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  المحلیة في تغذیة الدواجن Vicia sativaاستخدام بذور البیقیا 
في  Charcoalوالفحم المنشط  Saccharomyces cerevisiaeاستخدام خمیرة  تأثیر .٢

  في عالئق فروج اللحم السام لبذور البیقیا العادیة  األثرالتقلیل من 
  كلور إبراھیمسعید  إبراھیم

  الموصلجامعة / ة والغابات كلیة الزراع/ قسم الثروة الحیوانیة 
  

  الخالصة
 -كلی�ة الزراع�ة والغاب�ات -ھذه الدراسة ف�ي حق�ل ال�دواجن الت�ابع لقس�م الث�روة الحیوانی�ة أجریت

بعمر ی�وم موزع�ة عل�ى  (cobb)فرê فروج اللحم  ١٦٠استعمل فیھا  أسابیع سبعةجامعة الموصل لمدة 
استخدام بعض المركب�ات العض�ویة ف�ي  إمكانیة بھدف دراسة) معاملة/ فرê  ٤٠بواقع (معامالت  أربعة

كان��ت المع�امالت تتض��من الس��ام لب�ذور البیقی�ا المحلی��ة ف�ي تغذی��ة ف�روج اللح�م  الت�أثیرالعلیق�ة للتقلی�ل م��ن 
العلیق�ة  ،ب�ذور البیقی�ا الخ�ام % ٢٠العلیقة الثانیة تحت�وي  ،)خالیا من بذور البیقیا(العلیقة االولى للمقارنة 

 أم�الك�ل كغ�م عل�ف  S.cerevisiae الخب�زغم خمی�رة  ٢٠بذور البیقیا مضاف الیھ % ٢٠الثالثة تحتوي 
لك�ل كغ�م  charcoalملغ�م فح�م منش�ط  ٥ إلی�ھب�ذور البیقی�ا مض�اف  %٢٠ى ل�حت�وي عتعة فبالعلیقة الرا

  .الخاموالبروتین  االیضیةمن الطاقة علف كانت جمیع العالئق التجریبیة متماثلة في محتواھا 
الس�ام للمركب�ات الض�ارة المتواج�دة  األث�رم�ن التقلیل  إلى S.cerevisiaeلة بخمیرة المعام أدت

 ٧و  ٤المتمث��ل بالزی��ادة المعنوی��ة ل��وزن الجس��م الح��ي عن��د عم��ر  اإلنت��اجي األداءف��ي ب��ذور البیقی��ا ف��ي 
 االنخف�اض المعن�وي ،ف�ي كف�اءة التحوی�ل الغ�ذائيالتحسن المعن�وي  ،التحسن في استھالك العلف ،أسبوع

مقارن��ة  اإلنت��اجيالتف��وق المعن��وي ف��ي قیم��ة ال��دلیل  إل��ىف��ي نس��بة الھالك��ات الكلی��ة حی��ث انعك��س ذل��ك 
الفح�م المنش�ط كم�ا  إلیھالمضاف  أوالخام  یاقبمجموعة الطیور التي تناولت العلیقة الحاویة على بذور البی

ز الكلیس�ریدات ی�وترككب�د للانخف�اض معن�وي ف�ي ال�وزن النس�بي  إل�ىمعاملة البیقی�ا الخ�ام ب�الخمیرة  أدت
الفحم المنشط للعلیقة الحاوی�ة عل�ى  إلضافةلم یكن . ة وزیادة معنویة في تركیز البروتین الكلي للدمیالثالث
الص�فات معظ�م ت�دھور السام لبذور البیقی�ا متم�ثال ف�ي  األثرفعال في التقلیل من  تأثیربذور البیقیا % ٢٠

  .االنتاجیة
  

  المقدمة
وینتش�ر  ،مھمة زراعیا أنواعحوالي عشرة  منھانبات بقولي حولي یوجد  Vicia sativaالبیقیا 

  عتب���ر ب���ذور البیقی���ات) ١٩٧٦ ،رض���وان والفخ���ري(البری���ة ف���ي القط���ر العراق���ي  األن���واعالعدی���د م���ن 
ان ب��ذور فق�د وج�د  ،محس�نة منھ�ا وراثی��ا أن�واعجی�دة بع�د اس��تنباط الغذائی��ة القیم�ة الالمحاص�یل ذات م�ن  

) ٢٠٠١ وآخ�رون، Farran ( )ب�روتین خ�ام% ٢٥ح�والي (والطاق�ة مصدر جی�د للب�روتین  یعتبرالبیقیا 
ولك�ن م�ن  )١٩٩٤، Onolو  Yalcin(  یض�یةكغ�م طاق�ة ا/ كیل�و س�عرة  ٣١٠٠ویحتوي عل�ى ح�والي 

العوام��ل الت��ي تح��د م��ن اس��تخدام ب��ذور البیقی��ا ف��ي عالئ��ق ال��دواجن ھ��و احتوائھ��ا عل��ى بع��ض المركب��ات 
 Beta-Cyanoalanineالح�امض االمین�ي الس�ام و Tannine ، Convicine , Vicine مث�ل  الضارة

