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تأثير إضافة  Clomphine citrateإلى العليقة في بعض الصفات االنتاجية والفسلجية
للدجاج البياض لوهمان البني
حسنين نشأت عزت
قسم االنتاج الحيواني  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
المستخلص -:
أجريت الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم الثروة الحيوانية  /كلية الزراعة  -جامعة بغداد ،لمعرفة تأثير إضافة
مستويات مختلفة من الكلوميفين ستريت الى عالئق الدجاج البياض في األداء اإلنتاجي و الصفات النوعية للبيض و االستجابة
المناعية وبعض صفات الدم .استخدم في هذه التجربة  63دجاجة بياضة من ساللة ) (Lohmann Brownبعمر 84أسبوع
وزعت عشوائيا على ثالث معامالت كل معاملة شملت ثالث مكررات وكل مكرر يحتوي على  4دجاجات ولمدة  6أسابيع .وكانت
معامالت التجربة كاألتي T1 -:المعاملة االولى بدون اضافة  T2 ،المعاملة الثانية  5.0ملغم  /دجاجة  /يوم T3 ،المعاملة الثالثة 1
ملغم  /دجاجة  /يوم  .أشارت النتائج إلى إن إضافة الكلوميفين ستريت لعالئق الدجاج البياض أدت إلى تحسن عالي المعنوية في
معدل انتاج البيض و كتلة البيض و معامل التحويل الغذائي و البيض التراكمي و وزن الصفار و وزن البياض و دليل البياض
والقيم المناعة الخلوية بالنسبة للمجاميع المعاملة مقارنة بمعاملة السيطرة ولم تكن هناك فروق معنوية في معدل وزن البيض ،
العلف المستهلك  ،وزن القشرة  ،دليل البيضة  ،دليل الصفار  ،وحدة هو  ،الوزن النسبي للقشرة  ،الوزن النسبي للصفار  ،الوزن
النسبي للبياض  ،نسبة البقع اللحمية والدموية ،كذلك لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت عند دراسة بعض صفات الدم
(الكلوكوز  ،البروتين الكلي  ،االلبومين و الكلوبيولين) .

Effect of dietary Suppementation with Clomphine citrate on some
productive and physiological traits of Lohmann Brown laying hens
Hassanien Nashat Ezzat
Department of Animal Production , College of Agriculture , University of Baghdad

Abstract
This study was conducted at the Poultry Farm Department of Animal Production / College of
Agricalture / Baghdad University to study the effect of adding different levels of clomphine citrate
to the layer hen diet on performance , eggs quality, humeral immunity and some blood traits . A
total of 36 Lohmann Brown laying hens, 48 weeks of age were used in this study. The birds were
randomly distributed to three treatments with three replicates (4 hen / pen) for 6 weeks.
Experimental treatment were as follows :- T1 (Control) , T2 supplementd 0.5 mlg clomphine citrate
/hen/day, T3 supplementd 1 mlg clomphine citrate /hen/day. Results showed that adding clomphine
citrate to laying hens diet led to significant improvement (p<0.05) in averge of egg production
(H.H.) ,egg mass, feed cnversion ratio, cumulative egg number, yolk weight, albumin weight,
albumin index and humeral immunity values for clomphine citrate treatments compared to the
control. Clomphin citrate treatments showed no significant differences (p<0.05) in averge of egg
weihgt, feed intake, shell weight, egg index, yolk index, Haugh Units, shell percentage weight,
albumin percentage weight, yolk percentage weight,blood and meat spot percentage, total protien,
albumin, glubuline and blood glucose as compared with the control group.
Keywords: clomphine, productive performance, blood traits
النخامية وتحفيز المبيض على انتاج بويضات ناضجة صالحة
المقدمة
لالخصاب اذ يعمل الكلومفين بالتاثير على السلسلة الهرمونية
هنالك العديد من االدوية والعقاقير تستخدم لعالج العقم
التي تنظم عملية التبويض  Ovulationاذ انه في بداية كل
ومن ضمنها عقار الكلومفيين ستريت الذي يحفز عملية تكوين
دورة حيضية تقوم غدة تحت المهاد Hypothalamus
البيوض والنطف ( )1عقار الكلومفين ستريت يساعد على
بأرسال هرمونات مغذيات المناسل  Gonadotropinالى
الغدة
الحمل من خالل تحفيز هرمونات الجسم وهرمونات
الغدة النخامية وتقوم هذه الغدة بأفراز Follicular
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 )FSH( Stimulating Hormoneو Luteinizing
 )LH( Hormoneلتحفيز المبيض على انتاج االستروجين
( . )2كما يستخدم الكلومفين لحاالت Anovulation
وحاالت الدورة غير المنتظمة لوجود ضعف في االباضة
وحاالت تكيس المبايض المتعدد ( )3فالكلومفين قد يكون
مساعدا في الحمل النه يساعد المبايض على انتاج البويضة
ويساعد على الحمل من خالل تحفيز الهرمونات الجنسية ،اما
بالنسبة لالباضة فهي تحدث عادة بعد (  )12-5يوم من تاريخ
اخر حبة كلومفين اخذت  ،وكذلك يعمل الكلومفين على زيادة
تركيز هرمون  Testosteroneفي الذكور من خالل التأثير
على هرمونات  FSHو . )4 ( LHان فعالية الكلومفين
تكون من خالل التحفيز الفراز الهرمون المحفز الفراز
مغذيات المناسل ( )GnRHالذي يقوم بدوره الفراز الهرمون
اللوتيني ( )LHوالهرمون المحفز للجريبات ( )FSHهذه
الهرمونات لها وظيفة السيطرة على المناسل في االناث
والذكور (. )0

