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) في صفات الدم الفسمجية لفروجcitrus sinensis(تأثير أضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي لقشور البرتقال
المحم

 وسموأل سعدي التكريتي1مصطفى نبيل احمد الزبيدي

 قسم عموم الثروة الحيوانية-  كمية الزراعة- جامعة تكريت

الخالصـــة

ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة تأثير المستخمص المائي لقشور البرتقال في بعض الصفات الفسمجية لدم

 غير مجنس جرى تقسيميا عشوائياRoss803  فرخاً من فروج المحم نوع120 أستخدم فييا، فروج المحم

 فرخاً لكل معاممة وبثالثة مكررات غذيت الطيور عمى30 بعمر يوم واحد الى أربع معامالت وبواقع

) ماءT1( المعاممة االولى. العالئق القياسية وتمت إضافة المستخمص الى ماء الشرب وكما يمي

) ماء مضاف لو المستخمص المائي لقشور البرتقال بتركيزT2(،اعتيادي (بدون إضافة ) المعاممة الثانية

 اما%5 ) ماء مضاف لو المستخمص المائي لقشور البرتقال بتركيزT3( المعاممة الثالثة،%2.5
سجمت النتائج، %10) ماء مضاف لو المستخمص المائي لقشور البرتقال بتركيزT4( المعاممة الرابعة
)% Hb( ) والييموكموبينRBC( عدم وجود فروقاً معنوية في كل من العدد الكمي لخاليا الدم الحمر

: الكممات المفتاحية

 فروج المحم، قشور البرتقال

صفات الدم الفسمجية،

:لممراسمة
سموأل سعدي التكريتي

 كمية-قسم االنتاج الحيواني
– الزراعة – جامعة تكريت
.العراق

 ) ومعدل ىيموكموبين الخميةMCV(  ) ومعدل حجم الخالياPCV( وحجم خاليا الدم المرصوصة
 ) و العدد الكمي لخاليا الدم البيضMCHC ( ) ومعدل تركيز ىيموكموبين في الخميةMCH(
.)WBC(
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ABSTRACT
This study was aimed to study adding different levels of aqueous extract
of Sweet orange (Citrus sinensis) peel on some physiological treats of
broiler, we used 120 one day old Ross- 308 unsexed broiler which
divided randomly to four treatment groups by (30) chick per treatment
with three replicates as following:T(1) First treatment (control group) birds feed with standard diet +
normal water.
T(2) Second treatments birds fed with standard diet + water with( 2.5 %)
of aqueous extract of Sweet orange (Citrus sinensis) peel.
T(3) Third treatments birds Fed with standard diet + water with( 5 %) of
aqueous extract of Sweet orange (Citrus sinensis) peel.
T(4) Fourth treatments birds Fed with standard diet + water with( 10 %)
of aqueous extract of Sweet orange (Citrus sinensis) peel.
to study the effect of above different levels on physiological performance
for broiler chickens (Ross 308).

 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول1
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المقدمة :

تعد النباتات من أقدم أصدقاء الجنس البشري فيي ال توفر الغذاء والمأوى فقط بل تخدم اإلنسانية من خالل قدرتيا عمى

عالج األمراض المختمفة وان ممارسة طب االعشاب يعود لفترة مبكرة جدا من تاريخ البشرية وتوجد ىناك العديد من االدلة
باستخدام األعشاب لعالج األمراض و في جميع الحضارات القديمة كالسومرية والمصرية والصينية بل حتى الحضارات اليونانية
والرومانية ( Cardozoوآخرون  )4002 ،وذلك لدورىا كمسكن لأللم ومحفزه لخصائص اليضم واالمتصاص ولتعزيز توليف انتاج
األحماض الصفراوية في الكبد وزيادة نشاط االنزيمات اليضمية (  Frankicوآخرون  4004 ،و  Laviniaوآخرون .)4004 ،
ولمنباتات في الوقت الحاضر مكانة كبيرة في اإلنتاج الصناعي باعتبارىا مصد اًر رئيساً لمعقاقير الطبية ذات المصدر النباتي والتي

تدخل في تحضير الدواء عمى شكل خالصات أو مواد فعالة أو تستعمل كمادة خام إلنتاج بعض المركبات الكيميائية األولية