الس��ام لھ�ذه الب��ذور  الت�أثیروالت�ي یع��زى لھ�ا  y-glutamyl-b-cyanoalamin وغالب�ا یك�ون عل��ى ش�كل
النامیة حیث یقلل ھذا المركب م�ن فعالی�ة الت�نفس الخل�وي للط�ائر مس�ببا الھ�الك  لألفراêوخاصة بالنسبة 

 ف�يؤثر ی�وبالت�الي  Transsulfurationالمرك�ب الس�ام یث�بط م�ن عملی�ة التناق�ل الكبریت�ي  فضال ان ھذا
  ).١٩٦٧، Russlerو   Pfeffer(االمینیة الكبریتیة األحماضاحتیاجات 

 وإنت�اجبذور البیقیا في عالئ�ق ال�دواجن ف�ان ص�فات النم�و  إدخال إلى أنتشیر بعض الدراسات 
  ب��ذور بیقی��ا ف��ي العلیق��ة % ٢٥-٧.٥عن��د مس��تویات یت��راوح ب��ین  س��لبا یت��أثرالب��یض واس��تھالك العل��ف 

)Farran ،ین  أو) ١٩٩٥وآخرون�ة % ٤٦-١٥یتراوح ب�ق المكون�ي العالئ�اً ف�فراء  أساس�ذرة الص�ن ال�م
ان ) ٢٠٠١(وآخ�رون ، Farranفي حین ذكر  ).١٩٩٠،  Lanzacو (Costanonكسبة فول الصویا و

ص���بي عي العلیق���ة یمك���ن أن ی���ؤدي إل���ى حال���ة التس���مم البیقی���ا خ���ام ف���% ٢٠تغذی���ة أف���راê اللح���م ب���ـ 
Neurotoxicity النامیة êویقلل من أداء األفرا.  

  

  ١٢/١/٢٠١١وقبولھ   ١٨/٥/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث  
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فف�ي  ،في استخدام بذور البیقیا في تغذیة الطی�ور الداجن�ة ف�ي الع�راقھناك القلیل من الدراسات  
مستویات مختلف�ة م�ن ب�ذور البیقی�ا المحلی�ة ف�ي عالئ�ق ف�روج اللح�م خل فقد اد) ٢٠٠٨( ، دراسة لـ مجید

لطی��ور ف��ي اوالفس��لجي ق��د ت��دھور  اإلنت��اجي األداء أناس��تنتج الباح��ث وم��ع اس��تخدام المعامل��ة الحراری��ة 
وف�ي . الس�ام لب�ذور البیقی�ا الت�أثیرعدم فعالیة المعاملة الحراریة في التقلی�ل م�ن أثبت لجمیع المستویات وو

الس��ام للتوكس��ینات الت��ي  األث��رقلی��ل م��ن فعالیتھ��ا ف��ي الت أثبت��تض المركب��ات بع�� أنوج��د  أخ��رىات دراس��
 وآخ�رون،ن�اجي ( S.cereviciaeتفرزھا بعض الخمائر في المواد العلفی�ة وم�ن ھ�ذه المركب�ات خمی�رة 

ث�ل م Bindersالممت�زة  أواو اس�تخدام بع�ض الم�واد الرابط�ة  Charcoalالمنشط وكذلك الفحم ) ٢٠٠٧
ل�ذلك ) ٢٠٠٠(وآخ�رون   myco fix  ،Sorbatox ،Mussaddequمث�ل  أخ�رىم�واد  أوالبنتونای�ت 

الس�ام ل�بعض  األث�راستخدام بعض ھذه المركبات في التقلی�ل م�ن  إمكانیةفان الھدف من ھذه الدراسة ھو 
  .ملفروج اللح اإلنتاجیةعلى الصفات  وتأثیرھالعضویة في بذور البیقیا المحلیة المركبات ا

  
  ھوطرائقالبحث مواد 

كلی�ة الزراع�ة والغاب�ات للفت�رة /  قس�م الث�روة الحیوانی�ة/ ھذه الدراسة في حقل الدواجن  أجریت
ف�روج اللح�م بعم�ر ی�وم واح�د غی�ر مجنس�ة م�ن ھج�ین  أف�راêباستخدام  ٢٦/٤/٢٠١٠لغایة  ٨/٣/٢٠١٠

cobb  ع�ة بواق�امالت تغذوی�ة مع�ي اربع�٤٠وزرعت عشوائیا ف êر�ة/ ف�دة  معامل�ا ولم�ا فردی�م ترقیمھ�ت
ت�ي علیقم�ن مكون�ات % ٢٠ت�م ف�ي ھ�ذه الدراس�ة اح�الل ب�ذور البیقی�ا الخ�ام المحلی�ة بنس�بة  ،سبعة اسابیع

كانت جمی�ع العالئ�ق التجریبی�ة متماثل�ة ف�ي محتواھ�ا  ،عن كسبة فول الصویاالبادي والناھي بدیال جزئیا 
  . )١جدول ال(من الطاقة االیضیة والبروتین الخام 

  
تي البادي والن�اھي المس�تخدمة ف�ي الدراس�ة م�ع اد العلفیة الداخلة في تكوین علیقنسب المو: ) ١(جدول ال

