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بعض مواصفات  فيعميقة الّدجاج البّياض  إلىالفول والفّصة  أوراقتأثير إضافة 
 البيض

 (2)العزيز عبد فهيم و  (1)دّلّ  وتوفيق  (1)*حسين يوسف حسن
         .سورية ،كمية الزراعة جامعة تشريف ،يناتاج الحيو نقسـ اإل(. 1)
، جامعة طرطوسقسـ عمـ الحياة (. 2)  .سورية، ،كمية العمـو

 )hasan.husain.628@gmail.com) . البريد اإللكتروني:حسف يوسؼ حسيف)*لممراسمة: الباحث 

 21/10/2019تاريخ القبول:   05/07/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
في  vicia fabaوالفوؿ البمدي  Medicago sativaالفّصة  أوراؽدراسة تأثير إضافة إلى ىدؼ البحث 

لوف و  لوف الّصفارو  وزف البيضةو  ت المعايير المستخدمة ىي: سماكة القشرةكانعميقة الدجاج البياض و 
ضمف مدجنة خاصة لتربية الدجاج البّياض في طرطوس.  2016/2017األرجؿ. نفذ البحث في موسـ 

اإلضافة العمفية في تغذية الدجاج البياض أدت إلى زيادة معنوية في سماكة  استعماؿ أفأظيرت النتائج 
ىي  2Mعاممة ت المكانو  ،القشرة ووزف البيضة بالمقارنة مع الشاىد غير المضاؼ لو اضافة عمفية

المعاممة  الفصة( تمتيا أوراؽ% مف 7)العمفية اإلضافة  استعماؿسة وىي األفضؿ بالنسبة لمعوامؿ المدرو 
M6 إذ بمغت سماكة القشرة الفصة والفوؿ(  أوراؽ% مف خميط 7اإلضافة العمفية ) استعماؿ وىي

 غير الُمعامؿ M0الشاىد ب مقارنةً  M6 ممـ عند المعاممة 33.92تمتيا  ،M2ممـ عند المعاممة  34.26
حيث بمغ متوسط وزف البيضة  M2وكذلؾ بالنسبة لوزف البيضة تفوقت المعاممة  ممـ. 30.86

غير الُمعامؿ  M0 بالشاىد غ مقارنةً  64.526بمتوسط لوزف البيضة  M6تمتيا المعاممة  ،غ65.452
الصفار حيث بمغت نسبة  لوفعمى باقي المعامالت مف حيث M2 تفوقت المعاممة  يضاً أغ. و  62.696
 19.848سبة الكاروتيف ت نكانحيث   M6مكغ/غ صفار تمتيا المعاممة 20.445فييا  الكاروتيف

مكغ/غ صفار. وكذلؾ بالنسبة لموف األرجؿ  18.577غير الُمعامؿ  M0مقارنة بالشاىد  مكغ/غ صفار
درجة تمتيا  3.5 األرجؿ عندىابمغت درجة تموف عمى باقي المعامالت و  M2فقد تفوقت المعاممة 

 درجة. 2.3مع الشاىد غير المعامؿ  مقارنةً  3.3 بدرجة M6المعاممة
، (Vicia faba)الفوؿ البمدي ،(Medicago sativaالفّصة ) ،الياي اليف البني :الكممات المفتاحية

 .الكاروتيف ،وزف البيضة ،سماكة القشرة
 :المقدمة

ي الكبير رافقو زيادة كبيرة وُمّمحة في البحث الدؤوب مف قبؿ العمماء كانازدياد االحتياجات الغذائية البشرية الناتجة عف التزايد الس أف
مف العناصر الغذائية، ويعتبر فوؿ الصويا مصدر  أفسنوالباحثيف في زيادة الموارد الغذائية كمًا ونوعًا والعمؿ عمى تأميف احتياجات األ

لياؼ % واأل22.75وي عمى نسبة عالية مف البروتيف بالنسبة لممادة الجافة تو يحنروتيف الرئيسي في تغذية الدواجف وذلؾ ألالب
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خفاض في توفر ىذه أنوقد أدت زيادة الطمب عمى ىذه المادة إلى ( Al-shami et al.,2011؛ 2011% )دال و جموؿ،13.26
واع نالعديد مف األ تتاجية لمدجاج. فقد وجدنإيجاد مصدر عمفي آخر لتمبية اإلحتياجات األ ال بد مف كافالسمعة وزيادة أسعارىا وىنا 

