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 الملخص
أجريتتت هتتلد الةراستتة  تتي حرتتل الطيتتور الةاجنتتة التتتابح لرستت  االنتتتار الحيتتواني  كميتتة الزراعتتة  جامعتتة 

هتتتتةد الةراستتتتة إلتتتتر معر تتتتة تتتتت  ير إ تتتتا ة ب 9102 01 10ولغايتتتتة  9102 8 92تكريتتتتت لممتتتتة  متتتتن 
لطتائر  صفات البتيض  ي( Ganoderma Lucidumالفطر الريشي) مسحوق مستويات مختمفة من
شتتممت التجربتتة اربتتح معتتام ت  أستتبوعًا، 02ان تتر بعمتتر  091أستتتخة   تتي التجربتتة  الستتمان اليابتتاني 

طيتور، ال وزعتت الطيتور عشتوائيًا عمتر المعتام ت    تة ولكل معاممة عشر  مكررات و ي كل مكرر 
 -وكانت المعام ت كاالتي :

 (T1(: عميرة بةون إ ا ة مسحوق الفطر الريشي )معاممة  ) سيطر 
 (T2( عميرة م اد لها مسحوق الفطر الريشي بنسبة :)كغ  0: غ  1.0)عمد 
 (T3( عميرة م اد لها مسحوق الفطر الريشي بنسبة :)كغ  0: غ  0)عمد 
 (T4( عميرة م اد لها مسحوق الفطر الريشي بنسبة :)كغ  0: غ  . 0)عمد 

 تتتتة النوعيتتتتة ال ظهتتتتر تفتتتتوق إ تتتتا ة مستتتتحوق الفطتتتتر الريشتتتتي بينتتتتت تحستتتتن  تتتتي بعتتتتض صتتتتفات البي
 ي صفة ةليل الصتفار لممعاممتة ال انيتة وتحستن ةليتل البيتاض لممعاممتة ال ال تة ممتا  (P<(0.05معنوي

أةى إلتتر ارتفتتتاع وحتتتة  هيتتتو وبفتتتروق معنويتتتة لممعتتاممتين ال ال تتتة والرابعتتتة مرارنتتتة متتتح المعاممتتتة ا ولتتتر 
صتتفات معامتتل شتتكل البي تتة والنستتبة  ،  يمتتا لتت  تظهتتر  تتروق معنويتتة بتتين المعتتام ت  تتي)الستتيطر (

وبشتتكل عتتا  او تتحت الةراستتة ان ا تتا ة مستتحوق الفطتتر الريشتتي   المئويتتة لكتتل متتن البيتتاض والرشتتر 
االحمر يمكن ان يحسن من بعض الصفات النوعية لبيض طتائر الستمان  والتلي ستاعة  تي للت   ان 

 ة لمطيور ا ا ته الر الع ئق عمل عمر التحسن  ي الحالة الصحية واالنتاجي
 المقدمة

ُتعتتة صتتناعة الطيتتور الةاجنتتة احتتة االعمتتة  الرئيستتية الدتصتتاةيات العةيتتة 
ستتتتترعة ةور  رأس المتتتتتال  تتتتتي البمتتتتتةان لمتتتتتا لهتتتتتا متتتتتن مزايتتتتتا تتم تتتتتل متتتتتن 

ويعتبتر ، [0]والمساهمة الكبير   ي مة احتياجات المستهمكين من الغتلا  
طتتتتائر الستتتتمان اليابتتتتاني متتتتن الطيتتتتور ال نائيتتتتة الغتتتترض ال تنتتتتت  البتتتتيض 

هي من جهة غزير   ي انتتار البتيض ويصتل معتةل انتاجهتا التر والمح   
بي تتتة  تتتي الستتتنة ومتتتن جهتتتة أختتترى  تتتان معتتتةل نموهتتتا  901اك تتتر متتتن 