  .التركیب الكیمیاوي المحسوب للعالئق

  %المواد العلفیة 
العلیقة األولى 

  )بیقیا%صفر(
العلیقة الثانیة 

  )بیقیا خام%٢٠(
الثالثة والرابعة  العلیقة

  )بیقیا خام% ٢٠(
  ناھي  بادىء  اھين  بادىء

نفس مكونات العلیقة الثانیة 
كغم / غم٢٠مضافا إلیھا 

علف خمیرة الخبز 
S.cerevisiae أو  

كغم علف مسحوق /ملغم ٥ 
 charcoalالفحم المنشط 

  لعلیقتي البادئ والناھي 

  ٥٠  ٤٤  ٦٠  ٥٠  ذرة صفراء مجروشة
  ٩  ١٠  ١٠  ١٤  حنطة محلیة
  ١٠  ١٥  ٢٢  ٢٥  %)٤٤(كسبة فول الصویا 

  ٢٠  ٢٠  -  -  بذور البیقیا المجروشة
  ١٠  ١٠  ٧  ١٠  %) ٤٠وافي (مركز نباتي 

  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  ٠.٥  مسحوق حجر الكلس
  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ملح طعام

  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  ٠.٢٥  بریمكس فیتامینات وامالح معدنیة
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  *التركیب الكیمیائي المحسوب للعالئق 
  ٣٠٣٥  ٢٩٧١  ٣٠٣٨  ٢٩٦٣  )كغم/كیلو سعرة (ایضیة  طاقة

  ١٨.٨٣  ٢٢.٠٣  ١٨.٩١  ٢٢.١  %بروتین خام
  ٣.٤٨  ٣.٤٣  ٣.٣٨  ٣.٣٣  %الیاف خام

  ٣.٣٦  ٣.٢٨  ٣.٥١  ٣.٤١  %مستخلص ایثر
  

  . )١٩٩٤،  Anonymous(تم حساب التركیب الكیمیائي للعالئق حسب * 
  

ت�م ت�وفیر  ، م ٢×٢ ابعادھ�اعل�ى ش�كل حج�ر  في قاع�ة مقس�مة بح�واجز م�ن الس�لك األفراêربیت 
بمناھ�ل یدوی�ة مقلوب�ة من الحرارة والتھویة واالض�اءة وت�م تجھی�ز ك�ل حج�رة  اإلداریةكافة المستلزمات 

ومعالف على شكل صواني وبعد اسبوعان من العمر تم استخدام المناھل االوتوماتیكیة المعلقة والمعالف 
  .لالفراê طیلة فترة الدراسة  Ad-libitumرةحبصورة والماء  العلفم تقدیم تاالسطوانیة 
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اتب��ع برن��امج ص��حي ووق��ائي لالف��راê باش��راف الوح��دة البیطری��ة ف��ي القس��م ت��م تس��جیل البیان��ات 
نس�بة الھالك�ات وقی�اس  ،معام�ل التحوی�ل الغ�ذائي ،اس�تھالك العل�ف ،الح�ي المتعلقة بص�فات وزن الجس�م

  :)١٩٩٩( وحناناجي  أوردھاالتي  الدلیل االنتاجي للمعامالت حسب المعادلة

  =الدلیل االنتاجي 
  النسبة الحیویة× ) غم(متوسط وزن الجسم الحي 

  ١٠×معامل التحویل الغذائي × عدد ایام التربیة 
  

وبعد تنظیفھ�ا ) اناث ٥+ ذكور  ٥(طیور من كل معاملة  ١٠السابع تم ذبح  األسبوعوفي نھایة 
 ،القل�ب ،ن االحشاء كنسبة مئوی�ة م�ن وزن الجس�م الح�ي وھ�ي الكب�دافي ونسبة اوزاتم حساب نسبة التص

تراكیز البروتین الكلي ، ح�امض (والبنكریاس كما تم تقدیر المعاییر الكیمیوحیویة للدم  الطحال ،القانصة
  مجھ��زة م��ن ش��ركة (Kit)ف��ي الس��یرم باس��تخدام ع��دة تحلی��ل ج��اھزة ) الیوری��ك، والكلیس��ریدات الثالثی��ة

Bio-Labo ل  ،)سیةالفرن�وائي الكام�میم العش�ب التص�ات حس�ل البیان�م تحلی�تCRD  ة�اه لتجرب�ذات اتج  
   لتحدی��د الف��روق المعنوی��ة ب��ین المتوس��طات% ٥نك��ن عن��د مس��توى احتم��ال واح��د واس��تخدام اختب��ار د

 )Duncan ،١٩٥٥(.  
  

  النتائج والمناقشة
ان مع��دل وزن الجس��م الح��ي ) ٢(یتض��ح م��ن الج��دول  : اإلنتاجی炳炳ةالمع炳炳امالت عل炳炳ى الص炳炳فات  ت炳炳أثیر: أوال

ك�ان ) أس�بوع ٧-١و  ٤-١(لفترتي الدراس�ة  S.crevisiaeلالفراê عند معاملة بذور الیقیا الخام بخمیرة 
ب��ذور البیقی��ا % ٢٠مقارن��ة بتل��ك ف��ي طی��ور المعامل��ة الت��ي تحت��وي عل��ى %) ٥(احتمالی��ة (اعل��ى معنوی��ا 