وبينت الدرسات أىمية  ،لوجود مصادر نباتية ىامة أخرى ومنيا نبات الفوؿ إضافةً  ،(Jiang et al (2012 ,.النباتية ومنيا الفّصة  
تكمف أىمية البيض باحتوائو عمى العديد مف األحماض األمينية األساسية لنمو ات بما فييا الطيور. أنو في تغذية الحيو أوراق استعماؿ

باإلضافة إلى الفيتامينات واألمالح مثؿ الحديد والفوسفور، كما ويحوي صفار البيض عمى أكثر أشكاؿ الكاروتينات بساطة  أفسناأل
وتمعب ىذه المركبات الشبيية بمضادات  Zeaxanthin ثيفأنوالزي Luteinجسامنا وىو الميوتيف أوالمتاحة بسيولة لكي تمتصيا 

إلى احتواء البيض عمى مادة غذائية وىي الكوليف  إضافةً  ،البصر وخاصًة عند كبار الّسف أفاألكسدة دورًا ىامًا في منع اإلصابة بفقد
Choline أفسنالذي بدوره يعتبر مركبًا ضروريًا لتطور المخ والذاكرة لدى األ(WWW.Wickepedia.com .) 

( تبيف أىميتيا في زيادة سماكة القشرة لمبيض وتخفيض نسبة أفالفّصة في في تغذية الدواجف)السم أوراؽ ستعماؿوفي دراسة مشابية ال
البروتيف المستخدمة في تغذية مف أرخص مصادر عتبر الفّصة ، وكما تُ et l., (Guclu 2004) أفالكوليستروؿ الضار في دـ السم

الفّصة ودورىا  أوراؽ( حوؿ تغذية الدجاج البّياض عمى البسّمة مع (Kains et al., 2011ػ، ووفقًا ل(2009et al., Radović) أفالحيو 
تركيب يا تؤثر في أن( ب(Kains et al., 2011 تاج البيض وتحسيف خصائصو النوعية فقد ذكرأنفي تسريع النمو والدخوؿ في طور 

وكذلؾ بّينت نفس ، يا في الترقيداستعمالالتعرض لمكسر أثناء الحفظ وحتى أثناء  أويكية كالخدش كانتجاه العوامؿ المياتيا أنالقشرة ومت
نمط التغذية ولكف ال تغير في لوف القشرة فمثال التغذية عمى دريس  ختالؼاف األصفر في صفار البيض يختمؼ  بالمو  أفالدراسة ب
لوف الصفار أصفر غامؽ وذلؾ بسبب وجود مادة  كافالفصة خضراء  أوراؽتج بيض بموف صفار فاتح  وعند التغذية بأنجافة الفصة ال

لوف  أفثوفيؿ ودخوليا في عممية التمثيؿ الغذائي وعند التغذية بجريش الذرة الصفراء يجعؿ الصفار أصفر عادي ويشير ذلؾ الى أنالكز 
% مف وزف 11.5ي أو وزف قشرة البيض يس أفدريس. كما و  أولـ تحصؿ التغذية عمى عمؼ أخضر  أوالصفار يؤكد فيما إذا حصمت 

غ، ويمكف التحكـ بيا وتحسينيا، لتمعب دورًا ىامًا في 10-6غ تزف قشرتيا الخارجية مف  58البيضة ، فالبيضة الكاممة التي وزنيا 
 .(,1988Tsarenko)تاج بيض مائدةأنتقديـ سمعة جيدة المواصفات عند 

كثر أج بيض يتمتع بسماكة قشرة عالية و تانىمية البحث مف األىمية اإلقتصادية والغذائية لبيض المائدة في سوريا والسعي ألأتأتي 
مة لمكسر والخدش ولعمميات النقؿ والتسويؽ وبالتالي إيجاد حموؿ بديمة لتحسيف وتطوير صناعة الدواجف بأقؿ تكمفة ممكنة عف أو مق

الفوؿ  أوراؽالفّصة و  أوراؽنبات الفّصة والفوؿ كخمطة عمفية لمدواجف. لذلؾ ييدؼ البحث لتقييـ تأثير إضافة  أوراؽة مف طريؽ اإلستفاد
 مواصفات البيض الناتج. فيوالخميط بينيما في عميقة الدجاج البياض 

 مواد البحث وطرائقه:
 تنفيذ البحث: كانم -1
ـ ضمف مدجنة خاصة بتربية الدجاج  2016/2017قرية الجروّية التابعة لمنطقة صافيتا في عاـ  -ُنفذ البحث في محافظة طرطوس  