أساس عدد الدجاج الموجود في نهايمة كمل أسمبوع لكمل معاملمة
 (%H.D) Hen day productionوكمذلك علمى اسماس
عدد الدجاج االصلي في كمل مكمرر House production
 (%H.H) Henولممدة  6أسمابيع وبحسمب المعادلمة التمي
ذكرهما ( )3تمم حسماب عمدد البميض التراكممي لكمل دجاجمة
أسبوعيا ولمد ة  6أسابيع ) ( 42يومما  ،تمم وزن البميض لكمل
مكمرر ممن مكمررات المعمامالت وبواسمطة ميمزان حسماس
ألقمرب ممرتبتين عشمرية ،واسمتخرج معمدل وزن البيضمة لكمل
مكرر وخالل كل مدة التجربة ) ( 42يوماوكذلك حسب معدل
وزن البيض التراكمي لكل مكرر طمول ممدة التجربمة  .معمدل
استهالك العلمف التراكممي تمم بحسماب معمدل اسمتهالك العلمف
األسبوعي ثم إيجاد المعدل العام لكل األسابيع .معامل التحويل
الغذائي تم احتسابه بتحويل غرام علف إلى بيضة أسبوعيا لكل
فترة التجربة ولحساب الصفات النوعية للبيضة تم اخذ عينات
عشوائية من كل مكرر بيضتين عند نهاية كل أسمبوع وقيسمت
الصفات النوعية للبيض واستخرجت القيم التراكمية لكل صفة
طول مدة التجربة (ستة اسابيع)  .حسب دليمل شمكل البيضمة،
والموزن النسمبي للقشمرة ،وحمدة همو ،الموزن النسمبي للبيماض،
دليمل البيماض ،دليمل الصمفار  ،الموزن النسمبي للصمفار ،وزن
القشممرة ،نسممبة البقممع اللحميممة و الدمويممة ،وزن الصممفار ووزن
البيماض  .حسمب معمدل وزن البيضمة ،كتلمة البيضمة  ،عمدد
البيض التراكمي على وفمق المعادلمة التمي ذكرهما ( ،)7معمدل
استهالك العلف حسب طريقة ( ،)4ومعامل التحويل الغمذائي
حسمب المعادلمة التمي أوردهما ( .)9جمعمت نمماذج المدم وذلمك
بأخممذ عينممات دم مممن الوريممد الجنمماحي لثالثممة طيممور مممن كممل
معاملمة اذ جممع المدم بأنابيمب زجاجيمة سمعة  15ممل ال تحتموي
على مانع تخثمر ووضمعت بصمورة افقيمة للمتخلا ممن الخثمرة
(بروتينات الفابرينوجين) ووضعت في جهاز الطرد المركزي
بسمممممرعة  6555دورة  /دقيقمممممة ولممممممدة  10دقيقمممممة وحفظمممممت
المصمممول (  ) Serumفمممي انابيمممب اخمممرب معقممممة وبدرجمممة
حممرارة ْ 14-م لغممرض اجممراء التحلمميالت المختبريممة وحسممب
التعليمممات المرفقممة مممع العممدة الجمماهزة ( )kitsلغممرض تقممدير
البروتين الكلي  ،الكلوكوز  ،االلبومين والكلوبيولين بحسماب
الفممرق بممين البممروتين الكلممي وااللبممومين اجريممت التحاليممل فممي
مختبمر بشممائر الحارثيمة (مختبممر اهلمي) للتحلمميالت المرضممية ،
ثمممالث دجاجمممات ممممن كمممل معاملمممة اختيمممرت عشممموائيا لفحممما
المناعة المقاسة بفحا الحساسمية االجلمة ( )DTHفمي نهايمة
التجربة وحقنت بمستضد نيوكاسل حسب طريقة (.)15

: T3المعاملة الثالثة  1 :ملغم  /دجاجة  /يوم .