حیث س�اھمت ھ�ذه الم�ادة ف�ي التقلی�ل م�ن اث�ر ) الرابعةالمعاملة الثانیة و(الخام او المعامل بالفحم المنشط 
ولم یالحظ وجود فروقات معنوی�ة ف�ي وزن . المركبات السامة التي یحتمل وجودھا في بذور البیقیا الخام

یالح�ظ م�ن الج�دول ایض�ا حص�ول و ،الجسم الحي بین طیور المعاملة الثالثة واالول�ى للفت�رات الم�ذكورة
لح�ي بالنس�بة لطی�ور مجموع�ة المعامل�ة ب�الفحم المنش�ط لفترت�ي الدراس�ة معن�وي ل�وزن الجس�م ا انخفاض

ال��ى وج��ود انخف��اض معن��وي ) ٢(یش��یر الج��دول  ) .االول��ى(الم��ذكورتین بالمقارن��ة م��ع العلیق��ة القیاس��یة 
العم��ر بالنس��بة لمجم��وعتي  م��ناس��بوع  ٤-١ف��ي مع��دل اس��تھالك العل��ف الی��ومي للفت��رة %) ٥احتمالی��ة (

بینم��ا ل��م یالح��ظ فروق��ات  ،بیقی��ا خ��ام او معام��ل ب��الفحم المنش��ط%  ٢٠لعلیق��ة الحاوی��ة الطی��ور المغ��ذاة با
 ٧-١(ام��ا ف��ي خ��الل الفت��رة الكلی��ة . معنوی��ة ف��ي اس��تھالك العل��ف ب��ین طی��ور المع��املتین االول��ى والثالث��ة

خ�ام فال یوجد فروقات معنویة في استھالك العلف ب�ین مجم�وعتي الطی�ور الت�ي تناول�ت البیقی�ا ال) أسبوع
وتب�ین وج�ود تراج�ع  ،م�ع المعامل�ة االول�ى الخالی�ة م�ن البیقی�ااو المض�اف الی�ھ الخمی�رة وذل�ك بالمقارن�ة 

معنوي في استھالك العلف الیومي لطیور المعاملة الحاویة على الفحم المنش�ط حی�ث بل�غ مق�دار الت�دھور 
وق�د یع�زى اح�د .الیة من البیقیاوذلك بالمقارنة مع المجموعة االولى الخ% ٧.٨٨للفترة المذكورة النسبي 

اسباب انخفاض وزن الجسم الحي للطیور المغ�ذاة ب�العالئق الحاوی�ة عل�ى ب�ذور البیقی�ا الخ�ام او المعام�ل 
) ٤-١(ب��الفحم المنش��ط ال��ى انخف��اض اس��تھالك العل��ف لطی��ور ھ��ذه المع��امالت وخاص��ة ب��العمر المبك��ر 

ال�ذي  Tannineالمض�ادات التغذوی�ة مث�ل الت�انین او احتواء بذور البیقیا على بعض ) ٢جدول ال( اسبوع
یتداخل مع عملیة تمثیل البروتین في الجسم، وبالتالي حصول التأثیر الس�لبي لنم�و الطی�ور وھ�ذا م�ا اك�ده 

ك��ذلك ) ٢(یتب��ین م��ن الج��دول  ).١٩٩٠(، Lanzacو  Costanonو ) ٢٠٠٥(وآخ��رون،  Gulایض��اً 
) أس�بوع ٧-١و  ٤-١(تحوی�ل الغ�ذائي لفترت�ي الدراس�ة لمعام�ل ال%) ٥احتمالیة (حصول تحسن معنوي 

بالنس��بة لمجموع��ة الطی��ور الت��ي تناول��ت البیقی��ا الخ��ام المعام��ل ب��الخمیرة وذل��ك بالمقارن��ة بمعامل��ة البیقی��ا 
وكذلك لم تك�ن بینھ�ا وب�ین مجموع�ة الس�یطرة الخالی�ة م�ن ب�ذور البیقی�ا فروق�ات  ،بالفحم المنشط او الخام

الس��موم الفطری��ة  Bindingھن��اك بع��ض الدراس��ات تش��یر ال��ى امكانی��ة رب��ط . تین معنوی��ة ولك��ال الفت��ر
الى جدارھا الخلوي المتك�ون م�ن الس�كریات المتع�ددة وبالت�الي التقلی�ل  S.Cerevisiaeباستعمال خمیرة 

ون��اجي وآخ��رون،  ١٩٩٦، Devegowdaو  Mahesh(م��ن الت��أثیر الس��ام لھ��ذه الفطری��ات ف��ي العلیق��ة 
 S.cerevisiaeنت�ائج ھ�ذه الدراس�ة ع�ن آلی�ة ق�د تك�ون مش�ابھة بم�ا تق�وم ب�ھ خمی�رة  حیث تشیر) ٢٠٠٧

لربط السموم العضویة الذي ی�دخل ف�ي تركی�ب ب�ذور البیقی�ا بج�دارھا الخل�وي ف�ي داخ�ل الجس�م وبالت�الي 
التقلیل من األثر الضار لھذه المركبات السامة مما ینعكس ایجابی�ا ف�ي تحس�ین نم�و االف�راê وخاص�ة ف�ي 