ويربتتر  تتمن أنظمتتة التربيتتة  .[2] ستريح لكونهتتا لات معتتةل ايتتض مرتفتح
طيتتر  تتي المتتتر المربتتح( كمتتا يتميتتز  011-81المك فتتة لصتتغر حجمتته )

 08-02يتو  ترريبتًا( و تتر   رتس دصتير  ) 01برصر الفتر  بتين الجيمتين )

يو (، ويعتبر لح  السمان الياباني متن المحتو  البي تا  الجيتة  والصتحية 
 الغلائية    كما يعة بيض السمان الياباني ماة  عالية الريمة

إّن العةية من أصتناد الفطتر تحتتوي عمتر الك يتر متن المركبتات والمتواة 
الغلائيتتتة المفيتتتة  جتتتةًا لصتتتحة اتنستتتانر إل يعتبتتتر الفطتتتر متتتن المصتتتاةر 

، بات تا ة إلتر أّنته مصتةر D الغلائية الرميمتة التتي تحتتوي عمتر  يتتامن
 ممتتتتتاز لمبتتتتروتين، وطعتتتتا  صتتتتحي ممتتتتتاز  نظمتتتتة الطعتتتتا  المخصصتتتتة
تنرتتاص التتتوزنر  ّنتتته دميمتتتة الستتعرات الحراريتتتة، ويطيتتتل الشتتتعور بالشتتتبح 

    بعة تناول الوجبات
 Ganoderma) االحمتتتتتر الريشتتتتتي الفطتتتتتر الفطريتتتتتات هتتتتتلد ومتتتتتن

lucidum )م تل شتعبية أستما  الفطتر ولهلا Mannentake ، Holy 
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Mushroom ، Ling Chi، Ling Zhi Cao الفطتتر هتتلا ويتتزرع 
، االمريكيتة المتحتة  والواليات وماليزيا واليابان الصين من كل  ي تجارياً 

 عتتن عبتتار  الريشتتي والفطتترويمكتتن زراعتتته  تتي معظتت  البمتتةان ا ستتيوية، 
 صتتمبة المظمتتة تشتبه ودمنستتو  المعتتة صتمبة ستتاق لتته المممتس لحمتتي  طتر
 إلتتر تتحتتول ان تمبتت  ال  تت  البةايتتة  تتي مصتتفر لتتون لات الشتتي  بعتتض
ينمتتتو عمتتتر جتتتلوع ا شتتتجار م تتتل  البنتتتي وربمتتتا المحمتتتر الررمتتتزي المتتتون
ويحتتتتتوي  تتتتي تركيبتتتته الكيميتتتتائي عمتتتتر العةيتتتتة متتتتن المتتتتواة    [1]البمتتتتوط

 الغلائيتتة المهمتتة كالبروتينتتات والكربوهيتتةرات واالليتتاد الختتا  واالحمتتاض
و  6.66و  21.16و  02.62نستتتتتبها )  الةهنيتتتتتة والرمتتتتتاة والتتتتتتي تشتتتتتكل

 لتتتتلل  هتتتتة ت الةراستتتتة  [.]( % عمتتتتر التتتتتوالي 9..8و  0.99و  0.09
ا تتتتا ة مستتتتتويات مختمفتتتة متتتتن الفطتتتتر الريشتتتي االحمتتتتر وا تتتترد  تتتتي  التتتر

  لون الريش الصفات النوعية لبيض طائر السمان الياباني البني
 

 [.]( نسب وكميات المعادن الموجودة في الفطر الريشي االحمر1رقم )
 كمية المعةن المعةن
 %  Ca 1.99 كالسيو 
 % K 1.11 بوتاسيو 
 Na 992.88 ppm صوةيو 

 Fe 090.16  ppm حةية
 Mn 60.12  ppm منغنيز
 Zn 00..2 ppmزن  

 P 30.17 ppm  وسفور
 %.1.1 المغنيسيو 
 % 1..6 النحاس

 