التحليل اإلحصائي

تمم جممع البميض ممرتين يوميما فمي السماعة  9:00صمباحا
والسماعة الواحمدة ظهمرا ،وحسمبت نسمبة إنتماج البميض علمى

استعمل التصميم العشوائي الكامل ( )CRDلتحليل تأثير
المعامالت المختلفة في الصفات المدروسة وقورنت الفروق
المعنوية بين المتوسطات باختبار( ، )11واستعمل البرنامج
االحصائي  )11( ، SASلتحليل البيانات.

نتيجة لعدم وجود ابحاث في استخدام هذا العقار على الدجاج
عليه فقد هدفت الدراسة الى تقصي تأثير استخدام الكلومفيين
في الصفات االنتاجية والفسلجية والصفات النوعية للبيض
واالستجابة المناعية لدجاج اللوهمان البني.
المواد وطرائق العمل
أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم
الثروة الحيوانية في كلية الزراعة /جامعة بغداد ،استخدم في
هذه التجربة  63دجاجة بياضة من ساللة (Lohman
)  Brownبعمر  84أسبوع وزعت بشكل عشوائي الى
ثالث معامالت لكل معاملة ثالث مكررات ويحتوي كل مكرر
على  4دجاجات ولمدة  6أسابيع .وغذي الدجاج على عالئق
متوازنة الطاقة والبروتين ويبين الجدول ) (1التركيب
الكيمياوي للعليقة .وكان الماء والعلف متوفرا طيلة فترة
التجربة ) (ad Libitumبصورة حرة  .أضيف الكلومفيد
ستريت كإضافة إلى العليقة وعلى النحو التالي :
 : T1معاملة االولى ( :السيطرة) بدون إضافة كلومفيد
ستريت .
: T2المعاملة الثانية  5.0 :ملغم  /دجاجة  /يوم .
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جدول  .1المكونات والتركيب الكيميائي للعليقة المستخدمة في التجربة.
%
69
13.1
15
0
1
4.6
5.6
5.1
%155

المادة العلفية
ذرة صفراء
حنطة
كسبة فول صويا( % 88بروتين)
*
مركز بروتيني ()%85
زيت نباتي (زيت الذرة)
حجر الكلس
ملح طعام
خليط فيتامينات ومعادن
المجموع

التركيب الكيميائي المحسوب**
1708.7
طاقة ممثلة (كيلو سعرة /كغم)
17.109
البروتين الخام()%
5.910
اليسين %
5.814
مثيونين %
5.178
سيستين %
5.396
مثيونين  +سيستين %
1.591
حامض اللينوليك %
*المركممز البروتينممي لتغذيممة الممدواجن :طاقممة1555 :كغممم/ك.ك ،.بممروتين ،%85 :دهممن ،%7.0 :اليمما ،%6 :
الفسفور ،%8.4 :الكالسيوم ،%6 :الاليسين ،%6.9 :المثيونين ،%6.7 :المثيونين +سستين.%8 :
**حسب قيم التركيب الكيميائي للمواد العلفية الداخلة في تركيب العليقة وفقا ً لما ورد في ()16
المعاماالت في االسابيع الثاني و الثالث و الرابع من التجربة.
عند حساب المعدل العام يالحظ وجود فروق معنوية بين
المعامالت اذ تفوقت المعاملتين  T2و  T3على معاملة
السيطرة اذ سجلت  44.81و  % 95.83على التوالي.