  .لمرحلة المبكرة من العمرا
فضال عما ذكر فان بعض التحسن في نمو االفراê المغ�ذاة ب�العالئق الحاوی�ة عل�ى ب�ذور البیقی�ا 
مع إضافة الخمیرة یمكن ان یعزى الى حالة التوازن لبعض االحماض االمینیة الكبریتیة التي یفتقر الیھ�ا 
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 êھ بذور البیقیا الخام والتي تؤثر سلبا في نمو االفرا�كما اشار الیFarran  ،رون�ان ). ٢٠٠١(واخ�ذا ف�ل
التغذی��ة بھ��ذه الم��ادة العلفی��ة ی��ؤدي ال��ى زی��ادة حاج��ة الطی��ور لھ��ذه االحم��اض الواھب��ة لمجموع��ة المثی��ل 

Methyl group  ائي��ل الم��رض التحل��لغHydrolysis  ى��ا إل��ذور البیقی��ي ب��د ف��انین المتواج��ب الت��لمرك
Gallic acid كل والذي یطرح خارجا عن طر�ى ش�ا عل�0-4یق حامض الیوری methyl gallic acid 

)Potter  وFuller  ،١٩٨٦( د�د أك�وق ،Wiryaman وDingle   ،)ا ) ١٩٩٩�ذور البیقی�واء ب�ان احت
یعتب��ر م��ن المش��اكل المھم��ة الت��ي تقل��ل م��ن القیم��ة ) كغ��م/غ��م ٠.٨٥(الخ��ام عل��ى نس��بة عالی��ة م��ن الت��انین 

للعالئ�ق الحاوی�ة عل�ى ب�ذور البیقی�ا  S. cerivisiaeفان إض�افة خمی�رة الغذائیة لھذه البذور البقولیة لذلك 
، Bendermerو  Evansف�ي دراس�ة س�ابقة ل�ـ و. قد یك�ون مص�درا مھم�ا لألحم�اض االمینی�ة الكبریتی�ة

یث��بط م��ن الفع��ل الفس��یولوجي للمركب��ات الس��امة المتواج��دة ف��ي  S.cerevisiaeأك��دا أن خمی��رة ) ١٩٦٧(
الذي یكمن في التداخل في عملیة تمثیل األحماض االمینیة الكبریتی�ة وبالت�الي تحس�ین بذور البیقیا الخام و

  . دور ھذه األحماض في تطویر الجھاز المناعي للطائر
  

او الفح��م المنش��ط  S.cerevisiaeالمعام��ل ب��الخمیرة  ،ادخ��ال ب��ذور البیقی��ا الخ��ام ت��أثیر:  )٢(ول الج��د
Charcoal الخطأ القیاسي± المتوسطات (ت االنتاجیة في عالئق فروج اللحم في الصفا(  

  )الخطأ القیاسي ±متوسط (المعامالت   

  المعاملة االولى  الصفات المدروسة
  بیقیا% صفر 

  المعاملة الثانیة
  بیقیا خام% ٢٠

  المعاملة الثالثة
  خمیرة +بیقیا خام % ٢٠

  المعاملة الرابعة
  فحم منشط+بیقیا خام % ٢٠

  )طائر/غم(وزن الجسم الحي 
  ب ١٢.٢±  ٦٥٧.٦  آ ١٢.١±  ٧١٥.٤  ب ١٢.٦± ٦٤٧.٩  آ ١٣.٤± ٦٩٧.١  اسبوع ٤-١
  ج ١٣.٣±  ١٨٤٨.٣  آب ١٦.٩± ١٩٩٠.٤  ج ١٥.٧± ١٨٥٦.٩  آ ١٦.٢±٢٠٥٣.٣  اسبوع ٧-١

  )یوم/طائر/غم(استھالك العلف 
  ج ٢.١٢±  ٤٢.٥٤  آب ١.٩١±  ٤٥.٣٥  ج٢.٣٣±  ٤٢.٨٢  ب ٢.٢٨±  ٤٤.٣٦  اسبوع ٤-١
  ب ج ٧.٣± ٩٠.٣٩  آب ٦.٩±  ٩٣.٥٧  آب ٧.٤±  ٩٤.٢٢  آ ٨.١±  ٩٨.١٢  اسبوع ٧-١

  غم زیادة وزنیة/ویل الغذائي غم علفحمعامل الت
  آ ٠.٢٧±  ١.٩٢٩  ب ٠.٢٨±  ١.٨٧٩  آ ٠.٣٦±  ١.٩٦٩  ب ٠.٢٥±  ١.٨٨٨  اسبوع ٤-١
  آ ٠.٤٤±  ٢.٤٤٨  ب ٠.٤٢±  ٢.٣٥٠  آ ٠.٥٦±  ٢.٥٤١  ب ٠.٥٢±  ٢.٣٨٧  اسبوع ٧-١

  تنسبة الھالكا
  ٧.٥  صفر  ١٥  ٢.٥  اسبوع ٤-١
  ٢.٥  صفر  ٢.٥  صفر  اسبوع ٧-٥
  ب ٠.١٧±  ١٠  ج –صفر   آ ٠.٢٦±  ١٧.٥  ج ٠.٢٢± ٢.٥  )اسبوع ٧-١(الكلي 

  ج ١٨.٦±  ١٤٤.٦  آب ١٨.٢±  ١٦٢.٦  د ٢٣.٤±  ١٠٩.٦  آ ٢٢.٥±١٧١.٩  الدلیل االنتاجي
  %.٥االحرف المختلفة افقیا یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال * 