 المواد وطرق العمل
أجريتتتتت هتتتتلد الةراستتتتة  تتتتي حرتتتتل الطيتتتتور الةاجنتتتتة التتتتتابح لرستتتت  االنتتتتتار 

ولغايتة  9102 8 92لممتة  متن الحيتواني  كميتة الزراعتة  جامعتة تكريتت 
إ تتتتا ة مستتتتتويات   هتتتتة ت الةراستتتتة إلتتتتر معر تتتتة تتتتت  ير 9102 01 10

 تي  (Ganoderma Lucidum) الفطتر الريشتي مستحوق مختمفتة متن
 ان تتر 091أستتتخة   تتي التجربتتة  ، طتتائر الستتمان اليابتتانيللتتة  اصتتفات 
أستتبوع ، تتت  تربيتتة الطيتتور  تتي ادفتتاص  02بعمتتر اليابتتاني  الستتمان طتتائر

ستتت  لمرفتتتص   1. × 1.×  1.مشتتتبكة ب   تتتة طوابتتتق وب بعتتتاة  حةيةيتتتة
شتتتممت التجربتتتة اربتتتح  ُعتتتة كتتتل دفتتتص مكتتترر ال دفتتتص 1.الواحتتتة عتتتةة 

طيتتتور      تتتة معتتتام ت كتتتل معاممتتتة عشتتتر  مكتتتررات و تتتي كتتتل مكتتترر 
وكانتتتتت المعتتتتام ت  عتتتتت الطيتتتتور عشتتتتوائيا عمتتتتر المعتتتتام تبحيتتتت  وز 
 -كاالتي:

(T1 عميرة بةون إ ا ة :) ) مسحوق الفطر الريشي )معاممة سيطر 
(T2 عميرتتتتة م تتتتاد لهتتتتا :)( غتتتت 1.0مستتتتحوق الفطتتتتر الريشتتتتي بنستتتتبة :
 عمد(كغ  0
(T3( عميرتة م تاد لهتا مستحوق الفطتتر الريشتي بنستبة :)كغتت  0: غت 0

 عمد(
(T4( عميرتتتة م تتتتاد لهتتتا مستتتتحوق الفطتتتر الريشتتتتي بنستتتبة :)غتتتت . 0 :
 عمد(كغ  0

لتتتتتر   9ب ستتتتتيكية المرموبتتتة ستتتعة جهتتتز المتتتا  بصتتتتور  حتتتر  بالمناهتتتل ال
، ، الحتترار وكانتتت ظتترود التجربتتة متشتتابهة متتن حيتت  مستتاحة ا دفتتاص

 التهوية، اتنار ، ك ا ة الطيور، التغلية و ترةي  الما  
 :الصفات المدروسة

بي تتة متتتن كتتل معاممتتة واجتتترا   00 تُاختتل الصفففات النوعيففة لمبيضفففة:
 الرياسات االتية عميها: 

ُستتجمت دياستتات عتترض وطتتول البي تتة بواستتطة  البيضففة:معامففل شففكل 
معامتل  حستا ) الفيرنيا االلكترونية( التتي ترتيس بتالمممتر وتت  الرةمةآلة 

 :   [0] شكل البي ة و ق المعاةلة التالية

 
بعتة كستر البتيض المت خول متن كتل  :وزن الصفار ووزن البياض )غفم(

مكتتترر و صتتتل الصتتتفار عتتتن البيتتتاض تتتت  اختتتل الصتتتفار ووزنتتته بتتتالميزان 
الحستتتتتاس االلكترونتتتتتي  تتتتت  بعتتتتتةها اختتتتتل وزن البيتتتتتاض وستتتتتجمت الرتتتتترا   

( Fr-H1200( موةيتتتل)Citizrnباستتتتخةا  ميتتتزان حستتتاس نتتتوع  ستتتتزن)
 بعتة طترو وزنحست  وزن البياض   )مرتبتان بعة الفارز (  1.10وبةدة 

