, daily average of feed consumption and feed conversion rate at different 

weeks, but T3 treatment surpassed the control treatment significantly (P≤0.05) in 

dressing percentage. 

Key words: Japanese quail, Chrome organic, Dressing percentage. 
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