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 الخالصة

/ كلٌاة الزراعاة والغاباات /  اإلنتااج الحٌاوانًالدراسة فً حقل الطٌور الداجنة التابع لقسم هذه أجرٌت         

إضاافة نساا   طااا ر سامان بعمار أسابود واحاد نٌاار مجنساة لدراساة تا  ٌر 814جامعاة الموصال اساتخدم فٌ اا 
 اجً وبعا  صافات الادم لطاا ر السامانمختلفة من مسحوق جاذور عارق الساول إلاى العلٌقاة فاً اإلدا  اإلنتا

: اإلولااى سااٌطرد )باادون إضااافات(ة ال انٌااة وال ال ااة والرابعااة تاام إضااافة أربااع معااام ت وزعاات الطٌااور الااى

وكاان العلاو والماا  متاوفر  ةً(% علاى التاوال1.5و 0.5.0مسحوق جذور عرق السول إلاى العلٌقاة بنسا  )
بٌنت نتا ج التحلٌل اإلحصا ً عدم وجاود فروقاات معنوٌاة فاً صافات معادل  .دراسةبصورد حرد طٌلة فترد ال

النسابً وكمٌاة العلاو المسات لك الكلاً ومعامال ووزن الجسم الحً ومعدل الزٌادد الوزنٌاة ومعادل سارعة النم

. أمااا بالنساابة فً ونسا  القطااع الر ٌسااة وال انوٌاةونسابة التصااا التحوٌال الغااذا ً والادلٌل اإلنتاااجً وال  كااات

فاً نسابة الباروتٌن الكلاً للادم لصاال   (P≤0.05) لصفات الدم المدروسة أظ رت النتا ج وجود تفوق معناوي

فاااً نسااابة  (P≤0.05)ال انٌاااة والرابعاااة مقارناااةط ماااع الساااٌطرد وكاااذلك وجاااود انخفاااا  معناااوي تٌنلالمعاااام
فً حٌن لم تظ ر فروقات معنوٌة فً نسبة خ ٌا الدم المرصوصاة  ال ال ة والرابعة تٌنعاملمالكولسترول فً ال

 .ال   ٌةسٌرٌدات ٌكلالوالكلوكوز و

 .                                        االدا  االنتاجً ةة عرق السول: طا ر السمانكلمات دالة
 01/9/8102وقبوله  00/8102/ 19:تارٌخ تسلم البحث

 المقدمة

ٌستخدم بشكل واسع فاً مختلاو أنحاا  العاالم لماا لاه مان وٌَعد نبات عرق السول من النباتات الطبٌة          

 واالساام ةLiquoriceأو  Licoriceإلماارا ة وٌساامى باللغااة االنكلٌزٌااةتا  ٌرات ع جٌااة م مااة لك ٌاار ماان ا

ة Leguminosaوٌنتماااً نباااات عااارق الساااول إلاااى العا لاااة البقولٌاااة . Glycyrrhiza glabraالعلماااً لاااه 
ٌازرد فاً بلادان عدٌادد الساٌما واإلساٌوٌةة ونبات عشبً معمرة ٌستوطن عارق الساول القاارتٌن اإلوربٌاة وهو

(. أماا فاً العاراق 0993وآخارونة  Stormerأوربا )والٌابان وتلك المعروفة بصناعت ا الطبٌة ومن ا الصٌن 
باٌن المزروعااات وضافاو اإلن ااار تنماوفً الحقااول والبسااتٌن ورق الساول مان اإلدنااال التاً فٌعتبار نباات عاا

السا ل الرساوبً الشارقً و(. وٌك ر وجوده فً مدٌنة الموصل وعلى سافو  الجباال الشارقٌة 0922)الراوية 

لساول المستخدم من نباات عارق اوإن الجز  الفعال  (.0922راوندوز )مجٌد ومحمودة ومنطقة المستنقعات و
التااً هااً ساار قااود هااذا النباااتة وماان أهم ااا الك ٌكوساااٌد وهااً الجااذور كون ااا تحتااوي علااى المااواد الفعالااة 

((Clycoside ( والصابونٌنSaponinوكذلك الغلٌسرٌزٌن )Glycyrrhizin   والاذي ٌعاد مان أهام المركباات
ط فً تقٌٌم جذور نبات عرق السول من حٌاث محتواهاا  ٌعتقاد ومان هاذه الماادد الفعالاةة التً ٌعتمد علٌ ا تجارٌا

ط لمٌكانٌكٌاة عمال هرموناات القشارد  ان الغلٌسرٌزٌن ٌمتلك فعالٌة المضادات الحٌوٌة وان له ت  ٌراط قوٌااط مشااب ا

إذ وجااد ان .(0921 ةMistcherالكظرٌاةة وكااذلك تحتااوي جااذور عاارق السااول علااى المركبااات الف فونٌااة )

(. 0994ة Sato(. واإلورام )0928ة Cyongادات ل لت ابااااات )الف فونٌاااات والغلٌسااارٌزٌن ٌعماااا ن كمضااا