  

  
بذور البیقی�ا الخ�ام % ٢٠العلیقة المحتویة على  إلىالخمیرة  إضافةلقد وجد في ھذه الدراسة ان 

معظ��م ف��ي تحس��ین ب��دلیل الالس��مي للمركب��ات الض��ارة ف��ي ھ��ذه الم��ادة العلفی��ة  األث��رالتقلی��ل م��ن  إل��ى أدت
 ت�أثیرمس�حوق الفح�م المنش�ط ل�م یك�ن ذات  إضافةالفراê اللحم وبالمقارنة فقد تبین ان  اإلنتاجیةالصفات 

 ،السام لبذور البیقیا وانعكس ذلك ف�ي ت�دھور معظ�م الص�فات المدروس�ة األثرایجابي ملحوظ في معالجة 
الرابط�ة  او Adsorbantsوفي ھذا المجال فقد لوحظ في بعض الدراسات ان بع�ض المركب�ات الممت�زة 

Binders  ض�واعالتي تستخدم في معالجة بع�و او  أن�ى النم�لبي عل�اثیر س�ا ت�ون لھ�ن ان یك�موم یمك�الس
  كف��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������اءة 
  التحویل الغذائي والحال�ة الص�حیة للطی�ور نتیج�ة لخاص�یة االرتب�اط م�ع بع�ض العناص�ر الغذائی�ة المھم�ة 

  ت ال���نقص الغ���ذائي الن���وعيف���ي العلیق���ة وبالت���الي قل���ة جاھزیتھ���ا للط���ائر منتج���ا م���ا یس���مى بعالم���ا
Deficiency Syndroms Specific  Scheideler)  ،ن ان  )١٩٩٣��ة یمك��ذه الحال��د وھ��ون اح��یك

احتمالی��ة ( معن��وياس��باب انخف��اض اداء الطی��ور المغ��ذاة بالبیقی��ا المعام��ل ب��الفحم المنش��ط ل��وحظ ارتف��اع 
حاویتین على البیقیا الخ�ام او المعام�ل العلقتین الفي نسبة الھالكات الكلیة في الطیور التي تناولت %)  ٥

على الت�والي ف�ي ح�ین ل�م تحص�ل ای�ة ھالك�ات بالنس�بة لطی�ور % ١٠و ١٧.٥بالفحم المنشط حیث بلغت 
المعاملة التي تناولت البیقیا الخام المعامل بالخمیرة یذكر ان معظم الھالكات في المعامالت الم�ذكورة ق�د 

-٥(ولكن مع تقدم عمر الطیور لفترة الن�اھي ) اسبوع ٤-١(اê حصلت في الفترة المبكرة من عمر االفر
انخفض��ت ھ��ذه النس��بة بش��كل كبی��ر مم��ا ی��وحي بع��دم ق��درة االف��راê الص��غیرة العم��ر بتحم��ل ) اس��بوع ٧

التغذویة التي یحتویھا بذور البیقی�ا وك�ذلك ع�دم فعالی�ة الفح�م المنش�ط ف�ي  اتالمركبات السامة او المضاد
 ،وآخ��رون Farranوف��ي ھ��ذا المج��ال فق��د ذك��ر  .لھ��ذه المركب��ات ف��ي العلیق��ة  ض��ارالالتقلی��ل م��ن الت��اثیر 
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م�ن مكوناتھ�ا حی�ث یعط�ي م�ا % ٢٠ان تغذیة افراê اللحم ببذور البیقیا الخام في العلیقة بنسبة ) ٢٠٠٥(
 Convicine  %٠.٠٨و  Vicine% ٠.٧٣و  Cyanoalanine- Bم���ن مرك���ب % ٠.٥٣یق���ارب 
ویرف��ع م��ن نس��بة الھالك��ات ومعام��ل  Neurotoxictyة التس��مم العص��بي بحال�� األف��راê إلص��ابةتكف��ي 

  التحوی����������������������������ل الغ����������������������������ذائي وھ����������������������������ذا م����������������������������ا اك����������������������������ده ایض����������������������������ا 
 production indexال���دلیل االنت���اجي یتب���ین ان ق���یم ) ٢(وم���ن مراجع���ة الج���دول  ).٢٠٠٨( ،مجی���د

لرابع�ة حی�ث س�جلت للمعاملتین االولى والثالثة كانت مرتفعة معنوی�ا مقارن�ة بتل�ك ف�ي المعامل�ة الثانی�ة وا
الثانیة الحاویة على بذور البیقیا الخام على اقل قیم�ة لل�دلیل االنت�اجي وھ�ذا انعك�اس عل�ى ور المعاملة یط

ال�ى ان الحص�ول عل�ى ) ١٩٩٩(اش�ار الفی�اض ون�اجي . انخفاض القیمة االقتصادیة لطیور ھذه المعامل�ة
  .یة فروج اللحمعد مؤشرا جیدا على تربللدلیل االنتاجي ی ١٥٠یم اعلى من ق