 ىجيف الياي اليف البياض البني في التربية. استعماؿالبّياض وتـ 
 
 

http://www.wickepedia.com/


 

Hoseen et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(6): 1-10 December 2020 
 

 2020 ديسمبركانون األول / 10-1(:6)7السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  حسين 3

 :تجهيز الخمطة العمفية-2
جؿ أفي احدى المزارع في منطقة صافيتا مف  Vicia fabaوالفوؿ االبمدي  Medicago sativaتمت زراعة كؿ مف نباتي الفصة 

الرتفاع نسبة  وراؽوبعد ذلؾ تـ استبعاد الساؽ وحوامؿ األ ،بعدىا تمت عممية التجفيؼ اليوائي ،ثـ تمت عممية الحصاد يدوياً  ،التجربة
 .وتجييز الخالئط العمفية بالنسب المطموبة وراؽاأللياؼ فييا، ثـ تـ تجميع األ

 تجهيز المدجنة: -3
واإلضاءة  عبر نوافذ الحظائر،وتـ ضبط عمميات التيوية  ،تـ اجراء عمميات التطيير المناسبة واستخدمت فرشة مف نشارة الخشب 

 .تاجي الخامسنالشير اإلساعة عند  14ساعة ازدادت تدريجيًا بمعدؿ ربع ساعة حتى  12تاجية نالفترة األت في كان
 تاج:نالتربية حتى عمر ال  -4

أسبوع ُقدمت خالليا العميقة التقميدية المستخدمة في تربية  20تمت عممية التربية ليجيف الياي اليف البّياض البني مف عمر يـو حتى 
%  10% ومركز 2ونخالة قمح % 2% والشعير العمفي 16 %(44) % ونسبة صويا63الدجاج البياض المكونة مف ذرة صفراء 

 استعماؿيا في التجربة وتـ ستعمال)السالمة الصحية والبنوية( ال تقاء األفراد مف حيث الشكؿ الخارجينا%{. بعدىا تـ 7)نحاتة(  ورمؿ
 دجاجة. 140

 المعامالت وتصميم التجربة: -5
طير  20عف األخرى بحيث كؿ معاممة تحوي حواجز لفصؿ كؿ معاممة  استعماؿمعامالت ضمف المدجنة مف خالؿ  7تـ تشكيؿ 

 دجاجة.  140العدد الكمي  كافمكررات و  5تشمؿ كؿ معاممة 
 % لمعميقة األساسية.4الفّصة بنسبة  أوراؽتمت اضافة  M1لى و المعاممة األ
 % لمعميقة األساسية.7الفّصة بنسبة  أوراؽتمت إضافة  M2ية أنالمعاممة الث

 % لمعميقة األساسية.4بنسبة الفوؿ البمدي  أوراؽتمت إضافة  M3المعاممة الثالثة 
 % لمعميقة األساسية.7بنسبة الفوؿ البمدي  أوراؽتمت إضافة  M4المعاممة الرابعة 

 % لمعميقة األساسية.4الفّصة والفوؿ البمدي بنسبة  أوراؽتمت إضافة خميط مف  M5المعاممة الخامسة 
 % معًا لمعميقة األساسية.7الفّصة والفوؿ البمدي بنسبة  أوراؽميط مف تمت إضافة خ M6 سادسةالمعاممة ال

 العميقة األساسية دوف أي اضافة عمفية. استعماؿ)الّشاىد( تـ  M0المعاممة السابعة 
الخمطة العمفية ُقدمت اإلضافات العمفية مع العميقة األساسية لمدة ثالث اسابيع قبؿ البدء بأخذ القراءات وذلؾ لتعويد الدجاج عمى 

استيالؾ اإلضافة العمفية مف قبؿ الدجاج( مضاؼ الييا اإلضافة العمفية  فاحيث ُقدمت العميقة بمعدؿ مرتيف يوميًا )لضم ،المستخدمة
وتـ حساب عدد البيض مف كؿ مجموعة وأجريت دراسة  ،المناسبة بالتركيز المناسب لكؿ معاممة ومف ثـ ُجمع البيض لكؿ مجموعة

 سماكة القشرة، لوف الصفار، لوف األرجؿ. ،البيض الناتج مف حيث وزف البيضةمواصفات 
 تصميم البحث والتحميل الحصائي: -6

