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تأثير أضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي لنبات االلوفي ار في بعض الصفات الفسمجية لفروج المحم
 واحمد طايس طه1رؤيا فريد القيسي

 قسم الثروة الحيوانية/  كمية الزراعة/ جامعة تكريت

الخالصـــة

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة تأثير المستخمص المائي لنبات االلوفي ار في بعض الصفات
 غير مجنس جرى308 Ross  فرخاً من فروج المحم نوع120 أستخدم فييا, الفسمجية لفروج المحم

, ) فرخ لكل معاممة وبثالثة مكررات30( تقسيميا عشوائياً بعمر يوم واحد الى أربع معامالت وبواقع
المعاممة. غذيت الطيور عمى العالئق القياسية وتمت إضافة المستخمص الى ماء الشرب وكما يمي

) ماء مضاف لو مستخمص ىالمT2( ) ماء اعتيادي (بدون إضافة ) المعاممة الثانيةT1( االولى
%0.5 االلوفير بتركيز
ا
) ماء مضاف لو مستخمص ىالمT3( المعاممة الثالثة,%0.25 األلوفي ار بتركيز
 واظيرت النتائج أن, %1 ) ماء مضاف لو مستخمص ىالم األلوفي ار بتركيزT4( اما المعاممة الرابعة
إلضافة المستخمص المائي ليالم نبات االلوفي ار اثر خافض معنوي في العدد الكمي لخاليا الدم الحمر

: الكممات المفتاحية
,  فروج المحم, نبات االلوفي ار
 صفات. صفات الدم الفسمجية
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ومكداس الدم وتركيز الييموكموبين في حين كان ليا اثر رافع لمعدل ىيموكموبين الكرية والعدد الكمي

 وفيما يخص صفات الدم الكيموحيوية فقد ادت المعاممة باستعمال المستخمص. لخاليا الدم البيض

المائي ليالم نبات االلوفي ار الى انخفاض معنوي في تركيز الكموكوز وبروتين االلبومين ولم تكن ىناك
. فروق معنوية في كل من تركيز البروتين الكمي والكموبيمين والكولسترول وحاض البوليك
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ABSTRACT
This study was aiming studded adding different levels of aqueous extract of
Aloe vera gel plant on some physiological treats of broiler, we used 120 one
day old Ross- 308 unsexed broiler which divided randomly to four treatment
by (30) chick per treatment with three replicates as following:
First treatment (control group) birds feed with standard diet plus normal
water. Second, third and fourth treatments birds feed with standard diet plus
water with( 0.25%,0.50%and 1 )of aqueous extract of Aloe vera gel plant
respectively , to study the effect of above different levels on productive and
physiological performance for broiler chickens. In regarding to blood
physiological treats appear low in total red blood cells(RBC) , packed cells
volume(PCV)and hemoglobin concentration (Hb) with Aloe vera treatment
,whereas , there was significantly increasing in (MCHC) and total (WBC).
As to blood biochemical treats the treatment showed significantly decrease of
glucose and albumin concentration. But there was no significant differences in
concentration of total protein, globulin, cholesterol and uric acid.

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول1
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المقدمة :

زاد وبشكل كبير جداً في اآلونة األخيرة استخدام النباتات الطبية إضافات غذائية في عالئق الطيور وذلك لمفوائد الكبيرة

المتحققة منيا وتجنباً لآلثار السمبية الناتجة عن استخدام عدد من اإلضافات والمواد ذات األصل الكيميائي في تغذية الحيوان ,التي
قد تترسب بشكل أو بآخر في المحوم المنتجة من تمك الحيوانات مما يؤثر في نوعيتيا ومدى مالئمتيا لالستيالك البشري لذا تم

االتجاه إلى استخدام النباتات واألعشاب الطبية ( ,التميمي وآخرون. )2010,
استخدمت النباتات َواألعشاب الطبية في صناعة الدواجن لما ليا من تأثير مباشر َوغير مباشر عمى األداء اإلنتاجي
والفسمجي لمطائر وكبديل عن المضادات الحيوية ومحفزات لمنمو (  )2001, Kamel ; 1999, Cowanكما وتمتاز الغالبية