 :وبع炳炳ض الص炳炳فات الكیموحیوی炳炳ة لل炳炳دم المع炳炳امالت عل炳炳ى نس炳炳بة التص炳炳افي واالعض炳炳اء الداخلی炳炳ة ت炳炳أثیر: ثانی炳炳ا
ب�الخمیرة او  او معاملتھ�ا%  ٢٠ان اضافة بذور البیقی�ا الخ�ام ال�ى العلیق�ة بنس�بة ) ٣(یالحظ من الجدول 

عل��ى نس��بة ) الخالی��ة منھ��ا ل��ة االول��ىبالمقارن��ة م��ع طی��ور المعام(معن��وي  ت��أثیرالفح��م المنش��ط ل��یس لھ��ا 
ق��د اظھ��رت طی��ور المع��امالت و.والبنكری��اس والطح��ال النس��بیة للقل��ب والقانص��ة  األوزاناو  ، التص��افي

ف�ي ال�وزن النس�بي للكب�د  معنوی�ةالمض�اف الی�ھ الفح�م المنش�ط زی�ادة  واالحاویة عل�ى ب�ذور البیقی�ا الخ�ام 
المع�املتین  ة وق�د یع�زى الس�بب ف�ي زی�ادة ال�وزن النس�بي لك�الاالول�ى والثالث� مقارنة بتلك في المع�املتین

بیقیا خام او المضاف الیھ الفحم المنشط الى وجود بعض المركبات الضارة ف�ي البیقی�ا الخ�ام مث�ل % ٢٠
ومركبات مضادة لالنزیمات الھاضمة للبروتین مم�ا ی�ؤدي ال�ى  B-cyanealaninین نمركب البیتاسیانو

ال�تخلص م�ن ھ�ذه الس�موم ولع�دم وج�ود دور فاع�ل للفح�م المنش�ط ف�ي  ألج�لو یم ھذا العض�خاجھاد وتض
و ) ٢٠٠٥(،   وآح��رون  Farranھ��ذه النتیج��ة  أك��دتالتقلی��ل م��ن ت��أثیر ھ��ذه المركب��ات الض��ارة وق��د 

Sadeghi  ٢٠٠٤(، وآخرون (.  
  
فح��م المنش��ط او ال S.cerevisiaeالمعام��ل ب��الخمیرة  ،ت��أثیر إدخ��ال ب��ذور البیقی��ا الخ��ام: ) ٣(ج��دول ال

Charcoal افي�بة التص�ي نس�م ف�روج اللح�ق ف�فات  ،في عالئ�ض الص�بي وبع�وزن النس�ال
  )الخطأ القیاسي± المتوسطات (الكیموحیویة للدم عند عمر سبعة اسابیع 

  )الخطأ القیاسي± متوسط (المعامالت 

  المعاملة االولى  الصفات المدروسة
  بیقیا% صفر 

  المعاملة الثانیة
  بیقیا خام% ٢٠

  المعاملة الثالثة
  خمیرة+بیقیا خام % ٢٠

  المعاملة الرابعة
  فحم منشط+ بیقیا خام % ٢٠

  ٠.٥٤±  ٧١.٢  ٠.٧٨±  ٧١.٩  ٠.٦٢±  ٧٠.٣  ٠.٥٥±٧١.٧  نسبة التصافي مع األجزاء الماكولة
  أ ٠.٣٨±  ٣.٦٢  ب ٠.١٨±  ٣.١٦  أ ٠.٣٢±  ٣.٦٨  ب ٠.٢١±  ٣.٠٣  %الوزن النسبي للكبد 

  ٠.٥٥±٠.٦٨  ٠.٤٨±٠.٦٤  ٠.٠٦±٠.٦٢  ٠.٤١±٠.٥٩  %لب الوزن النسبي للق
  ٠.١٥±٢.٥٦  ٠.١٢±٢.٤٨  ٠.١٣±٢.٥٣  ٠.١٢±٢.٤٤  %الوزن النسبي للقانصة 
  ٠.٠٤±٠.٢٥  ٠.٠٨±٠.٢٠  ٠.٠٢±٠.٢٥  ٠.٠٤±٠.٢٣  %الوزن النسبي للطحال 

  ٠.٠٩±٠.٢٨  ٠.١١±٠.٢٥  ٠.٠٩±٠.٢٩  ٠.١١±٠.٢٧  %الوزن النسبي للبنكریاس 
  حیویة للدمبعض الصفات الكیمو

  ب ٠.٢٢ ±٣.٦٤  أ٠.٣٤ ±٤.٥٧  ب ٠.٠٩±٣.٨١  أ ٠.١٨ ±٤.٩٧  مل١٠٠/تركیز البروتین الكلي غم
  أ ٢.٠١±٤.٦٥  أ ١.٠٣±٤.٧٧  ب١.٣١±٤.٣٨  أ ١.٩١±٤.٨٣  مل١٠٠/تركیز حامض الیوریك ملغم

  أ ١.٢٤±٩٥.٦  ب ٢.١٦±٨٨.١٢  أ ١.٨٨±١٠١.٣  أ ٢.٠٥±٩٨.٦  مل١٠٠/تركیز الكیسریدات الثالثیة غم

  %.٥األحرف المختلفة أفقیا یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال * 
  