 Cook(. وأوضااا  كااال ماااان 0999ة Graigو 0994ة Sammanو Cookكاااذلك كماااواد مانعاااة ل كساااادد )

ط م ماااط ضااد بعا  اإلماارا  Samman(0994و تطٌاال ماان و( أن المركباات الف فونٌااة تااودي دوراط باٌولوجٌاا

ت بٌط تجمع الصفا   الدموٌة. وكذلك تحتوي جذور عرق السول علاى بعا  الحاوام  و( Cفعالٌة فٌتامٌن )

( وٌحتاوي أٌضاا علاى مجموعاة واساعة مان الفٌتامٌناات الذا باة فاً (Volatile Fatty acidsالدهنٌاة الطٌاارد 

(. وكاااذلك ٌضاام مجموعاااة ماان العناصااار 0992ةPhyllisو Blach) B1ةB2ةB3ةB6المااا  م ااال فٌتامٌنااات
الم مة لبنا  أنسجة الجسم من ا الكالسٌوم والكوبلت والحدٌد والزنك والقصادٌر والمغنساٌوم والفسافور المعدنٌة 

(Grieve وفاً مجاال اساتخدام عارق الساول كاحادف اإلضاافات الغذا ٌاة للادواجن أشاار الاادراجً 0991ة .)

بالنساا    ( إلااى أن إضااافة تراكٌااز مختلفاة ماان مسااتخل  عاارق الساول إلااى مااا  الشاارa 8113آخارون )و

 ةفاً معادل الاوزن الحاً (P≤0.05)ملغم /لتر ما  لفروج اللحم أدت إلى ارتفاد معنوي )611و 311ة011)

دل اسات  ك فاً معا (P≤0.05)نسبة التصافً والدلٌل اإلنتاجً والى انخفا  معناوي  ةمعدل الزٌادد الوزنٌة
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( أن إضاافة مساتخل  عارق الساول لماا  b 8113آخارون )ولادراجً ا. وكاذلك باٌَن العلو ونسبة ال  كات

فااً الااوزن النساابً لقطااع الفخااذ والصاادر والااى  (P≤0.05)معنااوي  ارتفااادالشاار  لفااروج اللحاام أدت إلااى 

ومان ناحٌاة أخارف الحاظ الادراجً .فاً الاوزن النسابً للرقباة والظ ار واإلجنحاة (P≤0.05)انخفا  معنوي 

ساول إلاى ماا  الشار  لفاروج اللحام أدت إلاى ارتفااد ( إلى أن إضافة مستخل  عارق الc 8113آخرون )و

تركٌاز البااروتٌن وانخفاا  معنااوي وتركٌاز الكلوكااوز  فااً حجام خ ٌااا الادم المرصوصااة (P≤0.05)معناوي 

(0.05≥P)  فً تركٌز الكولسترول فً ب زما الدم مقارنةط مع مجموعة السٌطرد. وبنا اط على ماا تقادم صاممت
طٌاور حدف اإلضاافات الغذا ٌاة فاً ع  اق مسحوق جذور عرق السول كا خداماستلمعرفة ت  ٌر لدراسة اهذه 

السامان وإٌجااد أفضال النسا  التاً ٌمكان إضاافت ا ودراساة مادف ت  ٌرهاا فاً اإلدا  اإلنتااجً وبعا  صاافات 
  .الدم

 مواد البحث وطرائقه

أجرٌاات هاااذه الدراسااة فاااً حقااال الطٌااور الداجناااة التاااابع لقساام ال ااارود الحٌوانٌاااة فااً كلٌاااة الزراعاااة         

طاا ر سامان بعمار  814. واستخدمت 89/9/8103ولغاٌة  81/2/8103والغابات/جامعة الموصل للفترد من 

كال معاملاة  مانٌاة سم ووزعت إلاى أرباع معاام تة  (61×61×61)أسبود واحد تم تربٌت ا فً أقفا  ب بعاد

 .( طا ر لكل مكرر مع اإلخذ بنظار االعتباار تجاانل الطٌاور فاً كال مكارر قادر اإلمكاان2مكررات وبواقع )
 وشملت المعام ت كاآلتً:

 .المعاملة اإلولى )سٌطرد( أعطٌت علٌقة خالٌة من مسحوق جذور عرق السول

 .إلى العلٌقة من مسحوق جذور عرق السول%  1.1: تم إضافة المعاملة ال انٌة

 .من مسحوق جذور عرق السول إلى العلٌقة %0: تم إضافةالمعاملة ال ال ة

وتام إضاافة مساحوق جاذور  ةمن مسحوق جذور عرق السول إلاى العلٌقاة %0.1المعاملة الرابعة :تم إضافة 
التغذوٌاة حٌاث عرق السول إلى كل علٌقة قبل تقدٌم ا للطٌور وذلك بخلاط النسا  المقاررد حسا  المعاام ت 