دجاجات لكؿ مكرر.  4معامالت بخمس مكررات و 7حيث تضمف البحث  الكاممةالعشوائية القطاعات اتبع في تصميـ البحث نظاـ 
 دجاجة جدوؿ. 140بمغ عدد الدجات الكمي 
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، ومقارنة الفروؽ بيف One-way ANOVA (no Bloking)واختبار ،Genstat-12برنامج  استعماؿالنتائج إحصائيًا بحممت 
 .LSD5%اختبار أقؿ فرؽ معنوي  استعماؿالمتوسطات ب

 القراءات:-7
 :اإلضافة العمفية استعماؿيومًا مف  21بعد  سجمت القراءات التالية

 وزن البيضة: -7-1
خذ متوسط وزف البيض لكؿ مكرر ضمف المعامالت ثـ ُأخذ أ أسبوعياً كيربائي حّساس، حيث تـ  أفميز  استعماؿتـ وزف البيض ب 

ومتوسط  االمتوسط الكمي لممكررات ضمف المعاممة الواحدة ثـ في نياية التجربة تـ حساب متوسط وزف البيضة لكؿ معاممة عمى حد
 وزف البيضة لكؿ المعامالت المدروسة.

 القشرة: سماكة -7-2
ألستوائية ممـ، وأجري القياس عمى الطرؼ العريض والمنطقة ا 0.01بدقة  MCMاستخدـ لقياس سماكة القشرة جياز الميكرومتر

بيضة( ثـ بعدىا تـ حساب متوسط سماكة 2حيث أخذ مف كؿ مكرر )وأخذت ثالث قراءات لكؿ بيضة  ،)الوسط( والطرؼ المدبب
قيست السماكة بعد كسر البيضة وتفريغيا مف  .أسبوعياً وبعدىا تـ حساب متوسط سماكة القشرة لكؿ معاممة  ،القشرة لمبيضة الواحدة

زالة كافة طبقات األغشية الداخمية الممتصقة بالقشرة والمبطنة ليا فالقشرة مف الخارج محا طة محتوياتيا وغسؿ القشرة وتجفيفيا ىوائيًا وا 
 ;Jetenko ,1989) مكونة مف مواد شبيية بالمخاط تسد المسامات وتمنع دخوؿ المموثاتتعرؼ الكيوتيكؿ  بطبقة رقيقة جداً 

celianskiV,1986 )إضافة لوجود طبقتيف مف األغشية الرقيقة مبطنة لمقشرة مف الداخؿ ، ; Jetenko, 1989) سراقبي
ؿ خاصة .حيث سجمت أو النتائج ضمف جدوسجمت جياز الميكرومتر  استعماؿلقشرة ب(، بعد ذلؾ تـ قياس سماكة ا 2000وتركي،

 خذت بالميكرومتر.أوأما متوسط السماكة لمبيضة فقد  ،سماكة كؿ منطقة مف البيضة بالممـ 
 نسبة الكاروتين( :  رلون الصفار )تقدي  -7-3

 البصرية لتقدير نسبة الكاروتيف في صفار البيض وتتمخص ىذه الطريقة بما يمي: ائيةاتبعت الطريقة الكيمي
يعود  ،يا مف األصفر الباىت إلى األصفر الغامؽأنتتدرج ألو  10-1مؿ ُمرقمة مف  25ابيب اختبار سعة كؿ منيا أنُحضرت عشرة 

(ناابيب الحتوائيا عمى خميط متبايف النسب مؤلؼ مف بيكرومات البوتاسيـو )ثناأل فات ألو و اتف  تركيز K2cr2o7 ي كرومات البوتاسيـو
 (.1ماء مقطر كما موضح في الجدوؿ )، حميب خالي الدسـ ،3.6%
 .األلوانابيب سَمم أن(: يوضح كيفية تحضير 1) جدول

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بوبنرقم األ

K2cr2o710 9 8 7 6 5 4 3 2 1 / مل 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ماء مقطر/ مل

 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 حلية خالي الدسم / مل

بيضة( 2خذ )أختبار الموافؽ مف حيث الموف وذلؾ لموف الّصفار المدروس حيث تـ بوب االأنبوب جيدًا ثـ ُينتقى أنمزجت محتويات كؿ 
 .أسبوعياً مف كؿ مكرر ثـ أخذ المتوسط لكؿ مكرر وبعدىا أخذ المتوسط لكؿ معاممة مف المعامالت المدروسة 
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 (( K=2+2.146.N المعادلة التالية: استعماؿتـ تحديد نسبة الكاروتيف في الصفار ب