العظمى منيا بأنيا ذات فعالية مضادة لمبكتريا والفطريات ومحفز لمنمو من خالل دورىا في زيادة تحفيز إفراز األنزيمات الياضمة
والتي تؤدي الى تحسين قابمية اليضم لمعناصر الغذائية وتحسين اإلنتاج واعطاء مناعة لمطائر (.)2000, Bedford
يعتبر لنبات االلوفي ار ( )Miller Aloe barbadencisأىمية بيولوجية نظ ار الحتوائو عمى العديد من المواد الفعالة ذات
الخصائص العالجية المتنوعة وتشمل المكنين القادر عمى اختراق الجمد البشري والصابونين كمطير عام  ,االنثروكينوس ,

االليونين  ,انتراسين  ,أيمودين  ,احماض الصفصاف  ,باربالوين  ,أيمودين الصبار وزيت أيثري  ,ويعد االلوفي ار غذاء جيد
الحتوائو عمى المعادن كالكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والنحاس والزنك والحديد والكروم والفيتامينات B12,C,E,A
والكولين واالحماض االمينية واالنزيمات والسكريات ) Rakshaوأخرون  , )2014,وأشارت الدراسات الى ان ىالم االلوفي ار اظير
فعاليتو كمضاد لالكسدة من خالل دورة الميم في منع انتاج واكتساح الجذور الحرة ( Naveenaوأخرون  )2011,كما لوحظ ان لو

دور كبير في رفع مناعة الطائر ومقاومتو لالمراض  ,والحظ  Sitaraوأخرون ( )2011ان استعمال ىالم االلوفي ار يمنع نمو نوعين
من البكتريا الموجبة لصبغة كرام ( )Gram-positiveوتشمل  Shigella flexneriو Streptococcusويمنع من نمو الفطريات
لوجود مادة الكحول االثيمي في ورقة االلوفي ار  ,وعمى ضوء ذلك اجريت ىذه الدراسة لمعرفة تأثير أضافة مستويات مختمفة من
المستخمص المائي ليالم نبات االلوفي ار في األداء الفسمجي لفروج المحم .
مواد وطرائق البحث:

اجريت ىذه الدراسة في احدى الحقول االىمية في محافظة كركوك لممدة من  4 / 55ولغاية  , 5348 / 5 / 58استخدم

فييا  453فرخا من ىجن فروج المحم نوع  Ross 308غير المجنسة  ,جرى تقسيميا الى اربع معامالت بواقع  63فرخ  /معاممة
وبثالثة مكررات (  43فرخ  /مكرر )  ,وعوممت كما يأتي :
المعاممة االولى (  : ) T1تناولت الطيور ما اعتيادي ( دون اي اضافة ) .
المعاممة الثانية (  : ) T2تناولت الطيور ماء مضاف اليو مستخمص ىالم االلوفي ار بتركيز . % 3258
المعاممة الثالثة (  : ) T3تناولت الطيور ماء مضاف اليو مستخمص ىالم االلوفي ار بتركيز . % 3283

المعاممة الرابعة (  : ) T4تناولت الطيور ماء مضاف اليو مستخمص ىالم االلوفي ار بتركيز . % 1
جمع نماذج الدم :

بعد مرور  68يوما عمى بداية المعامالت جمعت عينات الدم من  6طيور بواقع طيرين /مكرر/معاممة وبصورة عشوائية .

اذ جمع من الوريد العضدي (الجناحي ) باستخدام محقنة طبية سعة (5مل( بعد ان تم تصويم الطيور لمدة  6ساعات ووضع في
نوعين من االنابيب االولى حاوية عمى مادة مانعة لمتخثر( )KEDTAلمنع تخثر الدم  ,لغرض أجراء الفحوصات الدمية  .والثانية

ال تحتوي عمى مانع تخثر وذلك لمحصول عمى مصل ( )Serumالدم الذي تم الحصول عمية بعد وضع األنابيب الحاوية عمى
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الدم المتجمط في جياز الطرد المركزي وعمى سرعة  3000دوره  /دقيقو ولمده  15دقيقو لغرض الحصول عمى مصل الدم الذي
تم حفظة عمى درجة ح اررة  20-درجة مئوية .
فحوصات الدم :