 الصفار ووزن الرشر  مح االغشية من وزن البي ة الكمي 
متتتتتتتح  )وزن الصتتتتتتتفار ل وزن الرشتتتتتتتر  –وزن البيتتتتتتتاض ل وزن البي تتتتتتتة 

 (االغشية
بعتتتة االنتهتتتا  متتتن اختتتل الرياستتتات وزن القشفففرة وقيفففاس سفففمك القشفففرة: 

لمصتتفار والبيتتاض اختتتلت دشتتر  كتتتل بي تتة عمتتر حتتتةى ووزنتتت بواستتتطة 
الميزان الحساس وت  تسجيل درا   الوزن )غت (  ت  اختل نفتس الرشتر  لكتل 
بي تتتة و تتت  ديتتتاس ستتتمكها متتتن وستتتط البي تتتة باستتتتعمال جهتتتاز الفيرنيتتتا 

  المتحركة)مم ( 
بي تة متن كتل معاممتة  00خلت اُ  القياسات النوعية الداخمية لمبيضة :

 كتتل نهايتتة  تتتر  إنتاجيتتة وكستترت كتتل بي تتة عمتتر ستتط  زجتتاجي مستتتو  
   واجريت الرياسات االتية عميها:

متتن متتودعين  الصتتفار ديتتاس دطتترتتت   ارتفففاا الصفففار:و  قطففر الصفففار 
 الرةمتتةبواستتطة آلتتة  الصتتفار متتن مركتتز االرتفتتاع يرتتاس و واختتل المعتتةل

 التي تريس بالمممتر  )الفيرنيا االلكترونية(
يحستت  معتتةل هتتلد الصتتفة بتطبيتتق المعاةلتتة التتتالي التتتي  دليففل الصفففار:

 :[0]لكرها 

 
ديتاس ارتفتتاع البيتاض بواستتطة آلتتة تتت   قطففر البيففاض: و ارتففاا البيففاض

 ) الفيرنيا االلكترونية( التي تريس بالمممترالرةمة
 :[0] التاليةُحس  معةل ةليل البياض بتطبيق المعاةلة  دليل البياض:

 
 [6]ُحسبت وحة  هيو بتطبيق المعاةلة التالية التي لكرها  وحدة هيو: 



 8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 
 

26 

H.U = 100Log( H + 7.57 – 1.7 W0.37 ) 

   ال ان:
= H ) ارتفاع البياض )مم 
=W ) وزن البي ة )غ 

بعتتة كستتر البي تتة و صتتل الصتتفار  النسففبة المئويففة لمكونففات البيضففة: 
الصتتتتفار والبيتتتتاض والرشتتتتر  )متتتتح وزان كتتتتل متتتتن أعتتتتن البيتتتتاض ستتتتجمت 

االغشتتتية( عنتتتةها استتتتخرجت النستتتبة المئويتتتة لممكونتتتات ال   تتتة بتطبيتتتق 
 : [0]التي لكرها  المعاةالت التالية

 

 

 
تتتتت  تحميتتتتل بيانتتتتات التجربتتتتة باستتتتتخةا  التصتتتتمي   التحميففففل ائحصففففائي:
( لةراستتتتتة تتتتتت  ير المعتتتتتام ت المةروستتتتتة  تتتتتي CRDالعشتتتتتوائي الكامتتتتتل )

الصفات المختمفة   ودورنت الفروق المعنوية بتين المتوستطات باستتخةا  
واستتعمل البرنتام  االحصتائي الجتاهز ، [6]اختبتار ةنكتن متعتةة الحتةوة 

  ي التحميل االحصائي [ 8]
 

نسب المواد العمفية الداخمة في تكوين عميقة الطيور ( 2جدول رقم )
 المستعممة مع التركيب الكيميائي المحسوب

 عميرة % الماة  العمفية
 02 لر  صفرا 
 1 حنطة
 92 % بروتين خا (..كسبة  ول الصويا )
 0 حيواني* مركز بروتيني