Kمحتوى الكاروتيف ميكروغراـ /غراـ صفار : 
Nبوب الُمطابؽ مف حيث الموف لموف الصفار ن: رقـ األ 

ولكف يؤخذ  األلوافية اإلعادة الدقيقة لتحضير ُسَمـ كانتتميز ىذه الطريقة بالدرجة العالية مف الّدقة في تحديد كمية الكاروتينات وبإم
( تالفيًا ألي تغيرات لونية قد أسبوعياً ومع ذلؾ تـ تحضير ىذا الُسَمـ عند كؿ اختبار ) ،سبوعيفأعمييا اعادة تحضير ىذا الُسَمـ كؿ 

 .(1988 ،ابيب )تسارينكونتحدث نتيجة طوؿ فترة حفظ األ
 تقييم درجة تّمون األرجل:-7-4

األرجؿ بالصبغة الصفراء فقد قمنا باإلمساؾ بكؿ طير في المجموعات السبعة وقّيمنا  اتُبعت الطريقة البصرية في تقدير درجة تموف
درجات تتسمسؿ مف األصفر الباىت اُلمبّيض وُيعطي درجة واحدة إلى األصفر 5) مستوى تركيز الموف في األرجؿ والذي قسمناه إلى )

 الغامؽ وُيعطى  خمس درجات .
 النتائج والمناقشة: -8
 :ضةوزن البي-8-1

( وجود فروقات غير معنوية لجميع المعامالت المدروسة بالنسبة لوزف 2بيضة كما ىو موضح في الجدوؿ ) 1120 ػأظيرت النتائج ل
و مف الطبيعي أال تتطابؽ متوسطات وزف البيضة لنفس الساللة ونفس طريقة لتربية حيث نالبيض الناتج مقارنة بالشاىد غير المعامؿ أل

 (1991( غ )بوغولوبسكي، 5-4ضمف الحدود المعقولة بيف ) يكوف الفرؽ أفيجب 
ت كان%M2 (7 )الفصة فقط عند المعاممة  أوراؽالنتائج في متوسط وزف البيضة بالنسبة لممعامالت المضاؼ ليا  أعمىت كانو 

 غ.62.69غ مقارنة مع الشاىد إذ ُقدر 63.13%( حيث بمغت 7) M4 الفوؿ فقط أوراؽغ تمييا المعاممة المضاؼ ليا 65.45
 أعمى%( 7بنسبة ) M6اما بخصوص المعامالت المضاؼ ليا الخمطة العمفية معًا )فوؿ+فصة(، أعطت المعاممة بالخمطة العمفية    

مقارنة مع الشاىد الذي بمغ غ 63.30%( إذ بمغت 4بنسبة ) M5غ تمييا المعاممة بالخمطة العمفية 64.52ت كانوزف لمبيضة حيث 
 .P ≤ 0.05)) غ عند62.69وزف البيضة عنده 

 )غ(لجميع المعامالت المدروسة  وزن البيضةمتوسط  (:2) جدول
 متوسط وزن البيض المعامالت

M0 (Control) 62.69
a
 

M1(Medicago sativa ) 4% 63.67
d
 

M2( Medicago sativa ) 7% 65.45
f
 

M3 (Vicia faba ) 4% 63.00
b 

M4 (Vicia faba ) 7% 
bc

63.13 

M5 (M s+ V f ) 4% 63.30
c
 

M6 (M s+ V f ) 7% 64.52
e
 

LSD 5% 0.1751 

قيمة في متوسط وزف البيضة مقارنة مع الشاىد  أعمىبشكؿ خميط اعطت  أوالفصة لوحدىا  أوراؽالمعامالت المضاؼ ليا  أفلوحظ ب
 مقارنةً  ،غ/كغ مادة طازجة5.03الفصة  أوراؽُيعزى ىذا اإلرتفاع البسيط إلى ارتفاع نسبة الكالسيـو في  أفغير المعامؿ، ويمكف 
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تبيف  وفي دراسة أخرى  (.2011، )جموؿ ودال الكالسيـو يدخؿ في تركيب القشرة ويزيد مف سماكتيا أفحيث  ،غ/كغ1.4الفوؿ  أوراؽب
ت نسبة الكالسيـو في كؿ كانبينما  ،3.94g/Kg Ca= (Laudadio and Tufarelli, 2011) ػنسبة الكالسيـو في الفصة تقدر ب أف