لصناعة الدواء والتي تعطي الفعل الطبي ليا مثل الفالفينويدات والكاليكوسيدات والبولي فينوالت والتروبينات والصابونينات ( Tipu
وآخرون  .)4002 ،وقد حددت منظمة الصحة العالمية بأن  %30من النباتات تكون ذات فائدة طبية وان معظم تمك الفوائد من
استخدام المستخمصات النباتية او نشاط مكوناتيا كمحفزات لمنمو ( Cabukوآخرون  ;Hernandez 4008 ،وآخرون ، 4002 ،

 Ebrahimiواخرون  )4004،ومضادات لمبكتريا والفطريات ( Saeedو  ) 4002 ، Tariqوكمضادات لألكسدة
( Wangensteenوآخرون  )4002 ،فضالً عن تحفيزىا لوظائف الجياز اليضمي من خالل زيادة إنتاج اإلنزيمات الياضمة
وتعزيز فاعميو الكبد والبنكرياس واألمعاء الدقيقة وتكوين الصفراء وتفعيل إفرازىا كما أنيا تساعد في خفض مستويات الدىون في

مصل الدم وتحسين الحالة المناعية (  Rahmanو .)4002 ، Lowe

يعد البرتقال من أكثر أنواع الحمضيات انتشا اًر في العالم ،إذ تتميز ثماره بطعميا الحموالخالي من الم اررة وتستيمك طازجة خالفاً لما
ىو عميو في األنواع العائدة لمبرتقال والسيما النارنج ولثمار البرتقال وقشوره أىمية غذائية عالية إذ تعد مصد اًر جيداً لفيتامين C
( Gorinstein) )Ascorbicacidوآخرون )4000،فضالً عن وجود فيتامينات Aو  B1و ، B2وكذلك بعض األحماض
العضوية ومن أىميا حامض الستريك وبعض العناصر المعدنية )حجيري 1992 ،و Shimadaوآخرون. (4002،

وعميو ىدفت الدراسة لمعرفة تأثير استخدام نسب مختمفة من المستخمص المائي لقشور البرتقال في األداء الفسمجي في فروج المحم.
المواد وطرائق البحث :

أستخدم في ىذه الدراسة  120فرخاً من فروج المحم نوع  Ross803غير مجنس جرى تقسيميا عشوائيا بعمر يوم واحد

الى أربع معامالت وبواقع  30فرخاً لكل معاممة وبثالثة مكررات غذيت الطيور عمى العالئق القياسية وتمت إضافة المستخمص الى

ماء الشرب وكما يمي .المعاممة االولى ( )T1ماء اعتيادي (بدون إضافة ) المعاممة الثانية )T2(،ماء مضاف لو المستخمص
المائي لقشور البرتقال بتركيز ،%2.5المعاممة الثالثة ( )T3ماء مضاف لو المستخمص المائي لقشور البرتقال بتركيز  %5اما

المعاممة الرابعة ( )T4ماء مضاف لو المستخمص المائي لقشور البرتقال بتركيز، %10سجمت النتائج عدم وجود فروقاً معنوية في

كل من العدد الكمي لخاليا الدم الحمر ( )RBCوالييموكموبين ( )% Hbوحجم خاليا الدم المرصوصة ( ) PCVومعدل حجم

الخاليا ( ) MCVومعدل ىيموكموبين الخمية ( )MCHومعدل تركيز ىيموكموبين في الخمية (  ) MCHCو العدد الكمي لخاليا
الدم البيض (.)WBC
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الجدول (  ) 1النسب المئوية والتركيب الكيميائي لعالئق في فروج المحمRoss-308
عالئق فروج المحم
المادة العمفية%

عميقة البادئ

عميقة النمو

عميقة الناهي

( )11–1يوم

( )24–11يوم

( )35–25يوم

ذرة صفراء

31

28

28

حنطة

25

36

34

كسبة فول الصويا%44

35

27

29

 /*Bred mix-2.5كغم

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 فيتاميناتMultivit

0.44

0.44

0.44

مضادالتسمم (باستراسين)

