
 استخدام كسب الساليكورنيا في عالئق الدجاج البياض

 

 أحمد عبد العزيز العبدين

 

 يلتمسالمملكة العربية السعودية  فيحدثت  التيصناعة الدواجن  فيإن المتأمل للنهضة النوعية : ملخص

ولنأخذ على سبيل  هذا المجال, فيوالتصدير  اتيالذ الكتفاء أدى إلى تحقيقا الذيعن كثب التطور الهائل 

هذا  فيالتخصصية إلى مائة ونيف من المشاريع  4991قفزت عام  التيالمثال مشاريع الدجاج البياض 

مليون بيضة سنويا وجانب أخر وفى نفسه بلغت مشاريع  9999يقارب  ما المالي إنتاجهاوكان  ،المجال

مليون صوص.  952تقارب  اإلجماليمشروع, وكانت حصيلة إنتاجها  ةثالثمائ يقارب الدجاج الالحم ما

 فيأرضية صلبة وقوية  تستلزم إيجادإنتاج الدواجن  فيالنهضة الهائلة  هذهيدرك جليا أن  القارئولعل 

أن بالدنا تتصف  ليخفىتتغذى عليها تلك الدواجن كالذرة وفول الصويا وغيرها. ومما  التيإنتاج المحاصيل 

يضعنا أمام  أم سطحية مما المواد المالئة سواء أكانت جوفية فيبجو قاري وأحوال مناخية صعبة مع ندرة 

يستورد منها قدر  المحاصيل وتخفيض ما إنتاج في الذاتياالكتفاء معادلة صعبة تتطلب إيجاد نوع من 

 . اإلمكان

المملكة العربية السعودية يتطلب تكلفة مالية  يفتلك المحاصيل  إلنتاجوالشك أن إقامة مشاريع 

 آليةوألجل ذلك كان البد من القيام بدراسات متخصصة تهدف إلى إيجاد ’ باهظة واستنزافا للموارد المائية

تصلح ألن كبديل للذرة وفول  التيالوصول إلى محاصيل بديلة تحتوى على العناصر الغذائية  يفتمثل ت

 عالئق الدواجن وفى الوقت نفسه تكون مالئمة للظروف البيئية للملكة. فيالصويا 

 تروى والتي(  Halophytesاألولية عن أمكانية استخدام البحرية المعروفة باسم ) تالدراساأسفرت بعض 

توجد دراسات سابقة تتعلق  تغذية دجاج اللحم ولكن ال فيالماء المالح, ومنها السايكورنيا,  بماء البحر أو

 بتغذية الدجاج البياض  كسب الساليكورينا.

 

 نبات السالكورينا 

 المنتج روى بماء البحر أو بالماء المالحت والتي( Halophytesهو أحد النباتات المحبة للملوحة المعروفة )

زيت والغنى باألحماض الدهنية العديدة غير المشبعة  ٪33-92تحوي على  والتيللنبات هو البذور  الرئيسي

 ن٪ صابوني9بروتين,  ٪33-33كما تحتوى على  (,Iinoleic acidوعلى وجه الخصوص حمض الينوليك )

تساوى أو  الخضراءالكتلة وكمية البذور المتحصل عليها من النبات وكذا  واألليافبينما محتواة من الرماد 

 تروى بالماء العذب مثل فول الصويا تباع الشمس. والتيتفوق مثيلتها من محاصيل البذور الزيتية 

 

 



 الدراسة : أهداف

بالمقارنة مع المحاصيل  علفيالدراسة تستهدف تقييم كسب الساليكورنيا كمكون  هذهفإن  تقدم, على ما

 الخصوبةالبياض, نسبة  اججالد أداءية الدجاج البياض وأثر ذلك على ذتغ فيتدخل  التيالتقليدية المعروفة 

 ر الدم.يوبعض معاي والفقس,

 التجربة:

 طريقة العمل:

من  مختلفةتم تغذيتها على عالئق  التي البلديالدجاج  األبيضن روهاللج ساللتيهذه الدراسة  في استخدمت

خمس مجاميع لي . قسمت الطيور إاإلنتاجاسبوع من  93حيث محتواها من كسب الساليكورنيا خالل 

 امالت التالية:عللم وأخضعت’ تجريبية من ثالثة مكررات لكل ساللة

 ٪3.5بروتين خام, %41مجموعة مشاهدة, وهى تتغذى على عليقة دجاج بياض تجارى ) -4

 كيلو كالورى طاقة ممثلة/كجم(. 9295كالسيوم,

 يكورينا.كسب السال ٪1 إليهاعليقة دجاج بياض تجارى مضاف  -9

 كسب الساليكورينا. ٪ 8 إليهاعليقة دجاج بياض تجارى مضاف  -3

 كلسترول. ٪.و 8و ٪8 إليهعليقة دجاج بياض تجارى مضاف    -1

 ول فقط ٪ كلستر .8 إليعليقة دجاج بياض تجارى مضاف  -5

 

 :القياسات

  :يوم جري خاللها قياس 98كل فترة  التجربة لمدة خمس فترات, استمرت

 البيض,الحيوية, االستفادة الغذائية( إنتاجياض )وزن الجسم,كمية العلف المستهلك, الدجاج الب أداء-4

 لون الصفار, وزن الصفار, كلسترول الصفار(.’جودة البيض)وزن البيض,سمك القشرة-9

 نسبة الخصوبة والفقس وذلك عند نهاية التجربة.-3

لحجم المعبأ لكرات الدم( وذلك عند نهاية الدهون الكلية,ا ,االبالزمبعض معايير الدم )تركيز كلسترول -1

 التجربة.

 

 التحليل االحصائى:

 اإلحصائي( التابع لنظام التحليل GLMج الخطى العام )النموذ باستخدام حللت البيانات إحصائيا

(SAS,1986.) 

 

 :النتائج

 إنتاج مستهلك,( على العلف الp<0.05كسب الساليكورينا أثرت سلبيا) ٪1على  ةالتغذي إندلت النتائج على 

( جميع الصفات p<05تأثرت سلبا) %8نسبة  كسب الساكيلوريناالى  زيادةالبيض ولون الصفار. وعند 

الحيوية,كولسترول الصفار والحجم المعبألكرت الدم,ونسبة الخصوبة والفقس.أدت إضافة  باستثناءالمدروسة 

فيما يختص وزن  رنيا بشكل تامكسب الساليكو ٪8العليقة المحتوية على  إلىمن الكوليسترول  8٪

تحسين  إلىكما أدت  ,ةالغذائيفبما يختص إنتاج  البيض واالستفادة  جزئيوبشكل  الجسم,كمية بالزما الدم,



كوليسترول بمفردة لم تؤثر على جميع الصفات  ٪8 ولكن لم تؤثر على لون الصفار.إضافة سمك القشرة,

نتائج هذه الدراسة كسب نبات الساكيلورينا يؤثر سلبا  منيتضح  الصفار ووزنه. لون باستثناءالمدروسة 

تغذية الدجاج  فيالكسب  استخدامإمكانية  إلىعلى أداء الدجاج البياض وعلى جودة البيض. كما تشير النتائج 

العليقة المحتوية  إلىالكوليسترول  إضافةالبياض عن التخلص من أثر الصابوني السلبي وذلك عن طريق 

 البد من إيجاد بالتالي سعره الرتفاعالعليقة غير عملية  إلىاليكورنيا.لكن إضافة الكوليسترول على نبات الس

 .نبات الساليكورنيا فيللصابونين  السلبيطرائق بديلة أكثر اقتصادية للتغلب على هذا األثر 

 