حسبت أعداد خاليا الدم الحمر وحجم خاليا الدم المرصوصة وعدد خاليا الدم البيض تركيز الييموكموبين حسب الطريقة

التي اشار ليا ()1995,Campbell
دالئل خاليا الدم الحمر Red Blood indices
 -معدل حجم الخاليا

)Mean Corpuscular Volume (M.C.V

تم حسابيا وفق المعادلة األتية :

معدل حجم الخاليا ( M.C.Vمايكرون مكعب( = (حجم الخاليا الحمر المرصوصة \ عدد خاليا الحمراء 10 x
 -معدل ىيموكموبين الخمية

)Mean Corpuscular Volume (M.C.H

حسبت وفق المعادلة األتية -:
معدل ىيموكموبين الخمية ( M.C.Vبيكو غرام) = (تركيز الييموكموبين \ عدد خاليا الدم الحمراء) 10 x
-

معدل تركيز الييموكموبين في الخمية )Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (M.C.H.C

تم حسابيا وفق المعادلة األتية:
معدل تركيز الييموكموبين في الخمية (( = )%تركيز الييموكموبين \ حجم خاليا الحمر المرصوصة ) 100 x
الصفات الكيموحيوية لمصل الدم:

تم اجراء الفحوصات االتية عمى مصل الدم باستخدام عدة فحص جاىزة من شركة  Biolaboالفرنسية لغرض تقدير

تركيز الكموكوز الكمي و تركيز البروتين الكمي و تركيز األلبومين وتركيز الكولسترول و تركيز حامض البوليك  .اما تركيز بروتين
الكموبيولين فقد تم تقديره وفقا لطريقة ( Bishopوأخرون . )2000 ,
حممت البيانات باستعمال التصميم العشوائي الكامل ( )CRDلدراسة تأثير المعاممة في الصفات المدروسة  ,وقورنت الفروق
المعنوية بين المتوسطات باختبار  )1955( Duncanمتعدد الحدود  .واستعمل البرنامج اإلحصائي SAS- Statistical
 )2010( Analysis Systemفي التحميل اإلحصائي لمبيانات وفق النموذج الرياضي اآلتي .
Yij =μ + Ti + eij
إذ إ ن :
 :Yijقيمة المشاىدة  jالعائدة لممعادلة . i
 : μالمتوسط العام لمصفة المدروسة.

 :Tiتأثير المعاممة . i
:eijالخطأ العشوائي الذي يتوزع توزيعاً طبيعياً بمتوسط يساوي صفر وتباين قدرة σ²e
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جدول ( )2النسب المئوية والتركيب الكيميائي لمعال ئق في فروج المحم
Ross-308
عالئق فروج المحم

المادة العمفية%

عميقة البادئ

عميقة النمو

عميقة الناهي

ذرة صفراء

( )11–1يوم
31

( )25–12يوم
28

( )35–26يوم
28

حنطة

25

36

34

كسبة فول الصويا%44

35

27

29

*Breed mix-2.5

2.5

2.5

2.5

زيت نباتي

3

3

3

حجر الكمس

2.70

2.70

2.70

ممح الطعام

0.25

0.25

0.25

الاليسين

0.03

0.03

0.03

المثيونين

0.03

0.03

0.03

خميط فيتامينات Multivit

0.44

0.44

0.44

مضادالتسمم (باستراسين)

0.05

0.05

0.05

المجموع

100

100

100

**التحميـل الكيميائي المحسوب
2914.7
2870
الطاقة كيموسعرة/كغم /عمف
19.08
20.94
%
البروتين

2932.1
18.43

ألياف

%

3.88

3.66

3.58

الكالسيوم

%

1.04

0.20

1.07

الفسفور

%

1.96

0. 20

0.20

الصوديوم

%

0.68

0.62

0.60

الاليسين

%

1.12

0.98

0.94

المثيونين

%

0.34

0.3

0.30

* Bredmixيتكون من -فيتامينات 334000 :وحدة دولية E57000 ،ممغم 500 D3،ممغم B1167،ممغم،