أس��ابیع فیتض��ح م��ن  ٧ام��ا فیم��ا یتعل��ق ب��بعض الص��فات الكیموحیوی��ة ل��دم ف��روج اللح��م عن��د عم��ر 
عدم وجود فروقات معنویة في مع�دل تركی�ز الب�روتین الكل�ي ب�ین مجموع�ة الطی�ور المغ�ذاة ) ٣(الجدول 

مقارن��ة بمعامل��ة الس��یطرة الخالی��ة منھ��ا، ولك��ن تب��ین وج��ود ) خمی��رة+ بیقی��ا خ��ام% ٢٠(بالعلیق��ة الثالث��ة 
بیقی��ا خ��ام او معام��ل ب��الفحم % ٢٠انخف��اض معن��وي لقیم��ة ھ��ذه الص��فة بالنس��بة لطی��ور المعامل��ة الحاوی��ة 

 المنشط وقد یعود السبب في ذلك الى ان التسمم بالسیانید یمك�ن ان ی�ؤدي ال�ى ن�زف ف�ي الرغ�امي والرئ�ة
والقلب واالمعاء مما تؤدي الى زیادة فقدان الب�روتین نتیج�ة لفق�دان ال�دم م�ن ج�راء الن�زف وھ�ذا م�ا أك�ده 

Altamir  ، رون����٢٠٠٢(وآخ ( وKenneth  ، رون����وآخ)امض ) . ٢٠٠٣����ز ح����بة لتركی����ا بالنس����ام
قی��ا بی% ٢٠الیوری��ك فق��د تب��ین ع��دم وج��ود فروق��ات معنوی��ة ب��ین معامل��ة الس��یطرة والمع��امالت الحاوی��ة 

/ ملغ��م ٤.٣٨(معام�ل باض�افة الخمی�رة او الفح�م المنش�ط ولك�ن ل�وحظ انخف�اض تركی�ز ح�امض الیوری�ك 
بیقیا خام وقد یع�ود الس�بب ف�ي ذل�ك ال�ى ان % ٢٠في مصل الدم لطیور المعاملة الحاویة على ) مل١٠٠

توى الم�نخفض لحامض الیوریك ھو المركب االخیر الناتج من تكسیر البروتین ف�ي ال�دم وق�د اتفق�ت المس�
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 Kenneth(لح��امض الیوری��ك ف��ي ال��دم بس��بب األض��رار الت��ي تس��ببھا ب��ذور البیقی��ا الخ��ام ف��ي الكلی��ة 
ویتبین من الجدول ایضاً االنخفاض المعنوي لتركیز الكلیسریدات الثالثیة في مص�ل ) . ٢٠٠٣وآخرون، 

ه المق�اییس الحیوی�ة لل�دم یع�د ان ھ�ذ. الدم في الطیور المغ�ذاة ب�الخمیرة مقارن�ة بكاف�ة المع�امالت االخ�رى
مؤشراً ایجابیا ع�ن الحال�ة الص�حیة للطی�ور الت�ي تناول�ت ب�ذور البیقی�ا المعام�ل ب�الخمیرة وبالت�الي تحس�ن 

 S. cereviciaeیستنتج من ھذه الدراس�ة امكانی�ة اس�تخدام خمی�رة الخب�ز . االداء االنتاجي والفلسجي لھا 
اج�راء دراس�ات . لب�ذور البیقی�ا الخ�ام ف�ي عالئ�ق ف�روج اللح�م  كمادة اضافیة ف�ي التقلی�ل م�ن االث�ر الس�ام

اخ��رى ف��ي تحدی��د الی��ة ت��أثیر ھ��ذه الم��ادة عل��ى المركب��ات الس��امة وكمی��ة ونوعی��ة ھ��ذه المركب��ات الض��ارة 
  .المتواجدة في بذور البیقیا المحلیة او المترسب منھا في منتجات الدواجن

  
USING  LOCAL COMMON VETCH (VICIA SATIVA)  IN POULTRY 

RATION 
2-THE EFFECT OF SACCHAROMYCES SEREVISIAE AND 

CHARCOAL TO DETOXIFICATION OF COMMON VETCH SEED 
IN BROILER RATION. 

Ibrahim Said Ibrahim Kloor 
Dept. Animal Resources\College of Agriculture and Forestry/Mosul University 

 
ABSTRACT 

The study was carried out in the farm of the poultry, college of 
agriculture & Forestry, Mosul university to study the effect of using different 
organic compounds to detoxification local common vetch for broiler chickens, 
160 one day old chicks (cobb) were used distributed into four treatments, (40 
chicks/ treatment) the first is control (without vetch), the second treatment 
contained 20% raw vetch, the third treatment contained 20% raw vetch added 
20gm S. cerevisiae/Kg feed and the fourth treatment contained 20% raw vetch 
added 5 mg activated charcoal/Kg feed. All treatments are isocaloric and 
isonitrognous. The toxic effect of the vetch were reduced by adding 
S.cerevisiae to the ration in the third treatment, which is represented by 
significant increase in live body weight (4 and 7 weeks), improved feed intake 
and feed conversion efficiency, a significant decrease in the total mortality 
percent and this finally leads to a significant improvement in production index 
compared to the birds which fed the raw vetch ration. Also adding S.cerevisiaa 
to ration were significantly reduced the relative weights of liver, it is revealed 
that adding the activated charcoal to ration containing 20% vetch had no 
detrimental effect on detoxification of common vetch.  
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