النتائج والمناقشة

يالحظ من الجدول ( )1وجود فروق معنوية بين المعامالت
في نسبة انتاج البيض في االسابيع االول و الخامس و
السادس من التجربة  ،بينما لم يلحظ اي فروق معنوية بين
جدول  .2تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في نسبة انتاج البيض ( )%لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
االسبوع االول
1.14±71.43

T1

نسبة انتاج البيض( ± )%الخطأ القياسي
االسبوع الثاني االسبوع الثالث االسبوع الرابع االسبوع الخامس
4.19±87.43 1.49±92.86

3.00±80.39

8.15± 69.63

b

المعدل العام
االسبوع
السادس
3.67±01.55

b

2.59±83.93

T2

b

1.77±92.86 3.30±92.91

3.22±89.28

0.52±85.68

a

2.97±85.79

a

4.88±87.50

T3
مستوب
المعنوية

0.85±88.41

a

a

1.16±93.17 0.54±96.06

3.79±85.75

2.60±91.09

a

2.72±89.16

a

*

1.19±75.62

b

1.13±90.46

a

N.S

* المتوسطات التي تحمل حرو

N.S

N.S

*

*

*

مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها (.)P<0.05

 :NSغير معنوي.
يالحظ من الجدول ( )6عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لمعدل وزن البيضة خالل اسابيع التجربة
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جدول  .3تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في معدل وزن البيضة (غم) لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
االسبوع االول
T1

1.34±07.51

T2

3.23±62.07

T3

1.99±60.80

مستوب
المعنوية

N.S

وزن البيضة (غم)  ±الخطأ القياسي
االسبوع
االسبوع
االسبوع الثاني االسبوع الثالث
الخامس
الرابع
1.08±58.44
±61.36
3.02±60.77
±61.62
2.03
2.31
1.73±63.39
±62.10
2.37±62.24
±63.47
3.16
1.67
3.01±61.78
±63.40
2.17±64.42
±62.44
2.41
3.16
N.S
N.S
N.S
N.S

المعدل العام

االسبوع
السادس
1.94±59.53

0.88±59.79

2.95±61.86

2.37±62.52

2.11±62.81

1.52±62.61

N.S

N.S

 :NSغير معنوي.
يالحظ من الجدول ( )8عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت في معدل استهالك العلف خالل اسابيع التجربة.
جدول  .4تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في معدل استهالك العلف (غم/يوم) لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
االسبوع االول
T1
T2
T3
مستوب
المعنوية

±113.49
5.03
±110.58
5.67
±118.65
5.67
N.S

معدل استهالك العلف(غم/يوم)  ±الخطأ القياسي
االسبوع
االسبوع الثاني االسبوع الثالث االسبوع الرابع
الخامس
±115.73
±117.09
±116.50
±113.90
1.62
1.02
1.04
5.75
±117.91
±117.59
0.40±116.66
±113.16
1.14
1.81
0.49
±117.03
±114.36
0.59±116.27
±115.97
1.80
0.71
0.29
N.S
N.S
N.S
N.S

* المتوسطات التي تحمل حرو

التراكمي
االسبوع السادس
±113.13
0.39
0.76±117.10
1.02±117.18
N.S

±399.61
1.75
±755.86
1.07
±390.15
6.95
N.S

مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها ( :NS.)P<0.05غير معنوي.

يالحظ من الجدول ( )0وجود فروق معنوية بين المعامالت في االسبوعين الخامس و السادس من التجربة بينما لم يالحظ وجود
اي فروق معنوية بين المعامالت لبقية اسابيع التجربة  ،عند حساب المعدل العام لكتلة البيض يالحظ من الجدول وجود فروق
معنوية بين المعامالت اذ تفوقت المعاملتين  T2و  T3على معاملة السيطرة  T1اذ سجلتا  00.61و  03.39على التوالي
جدول  .5تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في معدل كتلة البيض (غم/طير/يوم) لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
االسبوع االول
T1

1.90±85.78

T2

8.58±01.16

T3

0.16±06.81

مستوب
المعنوية

N.S

معدل كتلة البيض (غم/طير/يوم)  ±الخطأ القياسي
االسبوع
االسبوع الثاني االسبوع الثالث االسبوع الرابع
الخامس
1.44±85.78 5.03±89.11 1.04±06.51
±07.16
b
1.35
a
1.36±08.61 8.51±00.01 6.17±07.44
±04.47
5.41
a
1.44±03.18 1.07±08.61 1.70±35.57
±35.55
6.11
*
N.S
N.S
N.S
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المعدل العام
االسبوع السادس
b

±30.90
3.64
a
2.79±53.04

0.14±45.31
b

2.13±55.31
a

3.53±56.11

a

2.06±56.69
a

*

*
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وجود فروق معنوية بين المعامالت اذ سجلت المعاملتين T2
و  T3اوطا معدل للتحويل الغذائي اذ سجلت  1.16و 1.53
على التوالي بالمقارنة مع معاملة السيطرة . 1.71