B21000ممغم B60.66 ،ممغمB12،

 67ممغم ،نياسين  1000ممغم .معادن Fe1.667 :ممغم Mn3.334 ،ممغم ،كولين

17000ممغم ،حامض الفوليك  17ممغم ،بيوتين 33.1ممغم ،خارصين  2,667ممغم ،نحاس  334ممغم ،يود 17ممغم،
مثيونين  27000ممغم ،خارصين-باستراسين  667ممغم ،مضادات أكسدة  ،ppm 3.33فسفور ،%6.10صوديوم 4.5-

.%4

*NRC3التحميل الكيميائي المحسوب لممكونات العمفية وفقا لـ.)1994( NRC
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النتائج والمناقشة :

يتضح من الجدول ( )2تأثير إضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي لنبات االلوفي ار الى ماء الشرب في بعض

الصفات الدموية لفروج المحم إذ نالحظ تفوق معاممة السيطرة مقارنة بمعامالت اضافة االلوفي ار فيما يخص صفة خاليا الدم الحمر

 ,في حين نالحظ انخفاض معنوي ( )p>0.05في حجم خاليا الدم الحمر المرصوصة لمعامالت اضافة ىالم االلوفي ار مقارنة
بمعاممة السيطرة كذلك نالحظ عدم ظيور فروق معنوية بين معامالت اضافة ىالم االلوفي ار فيما بينيا  ,اما فيما يخص تركيز
الييموكموبين فيالحظ وجود تفوق معنوي في تركيز الييموكموبين لصالح معاممة السيطرة مقارنة بالمعاممة الرابعة التي تناولت
مستخمص ىالم االلوفي ار بتركيز  , %1في حين لم نجد فرق معنوية مقارنة بالمعاممتين الثانية والثالثة  ,اما بالنسبة لمتوسط حجم
خاليا الدم الحمر لفروج المحم إذ يالحظ عدم وجود اي فروق معنوية بين كافة معامالت الدراسة  ,وفيما يخص معدل ىيموكموبين

الخمية نجد تفوق المعاممة الثانية معنويا ( )p>0.05مقارنة بمعاممتي السيطرة والثالثة ولم تختمف معنويا ( )p>0.05مقارنة
بمعاممة الرابعة ,في حين لم يظير فروق معنوية في متوسط تركيز ىيموكموين الكرية بين معاممة السيطرة ومعامالت اضافة
االلوفي ار  ,اما العدد لخاليا الدم البيض لفروج المحم إذ نالحظ تفوق المعاممة الرابعة مقارنة ببقية المعامالت االخرى  ,كذلك نالحظ

تفوق معاممتي السيطرة والثالثة مقارنة بالمعاممة الثالثة التي سجمت انخفاضاً معنوياً (.)p>0.05

االلوفير جدول ( )2لم تتفق مع
ا
ان االنخفاض المعنوي في العدد الكمي لخاليا الدم الحمر عند استخدام المستخمص المائي لنبات

ما وجدة ) Singhوأخرون  )2013,إذ لم يجدو اي تأثير معنوي عند اضافة االلوفي ار في العدد الكمي لخاليا الدم الحمراء في فروج
المحم  ,وانعكست ىذه النتيجة لخاليا الدم الحمر عمى قيمة حجم خاليا الدم الحمر المرصوصة لوجود معامل ارتباط معنوي

وموجب بين العدد الكمي الخاليا الدم الحمراء و حجم خاليا الدم الحمر المرصوصة ( )1986,Sturkieاما فيما يخص تركيز
الييموكموبين فنالحظ غياب الفروق المعنوية بين المعامالت وقد يعزى ذلك الى زيادة تركيز متوسط ىيموكموبين الكرية لصالح
معامالت اضافة االلوفي ار معنويا وحسابيا مقارنة بمعاممة السيطرة من ىذا نستنتج ان نبات االلوفي ار كان لة تأثي ار ايجابيا في تصنيع

الييموكموبين بفعل ما يحتويو من عناصر معدنية في مقدمتيا الحديد والنحاس والمغنيسيوم (.)1991,Shelton
وفيما يخص خاليا الدم البيض يالحظ ان النتائج كانت متعاكسة عند اضافة نبات االلوفي ار فقد أدت المعاممة الرابعة عند