. وعند مقارنة وزف البيضة مع دراسة غ/كػ مادة طازجة على التوالي 4.96و1.6الفوؿ والفصة المستخدمة كإضافة عمفية  أوراؽمف 
وفي نفس المرحمة العمرية   )hyline.com ;www com.www.sayyadpoultry.مشابية لدجاج الياي اليف البني )بّياض( )أخرى 
 موضح في الجوؿ التالي : كما

 HY-Line W-36البيض المدروس ومقارنته مع دراسة مشابهة لهجين  أنز أو (: متوسط 3) جدول
المرحلت 

 العمريت/أسبوع/
M0 M1 M1 M3 M4 M5 M6 C

* 

27-28-29 60.98 62.78 64.38 61.93 61.71 63.02 63.89 59 

31-31-32 63.09 64 65.78 63.49 63.09 63.62 64.46 60.86 

33-34 64.25 64.5 66.54 64.39 65.04 63.79 65.55 61.8 

C* اليف)بّياض(.:  المواصفات القياسية لبيض دجاج الياي 

عند  M2متوسط وزف البيضة في المعاممة  كافغ  في حيف 59في ىذه المرحمة   Cمتوسط وزف البيضة أفومف خالؿ الجدوؿ نجد ب 
الفصة في التغذية إلحتوائيا عمى  أوراؽ استعماؿغ إلى 5.83 ػتعزى ىذه الزيادة والتي تقدر ب أفغ، يمكف 64.83نفس الفترة العمرية 

)جموؿ ودال؛  إضافةً  ،((Cergeeva.,1984و زيادة زيادة سماكة القشرة وبالتالي زيادة وزف البيضة أن( الذي مف ش2011الكالسيـو
 Al-shami et al .,2011; Jiang et al .,2012))عمى التوالي  2300Kcal/K% و22.75 رؽ الفصة بالطاقة والبروتيفأو لغنى 
دور العوامؿ البيئية في التبايف  فإومنو ف (.1975، ي وعبد الغنينا)االسطو  h2=0.6القيمة التوريثية  لصفة وزف البيض يبمغ  أفوكما 

رفع متوسط وزف البيضة يتعمؽ بظروؼ التربية  أف( األمر الذي يبيف 2002 ،% )غالبرف45الكمي المالحظ في ىذه الصفة يصؿ إلى 
تقاء ناو في التجربة تـ أنب Cارتفاع قيـ الشاىد عف  يمكف تفسير (1991 ،)بوغولوبسكي ورفع مستوى الطاقة والبروتيف في العميقة

ارتفاع وزف البيضة عند  أفف (1988، ) تسارينكووبحسب ، فضؿ األفراد مف حيث الشكؿ الخارجي ) السالمة الصحّية والبنيوية(أ
                   h2=45% ثير عمى صفة وزف البيضة تصؿ إلىالعوامؿ البيئية تمعب دورًا ىامًا في التأ أفيعود إلى  Cالشاىد غير المعامؿ عف 

في جميع  Cومف خالؿ ىذه النتائج يتضح تفوؽ المعامالت المدروسة عمى الشاىد غير المعامؿ وعمى  (.1988،) تسارينكو
 ليا ىذا األثر في الزيادة. كافاإلضافة العمفية  أفو بيف بأنت الفروؽ غير معنوية إلى كانالمعامالت المدروسة ولو 

 سماكة القشرة: -8-2
النتائج في  أعمىت كانحيث  ( تفوؽ جميع المعامالت المدروسة مف حيث سماكة القشرة عمى الشاىد.4تبيف النتائج في الجدوؿ )

ميكروف تمييا المعاممة  342.6%( بمغت 7) M2الفصة فقط عند المعاممة  أوراؽلممعامالت المضاؼ ليا سماكة قشرة البيضة بالنسبة 
 308.6سماكة القشرة عنده  ميكروف مقارنة مع الشاىد الذي بمغت335.4%( حيث بمغت 4) M1الفصة فقط  أوراؽالمضاؼ ليا 

أما بخصوص المعامالت المضاؼ ليا الخمطة العمفية معًا )فوؿ+فصة( أعطت المعاممة بالخمطة  . P ≤ 0.05)) وذلؾ عند ميكروف
بنسبة  M5ميكروف تمييا المعاممة بالخمطة العمفية 339.2ت كانقيمة بالنسبة لسماكة القشرة حيث  أعمى%( 7بنسبة ) M6العمفية 