تشير نتائج الجدول( )3وجود فروق معنوية بين المعامالت
في االسابيع االول و الخامس والسادس من التجربة  ،بنما لم
يالحظ اي فروقات معنوية بين المعامالت لبقية اسابيع
التجربة  .اما بالنسبة الى المعدل العام فيالحظ من الجدول
جدول  .3تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في معامل التحويل الغذائي (غم علف/غم بيض) لدجاج اللوهمان البني
المعاملة

المعدل العام

معامل التحويل الغذائي (غم علف/غم بيض)  ±الخطأ القياسي
االسبوع الرابع االسبوع الخامس
االسبوع
االسبوع
الثالث
الثاني
a
0.25±2.88
0.02± 2.38
0.13±1.11 5.15±1.50

االسبوع االول

5.58±1.71

a

T2

ab

5.19±1.16

5.58±1.97

0.12±2.03

0.12±2.14

0.08±2.18

b

0.13±2.22

b

5.59±1.16

b

T3
مستوب
المعنوية

b

5.16±1.14
*

5.15±1.98
N.S

0.10±1.94
N.S

0.10±2.11
N.S

0.10±2.09
*

b

0.12±2.10
*

b

5.57±1.53
*

b

T1

5.16±1.44

a

االسبوع
السادس
a
0.53±6.55

* المتوسطات التي تحمل حرو

مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها ( :NS.)P<0.05غير معنوي.
يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت اذ تفوقت
المعاملتين  T2و  T3اذ سجلتا  3.19و  3.66على
التوالي بالمقارنة مع معاملة السيطرة  T1اذ سجلت 0.19

يالحظ من الجدول( )7وجود فروق معنوية بين المعامالت
في االسابيع االول و الخامس والسادس من التجربة بينما لم
يالحظ وجود اي فروق معنوية بين المعامالت لبقية اسابيع
التجربة  ،اما عند حساب المعدل العام للبيض التراكمي
جدول  .7تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في عدد البيض التراكمي لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
االسبوع االول
a

0.16±5.00
0.18±5.88
b
0.34±6.13
*

عدد البيض التراكمي ±الخطأ القياسي
االسبوع
االسبوع
االسبوع الثالث
االسبوع
الخامس
الرابع
الثاني
a
0.29±4.87 0.21±5.63 0.29±6.12 0.13±6.50
b
0.04±6.00 0.23±6.25 0.12±6.50 0.23±6.50
b
0.18±6.38 0.27±6.00 0.08±6.52 0.04±6.72
*
N.S
N.S
N.S

T1
T2
T3
مستوب
المعنوية
* المتوسطات التي تحمل حرو
ab

التراكمي
االسبوع
السادس
a
0.45±3.64
b
0.21±6.01
b
0.19±6.24
*

مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها (.)P<0.05

0.08±5.29
b
0.06±6.19
b
0.08±6.33
*

 :NSغير معنوي.

يالحظ من الجدول ( )4عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لمتوسط دليل البيضة.
جدول  .8تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط دليل البيضة لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
T1
T2
T3
مستوب المعنوية
 :NSغير معنوي.

دليل البيضة ±الخطأ القياسي
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.54 ± 3.14
1.51 ± 3.63
5.51 ± 4.88
5.90 ± 7.48
5.43 ± 7.18
1.06 ± 0.98
N.S
N.S

المعدل العام
 3 - 1أسبوع
5.81 ± 3.61
5.65 ± 4.18
5.41 ± 3.09
N.S

يالحظ من الجدول ( )9وجود فروق معنوية بين المعامالت عند حساب متوسط وزن البياض اذ تفوقت المعاملتين  T2و  T3على
معاملة السيطرة ( )T1خالل مدد التجربة والمعدل العام .
39
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جدول  . 9تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط وزن البياض (غم) لدجاج اللوهمان البني
المعدل العام
متوسط وزن البياض (غم) ±الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
b
b
b
1.07 ± 63.03
1.39 ± 64.51
1.59 ± 60.15
T1
a
a
a
1.88 ± 86.35
1.43 ± 80.30
1.04 ± 81.00
T2
a
a
a
1.70 ± 88.36
1.53 ± 80.98
1.77 ± 86.66
T3
*
*
*
مستوب المعنوية
*المتوسطات التي تحمل حرو مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها (.)P<0.05
يالحظ من الجدول ( )15عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لصفة الوزن النسبي للبياض خالل اسابيع التجربة .
جدول  . 11تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط الوزن النسبي للبياض ( )%لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
T1
T2
T3
مستوب المعنوية
 :NSغير معنوي.