تم خلط كمٌة قلٌلة من العلو أوالط وتم زٌادت ا تدرٌجٌا بكمٌات اكبر من العلاو لغار  إجارا  الخلاط بصاورد 

جٌدد ولضمان توزٌع مسحوق جذور عرق السول على جمٌع مكونات العلٌقاة وتحقٌاق أفضال تجاانل ة وكاان 

قاة علاى شاكل جارٌل مخلاوط متجاانل وتام العلو والما  متوفر بصورد حرد طٌلاة فتارد التجرباة وكانات العلٌ

مكوناات العلٌقاة المساتخدمة ٌباٌن ( 0( والجادول )0996) .N.R.Cتكوٌن ا حس  التوصٌات المعتمدد من قبل 
وقاد تاام وزن الطٌاور وحسااا  معادل وزن الجساام الحاً ومعاادل الزٌاادد الوزنٌااة الكلٌاة ومعاادل  فاً الدراسااة.

 ت لك الكلً ومعامل التحوٌل الغذا ً الكلً ونسبة ال  كات الكلٌةالنسبً الكلً وكمٌة العلو المسوسرعة النم

 الذي حس  بتطبٌق المعادلة اآلتٌة: PI(Production Index)وحسا  الدلٌل اإلنتاجً 
 

 نسبة الحٌوٌة×  (متوسط وزن الجسم )نم             

PI    =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 

 (8114ناجً ) 01× كفا د التحوٌل الغذا ً × عدد أٌام التربٌة              

ط أن نسبة الحٌوٌة                  نسبة ال  كات.                                                                      – 011=  علما

ط( تم اختٌار ) 68فً ن اٌة التجربة )عند عمر  ( طٌور من كل معاملاة    اة ذكاور و   اة إنااث اختٌارت 4ٌوما
ط   ام ساجلت أوزان الاذبا   وأوزان اإلجازا   ةوزنت الطٌاور وهاً حٌاة )قبال الاذب ( وساجلت أوزان ااوعشوا ٌا

أوزان القطاع الر ٌساة  نسا  حسابتوقانصة( لحساا  نسابة التصاافً  ام قطعات والداخلٌة الم كولة )كبدة قل  

وأخذت نماذج الدمة إذ جمع الدم فً أنابٌ  تحتوي على مانع تخ ر )ال ٌبارٌن( إلجارا  فحا  حجام  وال انوٌة
خ ٌا الدم المرصوصة وكاذلك تام جماع جاز  آخار مان الادم فاً أنابٌا  خالٌاة مان ماانع التخ ار لغار  عازل 

 والكولسترول(.ال   ٌة  سٌرٌداتٌكلاللوكوزة البروتٌن الكلًة مصل الدم إلجرا  الفحوصات الكٌموحٌوٌة )الك

تام اختبااار معنوٌااة الفاروق بااٌن المتوساطات باسااتخدام اختبااار و ة(CRDالتصاامٌم العشاوا ً الكاماال ) اساتخدم

( متعدد المدفة إذ تم التحلٌل اإلحصا ً للبٌانات باستخدام برنامج التحلٌل اإلحصاا ً 0911ةDuncanدنكن )

 .(8118 ةSAS) SASالجاهز
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 ات العلٌقة المستخدمة فً الدراسةمكون (0الجدول )           
             Table (1) studied ration contents.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

 النتائج والمناقشة

( تا  ٌر إضاافة مساحوق جاذور عارق الساول إلاى العلٌقاة فاً معاادل وزن 8تباٌن النتاا ج فاً الجادول )        
النساابً الكلااً إذ أظ اارت نتااا ج التحلٌااال والجساام الحااً ومعاادل الزٌااادد الوزنٌااة الكلٌااة ومعاادل ساارعة النم

هااذه النتااا ج وجااا ت  ع المعااام ت فااً الصاافات المدروسااةاإلحصااا ً عاادم وجااود فروقااات معنوٌااة بااٌن جمٌاا

( إذ أشاروا إلى d 8114الصراو )والدراجً و( a 8113آخرون )ومخالفة لما توصل إلٌه ك ط من الدراجً 

 (P≤0.05)أن إضافة تراكٌز مختلفة من مساتخل  عارق الساول إلاى ماا  الشار  أدت إلاى ارتفااد معناوي 

الاى عادم وجاود فروقاات معنوٌاة ( 3) الزٌادد الوزنٌة لفروج اللحام. وٌشاٌر الجادولوعدل الوزن الن ا ً فً م
بٌن جمٌع المعام ت فً كمٌة العلو المست لك الكلً وجا ت هذه النتٌجة مختلفة ماع ماا توصال إلٌاه الماالكً 

 ساول فاً ع  اق فاروج اللحام حٌاث حصالم نسا  مختلفاة مان مساحوق جاذور عارق الااستخد عند (8111)

فً معدل است  ك العلو التراكمً لصال  المعام ت المضاو الٌ ا مسحوق جذور  (P≤0.05)تفوق معنوي 