 9 زيت نباتي ) زهر  الشمس (
 6.. حجر الكمس
 1.1 مم  طعا 

 %011 المجموع الكمي
 **التركي  الكيميائي المحسو 

 9882.1 مم مة )كيموسعر  كغ ( طادة
 19.865 بروتين خا  %

 1.065 اليسين %

 0.355 مي يونين %

 0.718 م يايونين ل سستين %

 2.16 كالسيو  %

 98 1  سفور %
 ( المنتتتتت  متتتتتن شتتتتركة هولنةيتتتتتةWAFIالمركتتتتز البروتينتتتتتي الحيتتتتواني التتتتتوا ي )*
(Met. Energy: 2150 Kcal/kg ، %.1 Crude protein ،Crude 

Fat 5.0%  ،Crude Fiber 2.0%  ،Calcium 5.30%  ،Lysine 

3.85%   ،Phosphorus 4.65%  ،Methionine 3.70%  ،Meth + 

Cyst 4.10% )  
  [2]حس  التركي  الكيميائي تبعا لتحاليل المواة العمفية الوارة   ي ** 

 النتائج والمناقشة
وجتوة  تروق معنويتة بتين  إلتر عتة ( 3)تشير النتائ  المبينة  ي الجتةول 

المعتتتتام ت  تتتتتي صتتتتتفات معامتتتتتل شتتتتتكل البي تتتتتة ووزن الرشتتتتتر  والنستتتتتبة 
المئويتتتة لمبيتتتاض والنستتتبة المئويتتتة لمرشتتتر  ، وبينتتتت النتتتتائ  تفودتتتًا معنويتتتًا 
لممعاممتتة الرابعتتة  تتي صتتفة وزن الصتتفار عمتتر المعتتاممتين ال انيتتة وال ال تتة 

لستتتيطر ( ولتتت  تظهتتتر  يمتتتا لتتت  يظهتتتر  تتترق معنتتتوي متتتح المعاممتتتة ا ولر)ا
 تتتتروق معنويتتتتة بتتتتين المعتتتتام ت ا ولتتتتر وال انيتتتتة وال ال تتتتة لتتتتنفس الصتتتتفة 
المتتلكور  انفتتتًا، و تتي صتتتفة وزن البيتتاض تفودتتتت المعاممتتة ال ال تتتة معنويتتتًا 

)الستتتتيطر (  يمتتتتا لتتتت  تظهتتتتر  تتتتروق معنويتتتتة متتتتح  عمتتتتر المعاممتتتتة ا ولتتتتر
المعتتتام ت المعتتتاممتين ال انيتتتة والرابعتتتة ولتتت  تظهتتتر  تتتروق معنويتتتة بتتتين 

ا ولتتتر وال انيتتتة والرابعتتتة، وبينتتتت النتتتتائ  تفتتتوق المعاممتتتة ال ال تتتة معنويتتتًا 
عمتر المعتام ت ا ولتر وال انيتة والرابعتة  تي صتفة ستم  الرشتر   يمتا لت  
تظهر أي  روق معنوية بين المعام ت ا ولر وال انية والرابعة، امتا  تي 

عنويتتًا عمتتر المعاممتتتة صتتفة ةليتتل الصتتفار  رتتتة تفودتتت المعاممتتة ال انيتتتة م
ال ال تتة  تتي حتتين لتت  تظهتتر  تتروق معنويتتة متتح المعتتاممتين ا ولتتر والرابعتتة 
كمتتتا لتتت  تظهتتتر  رودتتتًا معنويتتتة بتتتين المعتتتام ت ا ولتتتر وال ال تتتة والرابعتتتة 

،  1.18،  0..1،  1.12لتتتتنفس الصتتتتفة المتتتتلكور  انفتتتتًا وبمغتتتتت ديمهتتتتا )
 ال تتتة تفودتتتًا معنويتتتًا ( عمتتتر التتتتوالي، واظهتتترت المعاممتتتة ا ولتتتر وال 1..1