الوزن النسبي للبياض ( ± )%الخطأ القياسي
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
6.79 ± 34.00
5.04 ± 36.68
1.57 ± 71.79
5.98 ± 31.17
5.37 ± 71.41
5.93 ± 30.53
N.S
N.S

المعدل العام
 3 - 1أسبوع
1.17 ± 30.98
6.15 ± 37.84
1.55 ± 34.86
N.S

يالحظ من الجدول ( )11وجود فروق معنوية بين المعامالت لصفة دليل البياض خالل مدد التجربة اذ تفوقت المعاملتين  T2و T3
للمدة  6-1اسبوع  ،بينما تفوقت المعاملة  T3على باقي المعامالت للمدة  3-6اسبوع والمعدل العام .
جدول  . 11تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط دليل البياض لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
T1
T2
T3
مستوب المعنوية
* المتوسطات التي تحمل حرو

المعدل العام
دليل البياض ±الخطأ القياسي
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
b
b
b
1.15 ± 01.64
8.15 ± 05.60
1.19 ± 08.81
b
b
a
1.37 ± 08.01
6.76 ± 05.91
1.71 ± 04.11
a
a
a
5.60 ± 04.81
5.48 ± 04.01
5.51 ± 04.61
*
*
*
مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها (.)P<0.05

يالحظ من الجدول ( )11عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لمتوسط وحدة هو.
جدول  . 12تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط وحدة هو لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
T1
T2
T3
مستوب المعنوية
 :NSغير معنوي.

وحدة هو  ±الخطأ القياسي
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
1.01 ± 83.41
0.63± 85.06
0.79 ± 89.56
0.40 ± 90.81
1.17 ± 87.98
0.94 ± 89.52
N.S
N.S

يالحظ من الجدول ( )16وجود فروق معنوية بين المعامالت
لمتوسط وزن الصفار خالل المدة ( )6-1اسبوع والمعدل
العام اذ تفوقت المعاملتين  T2و  T3على معاملة السيطرة

المعدل العام
 3 - 1أسبوع
0.56 ± 84.10
0.37 ± 89.86
0.65 ± 88.74
N.S

(  ، ) T1بينما لم يالحظ وجود فروق معنوية بين المعامالت
للمدة ( )3-6اسبوع من التجربة .
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جدول  .13تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط وزن الصفار(غم) لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
T1
T2
T3
مستوب المعنوية
* المتوسطات التي تحمل حرو

المعدل العام
متوسط وزن الصفار(غم)  ±الخطأ القياسي
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
b
b
5.41 ± 18.81
5.73 ± 18.34
5.41 ± 18.10
a
a
1.18 ± 17.09
5.47 ± 13.07
1.53 ± 14.35
a
ab
5.43 ± 17.19
5.90 ± 17.35
5.79 ± 13.94
*
N.S
*
مختلفة ضمن العمود الواحد تختلف معنويا فيما بينها ( :NS.)P<0.05غير معنوي.

يالحظ من الجدول ( )18عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لصفة الوزن النسبي للصفار خالل اسابيع التجربة .
جدول  . 14تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط الوزن النسبي للصفار لدجاج اللوهمان البني
الوزن النسبي للصفار( ± )%الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.03 ± 13.88
5.65 ± 10.06
T1
1.51 ± 13.00
1.57 ± 17.41
T2
5.37 ± 17.87
5.89 ± 10.89
T3
N.S
N.S
مستوب المعنوية
يالحظ من الجدول ( )10عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لمتوسط دليل الصفار.

المعدل العام
 3 - 1أسبوع
5.67 ± 10.94
1.55 ± 17.14
5.33 ± 13.84
N.S

جدول  .15تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط دليل الصفار لدجاج اللوهمان البني
دليل الصفار ±الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
1.58 ± 67.71
5.65 ± 85.49
T1
1.56 ± 81.68
1.53 ± 81.56
T2
5.1 ± 86.11
1.15 ± 85.43
T3
N.S
N.S
مستوب المعنوية
يالحظ من الجدول ( )13عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لمتوسط وزن القشرة .