0.05

0.05

0.05

المجموع

100

100

100

**التحميـل الكيميائي المحسوب
3120

2790

2779.2

الطاقة كيموسعرة/كغم /عمف
البروتين

%

21.94

19.72

17.92

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 57000 E ،ممغم 500 D3 ،ممغمB1167،ممغم B21000 ،ممغمB60.66 ،

ممغم 67 B12،ممغم ،نياسين  1000ممغم .معادن Fe1.667 :ممغم Mn3.334 ،ممغم ،كولين  17000ممغم ،حامض الفوليك  17ممغم،
بيوتين  33.1ممغم ،خارصين  26667ممغم ،نحاس  334ممغم ،يود  17ممغم ،مثيونين  27000ممغم ،خارصين-باستراسين  667ممغم،
مضادات أكسدة 3633

 ،ppmفسفور  ،%6 .10صوديوم .%465-4

**التحميل الكيميائي المحسوب لممكونات العمفية وفقا لـ .)1994( NRC

جمع نماذج الدم :

جمعت عينات الدم في نياية مدة التجربة اذ تم جمع الدم من  6طيور بواقع طيرين /مكرر/معاممة وبصورة عشوائية .

جمع الدم من الوريد العضدي (الجناحي ) باستخدام محقنة طبية سعة (5مل( بعد ان تم تصويم األفراخ لمدة  6ساعات ووضع
في نوعين من االنابيب االولى حاويو 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 الدم المتجمط في الجياز الطرد المركزي وعمى سرعو  3000دوره  /دقيقو ولمده  15دقيقو .
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حسبت أعداد خاليا الدم الحمر وحجم خاليا الدم المرصوصة وعدد خاليا الدم البيض تركيز الييموكموبين حسب الطريقة التي
اشار ليا . ) 0445 ( 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

حجم خاليا الدم المرصوصة

مكعب مايكرون

 -معدل ىيموكموبين الخمية

عدد خاليا الحمر

×10

)Mean Corpuscular Volume (M.C.H

حسبت وفق المعادلة األتية -:
معدل الييموكموبين الخمية

)بيكو غرام(

تركيز الييموكموبين
عدد خاليا الدم الحمر

معدل تركيز الييموكموبين في الخمية )Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (M.C.H.Cتم حسابيا وفق
المعادلة األتية-:

معدل تركيز الييموكموبين في الخمية

تركيز الييموكموبين

×100

حجم خاليا الدم المرصوصة

التحميل االحصائي :

حممت البيانات باستعمال التصميم العشوائي الكامل ( )CRDلدراسة تأثير المعاممة في الصفات المدروسة  ،وقورنت

الفروق المعنوية بين المتوسطات باختبار دنكن متعدد الحدود( .)1955،Duncanواستعمل البرنامج اإلحصائي

SAS-

 )2010(Statistical Analysis Systemفي التحميل اإلحصائي لمبيانات
النتائج والمناقشة :
-1العدد الكمي لخاليا الدم الحمر :

يتضح من الجدول ( )4عدم وجود فروق معنوية في قيم خاليا الدم الحمر (/ 00ممم دم) لفروج المحم بين كافة معامالت
2

8

التجربة ( 0و  4.5و  5و .% ) 00واتفقت ىذه النتائج مع كل من  Oyewoleواخرون ( )4004و  Ojaboو Adenkola

( )4008اذ سجمت نتائجيم عدم وجود فروقاً معنوية بين معامالت اإلضافة ومعاممة السيطرة في العدد الكمي لخاليا الدم الحمر

وذلك في دراستيم إضافة قشور البرتقال عمى العميقة في االداء الفسمجي لمدجاج البياض .واختمفت النتائج مع كل من

مع  Oyewoleواخرون ( )4008و ojaboواخرون ( )4008وذلك في دراستيم تأثير اضافة مستويات مختمفة من قشور البرتقال
غمى االداء الفسمجي لمدجاج البياض اذ سجمت نتائجيم وجود فروقأً معنوية بين معاممة السيطرة ومعامالت االضافة في عدد خاليا

الدم البيض.