عمر المعاممتين ال انية والرابعة  ي صفة ةليل البياض  تي حتين لت  تكتن 
هنتتا   رودتتًا معنويتتة بتتين المعتتتاممتين ال انيتتة والرابعتتة، وتفودتتت المعاممتتتة 
الرابعة وبفروق معنوية عمر كل من المعاممتين ال انية وال ال تة  تي صتفة 

معنويتتة متتح المعاممتتة ا ولتتر   النستتبة المئويتتة لمصتتفار ولتت  تظهتتر  تتروق
إل لتتت  يجتتتة [ 01]واتفرتتتت هتتتلد النتتتتائ  متتتح البيانتتتات التتتتي توصتتتل إليهتتتا 

 تروق معنويتة  تي صتفة نستبة البيتاض واختمفتت معته  تي النستبة المئويتة 
لتتوزن الرشتتر  إل وجتتة  رودتتًا معنويتتة  تتي ةراستتته عمتتر ستت لتين متتن طتتائر 

تائ   ي صتفة ةليتل الصتفار السمان الياباني ا بيض والبني ول  تتفق الن
ولتت  تتفتتق  ،...1المعتتةل العتتا  لتتةليل الصتتفار هتتو حيتت  أشتتار إلتتر ان 
، ولتت  2..1إل وجتتة ديمتتة ةليتتل الصتتفار [ 00] إليتته النتتتائ  متتح متتا أشتتار

معتةل ةليتتل  حيت  أشتتاروا إلتر ان[ 09]تتفتق النتتائ  متح متتا توصتل إليته 
، اتفرتتت هتتلد النتتتائ  متتح البيانتتات التتتي توصتتل إليهتتا  %2.011البيتتاض 

 تتتي ةراستتتته عمتتتر بعتتتض الصتتتفات النوعيتتتة لبتتتيض طتتتائر الستتتمان [ 01]
الياباني  ي صفات كل من ةليل البياض وةليل الصفار والنستبة المئويتة 

 لكل من الصفار والبياض  
يعتمة ةليل البياض عمر دطرد او ارتفاعه والتتي يتت  تحةيتةها مستبرًا متن 
خ ل محتواد من البروتينات و محتواها متن االحمتاض االمينيتة والستيما 

المسؤول عن الروا  الج تيني لمبياض التلي يتؤةي بروتين االو اميوسين 
يتتر بتةورد إلتتر ارتفتاع دتتي  وحتة  هيتتو وهتي متتن المرتاييس المهمتتة  تي التعب

عن نوعية البياض ودة يعوة الستب   تي التحستن  تي نوعيتة البتيض إلتر 
متتا يتميتتز بتته طتتائر الستتمان اليابتتاني  تتي دابميتتته لمراومتتة ا متتراض ممتتا 
يجعتتل استتتفاةته أك تتر متتن العناصتتر الغلائيتتة المتتتو ر   تتي العمتتد وكتتلل  
الظترود التتتي تو رهتتا محتويتات الفطتتر الريشتتي ةاختل ا معتتا   تتي زيتتاة  

   [00، .0]ل العناصر الغلائية وامتصاصها تم ي
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ودتتتة يعتتتزى ستتتب  التحستتتن  تتتي النتتتتائ  التتتتي توصتتتمنا إليهتتتا  تتتي ةراستتتتنا 
وخصوصًا  ي صفة ةليتل الصتفار إلتر الستكريات المعرتة  الموجتوة   تي 
الفطتر الريشتتي ا حمتتر والتتتي تعمتتل عمتتر ربتتط العناصتتر الغلائيتتة وزيتتاة  

اله تتتتمية ممتتتتا يزيتتتتة  تتتتي تم يمهتتتتا وامتصاصتتتتها   متتتتة  برائهتتتتا  تتتتي الرنتتتتا
 واالستفاة  منها  ي تحسين نوعية البي ة 