المعدل العام
 3 - 1أسبوع
1.18 ± 69.65
1.18 ± 81.34
5.41 ± 81.99
N.S

جدول .11تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط وزن القشرة (غم) لدجاج اللوهمان البني
المعدل العام
متوسط وزن القشرة (غم)  ±الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.16 ± 0.38
5.69 ± 0.11
5.61 ± 3.10
T1
5.60 ± 3.17
5.17 ± 0.40
5.81 ± 3.75
T2
5.66 ± 3.10
5.63 ± 3.10
5.17 ± 3.10
T3
N.S
N.S
N.S
مستوب المعنوية
يالحظ من الجدول ( )17عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت لصفة الوزن النسبي للقشرة خالل اسابيع التجربة .
جدول  . 11تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في متوسط الوزن النسبي للقشرة ( )%لدجاج اللوهمان البني
المعدل العام
الوزن النسبي للقشرة ( ± )%الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.33 ± 15.17
5.13 ± 9.11
5.47 ± 11.16
T1
5.14 ± 9.37
5.88 ± 9.61
5.16 ± 15.51
T2
5.4 ± 9.04
1.61 ± 9.75
1.88 ± 9.80
T3
N.S
N.S
N.S
مستوب المعنوية
يالحظ من الجدولين ( 14و  )19عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت في نسبة البقع الدموية و اللحمية خالل مدد التجربة
والمعدل العام .
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جدول  . 18تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في نسبة البقع الدموية( )%لدجاج اللوهمان البني
المعدل العام
نسبة البقع الدموية ( ± )%الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.51 ± 5.41
5.50 ± 5.46
5.51 ± 5.79
T1
5.50 ± 5.48
5.54 ± 5.49
5.56 ± 5.74
T2
5.51 ± 5.73
5.56 ± 5.70
5.51 ± 5.77
T3
N.S
N.S
N.S
مستوب المعنوية
جدول  . 19تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في نسبة البقع اللحمية ( )%لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
T1

نسبة البقع اللحمية ( ± )%الخطأ القياسي
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع

المعدل العام
 3 - 1أسبوع

5.51 ± 5.81

5.51 ± 5.85

5.51 ± 5.69

5.51 ± 5.81
5.56 ± 5.69
5.56 ± 5.80
T2
5.56 ± 5.81
5.51 ± 5.85
5.57 ± 5.86
T3
N.S
N.S
N.S
مستوب المعنوية
يالحظ من الجداول ( 11 ، 11، 15و )16عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت عند حساب البروتين الكلي ،الكلوكوز،
االلبومين و الكلوبيولبين.
جدول  .20تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في البروتين الكلي (غم111/مل) لدجاج اللوهمان البني
المعدل العام
البروتين الكلي (غم111/مل)  ±الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.15 ± 0.61
5.61 ± 0.56
5.61 ± 0.35
T1
5.66 ± 0.06
5.10 ± 0.05
5.01 ± 0.07
T2
5.13 ± 0.86
5.15 ± 0.06
5.14 ± 0.66
T3
N.S
N.S
N.S
مستوب المعنوية
جدول  . 21تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في مستوى الكلوكوز(ملغم111/مل) لدجاج اللوهمان البني
المعدل العام
مستوى الكلوكوز(ملغم111/مل)  ±الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
9.64 ± 196.00
9.81 ± 197.00
9.71 ±195.00
T1
2.24 ± 203.33
7.84 ± 200.33
5.17 ± 206.33
T2
3.09 ± 199.67
4.00 ±198.00
9.56 ±201.33
T3
N.S
N.S
N.S
مستوب المعنوية
جدول  .22تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في االلبومين (ملغم111/مل) لدجاج اللوهمان البني
المعاملة
T1
T2
T3
مستوب المعنوية

االلبومين (ملغم111/مل)  ±الخطأ القياسي
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.59 ± 1.57
5.59 ± 1.66
5.59 ± 1.16
5.59 ± 1.17
5.11 ± 1.16
5.57 ±1.16
N.S
N.S

200

المعدل العام
 3 - 1أسبوع
5.53 ± 1.15
5.54 ± 1.15
5.59 ± 1.14
N.S
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جدول  .23تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في الكلوبيولين(ملغم111/مل) لدجاج اللوهمان البني
المعدل العام
الكلوبيولين(ملغم111/مل)  ±الخطأ القياسي
المعاملة
 3 - 1أسبوع
 3 - 6أسبوع
 6 - 1أسبوع
5.15 ± 6.11
5.69 ± 1.97
5.14 ± 6.17
T1
5.61 ±6.66
5.59 ±6.67
5.00 ± 6.65
T2
5.54 ± 6.10
5.10 ± 6.85
5.13 ± 6.15
T3
N.S
N.S
N.S
مستوب المعنوية
يالحظ من الشكل ( )1وجود فروقات معنوية بين المعامالت لفحا المناعة اذ تفوقت المعاملتين  T2و  T3على معاملة السيطرة
( )T1اذ سجلت  1.50و  1.10على التوالي .