-2حجم خاليا الدم المرصوصة (: )PCV

اظيرت النتائج في الجدول ( )2عدم وجود فروقاً معنوية في حجم خاليا الدم المرصوصة بين معاممة السيطرة

والمعامالت التي اضيف الييا مستويات مختمفة من قشور البرتقال بنسب ( 4.5و  5و  .%)00واتفقت النتائج مع كل
من Oyewoleواخرون ( )4004و  Ojaboو  )4008( Adenkolaعند دراسة تأثير اضافة قشور البرتقال في االداء الفسمجي
لمدجاج البياض اذ لم تسجل النتائج وجود فروقاً معنوية في حجم خاليا الدم المرصوصة بين معامالت االضافة ومعامالت
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السيطرة .واختمفت النتائج مع  Oyewoleواخرون ( )4008و ojaboواخرون ( )4008اذ سجمت د ارستيم وجود فروقاً معنوية بين

معامالت االضافة ومعاممة السيطرة وذلك عند بيان تأثير اضافة مستويات مختمفة من قشور البرتقال عمى االداء الفسمجي لمدجاج

البياض.
-3تركيز الهيموكموبين (: )Hb

يبين الجدول ( )4عدم وجود فروقاً معنوية في تركيز الييموكمبين (غم 000/مل دم) بين معاممة السيطرة و المعامالت

التي اضيف الييا مستويات مختمفة من المستخمص المائي لقشور البرتقال بنسب ( 4.5و  5و.%) 00ومن خالل دراستنا الحالية

نالحظ عدم ظيور فروق معنوية في العدد الكمي لخاليا الدم الحمر مما انعكس عمى قيم حجم خاليا الدم المرصوصة و بالتالي اثر
عمى تركيز الييموكموبين الن تركيزه في األصل ناتج عن تقسيم تركيز حجم خاليا الدم المرصوصة عمى عدد ثابت .وقد يعود

سبب ذلك الى ان قيم كل من  RBCو  PCVو  HPعادة ما تكون بحالة ارتباط (  0436 ، Sturkieو صالح . ) 4003 ،
اتفقت النتائج مع  Ojaboو  )4008( Adenkolaو  ojaboواخرون ( )4008اذ لم تسجل النتائج وجود فروقاً معنوية في

مستوى تركيز الييموكموبين بالدم بين معاممة السيطرة ومعامالت االضافة وذلك عند دراسة تأثير اضافة مستويات من قشور

البرتقال الى العميقة في االداء الفسمجي لمدجاج البياض .ولم تتفق الدراسة مع  Oyewoleواخرون ( )4008في دراستيم تأثير

اضافة مستويات مختمفة من مسحوق قشور البرتقال عمى العميقة في صفات الدم الفيزيائية اذ اظيرت النتائج وجود فروقاً معنوية
في تركيز الييموكموبين بين معامالت االضافة ومعاممة السيطرة.

-4معدل حجم الخاليا :

في الجدول ( )4يتبين من خاللو عدم وجود فروقاً معنوية في معدل حجم الخاليا (مايكرون مكعب ) بين معاممة

السيطرة ( )%0و ا لمعامالت التي اضيف الييا مستويات مختمفة من المستخمص المائي لقشور البرتقال في ماء الشرب و بنسب
(  4.5و  5و . % ) 00اتفقت النتائج مع ما وجده  Oyewoleواخرون ( )4008و  ojaboواخرون ( )4008في بيان تأثير

اضافة مستويات مختمفة من قشور البرتقال عمى العميقة في صفات الدم الفيزيائية لمدجاج البياض اذ لم تظير الدراسة وجود فروقاً

معنوية في معدل حجم الخاليا.
-5معدل هيموكموبين الخمية :

اظيرت النتائج المبينة بالجدول ( )4عدم تسجيل فروقاً معنوية بين معاممة السيطرة و المعامالت التي اضيف الييا

مستويات مختمفة من المستخمص المائي لقشور البرتقال وبنسب ( 4.5و  5و %) 00في معدل ىيموكموبين الكرية  .اتفقت النتائج
مع  Oyewoleواخرون ( )4008و  ojaboواخرون ( )4008في دراستيم تأثير اضافة مستويات مختمفة من قشور البرتقال في

االداء الفسمجي لمدجاج البياض اذ لم تظير نتائجيم وجود فروقا معنوية بين معاممة السيطرة ومعامالت االضافة في معدل