 

 ( تأثير إضافة مستويات مختمفة من مسحوق الفطر الريشي االحمر إلى العميقة عمى الصفات النوعية لبيض طائر السمان الياباني3جدول رقم )
 T4المعاممة الرابعة  T3المعاممة ال ال ة  T2المعاممة ال انية  T1المعاممة ا ولر )السيطر (  لمبيضالصفات النوعية 

 1.62a 68.01±1.21a 62.29±1.22a 62.99±1.2.a±66.02 معامل شكل البي ة

 ab ..19±1.12  b 1.28±1.00  b ...1±1.0.   a 1.00±18.. وزن الصفار)غ (

 b 2.00±1.02 ab 2.20±1.0.  a 2..6±1.08 ab  .1.0±2.01 وزن البياض)غ (
 1.12a 0.20±1.11a 0.29±1.12a 0.0.±1.1.a±0.21 وزن الرشر )غ (
 b 1.96±1.10  b 1.10±1.10  a 1.92±1.11  b  1.10±1.92 سم  الرشر )مم (

 ab 1..0±1.118 a 1.18±1.116 b 1..1±1.116 ab 1.118±1.12 ةليل الصفار

 a 1.01±1.11. b 1.01±1.112 a 1.01±1.110 b .1.11±1.09 ةليل البياض

 ab 11.0.0.65± b 19..9±1.20 b 10.20±1.2. a 0.62±.2..1 النسبة المئوية لمصفار%

 a 0.75 01..8±1.86a 0..1.±0.12a 00.26±1.20a ±51.75 النسبة المئوية لمبياض%

 1a 01.12±1..1a 01.9.±1..2a 09..2±1.92a..1 ±01.21 النسبة المئوية لمرشر %
 0.01c 8..006±0.11 bc 86.611±0.99 ab 21.901±0.98 a±.81.09 وحة  هيو

  الخط  الرياسي ± ا ردا   من الجةول تم ل المتوسطات 
( االحرد المختمفة  من الصد الواحة تشير إلر وجوة  رودات معنوية عنة مستوى احتماليةp<0.05 ) 
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Effect of the adding (Ganoderma lucidum) powder at different levels in 

some  Egg Quality Traits of Japanese quail 
Samawal S.A. Al-Tikriti , Abdulhaq I.J. Al-Doori 
College of agriculture,  University of Tikrit, Tikrit  , Iraq 

 

Abstract 
This study was carried out at the poultry farm of the Animal Resources Dept/ College of Agriculture, University 

of Tikrit, for period from 29/8/2016 to 31/10/2016. The study aimed to know the effect of Ganoderma 

(Ganoderma lucidum) addition as a powder into diet performance of quail birds eggs (Coturinx Coturinx 

Japonica), The experiment included 120 female quail birds at age 16 week. The Quails were divided into four 

treatment groups with ten replicates per each treatment which involved three female birds' in cages each 

contained. The Birds distributed randomly and the tracked  follows:- 

T1. Basil Diet (BD) with out (Control). 

T2. BD Ganoderma powder 0.5 g:1kg diet. 

T3. BD Ganoderma powder 1g:11kg diet.  

T4. BD Ganoderma powder 1.5 g:1 kg diet.  

*Some of the characteristics of eggs were compared with the coefficients of each other. 

*The results of adding Ganoderma powder indicated significant (p≤0.05) improvement in some egg quality 

characteristics in treatment four, significant increase in yolk index in treatment tow and albumen index in 

treatment three that cause increase significantly improvement in haug unit compared with control treatment, 

otherwise there were no significant differences in egg shapes, yolk and albumen percentage during the most 

period of this experiment. the study showed that the addition of Ganoderma powder can improve some of the 

qualitative characteristics of quail eggs, which has helped to add to the diets to improve the health and 

productivity of birds. 

 

 