شكل  . 1تأثير اضافة الكلومفيين الى العليقة في فحص المناعة لدجاج اللوهمان البني

إن السبب المحتمل لهذه التحسينات المعنوية بصفات إنتاج
البيض والصفات النوعية للبيض هو دور الكلومفين ستريت
في تحفيز الهرمون المحفز لمحفزات القند )0( GnRH
وبالتالي زيادة افراز هرمونات  FSHو  LHالمهمة الحداث
نمو الجريبات المبيضية  Ovarian folliclesو ٕاحداث
عملية االباضة  .)18( Ovulationتؤدي هذه الهرمونات
إلى نضوج الحويصالت المبيضية الصغيرة وزيادة عددها
وتهيئة الجريبات المبيضية لتاثير الهرمون اللوتيني
 Luteinizing Hormoneالذي يحتاجه الجريب للوصول
الى الحجم الكامل وافراز االستروجين  .ان الزيادة في إفراز
هرمون  FSHو LHيحصل من خالل تأثير عقار الكلومفين
على الغدة النخامية ( )10والتي لها دور كبير في ارتفاع
تركيز هرمون االستروجين في بالزما الدم عن طريق دور
هذه الهرمونات في تحفيز إفراز هرمون االستروجين من
خاليا القراب للبويضات الصغيرة ( 13و . )17
ان هرمون االستروجين يؤدي دور كبيرا في تعزيز نمو قناة
البيض وزيادة إفراز الغدد األنبوبية الفارزة وكذلك يساعد في
تصنيع البروتينات الخاصة في قناة البيض وسلف بروتينات
الصفار  Vitellogeninكما يحفز بشكل عام على تصنيع
الصفار  Vitellogenesisمن خالل عمله بشكل مباشر على
الكبد باإلضافة إلى دوره في تعديل مستقبالت البروجسترون
202

الموجودة في سايتوبالزم القناة التناسلية  ،ومن ناحية أخرب
فان هرمون االستروجين يؤدي دور كبيرا في ترسيب
الكالسيوم داخل الجزء اللبي للعظام الطويلة والتي تكون
بدورها مصدرا احتياطيا للكالسيوم خالل مدة إنتاج البيض
العالية ،ومن ناحية أخرب فان إفراز هرمونات  FSHو
 LHيزيد من فعالية ونشاط المبيض وزيادة إنتاج البيض عن
طريق زيادة عدد وحجم الجريبات الناضجة مما يؤدي بالتالي
إلى زيادة إفراز هرمون االستروجين الذي بدوره يزيد من
ترسيب بروتينات الصفار ( . )18بين ( )14ان زيادة
تركيزهرمون االستروجين يرافقها زيادة معنوية في وزن
وقطر الصفار وهذه النتيجة تتفق مع النتائج التي حصلنا
عليها .وهذا مايفسر التحسن المعنوي لصفة وزن الصفار
لمعامالت الكلومفيد المختلفة مقارنة بمجموعة السيطرة .وقد
يعود سبب التحسن الحاصل بوزن البياض ودليله لمجاميع
الكلومفين مقارنة بمجموعة السيطرة هو ارتفاع تركيز
االستروجين في بالزما الدم لمعامالت الكلومفين  ،ان ارتفاع
تركيز االستروجين يرافقه زيادة في مستويات الكالسيوم
والفسفور في بالزما الدم لتلبية احتياجات الجسم اإلنتاجية من
العناصر الالزمة (، )19ومن ناحية أخرب فان التداخل المعقد
بين الكالسيوم واالستروجين يتضمن أيضا تنشيط االستروجين
ل Vit. Dوهذا بدوره يعزز نقل الكالسيوم من القناة
الهضمية وزيادة تركيزه في الدم ( ، )15إذ ان لزيادة تركيز
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هرمون االستروجين في بالزما الدم دو ر كبيرا في زيادة
نتيجة النقا الذي1,25 (0H)2D 3 إنتاج الشكل الفعال
 إذ يعمل الشكل الفعال لفيتامين، يحصل في تركيز الكالسيوم
 على السيطرة على عملية نقلD3(1,25(0H)2D 3
الكالسيوم من األمعاء الدقيقة أو العظام إلى الرحم ليتم
ترسيب القشرة الكلسية هناك إذ إن زيادة إنتاج البيض يرافقها
.)18( زيادة في امتصاص الكالسيوم من األمعاء الدقيقة
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