ىيموكموبين الخمية.
-6معدل تركيز الهيموكموبين في الخمية :

تبين النتائج الموضحة في الجدول ( )2عدم وجود فروقاً معنوية في معدل تركيز الييموكموبين في الخمية بين معاممة

السيطرة ( )%0ومعامالت اضافة مستويات مختمفة من قشور البرتقال بنسب ( 4.5و  5و . %) 00واتفقت النتائج مع كل من
 Oyewoleواخرون ( )4008و  ojaboواخرون ( )4008اذ لم تسجل نتائجيم وجود فروقاً معنوية في معدل تركيز الييموكموبين

في الخمية بين معا ممة السيطرة ومعامالت االضافة عند اضافة مستويات مختمفة من قشور البرتقال في االداء االنتاجي لمدجاج

البياض .

-7العدد الكمي لخاليا الدم البيض :

ويوضح الجدول ( )4بالنسبة لمعدل خاليا الدم البيض (00

8

/مل 8دم)لفروج المحم حيث يتضح عدم وجود فروق معنوية

بين معاممة السيطرة وباقي معامالت االضافة ( 4.5و  5و  .%)00ان عدم وجود فروقاً معنوية في العدد الكمي لخاليا الدم البيض

411

هجلت جاهعت حكريج للعلىم الزراعيت الوجلذ (  ) 16العذد ( ) 2016 ( – ) 3
ISSN-1813-1646

يعود السبب في ذلك الى احتواء قشور البرتقال عمى ( )polymethoxy flavoneوخاصة مادة  Nobiletinالتي تعمل
كمضادات لأللتيابات ( Haiqingواخرون  )4002 ،و التي تعمل كعامل مساعد لخاليا الدم البيض والحفاظ عمى مستواىا في
الدم وقد يعود السبب في ارتفاع خاليا الدم البيض في معامالت االضافة حسابياً الى كون فيتامين  Cالموجود في البرتقال يحفز
عمى انتاج خاليا الدم البيض في الجسم مما يعمل عمى تقوية المناعة .واتفقت الدراسة مع كل من  Oyewoleواخرون ()4004

و  Ojaboواخرون ( )4008في دراستيم تأثير اضافة مستويات مختمفة من قشور البرتقال عمى العميقة في الصفات الفسمجية
لمدجاج البياض اذ لم تسجل النتائج وجود فروقاً معنوية في العدد الكمي لخاليا الدم البيض  .ولم تتفق النتائج مع Pourhossin

واخرون ( )4005في تأثير مستويات مختمفة من مستخمص قشور البرتقال ( )Citrus sinensisعمى الجياز المناعي في فروج
المحم نوع ( (Ross 308اذ تم تسجيل فروقاً معنوية في العدد الكمي لخاليا الدم البيض بين معامالت االضافة ومعاممة السيطرة.
جدول ( )2تأثير أضافة مستويات مختمفة من المستخمص المائي لقشور البرتقال الى ماء الشرب في بعض معايير الدم
الفيزيائية لفروج المحم ( المتوسط  ±الخطأ القياسي )

الوعاهالث
صفاث الذم

T1
السيطرة

T2
%265

T3
%5

T4
%10

0.07±2.51

0.10±2.71

0.09±2.61

0.08±2.53

0.28±30.50

1.19±33.73

1.93±32.63

0.97±32.93

حركيز
الهيوىكلىبيي()Hb

0.08±10.13

0.37±11.20

0.63±10.86

0.32±10.93

خاليا الذم الحور
) / 610هلن3دم)
حجن خاليا
الورصىصت()Pcv

هعذل حجن
الخليت()M.C.V
(هايكروى هكعب)

4.25±121.33

4.97±123.66

11.01±125.00

5.23±129.66

هعذل هيوىغلىبيي
( )MCHالخليت
(بيكى غرام)

1.32±40.30

1.61±41.23

3.76±41.73

1.67±43.20

هعذل حركيز
الهيوىكلىبيي في
الخليت()%

0.05±33.20

0.06±33.16

0.03±33.26

0.06±33.16

خاليا الذم البيض
( / 310هلن3دم)

0657±9.76

0.24±10.69

0651 ± 10629

0.55±10.21

-

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