وكااذلك أظ اارت نتااا ج  .( ناام / طاان علااو بالمقارنااة مااع السااٌطرد211و 111ة 811عاارق السااول بنساا  )
التحلٌل االحصا ً عدم وجود فروقات معنوٌة فً معامل التحوٌل الغذا ً الكلً وجا ت هذه النتٌجة متفقة مع 

 -0( حٌث أوض  بعدم وجود فروقات معنوٌة فاً معامال التحوٌال الغاذا ً التراكماً للفتارد )8111الكً )الم

طان  / نام( 211نام و 111نامة 811( أسابٌع عندما استخدم مسحوق جاذور عارق الساول بنسا  )صافرة 2
مساحوق عناد إضاافة عادم وجاود تا  ٌر معناوي النتاا ج فاً الجادول فاً تغذٌاة فاروج اللحام. كماا توضا   علو

 فً الدلٌل اإلنتاجً ونسبة ال  كات الكلٌة.ٌقة السمان عرق السول إلى عل جذور

                   معاادل وزن فااً  تاا  ٌر إضااافة مسااتوٌات مختلفااة ماان مسااحوق جااذور عاارق السااول إلااى العلٌقااة (8الجادول )
 .الكلً لطا ر السمانالنسبً والنم سرعة% لومعدل الزٌادد الوزنٌة الكلٌة و الجسم الحً الن ا ً

Table (2) Effect of different levels of licorice roots powder to diets on Average Live 

body weight and Average total increasing weight and Total relative 

growth for quail. 

 

 

 المعام ت

Treatments 

 Studied Traits  الصفات المدروسة

الوزن معدل 

 االبتدا ً

 (/طا ر)نم

Average 

Initial weight 

معدل وزن الجسم 

 الحً

 (/طا رالن ا ً)نم

Average Live 

body weight 

معدل الزٌادد الوزنٌة 

 (/طا رالكلٌة )نم

Average total 

increasing 

weight 

سرعة % ل

 الكلً النسبًوالنم

Total relative 

growth 

 المادد العلفٌة

Feed ingredients 

 نسبت ا فً العلٌقة %

Proportion in feed 

 soybean meal 84 كسبة فول الصوٌا 

 yellow corn  quern 61ذرد صفرا  مجروشة 

 quern wheat 86.6  حنطة مجروشة

 protein concentrate 2 بروتٌن( % 61مركز بروتٌنً )

 Oil  Sunflower 1.1 زٌت زهرد الشمل

 CaCo3 1.1 مسحوق حجر الكلل

 NaCl 1.3 مل  الطعام

 Premix 1.3  خلٌط فٌتامٌنات وأم   معدنٌة

 Total 011  المجمود الكلً

 calculated chemical analysis التحلٌل الكٌمٌاوي المحسو 

 Crude Protein 83.38  البروتٌن الخام %

 M.E. 3104  سعرد/ كغم علووالطاقة المم لة كٌل
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(gram/bird) (gram/bird) (gram/bird) 

T1 

 السٌطرد

Control 

31.64 

0.54  ± 

195.00 

4.22 ± 

163.36 

4.09 ± 

36.02 

0.27 ± 

T2 

مسحوق جذور عرق 

 % 0.5السول 

32.57 

0.47 ± 

196.71 

7.18 ± 

164.14 

2.14 ± 

35.78 

0.20 ± 

T3 

مسحوق جذور عرق 

 % 1 سولال

31.41 

0.82  ± 

193.75 

4.43 ± 

162.34 

4.61 ± 

36.01 

0.46 ± 

T4 

مسحوق جذور عرق 

 % 1.5السول 

32.42 

0.60 ± 

200.00 

5.37 ± 

167.58 

1.99 ± 

36.05 

0.16 ± 

 مستوف المعنوٌة

Significant level 
N.S N.S N.S N.S 

 

كمٌااة العلااو فاً  تاا  ٌر إضاافة مسااتوٌات مختلفاة ماان مساحوق جااذور عارق السااول إلاى العلٌقااة (3الجادول )
لطاا ر  % لل  كاات الكلٌاةو الادلٌل اإلنتااجًوالكلاً  التحوٌال الغاذا ًمعامال والمسات لك الكلٌاة 

 .السمان

Table (3) Effect of different levels of  licorice roots  powder to diets on Total feed 

consumption and Total feed conversion and Production index and Total 

Mortality% for quail.   