 ميكروف.308.6ميكروف مقارنة مع الشاىد غير المعامؿ بالخمطة العمفية حيث إذ قّدر 331.7%( إذ بمغت 4)
 

http://www.sayyadpoultry/
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 (: متوسط سماكة القشرة لجميع المعامالت المدروسة/ ميكرون4جدول )
 متوسط سماكت القشرة  المعامالث

M0 (Control) 308.6
a

 

M1(Medicago sativa ) 4% 335.4
e

 

M2( Medicago sativa ) 7% 342.6
g

 

M3 (Vicia faba ) 4% 328.7
b

 

M4 (Vicia faba ) 7% 330.4
c

 

M5 (M s+ V f ) 4% 331.7
d

 

M6 (M s+ V f ) 7% 339.2
f

 

LSD 5% 0.0852 

قيمة في متوسط سماكة البيضة مقارنة مع  أعمىعطت أبشكؿ خميط  أوالفصة لوحدىا  أوراؽالمعامالت المضاؼ ليا  أفنالحظ ب 
الفّصة في تغذية الدواجف ليا  أوراؽ استعماؿ بأف (Guclu et al., 2004)أشار إليو  توافقت ىذه النتيجة مع ماالشاىد غير المعامؿ 

 .فاأىمية في زيادة سماكة القشرة لمبيض بالنسبة لمسم
 (:تقدير نسبة الكاروتينلون الصفار )-3- 8

 ( تفوؽ جميع المعامالت المدروسة مف حيث لوف الّصفار عمى الشاىد.5النتائج في الجدوؿ )تبيف 
 (: متوسط نسبة الكاروتين لممعامالت المدروسة مكغ/غ صفار5جدول )

 نسبة الكاروتين  المعامالت 
M0 (Control) 17.02

a
 

M1(Medicago sativa ) 4% 19.56
e
 

M2( Medicago sativa ) 7% 20.45
g
 

M3 (Vicia faba ) 4% 18.63
b
 

M4 (Vicia faba ) 7% 18.92
c
 

M5 (M s+ V f ) 4% 19.26
d
 

M6 (M s+ V f ) 7% 19.85
f
 

LSD 5% 0.04188 

 M2الفصة فقط عند المعاممة  أوراؽلممعامالت المضاؼ ليا النتائج في نسبة الكاروتيف لصفار البيض بالنسبة  أعمىت كانحيث 
الفصة فقط  أوراؽمع الشاىد تمتيا المعاممة المضاؼ ليا  % مقارنةً 20صفار بنسبة زيادة قدرىا  g/gµ 20.45ت كان%( 7)

M1(4 حيث بمغت )%19.56g/gµ  مقارنة مع الشاىد باإلضافة العمفية حيث بمغت الكمية 15صفار بنسبة زيادة قدرىا %
 M6مفية معًا )فوؿ+فصة( أعطت المعاممة بالخمطة العمفية ما بالنسبة لمممعامالت المضاؼ ليا الخمطة العأ مكغ/غ صفار.17.02
% تمييا 16.6مكغ/غ صفار بنسبة زيادة قدرىا 19.85ت كانقيمة بالنسبة لنسبة الكاروتيف في الصفار حيث  أعمى%( 7بنسبة )

% مقارنة مع الشاىد غير 13.16مكغ/غ صفار بنسبة زيادة قدرىا 19.26%( إذ بمغت 4بنسبة ) M5المعاممة بالخمطة العمفية 
الفّصة تتميز بوجود الفالفونيدات  أوراؽ أفيعزى السبب إلى  أفمكغ/غ صفار، ويمكف  17.02المعامؿ بالخمطة العمفية حيث إذ قّدر 

المسؤولة عف إعطاء الصفار  الكزانثوفيالتكاروتيف و  B –جيًا وىي التي ليا فعؿ مضادات االكسدة إضافة لوجود مادة نشطة بيولو 
نسبة معينة مف  استعماؿ أفتبيف في دراسة أخرى  Cabuk, et al., 2006)وأشار ) .(Aziz, etal., 2005)الموف األصفر المرغوب

 .لوف الصفار ليعطي صفار ذو لوف زاه  حّسف حّسف ىضـ المواد الغذائية و  نبات الفّصة في النظاـ الغذائي لمدجاج البّياض أوراؽ
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 :لون األرجل -8-4
 ( تفوؽ معنوي لجميع المعامالت المدروسة بالنسبة لموف األرجؿ مقارنة بالشاىد.6أظيرت النتائج كما ىو موضح في الجدوؿ ) 