اضافة ( )% 1الى ارتفاع معنوي في العدد لكمي لخاليا الدم البيض مقارنة ببقي المعامالت االخرى ,اشارت العديد من االبحاث ان
النباتات الطبية يمكن أن تحسن استجابة الجياز المناعي من خالل محتواه من السكريات المتعددة ( Guoوأخرون  )2004,وقد
اعزت اغمب البحوث المجراة داخل جسم الكائن الحي  in vivoوخارج جسم الكائن الحي  in vitroالى التحسن في االستجابة
المناعية جراء استخدام االلوفي ار الى محتواه من مادة  Harlev( Acemannanوأخرون  Djeraba ; 2012 ,و)2000,Quere

ان مركب  Acemannanما ىو اال عبارة عن  β (1-4)-linkd acetylated mannanوالذي يضم في تركيبة المانوز الذي
يمكن ان يحفز خاليا المايكروفيج من خالل ارتباطة بمستقبالت المانوز في تمك الخاليا فضال عن قدرتة عمى تحفيز انتاج
السايتوكينات ( Karacaوأخرون  ) 1995,ومن ما تم اثباتة ان لنبات االلوفي ار القدرة عمى تعزيز عمل خاليا المايكروفيج في
الدواجن من خالل احتوائو عمى مادة  Djeraba( Acemannanو )2000,Quereواتفقت نتائج ىذه الدراسة مع
 Darabighaneوأخرون( )2012إذ الحظ زيادة معنوية في كل من المناعة الخمطية والخموية واالعضاء الممفاوية لفروج المحم

عند استخدام المستخمص المائي ليالم االلوفي ار .
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جدول ( ) 2تأثير أضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي لنبات االلوفي ار الى ماء الشرب في بعض معايير الدم
الفيزيائية لفروج المحم ( المتوسط  ±الخطأ القياسي )
المعامالت
الصفات
خاليا الدم الحمر

) / 610ممم 3دم)
حجم خاليا الدم
المضغوطة
تركيز
الهيموغموبين
متوسط حجم خاليا الدم الحمر
(مايكرون مكعب)

متوسط هيموكموبين
الخمية (بيكو غرام)
متوسط تركيز
الهيموكموبين في الخمية ()%
خاليا الدم البيض

( / 310ممم 3دم)
-

T1
السيطرة

T2
% 0.25

T3
% 0.5

T4
%1

م .ع

0.05± 1.85 a

0.04 ± 1.61 b

0.03 ± 1.78 ab

0.06 ± 1.62 b

*

2.30± 44.00 a

0.70 ± 38.70 b

0.66 ± 36.66 b

0.66± 35.33 b

*

0.57±13.60 a

0.06 ± 13.33ab

0.13 ± 13.13ab

0.20± 12.40 b

*

19.97± 239.0

8.27 ± 239.7

0.10± 205.6

9.18 ± 218.7

N.S

0.82± 73.4 b

2.60 ± 82.61 a

1.84± 73.71 b

3.15± 76.76 ab

*

2.96± 31.22

0.54 ± 34.47

0.87 ± 35.84

0.09 ± 35.09

N.S

0.25 ± 11.44 b

0.46 ± 8.46 c

0.19 ± 10.04 b

0.75 ± 13.46 a

*

الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتماليه ()p>0.05

تبين من نتائج الجدول ( )3ان ألضافة المستخمص المائي ليالم االلوفي ار بتركيز ( (%0.25أثر خافض لكولسترول مصل
الدم ( )P>0.05مقارنة بمعاممة السيطرة والمعاممتين الثالثة والرابعة  ,ولم تظير أية فروق معنوية بين المعاممة الرابعة وبقية
المعامالت االخرى  ,أن االثر الخافض لتركيز الكولسترول في مصل الدم عند أضافة المستخمص المائي لنبات االلوفي ار قد يعود
سبب ذلك الى تكوين معقدات غير ذائبة مع الكولسترول مما يساعد عمى طرح الكولسترول الى خارج الجسم  ,او قد يكون بسبب
انخفاض نشاط االنزيمات الالزمة لتصنيع الكولسترول (  Toghyaniوأخرون  )2011,ويعتقد ان ذلك يتم من خالل تثبيط نشاط