 

 

 

 المعام ت

Treatments 

 Studied Traits  الصفات المدروسة

 كمٌة العلو

المست لك الكلٌة 

 (/طا ر)نم

Total feed 

consumption 

(gram/bird) 

 معامل التحوٌل

 الكلً الغذا ً

Total feed 

conversion 

 

 الدلٌل اإلنتاجً

Production 

index 

 % لل  كات الكلٌة

 الكلٌة

Total 

Mortality (%) 

 

T1 

 السٌطرد

Control 

455.16 

± 7.70 

2.79 

± 0.07 

09.92 

± 0.46 

0.00 

± 0.00 

T2 

مسحوق جذور عرق 

 % 0.5السول 

463.83 

± 11.33 

2.83 

± 0.05 

09.24 

± 0.20 

0.00 

± 0.00 

T3 

مسحوق جذور عرق 

 % 1السول 

456.13 

± 9.51 

2.81 

± 0.10 

09.49 

± 0.53 

0.03 

± 0.03 

T4 

مسحوق جذور عرق 

 % 1.5السول 

479.52 

± 8.60 

2.86 

± 0.04 

09.92 

± 0.21 

0.00 

± 0.00 

 مستوف المعنوٌة

Significant level 
N.S N.S N.S N.S 
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% و لتصاافًل %فاً  ت  ٌر إضافة مستوٌات مختلفة من مسحوق جذور عرق السول إلى العلٌقاة (6الجدول )
 .لطا ر السمان لقانصةل %و لكبدل% و لقل ل

Table(6) Effect of different levels of  licorice roots  powder to diets on dressing 

percents %, Heart %, Liver % and Gizzard % for quail. 

 

 المعام ت

Treatments 

 Studied Traits  الصفات المدروسة

 % التصافً

dressing 

percents 

 % القل 

Heart 

 الكبد% 

Liver 

 % القانصة

Gizzard 

T1 

 السٌطرد

Control 

75.30 

± 1.27 

0.88 

± 0.05 

1.91 

± 0.13 

1.59 

0.10 ± 

T2 

مسحوق جذور عرق 

 % 0.5السول 

76.47 

± 0.91 

0.89 

± 0.01 

2.12 

± 0.10 

1.60 

0.13 ± 

T3 

مسحوق جذور عرق 

 % 1السول 

75.81 

± 0.84 

0.86 

± 0.04 

2.08 

± 0.11 

1.46 

0.07 ± 

T4 

مسحوق جذور عرق 

 % 1.5السول 

76.39 

± 0.41 

0.89 

± 0.02 

2.05 

± 0.16 

1.62 

± 0.08 

 مستوف المعنوٌة

Significant level 
N.S N.S N.S N.S 

 

الم كولة القلا   نسبة الم وٌة التصافً ونس  اإلحشا ال( الى عدم وجود فروقات معنوٌة فً 6وٌشٌر الجدول )

أشاار إلاى عادم وجاود  الاذي( 8108جا ت هذه النتٌجة متفقة ماع ماا توصال إلٌاه الصاوفً )و والكبد والقانصة
فروقاات معنوٌاة فااً نسابة التصاافً ونساا  اإلحشاا  الم كولاة عنااد إضاافة مساتخل  عاارق الساول إلاى مااا  

فاً ( عدم وجود فروقات معنوٌاة 1وٌتبٌن من الجدول ) .الشر  لفروج اللحم للحد من ت  ٌر اإلج اد الحراري

( إذ أكاد بعادم 8108نسا  القطاع الر ٌساة وال انوٌاة وجاا ت هاذه النتٌجاة متفقاة ماع ماا توصال إلٌاه الصاوفً )
وجود فروقات معنوٌة فً نس  القطع الر ٌسة وال انوٌة عند إضافة مستخل  عارق الساول إلاى ماا  الشار  

 .لفروج اللحم المعر  لإلج اد الحراري

مسااحوق جااذور عاارق السااول إلااى علٌقااة طااا ر الساامان فااً صاافات الاادم أمااا بالنساابة لتاا  ٌر إضااافة        

ماع   (PCV%)( الى عدم وجود فروقات معنوٌة فً حجم خ ٌا الدم المرصوصة4المدروسة فٌشٌر الجدول )
جاا ت هاذه النتٌجاة متفقاة ماع وم حظة وجود تفاوق حساابً لصاال  معاام ت الساول بالمقارناة ماع الساٌطرد 

ٌن عاادم وجااود فروقااات معنوٌااة فااً حجاام خ ٌااا الاادم المرصوصااة عنااد إضااافة ( حٌااث باا8108الصااوفً )
مستخل  عرق السول إلى ما  الشار  لفاروج اللحام المعار  لإلج ااد الحاراري ة واختلفات ماع الادراجً 

( إذ الحظوا ان إضاافة مساتخل  عارق الساول إلاى ماا  الشار  لفاروج اللحام أدت إلاى c 8113آخرون )و

 فً حجم خ ٌا الدم المرصوصة. (P≤0.05)معنوي  ارتفاد
جاا ت ووأظ رت النتا ج عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن جمٌع المعام ت فً تركٌز الكلوكوز فً مصل الادم 

( حٌث بٌنوا ان إضافة مساتخل  عارق الساول إلاى ماا  c 8113آخرون )وهذه النتٌجة مختلفة مع الدراجً 

فً تركٌز الكلوكوز فً مصال الادم. وأشاارت نتاا ج  (P≤0.05)معنوي  ارتفادالشر  لفروج اللحم أدت إلى 

 تٌنتركٌاز البااروتٌن الكلاً لمصاال الادم للمعااامل فااً (P≤0.05) التحلٌال االحصاا ً الااى وجاود تفااوق معناوي