درجة تمييا المعاممة  3.5ت كان%M2 (7 )الفصة فقط عند المعاممة  أوراؽالنتائج بالنسبة لممعامالت المضاؼ ليا  أعمىت كانحيث 
ما بخصوص المعامالت أ .درجة 2.3قارنة مع الشاىد إذ ُقدردرجة م 3.1%( حيث بمغت 4) M4الفصة فقط  أوراؽالمضاؼ ليا 

ت كانحيث جة لموف األرجؿ در  أعمى%( 7بنسبة ) M6المضاؼ ليا الخمطة العمفية معًا )فوؿ+فصة(، أعطت المعاممة بالخمطة العمفية 
 P))  درجة عند 2.3درجة مقارنة مع الشاىد الذي بمغ عنده  3.2%( إذ بمغت 4بنسبة ) M5درجة تمييا المعاممة بالخمطة العمفية 3.3

≤ 0.05. 
 :)درجة(درجات تمون األرجل (: 6) جدول

 متوسط لون األرجل المعامالت

M0 (Control) 2.3
a
 

M1(Medicago sativa ) 4% 3.1
cd

 

M2( Medicago sativa ) 7% 3.5
f
 

M3 (Vicia faba ) 4% 2.8
b 

M4 (Vicia faba ) 7% 
c
3 

M5 (M s+ V f ) 4% 3.2
de

 

M6 (M s+ V f ) 7% 3.3
e
 

LSD 5% 0.1751 

قيمة في لوف األرجؿ مقارنة مع الشاىد غير  أعمىعطت أبشكؿ خميط  أوالفصة لوحدىا  أوراؽالمعامالت المضاؼ ليا  أفلوحظ ب
التي تتواجد بكميات وافرة في األعالؼ الخضراء، حيث تعتبر  الكزانثوفيالتُيعزى ذلؾ إلى ارتفاع نسبة  أفالمعامؿ، ويمكف 

 (.1973،الموجودة في العمؼ ىي المركبات التي تعطي الموف األصفر لمجمد ولصفار البيض)ترؾ الكزانثوفيالت
 الستنتاجات والتوصيات: -9
 الستنتاجات : -9-1
 معنوية مقارنة مع الشاىد الغير معامؿ .مخموط الفصة +الفوؿ( فروؽ  -فوؿ -أعطت جميع المعامالت )فصة  -
%في جميع 7( )المخموط فصة +فوؿ( (M6% تمييا المعاممة7اممة الفصة ىي مع M2)ت أفضؿ النتائج عند المعاممة )كان -

 المؤشرات المدروسة.
 التوصيات : -9-2
 -المؤشرات المدروسة ) لوف الصفار% إلى العميقة المستخدمة في تغذية الدجاج البياض لتأثيرىا الفعاؿ عمى 7إضافة الفصة  -

 لوف األرجؿ ( .-وزف البيضة–سماكة القشرة 
 االضافة العمفية مف الفصة والفوؿ واختبارىا عمى سالالت أخرى  استعماؿدراسة  -
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Abstract 

This study is aimed to study the effect of addition beans and clover leaves to the 

diet of layer hens. The selection criteria were: egg shell, weight of the egg yolk 

color and color of the legs, The research was carried out in the 2016/2017 

season within a special camp for raising layer hens in Tartous, The results 

showed that the use of fodder additive in layer hens feed resulted the thickness 

of egg shell and weight of the egg compared with the non-additive added to the 

feed, The treatment of M2 was the best for all studied indicators and with 

significant differences is the use of feed additives (7% Medicago Sativa), 

followed by M6 (7% Medicago Sativa+ Vicia Faba). The thickness of shell was 

34.26 mm at the M2 treatment. 33.92 mm at M6 compared with non-coefficient 

M0 30.86 mm. The weight of the egg exceeded the M2 treatment where the 

average weight of the egg was 65.452g, followed by the treatment M6 with an 

average weight of the egg 64.526 g, compared to the M0 non-factor 62.696 g, 

Also, treatment M2 outperformed the rest of the treatments in terms of yolk 

color, where the proportion of carotene was 20.445 µg /g yolk followed, 

treatment M6 where the proportion of carotene was 19.848 µ / g yolk compared 

to the control M0 untreated 18.577 µg /g yolk. As for the color of the legs, the 

treatment M2 outperformed the rest of the treatments and the degree of 

discoloration of the legs at 3.5 degrees followed by treatment M6 by 3.3 

degrees compared to the untreated witness 2.3 degrees.  
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