انزيم ( ) HMG-COA redctiasفي خاليا نسيج الكبد الذي يعتبر العضو االساسي في تصنيع الكولسترول ويتضح من الجدول
نفسة وجود ارتفاع معنوي ( )P>0.05في مستوى تركيز الكموكوز في مصل دم الطيور في المعاممة الثالثة وانخفاضو في المعاممة
الثانية ولم تختمف معنويا عن المعاممة الرابعة ومعاممة السيطرة ان االنخفاض المعنوي في تركيز الكموكوز قد يعود الى قدرة ىذا
النبات عمى تحفيز اطالق ىرمون االنسولين من خاليا بيتا في البنكرياس ( , )1986,Ghannanاما بالنسبة لتركيز حامض
البوليك والبروتين الكمي والكموبيولين لم تظير أية فروق معنوية ( )p> 0.05بين معامالت اضافة المستخمص المائي ليالم

االلوفي ار ومعاممة السيطرة الخالية من أية إضافة  ,يعتبر حامض البوليك الناتج النيائي أليض األحماض الدىنية في الطيور
( )2003,Tillsonوأن تركيز حامض البوليك من المقاييس الميمة لتحديد وظائف الكبد والكمية وان عدم ظيور فروق معنوية في
تركيز حامض البوليك يعطي داللة واضحة عمى استيالك البروتينات واألحماض األمينية في بناء انسجة الجسم إذ وجد (طو

 )2008,ارتباط معنوي بين تركيز البروتين الكمي و حامض البوليك  ,اما تركيز االلبومين فنالحظ ظيور تفوق معنوي لممعاممة
االولى وانخفضت في المعاممة الرابعة ولم تختمف معنويا ( )p>0.05عن المعاممتين الثانية والثالثة  ,ان االنخفاض المعنوي
والحسابي في تركيز بروتين االلبومن لصالح معامالت اضافة االلوفي ار قد يعود الى استيالك االلبومين في بناء انسجة الجسم
المختمفة  ,اما بالنسبة لصفة االلبومين  /الكموبيولين فيالحظ عدم وجود فروق معنوية بين معاممة السيطرة ومعامالت اضافة
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االلوفي ار وتتفق ىذه النتيجة مع ( Singhوأخرون )2013 ,حيث لم يالحظ فروق معنوية في نسبة االلبومين  /الكموبيولين لفروج
المحم المغذى عمى مستويات مختمفة عمى عالئق مضاف ليا مستخمص االلوفي ار  %0.5مقارنة بمعاممة السيطرة .
جدول ( ) 3تأثير أضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي لهالم االلوفي ار الى ماء الشرب في بعض الصفات
الكيموحيوية لمصل دم فروج المحم ( المتوسط  ±الخطأ القياسي)

المعامالت
الصفات
تركيزالكولسترول
ممغم100/مل
تركيزالكموكوز

ممغم100/مل
تركيزحامض البوليك
ممغم100/مل
تركيزالبروتين
غم100/مل
تركيزالكموبيولين
غم100/مل
تركيزااللبومين
غم100/مل
األلبومين
/الكموبيولين
-

T1

T2

T3

T4

السيطرة

% 0.25

% 0.5

%1

7.01 ± 146.8 a

0.57 ± 121.0 b

1.99 ± 142.7 a

5.05 ± 131.9 ab

*

0.34 ± 228.9 ab

7.07 ± 220.1 b

0.34 ± 240.6 a

6.75 ± 234.9 ab

*

0.28 ± 3.726

0.27 ± 4.780

0.44 ± 4.630

0.75 ± 5.050

N.S

0.03 ± 4.603

0.16 ± 4.693

0.17 ± 4.443

0.12 ± 4.780

N.S

0.04 ± 2.47

0.10 ± 2.63

0.19 ± 2.37

0.16 ± 2.80

N.S

0.00 ± 2.13 a

0.06 ± 2.05 ab

0.01±2.07 ab

0.04 ± 1.97 b

*

0.02 ± 0.86 ab

0.01 ± 0.76 ab

0.07 ± 0.89 a

0.05 ± 0.71 b

*

م.ع

الحروف المختمفة ضمن الصف الواحد تشير الى وجود اختالفات معنوية عند مستوى احتماليه ()p>0.05
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