( فقاد الحظاوا c 8113آخارون )وجا ت هذه النتٌجة متفقاة ماع الادراجً وال انٌة والرابعة مقارنةط مع السٌطرد 

فااً  (P≤0.05)معناوي  ارتفاادعارق الساول إلااى ماا  الشار  لفاروج اللحاام أدت إلاى  ان إضاافة مساتخل 
إن السب  فاً هاذا االرتفااد المعناوي ربماا ٌعاود إلاى التا  ٌرات االٌجابٌاة لمساحوق جاذور عارق  ةبروتٌن الدم

السول والتً تودي إلى حادوث تحسان فاً محتوٌاات الادم ومان ضامن ا الباروتٌن أذ ٌحتاوي مساتخل  عارق 
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ل على الغلٌسرٌزٌن وحام  الغلٌسرٌزٌنٌك الذٌن ٌمتلكان فعالٌة مشاب ة لفعالٌة ال رموناات الساتروٌدٌة السو

( ومن المعروو ان هذه ال رمونات هً من ال رمونات البنا ٌة التً تاودي بادورها إلاى زٌاادد 8111)حمودة 

(. 0924ة Sturkieساسااً )تكااوٌن البروتٌنااات وتقلاال ماان تحلل ااا وتااودي أٌضااا إلااى زٌااادد معاادل اإلٌاا  اإل

( والتاً تعمال علاى حماٌاة 0921ة Mistcherوٌحتاوي مساتخل  عارق الساول علاى المركباات الف فونٌاة )

(. 0992وآخااارونة  Fuhrmanالموكساادد ) البااروتٌن الاادهنً واطااا الك افااة ماان مختلااو عواماال اإلج اااد
 انخفااا مااع م حظاة وجاود     ٌاةال ساٌرٌداتٌكلالتركٌاز  وأظ ارت النتاا ج عادم وجااود فروقاات معنوٌاة فااً

التحلٌاال  ة لتركٌااز الكولساترول فتشااٌر نتاا جأمااا بالنساب .حساابً فااً معاام ت السااول بالمقارناة مااع الساٌطرد

ال ال ااة والرابعااة بالمقارنااة مااع السااٌطرد  تٌنفااً المعااامل (P≤0.05)اإلحصااا ً إلااى وجااود انخفااا  معنااوي

( c 8114وآخارون ) Al-Darajiو( c 8113وجا ت هذه النتا ج متفقة مع نتا ج كل من الادراجً وآخارون )
معنوي فً تركٌز الكولسترول لمصل الدم عند إضافة مستخل  عارق الساول  انخفا إذ أشاروا إلى وجود 

تركٌااز الكولسااترول عنااد إضااافة مسااحوق جااذور عاارق  فااا انخفااً مااا  الشاار  لفااروج اللحاام.  وان سااب  

السول الى علٌقة طا ر السمان قد ٌعزف إلى الت  ٌرات االٌجابٌة لمسحوق جذور عرق السول لما ٌحتوٌه مان 

ة C (Graig( والتااً تعمال علاى إطالاة فعالٌاة فٌتااامٌن Flavonoidsماواد فعالاة ومن اا المركباات الف فونٌاة )

فااً خفاا  مسااتوف الكولسااترول ماان خاا ل تحفٌااز تحااول الكولسااترول إلااى أماا    ( والااذي لااه دور0999

( الااااذي ٌحفااااز عملٌااااة هدركساااالة Cholesterase 7–α–hydroxyالصاااافرا  عاااان طرٌااااق تنشااااٌط أناااازٌم )

(Hydroxylation وبالتاالً خفا  مسااتوف 8116( الكولساترول وتحوٌلاه إلاى أما   الصافرا  )الغناامًة .)
 م.تركٌز الكولسترول فً الد

فاً النسابة الم وٌاة  ت  ٌر إضاافة مساتوٌات مختلفاة مان مساحوق جاذور عارق الساول إلاى العلٌقاة (1الجدول )
 للقطٌعات الر ٌسة وال انوٌة لطا ر السمان.

Table (5) Effect of different levels of licorice roots powder to diets on the 

percentages of primary and secondary cuts for quail. 

 

 المعام ت
Treatments 

 Studied Traits الصفات المدروسة

 % الصدر

Breast 

 % الفخذٌن

Thighs 

 % الجناحٌن

Wings 

 % الظ ر

Back 

 % الرقبة

Neck 

T1 

 السٌطرد

Control 

37.10 

± 0.95 

23.12 

± 0.64 

7.11 

± 0.33 

19.85 

± 0.80 

8.66 

± 0.71 

T2 

مسحوق جذور عرق 

 % 0.5السول 

37.24 

± 1.53 

23.00 

± 0.62 

7.30 

± 0.48 

19.70 

± 1.04 

8.18 

± 0.63 

T3 

مسحوق جذور عرق 

 % 1السول 

38.45 

± 0.80 

23.61 

± 0.51 

6.68 

± 0.47 

19.16 

± 1.02 

8.02 

± 0.38 

T4 
مسحوق جذور عرق 

 % 1.5السول 

37.00 
± 1.09 

23.81 
± 0.90 

7.41 
± 0.46 

19.15 
± 0.67 

8.13 
± 0.85 

 المعنوٌةمستوف 

Significant level 
N.S N.S N.S N.S 

N.S 
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فً بع  صافات الادم  ت  ٌر إضافة مستوٌات مختلفة من مسحوق جذور عرق السول إلى العلٌقة (4الجدول )
 .لطا ر السمان

Table (6) Effect of different levels of licorice roots powder to diets on some blood 

traits for quail.  

 

 

 المعام ت

Treatments 

 Studied Traits  الصفات المدروسة

حجم خ ٌا 

الدم 

المرصوصة 

(pcv) ٪ 

 الكلوكوز

 مل011ملغم /
Glucose 

mg/dl 

 البروتٌن الكلً

 مل 011نم /
Total 

Protein g/dl 

الكلٌسٌرٌدات 

   ال   ٌة

 مل011لغم/م
Triglycerides 

mg/dl 

 الكولسترول

 مل 011ملغم /
Cholesterol 

mg/dl 

T1 

 السٌطرد
Control 

40.59 

± 0.93 

294.18 

± 4.27 

3.92 B 

± 0.04 

817.65 

± 14.75 

246.83 A 

± 2.28 

T2 

مسحوق جذور 

عرق السول 

0.5 % 

41.15 

± 0.57 

289.98 

± 4.95 

4.27 A 

0.13 ± 

802.88 

± 5.53 

238.35 A 

± 5.72 

T3 
جذور مسحوق 

 1 سولال عرق
% 

41.11 
± 0.49 

286.60 
± 2.99 

4.22 AB 
± 0.10 

798.67 
± 7.01 

214.57 B 
± 5.85 b 

T4 

جذور مسحوق 

 سولال عرق

1.5 % 

42.26 

± 0.58 

284.98 

± 4.43 

4.37 A 

± 0.11 

789.68 

± 8.78 

B  202.46 

± 2.53 

 مستوف المعنوٌة

Significant 

level 

N.S N.S 0.05 N.S 0.05 
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ABSTRACT 

 This study was conducted in the Poultry farm of Animal Resources Dept., 

College of Agric. & Forestry, Mosul Uni., in order to investigate the effect of 

different levels of licorice roots powder to diets on productive performance and 

some blood traits for quail.  

Two hundred fifty six unsexed quail (Coturnix coturnix) one week old were 

randomly distributed into four treatments (64 birds/ treatment) with 8 replicates, in 
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each replicate eight birds, and the treatments continued till the age of 42 days of 
age. The treatments were as follows: 1st (control): reared on the standard ration  

without  addition of crushed licorice root, and the 2nd, 3rd and 4th treatments reared 

on the standard ration supplemented with (0.5,1,1.5)% of crushed licorice root/kg 

ration respectively. Ration and water were ad libitum along duration of the study. 
Statistical analysis of data showed no significant differences (p≤0.05) in final body 

weight, average total weight gain, relative growth rate, total feed consumption, feed 

conversion ratio, production index, total mortality, dressing percentage also on 

mainly cuts and secondary cuts, PCV, serum glucose and triglycerides. 

While the results showed a significant increase in serum total protein in the 2nd and 

4th treatments, as well as a significant decrease in the serum cholesterol levels in 

the 3rd and 4th treatments compared with control (p≤0.05). 
Received: 19/11/2017, Accepted 01 /9/8102 

 المصادر

مسحوق جذور عرق السول للتخفٌو مان شادد اإلصاابة باالمر   استخدامت  ٌر  (.8111حمودة م ند فلحً )
 جامعة بغداد. ةكلٌة الط  البٌطري ةالجرٌبً الخمجً )كمبورو( لفروج اللحم. رسالة ماجستٌر

تااا  ٌر اساااتخدام مساااتوٌات عالٌاااة مااان  (.d 8114الاادراجًة حاااازم جباااار وحٌااادر عباااود محماااود الصاااراو )
مستخل  عرق السول فً اإلدا  اإلنتاجً لفروج اللحم. بحث مقبول للنشر فً مجلة علوم الادواجن 

 (. 0)0العراقٌة 

تاا  ٌر  (.b 8113طاه )الادراجًة حاازم جبااارة عمااد الاادٌن عباال العااانً وجاسام قاسام مناااتً وصاادق علااً 
إضافة مستخل  عرق السول فً ما  الشر  فً نس  القطعٌات وبع  الصافات الفٌزٌاوٌاة لاذبا   

 . 812 -099(: 1) 36فروج اللحم. مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌةة 

 تا  ٌر(. a 8113الدراجًة حازم جبارة عماد الادٌن عباال العاانًة جاسام قاسام منااتً وحااتم عٌساى ال ٌتاً )
إضافة تراكٌز مختلفة من مستخل  عرق السول فً ما  الشار  فاً اإلدا  اإلنتااجً لفاروج اللحام. 

 . 816-092(: 6) 36مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌةة 

تا  ٌر  (.c8113)وسا م عادنان مخلا   الدراجًة حازم جبارة عماد الدٌن عبال العاانًة جاسام قاسام منااتً
عرق السول فً بع  صافات الادم لفاروج اللحام. مجلاة العلاوم  إضافة تراكٌز مختلفة من مستخل 

 .092-022(: 4) 36الزراعٌة العراقٌةة 

                                                                            التوزٌع الجغرافً للنباتات البرٌة فاً العاراقة الطبعاة ال ال اةة وزارد الزراعاة  (.0922الراوية علً محمد )
الارية ال ٌ اة العامااة للبحاوث الزراعٌاة والمااوارد الما ٌاةة المعشا  الااوطنً العراقاًة أباً نرٌاا ة و

 .80-81بغدادة   

دراسة ت  ٌر استخدام اإلقلمة ومستخل  عرق السول وبٌكاربوناات (. 8108الصوفًة خالد هادي مصطفى )
عا  الصافات اإلنتاجٌااة وصافات الاادم الصاودٌوم للتقلٌال ماان اإل ار السالبً لإلج اااد الحاراري علااى ب

 جامعة الموصل. لفروج اللحم. رسالة ماجستٌرة كلٌة الزراعة والغاباتة

فاً بعا  معااٌٌر الادم الفسالجٌة والكٌموحٌوٌاة  Cدراسة ت  ٌر فٌتاامٌن  (.8116الغنامًة سعدٌة علً لفٌلو )
 إلناث اإلران . رسالة ماجستٌرة كلٌة التربٌةة جامعة القادسٌة. 

إضاافة مساوق جاذور نباات عارق الساول بالعلٌقاة وتا  ٌره فاً اإلدا  (. 8111الكًة محمد كاطع من و  )الم
 اإلنتاجً لفروج اللحم. رسالة ماجستٌرة كلٌة الزراعةة جامعة بغداد.
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 .10-11العلمًة الطبعة اإلولىة ال ورد للصحافة والنشرة بغدادة   

 (ة بغداد.08دلٌل اإلنتاج التجاري لفروج اللحمة النشرد الفنٌة رقم ) (.8114ناجًة سعد عبد الحسٌن )

Al – Daraji, H. J., I. A. Al – Ani, J. K. Minati and S. A. Mukhlis. (2006c). 
Ameliorative effects of licorice drinking water supplementation on 

physiological changes in broiler chickens during heat stress. Submitted to 

the 6th Scientific Conference of Agricultural Researches for publication. 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

063 

Blach, J. F. and A. Phyllis. (1997). Prescription for Nutritional Healing. 2nd edn. 
Avery Puplishing Group., N. Y., U.S.A P. 73.  

Cook, N. C. and S. Samman. (1996). Flavonoid-chemistry, metabolism, cardio-

protective effects, and dietary sources. J. Nutr. Biochem. 7:66-67.  

Cyong, J. A. (1982). Pharmacological study of the anti-inflamm-atory activity of 

chinese herbs, a review, Acupunet Electro-Ther., 7: 173-202.  

Duncun, D.B. (1955). Multiple and multiple F test.Biometrics. 11: 1-42. 

Fuhrman, B., S. Buch, J. Vaya, P. A. Belinky, R. C. Coleman, T. Hayek  and M. 

Aviram. (1997). Licorice extract and its major polyphenol glabridin protect 

low-density lipoprotein against lipid peroxidation: in vitro and vivo studied 

in humans and in atherosclerotic apoliprotein E- deficient mice. Am. J. 

Clin. Nutr. 66: 267-275.  

Graig, V. J. (1999). Health – promoting properities of common herbs. Am. J. Clin. 

Nutr., 70: 4915-4995.  

Grieve, M. (1995). Liquorice. www. Botanical com. A modern herbal. Home page, 

Electric Newt. PP. 9.  
Mistcher, L. A. (1980). Antimicrobial agent from higher plants antimicrobial 

isoflavonoids and related substances from Glycyrrhiza glabra L. Var. 

Typica J. Nat. Prod. 43: 259-269.  

N.R.C. (1994). Nutrient of domestic animals. L. Nutrient Requirement of Poultry. 

Acad. Sci., Washington D.C. 

SAS Institute (2003). SAS User’s guide statistic. SAS Inc. Cary NC. 

Sato, H. (1996). The rapeutic basis of glycyrrhizin on chronic hepatitis b. Antiviral 

Res. 30 :171-177.  

Stormer, F. C., R. Reistod and J. AL- Exander. (1993). Glycyrrhizic acid in 

liquorice – evaluation of health hazard. Chem. Toxic. 31(4):301 -312. 

Sturkie, P. D. (1986). Avian Physiology. 4th edn. Springer Verlag, New York. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
 8102( 6( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (4)   8102 
 

066 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


